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ملخص البحث:
تستهدف الدراسة التعرف إلى استخدمات الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية على شبكة اإلنترنت ،وعالقته بالمشااركة
السياسية في االنتخابات الرئاسية المصرية  .4102اساتعان الباحثاان بمانها المسا اإلعالماي ,واعتمادا علاى اساتمار االساتبيان
كأدا لجمع بيانات الدراساة ،وتا اتتياار العيناة بأسالوب العيناة العشاوائية غيار المنتظماة ،وتوصالت الدراساة إلاى مجموعاة مان
النتائا،تمثل أهمها في أن أبرز استخدامات الشباب لمواقع الشبكات االجتماعياة كاان للمتابعاة والمشااركة فاي أحادا االنتخاباات
الرئاسااية المصاارية  ,4102وأشااارت النتااائا أي اا إلااى أها اإلشااباعات التااي تقتتاات لاادا الشااباب كاناات اإلشااباعات السياسااية،
ومتابعة العملية االنتخابية ،وما دار حولها من نتاشات ،وكذلك توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين تتيي الشاباب لادور مواقاع
الشبكات االجتماعية في االنتخابات الرئاسية ،واإلشباعات المتقتتة لديه من استخدام تللك المواقع.
الكلمات المفتاحية :االستخدامات واإلشباعات ــ مواقع الشبكات االجتماعية ــ المشاركة السياسية ــ االنتخابات الرئاسية
المصرية  4102ــ الشباب الجامعي.

