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 :ملخص البحث
بالمشااركة  هوعالقت ،اإلنترنتعلى شبكة  االجتماعيةلمواقع الشبكات  الجامعيات الشباب استخدم إلىتستهدف الدراسة التعرف 

 االساتبياناساتمار   ي, واعتمادا علاىاإلعالمان الباحثاان بمانها المسا  اساتعا .4102الرئاسية المصرية  االنتخابات فيالسياسية 

مجموعاة مان  إلاىوتوصالت الدراساة ، المنتظماةغيار سالوب العيناة العشاوائية بأوتا  اتتياار العيناة  ،كأدا  لجمع بيانات الدراساة

 االنتخاباات أحادا كاان للمتابعاة والمشااركة فاي  االجتماعياةات الشباب لمواقع الشبكات استخدام برزمثل أهمها في أن أت،النتائا

اا4102الرئاسااية المصاارية   ،السياسااية اإلشااباعاتالتااي تقتتاات لاادا الشااباب كاناات  اإلشااباعاتهاا  أ إلااىا , وأشااارت النتااائا أي  

ا بين تتيي  الشاباب لادور مواقاع حصائي  دالة إ ارتباطيةوكذلك توجد عالقة  ،دار حولها من نتاشات وما ،ومتابعة العملية االنتخابية

   .ك المواقعتلل استخدامه  من يلدالمتقتتة  اإلشباعات، والرئاسية االنتخاباتفي  االجتماعيةالشبكات 

  
الرئاسية  االنتخابات ــ المشاركة السياسية ــ االجتماعيةــ مواقع الشبكات  اإلشباعاتوات ستخداماال: لكلمات المفتاحيةا

 .ــ الشباب الجامعي 4102المصرية 

 
Usage of Social Networks and Its Impact on 

Political Participation in the 2014 Egyptian Presidential Election   
A field study on a sample of Egyptian university students 

Abstract  
This study aims to identify the usage of social networks among a random sample of Egyptian 
university students and its impact on the political participation in the 2014 Egyptian presidential 
election. A constructed questionnaire was used to collect the data. The reults showed that the 
use of social networks by youth helped to follow and participate in the events of the 2014 
Egyptian presidential election. Also, it was found that political gratification and monitoring of 
the electoral process and its affiliated discussion were the most important gratifications the 
youth gained. The study also found a relationship between youth evaluation of the role of social 
networks in the presidential election and their gratification due to the usage of sites.  
Key words  
Uses and gratification- social networks- political participation- 2014 Egyptian presidential 
elections - University youth. 
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  مقدمة

، بقيا  ال يمكان التخلاي عنهاا همياةمان األ على درجة كبيار  اتصالتير  وسيلة نة األواآل في اإلنترنتأصبقت شبكة 

همهاا ماا تتمياه باه مان ألساباب متعادد ، أالجمهاور المختلفاة ، وانتشرت بشكل كبير بين فئات بالنسبة للكثير من األفراد

 أو اتصاالوسايلة  باعتبارهااي  تادمات كثيار  لمساتخدميها, ساوا  سمات تختلف عن غيرها من الوسائل تمكنها مان تتاد

، الصااقية، وواالقتصااادية العلميااة،و ،السياساايةمختلااف  المجاااالت  فاايللقصااول علااى المعلومااات  امصاادر   باعتبارهااا

 فراد.ما يهت  به األذلك م إلى غير، االجتماعيةو

، ساوا  مان ينسااناإلمفهاوم التواصال  فاي انتالب ااقاد  أن ت   اساتااعتة، ياتصاالعد الشبكة الدولياة للمعلوماات وسايلة ت

 أوللفرد التواجد عن بعاد يمكن  اإلنترنتاتساع نااقه وسرعة إيتاعه، فمن تالل شبكة من حي   أوحي  تنوع وسائله، 

)روبيارت  تيمااونه  .اآللاايوذلاك بف ال نظاا  الاتقك   (،Transmission of Presence) ماا يعارف بنتاال الق اور

 .(4112,  070 ص ،وهايت ايمي

 اإلنترناتشابكة  فايسااهمت التااورات المتالحتاة  ينااير 42 ثاور , ومنذ قيام المشهد السياسي المصري إلىنتتال وباال

 البااديل اإلعااالم أو New mediaالجديااد  اإلعالم)باا ساااط العلميااةواأل فاايعاارف  اإلعااالمإيجاااد شااكل جديااد ماان  فااي

Alternative media)، أوترونية والمجموعات البريدية، وصقافة المادونات، لكتعددت تصنيفاته بين المنتديات اإلو 

نااة واآل فااي اإلعااالمإلااخ، وقاد ساااه    Virtual social Net worksاالفتراضااية  االجتماعيااةالبلاوجرز، والشاابكات 

كثيار  علاى ، وأرغمات حكوماات ثاارت الارأا العاامأ التايبعد تفجيره لعدد مان الت اايا  إليهجذب األنظار  فياألتير  

 (4112مقمود حمدي  ) عبدالتوي, .اتخاذ قرارات ضد رغبتها

الكبيار لمواقاع الشابكات من عادات مستخدميها من الشباب بسبب االنتشاار  اإلنترنتوتبع ا لهذه التاورات غيرت شبكة 

عالياة مان ن بدرجاة تار اآلطبيعاة المقتوياات التاي ينشارونها ويتبادلونهاا ماع  فاي  المتقكماين جعلاته التي االجتماعية

 H.S. Bark ) .ماان م ااامين اإلنترنااتالتاصاار علااى متابعااة مااا تتدمااة شاابكة  سااتخدامماان اال باادال   ،القريااة واإلبااداع
,pp36:42, 2002) 

والقركاات  ،نتيجة الصراع بين القكومات مان ناحياة شهد المجتمع المصري تقوال  مستتبلي افتد  هالتجامع هذا ا وتمشي ا

ا لهاا االجتماعياةاتخاذت مان الشابكات  التايالشبابية الجديد   تجااه يتبناى سياساات با ،مان ناحياة أتارا والمادونات منبار 

التعامال ماع  فاي عتاداال  كثار اأوأساليب الهياكل الرسمية وتبنى استراتيجيات  فيتجمع بين الدما القتيتى للشباب النشط 

 .اإلنترنتاستخدام بلورها  التيالثتافة الجديد  للشباب 

وبيئاة  ،إعالمياةديموقراطياة  فاي يريدوناهيرسلوا ماا  أو ليكتبوابوابها للجميع جا ت لتفت  أ االجتماعيةفمواقع الشبكات 

 ،اآلتاريساود فيهاا الارأي و الارأي ضااغاة  سياساية حياان جماعااتبعض األ فين تشكل أاستااعت  مفتوحة اتصالية

تادعو  Facebookالفاي  باو  موقاع التواصال االجتمااعي مصارية علاى  أنشأتها فتا  التي الصفقة فيكما  هو القال 

وساايلة  ، وهااو عاادد ماان الصااعب أن تسااتوعبه أيااةلااف شااخ أ 70، وشااار  فيهااا 4116عااام أبرياال  6إلااى إضااراب 

 (4112أشرف . ) جالل حسن,اترإعالمية أ

ياد الشاباب المصاري للرقاباة  فاي أدا الرئاساية المصارية  االنتخاباات يفمن الناحية النظرياة تعاد المشااركة السياساية فا

يمنعااه عاان المرشااقين وفت ااا آلدائهاا   أو ، ويماان  صااوته،التاادر  علااى أن يشااار  لديااهفالناتااب  ،والمشاااركة والتااأثير

فاي العملياة ومشااركته   الجاامعيالسياساي للشاباب  وبالتاالي فا ن الاوعي ؛التعبير عن مصاال  الماواطنين فيته  وكفا 

المشااركة  عان وعهوفاه ،، ومدا إدراكه ألهميتهاقبال على صناديق االنتخابعدم اإل أو ،قبالاالنتخابية يكشف عن اإل

 .(4112, 032ص مقمد, حمد,أ القميد عدم المشاركة فيها.)عبد أو

 إلااىوعااهوف الكثياار ماانه  عاان الااذهاب  ،يناااير كااان الشااباب المصااري يعاااني ماان الساالبية السياسااية 42 أحاادا فتباال 

 .االنتخابية نتيجة لتهويرهاعملية بأصواته  نتيجة فتدان الثتة في قيمة مشاركته  في ال واإلدال صناديق االنتخاب 

ااا بصافة عامااة ومواقااع الشاابكات  اإلنترناات اسااتخدامينتشار بينهااا  التااي االجتماعيااةمتدماة الفئااات  فااي وي عَاد الشااباب أي  

 .بصفة تاصة االجتماعية

لاك لادا ت االجتمااعينتا عنه وصاحبه بعاض أنمااط السالو   ستخداموتتعد أماكنها، كما أن االات ستخدامتتنوع تلك اال

الياة نفعألنهاا تقمال شاقنة ا ؛باب يصاعب تيييرهااات السياساية لادا الشااالتجاهن كانت الفئة العمرية من الجماهير، وإ
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مان باين وساائل  االجتماعياةوأن مواقاع الشابكات  ،اتاالتجاهابالتدر  على الت قية من أجال حماياة هاذه  الية متترنةع

الرئاسااية   االنتخاباااتفااي ودفعهاا  للمشاااركة  ،سياسااي لاادا الشاابابال االتجاااهزياااد   فااييمكاان أن تسااه   التااي اإلعااالم

المرجعاى للفارد والجماعاات المرجعياة، ودور رأا األغلبياة  اإلطاارتارا كعوامال أ إلاىضافة ، باإل4102المصرية 

 .والخبرا 

تلاك  اساتخدامالخاصاة بابيعاة  اتاليشاكمان اإل دد اعا االجتماعيةالشباب لمواقع الشبكات  استخدامأثار  ،في ضو  ذلكو

الاذي يعاد مان أنساب الماداتل للتعارف علاى  اإلشاباعاتوات ساتخداممادتل اال إلاىولذلك تستند هاذه الدراساة  ،المواقع

الرئاساية المصاارية   االنتخابااات فايللمشااركة السياسااية  االجتماعيااةلمواقااع الشابكات  الجاامعيالشااباب  اساتخدامطبيعاة 

 .والتأثيرات الناجمة عنه ستخدامودوافع هذا اال ،4102
:الدراسة أهمية  

:للبحث منها أهميةا من النقاط تمثل كل منها رصد الباحثان عدد    
 اساتخدامنهاا تركاه علاى دراساة ، حي  إعالميةاإلمجال الدراسات  في احد الموضوعات القديثة نسبي  لت أوانها تنأ .0

 .4102الرئاسية المصرية  االنتخاباتثنا  أ االجتماعيةمواقع الشبكات ل الجامعيالشباب 
، كالادعو  لقشاد الجمااهير المجتمعاات العربياة في والظواهر الكبرا حدا األب االجتماعيةارتباط مواقع الشبكات  .4

 الترار.  ، وتشكيل قو  ال يط على صانعيتكوين المجموعات التظاهر نتيجة سرعة وأ ،ضرابلإل

 أياةن تتقتاق ، وال يمكن أتاوير المجتمع فيه   عتباره  العنصر األاالمصري ب الجامعيلشباب باالدراسة  اهتمام .3

 المجتمع. في وأدائهدون مساهمة جاد  من قبل الشباب وتاوير دوره تنمية من 
فيما يخت  بالدراساات  ةوتاص ،ن تثري الرصيد العلمىيمكن أ التيا  للعديد من الدراسات هال بكر  أن المجال ال ي .2

 الجديد بالعال  العربي. اإلعالم في عالميةاإل
اصاار عتباااره  عنأفااراد المجتمااع با إلااىالااذا ينظاار  اإلشااباعاتات وسااتخداملماادتل اال القاليااةالدراسااة  اسااتخدام .2

مواقاع  فايوالسيار   للم امون المتادم  االتتيارقدراته  على  إلىضافة باإل ،اإلعالمالتعرض لوسائل  فييجابية إ

 .االجتماعيةالشبكات 
بعادد  ساتخداموعالقاة هاذا اال ،المصاري الجامعيمن قبل الشباب  االجتماعيةمواقع الشبكات  استخدامتقديد دوافع  .6

 شباع الذي تقتته تلك المواقع.ومدا اإل ،ميعل والعمر، والمستوا الت ،من المتييرات كالنوع
 :الدراسة أهداف

 :يلي ما إلىلتعرف ل الحاليةتسعي الدراسة 

، )النااوع :ماان حياا  االجتماعيااةالمسااتخدم لمواقااع الشاابكات  الجااامعيموجرافيااة للشااباب يلدالساامات ا -

 .الجامعة، مقل اإلقامة(

 .اإلنترنتعلى شبكة  االجتماعيةلمواقع الشبكات  الجامعيالشباب  استخداممعدل  -

باااقى  بااينوموقااع الاادوافع السياسااية  ،االجتماعيااةلمواقااع الشاابكات  الجااامعيالشااباب  اسااتخدامدوافااع  -

 .أم نفسية أكانت اجتماعيةسوا   ،األتراالدوافع 

 االنتخابااات فاايوالمشاااركة  للمتابعااة االجتماعيااةلمواقااع الشاابكات  الجااامعيالشااباب  اسااتخدامحجاا   -

 .4102المصرية الرئاسية 

مان تاالل  4102الرئاساية المصارية  االنتخاباات فاي الجاامعيلكترونية للشاباب أشكال المشاركة اإل -

 ،الرئاساة يبا  متااطع فياديو لمرشاق، قياعلالت )إبادا  الارأي، :مثال، االجتماعياةمواقع الشبكات  استخدام

 .مرشقى الرئاسة( وأفراد القشد ضد بعض أ ،مناقشة البرناما االنتخابي لكل مرش 

 .االجتماعيةعلى مواقع الشبكات  الجامعييمارسها الشباب  التينشاة رصد أه  األ -

 .االجتماعيةعلى مناقشتها عبر مواقع الشبكات  الجامعييقرص الشباب  التيه  الموضوعات أ -
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الرئاساية المصارية  االنتخاباات فاي االجتماعياةلمواقع الشابكات  الجامعيالشباب  استخداممدا تأثير  -

 .اتراأل اإلعالموسائل  استخدامعلى  4102

الرئاسااية المصاارية  االنتخاباااتا بااين الشااباب لعاارض اسااتخدام   االجتماااعيكثاار مواقااع التواصاال أ -

4102 . 

