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 دور شبكات التواصل االجتماعي

 يف دعم ثقافة احلوار لدى الشباب العريب

 *فتحي محمد شمس الديند/ 

 :مقدمة

واإلعالم أدت في  االتصالفي مجال  كبيرةيعيش المجتمع المعاصر تحوالت 

فلي   ,السنوات األخيرة إلى تغيرات كبيرة فيي أاياليإ إاتيات وتو ييع وتاليي المعاوميات

عييط يريلهييا خصيياائ ووظيياا   ااتشييرتح يثيي   اتصييالي ليإ ظهييرت تلنيييات وأاييا

 االتصييال، مييط أهمهييا التحييول مييط وايياا  لييت ت ييط موجييودة مييط  بيي  ج ييي ة اتصييالي 

التفاعايي   االتصيالالواح ، والمحتيو  المتجياا ، إليى تلنييات  االتجاهالجماهيري ذات 

وذلي   ( ج يي ال اإلعيالم) وهو ميا اصيحاع عايي ، والمضاميط المتع دة، االتجاهيطذات 

المشيه   يبيعي , التي غييرت فيي الج ي ة اإلعالمي  االتصالي  لاتعبير عط هذه الظواهر

 االتصالي حول العالت.

و واميواو وتي اخالو  وتتع د ميع  وااا  اإلعالم الج ي  وأدوات ، وهي تيدداد تنوعيا

التافديوايييي  التفاعايييي ، والصيييحاف   المححيييات: ميييرول الو ييي ، وميييط هيييذه الواييياا 

وموا ع الشيب ات االجتماعيي ، ، والم واات، االفتراضي  الحوال اإلل ترواي ، ومنت يات

ات اإلبعيياد 1والموا ييع الشيصييي  والمتاسيياتي  والتجالييي وال ابيي  الر مييي الحيي ي ، 

 ، واإلذاعييييات الر مييييي ، وشييييب ات المجتمييييعالمباشييييرة ، وملييييايع الفييييي يوالتفاعاييييي 

الجواليي  التييي تنليي  اإلذاعييات الر مييي ،  لهواتيي باإلضيياف  إلييى ا. االفتراضييي ، وغيرهييا

االاترا ، والموايلى، وملايع الفي يو، والمتياجرة  والب  التافديواي التفاعاي، وموا ع

وحركييي  الحييييراخ، والييييراا، الر ميييي ، ومجموعيييات  باألايييهت، واألحيييوال الجويييي ،

لتييي أصييبح  , وغيرهييا مييط التحبيلييات الحياتييي  االمتعيي دة الرايياا  النصييي  والوايياا،

  .مرتبح  بها

العيالت واليذي حولي   اظرا لألهمي  ال بييرة التيي أظهرهيا اإلعيالم الج يي  فييو

ظهيرت اشي الي  الحيوال بييط ميتاي  الحوااي  ، الصيغيرة اللريي  ال وايي  الي ما يشيب 

خاصيي  شييب ات التواصيي  -والمجتمعييات, حييي  أخ ااييتي ام الوايياا  االتصييال الج ييي ة 

عييرو وتليي يت  ييياده هييامش الحرييي  فييي التعبييير عييط الييرأي و أد  الييي -االجتميياعي

الثلافات الميتاف , ومع يبيع  المجتمع العربي في الفترة االخيرة واظرا لما يشه ه ميط 

أح اث اواء عاى المستو  السيااي أو اال تصادي أو االجتماعي, بر ت أهميي  قلافي  

وا يع التواصي  االجتمياعي يجي  الحوال حي  أخ المتأم  لوا ع الشب ات االجتماعيي  وم

, واالتفيياع عاييى لأي هييو أميير مييط المم ييط أخ  أخ اليييالف فييي الييرأي هييو المتفيي  عاييي

األميير الييذي ييي عو ل لاايي   وا ييع قلافيي  الحييوال عاييى   ي ييوخ اييادلا فييي الو يي  الحييالي,

                                                           

 جامع  بنها - اي  اآلداب بلست اإلعالم ب م لس *
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عاي يبيع  ااتي ام هيذه  ف, لاو واالجتماعي في المجتمعات العربي  شب ات التواص 

مط واااا  الذكي  الوااع  االاتشيال، فيي شيتى منياحي حياتنيا، اييما  لالاتفاده الشب ات

المحوليي  فيي التيي تعي  إحي   اللضيايا  بصيولة إيجابيي  قلافي  الحيوالفي مسأل  تفعي  

، اظرا لإلم اايات ال بيرة التي يتيحهيا اإلعيالم الج يي  فيي تفعيي  عالمنا العربي الحالي

 مشالك  المواينيط.

 :دراسةمشكلة ال

 التحيولرك  دينامي ي  مط حموا ع التواص  االجتماعي عبر االاترا ،  تشه 

م توبي  إليى أداة إعالميي  ايمعي   ميط أداة إعالميي  اصيي  ما جعاهيا تتحيولواالاتشال، 

الليوة الميتقرة التيي  وااتجاباتهت، بضغوي ميط المستي ميطوبصري  تتقر في  رالات 

باعتبيال أخ المتيأقر وأامايي  محيول مهيت  ,صيي  لافيردتستي م في تأقيرها األاماي الشي

وبنيياء اللييرالات وفلييا فييي عماييي  التييأقير، ألاهييا مبنييي  عاييى التحاييي  اليي  ي  لألوضييا ، 

المسييتنبح  مييط التجييالب التييي ميير بهييا، فييي محاوليي  مييط أول يي   مشيياعره وعوايفيي ل

, وميع ميا ، والساوكواألف ال، والمشاعر، والموا   ,والمفاهيتالمتقريط لتغيير اآللاء 

وغيرهيا(,  ادت  -اجتماعي   -ا تصادي   -تشه ه المنحل  العربي  مط أح اث ) ايااي  

ووجهييات  اآللاءأهمييي  االعتميياد عاييى شييب ات التواصيي  االجتميياعي فييي التعبييير عييط 

والرؤ  حول األحي اث  الرأي اختالف اتيج النظر, األمر الذي خا  حال  مط االالسام 

و األميير الييذي تحاييإ معرفيي  اليي ول الييذي تلييوم بيي  شييب ات التواصييي  الميتافيي , وهيي

االجتماعي في الحوال ومط هنا تتح د مش   ال لاا  في العال   بيط مسيتوي اايتي ام 

شييب ات التواصيي  االجتميياعي مييط حييي  كييت التعييرو واوعييي  المضييموخ, وأاييباب 

ر , و وفيا عايي االاتي ام مط جه , وقلاف  الحيوال لي   الشيباب العربيي ميط جهي  أخي

الي ول اليذي يم ييط أخ تسيهت بيي  شيب ات التواصي  االجتميياعي فيي التييأقير عايى الشييباب 

العربييي لتحلييي  المسييتولي  المجتمعييي  إذا مييا أحسييط ااييتثمالها وااييتغاللها وتوجيههييا 

 بش   جي .

 أهمية الدراسة:

 :تتمثل أهمية الدراسة في

ول شيييب ات التواصييي  أهميييي  التوصييي  إليييى معاوميييات منهجيييي  منظمييي  بشيييأخ د (1

 السابي ( ل   الشباب العربي. -االجتماعي في ت عيت قلاف  الحوال ) االيجابي  

فيي ترايي  الو وف عاي يبيع  ال ول اليذي تليوم بي  شيب ات التواصي  االجتمياعي  (2

مفهييوم قلافيي  الحييوال بيييط المسييتي ميط لشييب ات التواصيي  االجتميياعي فييي العييالت 

 العربي.

م الشيباب العربيي لشيب ات التواصي  االجتمياعي, األمير اليذي التفا  مع ل ااتي ا  (3

, وأهميتهييا فييي حييياتهت الشييب اتتايي   ىعايي الشييبابأاييباب إ بييال  دلاايي يتحاييإ 

 .اليومي 
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أهمي  الشريح  السني  التي يتت دلااتها, حي  يعتبر الشيباب العربيي الف ي  السي ااي   (4

السياايي  واالجتماعيي  فييي  وتدايي  أهميي  أدوالهييااألكبير فيي المجتمعيات العربييي , 

 .الفترة األخيرة 

أهمي  التوص  لمعاومات حول دول وتأقيرات وااا  اإلعالم الج يي  عايى اللضيايا  (5

 المجتمعي  في ظ  المياير التي يشه ها المجتمع العربي. 

 أهداف الدراسة:

 :إلىتهدف هذه الدراسة 

لحيوال ليي   الشييباب قلافيي  ا ىالتعيرف عاييى تيأقير شييب ات التواصي  االجتميياعي عاي (1

  .العربي

وميا تل مي  ميط  معرف  مي   قلي  الشيباب العربيي فيي شيب ات التواصي  االجتمياعي (2

 .معاومات عط ميتا  اللضايا المجتمعي 

التعرف عاى أااليإ اايتفادة الشيباب العربيي ميط موا يع التواصي  االجتمياعي فيي  (3

 ت عيت قلاف  الحوال و يادة المس ولي  المجتمعي  ل يهت.