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
أصبقت شبكة اإلنترنت في اآلونة األتير وسيلة اتصال على درجة كبيار مان األهمياة ،بقيا ال يمكان التخلاي عنهاا
بالنسبة للكثير من األفراد ،وانتشرت بشكل كبير بين فئات الجمهاور المختلفاة ألساباب متعادد  ،أهمهاا ماا تتمياه باه مان
سمات تختلف عن غيرها من الوسائل تمكنها مان تتادي تادمات كثيار لمساتخدميها ,ساوا باعتبارهاا وسايلة اتصاال أو
باعتبارهااا مصاادرا للقصااول علااى المعلومااات فااي مختلااف المجاااالت السياسااية ،والعلميااة ،واالقتصااادية ،والصااقية،
واالجتماعية ،إلى غير ذلك مما يهت به األفراد.
تعد الشبكة الدولياة للمعلوماات وسايلة اتصاالية ،اساتااعت أن تقاد انتالباا فاي مفهاوم التواصال اإلنسااني ،ساوا مان
حي تنوع وسائله ،أو من حي اتساع نااقه وسرعة إيتاعه ،فمن تالل شبكة اإلنترنت يمكن للفرد التواجد عن بعاد أو
ماا يعارف بنتاال الق اور ( ،)Transmission of Presenceوذلاك بف ال نظا الاتقك اآللااي( .روبيارت تيمااونه
وهايت ايمي ،ص .)4112 , 070
وباالنتتال إلى المشهد السياسي المصري ,ومنذ قيام ثاور  42ينااير سااهمت التااورات المتالحتاة فاي شابكة اإلنترنات
فااي إيجاااد شااكل جديااد ماان اإلعااالم عاارف فااي األوساااط العلميااة (ب ااإلعالم الجديااد  New mediaأو اإلعااالم البااديل
 ،)Alternative mediaوتعددت تصنيفاته بين المنتديات اإللكترونية والمجموعات البريدية ،وصقافة المادونات ،أو
البلاوجرز ،والشاابكات االجتماعيااة االفتراضااية  Virtual social Net worksإلااخ ،وقاد ساااه اإلعااالم فااي اآلونااة
األتير في جذب األنظار إليه بعد تفجيره لعدد مان الت اايا التاي أثاارت الارأا العاام ،وأرغمات حكوماات كثيار علاى
اتخاذ قرارات ضد رغبتها ( .عبدالتوي ,مقمود حمدي )4112
وتبعا لهذه التاورات غيرت شبكة اإلنترنت من عادات مستخدميها من الشباب بسبب االنتشاار الكبيار لمواقاع الشابكات
االجتماعية التي جعلاته المتقكماين فاي طبيعاة المقتوياات التاي ينشارونها ويتبادلونهاا ماع اآلتار ن بدرجاة عالياة مان
القريااة واإلبااداع ،باادال ماان االسااتخدام التاصاار علااى متابعااة مااا تتدمااة شاابكة اإلنترناات ماان م ااامينH.S. Bark ( .
),pp36:42, 2002
وتمشيا مع هذا االتجاه فتد شهد المجتمع المصري تقوال مستتبليا نتيجة الصراع بين القكومات مان ناحياة ،والقركاات
الشبابية الجديد التاي اتخاذت مان الشابكات االجتماعياة والمادونات منبارا لهاا مان ناحياة أتارا ،باتجااه يتبناى سياساات
تجمع بين الدما القتيتى للشباب النشط في الهياكل الرسمية وتبنى استراتيجيات وأساليب أكثار اعتاداال فاي التعامال ماع
الثتافة الجديد للشباب التي بلورها استخدام اإلنترنت.
فمواقع الشبكات االجتماعية جا ت لتفت أبوابها للجميع ليكتبوا أو يرسلوا ماا يريدوناه فاي ديموقراطياة إعالمياة ،وبيئاة
اتصالية مفتوحة استااعت أن تشكل في بعض األحياان جماعاات سياساية ضااغاة يساود فيهاا الارأي و الارأي اآلتار،
كما هو القال في الصفقة التي أنشأتها فتا مصارية علاى موقاع التواصال االجتمااعي الفاي باو  Facebookتادعو
إلااى إضااراب  6أبرياال عااام  ،4116وشااار فيهااا  70ألااف شااخ  ،وهااو عاادد ماان الصااعب أن تسااتوعبه أيااة وساايلة
إعالمية أترا ( .جالل حسن ,أشرف)4112
فمن الناحية النظرياة تعاد المشااركة السياساية فاي االنتخاباات الرئاساية المصارية أدا فاي ياد الشاباب المصاري للرقاباة
والمشاااركة والتااأثير ،فالناتااب لديااه التاادر علااى أن يشااار  ،ويماان صااوته ،أو يمنعااه عاان المرشااقين وفتااا آلدائه ا
وكفا ته في التعبير عن مصاال الماواطنين؛ وبالتاالي فا ن الاوعي السياساي للشاباب الجاامعي ومشااركته فاي العملياة
االنتخابية يكشف عن اإلقبال ،أو عدم اإلقبال على صناديق االنتخاب ،ومدا إدراكه ألهميتها ،وعهوفاه عان المشااركة
أو عدم المشاركة فيها(.عبد القميد أحمد ,مقمد ,ص.)4112 ,032
فتباال أحاادا  42يناااير كااان الشااباب المصااري يعاااني ماان الساالبية السياسااية ،وعااهوف الكثياار ماانه عاان الااذهاب إلااى
صناديق االنتخاب واإلدال بأصواته نتيجة فتدان الثتة في قيمة مشاركته في العملية االنتخابية نتيجة لتهويرها.
وي َعاد الشااباب أي ااا فااي متدماة الفئااات االجتماعيااة التااي ينتشار بينهااا اسااتخدام اإلنترناات بصافة عامااة ومواقااع الشاابكات
االجتماعية بصفة تاصة.
تتنوع تلك االستخدامات وتتعد أماكنها ،كما أن االستخدام نتا عنه وصاحبه بعاض أنمااط السالو االجتمااعي لادا تلاك
الفئة العمرية من الجماهير ،وإن كانت االتجاهات السياساية لادا الشاباب يصاعب تيييرهاا؛ ألنهاا تقمال شاقنة انفعالياة
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عالية متترنة بالتدر على الت قية من أجال حماياة هاذه االتجاهاات ،وأن مواقاع الشابكات االجتماعياة مان باين وساائل
اإلعااالم التااي يمكاان أن تسااه فااي زياااد االتجاااه السياسااي لاادا الشااباب ،ودفعه ا للمشاااركة فااي االنتخابااات الرئاسااية
المصرية  ،4102باإلضافة إلاى عوامال أتارا كاإلطاار المرجعاى للفارد والجماعاات المرجعياة ،ودور رأا األغلبياة
والخبرا .
وفي ضو ذلك ،أثار استخدام الشباب لمواقع الشبكات االجتماعية عاددا مان اإلشاكاليات الخاصاة بابيعاة اساتخدام تلاك
المواقع ،ولذلك تستند هاذه الدراساة إلاى مادتل االساتخدامات واإلشاباعات الاذي يعاد مان أنساب الماداتل للتعارف علاى
طبيعاة اساتخدام الشااباب الجاامعي لمواقااع الشابكات االجتماعيااة للمشااركة السياسااية فاي االنتخابااات الرئاساية المصاارية
 ،4102ودوافع هذا االستخدام والتأثيرات الناجمة عنه.
أهمية الدراسة:
رصد الباحثان عددا من النقاط تمثل كل منها أهمية للبحث منها:
 .0أنها تناولت أحد الموضوعات القديثة نسبيا في مجال الدراسات اإلعالمية ،حي إنهاا تركاه علاى دراساة اساتخدام
الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية أثنا االنتخابات الرئاسية المصرية .4102
 .4ارتباط مواقع الشبكات االجتماعية باألحدا والظواهر الكبرا في المجتمعاات العربياة ،كالادعو لقشاد الجمااهير
لإلضراب ،أو التظاهر نتيجة سرعة تكوين المجموعات ،وتشكيل قو ال يط على صانعي الترار.
 .3اهتمام الدراسة بالشباب الجامعي المصري باعتباره العنصر األه في تاوير المجتمع ،وال يمكن أن تتقتاق أياة
تنمية من دون مساهمة جاد من قبل الشباب وتاوير دوره وأدائه في المجتمع.
 .2أن المجال ال يهال بكرا للعديد من الدراسات التي يمكن أن تثري الرصيد العلمى ،وتاصة فيما يخت بالدراساات
اإلعالمية في اإلعالم الجديد بالعال العربي.
 .2اسااتخدام الدراسااة القاليااة لماادتل االسااتخدامات واإلشااباعات الااذا ينظاار إلااى أفااراد المجتمااع باعتباااره عناصاار
إيجابية في التعرض لوسائل اإلعالم ،باإلضافة إلى قدراته على االتتيار والسيار للم امون المتادم فاي مواقاع
الشبكات االجتماعية.
 .6تقديد دوافع استخدام مواقع الشبكات االجتماعية من قبل الشباب الجامعي المصاري ،وعالقاة هاذا االساتخدام بعادد
من المتييرات كالنوع ،والعمر ،والمستوا التعل مي ،ومدا اإلشباع الذي تقتته تلك المواقع.
أهداف الدراسة:
تسعي الدراسة الحالية للتعرف إلى ما يلي:
 الساامات الديموجرافيااة للشااباب الجااامعي المسااتخدم لمواقااع الشاابكات االجتماعيااة ماان حيا ( :النااوع،الجامعة ،مقل اإلقامة).
 معدل استخدام الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية على شبكة اإلنترنت. دوافااع اسااتخدام الشااباب الجااامعي لمواقااع الشاابكات االجتماعيااة ،وموقااع الاادوافع السياسااية بااين باااقىالدوافع األترا ،سوا أكانت اجتماعية أم نفسية.
 حج ا اسااتخدام الشااباب الجااامعي لمواقااع الشاابكات االجتماعيااة للمتابعااة والمشاااركة فااي االنتخاباااتالمصرية الرئاسية .4102
 أشكال المشاركة اإللكترونية للشاباب الجاامعي فاي االنتخاباات الرئاساية المصارية  4102مان تااللاستخدام مواقع الشبكات االجتماعياة ،مثال( :إبادا الارأي ،التعلياق ،با متااطع فياديو لمرشاقي الرئاساة،
مناقشة البرناما االنتخابي لكل مرش  ،القشد ضد بعض أفراد أو مرشقى الرئاسة).
 رصد أه األنشاة التي يمارسها الشباب الجامعي على مواقع الشبكات االجتماعية. -أه الموضوعات التي يقرص الشباب الجامعي على مناقشتها عبر مواقع الشبكات االجتماعية.
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 مدا تأثير استخدام الشباب الجامعي لمواقع الشابكات االجتماعياة فاي االنتخاباات الرئاساية المصارية 4102على استخدام وسائل اإلعالم األترا.
 أكثاار مواقااع التواصاال االجتماااعي اسااتخداما بااين الشااباب لعاارض االنتخابااات الرئاسااية المصاارية.4102
 اإلشااباعات المتقتتااة ماان اسااتخدام الشااباب الجااامعي لمواقااع الشاابكات االجتماعيااة أثنااا االنتخاباااتالرئاسية المصرية .4102
 تتيي الشباب لدور اإلنترنت ومواقع الشبكات االجتماعية في أثنا االنتخابات. متترحااات الشااباب الجااامعي لتوظيااف شاابكة اإلنترناات ومواقااع التواصاال االجتماااعي بشااكل جدياادالستتااب الشباب نقو العمل السياسي ،ونشر الوعي بينه ؛ بما يدفع الشباب نقو المشاركة السياساية فاي
االنتخابات الرئاسية المصرية .4102
 متارنااة نتااائا هااذه الدراسااة بنتااائا الدراسااات السااابتة للخااروت بمظشاارات تنظيريااة جديااد فااي مياادانالدراسات التي تهت ببق أسباب استخدام مواقع الشبكات االجتماعية ودوافع هذا االستخدام.
مشكلة الدراسة:
يشااهد المجتمااع المصااري منااذ اناادالع ثااور  42يناااير ظروفااا تاصااة فرضاات ضاارور المشاااركة الشاابابية فااي أمااور
مجتمعه  ،فتيمة كل شخ في مجتمعه تتقدد مان تاالل احتراماه لرأياه وإساهامه فاي تيساير أماور مجتمعاه ،وهاو ماا
يستوجب تدعي تلك المشاركة مان تاالل تنمياة الاوعى السياساي لادا الشاباب عان طرياق تنمياة معاارفه حاول ق اايا
مجااتمعه  ،وإدراكها لقتااوقه السياسااية وواجباااته  ،وبمااا أن الجامعاة تعااد ماان أها المظسسااات التااي تسااه فااي تكااوين
التنشائة السياسااية واالجتماعيااة ،فهااى لهاا دور كبياار فااي إعااداد هااظال الشاباب وتنميااة شخصااياته  ،واالرتتااا بمسااتوا
قااادراته وإمكاااانيته علاااى المشااااركة االجتماعياااة والسياساااية ،فالمشااااركة السياساااية هاااى األسااااس الاااذي تتاااوم عل اااه
الديموقراطية ،بل إن تااور الديموقراطياة يتوقاف علاى إتاحاه فارص المشااركة السياساية أماام فئاات الشاعب وطبتاتاه،
وجعلهاا حتوقاا يتمتاع بهاا كال إنساان فاي المجتماع ،فكلماا اتساعت فارص المشااركة السياساية تتلصات فارص اساتيالل
السلاة والشعور باالغتراب لدا الشباب ،وتصاعدت قي المساوا والقرية لدا أفراد المجتمع؛ وهذا بدوره ياظدي إلاى
االستترار العام في المجتمع ،ونظرا ألهمية مواقع الشبكات االجتماعياة فاي جاذب الشاباب المصاري لهاا ،وقادرتها فاي
التأثير عليه لمعرفة دوافع التواصل مع األحدا السياسية عن باقى الدوافع ،ومدا ثتته في م مون مواقاع الشابكات
االجتماعية وتتييمه لادور الشابكات االجتماعياة فاي هاذه الفتار  ،ومادا اساتجابته للمشااركة فاي االنتخاباات الرئاساية
المصرية ،ومعرفة أه الموضوعات التي يف ل الشباب مناقشتها من تاللها.
وفي ضو ذلك يمكن بلور وتقديد المشكلة البقثية في التساؤل الرئيسي التالي" :ما استتخدامات الشتبا الجتامعي
لمواقع الشبكات االجتماعية على شبكة اإلنترنت وعالقتها بالمشاركة السياسية في االنتخابات
الرئاسية المصرية 4102؟".
تساؤالت الدراسة :تسعي الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت التالية:
 مااا حج ا اسااتخدام الشااباب الجااامعي لمواقااع الشاابكات االجتماعيااة للمتابعااة والمشاااركة السياسااية فااياالنتخابات المصرية الرئاسية 4102؟
 ما أبرز مواقع الشبكات االجتماعية التي يقرص الشباب الجامعي على استخدامها؟ ما أه الموضوعات التي يف ل الشباب مناقشتها عبر مواقع الشبكات االجتماعية؟ ما دوافع تعرض الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية على شبكة اإلنترنت؟ -ما األنشاة التي يتوم بها الشباب الجامعي في مواقع الشبكات االجتماعية؟
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 ما مدا تأثير اساتخدام الشاباب الجاامعي لمواقاع الشابكات االجتماعياة فاي أثناا االنتخاباات الرئاسايةالمصرية 4102؟
 ما اإلشباعات الناتجة عن استخدام الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية؟ مااا التصااور المتتاارح لتوظيااف الشاابكات االجتماعيااة واإلنترناات بشااكل جيااد السااتتااب الشااباب نقااوالعمل السياسي ،ونشر الوعي بينه ؛ بماا يادفع الشاباب نقاو المشااركة السياساية فاي االنتخاباات الرئاساية