 االنتخاباااتثنااا  أ االجتماعيااةلمواقااع الشاابكات  الجااامعيالشااباب  اسااتخدامالمتقتتااة ماان  اإلشااباعات -

 .4102الرئاسية المصرية 

 .االنتخاباتأثنا   في االجتماعيةومواقع الشبكات  اإلنترنتتتيي  الشباب لدور  -

بشااكل جديااد ومواقااع التواصاال االجتماااعي  اإلنترنااتشاابكة لتوظيااف  الجااامعيمتترحااات الشااباب  -

 فايا يدفع الشباب نقو المشاركة السياساية مب ؛بينه  يونشر الوع ،يالستتااب الشباب نقو العمل السياس

 .4102الرئاسية المصرية  االنتخابات

مياادان  فااي  بنتااائا الدراسااات السااابتة للخااروت بمظشاارات تنظيريااة جديااد الدراسااةمتارنااة نتااائا هااذه  -

   .ودوافع هذا االستخدام االجتماعيةمواقع الشبكات  استخدامسباب أتهت  ببق   التيالدراسات 
   :مشكلة الدراسة

أمااور  فاايتاصااة فرضاات ضاارور  المشاااركة الشاابابية  يناااير ظروف ااا 42ي منااذ اناادالع ثااور  يشااهد المجتمااع المصاار

ا ماوهاو  ،تيساير أماور مجتمعاه فاي هساهامإلرأياه و هحتراماامجتمعه تتقدد مان تاالل  فيفتيمة كل شخ   ،مجتمعه 

ة معاارفه  حاول ق اايا لشاباب عان طرياق تنمياكة مان تاالل تنمياة الاوعى السياساي لادا االمشاريستوجب تدعي  تلك 

تكااوين  فاايتسااه   التاايتعااد ماان أهاا  المظسسااات  ةوبمااا أن الجامعاا ،دراكهاا  لقتااوقه  السياسااية وواجباااته وإ ،مجااتمعه 

واالرتتااا  بمسااتوا  ،إعااداد هااظال  الشاباب وتنميااة شخصااياته  فاايفهااى لهاا دور كبياار  ،االجتماعيااةالتنشائة السياسااية و

ه عل ااافالمشااااركة السياساااية هاااى األسااااس الاااذي تتاااوم  ،والسياساااية االجتماعياااةقااادراته  وإمكاااانيته  علاااى المشااااركة 

 ،السياساية أماام فئاات الشاعب وطبتاتاهالمشااركة موقراطياة يتوقاف علاى إتاحاه فارص يلدا تااورن ، بل إموقراطيةيلدا

ساتيالل ا فارص تتلصاتفكلماا  اتساعت فارص المشااركة السياساية ، المجتماع فاي إنساانا يتمتاع بهاا كال وجعلهاا حتوق ا

 إلاى يياظد هبدوروهذا  ؛ا  والقرية لدا أفراد المجتمعواالمسقي  وتصاعدت  ،السلاة والشعور باالغتراب لدا الشباب

 فايوقادرتها  ،جاذب الشاباب المصاري لهاا فاي االجتماعياةمواقع الشبكات  هميةونظرا  أل ،المجتمع فياالستترار العام 

م مون مواقاع الشابكات  فيومدا ثتته   ،السياسية عن باقى الدوافع األحدا لمعرفة دوافع التواصل مع  عليه التأثير 

الرئاساية  االنتخاباات فايومادا اساتجابته  للمشااركة  ،هاذه الفتار  فاي االجتماعياةيمه  لادور الشابكات يوتت االجتماعية

 .اللهايف ل الشباب مناقشتها من ت التيأه  الموضوعات  ، ومعرفةالمصرية

 

 الجتامعيات الشتبا  استتخدام"ما  :لياالتساؤل الرئيسي الت فيضو   ذلك يمكن  بلور   وتقديد  المشكلة البقثية  فيو

   االنتخابات فيبالمشاركة السياسية  وعالقتها اإلنترنتعلى شبكة  االجتماعيةلمواقع الشبكات 

 ".؟4102 المصرية الرئاسية

 

 :التاليةالتساؤالت  جابة علىاإل إلىتسعي الدراسة  :تساؤالت الدراسة

 فاايللمتابعااة والمشاااركة السياسااية  االجتماعيااةلمواقااع الشاابكات  الجااامعيالشااباب  اسااتخداممااا حجاا   -

 ؟4102المصرية الرئاسية  االنتخابات

 ؟هااستخدامعلى  الجامعييقرص الشباب  التي االجتماعيةما أبرز مواقع الشبكات  -

 ؟االجتماعيةيف ل الشباب مناقشتها عبر مواقع الشبكات  التيه  الموضوعات أما  -

 ؟اإلنترنتعلى شبكة  االجتماعيةلمواقع الشبكات  الجامعيما دوافع تعرض الشباب  -

 ؟االجتماعيةمواقع الشبكات  في الجامعييتوم بها الشباب  التيما األنشاة  -
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الرئاساية  االنتخابااتفاي أثناا   االجتماعياةلمواقاع الشابكات  الجاامعيالشاباب  اساتخدامما مدا تأثير  -

 ؟ 4102المصرية 

 ؟االجتماعيةلمواقع الشبكات  الجامعيالشباب  استخدامعن  الناتجة اإلشباعاتما  -

بشااكل جيااد السااتتااب الشااباب نقااو  اإلنترنااتو االجتماعيااةمااا التصااور المتتاارح لتوظيااف الشاابكات  -

الرئاساية  االنتخاباات فايا يادفع الشاباب نقاو المشااركة السياساية ماب ؛بينه  يونشر الوع العمل السياسي،

 ؟ 4102المصرية 
 
:اليةاختبار الفروض الت إلىالدراسة  ىتسع :فروض الدراسة  

 ،النااوع" المصااري الجااامعيموجرافيااة للشااباب يلدإحصااائية بااين الخصااائ  ا داللااةتوجااد فااروق ذات  :لواألالفتترض 

 ،وترفياه تسلية ،االجتماعيوالتفاعل  االتصال "المعرفة والتعل ، االجتماعيةمواقع الشبكات  استخدامودوافع  ،الجامعة"

 ".الوسيلة مال مةمدا  السياسية، ، المشاركةوالتقك  االتتيار

 " الناوع، المصاري الجاامعيموجرافياة للشاباب يلدإحصاائية باين الخصاائ  ا داللاةتوجاد فاروق ذات  :نيالفرض الثا

   .االجتماعيةلمواقع الشبكات  الجامعيالشباب  استخدمالمتقتتة من  اإلشباعاتو ،الجامعة "

لمواقااع الشاابكات  الجااامعيالشااباب  اسااتخدامإحصااائية بااين دوافااع  داللااةذات  ارتباطيااةتوجااد عالقااة  :الثالتتثالفتترض 

القيااه  فايالمشااركة  ،والاتقك  االتتياار ،التسلية والترفية ،االجتماعيوالتفاعل  االتصال "المعرفة والتعل ، االجتماعية

 .4102الرئاسية المصرية  االنتخابات في" والمشاركة السياسية

 االجتماعياةا بين تتيي  المبقوثين عينة الدراسة لدور مواقع الشبكات إحصائي   دالة ارتباطيةتوجد عالقة  :الفرض الرابع

 . المواقعتلك  استخدامه  من لد المتقتتة  اإلشباعاتو ،الرئاسية االنتخابات في

 
   :النظري اإلطار

 :اإلشباعاتات وستخدامنظرية اال

ومان هاذه  ،اتيااألربعين إلاى اإلعاالموساائل  اساتخدامالمتقتتة للجمهور مان  اإلشباعاتترجع بداية االهتمام بدراسة    

 المسلساالت الصاباحية، إلاىالمتقتتاة مان االساتماع  اإلشاباعاتحاول  0224( Herzogدراساة )هرتاهوت  :الدراسات

 .(HeshamMesbah,p12,1991) الصقف قرا  ( حول وظائف Berelson1949ودراسة بيرلسون )

 أهادافمان تاالل تقويال مساار  اإلشباعاتات وستخدامن ياور مدتل االأ 0222( Katzاهو كاته يإلوقد استااع )   

ل أووجاا   ،اإلعاالممااذا يفعال الجمهاور بوساائل  إلاى اإلعاالمقناعياة لوساائل مان معرفاة التاأثيرات اإل اإلعاالمبقو  

( Raymond Bauer)ريموناد بااير ياد  علاى عالمياةاإلفي الدراساات  اإلشباعاتات وستخدامتابيق عملي لمدتل اال

( بعناوان The American Psychologistمجلاة ) فاي 0262متالتاه العلمياة المنشاور  عاام  فايوذلك  ،اتيالستين في

أن جماااهير وسااائل  فاايتتمثاال  –آنااذا  –اناات فكرتااه الجديااد وك ،(The Obstinate Audience)الجمهااور العنيااد 

هااوم ( باذلك مفBauerوعاارض )باااير  ،اإلعااالموساائل  ساتخدامساالوكه  ال فاينشاياة ومتوجهااة نقاو الهاادف  اإلعاالم

ومقتواهاا إلشاباع  ،الجماهيرياة اإلعاالموعرض لفكر  أن النااس تساتخدم وساائل  –آنذا  –التأثيرات المباشر  المتبولة

 .ه لد غبات معينة ر
 (Werner J. Severin and James W. Tankard, pp260:270, 1992)   

كاديمياة إساهامات أقادم البااحثون  وتااوره اإلشاباعاتات وساتخدامهذه المرحلاة الهمنياة فاي تااريخ مادتل االبداية  مع

 البقا  ويارا ،ساهمت فاي تصوصايتها وثرائهااتراكمات علمية أ اإلشباعاتات وستخدامأضافت لدراسات االمتنوعة 

 :كما يلي اإلشباعاتات وستخداميمكن رصد المالم  العامة لتاور دراسات اال أنه

 ،ات والخمسايناتياوامتادت تاالل األربعين ،ات مان التارن العشارينياألربعين فيهذه المرحلة بدأت  :المرحلة الوصفية 

فيمااا يتعلااق بانتتااا  م اامون مقاادد  االتصااالواهتماات بتتاادي  وصااف التجاهااات الجماعااات المختلفااة لجمهااور وسااائل 

 .0224)هيرتهوت( عام دراسة شهر دراسات هذه المرحلة أوكان من  ،يتعرضون له
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وهاى مرحلاة  ،ات مان التارن العشارينيات والساتينيالخمساين يوامتادت هاذه المرحلاة تاالل عتاد :المرحلة االستكشافية

ات اساتخدامنمط مختلاف مان  إلى يتظد التي االجتماعية؛ حي  كانت تركه على المتييرات النفسية ويتوجه ميدانذات 

, 0222بيرلسااون( , ودراسااات )0222اهو كاااته( يااإلشااهر دراسااات هااذه المرحلااة دراسااات )وماان أ, اإلعااالموسااائل 

 .0262ودراسات )ريموند باير( 

المتقتتااة نتيجااة التعاارض لوسااائل  اإلشااباعاتهااى مرحلااة الن ااا، وكااان التركيااه فيهااا علااى و :المرحلااة التفساايرية

وقاد امتادت هاذه  ،االتصااليةالمتقتتة من العملياة  اإلشباعاتهذه المرحلة ب عداد قوائ  عن  وتميهت دراسات ،االتصال

شااهر دراسااات هااذه المرحلااة دراسااات )مااا  وماان أ ،وحتااى اآلن يات ماان التاارن الماضااي،المرحلااة منااذ عتااد الساابعين

 Joseph Conway and Alan (Joseph Conway & Alan Robin) :مان , ودراساات كال   0277كومباوس( 
Rubin. P443:463 1991).) 