 راسات السابقة:الد

مط خالل البح  في ال لااات السابل  التي ترتب، بالموضو  مح  ال لاا  أم ط      

 : محول أاااي عاى النحو التالي ىتلسيمها إل

بشكل خاص ووسائل  شبكات التواصل االجتماعي تأثير الدراسات التي تناولت

 لمجتمعية.بالقضايا ا وعالقته اإلعالم بشكل عام على دعم ثقافة الشباب

أخ شب   الفي  بوك  إلى (1)(2014أسامة محمد عبد الرحمن) أشالت دلاا        

تلوم بأم اد الشباب الجامعي بالمعاومات حول  ضايا الفساد في مصر, حي  أخ تا  

اللضايا تحت  المرتب  األولى في ترتيإ اللضايا الميتاف  والتي يتت يرحها عبر شب   

خاص   -الشباب عاى شب   الفي  بوك في ااتلاء معاوماتهت  وأخ اعتماد الفي  بوك,

عاى أخ  (2)م(2013أحمد يونس )كما أك ت دلاا   في تداي  مستمر, -السيااي 

شب ات التواص  االجتماعي تلوم ب ول فعال ومتقر ب عت ال ول التنموي لاشباب 

  شب ات التواص  الفاسحيني وتح ي  مس وليات  المجتمعي  تجاه  ضاياه الميتاف ,  حي

االجتماعي تعم  عاى  يادة الوعي الثلافي والسيااي، وتعتبر اافذة فري ة مط اوعها 

تتيع حري  التعبير بحال   عط األوضا  المجتمعي  الساا ة, كما  تتيع الفرص  

 نوات اتصالي  فعال  لتش ي  لأي  لامشالك  ومنا ش  اللضايا المجتمعي ، وتعتبر

مصطفى الجزيري دلاا  , وهو األمر الذي أك ت     المجتمعي خاص، ومرا ب  البي

الشب ات االجتماعي  مص ل أخ  (3) م(2013ومحمود لطفي ونوره عبد هللا )

معاوماتي مهت تعتم  عاي  المرأة الصعي ي  بش   خاص, والجمهول بش   عام في 

ات الراااي  حول المرشحيط لالاتيابااتنباي المعاومات ومتابع  األخبال واألح اث 

دراسة محمود لطفي وهاجر شعبان كما أك ت  م وبرامجهت االاتيابي .2012
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أخ أهت أاباب ودوافع ااتي ام النيب  المصري  عين  ال لاا  لموا ع   (4)م(2013)

التواص  االجتماعي أخ الشب ات االجتماعي  مص ل مهت لامعاومات عط اللضايا 

  واالجتماعي  وااتي مها لتبادل ومشالك  وت ويط الميتاف  قت منا ش  اللضايا السيااي

لأي عام احو اللضايا السيااي  واالجتماعي  كما يتت ااتي امها ألاها تساع  عاى 

 Meredithدراسة ), كما أشالت النلاش مع اآلخريط بشأخ اللضايا المثالة

2012(Conroy, and others  (5) أخ الفي  بوك وغيره مط موا ع التواص   ىإل

االجتماعي خا  وااا  ج ي ة لس  الهوة بيط  الشباب المستي م مط خالل التفاعاي  

وتأقيرها الوا ع المجتمعي والسيااي في المجتمع, كما أخ شب ات التواص  االجتماعي 

وهو األمر الذي أك ت عاي   .المجتمعي تتيع اافذة لاحوال حول ميتا  الموضوعات 

 أخ تحول الويإ إلىحي  أشالت  Alujevic-Lucia Vesnic (6) )2(012دلاا  

في أولوبا وااتشال شب ات التواص  االجتماعي يتدي إلى المدي  مط المشالك   2.0

وإدلات أكثر مط المواينيط في العمايات السيااي  عاى مستو  االتحاد األولوبي، 

 لتوأشاويجعا  أكثر دلاي  باللضايا المجتمعي  التي تح ث في االتحاد األولبي, 

أخ وااا  اإلعالم الميتاف  تعم  عاى إدالة الحوال إلى  (7)(2011) دراسة حياة بدر

المجتمعات هي التي  يتاف , إال أخ الصولة النمحي  عطبيط الحضالات والثلافات الم

 إلي , وهو األمر الذي أشالت تسيحر عاى يبيع  التغحي  اإلعالمي  لألح اث الميتاف 

والتي أك ت عاى أخ وااا  اإلعالم مط صحاف   (8)(0820)حساخ عمر بصفردلاا  

وإذاع  وتافا  تلوم بنشر قلاف  الحوال الويني والتي تنع   عاي الحياة اال تصادي  

التأكي  عاى  ىواالجتماعي  للحاعات ع ي ة مط شرااع المجتمع السعودي، إضاف  إل

ب  العديد لاحوال أهمي  دول مصادل األخبال الصحفي  واإلعالمي  كمركد الما  ع

، وخبراء ومحاايط بوااا  اإلعالم في اشر قلاف  السعودي  الويني ووكال  األاباء

دراسة محمد عبده وأك ت  .المجتمع السعودي بش   أعم  وأشم الحوال الويني في 

برامج الرأي باللنوات الفضااي  العربي  تلوم ب ول في أخ إلى  (9)(2010محمد بدوي)

غالبي  المبحوقيط ال يشالكوخ  بنسب  ما إال أخ ل بيط الجمهول العربيدعت قلاف  الحوا

في برامج الراي العربي  التي تبثها اللنوات الفضااي  العربي  مما يع   اابي  المشاه  

العربي وع م شيو  قلاف  المشالك  في المجتمعات العربي  ف ثير مط االحياخ ال يشعر 

كما أخ غالبي    ،ت   ادل عاي تغيير الوا ع  أو صوالموايط العربي أخ مشالكت

المبحوقيط يروخ أخ هبوي مستوي أخال يات الحوال في برامج الرأي العربي  يتقر 

وحول دول الصحاف  في اشر  ,عاي ا تناعهت بوجهات النظر التي تل م في تا  البرامج

  مط وبالتحبي  عاي عين (10)(2009آمال كمال طه )قلاف  الحوال أشالت دلاا  

، وتشريط السولي  ،السعودي ، والرياو ح  العربي  تشم  األهرام المصري الص

الصحفي  لاع واخ العس ري واأل م  السيااي  والراي  اللحري  اتضع أخ التغحي  

الياص  بغدة ليس  تعبيراو عط الوا ع ول نها ااتي ام لهذا الوا ع أو جدء من  في 

ما ينع   بالساإ  ,ايااي  واجتماعي  معين  بناه  ويتسوي  مو   ايااي معيط تت

دراسة صالح السيد عراقي  العربي , وتل معاى يبيع  الحوال بيط المجتمعات 
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و لرأ   (11)(2008) اموذت ملترح لثلاف  الحوال في اللنوات التايفديواي  العربي  وفلا

اللنوات خبراء )اااتذة االعالم وبعض مع ي ومل مي وميرجي البرامج الحوالي  في 

أا  يجإ أخ يتت مفادها ", بي ( وجمهول مشاه يط تا  اللنواتالتايفديواي  العر

األهتمام بالرأي والرأي األخر, والعم  عاى ع م تهميش أي ف   واتاح  الفرص  

 لاحوال ب   حري  ودوخ  يود ايااي  او ديني  أو عر ي .

  تساؤالت الدراسة:

 قلاف  الحوال ل   الشباب العربي؟ ىعاما تأقير شب ات التواص  االجتماعي  -

ما م   قل  الشباب العربيي فيي شيب ات التواصي  االجتمياعي وميا تل مي  ميط  -

 معاومات عط ميتا  اللضايا المجتمعي ؟

ما أااليإ ااتفادة الشباب العربي مط موا يع التواصي  االجتمياعي فيي تي عيت  -

 قلاف  الحوال و يادة المس ولي  المجتمعي  ل يهت ؟

أايياليإ عييرو المعاومييات التييي يفضيياها الشييباب العربييي عبيير شييب ات مييا  -

 التواص  االجتماعي؟

 ما دوافع وااتي امات الشباب العربي لشب ات التواص  االجتماعي؟ -

ما أبر  شب ات التواص  االجتماعي التيي يفضياها الشيباب العربيي ميط حيي   -

 االاتي ام؟

 الجتماعي؟ما كثاف  تعرو الشباب العربي لشب ات التواص  ا -

مييا تلييييت الشييباب العربييي لاغيي  الحييوال المسييتي م  عبيير شييب ات التواصيي   -

 ال وي ( ؟ -األمالات -مصر -االجتماعي في )السعودي  

 فروض الدراسة:

لموا ع التواص  االجتماعي  التعرو التباي موجإ بيط كثاف  توج  عال   -

 .الشباب العربي  تنمي  قلاف  الحوال ل وبيط 

لموا ع التواص  االجتماعي وتليت  التعرو    التباي بيط كثاف توج  عال -

 .تا  الموا عالشباب العربي لاغ  الحوال في 

 :اإلجرائية المفاهيم

االتصال بيط  تبادلهي خ م  تتركد في بناء وتعديد  مواقع التواصل االجتماعي: -1

كتشاف ميول االذيط تجمعهت اف  االهتمامات واألاشح  أو لمط يهتموخ ب األفراد

وأاشح  اآلخريط، وتسمع لامستي ميط برفع ومشاه ة ومشالك  ملايع الفي يو بش   

مجااي، وغاي  هذه الي مات في الملام األول تعتم  عاي مجموع  متنوع  مط الحرع 

، المحادق ، تبادل الفي يو ،، البري الرااا  ،)المحادق  (12)لاتفاع  بيط المستي ميط مث 

 منا شات اجتماعي ( . ،اتالمافات، م وا
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هو التحاول مع األخر وتبادل األف ال بيط يرفيط، وهو حرك  ف ر ينفتع  :الحوار -2

عاى حرك  ف ر آخر في صرا  األف ال التي تتصادم وتاتلي وتحوف في أكثر مط 

ط اكثر مط فرد الحوال )أو المناظرة كما تسمي: ح ي  شفهي يجري تبادل  بي اف .

