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العالقة بني استخدام الشباب املصرى ملواقع التواصل االجتماعى 

 وإدراكه الوضع االقتصادى

 "دراسة فى إطار نظرية إدارة المزاج العام"

*د/ مها محمد فتحي
 

 ملخص البحث

العالقة بين استخدام الشباب المصرى لمواقع هدفت الدراسة إلى التعرف على 

قتصادى المصر  ف  ضو  ظررةة إدار  التواصل االجتماعى وإدراكه الوضع اال

وتنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، واعتمدت الدراسة على ، المزاج العام

( من شباب 033المنهج المسحى، وتمثلت عينة البحث فى عينة عشوائية قوامهن )

استمار  واعتمدت الدراسة على ، (عين شمس -القاهر  -)بن  سوةف جامعة

جا  تركيز  -، وكانت أهم نتائج الدراسة كما يلى:ا  أساسية للدراسةاالستقصا  كأد

أسعار  -)سعر الصرف الشباب بشكل كبير ف  الموضوعات االقتصادةة على كل من

التعدةالت  -قنا  السوةس -السياحة الوافد  -التضخم -النمو االقتصاد  -الفائد 

المشروعات  -االظتفاع حق -الغال  وارتفاع األسعار -تعوةم الجنيه -الجمركية

توجد عالقة ارتباطية إةجابية بين الحالة المزاجية  -االستثمارةة االستداظة الخارجية(،

 -للمبحوثين وإدراكهم للوضع االقتصاد  المصر  عبر مواقع التواصل االجتماع ،

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس دور 

صل االجتماع  ف  إدراكهم الوضع االقتصاد  المصر  تبعا الختالف مواقع التوا

حقوق(، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -إعالم -سياسة واقتصاد –الكليات )تجار 

ن على مقياس دور مواقع التواصل االجتماع  ف  يبين متوسطات درجات المبحوث

 -اع  االقتصاد  )مرتفعإدراكهم الوضع االقتصاد  تبعا الختالف المستوى االجتم

 منخفض(. -متوسط

                                                           
 .جامعة النهضة -كلية اإلعالم -ليفزيون بقسم اإلذاعة والت مدرس *
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The relationship between Egyptian youth's use of 

social media and their awareness of the economic 

situation 

A study in the context of public mood management theory 

Dr. Maha M. Fathy* 

The study sought to determine the relationship between the use of 

social media by Egyptian youth and their perception of the Egyptian 

economic situation in light of the theory of public mood management. 

This study belongs to descriptive studies. (Beni Suef - Cairo - Ain 

Shams), and the study relied on the survey form as a basic tool for the 

study, and the most important results of the study were as follows: 

- The focus of young people in economic issues was largely on 

(exchange rate - interest rates - economic growth - inflation - 

foreign tourism - the Suez Canal - customs adjustments - pound 

float - high prices and price hikes - usufruct - investment 

projects and foreign indebtedness). 

- There is a positive correlation between the mood of the respondents 

and their perception of the Egyptian economic situation through 

social networking sites. 

- There are statistically significant differences between the mean 

scores of the respondents on the scale of the role of social media in 

their perception of the Egyptian economic situation according to the 

different faculties (business - politics and economics – media- 

Law). 

- there are no statistically significant differences between the mean 

scores of the respondents on the scale of the role of social media in 

their perception of the economic situation according to the 

difference in the socio-economic level (high - medium - low). 

                                                           

* Lecturer, Department of Radio and Television - College of Mass Communication - 

Al-Nahda University 
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 مقـدمة
إظنا ظعيش اليوم ف  عصر المعلومات، ذلك العصر الذ  أصبحت فيه 

المعلومات والمعرفة ظتاج للتفكير البشر . وقد أدى ظهور وإظتشار مواقع التواصل 

اإلجتماع  إلى إحداث ثور  علمية وتكنولوجية تجسدت ف  ابتكار المحتوى 

ل التعليم والمعرفة حول واالستخدام والتطوةر مما أدى إلى طفر  هائلة ف  مجا

األوضاع والحقائق االقتصادةة والسياسية واإلجتماعية. ومن المعروف أن الشباب 

ً لمصادر المعلومات  وبخاصةً ف  مستوى الجامعات هم األكثر اختياراً واستخداما

وتصنيف جودتها واستثمارها ف  بنا  معارفهم ال سيما االقتصادةة منها، وةبدو أن 

ك المرحلة ةطورون بعض االستراتيجيات الفعالة الت  تعينهم على تقييم الشباب ف  تل

 المعلومات واالستفاد  من مواقع التواصل اإلجتماع . 

ةرجع اظتشار وشعبية مواقع التواصل اإلجتماع  خالل السنوات العشر األخير  

إلى تعدد أغراضها بخالف التواصل مثل األلعاب والنقاش واألخبار والحراك 

فضالً عن إتاحة موارد تكنولوجيا لتشغيل تلك المواقع وعلى  واإلجتماع ياس  الس

رأسها الهواتف الذكية. وبالتال ، ال عجب ظتيجة للنمو الكبير ف  استخدام تلك المواقع 

أن تتجه البحوث إلى التعرف على تأثيراتها واستخداماتها ف  شتى المجاالت ومن 

تصادةة ف  ضو  خبراتهم الشخصية ف  التعامل مع بينها إدراك الشباب للقضاةا اإلق

 .(1)هذه المواقع

ولقد أصبحت مواقع التواصل اإلجتماع  بمثابة القنا  الجدةد  لتراكم رأس المال 

البشر  والفكر  كما ةتضح من خالل استخدام الشباب لمواقع التواصل اإلجتماع  

 ف  التعلم ومشاركة المعرفة واكتساب الخبرات. 

ألدبيات البحثية إلى أن المحتوى الذ  ةتم مشاركته عبر مواقع التواصل تشير ا

اإلجتماع  له قيمة اقتصادةة كبير  من خالل توعية الشباب حول واقعهم اإلقتصاد  

 . (2)واآلفاق اإلقتصادةة المستقبلية

األمر الذى ةوجب القيام  بإجرا  دراسة علمية من أجل معرفة العالقة بين 

الوضع  هل االجتماعى وإدراكـع التواصـرى لمواقـباب المصـدام الشـاستخ

 االقتصادى.

 مشكلة الدراسة:
الوضع االقتصادى فى أى مجتمع من المجتمعات من األمور الهامة فى  ةعتبر

تحقيق التقدم والرفاهية ألفراد المجتمع، وذلك لما ةشكله من أهمية فى تحسين أدا  

ت الضرورةة التى ةطمح اليها المواطنون، وبما االقتصاد للمجتمعات وتوفير الخدما

 ةحقق تحسنا فى مختلف حياتهم المعيشية.

وةعتبر الوضع االقتصاد  من بين أهم المجاالت التى تحر  بإهتمام عبر 

مواقع التواصل االجتماع  من خالل تداول موضوعات اقتصادةة متنوعة تشمل 

واصل اإلجتماع  بين الشباب ف  وتستخدم مواقع التمختلفة األوضاع االقتصادةة، 

إكتساب المعارف حول األوضاع االقتصادةة، فالشباب ةمكنهم من خالل استخدام تلك 
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المواقع التعرف على مؤشرات الحالة اإلقتصادةة مثل الفقر والركود اإلقتصاد  

 وغيرها من المعوقات الت  تؤثر على اإلقتصاد. 

اقع التواصل اإلجتماع  على مقارظة وةعتمد جز  كبير من استخدام الشباب لمو

أظفسهم مع اآلخرةن.ف  هذا اإلطار، ةمكن من خالل إطالع الشباب على الوضع 

االقتصاد  العام مقارظته مع أحوالهم المعيشية العامة بهدف تقوةم الذات وتحسين 

الذات ف  ضو  تلك األوضاع، ومن بين صور تلك المقارظة عبر مواقع التواصل 

ما ةُعرف باسم المقارظة الدوظية، بمعنى مقارظة أحوالهم بالنسبة للوضع اإلجتماع  

والواقع اإلقتصاد  مما ةؤد  إلى تحسين تقدةر الذات وبالتال  التحسن ف  الحالة 

المزاجية. وبالمثل، ةمكن أن تأخذ هذه المقارظات الصور  الفوقية أو طموح وسع  من 

 .(0)دةةجاظب الشباب للتحسن ف  األوضاع اإلقتصا

وةختار األفراد استخدام مواقع التواصل اإلجتماع  بدافعية تنريم وإدار  حالتهم 

المزاجية. من بين اآلليات الهامة الت  ترتكز عليها تلك المواقع ف  إدار  المزاج العام 

المقارظات اإلجتماعية الُمحسنة للذات. فعندما ةكون األفراد ف  حالة مزاجية سيئة، 

واقع التواصل اإلجتماع  تأثير لتحسين الذات ف  اتجاه المقارظات ةكون لتصفح م

 .  (4)وظية بدالً من المقارظات الفوقيةالد

تمثل مواقع التواصل اإلجتماع  وسيلة للتأثير ف  بنا  وتحسين إدراك الشباب 

للوضع اإلقتصاد ، مما ةسهم ف  تشكيل رؤةة الفرد والمجتمع حول القضاةا 

ر  على تحليلها وفهمها والتصرف بشكل مناسب ظحوها. ومما سبق اإلقتصادةة والقد

ما العالقة بين استخدام الشباب المصرى لمواقع التواصل تتمثل مشكلة الدراسة فى 

 االجتماعى وإدراكه الوضع االقتصادى؟

 أهمية الدراسة: 
 تستمد الدراسة اهميتها من خالل:

بطة به أهمية بالغه للجمهور ةمثل الوضع االقتصادى المصرى والقضاةا المرت -

بمختلف فئاته العمرةة ومستوةاته االقتصادةة واالجتماعية وعلى رأسهم الشباب، 

 كوظها تمس مستقبلهم ولما لها من تأثير مباشر على حياتهم اليومية.

الكشف عن العالقة بين استخدام الشباب المصرى لمواقع التواصل االجتماعى  -

 وإدراكه الوضع االقتصادى.

تطبيق ظررةة إدار  المزاج العام والتى تشير إلى أن الحالة المزاجية لدى  -

الجمهور المتلق  ةمكن أن تتأثر بقو  عند التعرض للمحتوى االعالم وأن 

 التعرض االتقائ  لهذا المحتوى ةساعد ف  تحسين الحالة المزاجية.

د  لشباب تكامل مواقع التواصل اإلجتماع  ف  مجال التوعية بالوضع االقتصا -

 الجامعات.

دراسة اتجاهات الشباب الجامعى المصرى مستخدمى مواقع التواصل  -

 االجتماعى ظحو ادراكهم للوضع االقتصادى .

ظدر  الدراسات التى تناولت دراسة العالقة بين استخدام الشباب المصرى لمواقع  -
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 التواصل االجتماعى والقضاةا االقتصادةة.

مزاج العام" فى مجال وسائل اإلعالم الجدةد اختبار فروض "ظررةة إدار  ال -

)مواقع التواصل االجتماعى(، لقضاةا مجتمعية ذات أهمية لفئات الشباب وهى 

 الوضع االقتصادى وعالقتها بالمزاج العام. 

 أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على دراسة العالقة بين استخدام الشباب  

ل االجتماعى وإدراكه الوضع االقتصادى المصر  ف  ضو  المصرى لمواقع التواص

رات التى يظررةة إدار  المزاج العام مع األخذ ف  االعتبار مجموعة العوامل والمتغ

ةمكن أن تؤثر ف  طبيعة هذه العالقة، والخصائص الدةموغرافية لدى الشباب ومن ثم 

 تتلخص أهداف الدراسة ف :

ام مواقع التواصل اإلجتماع  ف  إدراك مفاهيم طالب الجامعات ظحو استخد -

 الوضع اإلقتصاد .

التحقق من بدائل مواقع التواصل اإلجتماع  الت  ةستخدمها الشباب الجامع    -

 لهذا الغرض.

اختبار فروض الحالة المزاجية على مواقع التواصل االجتماع  حيث تشير  -

ظه أن ةقلل النررةة إلى أن التعرض االظتقائ  لمحتوى إعالم  معين من شأ

 .المشاعر السلبية وةزةد من المشاعر اإلةجابية

 الدراسات السابقة:
العربية واألجنبية المرتبطة  سوف تتناول الباحثة عرض الدراسات السابقة

 بمتغيرات الدراسة طبقاً للترتيب الزمن  من األحدث إلى األقدم كما ةل :

لمزاج العام ومشاركة بعنوان" نظرية إدارة ا Serrone, C. (2018)دراسة:   -0

الشباب بمواقع التواصل اإلجتماعي: أهمية الخبرة الشخصية في تقويم أثر 

 . (2)مواقع التواصل اإلجتماعي على إدراك القضايا االقتصادية الراهنة"

هدفت الدراسة إلى فحص أثر مواقع التواصل اإلجتماع  على إدراك الشباب 

ررةة إعالمية )إدار  المزاج العام( بتفسير أثر للقضاةا الراهنة، وكذلك دراسة عالقة ظ

مواقع التواصل االجتماع  على إدراك القضاةا الراهنة، وفحص أهمية الخبرات 

الشخصية للشباب ف  تفسير تلك العالقة، واستخدمت الدراسة التصميم التجرةب  ذو 

تمون طالب وطالبة ةن 111المجموعة الواحد ، وشارك ف  الدراسة عينة تكوظت من 

ً للمشاركة ف   23إلى جامعة سان خوسيه )متوسط العمر  عام( تم اختيارهم عشوائيا

الدراسة. تم تصميم صفحة اقتصادةة عبر موقع التواصل اإلجتماع  فيسبوك ومطالبة 

ً على  4أفراد العينة بالمشاركة فيها على مدى  ً وبعدةا شهور. تم تطبيق األدوات قبليا

الفروق ف  إدراك القضاةا اإلفتصادةة الراهنة. أةضاً، تم  أفراد العينة للتعرف على

رسالة ومقال( حول ظررةة إدار  المزاج العام  11 استعراض األدبيات البحثية )العدد

وعالقتها بمواقع التواصل االجتماع ، وتمثلت األدوات المستخدمة ف  جمع البياظات 

تماع ، واستباظة إدراك من: استطالع الرأ  حول استخدام مواقع التواصل اإلج
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ظهور عالقة موجبة   -القضاةا اإلقتصادةة الراهنة، وتم التوصل إلى النتائج التالية:

ذات داللة إحصائية بين استخدام الشباب لمواقع التواصل األجتماع  وإدراك القضاةا 

اإلقتصادةة الراهنة، حيث زادت معارفهم االقتصادةة الواقعية واظخفض مستوى التأثر 

أظهرت الدراسة أن الخبرات الشخصية  -الشائعات والمعلومات غير الصحيحة،ب

للشباب مستخدم  مواقع التواصل اإلجتماع  )مثل متغيرات التدفق واألدا ( كاظت 

برهنت الدراسة على  -مسؤولة عن تحسين إدراك الشباب للقضاةا اإلقتصادةة الراهنة،

أن ةؤد  تحسين إدراك الشباب للقضاةا أن استخدام مواقع التواصل اإلجتماع  ةمكن 

 االقتصادةة الراهنة وأن ظررةة إدار  المزاج العام تفسر هذه العالقة.  

"أثر  بعنوان Westerwick, (2018)-Johnson, & Knoblochدراسة:  -8

مواقع التواصل اإلجتماعي على التأثير في فهم الشباب لقضايا االقتصاد في 

 . (2)ام"ضوء نظرية إدارة المزاج الع

هدفت الدراسة إلى اختبار فرضية تأثير مواقع التواصل اإلجتماع  على فهم 

الشباب للقضاةا المتعلقة باإلقتصاد ف  ضو  ظررةة إدار  المزاج العام، واستخدمت 

الدراسة المنهجين االستكشاف  والنوع  لتأثير مواقع التواصل االجتماع  على فهم 

طالب وطالبة  161ك ف  الدراسة عينة تكوظت من الشباب لقضاةا اإلقتصاد، وشار

إظاث( تم اختيارهم  %60.4عام، ومن بينهم  23-11جامعيين )متوسط العمر ما بين 

ً من حيث استخدام مواقع التواصل اإلجتماع  بأحد جامعات الغرب األوسط  عمدةا

ار  ( حول ظررةة إد12األمرةك . أةضاً، تم استعراض األدبيات البحثية )العدد =

المزاج العام وتفسيرها للعالقة بين استخدام مواقع التواصل االجتماع  والفهم 

استباظة الفهم  -اإلقتصاد ، وتمثلت األدوات المستخدمة ف  جمع البياظات من:

استمار  تحليل محتوى األدبيات، وتم التوصل إلى النتائج  -اإلقتصاد  للشباب،

تعرض الشباب لمواقع التواصل اإلجتماع  ظهور عالقة تأثيرةة موجبة ل -التالية:

وظمو الفهم اإلقتصاد  لدةهم، أظهرت التحليالت أن أكثر مواقع التواصل االجتماع  

تأثيراً ف  الفهم االقتصاد  للشباب ه  توةتر ثم الفيسبوك ثم لينكد إن، أسفر تحليل 

قة استخدام األدبيات البحثية عن مساهمة ظررةة إدار  المزاج العام ف  تفسير عال

 مواقع التواصل اإلجتماع  بالفهم اإلقتصاد  للشباب.

"أثر مواقع  بعنوان Dell’Anno, Rayna, & Solomon, (2018)دراسة:  -3

الدليل من  –التواصل اإلجتماعي على تنمية فهم الشباب نحو الواقع اإلقتصادي 

 .(1)مواقع التواصل اإلجتماعى"

واصل اإلجتماع  على إثرا  مفاهيم هدفت الدراسة إلى فحص أثر مواقع الت

الشباب ظحو الواقع اإلقتصاد ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصف  ذو التصميم 

النوع  للتعرف على تأثير مواقع التواصل االجتماع  على مفاهيم الشباب ظحو الواقع 

مفرد  من مستخدم  مواقع  153اإلقتصاد ، وشارك ف  الدراسة عينة تكوظت من 

عام(. تم تطبيق  25إظاث، ومتوسط العمر  12اإلجتماع  )من بينهم  التواصل

األدوات على أفراد العينة لتحقيق األهداف واستخالص النتائج، وتمثلت األدوات 
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الستخدام مواقع التواصل  Pewمؤشر  -المستخدمة ف  جمع البياظات من:

الدراسة عن النتائج استباظة مفاهيم الواقع االقتصاد  للشباب، وأسفرت  -اإلجتماع ،

أسفرت التحليالت عن تصنيف استخدامات مواقع التواصل اإلجتماع  إلى:  -التالية:

ظهور تأثير إةجاب   -استخدامات اتصالية وترفيهية ومعرفية وسياسية واقتصادةة،

الستخدام الشباب لمواقع التواصل اإلجتماع  على تحسين مفاهيمهم ظحو الواقع 

قدمت الدراسة الحالية دليل على كفا   استخدام مواقع التواصل  -االقتصاد  وقضاةاه،

 االجتماع  كوسيلة لتعزةز مفاهيم ومدارك الشباب ظحو واقع مجتمعاتهم.

بعنوان" مواقع التواصل اإلجتماعي:  .Butosi, C. (2017)دراسة:  -4

استكشاف تأثير مشاركة الشباب في مواقع التواصل اإلجتماعي على نمو 

 . (2)لقضايا اإلقتصادية والسياسية الراهنة"اإلدراك با

هدفت الدراسة إلى استكشاف تأثير مواقع التواصل اإلجتماع  )الفيسبوك 

وتوةتر( على ظمو إدراك الشباب حول القضاةا اإلقتصادةة واالجتماعية، واستخدمت 

 الدراسة مناهج مختلطة تنوعت بين المنهج النوع  والتحليل الحوار  الناقد لصفحات

من الشباب  153مواقع التواصل اإلجتماع ، وشارك ف  الدراسة عينة تكوظت من 

عام(، تم اختيارهم  22-11بمرحلة التعليم الجامع  ف  كندا )متوسط العمر ما بين 

ً إلستخدام مواقع التواصل اإلجتماع .  ً عبر استطالع إلكتروظ  للرأ  وفقا عمدةا

الفيسبوك وتوةتر، وتم استخدام األدوات  أةضاً، تم تحليل ظماذج من صفحات مواقع

 Webالمقابالت شبه البنائية عبر اإلظترظت، استباظة  -التالية ف  جمع البياظات:

Monkey ، وأسفرت ، قائمة تحليل ظماذج صفحات مواقع التواصل اإلجتماع

أظهر تحليل استجابات المفحوصين وجود مستوةات  -الدراسة عن النتائج التالية:

من الوع  واإلدراك للقضاةا للقضاةا اإلقتصادةة واإلجتماعية المعاصر  مرتفعة 

أظهرت النتائج أن العناصر الت   -ظتيجة الستخدام مواقع التواصل اإلجتماع ،

تتضمنها مواقع التواصل اإلجتماع  والت  تؤثر على إدراك الشباب للقضاةا تمثلت 

   ف  صدق المصدر والتفاعل اإلجتماع  حول القضاةا.

"العالقة بين استخدام مواقع  بعنوان   Oyeboade, J. A. (2017):دراسة -2

التواصل اإلجتماعي بين طالب الجامعات في نيجيريا وإدراكهم للواقع 

 . (1)اإلقتصادي والضغوط"

هدفت الدراسة إلى فحص تأثير استخدام مواقع التواصل اإلجتماع  على إدراك 

ف  ضو  بعض العوامل الدةموغرافية،  الشباب للواقع والضغوط اإلقتصادةة

واستخدمت الدراسة المنهج الوصف  ذو التصميم االرتباط ، وشارك ف  الدراسة 

طالب وطالبة من جامعة إةبدان ف  ظيجيرةا تم اختيارهم عمدةاً  202عينة تكوظت من 

ً لساعات التعرض لمواقع التواصل اإلجتماع  )أكثر من  ساعات ةومياً( وفقاً  4وفقا

استباظة  -الستطالع رأ  إلكتروظ ، وتم تجميع البياظات بإستخدام األدوات التالية:

المعلومات الدةموغرافية، استباظة استخدام مواقع التواصل اإلجتماع ، استباظة إدراك 

كشفت النتائج أن  -القضاةا والضغوط اإلقتصادةة، وتم التوصل إلى النتائج التالية:
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جتماع  استخداماً بين الشباب ه : فليكر، فيسبوك، توةتر، أكثر مواقع التوماصل اإل

ظهور حجم تأثير مرتفع الستخدام مواقع التواصل اإلجتماع   -ظيتلوج وإظستجرام،

أظهرت الدراسة أن الحالة  -على الفهم للواقع والضغوط االقتصادةة بين الشباب،

فهم الشباب للقضاةا  اإلجتماعية االقتصادةة والتخصص الدراس  لها تأثير كبير على

 والضغوط االقتصادةة عبر مواقع التواصل اإلجتماع . 