 

:اإلشباعاتات وستخدامماهية اال  

العملياة  فيالدور القتيتى للجمهور  –حد كبير  إلى –يوض  ويفسر بأنه مدتل اإلشباعاتات وستخداميعرف مدتل اال

حيا  يختاار أثناا  التعارض؛ ويتمثل نشااطه قبال وبعاد و ،على أنه جمهور نشط إليهوذلك من تالل النظر   ،االتصالية

وأثناا  التعارض فا ن الجمهاور يهات   ،ويقتق له إشباعات معيناة ،بقاجاته فيالمقتوا الذا ي –قبل التعرض -الجمهور

اسااترجاع  فاا ن الجمهااور ينتتاايوبعااد التعاارض  ،أهميااةويميااه بااين مااا هااو مهاا  ومااا هااو أقاال  ،برسااائل معينااة وياادركها

تقتياق  إلاىويسعى  ،اإلعالمله غاية مقدد  من تعرضه لوسائل  , وبمعنى آتر ف ن الجمهورتعرض له التيالمعلومات 

 (0227، 27, مقمود, صه حاجاته ورغباته )سعود البشريعلالذا تمليه  ياالتتيارمن تالل التعرض  هذه الياية

:ها النظريةيعلسس التي تقوم األ  
 االتصاااله لوسااائل اسااتخداموأن  ،فااي أن الجمهااور نشااط اإلشااباعاتات وسااتخداميتمثاال الفاارض الرئيسااي لماادتل اال

أناواع الم اامين باين مان  -ويختاار ،تشابع هاذه االحتياجاات التايوأنه يختار الوسيلة  ،موجه إلشباع احتياجاته استخدام

موجرافياة يلدعلاى بعاض المتييارات ا االتتياارويتوقاف هاذا  ،الم امون الاذا يناسابه –عالمياةاإلالوسايلة  فايالمتدمة 

(Katz, Blumler and Gurevitch,p21:22,1974) 

 

:اإلشباعاتات وستخدامنظرية اال أهداف  
 التاي، يختاار الوسايلة باافتراض أناه جمهاور نشاط، واع   اإلعالموسائل لالجمهور  استخدام كيفيةمعرفة  .0

 .تشبع احتياجاته

   األترا. االتصالوعبر وسائل  ،عالميةاإلمعرفة وفه  الدوافع المراد إشباعها بالتعرض للوسائل  .4
, ص ليلاي حساين ,ي, حسان عمااد والسايدوا.) مكااالتصاالالقصول على نتائا تساعد على فه  عملياة  .3

424 ,0221.) 
 :اإلشباعاتات وستخدامعناصر نظرية اال

استتبال  فيه  نشاط وإيجابية يلدويتصد به أن أفراد الجمهور  :Active Audience :الجمهور النشط -0

وأصبقوا يتعرضون لهذه الوسائل بما يشبع  ،اإلعالمالرسالة وليسوا مجرد مستتبلين سلبيين لوسائل 

  Denis Mcqual et.al,p222,1988.اإلعالماحتياجاته  ورغباته  من وسائل 
 .اإلعالمات وسائل ستخداموالنفسية ال االجتماعيةاألصول  -4
 :قسمين إلىوتنقسم  :اإلعالمحاجات ودوافع تعرض الجمهور لوسائل  -3
واكتساااب المعااارف  ،الااذات إلااىوهااى تسااتهدف التعاارف  :(Instrumental Motive) دوافتتع نفعيتتة :ال  أو

ميااة ليعوتعكسااها نشاارات األتبااار والبااراما الت ،وجميااع أشااكال الااتعل  بوجااه عااام ،والمعلومااات والخباارات

 والثتافية. 

 ،والصاداقة ،واالساترتا  ،الوقات إضااعةوهاى تساتهدف  :(Ritualized Motive)ا: دوافتع طقوستية ثاني ت

 ،مثال المسلساالت الترفيهياة،الباراما  فايوتانعك  هاذه الفئاة  ،والهاروب مان المشاكالت ،واأللفة مع الوسايلة
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 ،427ص ، ليلااي حسااين ،حساان عماااد والساايد ،يوا)مكاا وبااراما الترفيااه المختلفااة ،والمنوعااات ،واألفااالم

0221.) 

   .اإلعالمالتوقعات من وسائل  -0
   .اإلعالمالتعرض لوسائل  -4
 :إلىوتنتس  ، اإلعالمإشباعات وسائل  -3

   :اإلشباعاتنوعين من  إشباعات المحتوى، وتحتوي على :ال  أو 

وتأكياد  ،القصاول علاى معلوماات فايوتتمثال  :(Orientational Gratifications)إشباعات توجيهية  أ:

 ها.عل الهتمام بالوسائل واالعتماد وهى إشباعات ترتبط بكثر  التعرض وا ،الذات ومراقبة البيئة

هاا الفارد عل يقصال  التايويتصد بها رباط المعلوماات  :(Social Gratifications) : إشباعات اجتماعية 

بيانه  وباين  االتصااللتقتيق نوع من  اإلعالم؛ حي  يستخدم أفراد الجمهور وسائل االجتماعيةبشبكة عالقاته 

والتادر  علاى  ،نتار اآلمان تاالل تقتياق إشاباعات مثال إيجااد موضاوعات للقادي  ماع  أصدقائه  وأسره ،

 .والتعامل مع المشكالت ،والتدر  على فه  الواقع ،فيإدار  النتاش والتمكن المعر
 :نوعين إلى األتراوتنتس  هي  :(Process Gratifications) االتصالثانيا: إشباعات عملية 

: وتتقتااق ماان تااالل تخفيااف اإلحساااس بااالتوتر والاادفاع عاان (Para Orientational) إشتتباعات شتتبه توجيهيتتة :أ 

 مواضيع التسلية والترفيه واإلثار . فيالذات، وتنعك  

هاذه  وتاهداد، اإلعاالموتتقتق من تالل التوحد مع شخصايات وساائل  :(Para Social) : إشباعات شبه اجتماعية 

 ،مثال تقريار الخياال، واساتثار  العواطاف إحساساه بالعهلاة، وزياد  ،االجتماعيةمع ضعف عالقات الفرد  اإلشباعات

 .االندمات مع الشخصيات أووالتوحد  ،والتخل  من الشعور بالملل وال يق، والتخل  من الشعور بالوحد  والعهلة

؛ حياا  يتااوم القاليااةماان أنسااب المااداتل للدراسااة  اإلشااباعاتات وسااتخداميعااد ماادتل اال :متتن ختتالل العتترض الستتاب 

 أو ،وجدانياة أو ،ساوا  كانات معرفياةتشبع احتياجاته المتعدد ،  التياتتيار الوسائل  في إيجابيالشباب الجامعي بدور 

ل الدراساة اتتباار مادا تلبياة مواقاع والذا تقا ال تقتق له أا إشباع؛ التيويعرض عن الوسائل  ،سياسية أو ،اجتماعية

ا ما؛ ه لتلاك الشابكاتاساتخداممان تاالل  ،الحتياجات الشباب الجامعي المصري –مقل الدراسة –االجتماعيةالشبكات 

ا رغباته  واحتياجااته   يب؛ بما يلالمتقتتة منها اإلشباعاتومتابعة الشباب لهذه الشبكات دوافع  فيمن التنوع  يتي  قدر 

 .المختلفة

ايتالااب ا ماالعتهااا فااي المشاااهد علااى  االجتماعيااةمواقااع الشاابكات  كمااا أن اعتماااد    ماان قباال  كبياارين نتباه ااا وتركيااه 

ام؛ التعرض فيوإيجابيته  المتابعا يدل على نشاط مالجمهور؛  ا أساساي ا ا يقتق عنصر  ا وفرض  مان فاروض مادتل  مهم 

 .طوهو افتراض الجمهور النش اإلشباعاتات وستخداماال

إلثارا  هاذه  من هذا المدتل -القاليةالدراسة  فيلتابيته  -نظري يعد أف ل إطار ويظكد كل ما سبق أنه لي  هنا  أي  

 ها.أهدافوتقتيق  ،الدراسة

:الدراسات السابقة مراجعة  
لاات واقااام الباحثااان باسااتعراض للدراسااات السااابتة المتعلتااة بموضااوع الدراسااة ماان تااالل التعاارض للدراسااات التااي تن

ومواقااع  ،لاات المشاااركة السياساايةواالدراسااات التااي تن إلااىباالضااافة  وعالقتهااا بالشااباب, االجتماعيااةمواقااع الشاابكات 

 اإلشاباعاتات وساتخداملت كيفية توظيف االواث  الدراسات التي تن وعالقته  بالشباب, اإلنترنتو االجتماعيةالشبكات 

   :التاليالنقو  علىوذلك  ،والشباب االجتماعيةومواقع الشبكات  ،اإلنترنتوعالقتها ب

التاي (, 0221دراساة )عبدالساالم, نجاوي  بوعالقتهاا بالشابا االجتماعياةمن الدراسات التي اهتمات بمواقاع الشابكات 

ن الشاباب المصاري يساتخدم أ إلىوقد توصلت الدراسة  ,اإلنترنت الشباب المصري لشبكة استخدام إلىلتعرف لسعت 

ول ن عملية القصاأفراد العينة أمن  %1014كد ، كما أ%01المعلومات السياسية بنسبة  للقصول على اإلنترنتشبكة 

وأكادت النتيجاة , مانه  عملياة صاعبة %02نماا اعتبرهاا تتس  بالسهولة بي اإلنترنتالمعلومات السياسية من شبكة  على

 علىالتفاا االتصاالوصايف العالقاة باين تكنولوجياا تإلاى لتعارف ل( التاي ساعت 4113, حنان ا دراسة )جنيدأي   نفسها 
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دياد النشااط الشاعور بالمتعاة وتجأن وكشافت النتاائا  ،بدرجة الوعي السياساي باين طاالب الجامعاة اإلنترنتمن تالل 

مكانيااة إ (Shelley,Boulianne2007ضااافت دراسااة ) وأ ,اإلنترناات اسااتخدامهاا  دوافااع والااتخل  ماان الملاال ماان أ

ا ،اإلنترناتتنشيط القيا  المعرفية للشباب مان تاالل  أن شابكة  إلاى, وانتهات الدراساة ا المعلوماات السياسايةوتصوص 

مقماد رضاا  ,دراساة )حبيابذاتهاا كدت النتيجاة وأ ,ايع أن تهيد من ك  المعلومات السياسية لدا الشبابستت اإلنترنت

 وأظهارت ،نترناتإلالادتول إلاى عاال  ا تااللمعرفاة الماواد المف الة لادا الشاباب المصاري  إلىالتي سعت  (4117

 .بالمعلومات السياسية اإلنترنتمن الشباب المصري عينة الدراسة يهوده   %64ن أالنتائا 
وعالقاته  بالشاباب دراساة  اإلنترناتو االجتماعياةالمشاركة السياساية ومواقاع الشابكات  تناولتومن الدراسات التي   

االفتراضاية فاي تنمياة  االجتماعياةدور الشابكات  إلاىلتعارف ، وساعت الدراساة ل(4112التاوي, مقماود حمادي  عبد)

ن نساابة أ إلااىوتلصاات الدراسااة  ,مشاااركة السياساايةالشااباب وتشااكيل اتجاهااات الشااباب نقااو ال لااداالااوعي السياسااي 

 ( حصال علاىالفاي  باو ل االجتمااعي )اصموقع التون , وأاإلنترنتمن الشباب عينة الدراسة يستخدمون  23123%

المشااركة فاي القياا  السياساية,  علاىوتشاجيعه   ،لديه من عينة الدراسة من الشباب في نشر المعرفة السياسية  26%

ات مواقاع الشابكات اساتخداملات الكشاف عان دور وا( حي  حHayes R., 2009 ا دراسة )ي   نفسها أكدت النتيجة وأ

, وكشاافت النتااائا عاان زياااد  مشاااركة الشااباب فااي يكاايمرالشااباب األ لاادافااي زياااد  المشاااركة السياسااية  االجتماعيااة

ن مواقااع الشاابكات أ إلااى، باإلضااافة االجتماعيااةفااي مواقااع الشاابكات  االنتخاباااتالموضااوعات والت ااايا الخاصااة ب

باماا مرشا  الرئاساة أومريكاي بفبداياة معرفاة الشاباب األ ،الشباب لدازياد  المعلومات السياسية  إلىدت أ االجتماعية

وهاي ذاتهاا النتيجاة التاي أظهرتهاا , )اليوتياوب(فاي  قد بادأت مان تاالل مشااهد  متااع فياديو لاه 4111في األمريكية 

لااديه  تقدياد أف اال للمرشااقين  (الفااي  باو )ن ماان يساتخدمون أ إلاىالتاي انتهاات ( Sara,Warren 2009دراساة )

دراساااة  عبااارت عناااه وهاااو ماااا ,صااادقا هاااذا الموقاااع االجتمااااعي ماااع األتباااار السياساااية عبااار بسااابب تباااادله  لأ

(Baumjartnerand Morris 2010 التي أشارت إلى أ ,) تباار حاول ا لأا رئيساي  مثلت مصدر   االجتماعيةن الشبكات

 .اإلنترنتشبكة  على الديمتراطية للممارسةا ا جديد  ساس  ، وشكلت أالمرشقين

ا باين التعارض للمقتوياات السياساية فاي حصاائي  ( أن هناا  عالقاة دالاة إBoroughs, 2010) ضاافت دراساةوقاد أ   

 يأن مااوقع( Budak, 4101)دراسااة  أكاادت كماا, االنتخاباااتالتصااويت فااي  واحتماليااة ،االجتماعيااةمواقاع الشاابكات 

 علااى 4117بااات الرئاسااة األمريكيااة لعااام مهاا  فااي انتخا ان لهمااا دوركاا (وتااويتر ،الفااي  بااو التواصاال االجتماااعي )