لتبادل أف ال  ، متنده أو م لا  او جمعي  او منت ي.... ال بي  اواء في شال  ،

 . معين  حول  ضايا معين 

  :الدراسة نوع 

تنتمي هذه ال لاا  مط حي  المنهج واللياس إلى ال لااات والبحوث الوصفي         

التي تسعى إلى دلاا  ظاهرة معين  أو أ م  معين  وتوصيفها ومعرف  كاف  جواابها، 

مما يساع  الباح  عاى لص   عاى معاومات كاف  ود يل  عنها، به ف الحصولوذل  

 بالموضو .الحلاا  المتعال  

 :منهج الدراسة

و يساع  في الحصول  تعتم  ال لاا  عاى       و منظما منهج المسع باعتباله جه او عاميا

عاى ف عاى المعاومات والبيااات الياص  بالظاهرة التي اوف يتت دلااتها، والتعر

 .لموا ع التواص  االجتماعي واشر قلاف  الحوال ل يهت  العربيالشباب تعرو يبيع  

 مجتمع الدراسة:

الذي   Target populationيعرف مجتمع ال لاا  بأا  الجمهول المسته ف       

ويتح د مجتمع هذه  ، (13) دلاات  ويعمت اتااج ال لاا  عاى ك  مفردات  يه ف الباح 

 -اإلمالات  -مصر  -الشباب العربي خاص  شباب دول ) السعودي   ال لاا  في

 .ال وي (

 عينة الدراسة:

 الشبابمفردة مط  400تتح د عين  ال لاا  المي ااي  في عين  عشوااي   وامها       

 :, تت تو يعها عاى النحو التاليالعربي

 العربي في الوطن موتوزيعه عينة الدراسةالشباب العربي ( 1جدول رقم )  
 

 البلد العربي

 النسبة التكرار

 25 100 السعودية

 25 100 مصر

 25 100 االمارات

 25 100 الكويت

 100 400 اإلجمالي
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  :مبررات اختيار عينة الدراسة

و لمالشباب أخ  غالبي  ال لاااتأك ت          وا ع التواص  هت الف   األكثر ااتي اما

في هذه المرحا  ي واوخ في يول ت ويط الشيصي ، خ الشباب االجتماعي، واظرا أل

، باإلضاف  إلى أاهت يسعوخ إلي تح ي  مو فهت مط الوا ع سيااي وتح ي  االتجاهات ال

المحي، بهت، ولذل  فهت عرض  لاتأقر بالتيالات الميتاف ، والمتقرات المتنوع ،  ومط 

, لمعرف  ل لاا  عايهتضرولة  إجراء هذه ا الباح   اإلعالم الب ي . لذا لأ بينها

التأقيرات المحتما  لشب ات التواص  تح ي ا عاى قلاف  الحوال ل يهت, إضاف  إلى أخ 

 الشباب يمث  الف   األكبر في الهرم الس ااي في المجتمعات العربي .

 :جمع البياناتأدوات 

ين  مط أداة االاتبياخ والتي تت تحبيلها عاى ع تت جمع بيااات ال لاا  مط خالل      

لاو وف عاى ال ول الذي   مط السعودي , مصر, األمالات, ال وي , الشباب العربي

مط المم ط اخ تسهت ب  شب ات التواص  االجتماعي في دعت قلاف  الحوال ل   الشباب 

, حي  تت تصميت ااتمالة ال ترواي  و ع  عاى الشباب العربي عين  ال لاا  العربي

  .اإلاترا مط خالل شب   

 :الصدق والثباتختبارا ا

 الثبات:   -1 

ويلص  بالثبات تحلي   التوا خ في اتااج االاتمالة عن  إعادة تحبي           

االاتمالة , فبالنسب  لا لاا  المي ااي   ام الباح  بتحبي  اختبال الثبات عاي عين  

 :مط العين  األصاي  %10تمث  

 Reاخ عط يري  إعادة تحبي  االاتمالة تت إجراء اختبال الثبات الاتمالة االاتبي

test   مط عين   %10عبر فترة  مني  مط إجاباتهت عايها، وذل  عاى عين  تمث

و مط  40ال لاا   وامها  مفردة مط الذكول واإلااث، وذل  بع  مرول خمس  عشر يوما

 بتحبي  معام  هولستي: اللباي لالاتمالة و   وج  الباح تحبي  االختبال 

 

 %90= =                       =                    =              دلج  الثبات

إلي ع م وجود اختالف كبير في إجابات المبحوقيط  %90 ويشير معام  الثبات      

 عاي صحيف  االاتبياخ.

 :الصدق  -2

ويعنييي صيي ع الملييياس المسييتي م ود تيي  فييي  ييياس المتغييير النظييري أو المفهييوم الييذي 

يرغييإ الباحيي  فييي  ياايي  ويتحليي  الصيي ع الظيياهر بعييرو االاييتمالة عاييي اليبييراء 

 

2  ×38         

40×40 

 

 

76 

80 

 ت2

 +ن1ن
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,  يت عايي مي ي صيالحيتهالاح (14)والمح ميط المتيصصيط في مناهج البح  واإلعالم

 . حلي  األه اف المرجوة مط ال لاا وذل  لت

 اإلطار النظري للدراسة:

 :public sphere تعتمد الدراسة على نظرية المجال العام 

و في مجال ال لااات اإلعالمي  في  و مركديا أصبع مصحاع المجال العام مفهوما

السنوات األخيرة, وذل  مع ااهيال الشيوعي  واألاظم  الساحوي  في مناي  أخر  مط 

العالت, باإلضاف  إلى ب اي  مرحا  التغير المتسال  في صناع  وااا  اإلعالم، مع 

سيااي في المجتمع ال يملرايي ما ال  وجود تحولات خال  مش ا  االتصال ال

 ماقا .

" مفهوم المجال العام كجدء Jürgen habermasو   يول يولجط هبرماس "

مط الحياة االجتماعي  حي  يستحيع المواينوخ أخ يبادلوا اآللاء بحرع تهت المجتمع 

 كا ، وهو ما يتدي إلى تش ي  الرأي العام، حي  يظهر المجال العام لاوجود عن ما

 (15)يتجمع الناس ل ي ينا شوا اللضايا السيااي  المشترك .

وتحاول اظري  المجال العام أخ تشرح األا  االجتماعي  لا يملرايي ، مط خالل 

النظر إلى المنظمات مح دة الهوي  واللاام  عاى أا  اجتماعي  وقلافي  مشترك  

اب ال ي فعال داخ  المجتمع الم اي كمنظمات أو شب ات  ادلة عاى تحوير خح

 يستحيع التلريإ بيط وجهات النظر المتعالض .

و   دعم  اإلاترا  ف رة ااحات النلاش حول المجال العام المشترك الذي         

يجمع أفراد الرأي العام وي خاهت في حال  حوال حول اللضايا التي يهتموخ بها، 

   بها اإلاترا  عاى ويتأا  هذا النو  مط النلاش عاى ف رة التفاعاي  التي تفو

؛ فاإلاترا  دعم  مفهوم دملري  وااا  اإلاتات اإلعالمي، -وااا  اإلعالم التلاي ي  

ويسرت ف رة المشالك  بيط مجموع  مط األفراد في مساح  تتيع لهت تبادل الرأي 

والمعاومات حول اللضايا اليالفي  وتلريإ وجهات النظر بينهت؛ فساحات النلاش، 

والمجموعات البري ي ، والم واات والشب ات االجتماعي , كاها أش ال والمنت يات، 

اتصال ت نولوجي  أوج تها اإلاترا  ف عم  مط خاللها عماي  االتصال بيط 

الجماعات، وتشم  أجن ة االهتمامات التي يتت االتصال حولها ب   ما يتعا  بشتوخ 

 (16)الحياة اليومي  والثلاف  ب اف  تجاياتها وأش الها.

وتعتبر اظري  المجال العام ااتجاب  بناءة وحاام  لمفهوم النظري  النل ي  مط خالل 

 :(17)على النحو التاليدلاا  هبرماس ويعرف هبرماس المجال العام بع ة يرع ميتاف  

 هو عالت حياتنا االجتماعي  التي تلترب شي ا ما مط تش ي  الرأي العام. -1

 خ العام  بناء عاى أابابهت الياص .وهو األشياص العادييط الذيط يصنعو -2

 والمجال العام هو المجال الياص مط الناس الذيط تجمعوا اويا كعام . -3
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المجال العام المثالي هو مساح  لامشالكيط في  حي  يتت تبادل األف ال  -4

 بحري .