 Liew, E. J. Y.; Vaithilingam, S., & Nair, M. (2017)دراسة:  -2

"العالقة بين استخدام موقع التواصل اإلجتماعي فيسبوك وتحسين  بعنوان

 . (13)لث"معرفة الشباب بالقضايا االقتصادية واالجتماعية في دول العالم الثا

هدفت الدراسة إلى إثرا  األدبيات البحثية حول العالقة بين استخدام مواقع 

التواصل اإلجتماع  فيسبوك ف  تحسين معرفة الشباب بدول العالم الثالث بالقضاةا 

اإلجتماعية واالقتصادةة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصف  النوع ، وتكوظت عينة 

من مستخدم  مواقع التواصل اإلجتماع  ف  ماليزةا  061المشاركين ف  الدراسة من 

استباظة معرفة القضاةا  -عام(، تمثلت أدوات جمع البياظات ف : 20-21)متوسط العمر 

استباظة المعلومات الدةموغرافية، واسفرت الدراسة عن  -االجتماعية واالقتصادةة،

التنريمية والمستوى  ارتباط عوامل التأثير اإلجتماع  والبيئة -النتائج التالية:

ظهور  -اإلجتماع  االقتصاد  بإستخدام الشباب لموقع التواصل اإلجتماع  فيسبوك،

عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين استخدام الشباب لموقع الفيسبوك والمعرفة 

بالقضاةا اإلجتماعية واالقتصادةة من خالل ما تقدمه تلك المواقع من سلوكيات السع  

 ات والتفاعل االجتماع  والترفيه.  ظحو المعلوم

 & ,.Luo, S.; Morone, F.; Sarraute, S.; Travizano, Mدراسة:  -2

Makse, H. A. (2017). العالقة بين استخدام الشباب لمواقع  بعنوان"

 . (11)التواصل اإلجتماعي وقدرتهم على استنباط الوضع اإلقتصادي"

تخدام الشباب لمواقع التواصل هدفت الدراسة إلى استكشاف العالقة بين اس

اإلجتماع  وقدرتهم على استنباط الوضع اإلقتصاد ، واستخدمت الدراسة المنهج 

طالب جامع   121الوصف  النوع  والتحليل ، وشارك ف  الدراسة عينة تكوظت من 

إظاث(، تم  %13عام، من بينهم  20ةنتمون إلى جامعة بوردو بفرظسا )متوسط العمر 

ً من بين مستخدم  مواقع التواصل اإلجتماع  فيسبوك وتوةتر. تم اختيارهم عمد ةا

تطبيق األدوات على أفراد العينة لإلجابة على التساؤالت واستخالص النتائج، وتمثلت 

استباظة استخدامات مواقع التواصل  -األدوات المستخدمة ف  جمع البياظات من:

من خالل التحليالت إلى النتائج  المقابالت شبه البنائية، وتم التوصل -اإلجتماع ،

أظهرت التحليالت عن تنوع ف  استخدام الشباب لمواقع التواصل  -التالية:

 -اإلجتماع ، وه : استخدامات ترفيهية واستخدامات معرفية واستخدامات إجتماعية،

ظهور حجم تأثير مرتفع الستخدام الشباب لمواقع التواصل اإلجتماع  على قدرتهم 

 طبيعة الواقع اإلقتصاد .  على استنباط

  .Francesca R. Dillman Carpentier& Others. (2017)دراسة: -2
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"تطبيق نظرية إدارة المزاج العام على استخدام الشباب لمواقع  بعنوان

 . (12)التواصل اإلجتماعي"

هدفت الدراسة إلى إثرا  األدبيات البحثية من خالل التعرف على دور ظررةة 

عام ف  تفسير استخدام الشباب لمواقع التواصل اإلجتماع ، وتم إدار  المزاج ال

من  01استخدام المنهج الوصف  التقييم ، وشارك ف  الدراس عينة تكوظت من 

 21-23إظاث، متوسط العمر ما بين  24ذكور و 10طالب جامعة تورةنو )من بينهم 

ً على  4عام( تم مطالبة المشاركين بإستخدام مواقع التواصل اإلجتماع   مرات ةوميا

أسابيع( وتسجيل حالتهم المزاجية ف  كل مر  )قبل وأثنا  وبعد  1مدى فتر  الدراسة )

تحليل سجالت الحالة المزاجية  -االستخدام(، وتمثلت أدوات جمع البياظات من:

استباظة المعلومات  -استباظة استخدامات مواقع التواصل االجتماع ، -للطالب،

أظهرت النتائج  -لتوصل من خالل التحليالت إلى النتائج التالية:الدةموغرافية، وتم ا

أن الشباب ةختارون استخدام مواقع التواصل اإلجتماع  اعتقادا بأظها تحسن من 

أظهرت التحليالت أن  -حالتهم المزاجية اإلةجابية وتخفض حالتهم المزاجية السلبية،

ترفيه ارتبطب بتحسين الحالة استخدام الشباب لمواقع التواصل االجتماع  بغرض ال

ظهور فروق وعية ف  فاعلية استخدام مواقع  -المزاجية أثنا  وبعد اإلستخدام،

 التواصل اإلجتماعية ف  تحسين الحالة المزاجية لصالح الذكور. 

استكشاف دور نظرية إدارة " بعنوان Mulligan, M. (2017)دراسة:  -2

 . (10)التواصل اإلجتماعي" المزاج العام في تفسير تعرض الشباب لمواقع

هدفت الدراسة إلى استكشاف تعرض الشباب لمواقع التواصل اإلجتماع  ف  

ضو  ظررةة إدار  العام. تحدةداً، هدفت الدراسة إلى تحدةد إذا ما كاظت المشاركة ف  

مواقع التواصل اإلجتماع  تسمح للشباب بتغيير حالتهم المزاجية، واستخدمت 

 60االستكشاف  والتجرةب ، وشارك ف  الدراسة عينة تكوظت من الدراسة المنهجين 

فتا  من مستخدم  موقع التواصل اإلجتماع  توةتر بصور  مكثقة، تم  11شاب و

اختيارهم عمدةاً من بين طالب تخصص تكنولوجيا بجامعة فلورةدا )متوسط العمر ما 

جل تم خاللها سنوات(. تضمنت الدراسة تجربة ميداظية قصير  األ 22.5-11بين 

التحكم ف  الحالة المزاجية للمشاركين قبل التعرض لموقع توةتر، وتمثلت األدوات 

التقارةر الذاتية  -مقياس الحالة المزاجية التجرةبية، -المستخدمة ف  جمع البياظات من:

أظهرت التحليالت أن المشاركة ف   -للحالة المزاجية، وتم التوصل إلى النتائج التالية:

التواصل اإلجتماع  عبر موقع توةتر ساهمت ف  تحسين الحالة المزاجية  أظشطة

أظهر تحليل التباةن اتفاق ظتيجة الدراسة مع الفرضية الرئيسية لنررةة  -للمشاركين،

إدار  المزاج العام حول مالئمة وسائل اإلعالم ف  تعدةل الحالة المزاجية سوا  سلباً 

لمزاج العام للمشاركين ظتيجة للتعرض لموقع تم التوصل إلى تحسن ا -أو إةجاباً،

 دقيقة، وبدأ بعدها ف  التراجع التدرةج .   03-13توةتر خالل اإلطار الزمن  ما بين 

أطر المعالجة االعالمية " ( بعنوان8102: زيزيت ابراهيم احمد )دراسة -13

   (14)لقضايا االصالح االقتصادى فى مصر"
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المعالجة اإلعالمية المصرةة لقضاةا سعت الدراسة إلى التعرف على طبيعة 

اإلصالح االقتصاد  والدور الذ  تقوم به ف  بنا  المعاظ  الخاصة بهذه القضاةا 

 –وتشكيل التصورات ظحو القوى الفاعلة المؤثر  فيها، ف  ثالث صحف )األهرام 

اعتمدت . 2310المصر  اليوم( خالل إطار زمن  مدته ثالثة أشهر عام  –الوفد 

على ظررةة تحليل اإلطار اإلعالم ، ومنهجين هما: منهج المسح اإلعالم   الدراسة

، والمنهج المقارن، تم تطبيق استمار  تحليل المضمون ”التحليل ”و” الوصف ” بشقيه

ظسخة من الصحف الثالثة، وإجرا  بعض المقابالت المتعمقه والمقننه مع  050على 

مثلت التغطية  -م ظتائج الدراسة: القائم باالتصال ف  الصحف المصرةة، ومن أه

، وف  %10.5اإلخبارةة الموضوعية لقضاةا اإلصالح االقتصاد  ف  األهرام بنسبة 

احتلت القضاةا االقتصادةة االجتماعية  -.%51.1، وف  المصر  اليوم %61.1الوفد 

الترتيب األول ف  صحف الدراسة ةليها قضاةا االستثمار ثم قضاةا الخصخصة. 

ف   %65.0ف  الوفد،  %61.1االجتماعية بنسبة قضاةا االقتصادةة وجا ت ال

 .ف  المصر  اليوم %50.2، األهرام

( بعنوان "المسئولية االجتماعية 8102: غادة احمد عبدالرحمن )دراسة -00

للبرامج الحوارية بالقنوات الفضائية الحكومية والخاصة فى معالجة االزمات 

 .(15)االقتصادية"

لى التعرف على مدى االلتزام بأبعاد المسئولية االجتماعية هدفت الدراسة إ 

للبرامج الحوارةة بالقنوات الفضائية الحكومية والخاصة فى معالجة األزمات 

االقتصادةة ومدى تقدةمها لمعالجة إعالمية موضوعية ومتوازظه فى عرضها  للحقائق 

ح االعالمى، وتمثلت المتعلقة باألزمات االقتصادةة، واستخدمت الدراسة منهج المس

عينة الدراسة فى عينة عمدةة من فقرات كل من برظامج ةوم بيوم على فنا  النهار 

دقيقة على قنا  الشعب الحكومية، واستخدمت استمار  التحليل  45الخاصة، برظامج 

جا ت ظسبة  -كأدا  للدراسة، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها:

، ةليها فى الترتيب الثاظى %6036الل تقارةر مصور  بنسبة مشاركة الجمهور من خ

جا ت اهم االزمات االقتصادةة أزمة  -،%11بنسبة  smsالهاتفى ورسائل  االتصال

ةليها ارتفاع سعر اللحوم  %2134تداعيات تعوةم الجنية بالمرتبة االولى بنسبة 

فجا ت ارتفاع سعر  ا المرتبة الثالثةما %1531والدواجن والمواد الغذائية بنسبة 

، جا ت ابرز الوسائل التى استعان بها %131البنزةن وسعر السكر وذلك بنسبة 

ةليها " اللقطات االرشيفية"  %0131البرامج" استخدام األرقام واإلحصائيات" بنسبة 

 %1131وفى المرتبة الثالثة جا ت" االستعاظه بالتقارةر" بنسبة  %0331بنسبة 

 .  %531لفيدةوهات" بنسبة والمرتبة الرابعة " ا

Singer, -Sundararajan, Provost, & Oestreicher: دراسة -08

"العالقة بين استخدام الشباب لمواقع التواصل اإلجتماعي  بعنوان (2016)

 . (16)واكتساب المعلومات حول الوضع االقتصادي"

صل هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين استخدام الشباب لمواقع التوا
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اإلجتماع  واكتساب المعلومات حول الوضع اإلقتصاد ، واستخدمت الدراسة المنهج 

الوصف  النوع  حيث تم استخدام مواقع التواصل اإلجتماع  كمتغير مستقل 

واكتساب المعلومات حول الوضع االقتصاد  كمتغير تابع، وتكوظت عينة الدراسة من 

عام(  04-21)متوسط العمر ما بين  مستخدم لموقع التواصل اإلجتماع  توةتر 212

ً ف  ضو  ظتائج استطالع للرأ . تم تطبيق األدوات على أفراد  تم اختيارهم عمدةا

العينة للتعرف على العالقة بين المتغيرات، وتمثلت األدوات المستخدمة ف  جمع 

 استباظة المعرفة -استباظة دوافع استخدام مواقع التواصل اإلجتماع ، -البياظات من:

تمثلت دوافع  -اإلقتصادةة، وتم التوصل من خالل التحليالت إلى النتائج التالية:

استخدام الشباب لمواقع التواصل اإلجتماع  ف : دوافع معرفية ودوافع ترفيهية 

ظهور عالقة موجبة بين استخدام الشباب لمواقع  -ودوافع إجتماعية اتصالية،

الوضع اإلقتصاد  من خالل  التواصل اإلجتماع  واكتساب المعلومات حول

 الدرجات المرتفعة المسجلة على استباظة المعرفة اإلقتصادةة(.

"التعرض للمسلسالت  ( بعنوان8102: أمل حمدين عبدالجليل )دراسة  -03

 .(11)"الكوميدية التليفزيونية "الست كوم" وعالقته بالحالة للمشاهدين

ت الكوميدةا التليفزةوظية هدف البحث الى دراسة العالقة بين التعرض للمسلسال

وعالقتها بالحالة المزاجية للمشاهدةن، واعتمدت الدراسة على منهج المسح، وتمثلت 

( سنة، وتم االعتماد 05-11( مفرد  من الشباب المصر  من )016عينة الدراسة فى )

غالبا ما  -على صحيفة االستبيان كاداه لجمع البياظات، جا ت ظتائج الدراسة كما ةلى:

جا المشاهد الى التعرض للمضامين التى تحمل طابعا ترفيهيا اةجابيا كالكوميدةا ةل

( من %1031الممثلة فى "الست كوم" وبرامج المسابقات الرةاضية، كما اقر )

( %2431مشاهدى التليفزةون، وعن المضامين التى قد ةغلب عليها الطابع السلبى )

من مشاهدى مسلسالت "الست  (%1230شعور ) -كالبرامج الحوارةة واألخبار،

كوم" التليفزةوظية بتحسن حالته المزاجية بدرجة تتراوح ما بين متوسطه إلى مرتفعة، 

حيث ذكر أكثر من ظصف مشاهدى مسلسالت السيت كوم التليفزةوةنة اظهم ةشعرون 

( ةليها بدرجة %5131بتحسن الحالة المزاجية بدرجة متوسطة بعد التعرض بنسبة )

وجود عالقة ارتباطية ذات  -(،%1036(، ثم بدرجة مرتفعة )%2131منخفضة )

داللة إحصائية بين كثافة التعرض لمسلسالت السيت كوم التليفزةوظية ودرجة تحسن 

 الحالة المزاجية.

 التعليق على الدراسات السابقة

ةوجد ظسبة إجماع بين الدراسات ةقض  بأن هناك عالقة بين تعرض الشباب  -

الجتماع  وإدراكهم لألوضاع والقضاةا االقتصادةة لكن لمواقع التواصل ا

خرى حسب ظروف كل دراسة والمجتمع تفاوتت قو  هذه العالقة من دراسة أل

الذ  إجرةت فيه، وأن هناك تحسن للمزاج العام ظتيجة التعرض لمواقع التواصل 

 االجتماع .
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لى إدراك تباةنت الدراسات فيما ةتعلق بتأثير مواقع التواصل االجتماع  ع -

الوضع االقتصاد ، حيث توصلت بعض الدراسات إلى أن للفيس بوك دوراً 

كبيراً ف  حقيق عملية اإلدراك للوضع االقتصاد  ف  حين توص  بعض 

الدراسات أن توةتر ةؤد  دوراً أكبر ف  حين أخر أشارت بعض الدراسات أن 

 دى الشباب.فليكر ةؤد  دوراً أكبر ف  عملية اإلدراك للوضع االقتصاد  ل

جا ت معرم متنوعة من حيث الهدف والمنهج واألدوات مما أفاد الباحثة ف   -

تحدةد المشكلة البحثية وصياغة الفروض وتحدةد العينة وبنا  األدوات ومناقشة 

 النتائج.

ظدر  الدراسات العربية التى تناولت موضوع الوضع االقتصاد  ف  وسائل  -

اص حيث جا  معرم الدراسات العربية اإلعالم بوجه عام والمواقع بوجه خ

 مرتبطة بالقضاةا االجتماعية مع بعض الوسائل اإلعالمية األخرى.

 اإلطار النظرى:

 مواقع التواصل االجتماعى:

( شبكات التواصل االجتماع  بأظها 2316) ليتش، كومو وظجوج عرف 

"تطبيقات تسمح للمستخدمين بالتواصل من خالل عمل صفحات للمعلومات 

شخصية، ودعو  األصدقا  والزمال  إلى اإلطالع على هذه الصفحات وإرسال ال

الرسائل والمحادثات بينهم. وةمكن أن تحتو  الصفحة الشخصية على أ  ظوع من 

 .(11)المعلومات مثل الصور والفيدةو وملفات الصوت والمدوظات

( مواقع التواصل االجتماع  بأظها "خدمات Özad, & Gümüş, 2018عرف )

( إظشا  صفحة شخصية عامة أو شبه عامة داخل 1قائمة على الوةب تسمح لألفراد بـ: 

( 0( تحدةد قائمة من المستخدمين اآلخرةن لبنا  االتصال معهم، 2منرومة محدد ، 

 . (11)عرض وتعدةل قائمة االتصاالت داخل منرومة التواصل االجتماع "

أظها "أدوات ومواقع إلكتروظية مواقع التواصل االجتماع  ب ((Daud, 2018وعرف 

تسمح للمستخدمين بمشاركة والتفاعل والتعاون بطرةقة شفافة عبر استعمال برمجيات 

 .(23)مفتوحة المصدر ومجاظية"

( مواقع التواصل االجتماع  بأظها "مجموعة من قنوات Heinonen, 2018عرف )

مين وتتسم بالتفاعل االتصال القائمة على اإلظترظت ذات محتوى من ابتكار المستخد

 .(21)ومشاركة المحتوى"

( مواقع التواصل االجتماع  بأظها "مواقع تعتمد ف  بنيتها على (Veil, 2017أةضاً، عرف 

 .(22)المشاركة والتواصل، حيث ةتعاون األفراد ف  ظشر المعلومات عبر تلك المواقع"

( مواقع التواصل (Bannor, Kwame Asare, & Bawole, 2018 عرف

الجتماع  بأظها "تطبيقات قائمة على تقنية اإلظترظت تتضمن محتوى من إبتكار ا

 . (20)المستخدمين وتتسم بالمشاركة وسهولة االستخدام"
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 خصائص مواقع التواصل االجتماع :

 :(24)( خصائص مواقع التواصل اإلجتماع  كما ةل (Muijs, 2016وصف 

لفيدةو والصور وملفات دعم مجموعة كبير  من صيغ الملفات كالنصوص وا -1

 الصوت وملفات الباوربوةنت وغيرها. 

مواقع التواصل اإلجتماع  تعط  مساحة للتفاعل عبر منصة واحد  ألخرى من  -2

 خالل التشارك االجتماع . 

تتسم مواقع التواصل اإلجتماع  بإشراك المستخدمين من خالل إمكاظية خلق  -0

 وابتكار المحتوى والتعليقات. 

 تواصل االجتماع  ف  تحسين سرعة وظشر المعلومات. تسهم مواقع ال -4

دعم قدرات التواصل متعدد  األبعاد، حيث ةمكن أن تكون بين شخصين أو  -5

شخص واحد  ومجموعة من األشخاص أو اتصاالت من مجموعة إلى مجموعة 

 أخرى من المستخدمين. 

 إمكاظية التواصل الفور .  -6

ن أجهز  مختلفة مثل الكمبيوتر ةمكن الوصول لمواقع التواصل االجتماع  م -1

 والتابلت والهواتف الذكية. 

مواقع التواصل  أن( (Ellison, Steinfeld, & Lampe, 2017ذكرأيضاً، 

 :(25)االجتماع  تحمل السمات التالية

 إمكاظية بنا  الهوةة والسمعة للمستخدمين.  -1

 بنا  العالقات االجتماعية.  -2

م بالصفحات الشخصية لمستخدمين إمكاظية ربط الصفحة الشخصية للمستخد -0

 آخرةن. 

 سهلة تكوةن األصدقا  والتواصل. -4

 دعم تخزةن وتنريم ومشاركة الصور مثل موقع التواصل االجتماع  فليكر.  -5

 مشاركة الصور والمحتوى مثل الفيسبوك وما  سبيس. -6

 التأثيرات اإليجابية لمواقع التواصل اإلجتماعي على الشباب:

أن ظوعية استخدام وطبيعة تلك المواقع تمثل  (Joinson, 2017ةوضح )

مؤشرات هامة على المزاةا الفعلية لها. وف  هذا اإلطار، صنف المؤلف جواظب تأثير 

 :(26)مواقع التواصل اإلجتماع  على الشباب إلى

 ( تأثيرات أدائية. -

 ( تأثيرات إجتماعية. -

 ( تأثيرات دافعية. -
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( إلى أن استخدام Dell’Anno, Rayna, & Solomon, 2018وقد توصل )

 : (21)تلك المواقع من جاظب الشباب ةرتبط بالتأثيرات اإلةجابية التالية

 تشكيل إظطباعات المستخدمين.  (1

 بنا  الهوةة الشخصية. (2

 مشاركة المعلومات. (0

 الترفيه والتروةح عن النفس.  (4

 المشاركة ف  األظشطة المدظية والسياسية.  (5

 ألكادةم . تحسين اإلظتاجية واألدا  ا (6

العالقة بين استخدام الشباب لمواقع التواصل اإلجتماعي واكتساب المعلومات حول 

 :الوضع اإلقتصادي

أصبحت مواقع التواصل االجتماع  خالل السنوات األخير  جز  تكميل  من 

عملية التواصل حول األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادةة والسياسية خالل األحداث 

مو والشعبية الكبير  ف  استخدام مواقع التواصل االجتماع  إلى المختلفة. أدى الن

حصولها على قدر كبير من اهتمام الباحثين ف  مجال االتصال السياس  واإلقتصاد . 