المصرية 4102؟
فروض الدراسة :تسعى الدراسة إلى اختبار الفروض التالية:
الفتترض األول :توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين الخصااائ الديموجرافيااة للشااباب الجااامعي المصااري "النااوع،
الجامعة" ،ودوافع استخدام مواقع الشبكات االجتماعية "المعرفة والتعل  ،االتصال والتفاعل االجتماعي ،تسلية وترفياه،
االتتيار والتقك  ،المشاركة السياسية ،مدا مال مة الوسيلة".
الفرض الثاني :توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين الخصاائ الديموجرافياة للشاباب الجاامعي المصاري " الناوع،
الجامعة " ،واإلشباعات المتقتتة من استخدم الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية.
الفتترض الثالتتث :توجااد عالقااة ارتباطيااة ذات داللااة إحصااائية بااين دوافااع اسااتخدام الشااباب الجااامعي لمواقااع الشاابكات
االجتماعية "المعرفة والتعل  ،االتصال والتفاعل االجتماعي ،التسلية والترفية ،االتتياار والاتقك  ،المشااركة فاي القيااه
السياسية" والمشاركة في االنتخابات الرئاسية المصرية .4102
الفرض الرابع :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين تتيي المبقوثين عينة الدراسة لدور مواقع الشبكات االجتماعياة
في االنتخابات الرئاسية ،واإلشباعات المتقتتة لد ه من استخدام تلك المواقع.
اإلطار النظري:
نظرية االستخدامات واإلشباعات:
ترجع بداية االهتمام بدراسة اإلشباعات المتقتتة للجمهور مان اساتخدام وساائل اإلعاالم إلاى األربعينياات ،ومان هاذه
الدراسات :دراساة (هرتاهوت  0224 )Herzogحاول اإلشاباعات المتقتتاة مان االساتماع إلاى المسلساالت الصاباحية،
ودراسة بيرلسون ( )Berelson1949حول وظائف قرا الصقف (.)HeshamMesbah,p12,1991
وقد استااع (إلياهو كاته  0222 )Katzأن ياور مدتل االستخدامات واإلشباعات مان تاالل تقويال مساار أهاداف
بقو اإلعاالم مان معرفاة التاأثيرات اإلقناعياة لوساائل اإلعاالم إلاى مااذا يفعال الجمهاور بوساائل اإلعاالم ،وجاا أول
تابيق عملي لمدتل االستخدامات واإلشباعات في الدراساات اإلعالمياة علاى ياد (ريموناد بااير )Raymond Bauer
في الستينيات ،وذلك فاي متالتاه العلمياة المنشاور عاام  0262فاي مجلاة ( )The American Psychologistبعناوان
الجمهااور العنيااد ( ،)The Obstinate Audienceوكاناات فكرتااه الجديااد – آنااذا – تتمثاال فااي أن جماااهير وسااائل
اإلعاالم نشاياة ومتوجهااة نقاو الهاادف فاي ساالوكه الساتخدام وساائل اإلعااالم ،وعاارض (باااير  )Bauerباذلك مفهااوم
التأثيرات المباشر المتبولة– آنذا – وعرض لفكر أن النااس تساتخدم وساائل اإلعاالم الجماهيرياة ،ومقتواهاا إلشاباع
رغبات معينة لد ه .
)(Werner J. Severin and James W. Tankard, pp260:270, 1992
مع بداية هذه المرحلاة الهمنياة فاي تااريخ مادتل االساتخدامات واإلشاباعات وتااوره قادم البااحثون إساهامات أكاديمياة
متنوعة أضافت لدراسات االستخدامات واإلشباعات تراكمات علمية أساهمت فاي تصوصايتها وثرائهاا ،ويارا البقا
أنه يمكن رصد المالم العامة لتاور دراسات االستخدامات واإلشباعات كما يلي:
المرحلة الوصفية :هذه المرحلة بدأت في األربعينيات مان التارن العشارين ،وامتادت تاالل األربعينياات والخمساينات،
واهتماات بتتاادي وصااف التجاهااات الجماعااات المختلفااة لجمهااور وسااائل االتصااال فيمااا يتعلااق بانتتااا م اامون مقاادد
يتعرضون له ،وكان من أشهر دراسات هذه المرحلة دراسة (هيرتهوت) عام .0224
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المرحلة االستكشافية :وامتادت هاذه المرحلاة تاالل عتادي الخمساينيات والساتينيات مان التارن العشارين ،وهاى مرحلاة
ذات توجه ميداني؛ حي كانت تركه على المتييرات النفسية واالجتماعية التي تظدي إلى نمط مختلاف مان اساتخدامات
وسااائل اإلعااالم ,وماان أشااهر دراسااات هااذه المرحلااة دراسااات (إلي ااهو كاااته)  ,0222ودراسااات (بيرلسااون) ,0222
ودراسات (ريموند باير) .0262
المرحلااة التفساايرية :وهااى مرحلااة الن ااا ،وكااان التركيااه فيهااا علااى اإلشااباعات المتقتتااة نتيجااة التعاارض لوسااائل
االتصال ،وتميهت دراسات هذه المرحلة ب عداد قوائ عن اإلشباعات المتقتتة من العملياة االتصاالية ،وقاد امتادت هاذه
المرحلااة منااذ عتااد الساابعينيات ماان التاارن الماضااي ،وحتااى اآلن ،وماان أشااهر دراسااات هااذه المرحلااة دراسااات (مااا
كومباوس)  ,0277ودراساات كال مانJoseph Conway and Alan )Joseph Conway & Alan Robin( :
).)Rubin. P443:463 1991
ماهية االستخدامات واإلشباعات:
يعرف مدتل االستخدامات واإلشباعات بأنه مدتل يوض ويفسر– إلى حد كبير – الدور القتيتى للجمهور في العملياة
االتصالية ،وذلك من تالل النظر إليه على أنه جمهور نشط ،ويتمثل نشااطه قبال وبعاد وأثناا التعارض؛ حيا يختاار
الجمهور -قبل التعرض– المقتوا الذا يفي بقاجاته ،ويقتق له إشباعات معيناة ،وأثناا التعارض فا ن الجمهاور يهات
برسااائل معينااة وياادركها ،ويميااه بااين مااا هااو مها ومااا هااو أقاال أهميااة ،وبعااد التعاارض فا ن الجمهااور ينتتااي اسااترجاع
المعلومات التي تعرض له ,وبمعنى آتر ف ن الجمهور له غاية مقدد من تعرضه لوسائل اإلعالم ،ويسعى إلاى تقتياق
هذه الياية من تالل التعرض االتتياري الذا تمليه عليه حاجاته ورغباته (سعود البشر ,مقمود ,ص)0227 ،27
األسس التي تقوم عليها النظرية:
يتمثاال الفاارض الرئيسااي لماادتل االسااتخدامات واإلشااباعات فااي أن الجمهااور نشااط ،وأن اسااتخدامه لوسااائل االتصااال
استخدام موجه إلشباع احتياجاته ،وأنه يختار الوسيلة التاي تشابع هاذه االحتياجاات ،ويختاار -مان باين أناواع الم اامين
المتدمة فاي الوسايلة اإلعالمياة– الم امون الاذا يناسابه ،ويتوقاف هاذا االتتياار علاى بعاض المتييارات الديموجرافياة
()Katz, Blumler and Gurevitch,p21:22,1974
أهداف نظرية االستخدامات واإلشباعات:
 .0معرفة كيفية استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم باافتراض أناه جمهاور نشاط ،واع ،يختاار الوسايلة التاي
تشبع احتياجاته.
 .4معرفة وفه الدوافع المراد إشباعها بالتعرض للوسائل اإلعالمية ،وعبر وسائل االتصال األترا.
 .3القصول على نتائا تساعد على فه عملياة االتصاال (.مكااوي ,حسان عمااد والسايد ,ليلاي حساين ,ص
.)0221 ,424
عناصر نظرية االستخدامات واإلشباعات:
 -0الجمهور النشط :Active Audience :ويتصد به أن أفراد الجمهور لديه نشاط وإيجابية في استتبال
الرسالة وليسوا مجرد مستتبلين سلبيين لوسائل اإلعالم ،وأصبقوا يتعرضون لهذه الوسائل بما يشبع
احتياجاته ورغباته من وسائل اإلعالمDenis Mcqual et.al,p222,1988 .
 -4األصول االجتماعية والنفسية الستخدامات وسائل اإلعالم.
 -3حاجات ودوافع تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم :وتنقسم إلى قسمين:
أوال :دوافتتع نفعيتتة ( :)Instrumental Motiveوهااى تسااتهدف التعاارف إلااى الااذات ،واكتساااب المعااارف
والمعلومااات والخباارات ،وجميااع أشااكال الااتعل بوجااه عااام ،وتعكسااها نشاارات األتبااار والبااراما التعليميااة
والثتافية.
ثانيتا :دوافتع طقوستية ( :)Ritualized Motiveوهاى تساتهدف إضااعة الوقات ،واالساترتا  ،والصاداقة،
واأللفة مع الوسايلة ،والهاروب مان المشاكالت ،وتانعك هاذه الفئاة فاي الباراما الترفيهياة ،مثال المسلساالت،
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واألفااالم ،والمنوعااات ،وبااراما الترفيااه المختلفااة (مكاااوي ،حساان عماااد والساايد ،ليلااي حسااين ،ص ،427
.)0221
 -0التوقعات من وسائل اإلعالم.
 -4التعرض لوسائل اإلعالم.
 -3إشباعات وسائل اإلعالم ،وتنتس إلى:
أوال :إشباعات المحتوى ،وتحتوي على نوعين من اإلشباعات:
أ :إشباعات توجيهية ( :)Orientational Gratificationsوتتمثال فاي القصاول علاى معلوماات ،وتأكياد
الذات ومراقبة البيئة ،وهى إشباعات ترتبط بكثر التعرض واالهتمام بالوسائل واالعتماد عل ها.
 :إشباعات اجتماعية ( :)Social Gratificationsويتصد بها رباط المعلوماات التاي يقصال عل هاا الفارد
بشبكة عالقاته االجتماعية؛ حي يستخدم أفراد الجمهور وسائل اإلعالم لتقتيق نوع من االتصاال بيانه وباين
أصدقائه وأسره  ،مان تاالل تقتياق إشاباعات مثال إيجااد موضاوعات للقادي ماع اآلتار ن ،والتادر علاى
إدار النتاش والتمكن المعرفي ،والتدر على فه الواقع ،والتعامل مع المشكالت.
ثانيا :إشباعات عملية االتصال ( :)Process Gratificationsوتنتس هي األترا إلى نوعين:
أ :إشتتباعات شتتبه توجيهيتتة ( :)Para Orientationalوتتقتااق ماان تااالل تخفيااف اإلحساااس بااالتوتر والاادفاع عاان
الذات ،وتنعك في مواضيع التسلية والترفيه واإلثار .
 :إشباعات شبه اجتماعية ( :)Para Socialوتتقتق من تالل التوحد مع شخصايات وساائل اإلعاالم ،وتاهداد هاذه
اإلشباعات مع ضعف عالقات الفرد االجتماعية ،وزياد إحساساه بالعهلاة ،مثال تقريار الخياال ،واساتثار العواطاف،
والتخل من الشعور بالملل وال يق ،والتخل من الشعور بالوحد والعهلة ،والتوحد أو االندمات مع الشخصيات.
متتن ختتالل العتترض الستتاب  :يعااد ماادتل االسااتخدامات واإلشااباعات ماان أنسااب المااداتل للدراسااة القاليااة؛ حي ا يتااوم
الشباب الجامعي بدور إيجابي في اتتيار الوسائل التي تشبع احتياجاته المتعدد  ،ساوا كانات معرفياة ،أو وجدانياة ،أو
اجتماعية ،أو سياسية ،ويعرض عن الوسائل التي ال تقتق له أا إشباع؛ لذا تقااول الدراساة اتتباار مادا تلبياة مواقاع
الشبكات االجتماعية– مقل الدراسة– الحتياجات الشباب الجامعي المصري ،مان تاالل اساتخدامه لتلاك الشابكات؛ ماا
يتي قدرا من التنوع في دوافع متابعة الشباب لهذه الشبكات واإلشباعات المتقتتة منها؛ بما يلبي رغباته واحتياجااته
المختلفة.
كمااا أن اعتماااد مواقااع الشاابكات االجتماعيااة علااى المشاااهد فااي ماالعتهااا يتالااب انتباهااا وتركيااها كبياارين ماان قباال
الجمهور؛ ما يدل على نشاط المتابع وإيجابيته في التعرض؛ ما يقتق عنصرا مهما وفرضا أساسايا مان فاروض مادتل
االستخدامات واإلشباعات وهو افتراض الجمهور النشط.
ويظكد كل ما سبق أنه لي هنا أي إطار نظري يعد أف ل -لتابيته في الدراسة القالية -من هذا المدتل إلثارا هاذه
الدراسة ،وتقتيق أهدافها.
مراجعة الدراسات السابقة:
قااام الباحثااان باسااتعراض للدراسااات السااابتة المتعلتااة بموضااوع الدراسااة ماان تااالل التعاارض للدراسااات التااي تناولاات
مواقااع الشاابكات االجتماعيااة وعالقتهااا بالشااباب ,باالضااافة إلااى الدراسااات التااي تناولاات المشاااركة السياسااية ،ومواقااع
الشبكات االجتماعية واإلنترنت وعالقته بالشباب ,ث الدراسات التي تناولت كيفية توظيف االساتخدامات واإلشاباعات
وعالقتها باإلنترنت ،ومواقع الشبكات االجتماعية والشباب ،وذلك على النقو التالي:
من الدراسات التي اهتمات بمواقاع الشابكات االجتماعياة وعالقتهاا بالشاباب دراساة (عبدالساالم ,نجاوي  ,)0221التاي
سعت للتعرف إلى استخدام الشباب المصري لشبكة اإلنترنت ,وقد توصلت الدراسة إلى أن الشاباب المصاري يساتخدم
شبكة اإلنترنت للقصول على المعلومات السياسية بنسبة  ،%01كما أكد  %1014من أفراد العينة أن عملية القصاول
على المعلومات السياسية من شبكة اإلنترنت تتس بالسهولة بينماا اعتبرهاا  %02مانه عملياة صاعبة ,وأكادت النتيجاة
نفسها أي ا دراسة (جنيد ,حنان  )4113التاي ساعت للتعارف إلاى توصايف العالقاة باين تكنولوجياا االتصاال التفااعلى
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من تالل اإلنترنت بدرجة الوعي السياساي باين طاالب الجامعاة ،وكشافت النتاائا أن الشاعور بالمتعاة وتجدياد النشااط
والااتخل ماان الملاال ماان أه ا دوافااع اسااتخدام اإلنترناات ,وأضااافت دراسااة (  )Shelley,Boulianne2007إمكانيااة
تنشيط القيا المعرفية للشباب مان تاالل اإلنترنات ،وتصوصاا المعلوماات السياساية ,وانتهات الدراساة إلاى أن شابكة
اإلنترنت تستايع أن تهيد من ك المعلومات السياسية لدا الشباب ,وأكدت النتيجاة ذاتهاا دراساة (حبياب ,مقماد رضاا
 )4117التي سعت إلى معرفاة الماواد المف الة لادا الشاباب المصاري تاالل الادتول إلاى عاال اإلنترنات ،وأظهارت
النتائا أن  %64من الشباب المصري عينة الدراسة يهوده اإلنترنت بالمعلومات السياسية.