يغذي المجال العام مجموع  مط األفراد الذيط يتجمعوخ اويا لي واوا العام   -5

 جات المجتمع مع ال ول .التي تعبر عط حا

وتلوم اظري  المجال العام في بنيتها الج ي ة عاى محاول  فهت ح ود ال ول الذي 

تلوم ب  وااا  االعالم الج ي ة في إتاح  النلاش العام، وتسهي  باولة توافلات تعبر 

عط الرأي العام النش،، بحي  ت وخ إيالا اظريا مت امال، يم ن  أخ يوضع ح ود 

ذي تلوم ب  وااا  اإلعالم الج ي ة في إدالة وتوجي  النلاش السيااي ال ول ال

واالجتماعي في المجتمع، مط أج  تعديد المشالك  العام ، وترشي  م خالت صناع  

اللرال، وصوال إلى دعت كفاءة الفع  ال يملرايي في المجتمعات، عبر باولة لأي عام 

لشرعي  لاعمايات السيااي  يحظى بأولويات تحظى باتفاع الجماهير وتمنع ا

 (18)الميتاف .

ويح د هبرماس قالث امات أاااي  لتعري  المجال العام، أو قالث مظاهر 

 :(19)تميده وتميد واااح  التعبيري  هي

 أوال: أخ المشالك  في  مفتوح  لاجميع.

قاايا: أخ يساوي موا ع وأدوال األيراف المشالك  في  بغض النظر عط 

 عي  واال تصادي .أوضاعهت االجتما

 قالثا: أخ ت وخ أي  ضي   ابا  ألخ ت وخ موضع الاش.

وينحا  الفرو األاااي لنظري  المجال العام وفلا لما ااته  ال لااات في مجال 

االتصال واإلعالم إلى وص  جمهول وااا  اإلعالم أا  جمهول اش،,  حي  ظ  

 & Mark Levy ى أوضعحت (20)اشاي الجمهول دااما موضع تساؤل مط الباحثيط،

Sven Windahl ( ،أخ مصحاع الجمهول النش Audience Activity)  يتضمط

  إلى أخ Jay G Blumler   لة الجمهول عاى اختيال مصادل المعاومات، وااتهي

لالتصال  Utilityاشاي الجمهول يتمث  في إم ااي  ااتي ام أجهدة اإلعالم كب ي 

ااإ االاتي ام الشيصي لاحصول عاى المعاومات، بج

 Selectivityلمضاميط أجهدة اإلعالم، ومفهوم ااتلااي  Intentionality العم  

أجهدة اإلعالم وفلا الهتمامات األفراد وتفضيالتهت وتجنإ أي محاول  لاتأقير أو  

 . )التح ت مط أجهدة اإلعالم

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة

تت ترميد هذه البيااات لاتم ط  المي ااي ات ال لاا  بع  أخ أتت الباح  جمع بياا          

مط إدخالها عاي الحااإ اآللي ومعالجتها إحصاايا لإلجاب  عط تساؤالت ال لاا  
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واختبال فروضها وتت ذل  مط خالل ااتي ام براامج " الحدم  اإلحصااي  لاعاوم 

 "   SPSS–االجتماعي  

لات اإلحصااي  التالي  في تحاي  بيااات وتت الاجوء إلي المعامالت واالختبا       

 ال لاا :.

    . الت رالات البسيح  والنسإ الم وي 

 المعيالي . المتواحات الحسابي  واالاحرافات 

 2اختبال كا  (Chi Square Test  ل لاا  ال الل  اإلحصااي  لاعال   بيط )

 (.  Nominalمتغيريط مط المتغيرات االامي  )

 ة ـدراسـج الـائـتـن

 العربي عينة الدراسة  الشباب( خصائص 2جدول رقم )

 التكرار

 النوع

 النسبة التكرار

 57 228 ذكر

 43 172 ااثي 

 25 100 السعودي 

 25 100 ال وي 

 25 100 االمالات

 25 100 مصر 

 100 400 اإلجمالي

الج ول الساب  خصاائ الجمهول العربى عين  ال لاا  حي   توضع بيااات       

، بينما السعودي  وال وي  %44، بينما كاا  اسب  اإلااث %55اا  اسب  الذكول ك

 بعين  ال لاا . ل   منهت %25واالمالات ومصر بنسب  

 العربي لمواقع التواصل االجتماعي الشباب: كثافة تعرض (3)جدول رقم 
مدي التعرض لمواقع التواصل 

 االجتماعي

  الياالجم مصر االمارات الكويت السعودية

لة 
دال
ال

 2كا % ك % ك % ك % ك % ك 

ض
عر
الت
ي 
مد

 

 67 268 19.5 78 21.5 86 15.5 62 10.5 42 دائما

 19.5 78 2.5 10 1 4 6 24 10 40 أحيانا داله 59.027

 13.5 54 3 12 2.5 10 3.5 14 4.5 18 نادرا  

صل
وا
الت
ع 
واق
 م
دام
تخ
س
ة ا
مد

 
عي
ما
جت
اال

 

منذ أقل من 
 سنتين

78 19.5 76 19 72 18 20 5 246 61.5 

 

16.521 

 

 داله

من سنتين إلي 
أقل من ثالث 
 سنوات

11 2.8 14 3.5 13 3.3 10 2.5 48 12 

منذ ثالث سنوات 
 فأكثر

11 2.8 10 2.5 15 3.8 70 17.5 106 26.5 
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ل 
ص
وا
الت
ع 
واق
 م
دام
تخ
س
ل ا
عد
م

عي
ما
جت
اال

 
ميا
يو

 

أقل من ثالثة 
 أيـام

75 18.8 68 17 72 18 55 13.8 270 67.5 

 

 
13.954 

 

 
 غير داله

ثالثة أيام  

 أسبوعيا  
7 1.8 14 3.5 11 2.8 19 4.8 51 12.8 

خمس أيام 

 أسبوعيا
9 2.3 11 2.8 11 2.8 18 4.5 49 12.3 

 7.5 30 2 8 1.5 6 1.8 7 2.3 9 كل يوم

فح
ص
الت
ت 
عا
سا
دد 
ع

 
 

من ساعة ألقل 

 من ساعتين
55 13.8 58 14.5 69 17.3 56 14 238 59.5 

 
 
8.020 

 
 

 غير داله

من ساعتين ألقل 

 من ثالث ساعات
41 10.3 5 1.3 24 6 39 9.8 141 35.3 

أكثر من ثالث 
 ساعات

4 1 37 9.3 7 1.8 5 1.3 21 5.3 

  400 المجموع

لموا ع التواص   العربيكثاف  تعرو الشباب  الج ول الساب  توضع بيااات

  النحو التالي: ذل  عاىاالجتماعي  و

 بالنسبة لمدى التعرض: -1

مط السعودي   %10.5ملسم  بنسب   %67كاخ بش   منتظت ) دااما ( بنسب         

مط مصر،  %19.5مط االمالات واسب   %21.5مط ال وي  واسب   %15.5واسب  

مط السعودي   %10ملسم  بنسب   %19بينما بش   غير منتظت ) أحيااا ( بنسب  

، بينما اادلا مط مصر %2.5مط االمالات واسب   %1مط ال وي  واسب   %6  واسب

مط ال وي  واسب   %3.5مط السعودي  واسب   %4.5ملسم  بنسب   %13.5بنسب  

 .مط مصر %3مط االمالات واسب   2.5%

 بالنسبة لمدة استخدام مواقع التواصل االجتماعي: -2

مط السعودي   %19.5ملسم  بنسب   %61.5( بنسب  مط انتيط كاخ )منذ أ         

، وكاا  مط مصر %5واسب   اإلمالاتمط  %18مط ال وي  واسب   %19.5واسب  

مط السعودي  واسب   %2.8ملسم  بنسب   %26.5)منذ قالث انوات فأكثر ( بنسب  

، وكاا  مط مصر %17.5واسب   اإلمالاتمط  %3.8مط ال وي  واسب   2.5%

 %2.8ملسم  بنسب   %12أ   مط قالث انوات( بنسب  مط انتيط إلي  مط انتيط)

مط  %2.5واسب   اإلمالاتمط  %3.3مط ال وي  واسب   %3.5مط السعودي  واسب  

 .مصر

 بالنسبة لمعدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي الجديد يوميا : -3

مط السعودي   %18.8ملسم  بنسب   %67.5كاخ )أ   مط قالق  أيام( بنسب       

، مط مصر %13.8مط االمالات واسب   %18مط ال وي  واسب   %17ب  واس

مط السعودي  واسب   %1.8ملسم  بنسب   %12.8وكاا   )قالق  أيام أابوعيا( بنسب  

، وكاا   ط مصرم %4.8مط االمالات واسب   %2.8مط ال وي  واسب   3.5%
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ي  واسب  مط السعود %2.3ملسم  بنسب   %12.3)خم  أيام أابوعيا ( بنسب  

، وكاا   مط مصر %4.5مط االمالات واسب   %2.8مط ال وي  واسب   2.8%

مط ال وي   %1.8مط السعودي  واسب   %2.3ملسم  بنسب   %7.5)ك  يوم( بنسب  

 .مط مصر %2مط االمالات واسب   %1.5واسب  

 :بالنسبة لعدد ساعات التصفح  -4

مط  %13.8ملسم  بنسب   %59.5 ( بنسب مط ااع  أل   مط ااعتيطكاا  )          