 .الشباب

ا  باعتبارها اإلشباعاتات وستخدامنظرية اال تناولتومن الدراسات التي      Raake,Jhon,andراسة )دا نظري  إطار 
Bonds,J 2008 ) (بااو  وماااي ساابي الفااي  )مااوقعي لطااالب الجامعااة  اسااتخداممعرفااة كيفيااة  إلااىالتااي سااعت 

الشاابكات هااي  هااذه اسااتخدام عاانالتااي تنااتا  اإلشااباعاتكثاار أن أ إلااى, وتلصاات الدراسااة المتقتتااة منهمااا اإلشااباعاتو

التاي انتهات  ( 4112Cozma, and Ancuيتفاق ماع دراساة ) وهاو ماا االصادقا ,والتواصل ماع  االجتماعيالتفاعل 

 االجتمااعيالتفاعال ( ماي سابي )الصفقات الشخصية للمرشقين في موقع  علىالدوافع الرئيسية للدتول من  هنأ إلى

 ن.تر اآلوالتواصل مع 

ماادتل  إطااارفااي  (الفااي  بااو  وماااي اساابي )الشااباب لمااوقعي  اسااتخدامتفسااير  إلااىوماان الدراسااات التااي سااعت    

الفاي  باو  )ن الشاباب يساتخدم ماوقعي أ إلاىالتي تلصت ( Uriste,et al 2009دراسة ) اإلشباعاتات وستخداماال

 .في حيا  األصدقا  بسهولة ويسر االجتماعية األحدا بدافع التواصل مع  (وماي اسبي 

 

:الدراسات السابقة وحدود االستفادة منها على التعلي   

ودورهاا فاي  االجتمااعيدراساة شابكات التواصال  علاى -منهااالعربياة  وبخاصاة -انقصر اهتمام الدراسات السابتة   

تجاجاات والثاورات, فاي حاين لاا  والمشاااركة فاي االح ،االجتماعياةوالمشااركات  ،ماداد الشاباب بالمعلوماات السياسايةإ

الرئاسااية  االنتخاباااتفااي  االجتماااعيشاابكات التواصال إلااى دور  -ن  فااي حادود علاا  الباااحثي   -دراسااة سااابتة يااةتتاارق أ

 .المصرية
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بماا  ؛وكيفياة بنائهاادا  البقثياة المناسابة صياغة المشاكلة البقثياة, وتقدياد األ على ن  الباحثي  ساعدت الدراسات السابتة   

النتااط  علىالوقوف  باإلضافة إلى, االستبيانا في وضع استمار  وأي    ,تساؤالتها علىويجيب  ،الدراسة أهدافيقتق 

 .تتناولها الدراسات السابتةالتي ل  

 :المفاهيم المستخدمة في الدراسة

ق والتفاعاال والمشاااركة مااع مقتااوا الماااد  الموجااود بمواقااع عليااتجاااه نقااو المتابعااة والتاهااى  :اتستتتخداماال

ام بماا يتادم بهاا ثا  هتمااال إلاىليانتله   ؛نتباه وذلك نتيجة لتأثره  بها، وهو اتجاه يجذب ا ،االجتماعيةالشبكات 

 .إدرا  لتلك الماد  إلىهتمام يتقول ذلك اال

وماان أا  ،أا وقاات فااية تتااي  التواصاال لمسااتخدميها عليااجتماعيااة تفااشاابكات  :جتماعيتتةاالمواقتتع الشتتبكات 

هوم التواصل والتتارب بين الشاعوب، مف فيمنذ سنوات قليلة وغيرت  اإلنترنتظهرت على شبكة وقد  ،مكان

األتيار   ناةواآل فايوتعادت  ،المجتمع اإلنساني أبنا من كونها تفرز العالقات بين  االجتماعيسمها واكتسبت ا

ا للتياام ساالح   لتصب  وسيلة تعبيرية احتجاجية على نظ  القك  المستبد ، وأصبقت بمثاباة االجتماعيةوظيفتها 

 .)الفي  بو ، تويتر، يوتيوب( ة:االجتماعيتلك المواقع برز بالثورات وكافة األنشاة السياسية، وأ

ثلاايه  علااى المسااتوا ممو ،اتتيااار حكااامه  عمليااة فااية للشااباب عليااارسااة الفممال هااي :المشتتاركة السياستتية

التدور الت ى  أا ،تقادات الاالبياة، واالحهاب السياسية، واألومجال  الشعب ،ةالمجال  المقلي فيو ،التومى

 .لشبا  على المستوى القومي والمحلييلعبه ا

اا :الرئاستتية المصتترية االنتخابتتات  التاايعلاايه  شااروط الترشاا  للرئاسااة المصاارية ن تنابااق ماام  عاادد هااى ترش 

 قتراع السرا المباشر .، ويت  اتتياره من قبل الشعب عن طريق االحددها الدستور

 :جراءات المنهجية للدراسةاإل

ز وصااف واتجاا إلااىحياا  يسااعي الباحثااان  ،الدراسااات الوصاافية إلااى القاليااةتنتمااي الدراسااة متتنهو ونتتود الدراستتة: 

، االجتماعياةالشاباب الجاامعي لمواقاع الشابكات  ساتخدامال ؛الكشف عن المعاني الكامنة وال منية إلىالظاهر  المقتوا

ا ،4102الرئاسية المصرية  االنتخاباتبالمشاركة السياسية في  وعالقته ن مان وذلك من تالل التقليل الكيفاي الاذي يمك  

 .ة في مرحلة الحتة للنتائا الكميةصياغة ذلك التفسير في رموز لفظي

مفاارد  ماان الشااباب الجااامعي المصااري متساامة  (211)" ماان تتكااون عينااة الدراسااة "حجاا  العينااة :مجتمتتع الدراستتة

وذلااك بالنساابة  ،لكاال منهمااا %21بنساابة ماان اإلنااا ، أي  (411)ذكااور وماان  (411): نااا ي بااين الااذكور واإلوابالتساا

, ويات  تتساي  المفاردات اإلنترناتعلاى شابكة  االجتماعياةن يساتخدمون ويتاابعون مواقاع الشابكات ماملمتيير النوع فتط 

بمختلااف  الجااامعي  ل اامان المهيااد ماان التمثياال األف اال للشااباب علاايماان حياا  نمااط الت علااى أربااع جامعااات مصاارية

 :اليموزعة كالتوهي  ،من القيادية والموضوعيةقدر ولتقتيق أكبر  ؛تجاهاته ا

( 011), علاي  ذا الااابع الادينيتتمثال ال :مفارد  جامعاة االزهار( 011)تمثال الق ار ,  :مفرد  جامعة التااهر  (011) 

 .: تمثل المقافظات الريفيةمفرد  جامعة طناا (011), ي  الخاصعلتتمثل ال :كتوبرأ 6مفرد  جامعة 

   :الحاليةكعينة للدراسة الميدانية  يالمصر الجامعيختيار الشبا  امبررات 

 .  ا فيهوأكثرها تأثير   المصريشرائ  المجتمع  كبرامن  الجامعيأن شريقة الشباب  .0

 . ومصدر قوتهامة  فهو أمل األهو قائد مسير  التنمية مستتبال   الجامعيأن الشباب  .4

كافاة  فايوالتأثير  ،يجابيكثر قدر  على النشاط والتفاعل والتقر  اإلهو أ المصري الجامعيالشباب  .3

 .  وتاصة السياسية ،موراأل

اا المصااريالشااباب  .2 ومتابعااة مااا يجاارا علااى  األحاادا علااى مجريااات  الوقااوفا علااى أصااب  حريص 

 .  وتييرات مختلفة أحدا الساحة العربية والعالمية من 

لمشاااركة ل بااديال  باعتبارهااا  االجتماعيااةومواقااع الشاابكات  اإلنترنااتعلااى  الجااامعيعتماااد الشااباب ا .2

 .  السياسية على أرض الواقع

القديثة من الف اائيات ومواقاع  قدر  على التعامل مع التكنولوجيا كثرأ المصري الجامعين الشباب أ .6

 .  التفاعل مع أجههه الكمبيوتر فيقدرات تاصة  إلىتقتات  التي االجتماعيالتواصل 
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تاوض  إلاى الادائ  ، وساعيهالتفاعال معاهو ،جديادماا هاو التواصل مع كل  في الجامعيرغبة الشباب  .7

 .  على كل ما هو جديد وحدي  الوقوفغمار التجربة دون تردد من أجل 

تباادأ ماان مرحلااة  التاايوهااذه الفئااة العمريااة  ،اا إعالمي اامجتمع اا أهميتااه الخاصااة بوصاافه لااه أنااه مجتمااع .1

تمياه هاذه الشاريقة بوصافها  فايتتمثال  التايمرحلة الن وت تتمياه بااابع الخصوصاية  إلىالتكوين 

كاونه  مان الشارائ  العمرياة األكثار  ،االجتماعيةلشبكات المواقع ا استخدام   االجتماعيةكثر الشرائ  أ

يتبادلونهاا ماع زمالئها  وأصادقائه  ومعاارفه   التيالم امين  فيا سهام  وإ اإلنترنتشبكة  فيا نشاط  

 .، وتصوصا النواحى السياسيةمختلف شئون القيا  في
  

 :يلي فيما الحاليةتمثلت حدود الدراسة  :حدود الدراسة

الموضاوعات والت اايا التاي تعالجهاا  علاىحي  تتتصر القدود الموضوعية للدراساة  :الحدود الموضوعية ـ

الرئاساية  االنتخابااتبالمشااركة السياساية فاي  ، وعالقتاهاالجتماعياةمواقاع الشابكات  اساتخداموهاي  ،الدراسة

 .عينة من الشباب الجامعي فتط على 4102المصرية 

تابيااق اسااتمار  ) الماادي الهمنااي ل .30/6/4102 إلااى 0/6/4102وتمثلاات فااي الفتاار   :الحتتدود النمنيتتة ـتت

 (.االستبيان

 .االستبيانأداة من خالل  الحاليةتم جمع بيانات الدراسة  :دوات جمع البياناتأ

ساتثار  األفاراد المبقاوثين باريتاة منهجياة جماع البياناات عان طرياق ا فايساتخدم ي -أدا بوصافه  -واالساتبيان -

ها دون تادتل مان أهادافالبياناات المرتبااة بموضاوع الدراساة و إطاار فايللقصول منه  على أفكاار وآرا  معيناة 

 للمبقوثين عن هذه البيانات. التترير الذاتي في الباحثين

   االستبيانإجراءات تطبي: 

للعينااة  المجتمااع األصاالي فاايماان بااين الشااباب الجااامعي  منتظمااةالغياار ة عشااوائيبالاريتااة ال اناتتااار الباحثاا -

 المالوبة. 

( %01د المالوباة بنسابة )علاى عادد يهياد عان األعادا االساتبيانأن يكون تابياق  االعتبار في انوضع الباحث -

 ؛ الحتمال وجود استمارات غير صقيقة فيمكن استبعادها.احتياطي ا
 اإلجابة على كل جه  من أجهائه. تعليمات له  وأوضقاات، االستبيان انوزع الباحث -
 .30/6/4102وحتى  0/6/4102الفتر  من  فيت  التابيق  -

 :حصائية المستخدمة في الدراسةالمعامالت اإل
ثا  معالجتهاا وتقليلهاا ، لاىالقاساب اآل إلاىت  ترميه البيانات وإدتالها  من جمع بيانات الدراسة الميدانيةبعد االنتها     

 SPSS) "Statistical   االجتماعيااةالقهمااة اإلحصااائية للعلااوم برناااما " اسااتخدامالنتااائا اإلحصااائية بواسااتخرات 
Package for the Social Science،) ة في تقليال بياناات اليالمعامالت واالتتبارات اإلحصائية الت إلىت  اللجو  و

 الدراسة:

 التكرارات البسياة والنسب المئوية. -

 القسابية واالنقرافات المعيارية.المتوساات  -
 معامل ارتباط بيرسون للعالقة الخاية بين متييرين. -

( لدراسااة الداللااة اإلحصااائية للعالقااة بااين متيياارين ماان المتيياارات االساامية Chi Square Test) 4اتتبااار كااا -

(Nominal).  

حاد أالقساابية لمجماوعتين مان المبقاوثين فاي ( لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق باين المتوسااات T- Testاتتبار ) -

 ( Interval Or Ratioالنسبة ) أومتييرات الفئة 

لدراسااة  (ANOVA)ا باساا  ( المعااروف اتتصااار  One Analysis of Varianceتقلياال التباااين ذي البعااد الواحااد )-

 أوحاد متييارات الفئاة المبقاوثين فاي أثار مان مجماوعتين مان الداللة اإلحصائية للفروق باين المتوسااات القساابية ألك

 (Interval Or Ratioالنسبة )
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( Least Significance Differenceقاال فاارق معنااوي )( باريتااة أPost Hoc Testsاالتتبااارات البعديااة )-

وإجاارا  المتارنااات الثنائيااة بااين المجموعااات التااي يثباات  ،( لمعرفااة مصاادر التباااينLSDا باساا  )المعااروف اتتصااار  و

((ANOVA   ا بينها.وجود فروق دالة إحصائي 

المكونااات األساسااية لعبااارات المتياااس ، والتاادوير المتعامااد للمقاااور يتااوم بتقلياال حساااب التقلياال العاااملي والااذي  -

 .Spss11.0باستخدام برناما Kaiser Henry  وفتا  لمقك هنري كيهر Varimaxباريتة فاريماك  

:الميدانيةالنتائو العامة للدراسة   

 

 :توصيف عينة الدراسة الميدانية .0
 أكتوبر6ت  اتتيار عينة الدراسة من اربعة جامعات مصرية هي جامعات : التاهر  ,طناا ,االزهر, 

 حتي تكون عينة ممثلة للنظام التعليمي في مصر في مرحلة التعلي  العالي بمختلف انواعة .