ومن الدراسات التي تناولت المشاركة السياساية ومواقاع الشابكات االجتماعياة واإلنترنات وعالقاته بالشاباب دراساة
(عبد التاوي ,مقماود حمادي  ،)4112وساعت الدراساة للتعارف إلاى دور الشابكات االجتماعياة االفتراضاية فاي تنمياة
الااوعي السياسااي لاادا الشااباب وتشااكيل اتجاهااات الشااباب نقااو المشاااركة السياسااية ,وتلصاات الدراسااة إلااى أن نساابة
 %23123من الشباب عينة الدراسة يستخدمون اإلنترنت ,وأن موقع التواصل االجتمااعي (الفاي باو ) حصال علاى
 %26من عينة الدراسة من الشباب في نشر المعرفة السياسية لديه  ،وتشاجيعه علاى المشااركة فاي القياا السياساية,
وأكدت النتيجة نفسها أي ا دراسة ( ) Hayes R., 2009حي حاولات الكشاف عان دور اساتخدامات مواقاع الشابكات
االجتماعيااة فااي زياااد المشاااركة السياسااية لاادا الشااباب األمريكااي ,وكشاافت النتااائا عاان زياااد مشاااركة الشااباب فااي
الموضااوعات والت ااايا الخاصااة باالنتخابااات فااي مواقااع الشاابكات االجتماعيااة ،باإلضااافة إلااى أن مواقااع الشاابكات
االجتماعية أدت إلى زياد المعلومات السياسية لدا الشباب ،فبداياة معرفاة الشاباب األمريكاي بأوباماا مرشا الرئاساة
األمريكية في  4111قد بادأت مان تاالل مشااهد متااع فياديو لاه فاي (اليوتياوب) ,وهاي ذاتهاا النتيجاة التاي أظهرتهاا
دراساة ( )Sara,Warren 2009التاي انتهاات إلاى أن ماان يساتخدمون (الفااي باو ) لااديه تقدياد أف اال للمرشااقين
بسااابب تباااادله لأتباااار السياساااية عبااار هاااذا الموقاااع االجتمااااعي ماااع األصااادقا  ,وهاااو ماااا عبااارت عناااه دراساااة
(  ,)Baumjartnerand Morris 2010التي أشارت إلى أن الشبكات االجتماعية مثلت مصدرا رئيسايا لأتباار حاول
المرشقين ،وشكلت أساسا جديدا للممارسة الديمتراطية على شبكة اإلنترنت.
وقاد أضاافت دراساة ( )Boroughs, 2010أن هناا عالقاة دالاة إحصاائيا باين التعارض للمقتوياات السياساية فاي
مواقاع الشاابكات االجتماعيااة ،واحتماليااة التصااويت فااي االنتخابااات ,كماا أكاادت دراسااة (  )4101Budak,أن مااوقعي
التواصاال االجتماااعي (الفااي بااو  ،وتااويتر) كاان لهمااا دور مها فااي انتخابااات الرئاسااة األمريكيااة لعااام  4117علااى
الشباب.
ومن الدراسات التي تناولت نظرية االستخدامات واإلشباعات باعتبارها إطارا نظريا دراسة ( Raake,Jhon,and
 )Bonds,J 2008التااي سااعت إلااى معرفااة كيفيااة اسااتخدام طااالب الجامعااة لمااوقعي (الفااي بااو وماااي ساابي )
واإلشااباعات المتقتتااة منهمااا ,وتلصاات الدراسااة إلااى أن أكثاار اإلشااباعات التااي تنااتا عاان اسااتخدام هااذه الشاابكات هااي
التفاعل االجتماعي والتواصل ماع االصادقا  ,وهاو ماا يتفاق ماع دراساة ( )Cozma, and Ancu 4112التاي انتهات
إلى أنه من الدوافع الرئيسية للدتول على الصفقات الشخصية للمرشقين في موقع (ماي سابي ) التفاعال االجتمااعي
والتواصل مع اآلتر ن.
وماان الدراسااات التااي سااعت إلااى تفسااير اسااتخدام الشااباب لمااوقعي (الفااي بااو وماااي اساابي ) فااي إطااار ماادتل
االستخدامات واإلشباعات دراسة ( )Uriste,et al 2009التي تلصت إلاى أن الشاباب يساتخدم ماوقعي (الفاي باو
وماي اسبي ) بدافع التواصل مع األحدا االجتماعية في حيا األصدقا بسهولة ويسر.
التعلي على الدراسات السابقة وحدود االستفادة منها:
انقصر اهتمام الدراسات السابتة -وبخاصاة العربياة منهاا -علاى دراساة شابكات التواصال االجتمااعي ودورهاا فاي
إماداد الشاباب بالمعلوماات السياساية ،والمشااركات االجتماعياة ،والمشاااركة فاي االحتجاجاات والثاورات ,فاي حاين لا
تتاارق أيااة دراسااة سااابتة -فااي حادود علا الباااحثين -إلااى دور شاابكات التواصال االجتماااعي فااي االنتخابااات الرئاسااية
المصرية.
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ساعدت الدراسات السابتة الباحثين على صياغة المشاكلة البقثياة ,وتقدياد األدا البقثياة المناسابة وكيفياة بنائهاا؛ بماا
يقتق أهداف الدراسة ،ويجيب على تساؤالتها ,وأي ا في وضع استمار االستبيان ,باإلضافة إلى الوقوف على النتااط
التي ل تتناولها الدراسات السابتة.
المفاهيم المستخدمة في الدراسة:
االستتتخدامات :هااى اتجاااه نقااو المتابعااة والتعلي اق والتفاعاال والمشاااركة مااع مقتااوا الماااد الموجااود بمواقااع
الشبكات االجتماعية ،وذلك نتيجة لتأثره بها ،وهو اتجاه يجذب انتباه ؛ ليانتله إلاى االهتماام بماا يتادم بهاا ثا
يتقول ذلك االهتمام إلى إدرا لتلك الماد .
مواقتتع الشتتبكات االجتماعيتتة :شاابكات اجتماعيااة تفاعلي اة تتااي التواصاال لمسااتخدميها فااي أا وقاات ،وماان أا
مكان ،وقد ظهرت على شبكة اإلنترنت منذ سنوات قليلة وغيرت في مفهوم التواصل والتتارب بين الشاعوب،
واكتسبت اسمها االجتماعي من كونها تفرز العالقات بين أبنا المجتمع اإلنساني ،وتعادت فاي اآلوناة األتيار
وظيفتها االجتماعية لتصب وسيلة تعبيرية احتجاجية على نظ القك المستبد  ،وأصبقت بمثاباة ساالحا للتياام
بالثورات وكافة األنشاة السياسية ،وأبرز تلك المواقع االجتماعية( :الفي بو  ،تويتر ،يوتيوب).
المشتتاركة السياستتية :هااي الممارسااة الفعلي اة للشااباب فااي عمليااة اتتيااار حكااامه  ،وممثلاايه علااى المسااتوا
التومى ،وفي المجال المقلية ،ومجال الشعب ،واألحهاب السياسية ،واالتقادات الاالبياة ،أا التدور الت ى
يلعبه الشبا على المستوى القومي والمحلي.
االنتخابتتات الرئاستتية المصتترية :هااى ترشا عاادد ممان تنابااق علاايه شااروط الترشا للرئاسااة المصاارية التااي
حددها الدستور ،ويت اتتياره من قبل الشعب عن طريق االقتراع السرا المباشر .
اإلجراءات المنهجية للدراسة:
متتنهو ونتتود الدراستتة :تنتمااي الدراسااة القاليااة إلااى الدراسااات الوصاافية ،حي ا يسااعي الباحثااان إلااى تج ااوز وصااف
المقتوا الظاهر إلى الكشف عن المعاني الكامنة وال منية؛ الساتخدام الشاباب الجاامعي لمواقاع الشابكات االجتماعياة،
وعالقته بالمشاركة السياسية في االنتخابات الرئاسية المصرية  ،4102وذلك من تالل التقليل الكيفاي الاذي يمكان مان
صياغة ذلك التفسير في رموز لفظية في مرحلة الحتة للنتائا الكمية.
مجتمتتع الدراستتة :تتكااون عينااة الدراسااة "حج ا العينااة" ماان ( )211مفاارد ماان الشااباب الجااامعي المصااري متساامة
بالتسااوي بااين الااذكور واإلنااا  )411( :ماان ذكااور و( )411ماان اإلنااا  ،أي بنساابة  %21لكاال منهمااا ،وذلااك بالنساابة
لمتيير النوع فتط ممان يساتخدمون ويتاابعون مواقاع الشابكات االجتماعياة علاى شابكة اإلنترنات ,ويات تتساي المفاردات
علااى أربااع جامعااات مصاارية ماان حي ا نمااط التعلااي ل اامان المهيااد ماان التمثياال األف اال للشااباب الجااامعي بمختلااف
اتجاهاته ؛ ولتقتيق أكبر قدر من القيادية والموضوعية ،وهي موزعة كالتالي:
( )011مفرد جامعة التااهر  :تمثال الق ار  )011( ,مفارد جامعاة االزهار :تمثال التعلاي ذا الااابع الاديني)011( ,
مفرد جامعة  6أكتوبر :تمثل التعلي الخاص )011( ,مفرد جامعة طناا :تمثل المقافظات الريفية.
مبررات اختيار الشبا الجامعي المصري كعينة للدراسة الميدانية الحالية:
 .0أن شريقة الشباب الجامعي من كبرا شرائ المجتمع المصري وأكثرها تأثيرا فيه.
 .4أن الشباب الجامعي هو قائد مسير التنمية مستتبال فهو أمل األمة ومصدر قوتها.
 .3الشباب الجامعي المصري هو أكثر قدر على النشاط والتفاعل والتقر اإليجابي ،والتأثير فاي كافاة
األمور ،وتاصة السياسية.
 .2الشااباب المصااري أصااب حريص اا علااى الوقااوف علااى مجريااات األحاادا ومتابعااة مااا يجاارا علااى
الساحة العربية والعالمية من أحدا وتييرات مختلفة.
 .2اعتماااد الشااباب الجااامعي علااى اإلنترناات ومواقااع الشاابكات االجتماعيااة باعتبارهااا بااديال للمشاااركة
السياسية على أرض الواقع.
 .6أن الشباب الجامعي المصري أكثر قدر على التعامل مع التكنولوجيا القديثة من الف اائيات ومواقاع
التواصل االجتماعي التي تقتات إلى قدرات تاصة في التفاعل مع أجههه الكمبيوتر.
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 .7رغبة الشباب الجامعي في التواصل مع كل ماا هاو جدياد ،والتفاعال معاه ،وساعيه الادائ إلاى تاوض
غمار التجربة دون تردد من أجل الوقوف على كل ما هو جديد وحدي .
 .1أنااه مجتمااع لااه أهميتااه الخاصااة بوصاافه مجتمعاا إعالمياا ،وهااذه الفئااة العمريااة التااي تباادأ ماان مرحلااة
التكوين إلى مرحلة الن وت تتمياه بااابع الخصوصاية التاي تتمثال فاي تمياه هاذه الشاريقة بوصافها
أكثر الشرائ االجتماعية استخداما لمواقع الشبكات االجتماعية ،كاونه مان الشارائ العمرياة األكثار
نشاطا في شبكة اإلنترنت وإسهاما في الم امين التي يتبادلونهاا ماع زمالئها وأصادقائه ومعاارفه
في مختلف شئون القيا  ،وتصوصا النواحى السياسية.
حدود الدراسة :تمثلت حدود الدراسة الحالية فيما يلي:
ـ الحدود الموضوعية :حي تتتصر القدود الموضوعية للدراساة علاى الموضاوعات والت اايا التاي تعالجهاا
الدراسة ،وهاي اساتخدام مواقاع الشابكات االجتماعياة ،وعالقتاه بالمشااركة السياساية فاي االنتخاباات الرئاساية
المصرية  4102على عينة من الشباب الجامعي فتط.
ـتت الحتتدود النمنيتتة :وتمثلاات فااي الفتاار  4102/6/0إلااى  ( .4102/6/30الماادي الهمنااي لتابيااق اسااتمار
االستبيان).
أدوات جمع البيانات :تم جمع بيانات الدراسة الحالية من خالل أداة االستبيان.
 واالساتبيان -بوصافه أدا  -يساتخدم فاي جماع البياناات عان طرياق اساتثار األفاراد المبقاوثين باريتاة منهجياةللقصول منه على أفكاار وآرا معيناة فاي إطاار البياناات المرتبااة بموضاوع الدراساة وأهادافها دون تادتل مان
الباحثين في التترير الذاتي للمبقوثين عن هذه البيانات.
 إجراءات تطبي االستبيان:
 اتتااار الباحث اان بالاريتااة العشااوائية غياار المنتظمااة ماان بااين الشااباب الجااامعي فااي المجتمااع األصاالي للعينااةالمالوبة.
 وضع الباحثان في االعتبار أن يكون تابياق االساتبيان علاى عادد يهياد عان األعاداد المالوباة بنسابة ()%01احتياطيا؛ الحتمال وجود استمارات غير صقيقة فيمكن استبعادها.
 وزع الباحثان االستبيانات ،وأوضقا له تعليمات اإلجابة على كل جه من أجهائه. ت التابيق في الفتر من  4102/6/0وحتى .4102/6/30المعامالت اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
بعد االنتها من جمع بيانات الدراسة الميدانية ت ترميه البيانات وإدتالها إلاى القاساب اآللاى ،ثا معالجتهاا وتقليلهاا
واسااتخرات النتااائا اإلحصااائية باسااتخدام برناااما "القهمااة اإلحصااائية للعلااوم االجتماعيااة )Statistical " SPSS
 ،)Package for the Social Scienceوت اللجو إلى المعامالت واالتتبارات اإلحصائية التالية في تقليال بياناات
الدراسة:
 التكرارات البسياة والنسب المئوية. المتوساات القسابية واالنقرافات المعيارية. معامل ارتباط بيرسون للعالقة الخاية بين متييرين. اتتبااار كااا )Chi Square Test( 4لدراسااة الداللااة اإلحصااائية للعالقااة بااين متيياارين ماان المتيياارات االساامية(.)Nominal
 اتتبار ( )T- Testلدراسة الداللة اإلحصائية للفروق باين المتوسااات القساابية لمجماوعتين مان المبقاوثين فاي أحادمتييرات الفئة أو النسبة ()Interval Or Ratio
تقلياال التباااين ذي البعااد الواحااد ( )One Analysis of Varianceالمعااروف اتتصااارا باسا ( )ANOVAلدراسااةالداللة اإلحصائية للفروق باين المتوسااات القساابية ألكثار مان مجماوعتين مان المبقاوثين فاي أحاد متييارات الفئاة أو
النسبة ()Interval Or Ratio
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االتتبااارات البعديااة ( )Post Hoc Testsباريتااة أقاال فاارق معنااوي ()Least Significance Differenceوالمعااروف اتتصااارا باس ا ( )LSDلمعرفااة مصاادر التباااين ،وإجاارا المتارنااات الثنائيااة بااين المجموعااات التااي يثباات
( (ANOVAوجود فروق دالة إحصائيا بينها.
 حساااب التقلياال العاااملي والااذي يتااوم بتقلياال المكونااات األساسااية لعبااارات المتياااس  ،والتاادوير المتعامااد للمقاااورباريتة فاريماك  Varimaxوفتا لمقك هنري كيهر Kaiser Henryباستخدام برناما .Spss11.0
النتائو العامة للدراسة الميدانية:
توصيف عينة الدراسة الميدانية:
.0
ت اتتيار عينة الدراسة من اربعة جامعات مصرية هي جامعات  :التاهر ,طناا ,االزهر6 ,أكتوبر
حتي تكون عينة ممثلة للنظام التعليمي في مصر في مرحلة التعلي العالي بمختلف انواعة .
جدول رقم ()0
توصيف عينة الدراسة الميدانية ن = 211
المتغيرات
النود