وقد تم توجيه تركيز واظتباه خاص على تأثير تلك المواقع كوسيلة إلكساب الشباب 

جدةد  لمساعد  هؤال  الشباب للمعلومات حول األوضاع االقتصادةة الراهنة كوسيلة 

ف  الحصول على المعلومات والتفاعل مع اآلخرةن عبر الشبكة العنكبوتية 

)اإلظترظت(، ومن هنا تأت  أهمية استكشاف كيفية وأسباب استخدام الشباب لمواقع 

 التواصل اإلجتماع  ف  األغراض اإلقتصادةة. وةتحقق ذلك من خالل تأكيد

(Gentile, Twenge, Freeman, Campbell, & 2016 بأن الطبيعة الشبكية )

والتوزةعية لمواقع التواصل اإلجتماع  ةمكن أن ةؤد  إلى تحوالت كبير  ف  

 . (21)المعارف اإلقتصادةة للشباب

ومع زةاد  اإلعتراف بإمكاظية استخدام مواقع التواصل اإلجتماع  ف  توعية 

 & ,Vijخبار والمعلومات، أشار )الشباب بالقضاةا اإلقتصادةة الراهنة من ظشر األ

Sharma, 2015 إلى أن تلك المواقع تعتمد على استخدام األظرمة الرقمية الحدةثة )

وبروتوكالت االتصال النامية. وةبين النمو المستمر ف  مواقع التواصل اإلجتماع  

إمكاظية إستخدامها ف  ظشر ومشاركة وتوزةع األخبار والمعلومات حول القضاةا 

تصادةة الُملحة عبر اإلظترظت. ومع ذلك، هناك عدد قليل من البحوث التجرةبية اإلق

الت  أجرةت لفحص تأثير مواقع التواصل االجتماع  مثل الفيسبوك وتوةتر على 

 . (21)تنمية المعرفة بالقضاةا اإلقتصادةة الراهنة بين الشباب

 & ,Edosomwan, Prakasan, Kouame, Watson)وقد أشار 

Seymour, 2015  إلى أن "العمليات اإلعالمية" عبر مواقع التواصل اإلجتماع )
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تقدم التغطية المناسبة للقضاةا اإلقتصادةة ومن ثم تحفيز التواصل االجتماع  بين 

 .  (03)الشباب حول تلك القضاةا، مما ةؤد  إلى  تغيير مفاهيمهم ظحوها

الالزمة لتغيير أسلوب وتحرى مواقع التواصل اإلجتماع  عموماً باإلمكاظيات 

تعلم الشباب حول األوضاع اإلقتصادةة والمشاركة الفاعلة فيها. فالطبيعة التفاعلية 

والمرظة لمواقع التواصل اإلجتماع  تسمح للمستخدمين بخلق وظشر المعلومات، مما 

 ً  . (01)ةسمح لألعضا  فيه بفرصة المشاركة ف  تلك األفكار المدعومة تكنولوجيا

مواقع التواصل اإلجتماع  ف  إكساب الشباب للمعلومات حول  هذا، وتسهم

 األوضاع اإلقتصادةة من خالل:

 الحصول على المعلومات )الحقائق، الروابط، األخبار، المعرفة واألفكار(. (1

 إعطا  أو استقبال اآلرا . (2

 تعلم الجدةد حول األوضاع اإلقتصادةة.  (3

ةن )الحقائق، الروابط، مقابلة أشخاص جدد ومشاركة المعلومات مع اآلخر (4

 .(02)األخبار، المعرفة، األفكار(

( مراحل (Cardon, Marshall, Jeongil, & Others, 2014 ةبين

اكتساب إدراك الوع  االقتصاد  للشباب من خالل التعرض لمواقع التواصل 

 :(00)اإلجتماع  كما ةل 

 تجسيد أو ابتكار المعرفة حول الوضع اإلقتصاد .  -1

 المعلومات حول الوضع اإلقتصاد . مشاركة وظشر  -2

 اكتساب وتطبيق المعرفة.  -0

 تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على إدراك الشباب لألوضاع اإلقتصادية:

أصبحت مواقع التواصل اإلجتماع  محور توزةع المعلومات وتشكيل إدراك 

الشباب للواقع اإلقتصاد ، حيث تعرض تلك المواقع معلومات وعروض مبسطة 

اقع اإلقتصاد  وتشكيل وعيهم وسلوكهم اإلقتصاد . وتقدم مواقع التواصل للو

اإلجتماع  فرصة فرةد  لنشر معلومات حول الواقع اإلقنصاد  لشرةحة كبير  من 

 .(04)الشباب ودعم التواصل حول ذلك الواقع

مواقع التواصل اإلجتماع ، ةعتبر الفيسبوك أهم هذه المواقع ف   أشهرمن بين 

ين إدراك الشباب للواقع اإلقتصاد  ظرراً لتركيز الموقع على تكامل مجال تحس

المعلومات اإلقتصادةة ضمن المحتوى اإلجتماع . ةقوم األشخاص والمؤسسات 

بإستخدام الفيسبوك ف  طرح المعلوات حول القضاةا اإلقتصادةة المعاصر ، بينما ةقدم 

وهو ما ةمكن أن ةقود إلى مزةد  المستخدمون اآلخرون تعليقاتهم أو إعجابهم بالمحتوى

من المعلومات حول الواقع اإلقتصاد . من هنا، تؤثر مواقع التواصل اإلجتماع  

ةة واكتساب الشباب على العرض االستراتيج  للمعلومات واألوضاع اإلقتصاد

 . (05)المعرفة حولها
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اب وساهمت مواقع التواصل اإلجتماع  ف  تقدةم طرق جدةد  لزةاد  معرفة الشب

بالواقع اإلقتصاد  والنتائج المترتبة عليه، وإتاحة الفرصة لهؤال  الشباب للتفاعل مع 

المحتوى.وةمكن أن تتضمن خصائص عرض الواقع اإلقتصاد  عبر شبكات 

 ,Schivinski, Christodoulides& Dabrowski)التواصل اإلجتماع  وفقاً لـ 

) ,Oyeboade تعقيد. أةضاً، ةبين: )أ( الصدق، )ب( اإلثار ، )ج( ال(06)( من2016

أن عرض الواقع اإلقتصاد  عبر مواقع التواصل اإلجتماع  ةتكون من  (2017

 :(01)العناصر التالية

 آلية إدراك المستخدمين للواقع اإلقتصاد .  (1

 االستجابة لذلك الواقع.   (2

فغالبية محتوى مواقع التواصل االجتماع  عبار  عن معلومات وتحدةثات 

معرمها حول القضاةا السياسية واإلقتصادةة والت  تهم األعضا  المشاركين إخبارةة 

. وتتسم الطبيعة الفورةة الت  تقدمها التحدةثات والمشاركات حول القضاةا المواقعف  تلك 

اإلقتصادةة واإلجتماعية باالستخدام المتعدد، إذ أظها تكون إما معلوماتية أو مشاركة 

تجاهل أهمية محتوى تلك المواقع ف  تحسين إدراك الشباب للروابط. وبالتال  الةمكن 

 .(01)للقضاةا اإلقتصادةة المعاصر 

معرم المعلومات اإلقتصادةة المتداولة على مواقع التواصل االجتماع   وتندرج

تحت تصنيف "تأكيد اآلرا  الشخصية". فالشباب مستخدم  تلك المواقع ةولون أهمية 

المقدمة من جاظب األشخاص ذو  ظفس الطبيعة من  كبير  للتعرف على المعلومات

التفكير والميول أثنا  بحثهم عن المعلومات الموثوقة عن القضاةا واألخبار 

 .(01)اإلقتصادةة

( إلى أن مواقع التواصل اإلجتماع  لها تأثير كبير Marzouk, 2016وةشير )

تأثر بنوعين من على أفكار ومشاعر المشاركين فيها، وأن األفكار بالنسبة لهم ت

 :(43)المتغيرات فيما ةتعلق ببنا  المعارف حول القضاةا اإلقتصادةة، وهما

 : تمثل ف  الميول والمعتقدات والمشاعر بالنسبة للفرد. متغيرات شخصية (أ

: تنبع من البيئة المحيطة بالفرد مثل اإلعالم والمواقف متغيرات موقفية (ب

 واألشخاص المحيطين. 

تأثير مواقع التواصل اإلجتماع  على إدراك الشباب للقضاةا على هذا النحو، فإن 

اإلقتصادةة المعاصر  ةنبع من التفاعالت المعقد  بين المتغيرات الشخصية والموقفية. 

وةمكن أن تحدث العوامل الموقفية من خالل تأثير مواقع التواصل اإلجتماع  ظفسها، 

ادةة تجذب اظتباههم لفترات حيث ةمكن أن ةتعلم المستخدمون منها معلومات إقتص

 .(41)زمنية طوةلة

( جواظب تأثير مواقع التواصل اإلجتماع  على Serrone, 2018وقد حدد )

 :(42)إكساب الشباب للمعلومات حول القضاةا اإلقتصادةة المعاصر  من خالل
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 فهم طبيعة وأسباب وظتائج القضاةا اإلقتصادةة. (1

 وقت المناسب. استرجاع المعرفة حول تلك القضاةا ف  ال (2

 وةتمثل تأثير مواقع التواصل اإلجتماع  على إدراك الشباب لألوضاع اإلقتصادةة كما ةل :

تملك مواقع التواصل اإلجتماع  القدر  على استقبال وتوزةع معلومات ال مركزةة  -1

 حول األوضاع اإلقتصادةة واألسواق.  

 تخدام وظشر المعلومات. تتسم مواقع التواصل اإلجتماع  بغياب االلقيود على االس -2

تنوع الوسائط المستخدمة عبر مواقع التواصل اإلجتماع  )المدوظات والفيدةو  -0

والصور والوةك  وغيرها( تزةد من إمكاظية دمج المعرفة والمعلومات، مما ةساعد 

 .(40)على التفسير متعدد القنوات للمعلومات والمعارف االقتصادةة

شباب للمعارف حول الوضع االقتصادي الراهن من العوامل المؤثرة على اكتساب ال

 خالل مواقع التواصل االجتماعي:

هناك العدةد من العوامل الت  ساهمت ف  جعل مواقع التواصل اإلجتماع  

وسيلة فعالة إلكساب الشباب المعرفة والمعلومات حول الوضع اإلقتصاد ، الت  

 :(44)ةمكن تحدةدها على النحو التال 

فالكثير من مستخدم  مواقع  واقع التواصل اإلجتماعي:سن مستخدمي م (1

عام بل توجد كذلك شرةحة كبير   21التواصل اإلجتماع  ال تزةد أعمارهم عن 

 عام.  16ممن ةستخدمون تلك المواقع أقل من 

 إظتشار التكنولوجيا الحدةثة وبخاصةً الهواتف المحمولة.  (2

وك وتوةتر القائمة على قو  الشبكات اإللكتروظية اإلجتماعية مثل فيسب (0

 االتصاالت التعاوظية.

استخدام مواقع التواصل اإلجتماع  كمنتدى للتشاور وتبادل اآلرا  حول  (4

 الوضع اإلقتصاد .

الدور االقتصاد  الذ  تلعبه مواقع التواصل اإلجتماع  واإلعالم الرقم   (2

  الحدةث بصفة عامة ةتمثل ف  تشكيل المجموعات اإلقتصادةة الت  تسهم ف

 زةاد  المعرفة حول الوضع اإلقتصاد .

 نظرية المزاج العام:

 وصف النظرية:

تنتم  ظررةة إدار  المزاج العام إلى مجموعة أكبر من المفاهيم النررةة الت  

تركز على التعرض اإلظتقائ  لمحتوى اإلعالم وتفترض أن اختيار المثيرات 

خالل استخدام ذلك المثير. على  اإلعالمية ةعتمد على دافعية المتعة الت  تتحقق من

عكس المفاهيم النررةة األخرى الت  تفسر اختيار المثير اإلعالم  على أساس 

المواقف المستقر  ظسبياً مثل العادات أو اإلشباعات المتحققة ظتيجة للفروق الفردةة ف  



 العالقة بين استخدام الشباب المصرى لمواقع التواصل االجتماعى وإدراكه الوضع االقتصادى

 828 8102أكتوبر /ديسمبر  –السادس عشر العدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

سمات الشخصية، وتفترض ظررةة إدار  المزاج العام أن التعرض اإلظتقائ  للرسائل 

المية تنتج من الحالة التأثيرةة للمستخدمين وتتبع مبدأ تحسين الحالة ـاإلع

 . (45)المزاجية

 نشأة النظرية:

التنريم  -المثير المرتبط-ظهرت ظررةة إدار  المزاج كإمتداد لنررةة األثر

(ADSA)  والت  قام بتطوةرها كل منZillmann and Bryant  وتشير النررةة .

راد ةرتبون وةنرمون المثيرات االتصالية من أجل التحول من األصلية إلى أن األف

حالة متعة سلبية )مثل الملل أو التوتر( إلى حالة متعة إةجابية )مثل الشعور باإلرتياح 

 Zillmannالتنريم، بدأ  -المثير المرتبط-والسعاد (. من خالل استكشاف ظررةة األثر

ارات التواصل، وقام بربطها ف  فحص إدار  الحاالت المزاجية بإستخدام خي 

بإعتباراته النررةة من خالل توضيح أن مفهوم التنافر المعرف  لفستينجر واسع 

النطاق أكثر من مجرد تجنب والسع  ظحو المعلومات لخفض أو إزالة الحالة السلبية. 

من هذا المنطلق، طور "زةلمان" ظررةة إدار  المزاج العام الت  قدمت تفسيراً 

سائل اإلعالم )مثل التلفاز ومواقع التواصل اإلجتماع ( كمثير لتجنيب الستخدام و

األشخاص الحالة المزاجية السلبية من خالل عرض العناصر المالئمة لنررةته ف  

 (.46ضو  ظررةة التنافر المعرف )

التنريم أن الشخص الذ  ةواجه حاالت  -المثير المرتبط -وتبين ظررةة األثر

سوف ةحاول تجنب إثار  هذه الحالة وةسعى إلى تهدئتها بإستخدام سلبية مثل اإلكتئاب 

ما ةُعرف باسم اإلظتقا  العشوائ . على النقيض، فإن الشخص الذ  ةواجه حالة الملل، 

سوف ةتجنب التهدئة وةسعى إلى اإلثار . ف  الحالتين، ةجب أن ةقدم التدخل بالمثير 

ة حتى ةؤد  لحدوث خبر  المتعة لألفراد موائمة أما عبر اإلمتصاص أو المشارك

المرغوبة. وبالنسبة لألشخاص الذةن ةواجهون حالة من اإلشباع، فإظهم إما ال ةسعون 

إلى أ  تدخل أو ربما ةختارون التدخل باإلثار  أو التهدئة. ف  جميع الحاالت الثالث 

كر . بالنسبة السابقة )الملل والتوتر واإلشباع(، فإن خبر  التدخل بالمثير تنطبع ف  الذا

لألفراد ف  الحالة السلبية، سوف تقدم هذه الخبر  تعزةز سلب . وةحدث العكس ف  

 (.41الحالة اإلةجابية، إذ تؤد  هذه الخبر  إلى التعزةز اإلةجاب )

وتستنتج ظررةة إدار  المزاج العام أن األفراد ةختارون المحتوى اإلعالم  الذ  

جية. عموماً، من المتوقع أن األشخاص ةختارون ةعتقدون أظه ةحسن من حالتهم المزا

المحتوى اإلعالم  األكثر إةجابية ف  قيمته اإلمتاعية بالمقارظة مع حالتهم المزاجية 

الحالية أو المحتوى اإلعالم  األكثر فاعلية ف  تشتيتهم عن الحالة المزاجية السلبية. 

جامعة الذةن ةفترض فيهم ةالئم تطبيق ظررةة إدار  المزاج العام الشباب ف  سن ال

وجود صحة عقلية جيد  وقدر  على تنريم حالتهم المزاجية بكفا  . وتكمن أهمية 

تطبيق النررةة على هؤال  الشباب ف  أن تلك الفتر  ه  األكثر تعرضاً لإلضطرابات 

 (.41ف  الحالة المزاجية الت  تؤثر على قدرتهم على تنريمها)
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 عوامل تشكيل المزاج العام:

 (:41ضوء النظرية، يمكن وصف عوامل تشكيل المزاج العام على النحو التالي) في

: ةشير إلى قدر  الوسيلة اإلعالمية Arousal Regulationتنريم اإلثار   (1)

 على زةاد  أو خفض مستوةات اإلثار  الت  ةشعر بها الفرد. 

: ةعبر عن التشابه بين محتوى Affinity  Behavioralالموائمة السلوكية (2)

 الرسالة والحالة التأثيرةة الحالية للشخص. 

 : ظمط اإلمتاع العام للرسالة. Hedonic Valenceالكفا   اإلمتاعية  (0)

 نظرية إدارة المزاج العامفروض 

 تقوم ظررةة إدار  المزاج العام على الفروض التالية:

جميع األفراد لدةهم دافعية الحفاظ على حاالت مزاجية جيد  وخفض الحاالت  -1

 زاجية السيئة. الم

التحول ظحو حالة مزاجية أكثر إةجابية وحالة اإلثار  الفسيولوجية تتأثير بالتعرض  -8

ً للحاالت المزاجية السلبية والت  تسبب أعلى  لوسائل اإلعالم األكثر امتصاصا

 (. 53مستوةات اإلشباع)

صل نظرية إدارة المزاج العامة وتطبيقها في مجال استخدام الشباب لمواقع التوا

 :اإلجتماعي

تفترض ظررةة إدار  المزاج العام أن التعرض لإلعالم ةتسم بإمكاظية تحسين 

الحاالت التأثيرةة وأن الرسائل اإلعالمية ةتم اختيارها لهذا الغرض. بالنسبة إلرتباط 

النررةة بإستخدام الشباب لمواقع التواصل اإلجتماع ، فإن الحالة المزاجية ترتبط 

  للمستخدمين لمحتوى مواقع التواصل اإلجتماع  اإلةجابية بالتعرض اإلظتقائ

 (.51بالمقارظة مع السلبية)

ومع ظهور وتطور أشكال جدةد  من محتوى الوةب مثل مواقع التواصل 

اإلجتماع ، ظشأت فرص جدةد  ف  مجال إدار  المزاج العام، فاإلستخدام المتسارع 

المواقع تلب  ظزعات ظفسية هامة لدى لمواقع التواصل اإلجتماع  ةبرهن على أن تلك 

المستخدمين ومن بينها الدافعية للمتعة من أجل تحسين المزاج اإلةجاب  وخفض 

الحاالت المزاجية السلبية. تقدم مواقع التواصل اإلجتماع  العدةد من الوسائل بالنسبة 

على للمستخدمين إلدار  مزاجهم العام. على سبيل المثال، فإن إطالع المستخدمين 

صفحتهم الشخصية بمواقع التواصل اإلجتماع  ةمكن أن ةحسن من مشاعرهم 

اإلةجابية وتقدةر الذات لدةهم. باإلضافة إلى الصور  اإلةجابية للذات، ةمكن أن تعمل 

مواقع التواصل اإلجتماع  على توفير الترفيه المرةح أو التغذةة الراجعة المحسنة 

رغم من ذلك، فإن الكثير من الوقت الذ  ةقضيه للمشاعر والدعم اإلجتماع . على ال

المستخدمون بمواقع التواصل اإلجتماعية ال ةتمحور حول الذات بل قضا  الوقت ف  

 (. 52متابعة أظشطة اآلخرةن وغيرها من المعلومات)
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على فرضية أن البشر ةميلون إلى المتعة  وتعتمد ظررةة إدار  المزاج العام

راد تقودهم طبيعتهم الفطرةة ظحو زةاد  االستمتاع وخفض بطبيعتهم، بمعنى أن األف

األلم والتعب. بالتال ، ةحاول هؤال  األشخاص بأقصى ما ةمكنهم تنريم المثيرات ف  

بيئتهم لزةاد  الحاالت المزاجية الممتعة وإزالة الحاالت المزاجية السيئة )مثل الحزن 

وكيات واألفعال الت  تنرم المثيرات والملل والتوتر(. على هذا النحو، ةتم تعزةز السل

للتخلص من الحاالت المزاجية السلبية والمكروهة، مما ةجعلها أكثر احتماالً للتكرار 

تحت ظروف مشابهة ظتيجة للتكيف العامل ، على سبيل المثال، إذا عاد أحد 

األشخاص إلى المنزل وهو ةشعر بالتوتر والتعب، فمن الممكن أن ةفكر ذلك الشخص 

التنفيس عن حالته عبر استخدام مواقع التواصل اإلجتماع . فإذا أد  ذلك ف  

االستخدام لتلك المواقع إلى خفض الحالة المزاجية السلبية، فإن األشخاص سوف 

ةلجأون إلى اختيار مواقع التواصل اإلجتماع  ف  المستقبل لعالج مشاعر التوتر. 