 ( 0) رقم جدول
 211ن =  توصيف عينة الدراسة الميدانية 

 %  المتغيرات

 النود
 66 ذكور

 42 إناث

 الجامعة

 42 القاهرة

 42 طنطا

 42 األزهر

أكتوبر6  42 

 اإلقامة
 52 ريف

 42 حضر

 

مانه  إناا ,  %32ونسابة  ،العيناة ذكاورمان أفاراد  %66نسبة من حي  النوع:  :يليتكشف بيانات الجدول الساب  ما 

مانه   %42, ونسابة طناامنه  بجامعة  %42من أفراد العينة بجامعة التاهر , ونسبة  %42نسبة  من حي  الجامعة:و

 متيمااونماان أفااراد العينااة  %72ماان حياا  اإلقامااة: نساابة و أكتااوبر, 6ماانه  بجامعااة  %42نساابة وبجامعااة األزهاار, 

 بالق ر. متيمونمنه   %42بالريف, ونسبة 

 
 :االجتماعيةالشبا  الجامعي لمواقع الشبكات  استخداممدى  ـ2

استعان الباحثان بهذا التساؤل لمعرفة مدي استخدام الشباب الجامعي لمواقع الشابكات االجتماعياة ومادي اقبااله  عليهاا 

 كوسيلة اتصال جديد  تتي  له  التواصل والتعارف ومبادلة االرا  ومعرفة االتبار المختلفة .

منه  يساتخدمونها  %0712, ونسبة االجتماعيةمواقع الشبكات  نمن أفراد العينة يستخدمو %7112نسبة  أن: لنايتضح 

, حيا  االجتماعياةمواقاع الشابكات  اساتخدامويت   وجود فروق فاي مادا  منه  ال يستخدمونها، %210ا, ونسبة أحيان  

يساتخدمون  الاذينا يعناي ارتفااع عادد أفاراد العيناة مان الشاباب الجاامعي ما, 11110دالاة عناد مساتوا  4كانت قيمة كاا

 .االجتماعيةمواقع الشبكات 
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 الشبا  الجامعي: لدى األكثر تفضيال   االجتماعيـ ترتيب مواقع التواصل 4

وتف ايله  لاه  استعان الباحثان بهاذا التسااؤل لمعرفاة اي مواقاع التواصال االجتمااعي يقظاي بأهتماام الشاباب الجاامعي 

 وايهما قربا منه  وتأثيرا عليه  بما له من تصائ  وسمات يف لها الشباب .

 : هياألكثر تف يال   االجتماعيأه  مواقع التواصل  :أن لنايتضح 

فااي  111بمتوسااط  (you tube)يويتيااوب  هيلياا, لوفااي الترتيااب األ 412بمتوسااط  Facebook))فااي  بااو  موقااع 

فاي الفاي  باو  موقاع  أهمياة في الترتيب الثال ، وهذا يظكاد بادوره 117( بمتوسط Twitter)الترتيب الثاني, ث  تويتر 

الرئاسااية المصاارية  االنتخاباااتا تياار  ، وأيونياو 31وثااور   ،يناااير 42سااها ثااور  رأ علاىو ،الهامااة فااي مصاار األحادا 

4102 . 

 
 :االجتماعيةلمواقع الشبكات ا استخدامقات التي ينيد فيها وـ األ2

قصااد الباحثااان ماان ورا  هااذا التساااؤل معرفااة االوقااات التااي يهيااد فيهااا اقبااال الشااباب علااي اسااتخدام مواقااع الشاابكات 

مان باين المتييارات االجتماعية وذلك لمعرفة اهمية متيير المشاركة السياسية والقصول علي المعلوماات الخاصاة بهاا 

 االتري .

 ,االجتماعياةه  لمواقاع الشابكات اساتخدام لديه  وقت مقدد يهياد فياهفراد العينة ال يوجد من أ %3616نسبة  :نأ يتضح

, األحادا قاات األزماات وتصااعد أوفاي  االجتماعياةه  لمواقاع الشابكات استخداممن أفراد العينة يهيد  %4216نسبة و

ت اوقاأللتسالية وشايل   امانه  يساتخدمونه %0312جاازات والمناسابات, ونسابة فاي اإل امانه  يساتخدمونه %02ونسبة 

وأتيارا  ه  عناد الرغباة فاي القصاول علاى المعلوماات السياساية,اساتخدامفاراد العيناة يهياد من أ %111ونسبة  ,الفراغ

 اساتخدامقاات التاي يهياد فيهاا وويت   وجود فروق في األ، ثنا  الدراسةه  أاستخداميهيد العينة فراد من أ %010نسبة 

 . 11110دالة عند مستوا  4, حي  كانت قيمة كااالجتماعيةلمواقع الشبكات  عينة الدراسة الشباب

 
 :االجتماعيةمناقشتها عبر مواقع الشبكات  الشبا   أهم الموضوعات التي يفضلـــ 2

 استخدم الباحثان هذا التساؤل لمعرفة اه  الموضوعات التي يف ل الشباب مناقشتها والتقد  فيها عبر مواقع

الشبكات االجتماعية وذلك لمعرفة موقع الموضوعات السياسية واهميتها بين هذه الموضوعات والتي جأ ت في 

 ترتيب متتدم الترتيب الثاني بين اه  الموضوعات التي يف ل الشباب مناقشتها .

 :هااي االجتماعيااة  مناقشااتها عباار مواقااع الشاابكات الشااباب الجااامعي أهاا  الموضااوعات التااي يف اال :أنلنتتا  يتضتتح

فاي الترتياب الثااني,  616, ث  الموضوعات السياسية بمتوسط لوفي الترتيب األ 617بمتوسط  االجتماعيةالموضوعات 

الموضاوعات الصاقية بمتوساط  تيار جاا توفي الترتيب األ في الترتيب الثال , 612ث  الموضوعات العلمية بمتوسط 

316 . 

ها  الموضاوعات التاي يف ال الشاباب الترتياب الثااني مان باين أ علاىاسبق يت   حصول الموضاوعات السياساية موم

صابقت تقتال يتعلق بهاا أ ن الشئون السياسية وماأ علىوهذا يدل  ،االجتماعيالجامعي مناقشتها عبر شبكات التواصل 

   .ت اهتمام الشبابلوياأومكانة متتدمة في ترتيب 

 
:االجتماعيةالشبا  الجامعي لمواقع الشبكات  استخدامأسبا   -6  

جأ  هذا التساؤل التتبار فرضيات نظرية االستخدامات واالشباعات من تالل وضع مجموعة من العبارات توض  

لماذا يستخدم الشباب الجامعي مواقع الشبكات االجتماعية ,وجا ت استخداماتها للمشاركة السياسية ومتابعة االنتخابات 

وقد قام الباحثان بقساب التقليل العاملي   دم من بين االستخدامات المختلفة ,في ترتيب متت 4102الرئاسية المصرية 

 وذلك بهدف التعرف على العوامل الدافعة الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية .
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(4جدول )  

.452ن= االجتماعيةالشبا  الجامعي لمواقع الشبكات  استخدامأسبا    

 Communalities شيوع عبارات المقياس "االشتراكيات" قيم

 التشبع المفردة التشبع المفردة  

استتتتتخدمها ألنهتتتتا تستتتتاعدني علتتتتى تجنتتتتب  .04 16566 استخدمها لمقابلة أشخاص جدد. .0

 اآلخرين

16520 

أبحث عن مستخدمين يشاركوني  .4

 نفس اهتماماتي.

استتتتتخدمها ألنهتتتتا تستتتتاعدني علتتتتى نستتتتيان  .02 16815

 وغيرها من الهموم.ضغوط الدراسة 

16686 

استخدمها لتبادل ومشاركة األفكار مع  .4

 مستخدمين آخرين.

استخدمها ألنها تتيح لتي معرفتة أشتياء عنتي  .02 16644

 وعن اآلخرين.

16265 

استخدمها ألنها تشعرني بالتواصل  .2

 االجتماعي.

استخدمها للتعرف على كل متا هتو جديتد متن  .06 16228

 أخبار وحقائ .

166.2 

ألنها تسمح لي بتبادل استخدمها  .2

 مقاطع الفيديو والصور مع األصدقاء.
استتتتخدمها ألن بهتتتا معلومتتتات مختلفتتتة عمتتتا  .05 16612

 تنشره الصحافة والتليفنيون.

1656. 

استخدمها ألنها تساعدني على  .6

النقاش مع اآلخرين بشأن القضايا 

المثارة واألحداث الخاصة باالنتخابات 

 .2014الرئاسية المصرية 

استتتخدمها للتعتترف علتتى األحتتداث السياستتية  .08 16642

 الخاصة باالنتخابات الرئاسية.

16662 

استخدمها ألنها وسيلة سريعة  .5

 االستخدام.

استتتتتتخدمها للتعتتتتترف علتتتتتى آراء اآلختتتتترين  ..0 16606

وتعليقتتتتتاتهم حتتتتتول الموضتتتتتوعات الخاصتتتتتة 

 باالنتخابات الرئاسية.

166.5 

استخدمها ألنها وسيلة سهلة  .8

 االستخدام.

استخدمها لمتابعة األحداث والقضتايا العربيتة  .41 16652

 والدولية.

16684 

استتتتخدمها ألننتتتي استتتتطيع اختيتتتار ومتابعتتتة  .40 .1652 استخدمها ألنها وسيلة تالئمني. ..

 الموضوعات السياسية.

16601 

استخدمها لسهولة الوصول إلي أي  .01

 شخص.

استتتخدمها ألنهتتا تتتتيح لتتي االختيتتار متتن بتتين  .44 16688

 الرئاسة.العديد من مرشحي 

16686 

استخدمها ألنني أستطيع بسهولة  .00

 الوصول إلي أي محتوي.

استخدمها ألنني اتحكم في الوقت الت ي أتتابع  .44 16541

 فيه الموضوعات.

1661. 

استتتتتتخدمها ألنهتتتتتا تستتتتتمح لتتتتتي بمناقشتتتتتة  .42 16518 استخدمها ألنها تخلصني من الملل. .04

 الموضوعات والقضايا السياسية بحرية.

1666. 
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 (3جدول )
 .  تشبع أسبا  استخدام الشبا  الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية بالعامل العام قبل التدوير

 التشبع المفردة التشبع المفردة

استخدمها ألنها تساعدني على تجنب  .04 162.0 استخدمها لمقابلة أشخاص جدد. .0

 اآلخرين.

16425 

أبحث عن مستخدمين يشاركوني نفس  .4

 اهتماماتي.

استخدمها ألنها تساعدني على نسيان  .02 16251

 ضغوط الدراسة وغيرها من الهموم.

16264 

استخدمها لتبادل ومشاركة األفكار مع  .4

 مستخدمين آخرين.

استخدمها ألنها تتيح لي معرفة أشياء عني  .02 .1642

 وعن اآلخرين.

16424 

استخدمها ألنها تشعرني بالتواصل  .2

 االجتماعي.

على كل ما هو جديد من  استخدمها للتعرف .06 .1622

 أخبار وحقائ .

16258 

استخدمها ألنها تسمح لي بتبادل مقاطع  .2

 الفيديو والصور مع األصدقاء.

استخدمها ألن بها معلومات مختلفة عما  .05 16205

 تنشره الصحافة والتليفنيون.

16211 

استخدمها ألنها تساعدني على النقاش  .6

مع اآلخرين بشأن القضايا المثارة 

واألحداث الخاصة باالنتخابات الرئاسية 

 .2014المصرية 

استخدمها للتعرف على األحداث السياسية  .08 16280

 الخاصة باالنتخابات الرئاسية.

16454 

استخدمها ألنها وسيلة سريعة  .5

 االستخدام.

على آراء اآلخرين استخدمها للتعرف  ..0 16626

وتعليقاتهم حول الموضوعات الخاصة 

 باالنتخابات الرئاسية.

16282 

استخدمها لمتابعة األحداث والقضايا العربية  .41 16242 استخدمها ألنها وسيلة سهلة االستخدام. .8

 والدولية.

1642. 

استخدمها ألنني استطيع اختيار ومتابعة  .40 16201 استخدمها ألنها وسيلة تالئمني. ..

 الموضوعات السياسية.

16428 

استخدمها لسهولة الوصول إلي أي  .01

 شخص.

استخدمها ألنها تتيح لي االختيار من بين  .44 16440

 العديد من مرشحي الرئاسة.

1641. 

استخدمها ألنني أستطيع بسهولة  .00

 الوصول إلي أي محتوي.

استخدمها ألنني اتحكم في الوقت ال ي أتابع  .44 16615

 فيه الموضوعات.

16465 

استخدمها ألنها تسمح لي بمناقشة  .42 16248 استخدمها ألنها تخلصني من الملل. .04

 الموضوعات والقضايا السياسية بحرية.