الجامعة

اإلقامة

%
ذكور

66

إناث

42

القاهرة

42

طنطا

42

األزهر

42

6أكتوبر
ريف
حضر

42
52
42

تكشف بيانات الجدول الساب ما يلي :من حي النوع :نسبة  %66مان أفاراد العيناة ذكاور ،ونسابة  %32مانه إناا ,
ومن حي الجامعة :نسبة  %42من أفراد العينة بجامعة التاهر  ,ونسبة  %42منه بجامعة طناا ,ونسابة  %42مانه
بجامعااة األزهاار ,ونساابة  %42ماانه بجامعااة  6أكتااوبر ,وماان حي ا اإلقامااة :نساابة  %72ماان أفااراد العينااة متيمااون
بالريف ,ونسبة  %42منه متيمون بالق ر.
2ـ مدى استخدام الشبا الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية:
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 .
يتضح لنا أن :نسبة  %7112من أفراد العينة يستخدمون مواقع الشبكات االجتماعية ,ونسبة  %0712منه يساتخدمونها
وجود فروق فاي مادا اساتخدام مواقاع الشابكات االجتماعياة ,حيا
أحيانا ,ونسبة  %210منه ال يستخدمونها ،ويت
كانت قيمة كاا 4دالاة عناد مساتوا  ,11110ماا يعناي ارتفااع عادد أفاراد العيناة مان الشاباب الجاامعي الاذين يساتخدمون
مواقع الشبكات االجتماعية.
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4ـ ترتيب مواقع التواصل االجتماعي األكثر تفضيال لدى الشبا الجامعي:
استعان الباحثان بهاذا التسااؤل لمعرفاة اي مواقاع التواصال االجتمااعي يقظاي بأهتماام الشاباب الجاامعي وتف ايله لاه
وايهما قربا منه وتأثيرا عليه بما له من تصائ وسمات يف لها الشباب .
يتضح لنا أن :أه مواقع التواصل االجتماعي األكثر تف يال هي:
موقااع فااي بااو ( (Facebookبمتوسااط  412فااي الترتيااب األول ,يلي اه يويتيااوب ( )you tubeبمتوسااط  111فااي
الترتيب الثاني ,ث تويتر ( )Twitterبمتوسط  117في الترتيب الثال  ،وهذا يظكاد بادوره أهمياة موقاع الفاي باو فاي
األحادا الهامااة فااي مصاار ،وعلاى رأسااها ثااور  42يناااير ،وثااور  31يونياو ،وأتياارا االنتخابااات الرئاسااية المصاارية
. 4102
2ـ األوقات التي ينيد فيها استخدام المواقع الشبكات االجتماعية:
قصااد الباحثااان ماان ورا هااذا التساااؤل معرفااة االوقااات التااي يهيااد فيهااا اقبااال الشااباب علااي اسااتخدام مواقااع الشاابكات
االجتماعية وذلك لمعرفة اهمية متيير المشاركة السياسية والقصول علي المعلوماات الخاصاة بهاا مان باين المتييارات
االتري .
يتضح أن :نسبة  %3616من أفراد العينة ال يوجد لديه وقت مقدد يهياد فياه اساتخدامه لمواقاع الشابكات االجتماعياة,
ونسبة  %4216من أفراد العينة يهيد استخدامه لمواقاع الشابكات االجتماعياة فاي أوقاات األزماات وتصااعد األحادا ,
ونسبة  %02مانه يساتخدمونها فاي اإلجاازات والمناسابات ,ونسابة  %0312مانه يساتخدمونها للتسالية وشايل أوقاات
الفراغ ,ونسبة  %111من أفاراد العيناة يهياد اساتخدامه عناد الرغباة فاي القصاول علاى المعلوماات السياساية ,وأتيارا
وجود فروق في األوقاات التاي يهياد فيهاا اساتخدام
نسبة  %010من أفراد العينة يهيد استخدامه أثنا الدراسة ،ويت
الشباب عينة الدراسة لمواقع الشبكات االجتماعية ,حي كانت قيمة كا 4دالة عند مستوا .11110
2ـــ أهم الموضوعات التي يفضل الشبا مناقشتها عبر مواقع الشبكات االجتماعية:
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 .
يتضتتح لنتتا أن :أهاا الموضااوعات التااي يف اال الشااباب الجااامعي مناقشااتها عباار مواقااع الشاابكات االجتماعيااة هااي:
الموضوعات االجتماعية بمتوسط  617في الترتيب األول ,ث الموضوعات السياسية بمتوسط  616فاي الترتياب الثااني,
ث الموضوعات العلمية بمتوسط  612في الترتيب الثال  ,وفي الترتيب األتيار جاا ت الموضاوعات الصاقية بمتوساط
. 316
حصول الموضاوعات السياساية علاى الترتياب الثااني مان باين أها الموضاوعات التاي يف ال الشاباب
ومماسبق يت
الجامعي مناقشتها عبر شبكات التواصل االجتماعي ،وهذا يدل على أن الشئون السياسية وما يتعلق بهاا أصابقت تقتال
مكانة متتدمة في ترتيب أولويات اهتمام الشباب.
 -6أسبا استخدام الشبا الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية:
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
الرئاسية المصرية  4102في ترتيب متتدم من بين االستخدامات المختلفة  ,وقد قام الباحثان بقساب التقليل العاملي
وذلك بهدف التعرف على العوامل الدافعة الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية .
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جدول ()4
أسبا استخدام الشبا الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية ن=.452
قيم شيوع عبارات المقياس "االشتراكيات" Communalities
المفردة
 .0استخدمها لمقابلة أشخاص جدد.
.4
.4
.2
.2
.6

.5

أبحث عن مستخدمين يشاركوني
نفس اهتماماتي.
استخدمها لتبادل ومشاركة األفكار مع
مستخدمين آخرين.
استخدمها ألنها تشعرني بالتواصل
االجتماعي.
استخدمها ألنها تسمح لي بتبادل
مقاطع الفيديو والصور مع األصدقاء.
استخدمها ألنها تساعدني على
النقاش مع اآلخرين بشأن القضايا
المثارة واألحداث الخاصة باالنتخابات
الرئاسية المصرية .2014
استخدمها ألنها وسيلة سريعة
االستخدام.