مط  %14واسب   اإلمالاتمط  %17.3مط ال وي  واسب   %14.5السعودي  واسب  

ملسم   %35.3مط ااعتيط أل   مط قالث ااعات ( بنسب  ، بينما كاا  )  مصر

مط االمالات  %6مط ال وي  واسب   %1.3مط السعودي  واسب   %10.3بنسب  

ملسم   %5.3( بنسب  أكثر مط قالث ااعاتاا  )مط مصر، بينما ك %9.8واسب  

مط االمالات واسب   %1.8مط ال وي  واسب   %9.3مط السعودي  واسب   %1بنسب  

 مط مصر 1.3%

وكانت نتيجة مقياس كثافة التعرض لمواقع التواصل االجتماعي من خالل إجابات 

 النحو التالي:  ىاألسئلة السابقة عل ىعينة الدراسة عل

عالي كثافة التعرض لمواقع التواصل االجتماعي ا  اتيج  ملياس مستوي كا      

مط خالل إجابات المبحوقيط  49.4، وبااحراف معيالي 101.35بمتوا، دلجت  

النحو التالي مط خالل إجابات المبحوقيط عاي األا ا   ىعاي األا ا  السابل  عا

 السابل  عاي النحو التالي:

مواقع التواصل ل الشباب العربي كثافة تعرضنتائج مقياس  (4جدول رقم )

 االجتماعي
 النسبة التكرار النتيجة

 40.8 163 مستوي مرتفع

 53.5 214 مستوي متوسط

 5.8 23 مستوي منخفض

 100 400 اإلجمالي

ملياس كثاف  تعرو موا ع التواص  االجتماعي حي  لج ول الساب  توضع اتااج ا

، %40.8بينما كاخ )مستو  مرتفع ( بنسب   ،%53.5كاخ )مستو  متوا،( بنسب  

 .%5.8بينما كاخ )مستو  منيفض( بنسب  

يعتمد عليه التي مواقع التواصل االجتماعي التالية  أهمترتيب  (5جدول رقم )

  .كمصدر للحصول على المعلومات الشباب العربي عينة الدراسة

 
 عدد النقاط ترتيب المواقع

 متوسط
 ترتيب

   الخامس الرابع لثالثا الثاني األول

 1 3.80 1521 42 22 42 161 133 ك الفيس بوك

 3 2.78 1112 35 111 170 75 9 ك تويتر

 4 2.35 940 83 181 72 41 23 ك جوجل بلس

 5 2.32 928 189 67 44 27 73 ك ماى سبيس

 2 3.76 1503 47 25 67 100 161 ك يوتيوب
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وا ع التواص  االجتماعي التالي  يعتم  أهت مإ ترتيالج ول الساب   توضع اتااج       

فراد العين  كمص ل لاحصول عاى المعاومات حي  جاء فى المل م  )الفي  أعاي  

 ي، قت ) توتير( ف3.8المرتب  الثااي  بمتوا،  في، قت )يوتيوب( 3.8بوك ( بمتوا، 

، قت 2.4ا، ، قت )جوج  با ( فى المرتب  الرابع  بمتو2.8المرتب  الثالث  بمتوا، 

 .2.3بمتوا،   األخيرةالمرتب   يماي ابي ( ف)

مقياس دوافع استخدام الشباب العربي  لواقع التواصل نتائج  (6جدول رقم )

 االجتماعي

 الدوافع التكرار النسبة

 دوافع مرتفعة  141 35.3

 دوافع متوسطة 240 60

 دوافع منخفضة 19 4.8

 اإلجمالي 400 100

ملياس دوافع ااتي ام العربي المصري لموا ع الج ول الساب   توضع اتااج     

( ، قت )دوافع مرتفع %60حي  كاا  )دوافع متواح ( بنسب  التواص  االجتماعي 

 %4.8، قت )دوافع منيفض ( بنسب  %35.3بنسب  

مواقع ل عينة الدراسة أسباب ودوافع استخدام الشباب العربي (7جدول رقم )

 التواصل االجتماعي

 تجاهاال

 العبارة

المتوسط  معارض محايد موافق

 المرجح
 االتجاه

 % ك % ك % ك

 مواف  2.6 12 48 14.3 57 73.8 295 تدفعني للتعرف علي آراء اآلخرين وتعليقاتهم علي القضايا

 مواف  2 18 72 66 264 16 64 تتفق جميع اآلراء المعروضة مع انتمائي الفكري

 مواف  2.7 7 28 14.5 58 78.5 314 ازن حول األحداثتساعدني في تكوين رأي متو

 مواف  2.6 7.8 31 23.3 89 70 280 بها معلومات مختلفة عما تنشره وسائل اإلعالم اآلخرى

 مواف  2.6 37 37 75 75 288 288 ألننى أنتمى إلى جيل متمرس على التكنولوجيا الحديثة

 مواف  2.9 3.8 15 8 32 88.3 353 توفر لى ما أحتاجه من معلومات

 مواف  2.7 4.8 19 19.3 77 76 304 تعرض الحقائق بدون رقابة على األخبار

 مواف  2.6 2.8 11 34 136 63.3 253 تسمح لي بالتعبير عن نفسي وممارسة حرية التعبير

 مواف  2.8 3.8 15 11.5 46 84.8 339 وسيلة للتفاعل مع اآلخرين

 مواف  2.1 8.5 34 96.5 278 22 88 تشغل أوقات فراغي

 يوضع الج ول الساب  أاباب ودوافع ااتي ام المبحوقيط لموا ع التواص  االجتماعي 

 : وذل  عاى النحو التالى

، ومحاي  %88.3حي  كاخ مواف  بنسب  : توفر لى ما أحتاجه من معلومات -1

 .2.9، وذل  بمتوا،  %3.8، ومعالو بنسب   %8بنسب  

، ومحاي  بنسب   %84.8حي  كاخ مواف  بنسب   :نوسيلة للتفاعل مع اآلخري -2

 .2.8وذل  بمتوا،   ,%3.8، ومعالو بنسب  11.5%
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حي  كاخ مواف   :تدفعني للتعرف علي آراء اآلخرين وتعليقاتهم علي القضايا -3

، وذل   %12، ومعالو بنسب  %14.3، ومحاي  بنسب   %73.8بنسب  

 2.6بمتوا، 

، %76حي  كاخ مواف  بنسب  : خبارتعرض الحقائق بدون رقابة على األ -4

 .2.7، وذل  بمتوا، %4.8، ومعالو بنسب  %19.3ومحاي  بنسب  

حي  كاخ مواف  بنسب  : تساعدني في تكوين رأي متوازن حول األحداث -5

 .2.7، وذل  بمتوا، %7، ومعالو بنسب  %14.5، ومحاي  بنسب  78.5%

حي  كاخ مواف  : خرىبها معلومات مختلفة عما تنشره وسائل اإلعالم اآل -6

، وذل  بمتوا، %7.8، ومعالو بنسب   %23.3، ومحاي  بنسب   %70بنسب  

2.6. 

حي  كاخ مواف  بنسب   :ألننى أنتمى إلى جيل متمرس على التكنولوجيا الحديثة -7

 .2.6، وذل  بمتوا، %37، ومعالو بنسب   %75، ومحاي  بنسب   288%

حي  كاخ مواف  بنسب   :ة التعبيرتسمح لي بالتعبير عن نفسي وممارسة حري -8

 2.6، وذل  بمتوا، %2.8، ومعالو بنسب   % 34، ومحاي  بنسب   63.3%

، %96.5، ومحاي  بنسب  %22حي  كاخ مواف  بنسب  : تشغل أوقات فراغي -9

 .2.1، وذل  بمتوا، %8.5ومعالو بنسب  

  حي  كاخ مواف  بنسب :تتفق جميع اآلراء المعروضة مع انتمائي الفكري -10

 2، وذل  بمتوا، %18، ومعالو بنسب   %66، ومحاي  بنسب  16%

 الشباب العربي عينة الدراسةأساليب عرض المعلومات التي يفضل  :(8)جدول رقم 

 متابعتها في مواقع التواصل االجتماعي .

 الترتيب )%(  )ك(  االساليب 

 1 23 165   منشور القنوات التليفزيونية                                 

 3 15.5 81 االخبار المنشورة من خالل صفحات الصحف والجرائد   

 4 20.3 62 مشاهدة مقاطع الفيديو                                         

 2 41.3 92 منشورات و تعليقات االعضاء                                

  100 400 االجمالي

أااليإ عرو المعاومات التي يفض  أفراد العين   ول الساب  الج توضع بيااات       

متابعتها في موا ع التواص  االجتماعي حي  جاء في المل م  ك  مط )منشولات و 

، قت )منشول اللنوات التايفديواي ( في المرتب  %41.3( بنسب  األعضاءتعايلات 

, %20.3لثالث  بنسب  ، قت)مشاه ة ملايع الفي يو( فى المرتب  ا%23الثااي  بنسب  

قت)االخبال المنشولة مط خالل صفحات الصح  والجراا ( فى المرتب  الرابع  بنسب  

15.5%.  
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التواصل  في مواقع عينة الدراسة الشباب العربيمدي ثقة : (9)جدول رقم 

 االجتماعي .