16455 
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 (2جدول رقم )

 . تشبع المفردات على عوامل مقياس اإلدراك والجنر الكامن ونسبة التباين لكل عامل
 العوامل  

 4 4 0 المفردات

0 16485   

4 16406   

4 16252   

2  16242  

2   16261 

6 16221   

5 162.2   

8 16222   

. 16614   

01 1666.   

00 16225   

04 162.4   

04 16225   

02 162.4   

02 16622   

06 166.4   

05 162.4   

08 1665.   

0. 16644   

41 1622.   

40 166.8   

44  16284  

44 16226   

42 16608   

 06.58 .4624 56825 الجنر الكامن 

 %86420 %016062 %4466.5 نسبة التباين 

 

الشااباب الجااامعي لمواقااع الشاابكات  اسااتخدامأسااباب  أودوافااع  والتااي تتااوم بتقلياال ةالسااابت الثالثااة لاالجاادو يتضتتح متتن

. وجااا  فااي 11117ان البقاا  عاان مسااتخدمين يشاااركوني نفاا  اهتماماااتي جااا  فااي الترتيااب االول بنساابة  االجتماعيااة

. وجاا  فاي الترتياب 11762الترتيب الثاني استخدمها ألن بها معلومات مختلفة عما تنشره الصقافة والتليفهياون بنسابة 

ها ألنهاا تشاعرني بالتواصال االجتمااعي اقال . بينماا كاان اساتخدم11766الثال  استخدمها لمتابلاة أشاخاص جادد بنسابة 

 . 11221حي  حلصت علي الشبكات االجتماعية اسباب استخدام مواقع 
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لرئاسية  االنتخابات أحداثللمتابعة والمشاركة اإللكترونية في  االجتماعيةمواقع الشبكات  استخدامدرجة 7 - 

 ى.خراأل اإلعالممقارنة بوسائل  4102المصرية 

الباحثان بهاذا التسااؤل للمتارناة باين اساتخدام الشاباب الجاامعي لمواقاع الشابكات االجتماعياة كأوسايلة اتصاال استعان   

حديثة ووسائل االعالم االتاري ,وجاا  اساتخدام الشاباب الجاامعي لمواقاع الشابكات االجتماعياة فاي مكاناة متتدماة جادا 

 متارنة بوسائل االعالم االتري .

للمتابعااة  %011بنساابة  االجتماعيااة مواقااع الشاابكات نماان أفااراد العينااة يسااتخدمو %0212أن نساابة  :لنتتا ان يتضتتح 

ا, ونساابة تااراأل اإلعااالممتارنااة بوسااائل  م4102الرئاسااية المصاارية  االنتخابااات أحاادا والمشاااركة اإللكترونيااة فااي 

مااانه   %4113, ونسااابة والمواقاااع اإلتبارياااة بشاااكل متاااوازن االجتماعياااةوا مواقاااع الشااابكات اساااتخدممااانه   4711%

وا مواقع الشابكات استخدممنه   %0214التتليدي بشكل متتارب, ونسبة  اإلعالمو االجتماعيةوا مواقع الشبكات استخدم

بشكل أقل مان  االجتماعيةوا مواقع الشبكات استخدممنه    %0011التتليدي, ونسبة  اإلعالمبشكل أكبر من  االجتماعية

 .إطالق ا االجتماعيةمنه   ل  يستخدموا مواقع الشبكات  %612التتليدي, ونسبة  اإلعالم

 أحاادا للمتابعااة والمشاااركة اإللكترونيااة فااي  االجتماعيااةمواقااع الشاابكات  اسااتخدامويت اا  وجااود فااروق فااي درجااة    

 ,11110دالاة عناد مساتوا  4ا, حي  كانت قيمة كااتراأل اإلعالممتارنة بوسائل 4102الرئاسية المصرية  االنتخابات

 لادا 4102الرئاساية المصارية  االنتخابااتودورهاا الماظثر فاي  االجتمااعيمواقاع التواصال  أهمياةوهذه النتيجة تظكد 

 .الشباب

 

الرئاستتتية  االنتخابتتتاتتتعلتتت  ب االجتمتتتاعيـتتت طبيعتتتة المشتتتاركة فتتتي أنشتتتطة إلكترونيتتتة ضتتتمن شتتتبكات التواصتتتل 8

 .4102المصرية

لتوضاي  طبيعاة مشااركة الشاباب فاي أنشااة إلكترونياة ضامن شابكات التواصال االجتمااعي وكياف جا  هاذا التسااؤل 

 . 4102كانت طبيعة هذه المشاركة وشكلها فيما يتعلق باالنتخابات الرئاسية المصرية 

متعلتاة عاد  صافقات  أو إحاداق علاى بعاض األنشااة فاي عليقااموا باالتالعيناة من أفاراد  %7417نسبة  أن: لنا يتضح

صاافقة  قاااموا ب نشااا ماانه   %2614ماانه  قاااموا بنشاار أتبااار تتعلااق بالمرشااقين, ونساابة  %6411, ونساابة االنتخاباااتب

 مجموعااات لنشاار األفكااار والاارؤا أونشااا  صاافقات ماانه  قاااموا ب  %4713ا نساابة وأتياار  معينااة لمرشااقي الرئاسااة, 

المشااركة فاي بعاض مظااهر وجاود فاروق فاي  ويت   ،الخاصة بالمرشقين الثوريين للقصول على تأييد الرأي العام

 4حي  كانت قيماة كاا 4102الرئاسية المصرية االنتخاباتتتعلق ب االجتماعيأنشاة إلكترونية ضمن شبكات التواصل 
مجموعاات النتااش لتكاوين رأي  إلاىصفقة معيناة لمرشاقي الرئاساة, الادتول  إنشا , ما عدا 11110دالة عند مستوا 

ة عناد مساتوا غيار دالا 4ومان ثا  كانات قيماة كاا ؛للتكرار المتوقاع امتارب   علىالتكرار الف كان مرشقين بعينه لمناصر 

فااي  االجتماااعيمواقااع التواصاال  اسااتخداميجابيااة بدرجااة كبياار  فااي مشاااركته  إن الشااباب كاناات , وهااذا يظكااد أ1112

   4102الرئاسية المصرية  االنتخابات

 

 .4102لالنتخابات الرئاسية المصرية  اإلنترنتمتابعة شبكة في رأي الشبا  الجامعي ـــ .

استعان الباحثان بهذا التساؤل لمعرفة رأي الشباب الجامعي فاي متابعاة شابكة االنترنات لالنتخاباات الرئاساية المصارية 

ماان تااالل وضااع مجموعااة ماان العبااارات التااي تتااي  ذلااك وجااا ت نتااائا هااذا التساااؤل فااي مجملهااا ان شاابكة  4102

 االنترنت تفوقت بشكال كبيرا في اطالع الشباب علي كل مايدور علي الساحة السياسية في مصر .
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 ( 5) رقم جدول
 (452ن=) م4102لالنتخابات الرئاسية المصرية  اإلنترنتمتابعة شبكة  فيرأي الشبا  الجامعي 

 العبارة
متوس معارض محايد مواف 

 ط
 االتجاه

  %   %   % 

 ماإلعالعلى ما عداها من وسائل  اإلنترنتتفوقت شبكة  -0

.االنتخاباتالمشاركة في  إلىفي دفع الشباب   
411 2216 012 4110 60 0613 4132 

 موافق

اب في تجميع الشب االجتماعيةساهمت مواقع الشبكات  -4

للتصويت لمرش  بعينه.وتقفيهه    
021 3216 060 23 62 0712 4144 

 مقايد

على  ةاالجتماعيومواقع الشبكات  اإلنترنتشبكة تيلبت  -3

 عالماإلفرضها على  المصريةلت النظ  واكل التيود التي ح

 التتليدي.

420 6212 040 3412 04 314 4160 

 موافق

ل من رشيفية لكماد  أ االجتماعيةتعتبر مواقع الشبكات  -2

الرئاسية  االنتخاباتيريد القصول على معلومات عن 

.4102المصرية   

433 6413 040 3412 41 213 4127 

 موافق

أن الفرصة لكل المهتمين بالش اإلنترنتشبكة أتاحت  -2

 السياسي للتعبير عن وجهة نظره  حول المرشقين عبر

الخاصة به . االجتماعيةمواقعه    

477 7210 73 0212 42 612 4161 

 موافق

 بعرض األفالم الخاصة االجتماعيقامت مواقع التواصل  -6

عرضها عن بة التتليدي اإلعالمالتي ل  تت  وسائل  األحدا بتفاصيل 

 كل مرش .

442 6114 042 3212 41 213 4122 

 موافق

ت من جعل االجتماعيةفي زمن مواقع الشبكات  االنتخابات -7

فيها. العال  شريك ا  
422 6212 011 4617 42 711 4121 

 موافق

بي بمثابة الجهاز العص االجتماعيةكانت مواقع الشبكات  -1

قظية الرقمي الذي سم  لالنتخابات الرئاسية بأن تدار إدار  ل

 تشاركية من قبل الجماهير الواسعة.

440 2210 042 3314 42 711 4120 

 موافق

 

لالنتخاباات الرئاساية المصارية  اإلنترناتكانوا ماوافتين علاى متابعاة شابكة  أفراد العينة :يتضح من الجدول الساب  أن

الفرصة لكل المهتمين بالشأن السياسي للتعبير عن وجهة نظاره  حاول المرشاقين عبار  اإلنترنتشبكة أتاحت  :4102

علاى كال التياود  االجتماعياةومواقع الشابكات  اإلنترنتشبكة تيلبت  ،4161بمتوسط الخاصة به "  االجتماعيةمواقعه  

فااي زماان مواقااع الشاابكات  االنتخابااات ،4160بمتوسااط  التتلياادي اإلعااالملاات الاانظ  المصاارية فرضااها علااى واالتااي ح

دور مواقاع  أهمياةالنتائا السابتة من وجهة نظر الشاباب تظكاد  ،4121فيها بمتوسط  العال  شريك ا جعلت من االجتماعية

 .4102الرئاسية المصرية  االنتخاباتفي المساهمة والمتابعة والمشاركة في  االجتماعيالتواصل 
يتسا  فاي معظا  عباارات  4102وكان اتجا  الشباب الجامعي في متابعة شبكة اإلنترنت لالنتخابات الرئاسية المصارية 

 المتياس بالموافتة .
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   :الرئاسية المصرية االنتخاباتنتخابي في الا هترويو لبرنامج أوالمرشح ال ي قمت بعمل دعاية  -01

هااذا التساااؤل لمعرفااة اي ماان المرشااقين لمنصااب الاارئي  قااام الشااباب الجااامعي المصااري بعماال دعايااة اوتاارويا  جااا 

لبرنامجة االنتخابي او تأيد  علي صفقات مواقاع الشابكات االجتماعياة وكاان مان ال اروري وضاع مثال هاذا التسااؤل 

 رائها في مناخ ديمتراطي تال  .نظرا لقدو  هذه االنتخابات الرئاسية بين اثنين من المرشقين فتط واج

ترويا للبرنااما االنتخاابي للسايد عبادالفتاح السيساي  أومن أفراد العينة قاموا بعمل دعاية  %7213نسبة  أن: لنايتضح 

تارويا للبرنااما االنتخاابي للسايد حمادين  أومنه  قاموا بعمل دعاية  %4217الرئاسية المصرية, ونسبة  االنتخاباتفي 

تاارويا  أوويت اا  وجااود فااروق فااي المرشاا  الااذي قماات بعماال دعايااة ، الرئاسااية المصاارية االنتخاباااتصااباحي فااي 

ا يعناي ما, 11110دالة عند مستوا  4, حي  كانت قيمة كا4102 الرئاسية المصرية االنتخاباتاالنتخابي في  هلبرنامج

 االنتخابااتالفتااح السيساي فاي  ترويا للبرناما االنتخابي للسيد عبد أوارتفاع عدد أفراد العينة الذين قاموا بعمل دعاية 

 الرئاسية المصرية.

 

 :االجتماعيةمواقع الشبكات  استخدامالشبا  من  لدىالمتحققة  اإلشباعات -00

 المختلفااة  وضااع هااذا التساااؤل التتبااار الشااق االتاار ماان نظريااة االسااتخدامات و اإلشااباعات وهااو معرفااة اإلشااباعات

االجتماعية ,وجا ت اإلشباعات السياساية المرتبااة بمتابعاة الشباب الجامعي من استخدام مواقع الشبكات  لديالمتقتتة 

العملية االنتخابية في مصر في مكانة متتدمة بين اإلشاباعات المختلفاة التاي تتقتاق لادي الشاباب الجاامعي مان اساتخدام 

 مواقع الشبكات االجتماعية .