تماع  بين الشباب ةساعدهم على وبالمثل، إذا كان استخدام مواقع التواصل اإلج

التخلص من حاالت الملل، فإظهم سيميلون إلى استخدام تلك المواقع ف  المستقبل ظتيجة 

 (.50لتأثير التعزةز اإلةجاب  الت  ةحصلون عليها منها)

وتوضح العدةد من الدراسات أن األشخاص ف  الحاالت المزاجية السيئة 

عية ألظها تمتلك القدر  على تغيير حالتهم ةستفيدون من مواقع التواصل اإلجتما

المزاجية السيئة ورفع مستوةات اإلثار  اإلةجابية. وةر  آخرون أن مواقع التواصل 

اإلجتماع  تقض  على الحالة المزاجية السلبية وتؤد  إلى تعدةل كبير ف  تلك 

 (.54الحالة)

الشباب وتوجد عالقة بين استخدام مواقع التواصل اإلجتماعية وإكتساب 

للمعرفة والمعلومات حول القضاةا اإلقتصادةة، فخصائص التفاعلية ومتطلبات المهام 

تحدد مدى استفاد  الشباب من تلك المواقع. فعند محاولة إدار  المزاج السلب  للشباب 

من خالل اللجو  إلى مواقع التواصل اإلجتماع ، ةمكنهم التعرض إلى العدةد من 

 (.55فتهم بالقضاةا اإلقتصادةة)المحتوى الذ  ةساظد معر

( أن تفاعلية الشباب Gentile, Anderson,& Others, 2014وةوضح )

مع الصفحات اإلقتصادةة بمواقع التواصل اإلجتماع   لخفض الحاالت المزاجية 

 (. 56السلبية ارتبط كذلك بزةاد  اكتسابهم للمعارف حول الواقع اإلقتصاد  وقضاةاه)

قع التواصل اإلجتماع  ةمكن أن تشكل أدا  جيد  وةمكن افتراض أن موا

إلدار  المزاج العام لما تتمتع به من مستوةات مرتفعة من القدر  على إمتصاص 

-Knoblochالحالة المزاجية السيئة واستبدالها بحاالت أفضل. وةبين )

Westerwick, 2016 أن طبيعة ومحتوى مواقع التواصل اإلجتماع  ةمكن أن )

اسم ف  إمكاظية تحسين الحالة المزاجية، بمعنى أن مواقع التواصل تمثل عامل ح

 (.51اإلجتماع  تختلف فيما بينها بالنسبة إلمكاظية إدار  المزاج العام للشباب)
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( Mastro, Eastin, & Tamborini, 2014وعلى الجاظب اآلخر، ةبين )

مة عبر مواقع التواصل أن التشابه بين الحالة المزاجية الحالية للشباب والرسائل المقد

 (. 51اإلجتماع  تخفض من تأثير تلك المواقع على تحسين الحالة المزاجية)

( عناصر ارتباط ظررةة المزاج العام Reinecke, & Trepte, 2017وةحدد )

 (:51بإستخدام مواقع التواصل اإلجتماع  على النحو التال )

 واصل اإلجتماع . القيمة االستمتاعية للرسالة اإلعالمية بمواقع الت (1

 إمكاظية اإلثار  الت  تحملها الرسالة اإلعالمية بمواقع التواصل اإلجتماع .  (2

 إمكاظية إمتصاص الحالة المزاجية السلبية.    (0

 األلفة المنطقية الت  تحملها الرسالة اإلعالمية بمواقع التواصل اإلجتماع .    (4

 قع التواصل اإلجتماعي:تحديات تطبيق النظرية في تفسير تعرض الشباب لموا

على الرغم من الدراسات الت  أثبتت فاعلية ظررةة إدار  المزاج العام ف  تفسير  

تعرض الشباب لمواقع التواصل اإلجتماعية، إال أظه توجد بعض المعوقات والتحدةات 

 الت  تواجه تلك العالقة، والت  ةمكن وصفها على النحو التال :

فئات تعاظ  من مشكالت ف  الصحة العقلية مثل أوالً: تطبيق النررةة على 

اإلكتئاب. إن مشكالت الصحة العقلية تؤثر بالسلب على قدر  الشباب على تنريم 

حالتهم المزاجية ألظها ترتبط بالسلوك الذ  ةؤد  إلى المشاعر السلبية الحزةنة 

بالتال ، باإلضافة إلى تقليل الميل ظحو التصرف بشكل ةطيل من المشاعر اإلةجابية. 

ةختلف هؤال  األشخاص عن العادةين ف  طرةقة استخدام مواقع التواصل اإلجتماع  

 (.  63ف  إصالح أو تحسين حالتهم المزاجية بالمقارظة مع اآلخرةن)

ثاظياً: تفاوت الفئات العمرةة للشباب ف  استخدام مواقع التواصل اإلجتماع  

ً ةتسمون بعدم إكتمال النضوج  ف  تحسين حالتهم المزاجية، فاألشخاص األصغر سنا

 (. 61المعرف  والعاطف  وبالتال  زةاد  احتماالت اضطراب المزاج )

 اإلجراءات المنهجية

 نوع الدراسة

تنتم  هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية الت  ال تقف عند حد جمع البياظات  

ا وتحللها عن الراهر  موضع الدراسة وإظما تصنف البياظات والحقائق وتفسره

كما ان البحوث الوصفية تساعد فى التعرف وتستخلص ظتائج ودالالت مفيد  منها، 

على العالقة بين متغيرات الدراسة التى ةمكن اخضاعها للرصد والتحليل، وتسعى 

هذه الدراسة الى رصد وتوصيف وتاثير المحتوى الخاص بالوضع االقتصادى فى 

 الشباب الجامعى له.مواقع التواصل االجتماعى على ادراك 

 منهج الدراسة

استخدمت الباحثة منهج المسح لجمع البياظات والمعلومات الالزمة للدراسة 

 لتجميع وتنريم وتوصيف وتحليل الحقائق المتعلقة بالمتغيرات موضوع الدراسة.
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 مجتمع وعينة الدراسة: 

، ةتمثل مجتمع الدراسة فى جمهور الشباب فى الجامعات المصرةة والخاصة

( مفرد  من الشباب الجامعى من 033وتمثلت عينة الدراسة فى عينة عشوائية قوامها )

 عين شمس(  -القاهر  -الجامعات األتية: )جامعة بن  سوةف

 جدول توصيف العينة
 (0جدول رقم )

 المستوى االجتماعي االقتصادي -الجامعات -الكليات -توزيع عينة الدراسة وفقا النوع 

 النســبة التكرار عاتالمجمو المتغير

 النوع
 %24.2 024 ذكور

 %42.3 032 إناث

 %011 311 المجموع

 الكليات

 %33.3 011 كلية التجارة

 %33.3 011 سياسة وإقتصاد

 %02.2 21 اإلعالم

 %02.2 21 حقوق

 %011 311 المجموع

 الجامعات

 %33.3 011 بني سويف

 %33.3 011 عين شمس

 %33.3 011 القاهرة

 %011 311 المجموع

المستوى االجتماعي 

 االقتصادي

 %02.3 22 منخفض

 %22.1 024 متوسط

 %83.2 20 مرتفع

 %011 311 المجموع

 أداة الدراسة

 اعتمدت الدراسة على استمار  االستقصا  كأدا  أساسية للدراسة.

 الصدق والثبات

 صدق االستبيان :  

يان ماوضعت لقياسه، وقد أجرى اختبار ةقصد بالصدق أن تقيس استمار  االستب

،  Contant validityالصدق للتأكد من صدق االستبيان من حيث صدق المحتوى

وتم التحقق من الصدق الراهر  لالستمار  من خالل عرضها عل  مجموعة من 

ف  المجاالت الت  ترتبط بموضوع الدراسة فى مجال اإلعالم، وتم تعدةل  *المحكمين

 ا لما أبدوه من مالحرات.االستمار  وفق

                                                           
 .  أسيوط جامعة ، األداب بكلية االستاذ ، الصحاح األمير/ د.أ *
 . اهرةالق جامعة ، اإلعالم بكلية األستاذ ، الغفار عبد عادل/  د.أ
 . سويف بني جامعة ، اإلعالم بكلية االستاذ الرحم عبد زين محمد/  د.أ
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 ثبات المقياس:

 طريقة إعادة التطبيق 

مفرد  من طالب الجامعات  53تم تطبيق المقياس على عينة مكوظة من 

المصرةة عينة الدراسة ثم أعيد تطبيقه مر  أخرى على المجموعة ظفسها بعد فاصل 

ثين فى زمنى أسبوع، ثم قامت الباحثة بحساب معامل الثبات بين درجات المبحو

التطبيقين األول والثاظى، وةتضح ذلك من وقد بلغت قيمة معامل الثبات)ألفا 

 .3.31وهى معامالت ثبات دالة عند مستوى  3.1151كرومباخ(= 

 حدود الدراسة: 

العالقة بين استخدام الشباب المصرى لمواقع وتتمثل فى  الحدود الموضوعية:

 ى التواصل االجتماعى وادراكة الوضع االقتصاد

 .2311تم تطبيق استمار  االستبيان فى شهر ةوليو الحدود الزمنية: 

( مفرد  من طالب 033تم تطبيق الدراسة على عينة عددها)الحدود المكانية: 

 عين شمس( . -القاهر  -الجامعات االتية )جامعة بن  سوةف

 مصطلحات الدراسة

 مواقع التواصل االجتماعى:

صل اإلجتماع  بأظها مجموعة من ( مواقع التواBosch, 2018وصف )

التطبيقات القائمة على اإلظترظت وتعتمد على األسس األةدولوجية والتكنولوجية لتقنية 

Web 2.0  .وتسمح بتبادل المحتوى الذ  ةبتكره المستخدم 

 الوضع االقتصادي:

ةعرف الوضع االقتصاد  ف  هذه الدراسة ف  أظه كل األمور االقتصادةة على 

ً ما تمس مصالح األفراد بشكل مباشر أو اختالف أظو اعها وكل ما ةرتبط بها وغالبا

 غير مباشر.

 فروض الدراسة

الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية إةجابية بين الحالة المزاجية للمبحوثين وإدراكهم 

 للوضع االقتصاد  المصر  عبر مواقع التواصل االجتماع .

ةجابية بين معدل تعرض المبحوثين لمواقع الفرض الثاظ : توجد عالقة ارتباطية إ

 التواصل االجتماع  وإدراكهم للوضع االقتصاد  المصر .

الفرض الثالث: توجد عالقة ارتباطية إةجابية بين ادراك المبحوثين للوضع 

 االقتصاد  المصر  ودرجة اسهام مواقع التواصل االجتماع  ف  ذلك.

بية بين الحالة المزاجية للمبحوثين الفرض الرابع: توجد عالقة ارتباطية إةجا

 وتعرضهم لتلك المواقع.



 العالقة بين استخدام الشباب المصرى لمواقع التواصل االجتماعى وإدراكه الوضع االقتصادى

 822 8102أكتوبر /ديسمبر  –السادس عشر العدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

الفرض الخامس: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور 

ومتوسطات درجات اإلظاث على مقياس دور مواقع التواصل االجتماع  ف  ادراكهم 

 الوضع االقتصاد  المصر .

ئية بين متوسطات درجات المبحوثين الفرض السادس: توجد فروق ذات داللة إحصا

على مقياس دور مواقع التواصل االجتماع  ف  ادراكهم الوضع االقتصاد  المصر  

 حقوق(. -اعالم -سياسة واقتصاد –تبعا الختالف الكليات )تجار 

الفرض السابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثن 

صل االجتماع  ف  إدراكهم الوضع االقتصاد  تبعا على مقياس دور مواقع التوا

 منخفض(. -متوسط -الختالف المستوى االجتماع  االقتصاد  )مرتفع

 المعالجة اإلحصائية للبيانات

( حيث spssالستخراج ظتائج الدراسة قامت الباحثة باستخدام البرظامج اإلحصائ  )

 لبياظات المطلوبة مثل :استخدم بعض األساليب اإلحصائية التى تتال م وطبيعة ا

 التكرارات البسيطة والنسب المئوةة . -1

 المتوسطات الحسابية واالظحرافات المعيارةة . -0

لجداول التوافق لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بين متغيرةن من  2اختبار كا -4

 المستوى األسمى.

 ( الذ  ةقيس شد  العالقةContingency Coefficientمعامل التوافق )  -5

 .2×2بين متغيرةن اسميين ف  جدول أكثر من 

 One Way Analysis of Varianceتحليل التباةن ذ  البعد الواحد  -6

ANOVA  لدراسة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية للمجموعات

 ف  أحد متغيرات الدراسة.

 Leastبطرةقة أقل فرق معنو   Post Hoc Testsاالختبارات البعدةة  -1

Significance Difference  والمعروف بـL.S.D  لمعرفة مصدر التباةن

 بين المجموعات الت  ةؤكد تحليل التباةن عل  وجود فرق بينها .

للمجموعات المستقلة لدراسة الفروق بين المتوسطين  T.Testاختبار "ت"   -1

 الحسابيين لمجموعتين من المبحوثين عل  أحد متغيرات الدراسة.

لدراسة شد  واتجاه العالقة  Spearman's rhoن معامل ارتباط سبيرما -1

 االرتباطية بين متغيرةن من متغيرات الدراسة.

 الوزن المرجح لمجموع األوزان. -13

 نتائج الدراسة الميدانية

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين استخدام الشباب المصر  

مصر  دراسة ف  إطار لمواقع التواصل االجتماع  وإدراكه الوضع االقتصاد  ال
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ظررةة إدار  المزاج العام، وف  إطار منهج المسح تم مل  استمار  االستبيان لعينة 

( مفرد  من الشباب الجامع ، وتم مراعا  المتغيرات الدةموجرافية لعينة 033قوامها )

الدراسة، وفيما ةل  تعرض الباحثة أهم ظتائج الدراسة الميداظية الت  أجرةت على 

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وقد أسفر تحليل استجابات الوالدةن الت  وذلك  ،العينة

تضمنتها بياظات صحيفة االستبيان بعد عملية الجدولة والتصنيف عن بياظات كمية 

دعمت الثقة ف  النتائج وموضوعيتها، كما ساعدت عل  تحقق أهداف الدراسة 

 واإلجابة عل  تساؤالتها.

 اً من قبل الشباب الجامعي.أكثر المواقع استخدام (0

 ( يوضح أكثر المواقع استخداما من قبل الشباب الجامعي وفقاً للنوع8جدول رقم )

 النوع

 المواقع

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة zقيمة 

رت
لت

ا

ب
ي

 % ك % ك % ك 

 8 غير دالة 1.324 21.1 021 28.2 22 22.2 22 المواقع العامة

 2 غير دالة 1.312 33.3 011 32.3 42 30.2 28 المواقع المتخصصة

مواقع التواصل 

 االجتماعي
 0 غير دالة 1.424 22.3 838 24.3 010 22.2 030

 2 غير دالة 1.412 04.3 43 02.2 83 08.8 81 المنتديات

الصفحات الرسمية 

 للوزارات  
 2 غير دالة 1.042 83.3 21 84.3 33 88.2 32

 3 غير دالة 1.232 24.2 024 21.1 22 22.2 22 المدونات

 4 غير دالة 1.120 33.2 010 33.0 42 34.0 22 اليوتيوب

 311 032 024 جملة من سئلوا

المواقععع اسععتخداماً مععن قبععل الشععباب تشييير بياظييات الجييدول السييابق إلييى أكثيير 

وفقاً للنوع، حيث جا  ف  مقدمة تلك المواقع "مواقيع التواصيل االجتمياع "،  الجامعي

( مييين إجميييال  عينييية الدراسييية، موزعييية بيييين %11.0سيييبة بلغيييت )حييييث جيييا ت بن

( مييين إجميييالى %14.0( مييين إجميييالى مفيييردات عينييية اليييذكور، فيييى مقابيييل )11.1%)

مفيييردات عينييية اإلظييياث، وتتقيييارب النسيييبتين، حييييث إن الفيييارق بيييين النسيييب غيييير دال 

ه ( وهييى أقييل ميين القيميية الجدولييي3.414( المحسييوبة )Zإحصييائياً، فقييد بلغييت قيميية )

 المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

( ميين %63.3وجييا  فييى الترتيييب الثيياظى " المواقييع العاميية "، حيييث جييا ت بنسييبة بلغييت )

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية الييذكور، فييى مقابييل %51.1إجمييال  عينيية الدراسيية، موزعيية بييين )

ن الفييارق بييين النسييب ( ميين إجمييالى مفييردات عينيية اإلظيياث، وتتقييارب النسييبتين، حيييث إ 62.5%)

( وهيى أقيل مين القيمية الجدولييه المنبئية 3.014( المحسوبة )Zغير دال إحصائياً، فقد بلغت قيمة )

 بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

( مين %54.1ةليها فى الترتييب الثاليث " الميدوظات"، حييث جيا ت بنسيبة بلغيت)

فيردات عينية اليذكور، فيى ( من إجميالى م%51.5إجمال  عينة الدراسة، موزعة بين )



 العالقة بين استخدام الشباب المصرى لمواقع التواصل االجتماعى وإدراكه الوضع االقتصادى

 821 8102أكتوبر /ديسمبر  –السادس عشر العدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية اإلظيياث، وتتقييارب النسييبتين، حيييث إن %53.3مقابييل )

( وهيى 3.106( المحسيوبة )Zالفارق بين النسب غيير دال إحصيائياً، فقيد بلغيت قيمية )

 أقل من القيمة الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

( مين %00.1وتيوب"، حيث جيا ت بنسيبة بلغيت )وجا  فى الترتيب الرابع " الي

( من إجميالى مفيردات عينية اليذكور، فيى %04.1إجمال  عينة الدراسة، موزعة بين )

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية الييذكور، وتتقييارب النسييبتين، حيييث إن %00.1مقابييل )

( وهيى 3.106( المحسيوبة )Zالفارق بين النسب غيير دال إحصيائياً، فقيد بلغيت قيمية )

 ل من القيمة الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.أق

ةليهيييا فيييى الترتييييب الخيييامس " المواقيييع المتخصصييية"، حييييث جيييا ت بنسيييبة 

( من إجمالى مفيردات %01.1( من إجمال  عينة الدراسة موزعة بين )%00.0بلغت)

رب ( ميين إجمييالى مفييردات عينيية اإلظيياث، وتتقييا%05.0عينيية الييذكور، فييى مقابييل )

( Zالنسيييبتين، حييييث إن الفيييارق بيييين النسيييب غيييير دال إحصيييائياً، فقيييد بلغيييت قيمييية )

( وهييى أقييل ميين القيميية الجدوليييه المنبئيية بوجييود عالقيية فارقيية بييين 3.031المحسييوبة )

 النسبتين.

أما فى الترتييب السيادس "الصيفحات الرسيمية لليوزارات "، حييث جيا ت بنسيبة 

( ميين إجمييالى %22.6سيية، موزعيية بييين )( ميين إجمييال  عينيية الدرا%20.0بلغييت )

( مييين إجميييالى مفيييردات عينييية اإلظييياث، %24.0مفيييردات عينييية اليييذكور، فيييى مقابيييل )

( Zوتتقارب النسبتين، حيث إن الفارق بين النسب غير دال إحصائياً، فقيد بلغيت قيمية )

( وهييى أقييل ميين القيميية الجدوليييه المنبئيية بوجييود عالقيية فارقيية بييين 3.146المحسييوبة )

 تين.النسب

( %14.0وأخيراً جا  فى الترتيب السابع" المنتدةات"، حيث جا ت بنسبة بلغيت)

( من إجميالى مفيردات عينية اليذكور، %12.2من إجمال  عينة الدراسة، موزعة بين )

( مين إجميالى مفيردات عينية اإلظياث، وتتقيارب النسيبتين، حييث إن %16.1فى مقابل )

( وهيى 3.436( المحسيوبة )Zد بلغيت قيمية )الفارق بين النسب غيير دال إحصيائياً، فقي

 أقل من القيمة الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

 ترتيب استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي. (8

 (يوضح ترتيب استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي3جدول رقم )

 الترتيب
 الوزن المئوي رابعال الثالث الثاني األول

ب
تي

تر
ال

 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 1 32.3 970 12 35 14 42 13.7 41 60.7 182 الفيس بوك

 3 22.1 664 29 87 31 93 29.7 89 10.3 31 اليوتيوب

 4 21.8 654 28 83 33 99 31.7 95 7.33 22 تويتر

 2 23.7 711 32 94 22 66 25 75 21.7 65 واتس آب

   2999 300 الوزن المرجح



 العالقة بين استخدام الشباب المصرى لمواقع التواصل االجتماعى وإدراكه الوضع االقتصادى

 820 8102أكتوبر /ديسمبر  –السادس عشر العدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

اسعععتخدام الشعععباب الجعععامعي لمواقعععع تشيييير بياظيييات الجيييدول السيييابق ترتييييب  

 وجا ت على النحو التالى : التواصل االجتماعي،

، وجيا  %02.2جا  فى الترتيب األول " الفييس بيوك " بيوزن مئيوى بليغ ظسيبته 

تييب ، وجا  فيى التر%20.1فى الترتيب الثاظى " الواتس آب " بوزن مئوى بلغ ظسبته 

، جيييا  فيييى الترتييييب الرابيييع " %22.1الثاليييث "اليوتييييوب" بيييوزن مئيييوى بليييغ ظسيييبته 

 .%21.1التوةتر" بوزن مئوى بلغ ظسبته 

-Johnson, & Knobloch)وتتفعععق هعععتي النتيجعععة معععع دراسعععة كعععل معععن

Westerwick, (2018)-- Oyeboade, 2017- Liew,  Vaithilingam, & 

Nair, (2017) فيييس بييوك جييا  فيي  مقدميية مواقييع التواصييل والتييى أشييارت إلييى أن ال

 االجتماع  األكثر استخداماً بين الشباب.

3)  ً  متوسط ساعات استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي يوميا

( يوضح متوسط ساعات استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي 4) جدول

 يومياً وفقاً للنوع

 وعالنـــ                

 الساعات

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 82.2 21 30.2 43 88.2 32 أقل من ساعتين

 83.1 22 82.2 32 81.0 33 ساعات 8-4

 21.3 020 40.2 22 22.3 24 ساعات 4أكثر من 

 011 311 011 032 011 024 اإلجمالــي

   1.028معامل التوافق =       8درجة الحرية =      2.122= 8قيمة كا

 1.12مستوي الداللة =  

لنتائج التفصيلية للجيدول السيابق أن ظسيبة مين ةسيتخدموظها )أقيل مين حيث تشير ا

( %22.6(، موزعية بيين )%26.1ساعتين( ةومياً من إجمالى مفردات عينية الدراسية)

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية %01.6ميين إجمييالى مفييردات عينيية الييذكور، فييى مقابييل )

سيياعات( ةومييياً ميين إجمييالى  4-2غييت ظسييبة ميين ةسييتخدموظها ميين )اإلظيياث، بينمييا بل

( مين إجميالى مفيردات عينية %23.1(، موزعة بيين )%20.3مفردات عينة الدراسة )

 ( من إجمالى مفردات عينة اإلظاث.%26.5الذكور، فى مقابل )

سيياعات( ةومييياً علييى ميين إجمييالى  4وبلغييت ظسييبة ميين ةسييتخدمون )أكثيير ميين 

( مين إجميالى مفيردات عينية %51.0( موزعية بيين )%53.0اسية )مفردات عينة الدر

 ( من إجمالى مفردات عينة اإلظاث.%41.1الذكور، فى مقابل )

 1.315، وجيد أظهيا = 2من الجدول السابق عند درجة حرةية = 2بحساب قيمة كا

، وقييد بلغييت قيميية معامييل التوافييق 3.35وهيي  قيميية داليية إحصييائياً عنييد مسييتوى دالليية 

إظيياث(  -ةبيياً ممييا ةؤكييد علييى وجييود عالقيية داليية إحصييائياً بييين النوع)ذكييورتقر 3.152

مواقيييع التواصيييل  –إجميييالى مفيييردات عينييية الدراسييية –ومتوسيييط سييياعات اسيييتخدام 

 االجتماع  ةومياً.



 العالقة بين استخدام الشباب المصرى لمواقع التواصل االجتماعى وإدراكه الوضع االقتصادى

 828 8102أكتوبر /ديسمبر  –السادس عشر العدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

أهم المضعامين التعي يهعتم بمتابعتهعا الشعباب الجعامعي عبعر مواقعع التواصعل  (4

 االجتماعي.