 مدي الثقة
  االجمالي مصر االمارات الكويت السعودية

 

دالل
ال  ة

 % ك % ك % ك % ك % ك

 2كا

 مدي الثقة

 24.3 97 4.8 19 4.5 18 7.3 29 7.8 31 ثقة مرتفعة
 

 

31.565 

 

 غير دال 
 25 100 2.5 10 7 28 7.8 31 7.8 31 ثقة متوسطة

 50.8 203 17.8 71 13.5 54 10 40 9.5 38 ثقة منخفضة

 ااهم  المضاميط

 المحروح  في اإلعالم

الج ي  في  يادة معرفت  حول 

 اللضايابعض 

ااهم  ب لج  

 كبيرة
53 13.3 61 15.3 58 14.5 58 38 230 57.5 

 

3.119 

 

 غير داله

ااهم  ب لج  

 متواح 
41 10.3 35 8.8 40 10 38 9.5 154 38.5 

ااهم  ب لج  

 ضعيف 
6 1.5 4 1 2 0.5 4 1 16 4 

  40010.3 المجموع

موا ع التواص  االجتماعي  بي في العرالج ول الساب  م   قل  الشباب  توضع بيااات

 وذل  عاى النحو التالي :

 بالنسبة لمدى الثقة -1

مط السعودي  واسب   %9.5ملسم  بنسب   %50.8كاا  قل  منيفض  بنسب         

، وكاا  مط مصر %17.8مط االمالات واسب   %13.5مط ال وي  واسب   10%

مط  %7.8  واسب  مط السعودي %7.8ملسم  بنسب   %25قل  متواح  بنسب  

، وكاا  قل  مرتفع  بنسب  مط مصر %2.5مط االمالات واسب   %7ال وي  واسب  

 %4.5مط ال وي  واسب   %7.3مط السعودي  واسب   %7.8ملسم  بنسب   24.3%

 مط مصر %4.8مط االمالات واسب  

لساهمت المضامين المطروحة في لمواقع التواصل االجتماعي  في بالنسبة  -2

  رفتك حول بعض القضايازيادة مع

مط  %13.3ملسم  بنسب   %57.5( بنسب  كبيرةحي  كاا  ) ااهم  ب لج       

مط  %38مط االمالات واسب   %14.5مط ال وي  واسب   %15.3السعودي  واسب  

مط  %10.3ملسم  بنسب   %38.5( بنسب  متواح مصر، بينما )ااهم  ب لج  

مط  %9.5مط االمالات واسب   %10ب  مط ال وي  واس %8.8السعودي  واسب  

مط السعودي   %15ملسم  بنسب   %4مصر، بينما ) ااهم  ب لج  ضعيف  ( بنسب  

 .مط مصر %1مط االمالات واسب   %0.5مط ال وي  واسب   %1واسب  
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 للغة الحوار في مواقع التواصل االجتماعيعينة الدراسة  تقيم الشباب العربي :(10)جدول رقم
 الترتيب )%(  )ك( مواقع التواصل االجتماعيلغة التعليقات على تقييم 

 4 8.3 34 أغلبها صريح ومحترم
 1 56.8 227 أغلبها غير مهذب

 3 16.5 66 تتناسب مع طبيعة الموضوع
 2 18.3 73 تحض على الكراهية والتفرقة

  100 400 االجمالي

لاغ  الحوال في موا ع  بيالعرالج ول الساب  تلييت الشباب  توضع بيااات     

، قت)  %56.8التواص  االجتماعي حي  جاء في المل م  )أغابها غير مهذب( بنسب  

، قت) تتنااإ مع  %18.3تحض عاى ال راهي  والتفر  ( في المرتب  الثااي  بنسب  

، وأخيرا )أغابها صريع ومحترم( %16.5فى المرتب  الثالث  بنسب   يبيع  الموضو (

 .%8.5الرابع  بنسب   فى المرتب 

من مواقع  عينة الدراسة مقياس استفادة  الشباب العربينتائج  (11جدول رقم )

 التواصل االجتماعي  في تدعيم ثقافة الحوار 

 مقياس االستفادة التكرار النسبة

 استفادة مرتفعة  283 70.8

 استفادة متوسطة 87 21.8

 منخفضة استفادة 30 7.5

 اإلجمالي 400 100

لمقياس استفادة  الشباب العربي من مواقع التواصل الساب   توضع بيااات الج ول

، قت  %70.8بنسب  )ااتفادة مرتفع ( حي  كاا   تدعيم ثقافة الحوار فياالجتماعي 

 .%7.5بنسب  )ااتفادة منيفض ( ، قت  %21.8)ااتفادة متواح ( بنسب  

من مواقع التواصل  دراسةعينة ال العربياستفادة  الشباب  (12جدول رقم )

 .االجتماعي  في تدعيم ثقافة الحوار

 االتجاه
 العبارة

المتوسط  معارض محايد موافق
 المرجح

 االتجاه
 % ك % ك % ك

 مواف  2.3 9.3 37 48.3 193 42.5 170 استخدام اإلعالم الجديد  يكسبني حب مساعدة اآلخرين
 مواف  2.9 - - 14.5 58 85.5 342 ف وجهات النظر حو القضايا العامةلها دور كبير في الحوار والتواصل بين مختل

 مواف  2.4 9.5 38 44.5 178 46 184 تعزيز األواصر لتحقيق مزيد من التعاون والتألف بين المواطنين
 مواف  2.3 4 16 64 256 32 128 إشاعة روح التضامن والتقبل والتقدير بين المواطنين

 مواف  2.4 15.5 62 33.5 134 51 204 انين ألنه عالمة رقى الشعوب وتطورها.احترم  األنظمة والقو
 مواف  1.6 43 172 51 204 6 24 من يخالف رأيي وتعليقاتى ال احترمه.

توفير البيئة الفكرية والثقافة واالجتماعية التي تعزز روح التعاون والوحدة 
 بين أبناء الوطن

 مواف  2.2 9.5 38 58 232 32.5 130

 مواف  2.5 - - 54.3 217 45.8 183 أري أن حرية الرأي في بلدي أمر شائك
احترم كل مسئول في أي مؤسسة لدوره ومهامه التي تجعل العمل أكثر 

 تنظيما وتقدما وتطورا
 مواف  2.7 4.8 19 20.5 82 74.8 299

 مواف  2.5 4 16 42 168 54 216 تشيع ثقافة الحوار البناء بين ابناء الشعب الواحد وبين بقية شعوب العالم
 مواف  2.5 7.8 31 35.8 143 56.5 226 نشر ثقافة الحوار والتسامح والتصالح

 مواف  2.5 3.5 144 47 188 49.5 198 دورا  كبيرا  في تأجيج نار الفتنة وأثارة أعمال العنف
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ي  في من مواقع التواصل االجتماع العربي الشبابااتفادة  يوضع الج ول الساب  

 وذل  عاى النحو التالي: تدعيم ثقافة الحوار

لها دور كبير في الحوار والتواصل بين مختلف وجهات النظر حو القضايا  -1

، وذل  بمتوا، %14.5، ومحاي  بنسب  %85.5حي  كاخ مواف  بنسب   العامة:

2.9. 

احترم كل مسئول في أي مؤسسة لدوره ومهامه التي تجعل العمل أكثر تنظيما  -2

، %20.5، ومحاي  بنسب  %74.8:حي  كاخ مواف  بنسب   دما وتطوراوتق

 .2.7، وذل  بمتوا، %4.8ومعالو بنسب  

تشيع ثقافة الحوار البناء بين ابناء الشعب الواحد وبين بقية شعوب العالم :  -3

، %4، ومعالو بنسب  %42، ومحاي  بنسب   %54حي  كاخ مواف  بنسب  

 .2.5وذل  بمتوا، 

،  %56.5حي  كاخ مواف  بنسب  لحوار والتسامح والتصالح  : نشر ثقافة ا -4

 .2.5، وذل  بمتوا، %7.8، ومعالو بنسب   %35.8ومحاي  بنسب  

،  %45.8: حي  كاخ مواف  بنسب   أري أن حرية الرأي في بلدي أمر شائك -5

 .2.5، وذل  بمتوا، %54.3ومحاي  بنسب  

حي  كاخ مواف  بنسب  مال العنف : دورا  كبيرا  في تأجيج نار الفتنة وأثارة أع -6

 .2.5، وذل  بمتوا، %3.5، ومعالو بنسب   %47، ومحاي  بنسب   49.5%

حي  كاخ تعزيز األواصر لتحقيق مزيد من التعاون والتألف بين المواطنين :  -7

، وذل  %9.5، ومعالو بنسب   %44.5، ومحاي  بنسب  %46مواف  بنسب  

 .2.4بمتوا، 

حي  كاخ مواف   قوانين ألنه عالمة رقى الشعوب وتطورها:احترم  األنظمة وال -8

، وذل  %15.5، ومعالو بنسب   %33.5، ومحاي  بنسب  %51بنسب  

 .2.4بمتوا، 

حي  كاخ مواف  بنسب  استخدام اإلعالم الجديد  يكسبني حب مساعدة اآلخرين: -9

، وذل  بمتوا، %9.3، ومعالو بنسب   %48.3، ومحاي  بنسب   42.5%

2.3. 