 (6رقم )  جدول
 452ن= االجتماعيةمواقع الشبكات  استخدامالشبا  من  لدىالمتحققة  اإلشباعات 

 العبارة
متوس معارض مقايد موافق

 ط
 االتجاه

  %   %   % 

شيل وقت الفراغ والتخل  من الملل. -0  موافق 4127 0411 21 0710 62 7110 464 

.االسترتا  والراحة عند الشعور بالتعب -4  موافق 4124 216 36 4112 011 6012 431 

التسلية والشعور بالسعاد . -3  موافق 4121 216 36 412 12 6712 422 

نسيان المشاكل التي أتعرض لها.-2  موافق 4131 0710 62 4711 012 2210 416 

.تشعرني بالراحة النفسية واالطمئنان -2  مقايد 4142 0710 62 3211 032 2710 076 

 والتواصل مع الشخصياتأشعر باأللفة -6

 السياسية.
011 2113 007 3013 62 0112 4134 

 مقايد

أناقش مقتواها مع أسرتي. -7  موافق 4126 0413 26 0213 74 6112 426 

أيه  ن لمعرفة رتر اآلالمساعد  في التعامل مع  -1

 في مرشقي الرئاسة.
434 64 26 4217 26 0413 4122 

 موافق

اتي.تفيدني في حيالتعرف على معلومات  -2  موافق 4172 410 1 0710 62 1117 314 

الجارية في  األحدا زياد  المعرفة ب -01

 حياتي.
414 7212 11 4312 2 010 4172 

 موافق

ك  هائل من المعلومات  إلىالوصول  -00

 بأقصي سرعة.
302 12 26 02 2 010 4113 

 موافق

زادت من معلوماتي تاصة السياسية.-04  موافق 4161 213 06 4311 12 7012 462 

زادت من قدرتي على تقليل البرناما -03

 الخاص بكل مرش .
027 2417 033 3216 22 0011 4120 

 موافق
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 إرضا  رغبتي في القصول على معلومات -02

 عن مرشقي الرئاسة.
433 6413 11 4312 23 0214 4121 

 موافق

عن  أحدا جعلتني أفه  ما يدور حولي من  -02

الرئاسية المصرية. االنتخابات  
433 6413 012 4210 34 116 4122 

 موافق

ة تهود معرفتي السياسية ألمتلك القج-06

ن.تر اآللمناقشة   
433 6413 010 47 21 0117 4124 

 موافق

لرأي ة كفرصة إلبدا  اليعتوفر لي التفا -07

والت ايا المثار . الموضوعاتبقرية في   
422 6616 12 4311 36 216 4127 

 موافق

إرضا  رغبتي للمشاركة السياسية  -01

مصرية الرئاسية ال االنتخاباتاإللكترونية في 

4102.  

027 2314 011 47 73 0217 4132 

 موافق

تافات تقتق التواصل بيني وبين أناس من ث-02

.راأت  
477 7210 10 4017 06 213 4162 

 موافق

خاصة الزياد  معرفتي بالت ايا السياسية -41

والمرشقين. االنتخاباتب  
460 6211 12 4417 41 712 4164 

 موافق

 

مواقااع الشاابكات  اسااتخدامه  ماان يلاادالمتقتتااة  اإلشااباعاتهاا  ياارون أن أ أفااراد العينااة يتضتتح متتن الجتتدول الستتاب  أن:

, نتار اآلوالتواصال ماع  ،معلوماات جدياد  إلاى والتعارف ،ل المعلومااتوال منها يتعلق بتادوفي الجه  األ االجتماعية

والمرشااقين والمشاااركة فااي  ،وفااي الجااه  الثاااني منهااا يتعلااق بالمعلومااات السياسااية والعمليااة االنتخابيااة المصاارية

شاباع احتياجاات الشاباب مان القاجاة للمعلوماات المتعلتاة في إ االجتماعيةمواقع الشبكات  أهميةوهذا يظكد  ؛االنتخابات

 .  االنتخابية والمعلومات السياسية بالعملية

المتقتتاة لاديه  مان اساتخدام مواقاع الشابكات االجتماعياة يتسا  فاي معظا   وكان اتجا  الشباب الجامعي نقو اإلشباعات

 عبارات المتياس بالموافتة .

 

 بشكل جيد الستقطا  الشبا  نحو العمل السياسي: االجتماعيةومواقع الشبكات  اإلنترنتمقترحات توظيف  -04

استعان الباحثان بهذا التساؤل لالستفاد  من ارا  الشباب الجامعي المختلفة في كيفية توظيف االنترنت ومواقع الشابكات 

ا االجتماعية بشكل جيد لجذب الشباب بشكل عام نقو العمال السياساي والمشااركة فاي القياا  السياساية بمختلاف انواعها

المختلفاة ان واشكالها ولكي يكونوا قو  مظثر  في المجتمع المصري وأكدت نتائا هذا التسااؤل مان تاالل ارا  الشاباب 

 .القيا  السياسية بمختلف اشكالهااالنترنت ومواقع الشبكات االجتماعية لها دورا كبيرا في دما الشباب المصري في 
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 (7جدول رقم )
 :بشكل جيد الستقطا  الشبا  نحو العمل السياسي االجتماعيةومواقع الشبكات  اإلنترنتمقترحات توظيف 

 ماعيةاالجتومواقع الشبكات  اإلنترنتمقترحات توظيف 

يبشكل جيد الستقطا  الشبا  نحو العمل السياس  

 اإلجمالي

452ن=  
 الترتيب

4كا 0الداللة د ح    

  % 

عن  الواقعية والبعدأن يهت  كل فرد بنشر المعلومات 

 نشر الشائعات
62 0710 

1 
0601117 11110 

لفعل با االجتماعيومواقع التواصل  اإلنترنتن أ عتتدأ

للعمل السياسي  أمام الجميع اجعلت الباب مفتوح    
26 4217 

4 
111267 11110 

 11110 221213 2 4212 23 زياد  المصداقية ب ظهار الدليل على المنشور
 كل الناس وماالبةالمقايد  وعدم التشب  برأي واحد 

 باتباعى
22 4210 

3 
241213 11110 

ا من ه جيد  توضي  البرناما االنتخابي لكل مرش  وتقليل

 قبل مقللين سياسيين
24 4216 

2 
261242 11110 

للدعاية اإلنترنتتوسيع دور   22 4210 3 241213 11110 
واألشيا  الخارجة ةباحيمنع المواقع اإل  36 216 01 4221160 11110 

له  تاحة فرص عملل إوان تناقش مشاكل الشباب وتقأ  61 0114 7 0201222 11110 
ا اإلنترنتنستخدم  أنالبد   عايا، وأن نصقيق   استخدام 

وأن  ،رائه للتعليق، وإبدا  آ ةمن القري ةالشباب مساح

متراطية لديض  اأوا بداتله  بمعنى م  يعبروا ع

 المهعومة

71 0117 

6 

0261216 11110 

عليه و  من قبل المرشقين وتسليط ال  بهيجب االهتمام 

كثر من تالل عمل لجان تتبع المرش  إلقناع أ

وب بأسل االجتماعيشبكات التواصل  فيالمشاركين 

انفعال  من قبل  أيمتق ر  وامتصاص  يعلم

 المعارضين وعدم الرد بما ال يليق

37 212 

2 

4211624 11110 

غير دالة 11136 11123 0 2112 012 ال يوجد  

 :مانه  اقترحاوا %4217اقتراحاات, ونسابة  لاديه مان أفاراد العيناة لاي   %2112نسابة  يتضح من الجدول الساب  أن:

اا االجتماااعيومواقااع التواصاال  اإلنترنااتعتتااد أن أ  لجميااع للعماال السياسااي, ونساابةا أمااام ابالفعاال جعلاات الباااب مفتوح 

ماانه    %4210كاال الناااس باتباااعى, ونساابة  وماالبااة ،المقايااد  وعاادم التشااب  باارأي واحااد :ماانه  اقترحااوا 4210%

ومواقااع الشاابكات  اإلنترنااتويت اا  وجااود فااروق فااي متترحااات توظيااف  ,للدعايااة اإلنترنااتتوساايع دور  :اقترحااوا

ال ), ماا عادا 11110دالاة عناد مساتوا  4كااحي  كانت قيماة  ؛لعمل السياسيلبشكل جيد الستتااب الشباب  االجتماعية

            .1112غير دالة عند مستوا  4ومن ث  كانت قيمة كا ؛للتكرار المتوقع امتارب   علىالتكرار الف ( كانيوجد
   

 فروض الدراسة: 
 اختبرت الدراسة عددا من الفروض وكانت النتائو على النحو التالي:
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:لوالفرض األ  

  
الجامعتتة،  ،النتتود: "موجرافيتتة للشتتبا  الجتتامعي المصتترييلدإحصتتائية بتتين الخصتتائص ا داللتتةتوجتتد فتتروت ذات 

 ،المعرفتة والتتعلم" :االجتماعيتةمواقتع الشتبكات  استتخدامودوافتع  ،"االجتمتاعيالتخصص، المستوى االقتصتادي و

   ."الوسيلة مالءمةمدى  ،السياسة ،والتحكم االختيار ،وترفيه تسلية ،االجتماعيوالتفاعل  االتصال

:االجتماعيةمواقع الشبكات  استخدامالفروت بين ال كور واإلناث في دوافع  )أ(:4  
 (8جدول رقم ) 

 :االجتماعيةمواقع الشبكات  استخدامالفروت بين ال كور واإلناث في دوافع 

  
     الجتنس                لمتغيرا  

    

 ذكور

(426)ن=  
 إناث

(048)ن=  ت 
 مستوى المعنوية

454د.ح  
 ع م ع م

غير دالة 11024 01232 0122 1 0143 114 المعرفة والتعلم  

االجتماعيوالتفاعل  االتصال  0314 0177 0313 0162 -11401 غير دالة 11141   

وترفيه تسلية غير دالة 11001 01611 0112 612 0172 714   

والتحكم االختيار غير دالة 11234 11717 0146 714 0167 713   

غير دالة 11662 11247 4166 0412 4120 0417 السياسة  

مة الوسيلةءمدى مال  0316 4102 0312 0122 -01277 غير دالة 11006   

ات مواقع الشبك استخدامدوافع 

 االجتماعية
غير دالة 11602 11221 7107 6017 1172 6410  

 
عدم وجود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متوسااي درجاات الاذكور واإلناا  فاي دوافاع  :يتضح من الجدول الساب 

 . 1112, حي  كانت قيمة )ت( غير دالة عند مستوا االجتماعيةمواقع الشبكات  استخدام
 :االجتماعيةمواقع الشبكات  استخدامالفروت بين الجامعات في دوافع  :( )4

التسالية ) :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوساات درجات أفراد العينة باتتالف الجامعاات فاي :لنا أنيتضح   

, حياا  كاناات قيمااة )ف( دالااة عنااد االجتماعيااةمواقااع الشاابكات  اسااتخدامالسياسااة( دوافااع  ،والااتقك  االتتيااار ،والترفيااة

متوساات درجات أفراد العيناة بااتتالف الجامعاات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ،  1112قل من أ مستوا

(, حيا  كانات قيماة )ف( غيار دالاة عناد ماة الوسايلة مادا مال ،االجتمااعيوالتفاعال  االتصاال ،)المعرفة والاتعل  :في

 .لواألا سب  يتضح تحق  صحة الفرض مم . 1112مستوا 
 

 الفرض الثاني: 
 ،الجامعتتة ،النتتود: "موجرافيتتة للشتتبا  الجتتامعي المصتترييلدإحصتتائية بتتين الخصتتائص ا داللتتةتوجتتد فتتروت ذات    

الشتتبا  الجتتامعي لمواقتتع  استتتخدامالمتحققتتة متتن  اإلشتتباعات"، واالجتمتتاعيالمستتتوى االقتصتتادي و ،التخصتتص

 .  االجتماعيةالشبكات 
الشتتتبا  الجتتتامعي لمواقتتتع الشتتتبكات  استتتتخدامالمتحققتتتة متتتن  اإلشتتتباعاتالفتتتروت بتتتين التتت كور واإلنتتتاث فتتتي  )أ(:4

 :االجتماعية
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 (9)  رقم جدول
 االجتماعية لمواقع الشبكات الجامعيالشبا   استخدامالمتحققة من  اإلشباعاتالفروت بين ال كور واإلناث في 

 المتغير

 ذكور

(426)ن=  
 إناث

(048)ن=  ت 
 مستوى المعنوية

454د.ح  
 ع م ع م

 استخدامالمتحققة من  اإلشباعات

الشبا  الجامعي لمواقع الشبكات 

 االجتماعية

2012 1123 2211 1111 01742 
11112 

 غير دالة

عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوساااي درجااات الااذكور واإلنااا  فااي  :يتضتتح متتن الجتتدول الستتاب 

, حيا  كانات قيماة )ت( غيار دالاة عناد االجتماعياةالشاباب الجاامعي لمواقاع الشابكات  استخدامالمتقتتة من  اإلشباعات

 . 1112مستوا 
 :االجتماعيةالشبا  الجامعي لمواقع الشبكات  استخدامالمتحققة من  اإلشباعاتالفروت بين الجامعات في (:  )4

 اساتخدامالمتقتتاة مان  اإلشاباعاتفي  2414ل بمتوسط وفراد العينة بجامعة التاهر  في الترتيب األجا  أ: لنا أنيتضح 

, وجاا ت جامعاة 2016اني بمتوسط وجا ت جامعة طناا في الترتيب الث ,االجتماعيةالشباب الجامعي لمواقع الشبكات 

 اإلشااباعاتفااي  2211تياار جامعااة االزهاار بمتوسااط وفااي الترتيااب األ , 2114كتااوبر فااي الترتيااب الثالاا  بمتوسااط أ 6

 .االجتماعيةالشباب الجامعي لمواقع الشبكات  استخدامالمتقتتة من 

  (10)  رقم جدول
 باختالف الجامعات االجتماعيةالشبا  الجامعي لمواقع الشبكات  استخدامالمتحققة من  اإلشباعاتالفروت في 