التى يهتم بمتابعتها الشباب الجامعي عبر مواقع  ( يوضح أهم المضامين2جدول رقم )

 التواصل االجتماعي وفقاً للنوع

 النوع                

 المضامين

 اإلجمالي إناث ذكور
تر الداللة Zقيمة 

ال

ب
تي

 % ك % ك % ك 

 8 غير دالة 1.212 21.2 028 22.0 22 42.1 22 إخبارية

 2 ير دالةغ 1.222 32.3 002 34.2 42 40.2 22 دينية

 4 غير دالة 1.842 48.1 082 41.4 22 43.3 20 علمية

 2 غير دالة 1.222 80.3 24 82.1 34 02.3 31 أمنية

 3 غير دالة 1.082 42.2 032 44.2 20 42.3 22 ثقافية

 2 غير دالة 1.222 80.2 22 82.2 32 02.2 82 فنية

 2 غير دالة 1.322 30.1 23 82.2 32 38.2 24 تاريخية

 2 غير دالة 1.812 02.3 42 02.2 84 02.8 82 رفيهيةت

 0 غير دالة 1.122 22.3 818 22.2 20 22.2 000 اقتصدية

 311 032 024 جملة من سئلوا

تشييير بياظييات الجييدول السييابق إلييى أهييم المضييامين التيي  ةهييتم بمتابعتهييا الشييباب 

ى الترتيب األول مين الجامع  عبر مواقع التواصل االجتماع  وفقاً للنوع، حيث جا  ف

( مين إجميال  عينية %61.0هذه المضامين "االقتصادةة"، حييث جيا ت بنسيبة بلغيت )

( مييين إجميييالى مفيييردات عينييية اليييذكور، فيييى مقابيييل %61.1الدراسييية، موزعييية بيييين )

( من إجمالى مفردات عينة اإلظاث، وتتقارب النسيبتين، حييث إن الفيارق بيين 66.1%)

( وهى أقيل مين القيمية الجدولييه 3.366) Zفقد بلغت قيمة النسبتين غير دال إحصائياً، 

 المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

وجييا  فييى الترتيييب الثيياظى  " المضييامين اإلخبارةيية"، حيييث جييا ت بنسييبة بلغييت 

( ميين إجمييالى مفييردات %41.3( ميين إجمييال  عينيية الدراسيية، موزعيية بييين )53.1%)

ميين إجمييالى مفييردات عينيية اإلظيياث، وتتقييارب (  %55.1عينيية الييذكور، فييى مقابييل )

Z (3.136 )النسبتين، حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال إحصائياً، فقد بلغيت قيمية 

 وهى أقل من القيمة الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

( %45.1وجا  فى الترتييب الثاليث أةضياً " ثقافيية "، حييث جيا ت بنسيبة بلغيت)

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية ميين %46.0جمييال  عينيية الدراسيية، موزعيية بييين )ميين إ

( من إجمالى مفردات عينة اإلظاث، وتتقارب %44.1إجمال  عينة الذكور، فى مقابل )

Z (3.121 )النسبتين، حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال إحصائياً، فقد بلغيت قيمية 

 د عالقة فارقة بين النسبتين.وهى أقل من القيمة الجدوليه المنبئة بوجو

( ميين %42.3وجييا ت المضييامين " علمييية" فييى الترتيييب الرابييع بنسييبة بلغييت )

( من إجميالى مفيردات عينية اليذكور، فيى %40.0إجمال  عينة الدراسة، موزعة بين )

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية اإلظيياث،  وتتقييارب النسييبتين، حيييث إن %43.4مقابييل )



 العالقة بين استخدام الشباب المصرى لمواقع التواصل االجتماعى وإدراكه الوضع االقتصادى

 823 8102أكتوبر /ديسمبر  –السادس عشر العدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

( وهيى أقيل مين القيميية 3.245) Zر دال إحصيائياً، فقيد بلغيت الفيارق بيين النسيبتين غيي

 الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

( ميين %01.0وأمييا فييى الترتيييب الخييامس " دةنييية"، حيييث جييا ت بنسييبة بلغييت)

( مين إجميالى مفيردات عينية اليذكور، فيى %41.5إجمال  عينة الدراسة موزعة بيين )

الى مفييردات عينيية اإلظيياث، وتتقييارب النسييبتين، حيييث إن ( ميين إجميي%04.6مقابييل )

( وهيى أقيل مين القيميية 3.515) Zالفيارق بيين النسيبتين غيير دال إحصيائياً، فقيد بلغيت 

 الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

وجييا  فييى الترتيييب السييادس أةضيياً المضييامين " تارةخييية"، حيييث جييا ت بنسييبة 

( ميين إجمييالى %02.1مييال  عينيية الدراسيية، موزعيية بييين )( ميين إج%01.3بلغييت )

( مييين إجميييالى مفيييردات عينييية اإلظييياث، %21.1مفيييردات عينييية اليييذكور، فيييى مقابيييل )

 Zوتتقييارب النسييبتين، حيييث إن الفييارق بييين النسييبتين غييير دال إحصييائياً، فقييد بلغييت 

 سبتين.( وهى أقل من القيمة الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين الن3.066)

( ميين %21.1وجييا ت المضييامين " فنييية " فييى الترتيييب السييابع بنسييبة بلغييت )

( من إجميالى مفيردات عينية اليذكور، فيى %11.1إجمال  عينة الدراسة، موزعة بين )

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية اإلظيياث،  وتتقييارب النسييبتين، حيييث إن %26.5مقابييل )

( وهيى أقيل مين القيميية 3.151) Zلغيت الفيارق بيين النسيبتين غيير دال إحصيائياً، فقيد ب

 الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

( %16.0وأخيراً جا ت المضامين " ترفيهية " فى الترتيب الثامن بنسبة بلغيت )

( من إجميالى مفيردات عينية اليذكور، %15.2من إجمال  عينة الدراسة، موزعة بين )

ت عينية اإلظياث،  وتتقيارب النسيبتين، حييث إن ( من إجمالى مفيردا%11.6فى مقابل )

( وهيى أقيل مين القيميية 3.231) Zالفيارق بيين النسيبتين غيير دال إحصيائياً، فقيد بلغيت 

 الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

مدى متابعة الشباب الجامعي الوضعع االقتصعادي المصعري عبعر مواقعع التواصعل  (2

 االجتماعي 

عبر مواقع  مدى متابعة الشباب الجامعي الوضع االقتصادي المصري ( يوضح2) جدول

 التواصل االجتماعي وفقاً للنوع

 النوع       

 المدي

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 23.2 020 22.8 21 20.2 010 نعم

 82.2 22 82.8 32 84.4 41 أحيانا

 01.2 38 2.2 2 04.1 83 ال

 011 311 011 032 011 024 اإلجمالــي

    1.002معامل التوافق =       8درجة الحرية =      4.822= 8قيمة كا

 مستوي الداللة = غير دالة



 العالقة بين استخدام الشباب المصرى لمواقع التواصل االجتماعى وإدراكه الوضع االقتصادى

 824 8102أكتوبر /ديسمبر  –السادس عشر العدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

ول السييابق أن ظسييبة ميين ةتييابعون الوضيييع حيييث تشييير النتييائج التفصيييلية للجيييد

االقتصاد  عبر مواقيع التواصيل االجتمياع  بشيكل منيترم مين إجميالى مفيردات عينية 

( من إجميالى مفيردات عينية اليذكور، %61.6(، موزعة بين )%60.1الدراسة بلغت )

( مييين إجميييالى مفيييردات عينييية اإلظييياث، بينميييا بلغيييت ظسيييبة مييين %66.2فيييى مقابيييل )

(، موزعيييية بييييين %25.1ةتابعوظها)أحياظيييياً( ميييين إجمييييالى مفييييردات عينيييية الدراسيييية )

( مييين إجميييالى %21.2( مييين إجميييالى مفيييردات عينييية اليييذكور، فيييى مقابيييل )24.4%)

 ردات عينة اإلظاث.مف

وبلغت ظسبة من ال ةتابعوظها عبر مواقع التواصيل االجتمياع  عليى مين إجميالى  

( مين إجميالى مفيردات عينية %14.3( موزعية بيين )%13.1مفردات عينة الدراسية )

 ( من إجمالى مفردات عينة اإلظاث.%6.6الذكور، فى مقابل )

 4.211، وجيد أظهيا = 2=من الجدول السابق عند درجة حرةية  2بحساب قيمة كا

وه  قيمة غير دالية إحصيائياً عنيد أ  مسيتوى داللية، وقيد بلغيت قيمية معاميل التوافيق 

 -تقرةبيياً ممييا ةؤكييد علييى عييدم وجييود عالقيية داليية إحصييائياً بييين النييوع )الييذكور 3.111

الوضييع  –إجمييالى مفييردات عينيية الدراسيية –االظيياث( ومييدى متابعيية الشييباب الجييام  

 واقع التواصل االجتماع .االقتصاد  على م

موقف الشباب الجامعي حول العبارات التعى تقعيس أسعباب متعابعتهم الوضعع  (6

 االقتصادي المصري عبر المواقع التواصل االجتماعي.

 ( يوضح موقف الشباب الجامعي حول العبارات التى تقيس أسباب متابعتهم 2جدول )

 822تماعي حيث ن =الوضع االقتصادي المصري عبر المواقع التواصل االج

 درجة الموافقة

 العبارات

 الوزن المرجح غير موافق موافق إلى حدما موافق تماماً 

ب
تي

تر
ال

 

 النقاط % ك % ك % ك
 الوزن

 المئوي

 4 08.3 081 80.2 22 00.2 30 22.2 022 زيادة المعرفة باألخبار واألحداث االقتصادية

 2 00.2 002 88.1 22 01.2 82 22.8 021 التفرد والفورية في نقل الخبر

ألن الوضع االقتصادي مؤثر في حياتنا 

 اليومية
023 22.3 30 00.2 24 81.0 002 00.2 2 

 3 04.0 032 04.2 41 02.3 42 22.2 022 نقل القضايا المثارة بجرأة

 0 81.2 813 02 20 82.4 22 28.2 040 تقدم أكثر من رأي

يدة المرتبطة التعرف على القرارات الجد

 بالوضع االقتصادي
022 22.1 22 38.2 88 2.0 022 81.3 8 

 2 2.2 24 - - 02.2 48 24.3 882 لمناقشة مع األخرين

 222 822 مجموع األوزان

تشيير بياظيات الجيدول السيابق إليى موقيف الشيباب الجيامع  حيول العبيارات التييى 

تقيس أسباب متابعتهم الوضع االقتصاد  المصر  عبر المواقع التواصل االجتمياع ، 

، 23.1حيث جا  فى الترتيب األول من تلك األسباب)تقدم أكثر من رأ ( بوزن مئوى 

ارات الجدةيييد  المرتبطييية بالوضيييع وةلييييه فيييى الترتييييب الثييياظى )التعيييرف عليييى القييير

، وفييى الترتيييب الثالييث )ظقييل القضيياةا المثييار  بجييرأ ( 23.0االقتصيياد ( بييوزن مئييوى 
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، وةليه فيى الترتييب الرابيع )زةياد  المعرفية باألخبيار واألحيداث 14.1بوزن مئوى بلغ 

، وجا  فى الترتيب الخامس )التفيرد والفورةية في  ظقيل 12.0االقتصادةة( بوزن مئوى 

، وةلييه فيى الترتييب السيادس )ألن الوضيع االقتصياد  11.1لخبر( بيوزن مئيوى بليغ ا

، وجيا  فيى الترتييب السيابع )لمناقشية ميع 11.1مؤثر ف  حياتنا اليومية( بيوزن مئيوى 

 .1.6األخرةن( بوزن مئوى 

 ,Serrone, 2018- Butosiوتتفعق نتيجعة هعتي الدراسعة معع دراسعة كعل معن)

(2017)- (Sundararajan, Provost, & Oestreicher (2016 والتيى أشيارت )

إلييى أن اسييتخدام الشييباب لمواقييع التواصييل االجتميياع  ةزةييد ميين معييرفهم ومعلوميياتهم 

 حول الوضع االقتصاد .

أهم الموضوعات االقتصادية التى ركزت عليها مواقع التواصل االجتماعي  (2

 ويتابعها الشباب الجامعي
 (2جدول رقم )

صادية التى ركزت عليها مواقع التواصل االجتماعي ويتابعها الشباب أهم الموضوعات االقت

 822الجامعي حيث ن=

 درجة التركيز             

 الموضوعات

 قيمة لم تركز إلى حدما ركزت كثيرا

 8كا
 الرأي

 % ك % ك % ك

 ركزت كثيرا 28.232 2.1 02 43.3 002 21.2 032 سعر الصرف

 ركزت كثيرا 20.220 02.2 48 82.2 24 22.2 028 أسعار الفائدة

 ركزت كثيرا 42.238 02.2 42 30.3 24 20.2 032 النمو االقتصادي

 لم تركز 832.22 22.2 812 81.0 24 3.4 2 االحتياطي األجنبي

 ركزت كثيرا 042.82 2.1 02 82.4 22 22.2 022 التضخم

 ركزت كثيرا 311.21 0.0 3 02.4 44 28.2 880 السياحة الوافدة

 ركزت كثيرا 084.22 2.3 02 30.2 22 20.2 022 قناة السويس

 إلى حدما 818.22 8.8 2 28.1 023 82.2 22 قروض النقد

 إلى حدما 002.02 2.1 02 22.2 021 34.3 28 الضرائب

 ركزت كثيرا 22.224 08.2 34 32.2 22 21.4 032 التعديالت الجمركية

 لم تركز 022.24 22.2 022 82.0 21 4.0 00 الخصخصة

 ركزت كثيرا 82.034 02.4 28 34.3 28 42.3 084 تعويم الجنيه

 ركزت كثيرا 041.28 2.8 04 31.2 28 24.8 028 الغالء وارتفاع األسعار

 إلى حدما 23.224 2.3 82 21.4 032 41.3 012 الصكوك

 ركزت كثيرا 000.20 2.1 02 32.4 22 22.2 022 حق االنتفاع

 ركزت كثيرا 4.223 32.0 24 82.8 23 32.2 010 ريةالمشروعات االستثما

 إلى حدما 023.28 04.2 41 22.1 022 02.1 43 تحويالت العاملين

 ركزت كثيرا 28.222 02.2 48 82.4 22 22.1 022 االستدانة الخارجية

تشيييير بياظيييات الجيييدول السيييابق إليييى درجييية تركييييز مواقيييع التواصيييل عليييى أهيييم 

المجتمييع المصيير  وةتابعهييا الشييباب الجييامع ، حيييث الموضييوعات االقتصييادةة فيي  

النمييو  -أسييعار الفائييد  -)سييعر الصييرف )ركييزت كثيييراً( علييى كييل ميين اتضييح أظهييا

تعييوةم  -التعييدةالت الجمركييية -قنييا  السييوةس -السييياحة الوافييد  -التضييخم -االقتصيياد 

سييتداظة المشييروعات االسييتثمارةة اال -حييق االظتفيياع -الغييال  وارتفيياع األسييعار -الجنيييه
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-146.26-41.102-11.611-12.501) تسييييياو   2الخارجيييييية( وذليييييك بقيمييييية كيييييا

( علييييى 033.53-124.51-51.664-21.104-143.62-111.11-4.150-12.155

 -الضيييرائب  -التييوال ، بينميييا ركيييزت )إليييى حيييدما( عليييى موضيييوعات)قروض النقيييد 

-10.514-116.11-232.66)2تحييييوةالت العيييياملين( وذلييييك بقيميييية كييييا -الصييييكوك 

( علييى التييوال ، أمييا الموضييوعات التييى )لييم تركييز( عليهييا مواقييع التوصييل 150.12

-205.11) 2الخصخصييية( وذليييك بقيمييية كيييا -)االحتيييياط  األجنبييي  االجتمييياع  فيهيييا

 ( على التوال .111.64

 -(2311) من )غاد  أحمد عبيد اليرحمن وتتفق نتيجة هتي الدراسة مع نتائج كل

أن ارتفاع االسعار وسعر الصيرف وتعيوةم الجنيية  (( ف 2311) زةزةت إبراهيم أحمد

 جا ت من أهم الموضوعات االقتصادةة التى ةركز على متابعتها الشباب.

مععدى اهتمععام مواقععع التواصععل االجتمععاعي بالوضععع االقتصععادي المصععري مععن  (2

 وجهة نظر الشباب الجامعي
ادي المصري من ( يوضح مدى اهتمام مواقع التواصل االجتماعي بالوضع االقتص2) جدول

 وجهة نظر الشباب وفقاً للنوع

 النـــوع                

 مدى االهتمام

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 12.4 114 13.1 11 14.5 135 تهتم بشكل كبير

 26.5 11 21.6 05 25.5 06 تجاهلتها ولم تقدمها بشكل واف 

 1.1 0 2.4 0 - - ف  األزمات فقط

 011 822 011 082 011 040 اإلجمالــي

 مستوي الداللة = غير دالة  1.002معامل التوافق =     8درجة الحرية =      3.208= 8قيمة كا

ر النتيييائج التفصيييلية للجيييدول السييابق أن ظسييبة مييين ةييرون أن مواقيييع حيييث تشييي

التواصييل االجتميياع  )تهييتم بشييكل كبييير( بمواضييع االقتصيياد  المصيير  ميين إجمييالى 

( ميين إجمييالى %14.5(، موزعيية بييين )%12.4ة الدراسيية بنسييبة بلغييت )مفييردات عينيي

( مين إجميالى مفيردات عينية اإلظياث، بينميا %13.1مفردات عينة الذكور، فيى مقابيل )

بلغت ظسبة من ةرون أظها )تجاهلتها ولم تقدمها بشكل واف ( من إجمالى مفيردات عينية 

دات عينيية الييذكور، فييى ( ميين إجمييالى مفيير%25.5(، موزعيية بييين )%26.5الدراسية )

( من إجمالى مفيردات عينية اإلظياث، في  حيين جيا ت ظسيبة مين ةيرون %21.6مقابل )

أظهييا اهتمييت بالوضييع االقتصيياد  المصيير )ف  األزمييات فقييط( ميين إجمييالى مفييردات 

( حيث لم ةختارهيا أحيد مين إجميالى مفيردات عينية اليذكور، فيى %1.1عينة الدراسة )

 ات عينة اإلظاث.( من إجمالى مفرد%2.4مقابل )

 0.612، وجيد أظهيا = 2من الجدول السابق عند درجة حرةية = 2بحساب قيمة كا

وه  قيمة  غير دالة إحصائياً عنيد أ  مسيتوى داللية، وقيد بلغيت قيمية معاميل التوافيق 

إظياث(  -تقرةباً مما ةؤكد على عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بين النوع )ذكور 3.115

التواصييل االجتميياع  بالوضييع االقتصيياد  المصيير  ميين وجهيية ومييدى اهتمييام مواقييع 

 ظرر الشباب إجمالى مفردات عينة.
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معدى اسعتفادة الشعباب الجععامعي معن المعلومعات التعي تقععدم عبعر مواقعع التواصععل  (2

 االجتماعي عن الوضع االقتصادي المصري
قع ( يوضح مدى استفادة الشباب الجامعي من المعلومات التي تقدم عبر موا01جدول)

 التواصل االجتماعي عن الوضع االقتصادي المصري وفقاً للنوع

 النـــوع                

 مدى االستفادة

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 42.4 082 48.2 24 20.2 23 نعم استفيد من المعلومات

 21.1 034 28.2 22 42.2 22 أستفيد إلى حد ما

 8.2 2 4.2 2 1.2 0 ال أستفيد منها

 011 822 011 082 011 040 اإلجمالــي

    1.044معامل التوافق =      8درجة الحرية =       2.222= 8قيمة كا

 1.12مستوي الداللة = دالة عند مستوى   

ر النتييائج التفصيييلية للجييدول السييابق أن ظسييبة ميين )ظعييم اسييتفيد ميين حيييث تشييي

( %51.1(، موزعيية بييين )%41.4المعلومييات( ميين إجمييالى مفييردات عينيية الدراسيية )

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية %42.5ميين إجمييالى مفييردات عينيية الييذكور، فييى مقابييل )

اإلظييياث، بينميييا بلغيييت ظسيييبة مييين )أسيييتفيد إليييى حيييد ميييا( مييين إجميييالى مفيييردات عينييية 

( ميين إجمييالى مفييردات الييذكور، فييى مقابييل %41.5(، موزعيية بييين )%53.3الدراسية)

ة اإلظياث، وبلغيت ظسيبة مين )ال أسيتفيد منهيا( مين ( من إجميالى مفيردات عيني52.1%)

( مين إجميالى مفيردات %2.6( موزعية بيين )%11.1إجمالى مفردات عينة الدراسة )

 ( من إجمالى مفردات عينة اإلظاث.%3.1عينة الذكور، فى مقابل )

 5.611، وجيد أظهيا = 2من الجدول السابق عند درجة حرةية = 2بحساب قيمة كا

، وقييد بلغييت قيميية معامييل التوافييق 3.35ائياً عنييد مسييتوى دالليية وهيي  قيميية داليية إحصيي

إظياث(  -تقرةباً مما ةؤكد على عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بين النوع )ّذكور 3.144

ميين المعلومييات  –إجمييالى مفييردات عينيية الدراسيية  –ومييدى اسييتفاد  الشييباب الجييامع  

 القتصاد  المصر .الت  تقدم عبر مواقع التواصل االجتماع  عن الوضع ا

األدوار التعى تقععوم بهععا مواقععع التواصعل االجتمععاعي فععي إدراك الشععباب الجععامعي  (01

 للوضع االقتصادي المصري.