حي  كاخ مواف  بنسب  شاعة روح التضامن والتقبل والتقدير بين المواطنين :إ -10

 .2.3، وذل  بمتوا، %4، ومعالو بنسب   %64، ومحاي  بنسب  32%

التعاون والوحدة توفير البيئة الفكرية والثقافة واالجتماعية التي تعزز روح  -11

،  %58 ، ومحاي  بنسب  %32.5حي  كاخ مواف  بنسب  : بين أبناء الوطن

 .2.2، وذل  بمتوا، %9.5ومعالو بنسب  
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، ومحاي   %6: حي  كاخ مواف  بنسب  من يخالف رأيي وتعليقاتي ال احترمه -12

 .1.6، وذل  بمتوا، %43، ومعالو بنسب   %51بنسب  

من  عينة الدراسة العربيالشباب مقياس استفادة : نتائج (13)جدول رقم 

 .ثقافة الحوارمواقع التواصل االجتماعي  في تدعيم 

مقياس  

 االستفادة

  االجمالي مصر االمارات الكويت السعودية

 

ال
ل 
ا  ل 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 2كا

استفادة  

 مرتفعة 

74 18.5 68 17 67 16.7 74 18.5 283 70.8  

 

3.200 

 

غير 

استفادة  دال 

 متوسطة

19 4.8 22 5.5 25 6.3 21 5.3 87 21.8 

استفادة 

 منخفضة

7 1.8 10 2.5 8 2 5 1.3 30 7.5 

مط موا ع التواص   العربيالج ول الساب  ملياس ااتفادة  الشباب  توضع بيااات     

 االجتماعي  في ت عيت قلاف  الحوال وذل  عاى النحو التالي:

مط السعودي  واسب   %20ملسم  بنسب   %70.8بنسب   رتفع كاا  ااتفادة م      

، وكاا  مط مصر %18.5مط االمالات واسب   %16.7  مط ال وي  واسب 18.5%

مط  %5.5مط السعودي  واسب   %4.8ملسم  بنسب   %21.8ااتفادة متواح  بنسب  

، وكاا  ااتفادة مط مصر %5.3مط االمالات واسب   %6.3ال وي  واسب  

مط ال وي   %2.5مط السعودي  واسب   %1.8ملسم  بنسب   %7.5بنسب  منيفض  

 مط مصر %1.3مط االمالات واسب   %2واسب  

الشباب السعودي من مواقع التواصل  نتائج لمقياس استفادة (14جدول رقم )

 .االجتماعي  في تدعيم ثقافة الحوار 

 مقياس االستفادة التكرار النسبة

 استفادة مرتفعة  74 74

 استفادة متوسطة 19 19

 منخفضة استفادة 7 7

 اإلجمالي 100 100

لمقياس استفادة  الشباب السعودي  من مواقع الج ول الساب   جتوضع اتاا

بنسب  )ااتفادة مرتفع ( حي  كاا  تدعيم ثقافة الحوار  فيالتواصل االجتماعي 

 %7بنسب  ااتفادة منيفض ( ، قت ) %19، قت )ااتفادة متواح ( بنسب   74%
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التواصل  مقياس استفادة  الشباب الكويتي من مواقعنتائج  (15جدول رقم )

 .االجتماعي  في تدعيم ثقافة الحوار 

 مقياس االستفادة التكرار النسبة

 استفادة مرتفعة  10 10

 استفادة متوسطة 22 22

 منخفضة استفادة 68 68

 اإلجمالي 100 100

الشباب الكويتي  من مواقع ة لمقياس استفادالج ول الساب   توضع بيااات     

بنسب  )ااتفادة منيفض ( حي  كاا  ثقافة الحوار  التواصل االجتماعي  تدعيم

 %10بنسب  )ااتفادة مرتفع ( قت   ,%22، قت )ااتفادة متواح ( بنسب  68%

من مواقع التواصل  اإلماراتيمقياس استفادة  الشباب تائج ن (16جدول رقم )

 .االجتماعي  في تدعيم ثقافة الحوار

 مقياس االستفادة التكرار النسبة

 تفادة مرتفعة اس 67 67

 استفادة متوسطة 25 25

 منخفضة استفادة 8 8

 اإلجمالي 100 100

لمقياس استفادة  الشباب االماراتي  من مواقع الج ول الساب   توضع اتااج

، %67بنسب   )ااتفادة مرتفع ( حي  كاا التواصل االجتماعي  تدعيم ثقافة الحوار 

 %8بنسب   تفادة منيفض ( )اا، قت  %25قت )ااتفادة متواح ( بنسب  

مقياس استفادة  الشباب المصري من مواقع التواصل نتائج  (17جدول رقم )

  .االجتماعي  في تدعيم ثقافة الحوار

 مقياس االستفادة التكرار النسبة

 استفادة مرتفعة  5 5

 استفادة متوسطة 21 21

 منخفضة استفادة 74 74

 اإلجمالي 100 100

ب  لملياس ااتفادة  الشباب المصري  مط موا ع التواص  يوضع الج ول السا

، قت %74بنسب   )ااتفادة مرتفع ( االجتماعي  ت عيت قلاف  الحوال حي  كاا 

 .%5بنسب  )ااتفادة منيفض ( ، قت  %21)ااتفادة متواح ( بنسب  
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 ( العالقة بين مقياس استفادة  الشباب االماراتي من مواقع التواصل18جدول رقم )

 االجتماعي  في تدعيم ثقافة الحوار والدولة

 مقياس ثقافة الحوار

 الدولة
 المقياس"

 20 السعودي 

 21.4 ال وي 

 23.7 االمالات

 20.5 مصر

يتضع مط بيااات الج ول الساب  أخ أفراد العين  الذيط ينتموخ الي االمالات        

، حي  باغ  ثقافة الحوار من مواقع التواصل االجتماعي  في تدعيماكثر ااتفادة 

أفراد العين  مط ال وي  مط متوا، ب لج   وفي المرتب  الثااي  ،23.7دلج  االاتفادة 

، وفي 20.5، وفي المرتب  الثالث  افراد العين  مط مصر مط متوا، ب لج  21.4

 .20المرتب  االخيرة السعودي  مط متوا، 

 تماعي ومقياس ثقافة الحوار( العالقة بين مواقع التواصل االج19جدول رقم )

 مقياس ثقافة الحوار المواقع

 21.5 الفيس بوك 

 20.9 تويتر

 21.8 جوجل بلس 

 21.5 ماى سبيس      

 21.4 يوتيوب

في تدعيم يتضع مط بيااات الج ول الساب  أخ مو ع جوج   با  اكثر تأقير        

وفي المرتب   ، 21.8اتفادة ، حي  باغ  دلج  االثقافة الحوار لدي الشباب العربي

، وفي المرتب  الثالث  21.5الثااي  الفي  بوك وماي ابي   مو ع  مط متوا، ب لج  

 .20.5، وفي المرتب  االخيرة اليوتيوب مط متوا، 21.4يوتيوب مط متوا، ب لج  

 نتائج اختبارات الفروض:

التواصل  لمواقع التعرض توجد عالقة ارتباط موجب بين كثافة: األولالفرض 

 .االجتماعي وبين تنمية ثقافة الحوار لدي الشباب العربي

 عاي معام  بيراوخوالختبار هذا الفرض اعتمد الباحث 

لمواقع التواصل االجتماعي وبين  التعرض بين كثافة عالقة االرتباط (20جدول )

 .تنمية ثقافة الحوار لدي الشباب العربي

 المتغيرات
 ي الشباب العربيبين تنمية ثقافة الحوار لد

 الداللة معامل االرتباط

 دال  **0.422 كثافة لمواقع التواصل االجتماعي 
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و  بيط  تشير اتااج المعامالت اإلحصااي  الي وجود عال   التباي دال  إحصاايا

لموا ع التواص  االجتماعي وبيط تنمي  قلاف  الحوال ل ي الشباب التعرو كثاف  

" ، وهي  يم  دال  عن ي **0.422ام  بيراوخ "، حي  كاا   يم  معالعربي

 . 0.001مستوي

وعلى هذا يمكن القول بثبوت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

لمواقع التواصل االجتماعي وبين تنمية ثقافة  التعرض بين كثافةإحصــائية للمقارنة 

 الحوار لدي الشباب العربي

تعرض الشباب العربي وتقيم  كثافةجب بين توجد عالقة ارتباط موالفرض الثاني: 

 . الشباب العربي للغة الحوار في مواقع التواصل االجتماعي

 عاي معام  بيراوخوالختبار هذا الفرض اعتمد الباحث 

لمواقع التواصل االجتماعي وتقيم  التعرض بين كثافةيوضح العالقة  (21جدول )

 تلك المواقعالشباب العربي للغة الحوار في 

 متغيراتال
 تقيم الشباب العربي للغة الحوار في مواقع التواصل االجتماعي

 الداللة معامل االرتباط

لمواقع التواصل  التعرض كثافة

 االجتماعي 
 دال  **0.221

و  بيط تشير اتااج المعامالت اإلحصااي  الي وجود عال   التباي دال  إحصاايا

ليت الشباب العربي لاغ  الحوال في لموا ع التواص  االجتماعي وت التعرو كثاف 

**"، وهي 0.221، حي  كاا   يم  معام  بيراوخ "موا ع التواص  االجتماعي

 . 0.001 يم  دال  عن ي مستوي

وعلى هذا يمكن القول بثبوت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

يم الشباب لمواقع التواصل االجتماعي وتق التعرض بين كثافةإحصــائية للمقارنة 

 .العربي للغة الحوار في مواقع التواصل االجتماعي

 ملخص الدراسة

ب ات التواص  االجتماعي في اع  ال لاا  إلى معرف  ال ول الذي تلوم ب  ش     

قلاف  الحوال ل   الشباب العربي مط خالل دلاا  العال   بيط مستو  ااتي ام  توجي 

تعرو واوعي  المضموخ, وأاباب شب ات التواص  االجتماعي مط حي  كت ال

االاتي ام مط جه , ويبيع  قلاف  الحوال ل   الشباب العربي مط جه  أخر , عبر 

تحبي  دلاا  مي ااي  عاى عين  مط الشباب العربي مط دول السعودي , مصر, 

مفردة ملسم  مط الذكول واإلااث, وجاءت النتااج  400اإلمالات, ال وي   وامها 

 كالتالي:

كثاف  تعرو الشباب العربي مح  ال لاا  لموا ع التواص  االجتماعي جاءت  -

, بينما اادلا %19, ومنتظت ) أحيااا ( بنسب  %67بش   منتظت ) دااما ( بنسب  
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مع ل تعرو الشباب العربي لشب ات  التفا , وهو ما يشير إلى %13.5بنسب  

 التواص  االجتماعي.