 .8استخدمها ألنها وسيلة سهلة
االستخدام.
 ..استخدمها ألنها وسيلة تالئمني.
 .01استخدمها لسهولة الوصول إلي أي
شخص.
 .00استخدمها ألنني أستطيع بسهولة
الوصول إلي أي محتوي.
 .04استخدمها ألنها تخلصني من الملل.

المفردة

التشبع

التشبع

16566

 .04استتتتتخدمها ألنهتتتتا تستتتتاعدني علتتتتى تجنتتتتب 16520
اآلخرين
 .02استتتتتخدمها ألنهتتتتا تستتتتاعدني علتتتتى نستتتتيان 16686
ضغوط الدراسة وغيرها من الهموم.
 .02استخدمها ألنها تتيح لتي معرفتة أشتياء عنتي 16265
وعن اآلخرين.
 .06استخدمها للتعرف على كل متا هتو جديتد متن 166.2
أخبار وحقائ .
 .05استتتتخدمها ألن بهتتتا معلومتتتات مختلفتتتة عمتتتا 1656.
تنشره الصحافة والتليفنيون.
 .08استتتخدمها للتعتترف علتتى األحتتداث السياستتية 16662
الخاصة باالنتخابات الرئاسية.

16606

 .0.استتتتتتخدمها للتعتتتتترف علتتتتتى آراء اآلختتتتترين 166.5
وتعليقتتتتتاتهم حتتتتتول الموضتتتتتوعات الخاصتتتتتة
باالنتخابات الرئاسية.
 .41استخدمها لمتابعة األحداث والقضتايا العربيتة 16684
والدولية.
 .40استتتتخدمها ألننتتتي استتتتطيع اختيتتتار ومتابعتتتة 16601
الموضوعات السياسية.
 .44استتتخدمها ألنهتتا تتتتيح لتتي االختيتتار متتن بتتين 16686
العديد من مرشحي الرئاسة.
 .44استخدمها ألنني اتحكم في الوقت الت ي أتتابع 1661.
فيه الموضوعات.
 .42استتتتتتخدمها ألنهتتتتتا تستتتتتمح لتتتتتي بمناقشتتتتتة 1666.
الموضوعات والقضايا السياسية بحرية.

16815
16644
16228
16612
16642

16652
1652.
16688
16541
16518
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جدول ()3
تشبع أسبا استخدام الشبا الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية بالعامل العام قبل التدوير.
المفردة
 .0استخدمها لمقابلة أشخاص جدد.
.4
.4
.2
.2
.6

.5

أبحث عن مستخدمين يشاركوني نفس
اهتماماتي.
استخدمها لتبادل ومشاركة األفكار مع
مستخدمين آخرين.
استخدمها ألنها تشعرني بالتواصل
االجتماعي.
استخدمها ألنها تسمح لي بتبادل مقاطع
الفيديو والصور مع األصدقاء.
استخدمها ألنها تساعدني على النقاش
مع اآلخرين بشأن القضايا المثارة
واألحداث الخاصة باالنتخابات الرئاسية
المصرية .2014
استخدمها ألنها وسيلة سريعة
االستخدام.

المفردة

التشبع

التشبع

162.0

 .04استخدمها ألنها تساعدني على تجنب 16425
اآلخرين.
 .02استخدمها ألنها تساعدني على نسيان 16264
ضغوط الدراسة وغيرها من الهموم.
 .02استخدمها ألنها تتيح لي معرفة أشياء عني 16424
وعن اآلخرين.
 .06استخدمها للتعرف على كل ما هو جديد من 16258
أخبار وحقائ .
 .05استخدمها ألن بها معلومات مختلفة عما 16211
تنشره الصحافة والتليفنيون.
 .08استخدمها للتعرف على األحداث السياسية 16454
الخاصة باالنتخابات الرئاسية.

16626

 .0.استخدمها للتعرف على آراء اآلخرين 16282
وتعليقاتهم حول الموضوعات الخاصة
باالنتخابات الرئاسية.
 .41استخدمها لمتابعة األحداث والقضايا العربية 1642.
والدولية.
 .40استخدمها ألنني استطيع اختيار ومتابعة 16428
الموضوعات السياسية.
 .44استخدمها ألنها تتيح لي االختيار من بين 1641.
العديد من مرشحي الرئاسة.
 .44استخدمها ألنني اتحكم في الوقت ال ي أتابع 16465
فيه الموضوعات.
 .42استخدمها ألنها تسمح لي بمناقشة 16455
الموضوعات والقضايا السياسية بحرية.

16251
1642.
1622.
16205
16280

 .8استخدمها ألنها وسيلة سهلة االستخدام.

16242

 ..استخدمها ألنها وسيلة تالئمني.

16201

 .01استخدمها لسهولة الوصول إلي أي
شخص.
 .00استخدمها ألنني أستطيع بسهولة
الوصول إلي أي محتوي.
 .04استخدمها ألنها تخلصني من الملل.

16440
16615
16248
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جدول رقم ()2
تشبع المفردات على عوامل مقياس اإلدراك والجنر الكامن ونسبة التباين لكل عامل .
العوامل
المفردات
0
4
4
2
2
6
5
8
.
01
00
04
04
02
02
06
05
08
0.
41
40
44
44
42
الجنر الكامن
نسبة التباين

4

0

4

16485
16406
16252
16242
16261
16221
162.2
16222
16614
1666.
16225
162.4
16225
162.4
16622
166.4
162.4
1665.
16644
1622.
166.8
16284
16226
16608
56825
%4466.5

4624.
%016062

06.58
%86420

يتضتتح متتن الجاادوال الثالثااة السااابتة والتااي تتااوم بتقلياال دوافااع أو أسااباب اسااتخدام الشااباب الجااامعي لمواقااع الشاابكات
االجتماعيااة ان البق ا عاان مسااتخدمين يشاااركوني نف ا اهتماماااتي جااا فااي الترتيااب االول بنساابة  .11117وجااا فااي
الترتيب الثاني استخدمها ألن بها معلومات مختلفة عما تنشره الصقافة والتليفهياون بنسابة  .11762وجاا فاي الترتياب
الثال استخدمها لمتابلاة أشاخاص جادد بنسابة  .11766بينماا كاان اساتخدمها ألنهاا تشاعرني بالتواصال االجتمااعي اقال
اسباب استخدام مواقع الشبكات االجتماعية حي حلصت علي .11221
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 - 7درجة استخدام مواقع الشبكات االجتماعية للمتابعة والمشاركة اإللكترونية في أحداث االنتخابات لرئاسية
المصرية  4102مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى.
استعان الباحثان بهاذا التسااؤل للمتارناة باين اساتخدام الشاباب الجاامعي لمواقاع الشابكات االجتماعياة كأوسايلة اتصاال
حديثة ووسائل االعالم االتاري ,وجاا اساتخدام الشاباب الجاامعي لمواقاع الشابكات االجتماعياة فاي مكاناة متتدماة جادا
متارنة بوسائل االعالم االتري .
يتضتتح لنتتا ان :أن نساابة  %0212ماان أفااراد العينااة يسااتخدمون مواقااع الشاابكات االجتماعيااة بنساابة  %011للمتابعااة
والمشاااركة اإللكترونيااة فااي أحاادا االنتخابااات الرئاسااية المصاارية 4102م متارنااة بوسااائل اإلعااالم األتاارا ,ونساابة
 %4711مااانه اساااتخدموا مواقاااع الشااابكات االجتماعياااة والمواقاااع اإلتبارياااة بشاااكل متاااوازن ,ونسااابة  %4113مااانه
استخدموا مواقع الشبكات االجتماعية واإلعالم التتليدي بشكل متتارب ,ونسبة  %0214منه استخدموا مواقع الشابكات
االجتماعية بشكل أكبر من اإلعالم التتليدي ,ونسبة  %0011منه استخدموا مواقع الشبكات االجتماعية بشكل أقل مان
اإلعالم التتليدي ,ونسبة  %612منه ل يستخدموا مواقع الشبكات االجتماعية إطالقا.
ويت ا وجااود فااروق فااي درجااة اسااتخدام مواقااع الشاابكات االجتماعيااة للمتابعااة والمشاااركة اإللكترونيااة فااي أحاادا
االنتخابات الرئاسية المصرية 4102متارنة بوسائل اإلعالم األترا ,حي كانت قيمة كاا 4دالاة عناد مساتوا ,11110
وهذه النتيجة تظكد أهمياة مواقاع التواصال االجتمااعي ودورهاا الماظثر فاي االنتخاباات الرئاساية المصارية  4102لادا
الشباب.
8ـتتت طبيعتتتة المشتتتاركة فتتتي أنشتتتطة إلكترونيتتتة ضتتتمن شتتتبكات التواصتتتل االجتمتتتاعي تتعلتتت باالنتخابتتتات الرئاستتتية
المصرية.4102
جا هاذا التسااؤل لتوضاي طبيعاة مشااركة الشاباب فاي أنشااة إلكترونياة ضامن شابكات التواصال االجتمااعي وكياف
كانت طبيعة هذه المشاركة وشكلها فيما يتعلق باالنتخابات الرئاسية المصرية . 4102
يتضح لنا أن :نسبة  %7417من أفاراد العيناة قااموا باالتعليق علاى بعاض األنشااة فاي إحادا أو عاد صافقات متعلتاة
باالنتخابااات ,ونساابة  %6411ماانه قاااموا بنشاار أتبااار تتعلااق بالمرشااقين ,ونساابة  %2614ماانه قاااموا ب نشااا صاافقة
معينااة لمرشااقي الرئاسااة ,وأتياارا نساابة  %4713ماانه قاااموا ب نشااا صاافقات أو مجموعااات لنشاار األفكااار والاارؤا
وجاود فاروق فاي بعاض مظااهر المشااركة فاي
الخاصة بالمرشقين الثوريين للقصول على تأييد الرأي العام ،ويت
أنشاة إلكترونية ضمن شبكات التواصل االجتماعي تتعلق باالنتخابات الرئاسية المصرية 4102حي كانت قيماة كاا4
دالة عند مستوا  ,11110ما عدا إنشا صفقة معيناة لمرشاقي الرئاساة ,الادتول إلاى مجموعاات النتااش لتكاوين رأي
مناصر لمرشقين بعينه كان التكرار الفعلى متاربا للتكرار المتوقاع؛ ومان ثا كانات قيماة كاا 4غيار دالاة عناد مساتوا
 ,1112وهااذا يظكااد أن الشااباب كاناات مشاااركته إيجابيااة بدرجااة كبياار فااي اسااتخدام مواقااع التواصاال االجتماااعي فااي
االنتخابات الرئاسية المصرية 4102
.ـــ رأي الشبا الجامعي في متابعة شبكة اإلنترنت لالنتخابات الرئاسية المصرية .4102
استعان الباحثان بهذا التساؤل لمعرفة رأي الشباب الجامعي فاي متابعاة شابكة االنترنات لالنتخاباات الرئاساية المصارية
 4102ماان تااالل وضااع مجموعااة ماان العبااارات التااي تتااي ذلااك وجااا ت نتااائا هااذا التساااؤل فااي مجملهااا ان شاابكة
االنترنت تفوقت بشكال كبيرا في اطالع الشباب علي كل مايدور علي الساحة السياسية في مصر .