( يوضح األدوار التى تقوم بها مواقع التواصل االجتماعي في إدارك الشباب 00جدول رقم )

 للوضع االقتصادي المصري وفقاً للنوع الجامعي

 النوع                

 األدوار

 اإلجمالي إناث ذكور

 الداللة Zقيمة 

ب
تي

تر
ال

 

 % ك % ك % ك

تزةد من ثقافت  االقتصادةة من خالل ما ةنشر 

 عل  المواقع الرسمية للوزارات
 2 غير دالة 3.111 10.0 253 14.5 123 12.2 103

 1 غير دالة 3.311 14.1 254 15.0 121 14.0 100 متابعة الوضع االقتصاد  الحال 

 1 غير دالة 3.501 44.4 111 43.1 52 41.5 61 تسهم ف  زةاد  ثقافت  االقتصادةة

 6 غير دالة 3.454 61.2 164 51.0 14 60.1 13 تعمل عل  إشباع اهتمامات  االقتصادةة

 5 غير دالة 3.111 13.1 166 60.1 11 15.1 131 إضافة معرفة جدةد  ف  مجال االقتصاد 
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ات الخاصة بالوضع تقدةم كافة المعلوم

 االقتصاد 
 1 غير دالة 3.421 06.6 11 00.1 40 01.3 55

تحدةد أهم المخاطر االقتصادةة الت  تواجه 

 المجتمع المصر 
 1 غير دالة 3.215 46.0 124 44.1 51 41.5 61

تساعدظ  ف  تكوةن أرا  سليمة ظحو الوضع 

 االقتصاد 
 0 غير دالة 3.451 11.2 201 12.1 111 16.5 122

 4 غير دالة 3.042 12.1 222 15.3 131 13.1 114 كل ما سبق ذكره

 822 082 040 جملة من سئلوا

تشيييير بياظيييات الجيييدول السيييابق إليييى اإلدوار التيييى تقيييوم بهيييا مواقيييع التواصيييل 

االجتماع  ف  إدراك الشباب الجامع  للوضع االقتصاد  المصر  وفقاً للنيوع، حييث 

"متابعية الوضيع االقتصياد  الحيال "، حييث جيا ت بنسيبة جا  فى مقدمة تلك األدوار 

( ميين إجمييالى %14.0( ميين إجمييال  عينيية الدراسيية، موزعيية بييين )%14.1بلغييت )

( مييين إجميييالى مفيييردات عينييية اإلظييياث، %15.0مفيييردات عينييية اليييذكور، فيييى مقابيييل )

 Z وتتقارب النسبتين، حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال إحصيائياً، فقيد بلغيت قيمية

 ( وهى أقل من القيمة الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.3.311)

ةليها فى الترتيب الثاظى  " تزةد من ثقيافت  االقتصيادةة مين خيالل ميا ةنشير علي  

( مين إجميال  عينية %10.0المواقع الرسيمية لليوزارات"، حييث جيا ت بنسيبة بلغيت )

ى مفيييردات عينييية اليييذكور، فيييى مقابيييل ( مييين إجميييال%12.2الدراسييية، موزعييية بيييين )

( من إجمالى مفردات عينة اإلظاث، وتتقارب النسبتين، حيث إن الفيارق بيين  14.5%)

( وهى أقيل مين القيمية الجدولييه 3.111) Zالنسبتين غير دال إحصائياً، فقد بلغت قيمة 

 المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

اعدظ  في  تكيوةن أرا  سيليمة ظحيو الوضيع أما فيى الترتييب الثاليث فجيا ت " تسي

( مين إجميال  عينية الدراسية، موزعية %11.2االقتصاد "، حيث جا ت بنسبة بلغيت)

( مييين إجميييالى مفيييردات عينييية مييين إجميييال  عينييية اليييذكور، فيييى مقابيييل %16.5بيييين )

( من إجمالى مفردات عينة اإلظاث، وتتقارب النسيبتين، حييث إن الفيارق بيين 12.1%)

( وهى أقيل مين القيمية الجدولييه 3.451) Zر دال إحصائياً، فقد بلغت قيمة النسبتين غي

 المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

وجيييا ت " كيييل ميييا سيييبق ذكيييره " مييين أدوار فيييى الترتييييب الرابيييع بنسيييبة بلغيييت 

( ميين إجمييالى مفييردات %13.1( ميين إجمييال  عينيية الدراسيية، موزعيية بييين )12.1%)

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية اإلظيياث،  وتتقييارب %15.3بييل )عينيية الييذكور، فييى مقا

Z (3.042 )النسييبتين، حيييث إن الفييارق بييين النسييبتين غييير دال إحصييائياً، فقييد بلغييت 

 وهى أقل من القيمة الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

  وأما فى الترتيب الخامس فجيا ت " إضيافة معرفية جدةيد  في  مجيال االقتصياد

( مييين إجميييال  عينييية الدراسييية موزعييية بيييين %13.1"، حييييث جيييا ت بنسيييبة بلغيييت)

( مييين إجميييالى %60.1( مييين إجميييالى مفيييردات عينييية اليييذكور، فيييى مقابيييل )15.1%)

مفييردات عينيية اإلظيياث، وتتقييارب النسييبتين، حيييث إن الفييارق بييين النسييبتين غييير دال 
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ييه المنبئية بوجيود عالقية ( وهيى أقيل مين القيمية الجدول3.111) Zإحصائياً، فقد بلغيت 

 فارقة بين النسبتين.

وجييييا  فييييى الترتيييييب السييييادس أةضيييياً بأظهييييا " تعمييييل عليييي  إشييييباع اهتمامييييات  

( من إجميال  عينية الدراسية، موزعية %61.2االقتصادةة"، حيث جا ت بنسبة بلغت )

( مين إجميالى %51.0( من إجميالى مفيردات عينية اليذكور، فيى مقابيل )%60.1بين )

اإلظيياث، وتتقييارب النسييبتين، حيييث إن الفييارق بييين النسييبتين غييير دال  مفييردات عينيية

( وهيى أقيل مين القيمية الجدولييه المنبئية بوجيود عالقية 3.454) Zإحصائياً، فقد بلغيت 

 فارقة بين النسبتين.

وجييا ت فييى الترتيييب السييابع " تحدةييد أهييم المخيياطر االقتصييادةة التيي  تواجييه 

( مين إجميال  عينية الدراسية، موزعية بيين %46.0المجتمع المصر  " بنسيبة بلغيت )

( مييين إجميييالى %44.1( مييين إجميييالى مفيييردات عينييية اليييذكور، فيييى مقابيييل )41.5%)

مفييردات عينيية اإلظيياث،  وتتقييارب النسييبتين، حيييث إن الفييارق بييين النسييبتين غييير دال 

( وهيى أقيل مين القيمية الجدولييه المنبئية بوجيود عالقية 3.215) Zإحصائياً، فقد بلغيت 

 قة بين النسبتين.فار

وأخيييراً جييا ت  أظهييا " تسييهم فيي  زةيياد  ثقييافت  االقتصييادةة" وذلييك فييى الترتيييب 

( مين %41.5( من إجمال  عينية الدراسية، موزعية بيين )%44.4الثامن بنسبة بلغت )

( من إجمالى مفردات عينية اإلظياث، %43.1إجمالى مفردات عينة الذكور، فى مقابل )

 Zالفييارق بييين النسييبتين غييير دال إحصييائياً، فقييد بلغييت  وتتقييارب النسييبتين، حيييث إن

 ( وهى أقل من القيمة الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.3.501)

معععدى إسعععهام مواقعععع التواصعععل االجتمعععاعي فعععي نشعععر المعلومعععات ععععن الوضعععع  (00

 االقتصادي المصري للشباب الجامعي
 االجتماعي في نشر المعلومات  ( يوضح مدى اسهام مواقع التواصل08) جدول

 عن الوضع االقتصادي المصري للشباب الجامعي وفقاً للنوع

 النـــوع                

 مدى االسهام

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 14.1 221 11.1 133 13.1 121 ظعم

 13.4 21 15.3 11 6.4 1 أحياظا

 4.1 10 6.0 1 0.5 5 ال

 133 261 133 121 133 141 اإلجمالــ 

    3.156معامل التوافق =      2درجة الحرةة =       6.162= 2قيمة كا

 3.35مستو  الداللة = دالة عند مستوى   

ر النتيييائج التفصيييلية للجيييدول السييابق أن ظسييبة مييين ةييرون أن مواقيييع حيييث تشييي

عيين التواصيل االجتمياع  اسييهمت بشيكل كبييير في  إمييداد الشيباب الجييامع  بمعلوميات 

(، موزعية %14.1الوضع االقتصاد  المصر  من إجميالى مفيردات عينية الدراسية )

( مين إجميالى %11.1( من إجميالى مفيردات عينية اليذكور، فيى مقابيل )%13.1بين )

 مفردات عينة اإلظاث.
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بينمييا بلغييت ظسييبة ميين ةييرون أظهييا اسييهمت )أحياظييا( فيي  إمييداد الشييباب الجييامع   

المصييييير  مييييين إجميييييالى مفيييييردات عينييييية  بمعلوميييييات عييييين الوضيييييع االقتصييييياد 

( ميين إجمييالى مفييردات الييذكور، فييى مقابييل %6.4(، موزعيية بييين )%13.4الدراسيية)

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية اإلظيياث، وبلغييت ظسييبة ميين ال ةسييتفيدون ميين 15.3%)

المعلومات التى تقدمها مواقع التواصل االجتماع  عن الوضع االقتصاد  من إجميالى 

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية %0.5( موزعيية بييين )%4.1سيية )مفييردات عينيية الدرا

 ( من إجمالى مفردات عينة اإلظاث.%6.0الذكور، فى مقابل )

 6.162، وجيد أظهيا = 2من الجدول السابق عند درجة حرةية = 2بحساب قيمة كا

، وقييد بلغييت قيميية معامييل التوافييق 3.35وهيي  قيميية داليية إحصييائياً عنييد مسييتوى دالليية 

3.156  ً إظيياث(  -ممييا ةؤكييد علييى وجييود عالقيية داليية إحصييائياً بييين النييوع )ّذكييور تقرةبييا

ومدى اسهام مواقيع التواصيل االجتمياع  في  ظشير معلوميات عين الوضيع االقتصياد  

 المصر  للشباب الجامع  إجمالى مفردات عينة الدراسة.

 أشكال مساهمات الشباب الجامعي على مواقع التواصل االجتماعي. (08
 ضح أشكال مساهمات الشباب الجامعي على مواقع التواصل االجتماعي وفقاً للنوع( يو03جدول رقم )

 النوع                

 أشكال المساهمة

 اإلجمالي إناث ذكور

 الداللة Zقيمة 

ب
تي

تر
ال

 

 % ك % ك % ك

 1 غير دالة 1.111 63.1 155 52.1 60 61.6 12 فيدةو

 2 دالةغير  3.451 06.5 10 01.5 41 00.1 46 صور

 4 غير دالة 3.112 11.3 46 11.0 20 16.1 20 أخبار

 0 غير دالة 3.613 21.1 11 01.1 01 24.0 00 تعليقات

 5 غير دالة 3.031 16.5 42 11.5 22 14.1 23 مقاالت

 255 111 106 جملة من سئلوا

تشير بياظات الجدول السابق إلى أشيكال مسياهمات الشيباب الجيامع  عليى مواقيع 

صل االجتماع  وفقاً للنوع، حيث جا  فى مقدمة تلك المساهمات "الفيدةو"، حييث التوا

( مين %61.6( من إجمال  عينة الدراسية، موزعية بيين )%63.1جا ت بنسبة بلغت )

( من إجمالى مفردات عينية اإلظياث، %52.1إجمالى مفردات عينة الذكور، فى مقابل )

 Zتين غير دال إحصيائياً، فقيد بلغيت قيمية وتتقارب النسبتين، حيث إن الفارق بين النسب

 ( وهى أقل من القيمة الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.1.111)

ةليهييا فييى الترتيييب الثيياظى المسيياهمة بــييـ "صييور"، حيييث جييا ت بنسييبة بلغييت 

( ميين إجمييالى مفييردات %00.1( ميين إجمييال  عينيية الدراسيية، موزعيية بييين )06.5%)

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية اإلظيياث، وتتقييارب  %01.5، فييى مقابييل )عينيية الييذكور

Z (3.451 )النسبتين، حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال إحصائياً، فقد بلغيت قيمية 

 وهى أقل من القيمة الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

( %21.1نسيبة بلغيت)أما فى الترتيب الثالث فجا ت " التعلقيات"، حيث جا ت ب

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية ميين %24.0ميين إجمييال  عينيية الدراسيية، موزعيية بييين )

( من إجمالى مفردات عينة اإلظاث، وتتقارب %01.1إجمال  عينة الذكور، فى مقابل )
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Z (3.613 )النسبتين، حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال إحصائياً، فقد بلغيت قيمية 

 الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.وهى أقل من القيمة 

( ميين إجمييال  %16.5وجييا ت " المقيياالت " فييى الترتيييب الرابييع بنسييبة بلغييت )

( مين إجميالى مفيردات عينية اليذكور، فيى مقابيل %14.1عينة الدراسة، موزعية بيين )

بيين  ( من إجمالى مفردات عينة اإلظاث،  وتتقارب النسبتين، حيث إن الفيارق11.5%)

( وهييى أقييل ميين القيميية الجدوليييه 3.031) Zالنسييبتين غييير دال إحصييائياً، فقييد بلغييت 

 المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

والتيى أشيارت إليى العناصير .Butosi, (2017) تتفعق هعتي النتيجعة معع دراسعة

ن التى تتضمنها مواقع التواصل االجتماع  تؤثر على إدراك الشيباب للقضياةا وذليك مي

 خالل إمكاظية التفاعل المختلفة حول القضاةا المطروحة.

أسععباب عععدم متابعععة الشععباب الجععامعي الموضععوعات االقتصععادية علععى مواقععع  (03

 التواصل االجتماعي.
( يوضح أسباب عدم متابعة الشباب الجامعي الموضوعات االقتصادية على مواقع التواصل 04جدول رقم )

 االجتماعي وفقاً للنوع

( يوضح أسباب عدم متابعة الشباب 04جدول رقم )

الجامعي الموضوعات االقتصادية على مواقع 

 التواصل االجتماعي وفقاً للنوع
 النوع

 األسباب

 اإلجمالي إناث ذكور

 الداللة Zقيمة 

ب
تي

تر
ال

 

 % ك % ك % ك

 0 غير دالة 3.651 43.6 10 22.2 2 41.1 11 عدم اهتمام  بهذا الموضوع مطلقًا

 1 غير دالة 3.200 14.4 21 11.1 1 11.3 23 عدم وجود الوقت الكاف  لمتابعة مواقع التواصل االجتماع 

عات المقدمة من خالل مواقع التواصل االجتماع  الموضو

 ةتم تقدةمها بشكل ال ةجذب اظتباه 
 2 غير دالة 3.660 11.2 26 133 1 10.1 11

 02 1 20 جملة من سئلوا

 

تشيييير بياظييييات الجييييدول السييييابق إلييييى أسييييباب عييييدم متابعيييية الشييييباب الجييييامع  

للنيوع، حييث جيا  فيى الموضوعات االقصادةة على مواقيع التواصيل االجتمياع  وفقياً 

مقدمة تلك ااألسباب " عدم وجود الوقت الكاف  لمتابعة مواقيع التواصيل االجتمياع "، 

( مييين إجميييال  عينييية الدراسييية، موزعييية بيييين %14.4حييييث جيييا ت بنسيييبة بلغيييت )

( مييين إجميييالى %11.1( مييين إجميييالى مفيييردات عينييية اليييذكور، فيييى مقابيييل )11.3%)

ين، حيييث إن الفييارق بييين النسييبتين غييير دال مفييردات عينيية اإلظيياث، وتتقييارب النسييبت

( وهييى أقييل ميين القيميية الجدوليييه المنبئيية بوجييود 3.200) Zإحصييائياً، فقييد بلغييت قيميية 

 عالقة فارقة بين النسبتين.

الموضييوعات المقدميية ميين خييالل مواقييع التواصييل ةليهييا فييى الترتيييب الثيياظى "

( %11.2 ت بنسيبة بلغيت )االجتماع  ةتم تقدةمها بشكل ال ةجذب اظتباه "، حييث جيا

( من إجميالى مفيردات عينية اليذكور، %10.1من إجمال  عينة الدراسة، موزعة بين )

( مين إجميالى مفيردات عينية اإلظياث، وتتقيارب النسيبتين، حييث إن  %133فى مقابل )
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( وهييى أقييل ميين 3.660) Zالفييارق بييين النسييبتين غييير دال إحصييائياً، فقييد بلغييت قيميية 

 لمنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.القيمة الجدوليه ا

عييدم اهتمييام  بهييذا الموضييوع مطلقًييا"، حيييث أمييا فييى الترتيييب الثالييث فجييا ت "

( مين %41.1( من إجمال  عينة الدراسية، موزعية بيين )%43.6) جا ت بنسبة بلغت

( ميين إجمييالى %22.2إجمييالى مفييردات عينيية ميين إجمييال  عينيية الييذكور، فييى مقابييل )

اإلظيياث، وتتقييارب النسييبتين، حيييث إن الفييارق بييين النسييبتين غييير دال مفييردات عينيية 

( وهييى أقييل ميين القيميية الجدوليييه المنبئيية بوجييود 3.651) Zإحصييائياً، فقييد بلغييت قيميية 

 عالقة فارقة بين النسبتين.

دور مواقع التواصل االجتماعي في تغيير أفكعار الشعباب الجعامعي تجعاي الوضعع  (04

 االقتصادي المصري
 ( يوضح دور مواقع التواصل االجتماعي فب تغيير أفكار الشباب الجامعي02) جدول

 تجاي الوضع االقتصادي المصري وفقاً للنوع 

 النـــوع                

 الدور

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 53.3 104 53.4 64 41.6 13 ظعم

 44.3 111 41.1 50 46.1 65 إلى حدما

 6.3 16 1.1 13 4.0 6 ال

 133 261 133 121 133 141 اإلجمالــ 

    3.311معامل التوافق =      2درجة الحرةة =       1.162= 2قيمة كا

 مستو  الداللة = غير دالة   

ر النتيييائج التفصيييلية للجيييدول السييابق أن ظسييبة مييين ةييرون أن مواقيييع حيييث تشييي

المصيير  ميين التواصييل االجتميياع  غيييرت ميين أفكييارهم تجيياه الوضييع االقتصيياد  

( مييين إجميييالى %41.6(، موزعييية بيييين )%53.3إجميييالى مفيييردات عينييية الدراسييية )

 ( من إجمالى مفردات عينة اإلظاث.%53.4مفردات عينة الذكور، فى مقابل )

بينما بلغت ظسبة من ةرون أظها غيرت ف  أفكيار الشيباب الجيامع  تجياه الوضيع  

(، %44.3عينيية الدراسيية)االقتصيياد  المصيير  )إلييى حييدما( ميين إجمييالى مفييردات 

( مين إجميالى %41.1( من إجمالى مفردات الذكور، فى مقابل )%46.1موزعة بين )

مفردات عينة اإلظاث، وبلغت ظسبة من ةيرون أن مواقيع التواصيل االجتمياع  ليم تغيير 

( %6.3ميين أفكييارهم تجيياه الوضييع االقتصيياد  ميين إجمييالى مفييردات عينيية الدراسيية )

( ميين %1.1مييالى مفييردات عينيية الييذكور، فييى مقابييل )( ميين إج%4.0موزعيية بييين )

 إجمالى مفردات عينة اإلظاث.

وهي   1.162، وجيد أظهيا = 2من الجدول السابق عند درجة حرةة = 2بحساب قيمة كا

 3.311قيمة غير دالة إحصائياً عند أ  مستوى داللة، وقد بلغيت قيمية معاميل التوافيق 

إظياث( ودور  -الية إحصيائياً بيين النيوع )ّذكيورتقرةباً مما ةؤكد على عدم وجود عالقة د

إجميالى مفيردات عينية  -مواقع التواصل االجتماع  في  تغييير أفكيار الشيباب الجيامع 

 تجاه الوضع االقتصاد  المصر . -الدراسة
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درجة تأثير مواقع التواصل االجتماعي على إدراك الشباب الجامعي الوضع  (02

 االقتصادي المصري

درجة تأثير مواقع التواصل االجتماعي على إدراك الشباب ( يوضح 02جدول رقم )

 822الوضع االقتصادي المصري حيث ن= الجامعي

 درجة التأثير

 المواقع

 قيمة تؤثر درجة منخفضة تؤثر بدرجة متوسطة تؤثر بدرجة عالية

 8كا
 الرأي

 % ك % ك % ك

 تؤثر بدرجة عالية 021.11 1.3 24 5.6 15 15.4 221 الفيس بوك

 تؤثر بدرجة عالية 12.155 15.1 42 25.4 61 51.3 151 اليوتيوب

 تؤثر بدرجة عالية 106.13 20.1 64 13.1 21 66.3 111 توةتر

 تؤثر درجة منخفضة 51.413 45.5 122 11.6 01 42.1 115 واتس آب

تشير بياظات الجيدول السيابق إليى درجية تيأثير مواقيع التواصيل االجتمياع  عليى 

 -الجيامع  الوضيع االقتصياد  المصير ، حييث جيا  موقيع)الفيس بيوكإدراك الشباب 

-021.11تسيياو )  2تييوةتر( بأظهييا)تؤثر بدرجيية عالييية( وذلييك بقيميية كييا -اليوتيييوب

( على التوال ، بينما جا  )الواتس آب( بأظه)ةؤثر درجية منخفضية( 12.155-106.13

 .51.413=2وذلك بقيمة كا

 -Johnson, & Knobloch (2018)وتتفععق هععتي النتيجععة مععع كععل مععن: 

Oyeboade  (2017)  والتييى أشييارت إلييى أن أكثيير مواقييع التواصييل االجتميياع ،)

 تأثيراً ف  الفهم االقتصاد  للشباب فيلكر، الفيس بوك وتوةتر.

احييتالل فليكيير فيي  مقدميية مواقييع التواصييل األكثيير تييأثيراً ةرجييع وتييرى الباحثيية  

في  تليك المجتمعيات الغربيية بينميا الفييس بيوك الختالف البيئة حيث أظه أكثر أستخداماً 

 وتوةتر أكثر استخداماً ف  المجتمعات العربية.