( )منذ أ   مط انتيطواص  االجتماعيجاءت في مل م  م ه ااتي ام موا ع الت -

مط وكاا  ), %26.5, وكاا  )منذ قالث انوات فأكثر ( بنسب  %61.5بنسب  

, وهو ما يشير إلى  يادة %12مط انتيط إلي أ   مط قالث انوات( بنسب   انتيط

بموا ع التواص  االجتماعي خاص  بع   ال لاا اهتمام الشباب العربي عين  

ه تها بعض ال ول العربي  وهو ما عرف بثولات الربيع التي شاألح اث السيااي  ا

 نها مط أح اث.عالعربي, وما اجت 

)أ   جاء مع ل ااتي ام الشباب العربي عين  ال لاا  لموا ع التواص  االجتماعي  -

, %12.8, وكاا   )قالق  أيام أابوعيا( بنسب  %67.5مط قالق  أيام( بنسب  

النسبي  االلتفا , وهو ما يشير إلى %12.3بنسب  وكاا   )خم  أيام أابوعيا ( 

 في مع ل متابع  الشباب العربي لشب ات التواص  االجتماعي.

جاء مع ل ااعات تصفع الشباب العربي عين  ال لاا  لموا ع التواص   -

مط ااعتيط أل   مط , و) %59.5( بنسب  مط ااع  أل   مط ااعتيط) االجتماعي,

 .%5.3( بنسب  أكثر مط قالث ااعاتبينما كاا  ) ,%35.3( بنسب  قالث ااعات

  كثاف  التعرو لموا ع التواص  االجتماعي عالي  ملياس مستواتيج  جاءت  -

حي  كاخ )مستو  متوا، , 49.4، وبااحراف معيالي 101.35ت  بمتوا، دلج

، بينما كاخ )مستو  %40.8، بينما كاخ ) مستو  مرتفع ( بنسب  %53.5( بنسب  

 .%5.8نسب  منيفض ( ب

 أفراد ا الشبابيعتم  عايه التيأهت موا ع التواص  االجتماعي ترتيإ ب فيما يتعا  -

المل م  )  فيجاء عاى النحو التالي: العين  كمص ل لاحصول عاى المعاومات 

، قت ) 3.8المرتب  الثااي  بمتوا،  في، قت )يوتيوب( 3.8الفي  بوك ( بمتوا، 

المرتب  الرابع   في، قت )جوج  با ( 2.8توا، المرتب  الثالث  بم فير( يتتو

 .2.3بمتوا،   األخيرةالمرتب   في، قت ) ماي ابي  ( 2.4بمتوا، 

لموا ع التواص   ال لاا أاباب ودافع ااتي ام الشباب العربي عين   جاءت -

توفر لى ما أحتاج  مط االجتماعي مرتب  عاى النحو التالي: في المرتب  األولى 

, الثالث , وفي المرتب  ي المرتب  الثااي  وايا  لاتفاع  مع اآلخريطمعاومات, قت ف

 الرابع  المرتب في و ,اللضايات فعني لاتعرف عاي آلاء اآلخريط وتعايلاتهت عاي 

تساع اي في , في المرتب  اليامس  تعرو الحلاا  ب وخ ل اب  عاى األخبال

بها معاومات ميتاف  عما ت ويط لأي متوا خ حول األح اث, في المرتب  السادا  

ألانى أاتمى إلى جي  متمرس عاى الت نولوجيا  , تنشره وااا  اإلعالم اآلخر 

تسمع لي بالتعبير عط افسي وممالا  حري  التعبير, الثامن   المرتب , وفي الح يث 

تسمع لي بالتعبير عط افسي وممالا  حري  التعبير, وفي  وفي المرتب  التااع 

 .واألخيرة تتف  جميع اآللاء المعروض  مع ااتمااي الف ري المرتب  العاشرة
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أااليإ عرو المعاومات التي يفض  أفراد العين  متابعتها في موا ع جاءت  -

التواص  االجتماعي عاى النحو التالي: في المل م  ك  مط )منشولات وتعايلات 

  الثااي  ، قت )منشول اللنوات التايفديواي ( في المرتب%41.3األعضاء( بنسب  

, %20.3المرتب  الثالث  بنسب   في، قت)مشاه ة ملايع الفي يو( %23بنسب  

المنشولة مط خالل صفحات الصح  والجراا ( فى المرتب  الرابع   األخبالقت)

 .   %15.5بنسب  

       في موا ع التواص  االجتماعي ال لاا بالنسب  لمستو  قل  الشباب العربي عين   -

وكاا  قل   ,%25، وكاا  قل  متواح  بنسب   %50.8  بنسب  كاا  قل  منيفض

 .%24.3مرتفع  بنسب  

بالنسب  لمساهم  المضاميط المحروح  في موا ع التواص  االجتماعي  في  يادة  -

) ااهم  ب لج  جاءت  معرف  الشباب العربي عين  ال لاا  لبعض اللضايا

بينما ) ااهم   %57.5  )ااهم  ب لج  كبيرة( بنسب %38.5 متواح  ( بنسب  

 .%4ب لج  ضعيف  ( بنسب  

الشباب العربي عين  ال لاا  لاغ  الحوال في موا ع التواص  فيما يتعا  بتلييت  - 

، قت) تحض عاى  56.8جاء في المل م  ) أغابها غير مهذب ( بنسب   االجتماعي

مع يبيع   ، قت) تتنااإ %18.3ال راهي  والتفر   ( في المرتب  الثااي  بنسب  

، وأخيرا ) أغابها صريع ومحترم ( فى %16.5المرتب  الثالث  بنسب   فيالموضو  ( 

 .%8.5المرتب  الرابع  بنسب  

ملياس ااتفادة  الشباب العربي مط موا ع التواص  االجتماعي في  اتااججاءت  -

تفادة ، قت )اا 70.8لتوضع أاها كاا  )ااتفادة منيفض ( بنسب  ت عيت قلاف  الحوال 

 %7.5، قت )ااتفادة مرتفع ( بنسب   %21.8متواح ( بنسب  

اتااج ملياس ااتفادة  الشباب العربي مط موا ع التواص  االجتماعي  في جاءت  -

, وكاا  %70.8منيفض  بنسب  كاا   االاتفادةت عيت قلاف  الحوال لتوضع أخ 

 %7.5وكاا  ااتفادة مرتفع  بنسب   ,%21.8ااتفادة متواح  بنسب  

توج  عال   التباي دال   أقبت  ال لاا  المي ااي  صح  الفرو األول لا لاا  حي  -

لموا ع التواص  االجتماعي وبيط تنمي  قلاف  الحوال ل ي  التعرو بيط كثاف  إحصااياو 

**" ، وهي  يم  دال  0.422، حي  كاا   يم  معام  بيراوخ "الشباب العربي

 . 0.001عن ي مستوي

توج  عال   التباي دال   ل لاا  المي ااي  صح  الفرو األول لا لاا  حي أقبت  ا -

و بيط كثاف  لموا ع التواص  االجتماعي وتليت الشباب العربي لاغ   التعرو إحصاايا

الحوال في موا ع التواص  االجتماعي، حي  كاا   يم  معام  بيراوخ 

 .0.001**" ، وهي  يم  دال  عن ي مستوي0.422"

  :الدراسةتوصيات 
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 بأداء الشباب العربي عبر شب ات التواص  االجتماعي وإجراء المدي  االهتمام 

مط جراء  المحتما ال لااات حول ااتي ام  لتا  الشب ات لرص  التأقيرات 

 .عاى المستوي النفسي واالجتماعي تح ي ا ذل  االاتي ام

  ال لاحو ومنص  كأداةشب ات التواص  االجتماعي  توظي العم  عاى

التي  الرامي المجتمعي الفعال حول ميتا  الموضوعات واللضايا عبر األير 

 ., مط خالل خا  منصات شب ي  لذل  األمرتيضع لر اب  ال ول 

  ضرولة العم  عاى دعت التواص  بيط الجهات الرامي  والشباب في الويط

ت مط العربي مط أج   يادة التراب، بيط الجاابيط والعم  عاى تجنإ أي شااعا

المم ط أخ تثال مط خالل موا ع شب ات التواص  االجتماعي, اظرا لع م وجود 

 أير حاكم  لعم  هذه الشب ات.
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