16

دورية إعالم الشرق األوسط
العدد القادي عشر
تريف 5102

استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وعالقته بالمشاركة السياسية
ممدوح شتلة وحنان كامل

جدول رقم ()5
رأي الشبا الجامعي في متابعة شبكة اإلنترنت لالنتخابات الرئاسية المصرية 4102م (ن=)452
مواف

العبارة
 -0تفوقت شبكة اإلنترنت على ما عداها من وسائل اإلعالم
في دفع الشباب إلى المشاركة في االنتخابات.
 -4ساهمت مواقع الشبكات االجتماعية في تجميع الشباب
وتقفيهه للتصويت لمرش بعينه.
 -3تيلبت شبكة اإلنترنت ومواقع الشبكات االجتماعية على
كل التيود التي حاولت النظ المصرية فرضها على اإلعالم
التتليدي.
 -2تعتبر مواقع الشبكات االجتماعية ماد أرشيفية لكل من
يريد القصول على معلومات عن االنتخابات الرئاسية
المصرية .4102
 -2أتاحت شبكة اإلنترنت الفرصة لكل المهتمين بالشأن
السياسي للتعبير عن وجهة نظره حول المرشقين عبر
مواقعه االجتماعية الخاصة به .
 -6قامت مواقع التواصل االجتماعي بعرض األفالم الخاصة
بتفاصيل األحدا التي ل تت وسائل اإلعالم التتليدية بعرضها عن
كل مرش .
 -7االنتخابات في زمن مواقع الشبكات االجتماعية جعلت من
العال شريكا فيها.
 -1كانت مواقع الشبكات االجتماعية بمثابة الجهاز العصبي
الرقمي الذي سم لالنتخابات الرئاسية بأن تدار إدار لقظية
تشاركية من قبل الجماهير الواسعة.

محايد
%

%

معارض
%

متوس
ط

411

2216

012

4110

60

0613

4132

021

3216

060

23

62

0712

4144

420

6212

040

3412

04

314

4160

433

6413

040

3412

41

213

4127

477

7210

73

0212

42

612

4161

442

6114

042

3212

41

213

4122

422

6212

011

4617

42

711

4121

440

2210

042

3314

42

711

4120

االتجاه
موافق
مقايد
موافق
موافق

موافق
موافق
موافق
موافق

يتضح من الجدول الساب أن :أفراد العينة كانوا ماوافتين علاى متابعاة شابكة اإلنترنات لالنتخاباات الرئاساية المصارية
 :4102أتاحت شبكة اإلنترنت الفرصة لكل المهتمين بالشأن السياسي للتعبير عن وجهة نظاره حاول المرشاقين عبار
مواقعه االجتماعية الخاصة به " بمتوسط  ،4161تيلبت شبكة اإلنترنت ومواقع الشابكات االجتماعياة علاى كال التياود
التااي حاولاات الاانظ المصاارية فرضااها علااى اإلعااالم التتلياادي بمتوسااط  ،4160االنتخابااات فااي زماان مواقااع الشاابكات
االجتماعية جعلت من العال شريكا فيها بمتوسط  ،4121النتائا السابتة من وجهة نظر الشاباب تظكاد أهمياة دور مواقاع
التواصل االجتماعي في المساهمة والمتابعة والمشاركة في االنتخابات الرئاسية المصرية .4102
وكان اتجا الشباب الجامعي في متابعة شبكة اإلنترنت لالنتخابات الرئاسية المصارية  4102يتسا فاي معظا عباارات
المتياس بالموافتة .
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 -01المرشح ال ي قمت بعمل دعاية أو ترويو لبرنامجه االنتخابي في االنتخابات الرئاسية المصرية:
جااا هااذا التساااؤل لمعرفااة اي ماان المرشااقين لمنصااب الاارئي قااام الشااباب الجااامعي المصااري بعماال دعايااة اوتاارويا
لبرنامجة االنتخابي او تأيد علي صفقات مواقاع الشابكات االجتماعياة وكاان مان ال اروري وضاع مثال هاذا التسااؤل
نظرا لقدو هذه االنتخابات الرئاسية بين اثنين من المرشقين فتط واجرائها في مناخ ديمتراطي تال .
يتضح لنا أن :نسبة  %7213من أفراد العينة قاموا بعمل دعاية أو ترويا للبرنااما االنتخاابي للسايد عبادالفتاح السيساي
في االنتخابات الرئاسية المصرية ,ونسبة  %4217منه قاموا بعمل دعاية أو تارويا للبرنااما االنتخاابي للسايد حمادين
صااباحي فااي االنتخابااات الرئاسااية المصاارية ،ويت ا وجااود فااروق فااي المرش ا الااذي قماات بعماال دعايااة أو تاارويا
لبرنامجه االنتخابي في االنتخابات الرئاسية المصرية  ,4102حي كانت قيمة كا 4دالة عند مستوا  ,11110ماا يعناي
ارتفاع عدد أفراد العينة الذين قاموا بعمل دعاية أو ترويا للبرناما االنتخابي للسيد عبد الفتااح السيساي فاي االنتخاباات
الرئاسية المصرية.
 -00اإلشباعات المتحققة لدى الشبا من استخدام مواقع الشبكات االجتماعية:
وضااع هااذا التساااؤل التتبااار الشااق االتاار ماان نظريااة االسااتخدامات و اإلشااباعات وهااو معرفااة اإلشااباعات المختلفااة
المتقتتة لدي الشباب الجامعي من استخدام مواقع الشبكات االجتماعية ,وجا ت اإلشباعات السياساية المرتبااة بمتابعاة
العملية االنتخابية في مصر في مكانة متتدمة بين اإلشاباعات المختلفاة التاي تتقتاق لادي الشاباب الجاامعي مان اساتخدام
مواقع الشبكات االجتماعية .
جدول رقم ()6
اإلشباعات المتحققة لدى الشبا من استخدام مواقع الشبكات االجتماعية ن=452
العبارة
 -0شيل وقت الفراغ والتخل من الملل.
 -4االسترتا والراحة عند الشعور بالتعب.
 -3التسلية والشعور بالسعاد .
-2نسيان المشاكل التي أتعرض لها.
 -2تشعرني بالراحة النفسية واالطمئنان.
-6أشعر باأللفة والتواصل مع الشخصيات
السياسية.
 -7أناقش مقتواها مع أسرتي.
 -1المساعد في التعامل مع اآلتر ن لمعرفة رأيه
في مرشقي الرئاسة.
 -2التعرف على معلومات تفيدني في حياتي.
 -01زياد المعرفة باألحدا الجارية في
حياتي.
 -00الوصول إلى ك هائل من المعلومات
بأقصي سرعة.
-04زادت من معلوماتي تاصة السياسية.
-03زادت من قدرتي على تقليل البرناما
الخاص بكل مرش .
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 -02إرضا رغبتي في القصول على معلومات
عن مرشقي الرئاسة.
 -02جعلتني أفه ما يدور حولي من أحدا عن
االنتخابات الرئاسية المصرية.
-06تهود معرفتي السياسية ألمتلك القجة
لمناقشة اآلتر ن.
 -07توفر لي التفاعلية كفرصة إلبدا الرأي
بقرية في الموضوعات والت ايا المثار .
 -01إرضا رغبتي للمشاركة السياسية
اإللكترونية في االنتخابات الرئاسية المصرية
.4102
-02تقتق التواصل بيني وبين أناس من ثتافات
أترا.
-41زياد معرفتي بالت ايا السياسية الخاصة
باالنتخابات والمرشقين.
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يتضتتح متتن الجتتدول الستتاب أن :أفااراد العينااة ياارون أن أه ا اإلشااباعات المتقتتااة لااديه ماان اسااتخدام مواقااع الشاابكات
االجتماعية في الجه األول منها يتعلق بتاداول المعلوماات ،والتعارف إلاى معلوماات جدياد  ،والتواصال ماع اآلتار ن,
وفااي الجااه الثاااني منهااا يتعلااق بالمعلومااات السياسااية والعمليااة االنتخابيااة المصاارية ،والمرشااقين والمشاااركة فااي
االنتخابات؛ وهذا يظكد أهمية مواقع الشبكات االجتماعية في إشاباع احتياجاات الشاباب مان القاجاة للمعلوماات المتعلتاة
بالعملية االنتخابية والمعلومات السياسية.
وكان اتجا الشباب الجامعي نقو اإلشباعات المتقتتاة لاديه مان اساتخدام مواقاع الشابكات االجتماعياة يتسا فاي معظا
عبارات المتياس بالموافتة .
 -04مقترحات توظيف اإلنترنت ومواقع الشبكات االجتماعية بشكل جيد الستقطا الشبا نحو العمل السياسي:
استعان الباحثان بهذا التساؤل لالستفاد من ارا الشباب الجامعي المختلفة في كيفية توظيف االنترنت ومواقع الشابكات
االجتماعية بشكل جيد لجذب الشباب بشكل عام نقو العمال السياساي والمشااركة فاي القياا السياساية بمختلاف انواعهاا
واشكالها ولكي يكونوا قو مظثر في المجتمع المصري وأكدت نتائا هذا التسااؤل مان تاالل ارا الشاباب المختلفاة ان
االنترنت ومواقع الشبكات االجتماعية لها دورا كبيرا في دما الشباب المصري في القيا السياسية بمختلف اشكالها.
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جدول رقم ()7
مقترحات توظيف اإلنترنت ومواقع الشبكات االجتماعية بشكل جيد الستقطا الشبا نحو العمل السياسي:
اإلجمالي
ن=452

مقترحات توظيف اإلنترنت ومواقع الشبكات االجتماعية
بشكل جيد الستقطا الشبا نحو العمل السياسي
أن يهت كل فرد بنشر المعلومات الواقعية والبعد عن
نشر الشائعات
أعتتد أن اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي بالفعل
جعلت الباب مفتوحا أمام الجميع للعمل السياسي
زياد المصداقية ب ظهار الدليل على المنشور
المقايد وعدم التشب برأي واحد وماالبة كل الناس
باتباعى
توضي البرناما االنتخابي لكل مرش وتقليله جيدا من
قبل مقللين سياسيين
توسيع دور اإلنترنت للدعاية
منع المواقع اإلباحية واألشيا الخارجة
أن تناقش مشاكل الشباب وتقاول إتاحة فرص عمل له
البد أن نستخدم اإلنترنت استخداما صقيقا ،وأن نعاي
الشباب مساحة من القرية للتعليق ،وإبدا آرائه  ،وأن
يعبروا عما بداتله بمعنى أوض الديمتراطية
المهعومة
يجب االهتمام به من قبل المرشقين وتسليط ال و عليه
أكثر من تالل عمل لجان تتبع المرش إلقناع
المشاركين في شبكات التواصل االجتماعي بأسلوب
علمي متق ر وامتصاص أي انفعال من قبل
المعارضين وعدم الرد بما ال يليق
ال يوجد