الحالععة المزاجيععة للشععباب الجععامعي بعععد معرفتععه بالوضععع االقتصععادي المصععري  (02

 عبر مواقع التواصل االجتماعي 
( يوضح الحالة المزاجية للشباب الجامعي بعد معرفته بالوضع االقتصادي 02) جدول

 لمصري عبر مواقع التواصل االجتماعيا
 االستجابة

 العبارة
 النوع

 معارض محايد موافق
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

شدة 

 % ك % ك % ك االتجاي

 الشعور باألمان

 03.2 02 02.2 82 22.2 22 ذكور

 2.2 01 08.2 02 22.2 010 إناث موافق 1.228 8.231

 01.2 82 02.3 40 23.2 022 إجمالي

 الشعور بالوحدة

 88.2 38 88.2 38 24.2 22 ذكور

 02.3 88 81.2 82 28.8 22 إناث موافق 1.211 8.321

 81.0 24 80.2 22 22.8 022 إجمالي

الشعور بعدم 

 الرضا

 4.3 2 83.4 33 28.3 018 ذكور

 0.2 8 88.1 82 22.4 22 إناث موافق 1.202 8.208

 3.1 2 88.2 20 24.3 022 إجمالي

 أشعر بالعصبية

 00.3 02 02.3 83 28.3 018 ذكور

 08.2 02 02.2 80 21.2 21 إناث موافق 1.223 8.222

 00.2 38 02.4 44 20.2 028 إجمالي

أشعر بأنني 

 شخص سلبي

 82.2 48 08.0 02 22.8 28 ذكور
 موافق 1.222 8.848

 82.2 32 81.2 82 42.2 23 إناث
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 82.2 21 02.1 43 24.0 042 إجمالي

الميل إلى 

 االكتئاب

 42.2 22 82.1 32 82.2 32 ذكور

 22.2 20 81.2 82 83.2 31 إناث معارض 1.230 0.230

 20.2 032 83.2 24 84.2 22 إجمالي

 أشعر باالرتياح

 42.2 22 81.2 82 38.2 42 ذكور

 32.2 42 82.3 32 33.0 48 إناث معارض 1.222 0.222

 48.2 002 84.3 22 38.2 22 إجمالي

 أشعر بالتفاؤل

 82.2 32 24.2 22 02.2 82 ذكور

 82.8 38 24.3 22 81.2 82 إناث محايد 1.223 0.242

 82.4 22 24.2 042 81.0 24 إجمالي

الميل نحو 

العزلة 

 واالنطواء.

 82.0 40 88.1 30 42.2 22 ذكور

 02.2 82 83.2 31 22.2 28 إناث موافق 1.234 8.822

 84.2 22 88.2 20 28.2 040 إجمالي

 أشعر باال مباالة

 32.2 23 32.2 28 82.2 32 ذكور

 82.2 34 42.8 21 82.1 33 إناث محايد 1.220 0.238

 38.2 22 40.2 008 82.2 22 إجمالي

 أشعر بالفخر

 03.2 02 84.2 32 20.2 22 ذكور

 2.3 2 84.4 30 22.3 22 إناث موافق 1.220 8.228

 01.0 82 84.2 22 22.3 022 إجمالي

تنمية الوعي 

بالشعور 

بالمسؤلية 

الفردية عن 

 الوطن وآمنة

 88.1 30 82.1 32 20.0 28 ذكور

 موافق 1.222 8.302
 03.4 02 32.2 42 42.1 20 إناث

 02.2 42 38.2 22 42.2 033 إجمالي

 أشعر بالخوف

 2.2 08 38.2 42 22.2 23 ذكور

 2.2 2 84.4 30 21.0 22 إناث موافق 1.283 8.220

 2.0 02 82.2 22 24.8 028 إجمالي

 أشعر بالغضب

 88.2 38 31.2 43 42.2 22 ذكور

 82.8 38 82.3 32 42.2 22 إناث موافق 1.212 8.882

 83.2 24 82.2 22 42.2 082 إجمالي

 أشعر باألمل

 2.1 2 32.2 22 22.3 22 ذكور

 3.0 4 32.2 42 22.0 22 إناث موافق 1.222 8.282

 4.0 00 32.2 014 22.0 023 إجمالي

تشير بياظات الجدول السابق إلى الحالة المزاجية للشيباب الجيامع  بعيد متيابعتهم 

المختلفية، حييث جيا ت  الوضع االقتصاد  المصر  عبر مواقع التواصيل االجتمياع 

 -الشيعور بعيدم الرضيا -الشيعور بالوحيد  -موافقتهم عليى  أظهيم ةأتيهم)الشيعور باألميان

أشييعر  -الميييل ظحييو العزليية واالظطييوا  -أشييعر بييأظن  شييخص سييلب  -أشييعر بالعصييبية

 -أشيعر بيالخوف -تنمية الوع  بالشيعور بالمسيؤلية الفردةية عين اليوطن وآمنية -بالفخر

-2.511-2.112-2.013 -2.603عر باألمييل( بمتوسييط حسييابى )أشيي -أشيعر بالغضييب

 ( على التوال .2.242-2.552-2.011-2.511-2.221-2.521

أشيعر بياال مبياال ( بعيد المتابعية  -)أشعر بالتفاؤل بينما جا  رأةهم محاةد ف  أظهم

( على التيوال ، في  حيين جيا  رأةهيم معيارض 1.102-1.141) وذلك بمتوسط حساب 

-1.101) أشييعر باالرتييياح( بمتوسييط حسيياب  -الميييل إلييى االكتئيياب) علييى كييل ميين

 ( على التوال .1.111
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 ,Francesca. Dillman & Othersوتتفععق هععتي النتيجععة مععع كععل مععن)

(2017) - Mulligan, (2017))  والتى أظهيرت أن المشياركة في  أظشيطة التواصيل

تعدةل الحالية المزاجيية االجتماع  تسهم ف  تحسين الحالة المزاجية للمشاركين وكذلك 

 سو اً سلباً أو إةجابياً.

درجة تأثير مواقع التواصل االجتماعي التى تناقش الوضع االقتصادي  (02

 المصري على الشباب الجامعي.
( يوضح درجة تأثير مواقع التواصل االجتماعي التى تناقش الوضع االقتصادي 02جدول  )

 822المصري على الشباب الجامعي حيث ن=
 درجة التأثير             

 العبارات

 قيمة ال تؤثر تؤثر إلى حدما تأثير كبير

 8كا
 الرأي

 % ك % ك % ك

تجعلن  غير راض  عن األوضاع 

 الحالية
 تأثير كبير 104.55 4.1 10 02.5 11 62.1 161

 تأثير كبير 134.21 6.3 16 01.1 131 56.0 151 ةصبح لد  خلفية اقتصادةة

 قلق من المستقبلتجعلن  أشعر بال
11 06.1 141 55.6 23 1.5 14.131 

تؤثر إلى 

 حدما

أقوم بتكوةن ووجهة ظرر معينة 

 عن الموضوعات التى اتابعها
132 01.1 102 41.0 04 12.1 56.441 

تؤثر إلى 

 حدما

تجعلن  ال اهتم بتلك الموضوعات 

 وافقد األمل ف  حلها
14 05.1 116 40.0 51 21.6 11.114 

تؤثر إلى 

 دماح

تدفعن  للتفكير باهتمام إلةجاد 

 حلول لهذه الموضوعات
114 42.5 121 45.1 00 12.0 50.551 

تؤثر إلى 

 حدما

تجعلن  افهم طبيعة الموضوعات 

 بعمق
131 43.1 136 01.6 50 11.1 22.216 

تؤثر إلى 

 حدما

 يرتأثير كب 01.664 16.3 40 01.1 134 45.1 121 غير متأكد من مشاعر  اإلةجابية 

 

تشير بياظات الجدول السيابق إليى درجية تيأثير مواقيع التواصيل االجتمياع  التيى 

تناقش الوضع االقتصاد  المصر  عليى الشيباب الجيامع ، حييث جيا  بدرجية )تيأثير 

ةصييبح لييد  خلفييية  -كبييير( فيي  كييل ميين )تجعلنيي  غييير راضيي  عيين األوضيياع الحالييية

-104.55) تسياو   2بقيمية كيا غير متأكيد مين مشياعر  اإلةجابيية( وذليك -اقتصادةة

)تجعلن  أشيعر  )تؤثر إلى حدما( ف  ( على التوال ، بينما جا  بأظها134.21-01.664

 -أقوم بتكوةن ووجهة ظرير معينية عين الموضيوعات التيى اتابعهيا -بالقلق من المستقبل

د تدفعن  للتفكير باهتمام إلةجيا -تجعلن  ال اهتم بتلك الموضوعات وافقد األمل ف  حلها

تجعلنيي  افهييم طبيعيية الموضييوعات بعمييق( وذلييك بقيميية  -حلييول لهييذه الموضييوعات

 (.22.216-50.551-11.114-56.441-14.131=)2كا

 ,Luo, Morone,& Others (2017).  - Serroneوتتفق هتي النتيجة مع

(2018)- Sundararajan, & Others(2016)-Dell’Anno, Rayna, & 

Solomon, (2018)ظهور حجم تيأثير مرتفيع السيتخدام الشيباب إلى  ( والتى أشارت

 لمواقع التواصل االجتماع  على إدراك واستنباط الواقع االقتصاد .
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درجعععة مواقفعععة الشعععباب الجعععامعي علعععى العبعععارات التعععى تعبعععر ععععن دور مواقعععع  (02

 التواصل االجتماعي في ادراكهم للوضع االقتصادي المصري
امعي على العبارات الى تعبر عن دور مواقع ( يوضح درجة مواقفة الشباب الج02) جدول

 822التواصل االجتماعي في ادراكك للوضع االقتصادي المصري حيث ن= 
 االستجابة

 العبارة
 النوع

 معارض محايد موافق
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

شدة 

 % ك % ك % ك االتجاي

تساعد مواقع التواصل االجتماع  على خلق 

 اقتصاد  معين رأ  عام حول موضوع

 1.5 12 05.5 53 56.3 11 ذكور

 1.1 1 02.0 41 63.6 11 إظاث موافق 3.601 2.530

 1.1 21 04.3 11 51.2 156 إجمال 

تساهم ف  ادراك الوضع االقتصاد  لد  

 أفراد المجتمع.

 1.1 11 23.6 21 11.6 131 ذكور

 1.4 12 22.3 21 61.5 11 إظاث موافق 3.643 2.615

 1.6 20 21.0 51 13.1 111 إجمال 

ماةنشر خالل المواقع ةتناول الموضوعات 

االقتصادةة بأسلوب ةعتمد إلى حد كبير على 
 معلومات وأرقام إحصائية

 14.2 23 61.5 11 16.0 20 ذكور

 12.6 16 63.6 11 26.1 04 إظاث محاةد 3.121 2.211

 10.4 06 65.0 115 21.0 51 إجمال 

مصدر مهم لد  الجمهور المهتم بالوضع 
 االقتصاد 

 24.1 05 00.0 41 41.1 51 ذكور

 21.1 01 01.3 41 00.1 40 إظاث محاةد 3.111 2.111

 26.1 12 05.1 14 01.1 132 إجمال 

تقدةم كافة المعلومات الخاصة بالموضوعات 

 االقتصادةة

 50.1 16 11.1 25 21.4 43 ذكور

 55.1 11 11.1 20 26.3 00 إظاث معارض 3.164 1.120

 54.1 141 11.1 41 21.2 10 إجمال 

ال تطرح حلول عملية للمشكالت والقضاةا 

 المثار 

 21.3 01 51.1 10 21.0 03 ذكور

 22.1 21 55.1 11 21.0 21 إظاث محاةد 3.141 2.231

 25.3 61 50.1 144 21.0 51 إجمال 

شر إال السلبيات االقتصادةة المواقع التن

 وتغفل اإلةجابيات

 41.1 51 02.6 46 25.5 06 ذكور

 00.1 42 01.1 41 21.1 01 إظاث معارض 3.133 1.115

 01.1 131 05.1 14 21.2 10 إجمال 

 تقدةم المعلومات واألخبار بموضوعية

 14.2 23 41.5 61 01.0 54 ذكور

 15.1 23 46.5 51 01.1 41 إظاث محاةد 3.611 2.201

 14.1 43 41.3 126 01.1 132 إجمال 

 تقدةم مقترحات للخروج من األزمات

 11.1 21 21.4 43 52.5 14 ذكور

 23.5 26 04.6 44 44.1 51 إظاث موافق 3.111 2.011

 11.1 50 01.0 14 41.1 101 إجمال 

مواقع التواصل االجتماع  مصدرا مهما لك 
ما ةدور ف  مصر من شئون  لمعرفة

 اقتصادةة.

 10.5 11 11.4 26 61.1 16 ذكور

 11.3 14 22.1 21 66.1 14 إظاث موافق 3.134 2.541

 12.0 00 23.5 55 61.2 113 إجمال 

 مواقع التواصل ال تلب  اهتمامات .

 11.1 21 06.1 52 44.3 62 ذكور

 24.4 01 01.4 53 06.2 46 إظاث محاةد 3.166 2.116

 21.6 51 01.1 132 43.0 131 إجمال 

 تسمح بالمشاركة باآلرا  والتعليقات

 24.1 04 01.3 55 06.1 52 ذكور

 21.0 06 42.5 54 21.1 01 إظاث محاةد 3.161 2.313

 26.1 13 43.1 131 00.2 11 إجمال 

ال تتعرض المواقع للموضوعات االقتصادةة 

 التى تهمن 

 11.1 21 21.1 01 52.5 14 رذكو

 21.1 01 00.1 42 01.1 41 إظاث محاةد 3.131 2.212

 24.0 65 03.2 11 45.5 122 إجمال 

متابعة مواقع التواصل االجتماع  لها دور 
بتعرةفك بالموضوعات االقتصادةة الواجب 

 إدراكها

 22.1 02 20.4 00 50.1 16 ذكور

 01.6 43 01.5 43 01.3 41 إظاث محاةد 3.100 2.113

 26.1 12 21.2 10 45.1 120 إجمال 
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 شعور الفرد بالحداثة ومالحقة العصر

 3.1 1 15.6 22 10.1 111 ذكور

 3.1 1 11.1 24 13.0 132 إظاث موافق 3.431 2.110

 3.1 2 11.2 46 12.1 223 إجمال 

تعمل بعض المواقع عل  ظشر األفكار 
 الهدامة .

 1.4 2 10.1 134 24.1 05 ذكور

 3.1 1 15.6 16 20.6 03 إظاث محاةد 3.466 2.105

 1.1 0 14.6 233 24.0 65 إجمال 

المواقع تأت  ف  مؤخر  مصادر المعلومات 

التى اعتمد عليا ف  اتخاذ قرار أو تحدةد 

 موقف.

 2.1 0 10.3 130 24.1 05 ذكور

 1.6 2 10.5 136 15.3 11 إظاث محاةد 3.461 2.161

 1.1 5 11.3 231 23.1 54 إجمال 

كوظت أرا  وقناعات حول الموضوعات 

 االقتصادةة الت  ليس لد  بها قناعات سابقة.

 1.1 14 40.0 61 46.1 66 ذكور

 5.5 1 43.2 51 54.0 61 إظاث موافق 3.604 2.425

 1.1 21 41.1 112 53.4 105 إجمال 
وجهة ظرر حول الوضع كوظت لد  و

 االقتصاد .

 
 

 15.6 22 44.1 60 01.1 56 ذكور

 25.2 02 43.1 52 00.1 40 إظاث محاةد 3.101 2.161

 23.1 54 42.1 115 06.1 11 إجمال 

تتميز المواقع بالتنوع وتعدد الرؤى حول 

 القضاةا المطروحة

 1.2 10 04.3 41 56.1 13 ذكور

 11.3 14 21.1 01 51.1 15 اثإظ موافق 3.612 2.411

 13.1 21 02.1 16 51.1 155 إجمال 

التوعية بالتحدةات االقتصادةة الت  تواجه 

 المجتمع.

 4.0 6 22.1 02 10.3 130 ذكور

 0.1 4 22.1 21 14.3 14 إظاث موافق 3.505 2.611

 0.1 13 22.1 61 10.5 111 إجمال 

الشئون تقدم تغطية شاملة لمختلف 

 االقتصادةة

 1.1 11 01.6 50 54.6 11 ذكور

 6.0 1 04.6 44 51.1 15 إظاث موافق 3.621 2.416

 1.1 11 06.2 11 56.1 152 إجمال 

تشجع عل  المشاركة ف  الفعاليات 

االقتصادةة من ظدوات من خالل الدعوات 

 المرسلة عبر مواقع التواصل االجتماع .

 2.1 0 10.5 11 14.4 111 ذكور

 5.5 1 14.2 11 13.0 132 إظاث موافق 3.412 2.111

 0.1 13 10.1 01 12.5 221 إجمال 

أغلب الموضوعات المطروحة ال تعتمد 

على إحصائيات والبياظات الرقمية وتتصف 

 باإلظشائية.

 2.1 0 11.0 131 23.6 21 ذكور

 2.4 0 11.1 134 15.1 23 إظاث محاةد 3.413 2.112

 2.2 6 11.5 210 11.0 41 إجمال 

 ال تتيح المجال لتكوةن رأ  اتجاه قضية ما.

 61.1 16 21.1 42 2.1 0 ذكور

 13.1 11 21.0 06 1.6 2 إظاث معارض 3.531 1.611

 61.3 115 21.1 11 1.1 5 إجمال 

التقدم حلول أو معالجات للقضاةا التى 

 تطرحها.

 50.2 15 01.0 54 1.5 12 ذكور

 54.0 61 43.2 51 5.5 1 إظاث معارض 3.626 1.166

 50.1 144 01.2 135 1.1 11 إجمال 

لها دور ف  الكشف عن جواظب االظحراف 
 والفساد االقتصاد  ف  المجتمع.

 6.4 1 01.1 45 61.1 11 ذكور

 0.1 5 20.6 03 12.4 12 إظاث موافق 3.515 2.615

 5.2 14 21.3 15 66.1 111 إجمال 

تشير بياظات الجدول السابق إلى درجة موافقية الشيباب الجيامع  عليى العبيارات 

التييى تعبيير عيين دور مواقييع التواصييل االجتميياع  فيي  إدراكهييم للوضييع االقتصيياد  

المصر ، فقد جا ت موافقتهم عليى كيل من)تسياعد مواقيع التواصيل االجتمياع  عليى 

تسياهم في  ادراك الوضيع االقتصياد   -معيين خلق رأ  عام حيول موضيوع اقتصياد 

مواقع التواصل االجتماع   -تقدةم مقترحات للخروج من األزمات -لد  أفراد المجتمع

شعور الفرد بالحداثية  -مصدرا مهما لك لمعرفة ما ةدور ف  مصر من شئون اقتصادةة

د  كوظت أرا  وقناعات حول الموضوعات االقتصادةة التي  لييس لي -ومالحقة العصر
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تقيدم  -تتميز المواقع بالتنوع وتعدد الرؤى حول القضياةا المطروحية -بها قناعات سابقة

تشيييجع علييي  المشييياركة فييي  الفعالييييات  -تغطيييية شييياملة لمختليييف الشيييئون االقتصيييادةة

 -االقتصادةة من ظدوات من خالل الدعوات المرسيلة عبير مواقيع التواصيل االجتمياع 

اف والفسيياد االقتصيياد  فيي  المجتمييع( وذلييك لهييا دور فيي  الكشييف عيين جواظييب االظحيير

-2.411-2.425 -2.110 -2.541 -2.011 - 2.615-2.530) بمتوسيط حسياب  بليغ

2.611-2.416- 2.111- 2.615.) 

ةنشيير خييالل المواقييع ةتنيياول  )مييا وجييا ت مييوافقتهم بدرجيية )محاةييد( علييى أظهييا

 -وأرقام إحصيائيةالموضوعات االقتصادةة بأسلوب ةعتمد إلى حد كبير على معلومات 

ال تطيييرح حليييول عمليييية  -مصيييدر مهيييم ليييد  الجمهيييور المهيييتم بالوضيييع االقتصييياد 

مواقيع التواصيل  -تقدةم المعلوميات واألخبيار بموضيوعية -للمشكالت والقضاةا المثار 

متابعيية مواقييع التواصييل  -تسييمح بالمشيياركة بيياآلرا  والتعليقييات -ال تلبيي  اهتمامييات 

تعمل بعيض  -ك بالموضوعات االقتصادةة الواجب إدراكها االجتماع  لها دور بتعرةف

المواقع تأت  في  ميؤخر  مصيادر المعلوميات التيى  -المواقع عل  ظشر األفكار الهدامة 

كوظيت ليد  ووجهية ظرير حيول الوضيع  -اعتمد علييا في  اتخياذ قيرار أو تحدةيد موقيف

بياظيييات أغليييب الموضيييوعات المطروحييية ال تعتميييد عليييى إحصيييائيات وال -االقتصييياد 

 -2.201 -2.231 -2.111 -2.211) الرقمييية وتتصييف باإلظشييائية( بمتوسييط حسيياب 

2.116- 2.313- 2.212-2.313-2.113- 2.105- 2.161-2.161- 2.112) 

)تقيييدةم كافييية المعلوميييات الخاصييية  فييي  حيييين جيييا  اعتراضيييهم عليييى أظهيييا

 -تغفل اإلةجابيياتالمواقع التنشر إال السلبيات االقتصادةة و -بالموضوعات االقتصادةة

التقيدم حليول أو معالجيات للقضياةا التيى  -ال تتيح المجيال لتكيوةن رأ  اتجياه قضيية ميا

 (.1.166 -1.611 -1.115-1.120تطرحها(. بمتوسط حساب  بلغ)

أهم مقترحات الشباب الجامعي حول تفعيل دور مواقع التواصعل االجتمعاعي فعي  (02

 إدراك للوضع االقتصادى المصرى.
يوضح أهم مقترحات الشباب الجامعي حول تفعيل دور مواقع التواصل  (81جدول )

 االجتماعي في ادراك للوضع االقتصادى المصرى وفقاً للنوع

يوضح أهم مقترحات الشباب  (81جدول )

الجامعي حول تفعيل دور مواقع التواصل 

االجتماعي في ادراك للوضع االقتصادى 

 المصرى وفقاً للنوع
 النوع

 المقترحات

 اإلجمالي إناث ذكور

قيمة 

Z 
 الداللة

ب
تي

تر
ال

 

 % ك % ك % ك

 3.216 01.6 136 43.1 52 01.0 54 عرض الوضع االقتصادى اول بأول والتعليق عليها
غير 

 دالة
5 

 3.021 16.1 45 11.1 24 14.1 21 زةاد  الصفحات االقتصادةة عبر مواقع التواصل االجتماع 
غير 

 دالة
13 

 3.545 05.1 14 01.6 41 01.1 45 فتح أبواب التواصل للمشاركة وإبدا  األرا 
غير 

 دالة
1 

حداث الجارةة تحدةث محتو  المواقع بإستمرار لمواكبة األ

 والمتحدثات الطارئة.
56 01.1 61 52.1 120 45.1 1.365 

غير 

 دالة
4 
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مراعا  التنوع ف  أساليب عرض الروابط  مابين مقرو  

 ومرئ  ورسائل صوتية
61 41.2 61 50.5 106 53.1 3.405 

غير 

 دالة
1 

 3.463 46.0 124 40.0 55 41.1 61 إرسال الروابط االثتصادةة عبر تطبيقات البرةد اإللكتروظ 
غير 