إلىا الفروت تبع    البيان 
مجمود 

 الدرجات
 ف متوسط د . ح

مستوى 

معنويةال  

المتحققتتتة متتتن  اإلشتتتباعات

 الشتتبا  الجتتامعي استتتخدام

لمواقتتتتتتتتتتتتتتع الشتتتتتتتتتتتتتتبكات 

 االجتماعية

 0061262 3 3211122 بين مجموعات

01273 
11022 

 غير دالة
 721323 371 474031471 داتل

  373 472621073 مجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوساات درجات أفراد العينة بااتتالف  :من خالل الجدول الساب  يتبين   

, حيا  كانات قيماة االجتماعياةالشاباب الجاامعي لمواقاع الشابكات  اساتخدامالمتقتتاة مان  اإلشباعاتالفئات العمرية في 

 . 1112)ف( غير دالة عند مستوا 
 .نيصحة الفرض الثا تحق  يتضح ا سب مم
 

   :الثالثالفرض 
 :االجتماعيتتةالشتتبا  الجتتامعي لمواقتتع الشتتبكات  استتتخدامإحصتتائية بتتين دوافتتع  داللتتةذات  ارتباطيتتةتوجتتد عالقتتة 

الحيتتتاة  فتتتيالمشتتتاركة ، والتتتتحكم االختيتتتار ،التستتتلية والترفيتتتة ،االجتمتتتاعيوالتفاعتتتل  االتصتتتال "المعرفتتتة والتتتتعلم،

 .4102الرئاسية المصرية  االنتخابات فيوالمشاركة  ،"السياسية
:لنا أنيتضح   

حيا  كانات  ،السياساةدوافاع و 4102الرئاساية المصارية  االنتخاباات فايوجود عالقة طردية متوساة بين المشاركة -

 .1110( وهي دالة عند مستوا 116>ر>113)
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والاتقك , حيا   االتتياردوافع و 4102الرئاسية المصرية  االنتخابات فيوجود عالقة طردية متوساة بين المشاركة -

 .1110( وهي دالة عند مستوا 116>ر>113كانت )
مواقع الشابكات  استخدامدوافع و 4102اسية المصرية الرئ االنتخابات فيوجود عالقة طردية متوساة بين المشاركة -

 .1110( وهي دالة عند مستوا 116>ر>113, حي  كانت )االجتماعية
ودافاع المعرفاة والاتعل , حيا   4102الرئاساية المصارية  االنتخاباات فايوجود عالقة طردية ضاعيفة باين المشااركة  -

 .1110( وهي دالة عند مستوا 113كانت )ر>
والتفاعاال  االتصااالودافااع   4102الرئاسااية المصاارية  االنتخابااات فاايوجااود عالقااة طرديااة ضااعيفة بااين المشاااركة  -

 .1112( وهي دالة عند مستوا 113, حي  كانت )ر>االجتماعي
ودافاع التسالية والترفياه, حيا   4102الرئاساية المصارية  االنتخاباات فايوجود عالقة طردية ضعيفة باين المشااركة  -

 .1110( وهي دالة عند مستوا 113)ر>كانت 
ماة مادا مال ودافاع  4102الرئاساية المصارية  االنتخاباات فايحصاائية باين المشااركة إعدم وجود عالقة ذات داللاة -

 .1112الوسيلة, حي  كانت )ر( غير دالة عند مستوا 
الثالثا سب  يتضح عدم تحق  صحة الفرض مم  
 

 الفرض الرابع: 
 فتتي االجتماعيتتةا بتتين تقيتتيم المبحتتوثين عينتتة الدراستتة لتتدور مواقتتع الشتتبكات إحصتتائي   دالتتة ارتباطيتتةتوجتتد عالقتتة 

 .  تلك المواقع استخدامهم من لديالمتحققة  اإلشباعاتو ،الرئاسية االنتخابات
  (11) رقم جدول

 اإلشباعاتالرئاسية و االنتخابات في االجتماعيةالعالقة بين تقييم المبحوثين عينة الدراسة لدور مواقع الشبكات  

 تلك المواقع استخدامهم من لديالمتحققة 

 المتيير

 ماعيةاالجتتقييم المبحوثين عينة الدراسة لدور مواقع الشبكات 

الرئاسية االنتخابات في  

 مستوا الداللة التو  االتجاه معامل االرتباط

 استخداممن  لديهمالمتحققة  اإلشباعات

 تلك المواقع
11720**  1110 قوي طردي 

:يتضح من الجدول الساب   
الرئاساية  االنتخابات في االجتماعيةوجود عالقة طردية قوية بين تتيي  المبقوثين عينة الدراسة لدور مواقع الشبكات  -

 .1110( وهي دالة عند مستوا 116تلك المواقع, حي  كانت )ر< استخداممن  لديه المتقتتة  اإلشباعاتو
. الرابعا سب  يتضح تحق  صحة الفرض مم  

 مناقشة نتائو الدراسة
وهاذا  ؛ابنسابة كبيار  جاد   اإلنترناتن الشباب الجاامعي المصاري يتعامال ماع شابكة إلى أتشير نتائا الدارسة الميدانية  -

وتكنولوجياا  اإلنترناتالكبيار  فاي مجاال التتنياة الثاور   إلاىباإلضافة  ،الشباب لداالثتافي المرتفع  المستوا إلىيرجع 

, ودراساة )جنياد ،(4104, حماه  تفتت هذه النتيجة مع دراسة )تليلوا المعلومات التي استفاد منها الشباب بشكل كبير,

 (.4113حنان 

تكااوين  إلااى ؛ وهااذا باادوره أدابشااكل كبياار االجتماعيااةالشااباب لمواقااع الشاابكات  اسااتخدامظهاارت نتااائا الدراسااة أ -

فاي لهاا دورهاا الفاعال  ،عاالم اجتمااعي وسياساي جدياد بين الشباب, أي أنها أصبقت وسيلة إ لمجموعات والصداقاتا

 ،ل المعلوماااتواسااهولة تااد إلااى ا أداماا ؛بثتااة المشااتركين ، وهااي مصاادر يقظااىلشاابابدا اتشااكيل الااوعي السياسااي لاا
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، (4102, حمادي أحماد عماراتفاق ماع دراساة ) , وهاذا مااا السياسية بين الشباباإليجابية، وتصوص  قوارات إقامة الو

 (.4104الية , عالعال حمد عبدودراسة )أ

نهاا تسااعده  أ االجتماعياةفراد العينة من الشباب لمواقع الشبكات أه  أسباب متابعة أمن يستدل من نتائا الدراسة أن  -

ي الت ايا الماروحاة رائه  فإبدا  آ إلىضافة باإل ,االنتخاباتالت ايا الخاصة بتكوين رأي عام حول المشكالت و على

داللاة علاى كوناه  يعااي ؛ا للشاباب الجاامعي المصاريجاد   للتصويت عليهاا, ومناقشاة أماور سياساية, وهاذا مظشار جياد

تفااق مااع دراسااة ا وهااذا مااا مجتمعيااة أتاارا، أومااور سياسااية أ ةأياا أو ،الرئاسااية االنتخاباااتللمشاااركة فااي قوي ااا  مااظهال  

(Hayes R2009)( ودراسة ,Shelley,Boulianne2009.) 

فاي  موقاع )وجاا   ،االجتماعياةالشابكات  تساتخدممان شاباب مجتماع الدراساة  عاليةن نسبة إلى أتشير نتائا الدراسة  -

( الذي أتاى تويتر)ث   ,(وتيوب)ييليه  ,الشباب لدا االجتماعيف ل مواقع التواصل ، باعتباره ألوفي الترتيب األ (بو 

، وارتفاااع نساابة فااراد العينااةبااين الشااباب ماان أ االجتماااعيوهااو مايظكااد انتشااار شاابكات التواصاال فااي المرتبااة الثالثااة؛ 

 ،4102الرئاساية المصارية  االنتخابااتثناا  الشاباب أ علاىكاان لاه تااثير كبيار  (في  بو موقع )ن وأ ,المشتركين فيها

, ، ودراساة )زكرياا ت ار(4102, حمادي ومنهاا دراساة )أحماد عمار ،يتفاق ماع كثيار مان الدراساات الساابتةماا وهذا 

 (.4117ن مقمد لد جمال ا , طارق والتويري,ودراسة )مقمد الصعيدي، (4112نرمين 

 ؛االجتمااعيجا ت الموضوعات السياسية في متدمة الموضوعات التي يف ل الشباب مناقشتها عبر مواقع التواصل  -

ويتبال  ،سياساية جعلات الشاباب ينادما فيهاا أحادا طبيعة المرحلة التي يعيشها المجتماع المصاري مان  إلىوهذا يرجع 

 ( .4117مسعد مقمد  ,(, ودراسة )الخياط4102, حمدي ، وهذه النتيجة اتفتت ودراسة )أحمد عمرهاعلي

را  آ ىإلا التعارفحيا  جاا  دافاع ، االجتماعياةلمواقع الشبكات  الشباب استخدامتنوع دوافع  إلىتشير نتائا الدراسة  -

وفي المرتبة الثانية أتى دافاع:  ,لىوالرئاسية في المرتبة األ االنتخاباتتاته  حول الموضوعات الخاصة بعلين وتتر اآل

الرئاساية  االنتخابااتالخاصاة ب األحادا و ،ن الت اايا المثاار ن بشاأتار اآلالنتااش ماع  علاىنهاا تسااعدني أستخدمها أل

ات الشااباب لمواقااع اسااتخدامفااي طليعااة  االجتماااعينهااا تشااعرني بالتواصاال دافااع: أسااتخدمها ألثاا   ,4102المصاارية 

ه  اساتخدامصبقت تقتل مكانة متتدمة فاي الشباب أ لدان االهتمامات السياسية أ إلىوهذا يرجع  ؛االجتماعيةالشبكات 

يعيشاه المجتماع المصاري، ولماا لواقع الاذي  جه  السياسي والفكري في نظرته  إلى اون ،االجتماعيةلمواقع الشبكات 

 .المجاالت شتىغهير  في من معلومات  االجتماعيةكذلك مواقع الشبكات  توفره

المعلوماات  علاىا من مصاادر القصاول صبقت تشكل مصدر  أ االجتماعيةن مواقع الشبكات أنتائا الدراسة  أظهرت -

االاادا الشااباب، باعتبارهااا السياسااية  عااالم اجتماااعي ، أي أنهااا أصاابقت وساايلة إالتتليديااة االتصاااللوسااائل  اقوي اا امنافس 

تلاك  علاىقباال الشاديد مان جاناب الشاباب اإل علاىذلاك يادل و ي جديد  في تشكيل الوعي السياساي لادا الشاباب،وسياس

 .4102الرئاسية المصرية  االنتخاباتالمشاركة في للمتابعة و ؛مواقعال

دا ساهمت بدرجاة كبيار  فاي تشاكيل الاوعي السياساي لاأ االجتماعياةن مواقاع الشابكات ا أي   أظهرت نتائا الدراسة أ -

احااة إتيقاايط بهاا  ماان متيياارات فااي القيااا  السياسااية ماان تااالل  لشااباب ماان تااالل تشااكيل رؤيااته  واتجاهاااته  نقااو ماااا

ونشار أتباار تتعلاق  ,االنتخابااتعاد  صافقات معيناة متعلتاة ب أو نشااة فاي إحادابعاض األ علاىق عل الفرصة له  بالت

في تنمياة الاوعي  االجتماعيشبكات التواصل  أهميةيظكد  وهو ما بالمرشقين, وإنشا  صفقة معينة لمرشقي الرئاسة؛

 .الشباب لداالسياسي 

أن اإلشااباعات السياسااية فااي متدمااة اإلشااباعات المتقتتااة لاادا الشااباب ماان اسااتخدام مواقااع نتااائا الدراسااة  أظهاارت -

دراساة و (,4104مقماود  ,راساات الساابتة منهاا دراساة )منصاورد مان الدعاداتفاق ماع  وهذا مااية، الشبكات االجتماع

 (.4104, حمه  )تليل

 

 :توصيات الدراسة

جاارا  منهااا إ ،الدراسااة ماان نتااائا مجموعااة ماان التوصاايات والمتترحااات إليااهيتتاارح الباحثااان فااي ضااو  ماتوصاالت    

اا ،المجتمعااات العربيااة دراسااة متارنااة علااىجاارا  دراسااات ، مثاال إمجتمعااات مختلفااة علااىاثلااة ممدراسااات  ا وتصوص 

 ،في تنمية الاوعي السياساي االجتماعي, وكذلك دور شبكات التواصل ي قامت فيها ثورات الربيع العربيالمجتمعات الت
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 والمشاااركةارسااة حتااوقه  السياسااية مم علااىبمااا يقفااهه   ،؛ونشاار الثتافااة السياسااية بااين الشااباب المصااري بشااكل عااام

, وكااذلك شاابكات التواصاال 4102البرلمانيااة المصاارية  االنتخاباااتعتاااب أ علااىونقاان  الساايما ،المجتمعيااة الفاعلااة

دور مواقاع التواصال إلاى رصاد  الشباب الجامعي دراسة متارناة، باإلضاافة علىيجابيات بين السلبيات واإل االجتماعي

 .تاوعي وتدمة المجتمع المدنيمل الالع علىفي تقفيه الشباب الجامعي  االجتماعي
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