 دالة
0 

ظشر الروابط من خالل المشاركة بالمدوظات العامة عبر 

 تطبيقات وسائل التواصل االجتماع 
60 44.1 61 41.3 124 46.0 3.210 

غير 

 دالة
0 

تدشين المدوظات الت  تهتم بنشر الوضع االقتصادى عبر 

 تطبيقات وسائل التواصل االجتماع 
11 53.4 54 42.5 125 46.6 3.643 

غير 

 دالة
2 

المشاركة بفعالية بحمالت التوعية باوضع االقتصادى المصرى 

 عبر وسائل التواصل االجتماع 
51 41.1 41 02.0 133 01.0 3.111 

غير 

 دالة
6 

 3.155 26.1 13 21.0 21 03.5 40 زةاد  التفاعلية ف  هذه المواقع
غير 

 دالة
1 

 3.161 20.1 62 22.3 21 24.1 04 زةاد  المراقبة عل  هذه المواقع
غير 

 دالة
1 

 261 121 141 جملة من سئلوا

تشير بياظات الجدول السابق إلى أهم مقترحات الشباب الجامع  حول تفعييل دور 

مواقع التواصل االجتماع  ف  إدراك للوضع االقتصادى المصيرى وفقياً للنيوع، حييث 

أسياليب عيرض اليروابط  ميابين  جا  فى مقدمية تليك المقترحيات " مراعيا  التنيوع في 

( ميين إجمييال  %53.1مقييرو  ومرئيي  ورسييائل صييوتية"، حيييث جييا ت بنسييبة بلغييت )

( مين إجميالى مفيردات عينية اليذكور، فيى مقابيل %41.2عينة الدراسة، موزعية بيين )

( من إجمالى مفردات عينة اإلظاث، وتتقارب النسيبتين، حييث إن الفيارق بيين 50.5%)

( وهى أقيل مين القيمية الجدولييه 3.405) Zصائياً، فقد بلغت قيمة النسبتين غير دال إح

 المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

ةليها فى الترتيب الثاظى  " تدشين الميدوظات التي  تهيتم بنشير الوضيع االقتصيادى 

( مين %46.6عبر تطبيقات وسائل التواصل االجتماع "، حييث جيا ت بنسيبة بلغيت )

( من إجميالى مفيردات عينية اليذكور، فيى %53.4راسة، موزعة بين )إجمال  عينة الد

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية اإلظيياث، وتتقييارب النسييبتين، حيييث إن  %42.5مقابييل )

( وهييى أقييل ميين 3.643) Zالفييارق بييين النسييبتين غييير دال إحصييائياً، فقييد بلغييت قيميية 

 القيمة الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

أما فى الترتيب الثالث فجا ت " إرسال الروابط االثتصادةة عبر تطبيقيات البرةيد 

( مين إجميال  عينية الدراسية، موزعية %46.0اإللكتروظ "، حيث جا ت بنسبة بلغت)

( مييين إجميييالى مفيييردات عينييية مييين إجميييال  عينييية اليييذكور، فيييى مقابيييل %41.1بيييين )

النسيبتين، حييث إن الفيارق بيين ( من إجمالى مفردات عينة اإلظاث، وتتقارب 40.0%)

( وهى أقيل مين القيمية الجدولييه 3.463) Zالنسبتين غير دال إحصائياً، فقد بلغت قيمة 

 المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

فييى الترتيييب الثالييث مكييرر فجييا ت " ظشيير الييروابط ميين خييالل المشيياركة بالمييدوظات العاميية 

( ميين إجمييال  %46.0ع "، حيييث جييا ت بنسييبة بلغييت)عبيير تطبيقييات وسييائل التواصييل االجتمييا

( مين إجميالى مفيردات عينية مين إجميال  عينية اليذكور، فيى %44.1عينة الدراسة، موزعية بيين )

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية اإلظيياث، وتتقييارب النسييبتين، حيييث إن الفييارق بييين %41.3مقابييل )
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أقييل ميين القيميية الجدوليييه المنبئيية  ( وهييى3.210) Zالنسييبتين غييير دال إحصييائياً، فقييد بلغييت قيميية 

 بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

وجييييا ت " تحييييدةث محتييييو  المواقييييع بإسييييتمرار لمواكبيييية األحييييداث الجارةيييية 

( من إجمال  %45.1والمتحدثات الطارئة" من أدوار فى الترتيب الرابع بنسبة بلغت )

ليذكور، فيى مقابيل ( مين إجميالى مفيردات عينية ا%01.1عينة الدراسة، موزعية بيين )

( من إجمالى مفردات عينة اإلظاث،  وتتقارب النسبتين، حيث إن الفيارق بيين 52.1%)

( وهييى أقييل ميين القيميية الجدوليييه 1.365) Zالنسييبتين غييير دال إحصييائياً، فقييد بلغييت 

 المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.

ول بيييأول وأميييا فيييى الترتييييب الخيييامس فجيييا ت " عيييرض الوضيييع االقتصيييادى ا

( ميين إجمييال  عينيية الدراسيية %01.0والتعليييق عليهييا"، حيييث جييا ت بنسييبة بلغييت)

( مين %01.6( مين إجميالى مفيردات عينية اليذكور، فيى مقابيل )%43.1موزعة بين )

إجمالى مفردات عينة اإلظياث، وتتقيارب النسيبتين، حييث إن الفيارق بيين النسيبتين غيير 

أقييل ميين القيميية الجدوليييه المنبئيية بوجييود ( وهييى 3.216) Zدال إحصييائياً، فقييد بلغييت 

 عالقة فارقة بين النسبتين.

وجييا  فييى الترتيييب السييادس أةضيياً بأظهييا "المشيياركة بفعالييية بحمييالت التوعييية 

باوضع االقتصادى المصرى عبر وسيائل التواصيل االجتمياع "، حييث جيا ت بنسيبة 

إجمييالى  ( ميين%41.1( ميين إجمييال  عينيية الدراسيية، موزعيية بييين )%01.0بلغييت )

( مييين إجميييالى مفيييردات عينييية اإلظييياث، %02.0مفيييردات عينييية اليييذكور، فيييى مقابيييل )

 Zوتتقييارب النسييبتين، حيييث إن الفييارق بييين النسييبتين غييير دال إحصييائياً، فقييد بلغييت 

 ( وهى أقل من القيمة الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.3.111)

واب التواصييل للمشيياركة وإبييدا  األرا " وجييا ت فييى الترتيييب السييابع " فييتح أبيي

( من إجميالى %01.1( من إجمال  عينة الدراسة، موزعة بين )%05.1بة بلغت )ـبنس

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية اإلظيياث، %01.6ور، فييى مقابييل )ـييـمفييردات عينيية الذك

 Zارب النسييبتين، حيييث إن الفييارق بييين النسييبتين غييير دال إحصييائياً، فقييد بلغييت ـييـوتتق

 ( وهى أقل من القيمة الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.3.545)

وجا ت  أظها " زةاد  التفاعلية ف  هذه المواقع" وذليك فيى الترتييب الثيامن بنسيبة 

( ميين إجمييالى %03.5( ميين إجمييال  عينيية الدراسيية، موزعيية بييين )%26.1بلغييت )

لى مفيييردات عينييية اإلظييياث، ( مييين إجميييا%21.0مفيييردات عينييية اليييذكور، فيييى مقابيييل )

 Zوتتقييارب النسييبتين، حيييث إن الفييارق بييين النسييبتين غييير دال إحصييائياً، فقييد بلغييت 

 ( وهى أقل من القيمة الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين.3.155)

وجييا ت فييى الترتيييب التاسييع " زةيياد  المراقبيية عليي  هييذه المواقييع" بنسييبة بلغييت 

( ميين إجمييالى مفييردات %24.1ل  عينيية الدراسيية، موزعيية بييين )( ميين إجمييا20.1%)

( ميين إجمييالى مفييردات عينيية اإلظيياث،  وتتقييارب %22.3عينيية الييذكور، فييى مقابييل )

Z (3.161 )النسييبتين، حيييث إن الفييارق بييين النسييبتين غييير دال إحصييائياً، فقييد بلغييت 

 بتين.وهى أقل من القيمة الجدوليه المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النس
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 ثانياً: التحقق من صحة الفروض 

الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين الحالة المزاجية للمبحوثين 

 وإدراكهم للوضع االقتصادي المصري عبر مواقع التواصل االجتماعي.
 (80جدول رقم )

 حوثينللتعرف على العالقة بين الحالة المزاجية للمب  Spearmanمعامل ارتباط سبيرمان 

 وادركهم للوضع االقتصادي المصري عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 المتغير                    

 المتغير

 الحالة المزاجية للمبحوثين

 الداللة قيمة سبيرمان العدد

دور مواقع التواصل في إدراك الوضع االقتصادي 

 المصري
 دالة** 1.2822 822

باستخدام معامل ارتباط سبيرمان أتضح وجود تشير ظتائج الجدول السابق أظه 

ً بين الحالة المزاجية للشباب الجامع  عينة  عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائيا

الدراسة، وإدراكهم للواقع االجتماع  بعد استخدامهم مواقع التواصل االجتماع  

( 3.5211وغدراكهم للواقع االجتماع ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط سبيرمان )

ً عند مستوى داللة=  ، وبالتال  فقد ثبت صحة الفرض 3.31وه  قيمة دالة إحصائيا

توجد عالقة ارتباطية إةجابية بين الحالة المزاجية للمبحوثين والذى ةنص على أظه : 

 .وإدراكهم للوضع االقتصاد  المصر  عبر مواقع التواصل االجتماع 

ة بين معدل تعرض المبحوثين لمواقع الفرض الثاني: توجد عالقة ارتباطية إيجابي

 التواصل االجتماعي وإدراكهم للوضع االقتصادي المصري.
 (88جدول رقم )

بين معدل تعرض المبحوثين لمواقع التواصل  Spearmanمعامل ارتباط سبيرمان 

 االجتماعي  وإدراكهم للوضع االقتصادي المصري

 المتغير                    

 المتغير

 المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعيمعدل تعرض 

 الداللة قيمة سبيرمان العدد

ادراك الشباب الجامع  للوضع 

 االقتصاد  المصر 
 دالة** 3.2304 261

تشير ظتائج الجدول السابق أظه باستخدام معامل ارتباط سبيرمان أتضح وجود 

ً بين معدل تعرض المبحوثين لمواقع التواصل  عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائيا

االجتماع  وإدراكهم للوضع االقتصاد  المصر ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط 

ً عند مستوى داللة3.2304) سبيرمان ، وبالتال  3.31=  ( وه  قيمة دالة إحصائيا

توجد عالقة ارتباطية إةجابية بين معدل فقد ثبت صحة الفرض والذى ةنص على أظه: 

لتواصل االجتماع  وإدراكهم للوضع االقتصاد  تعرض المبحوثين لمواقع ا

 .المصر 
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الفرض الثالث: توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين ادراك المبحوثين للوضع 

 االقتصادي المصري ودرجة اسهام مواقع التواصل االجتماعي في ذلك.
 (83جدول رقم )

دي المصري  للوضع االقتصا بين ادراك المبحوثين spearmanمعامل ارتباط سبيرمان 

 ودرجة اسهام مواقع التواصل االجتماعي في ذلك 

 المتغير                    

 المتغير

 ادراك المبحوثين للوضع االقتصادي المصري

 الداللة قيمة سبيرمان العدد

 دالة** 3.2142 261 درجة اسهام مواقع التواصل االجتماع  ف  ذلك

ام معامل ارتباط سبيرمان أتضح وجود تشير ظتائج الجدول السابق أظه باستخد

عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائياً بين ادراك الشباب الجامع  للوضع االقتصاد  

المصر ، ودرجة اسهام مواقع التواصل االجتماع  ف  وعيتهم بذلك الوضع 

وه  قيمة دالة  3.2142االقتصاد ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط سبيرمان 

ً عند  ، وبالتال  فقد ثبت صحة الفرض والذى ةنص 3.31مستوى داللة = إحصائيا

توجد عالقة ارتباطية إةجابية بين إدراك المبحوثين للوضع االقتصاد  على أظه: 

 .المصر  ودرجة اسهام مواقع التواصل االجتماع  ف  ذلك

 -Serrone, 2018- Butosi, C. (2017)) وتتفق هتي النتيجة مع

Sundararajan, & Others (2016)- Joinson, (2017)- Luo, Morone, 

& Others (2017)  والتى أوضحت أن استخدام مواقع التواصل االجتماع  ةؤد ،)

إلى تحسين إدراك الشباب للقضاةا واالوضاع االقتصادةة المختلفة وتحسين مفاهيمهم 

 ظحو الواقع االقتصاد  وقضاةاه.

 بية بين الحالة المزاجية للمبحوثين وتعرضهم لتلك المواقع.الفرض الرابع: توجد عالقة ارتباطية إيجا
 (84جدول رقم )

 بين الحالة المزاجية للمبحوثين وتعرضهم لتلك المواقع spearmanمعامل ارتباط سبيرمان 

 المتغير                    

 المتغير

 الحالة المزاجية للمبحوثين

 الداللة قيمة سبيرمان العدد

 دالة** 1.3242 822 التواصل االجتماعي تعرضهم لمواقع

تشير ظتائج الجدول السابق أظه باستخدام معامل ارتباط سبيرمان أتضح وجود 

ً بين الحالة المزاجية للشباب الجامع ، ودرجة  عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائيا

 تعرضهم لمواقع التواصل االجتماع ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط سبيرمان

ً عند مستوى داللة =  (3.0646) ، وبالتال  فقد ثبت 3.31وه  قيمة دالة إحصائيا

توجد عالقة ارتباطية إةجابية بين الحالة صحة الفرض والذى ةنص على أظه: 

 .المزاجية للمبحوثين وتعرضهم لتلك المواقع

 Francesca Dillman & Others) كل من وتتفق هتي النتيجة مع نتيجة

(2017).- Mulligan, M. (2017)- والتى  ((2315) أمل حمدةن عبد الجليل

أشارت إلى أن استخدام مواقع التواصل االجتماع  تحسن من حالتهم المزاجية 

 اإلةجابية وتخفض حالتهم المزاجية السلبية. 
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الفععرض الخععامس: توجععد فععروق ذات داللععة إحصععائية بععين متوسععطات درجععات الععتكور 

اس دور مواقع التواصل االجتمعاعي فعي ادراكهعم ومتوسطات درجات اإلناث على مقي

 الوضع االقتصادي المصري.
 (82جدول )

( لداللة الفروق بين متوسطات درجات التكور ومتوسطات درجات اإلناث على T-test -نتائج اختبار )ت

 مقياس دور مواقع التواصل االجتماعي في ادراكهم الواضع االقتصادي المصري وفقا الختالف النوع 

 الداللة درجة الحرية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط العدد لمجموعات ا

 1.4428 8.231 040 ذكور
 غير دالة 822 1.824

 1.4284 8.202 082 إناث

تشييير ظتييائج اختبييار "ت" فييى الجييدول السييابق إلييى ال توجييد فييروق ذات دالليية 

اإلظياث عليى مقيياس إحصائية بين متوسطات درجات الذكور وبين متوسطات درجات 

إدراكهم للوضع االقتصياد  المصير  عبير مواقيع التواصيل االجتمياع ، حييث بلغيت 

( وهى قيمة غير دالة إحصائياً عند  جميع مستوى الداللة، وبالتالى 3.254 قيمة "ت")

توجييد فييروق ذات دالليية فقييد ةثبييت عييدم صييحة هييذا الفييرض. والييذى ةيينص علييى أظييه: 

الذكور ومتوسطات درجات اإلظاث على مقيياس دور  إحصائية بين متوسطات درجات

 .مواقع التواصل االجتماع  ف  ادراكهم الوضع االقتصاد  المصر 

الفرض السادس: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحعوثين 

علعععى مقيعععاس دور مواقعععع التواصعععل االجتمعععاعي فعععي ادراكهعععم الوضعععع االقتصعععادي 

 حقوق(. -اعالم -سياسة واقتصاد –ف الكليات )تجارةالمصري تبعا الختال
 (82جدول )

( بين متوسطات درجات المبحوثين One Way Anovaتحليل التباين أحادي االتجاي)

على مقياس دور مواقع التواصل االجتماعي في إدراكهم الوضع االقتصادي المصري تبعا 

 الختالف الكلية.

 مصدر التباين
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 0.3383 3 3.2222 بين المجموعات

 1.0222 824 42.2210 داخل المجموعات دالة** 2.122

 - 822 23.2220 المجمــوع

تشير بياظات الجدول السابق إل  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين موسطات 

ضع االقتصاد  المصر  عبر مواقع درجات الشباب الجامع  ف  إداركهم الو

( وهذه القيمة 1.315التواصل االجتماع  تبعا الختالف الكلية، حيث بلغت قيمة ف)

توجد فروق ، وهو ما ةثبت صحة هذا الفرض القائل: 3.31دالة عند مستوى داللة 

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس دور مواقع 

ع  ف  ادراكهم الوضع االقتصاد  المصر  تبعا الختالف الكليات التواصل االجتما

 .حقوق( -اعالم -سياسة واقتصاد –)تجار 

ولمعرفيييية مصييييدر ودالليييية الفييييروق بييييين المتوسييييطات الحسييييابية لمجموعييييات 

 المبحوثين، تم استخدام االختبار البعد  بطرةقة  أقل فرق معنو .
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 (82جدول )

 بين المجموعات طالب الكليات المختلفة لمعرفة الفروق L.S.Dنتائج تحليل 

 إعالم حقوق سياسة واقتصاد تجارة المجموعات

 **1.3212 1.028 *1.0313 - تجارة

 **1.8314 1.1880 - *1.0313 سياسة واقتصاد

 *1.8123 - 1.1880 1.028 حقوق

 - *1.8123 **1.8314 **1.3212 إعالم

الحسيابية للمجموعيات التي  تمثيل ةتبين من الجدول السابق اخيتالف المتوسيطات 

متوسطات درجات المبحوثين على المقياس تبعا الختالف الجامعات، ولمعرفة مصيدر 

التبيياةن للفييروق بييين المتوسييطات الحسييابية لمجموعييات المبحييوثين أجييرى االختبييار 

 بطرةقة أقل فرق معنو .  L.S.Dالبعد  

وطييالب كلييية سياسيية حيييث اتضييح أن هنيياك اختالفًييا بييين طييالب كلييية التجييار  

*( لصييالح 3.1030واقييتص المتوسييط بفييرق بييين المتوسييطين الحسييابيين بلغييت قيمتييه )

، كميا  ظهير أن هنياك  3.35طالب كلية التجار 3 وهو فرق دال إحصائيا عند  مسيتوى

اختالفًا بين طالب كلية التجار  وطالب كلية اإلعالم حيث بلغت متوسطات المسيتوةين 

*( لصيالح طيالب كليية التجيار 3 وهيو فيرق دال إحصيائيا عنيد *3.0631) بلغت قيمته

 .3.31مستوى داللة 

بينما ظهر أظه هناك اختالفاً طالب كلية سياسة واقتصياد وطيالب كليية اإلعيالم،  

**( وه  قيمة دالية إحصيائياً 3.2034حيث بلغ الفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغ )

واقتصياد، وجيا  اخيتالف بيين طيالب  لصيالح طيالب سياسية 3.31عند مسيتوى داللية 

كلييية اإلعييالم، وطييالب كلييية الحقييوق، حيييث بلييغ الفييرق بييين المتوسييطين الحسييابين 

لصييالح طييالب  3.35*( وهيي  قيميية داليية إحصييائياً عنييد مسييتوى دالليية 3.2310بلييغ)

 الحقوق.

الفرض السابع: توجد فعروق ذات داللعة إحصعائية بعين متوسعطات درجعات المبحعوثن 

دور مواقععع التواصععل االجتمععاعي فععي إدراكهععم الوضععع االقتصععادي تبعععا علععى مقيععاس 

 منخفض(. -متوسط -الختالف المستوى االجتماعي االقتصادي )مرتفع
 (82جدول )

( بين متوسطات درجات المبحوثين One Way Anova) تحليل التباين أحادي االتجاي

ع االقتصادي المصري تبعا على مقياس دور مواقع التواصل االجتماعي في إدراكهم الوض

 الختالف المستوى االجتماعية االقتصادي

 مصدر التباين
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 3.0141 2 3.1416 بين المجموعات

 3.1110 265 52.1115 داخل المجموعات غير دالة 1.1136

 - 261 50.5611 المجمــوع

بياظات الجدول السابق إل  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تشير 

متوسطات درجات المبحوثين على مقياس دور مواقع التواصل االجتماع  ف  إدراكم 
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للوضع االقتصاد  تبعا الختالف المستوى االجتماع  االقتصاد ، حيث بلغت قيمة 

داللة، وهو ما ةثبت عدم ( وهذه القيمة غير دالة عند جميع مستوةات ال1.1136ف )

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات صحة الفرض القائل: 

المبحوثن على مقياس دور مواقع التواصل االجتماع  ف  إدراكهم الوضع االقتصاد  

 .منخفض( -متوسط -تبعا الختالف المستوى االجتماع  االقتصاد  )مرتفع

 توصيات الدراسة
ت التى تواجه االقتصاد  المصر  حتى ةمكن للجمهور إدراك التعرةف بالتحدةا -1

الوضع االقتصاد  الحال  ودور كل فئة ف  المجتمع تجاه تلك التحدةات بهدف 

 خلق وقع اقتصاد  ةمكن من خالله التعامل مع التحدةات الحالية.

عرض وجهات النرر المتعدد  حول الوضع االقتصاد  المصر  وعدم  -2

نرر المطروحة على مواقع التواصل االجتماع  واالستفاد  اإلكتفا  بوجهات ال

 من المتخصصين لزةاد  الفهم واإلةضاح والتفسير.

ضرور  تدعيم الوضع االقتصاد  باألرقام واالحصائيات حتى ةشعر الجمهور  -0

 وكذلك ربط اإلوضاع بحيا  المواطن.بالمصداقية 

حتى ةمكن أن ضرور  تفسير المصطلحات االقتصادةة وعرضها بشكل سهل  -4

 ةدرك الجمهور العاد  طبيعة الوضع االقتصاد  الحال  بشكل مقبول.

استثمار الحكومة مواقع التواصل االجتماع  بشكل إةجاب  لكوظها فرصة مالئمة  -5

 للمساعد  ظحو التعرةف واالصالح بالوضع االقتصاد  المصر .
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