الترتيب
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 11136غير دالة

يتضح من الجدول الساب أن :نسابة  %2112مان أفاراد العيناة لاي لاديه اقتراحاات ,ونسابة  %4217مانه اقترحاوا:
أعتتااد أن اإلنترناات ومواقااع التواصاال االجتماااعي بالفعاال جعلاات الباااب مفتوح اا أمااام الجميااع للعماال السياسااي ,ونساابة
 %4210ماانه اقترحااوا :المقايااد وعاادم التشااب باارأي واحااد ،وماالبااة كاال الناااس باتباااعى ,ونساابة  %4210ماانه
اقترحااوا :توساايع دور اإلنترناات للدعايااة ,ويت ا وجااود فااروق فااي متترحااات توظيااف اإلنترناات ومواقااع الشاابكات
االجتماعية بشكل جيد الستتااب الشباب للعمل السياسي؛ حي كانت قيماة كاا 4دالاة عناد مساتوا  ,11110ماا عادا (ال
يوجد) كان التكرار الفعلى متاربا للتكرار المتوقع؛ ومن ث كانت قيمة كا 4غير دالة عند مستوا .1112
فروض الدراسة:
اختبرت الدراسة عددا من الفروض وكانت النتائو على النحو التالي:
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الفرض األول:
توجتتد فتتروت ذات داللتتة إحصتتائية بتتين الخصتتائص الديموجرافيتتة للشتتبا الجتتامعي المصتتري" :النتتود ،الجامعتتة،
التخصص ،المستوى االقتصتادي واالجتمتاعي" ،ودوافتع استتخدام مواقتع الشتبكات االجتماعيتة" :المعرفتة والتتعلم،
االتصال والتفاعل االجتماعي ،تسلية وترفيه ،االختيار والتحكم ،السياسة ،مدى مالءمة الوسيلة".
(4أ) :الفروت بين ال كور واإلناث في دوافع استخدام مواقع الشبكات االجتماعية:
جدول رقم ( )8
الفروت بين ال كور واإلناث في دوافع استخدام مواقع الشبكات االجتماعية:
إناث
ذكور
مستوى المعنوية
(ن=)048
(ن=)426
ت
الجتنس
المتغير
د.ح454
ع
م
ع
م
المعرفة والتعلم
االتصال والتفاعل االجتماعي
تسلية وترفيه
االختيار والتحكم
السياسة
مدى مالءمة الوسيلة
دوافع استخدام مواقع الشبكات
االجتماعية

114
0314
714
713
0417
0316

0143
0177
0172
0167
4120
4102

1
0313
612
714
0412
0312

0122
0162
0112
0146
4166
0122

01232
1140101611
11717
11247
01277-

 11024غير دالة
 11141غير دالة
 11001غير دالة
 11234غير دالة
 11662غير دالة
 11006غير دالة

6410

1172

6017

7107

11221

 11602غير دالة

يتضح من الجدول الساب  :عدم وجود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متوسااي درجاات الاذكور واإلناا فاي دوافاع
استخدام مواقع الشبكات االجتماعية ,حي كانت قيمة (ت) غير دالة عند مستوا .1112
 :) (4الفروت بين الجامعات في دوافع استخدام مواقع الشبكات االجتماعية:
يتضح لنا أن :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوساات درجات أفراد العينة باتتالف الجامعاات فاي( :التسالية
والترفيااة ،االتتيااار والااتقك  ،السياسااة) دوافااع اسااتخدام مواقااع الشاابكات االجتماعيااة ,حي ا كاناات قيمااة (ف) دالااة عنااد
مستوا أقل من  ، 1112عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوساات درجات أفراد العيناة بااتتالف الجامعاات
في( :المعرفة والاتعل  ،االتصاال والتفاعال االجتمااعي ،مادا مال ماة الوسايلة) ,حيا كانات قيماة (ف) غيار دالاة عناد
مستوا  . 1112مما سب يتضح تحق صحة الفرض األول.
الفرض الثاني:
توجتتد فتتروت ذات داللتتة إحصتتائية بتتين الخصتتائص الديموجرافيتتة للشتتبا الجتتامعي المصتتري" :النتتود ،الجامعتتة،
التخصتتص ،المستتتوى االقتصتتادي واالجتمتتاعي" ،واإلشتتباعات المتحققتتة متتن استتتخدام الشتتبا الجتتامعي لمواقتتع
الشبكات االجتماعية.
(4أ) :الفتتتروت بتتتين التتت كور واإلنتتتاث فتتتي اإلشتتتباعات المتحققتتتة متتتن استتتتخدام الشتتتبا الجتتتامعي لمواقتتتع الشتتتبكات
االجتماعية:
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جدول رقم ( )9
الفروت بين ال كور واإلناث في اإلشباعات المتحققة من استخدام الشبا الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية
المتغير

ذكور
(ن=)426
م

إناث
(ن=)048
م

ع

ت

ع

مستوى المعنوية
د.ح454

اإلشباعات المتحققة من استخدام
01742
1111
2211 1123 2012
الشبا الجامعي لمواقع الشبكات
االجتماعية
يتضتتح متتن الجتتدول الستتاب  :عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوساااي درجااات الااذكور واإلنااا فااي
اإلشباعات المتقتتة من استخدام الشاباب الجاامعي لمواقاع الشابكات االجتماعياة ,حيا كانات قيماة (ت) غيار دالاة عناد
مستوا .1112
 :) (4الفروت بين الجامعات في اإلشباعات المتحققة من استخدام الشبا الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية:
يتضح لنا أن :جا أفراد العينة بجامعة التاهر في الترتيب األول بمتوسط  2414في اإلشاباعات المتقتتاة مان اساتخدام
الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية ,وجا ت جامعة طناا في الترتيب الثاني بمتوسط  ,2016وجاا ت جامعاة
 6أكتااوبر فااي الترتيااب الثال ا بمتوسااط  , 2114وفااي الترتيااب األتياار جامعااة االزهاار بمتوسااط  2211فااي اإلشااباعات
المتقتتة من استخدام الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية.
جدول رقم ( )10
الفروت في اإلشباعات المتحققة من استخدام الشبا الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية باختالف الجامعات
11112
غير دالة

الفروت تبعا إلى

البيان
بين مجموعات
داتل

مجمود
الدرجات

د.ح

متوسط

ف

مستوى
المعنوية

اإلشتتتباعات المتحققتتتة متتتن
استتتخدام الشتتبا الجتتامعي
01273
لمواقتتتتتتتتتتتتتتع الشتتتتتتتتتتتتتتبكات
مجموع
373
472621073
االجتماعية
من خالل الجدول الساب يتبين :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوساات درجات أفراد العينة بااتتالف
الفئات العمرية في اإلشباعات المتقتتاة مان اساتخدام الشاباب الجاامعي لمواقاع الشابكات االجتماعياة ,حيا كانات قيماة
(ف) غير دالة عند مستوا . 1112
مما سب يتضح تحق صحة الفرض الثاني.
3211122
474031471

3
371

0061262
721323

11022
غير دالة

الفرض الثالث:
توجتتد عالقتتة ارتباطيتتة ذات داللتتة إحصتتائية بتتين دوافتتع استتتخدام الشتتبا الجتتامعي لمواقتتع الشتتبكات االجتماعيتتة:
"المعرفتتتة والتتتتعلم ،االتصتتتال والتفاعتتتل االجتمتتتاعي ،التستتتلية والترفيتتتة ،االختيتتتار والتتتتحكم ،المشتتتاركة فتتتي الحيتتتاة
السياسية" ،والمشاركة في االنتخابات الرئاسية المصرية .4102
يتضح لنا أن:
وجود عالقة طردية متوساة بين المشاركة فاي االنتخاباات الرئاساية المصارية  4102ودوافاع السياساة ،حيا كانات(<113ر< )116وهي دالة عند مستوا .1110
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وجود عالقة طردية متوساة بين المشاركة في االنتخابات الرئاسية المصرية  4102ودوافع االتتيار والاتقك  ,حياكانت (<113ر< )116وهي دالة عند مستوا .1110
وجود عالقة طردية متوساة بين المشاركة في االنتخابات الرئاسية المصرية  4102ودوافع استخدام مواقع الشابكاتاالجتماعية ,حي كانت (<113ر< )116وهي دالة عند مستوا .1110
 وجود عالقة طردية ضاعيفة باين المشااركة فاي االنتخاباات الرئاساية المصارية  4102ودافاع المعرفاة والاتعل  ,حياكانت (ر< )113وهي دالة عند مستوا .1110
 وجااود عالقااة طرديااة ضااعيفة بااين المشاااركة فااي االنتخابااات الرئاسااية المصاارية  4102ودافااع االتصااال والتفاعاالاالجتماعي ,حي كانت (ر< )113وهي دالة عند مستوا .1112
 وجود عالقة طردية ضعيفة باين المشااركة فاي االنتخاباات الرئاساية المصارية  4102ودافاع التسالية والترفياه ,حياكانت (ر< )113وهي دالة عند مستوا .1110
عدم وجود عالقة ذات داللاة إحصاائية باين المشااركة فاي االنتخاباات الرئاساية المصارية  4102ودافاع مادا مال ماةالوسيلة ,حي كانت (ر) غير دالة عند مستوا .1112
مما سب يتضح عدم تحق صحة الفرض الثالث
الفرض الرابع:
توجتتد عالقتتة ارتباطيتتة دالتتة إحصتتائيا بتتين تقيتتيم المبحتتوثين عينتتة الدراستتة لتتدور مواقتتع الشتتبكات االجتماعيتتة فتتي
االنتخابات الرئاسية ،واإلشباعات المتحققة لديهم من استخدام تلك المواقع.
جدول رقم ()11
العالقة بين تقييم المبحوثين عينة الدراسة لدور مواقع الشبكات االجتماعية في االنتخابات الرئاسية واإلشباعات
المتحققة لديهم من استخدام تلك المواقع
المتيير

تقييم المبحوثين عينة الدراسة لدور مواقع الشبكات االجتماعية
في االنتخابات الرئاسية
مستوا الداللة
التو
االتجاه
معامل االرتباط

اإلشباعات المتحققة لديهم من استخدام
تلك المواقع
يتضح من الجدول الساب :
 وجود عالقة طردية قوية بين تتيي المبقوثين عينة الدراسة لدور مواقع الشبكات االجتماعية في االنتخابات الرئاسايةواإلشباعات المتقتتة لديه من استخدام تلك المواقع ,حي كانت (ر> )116وهي دالة عند مستوا .1110
مما سب يتضح تحق صحة الفرض الرابع.
مناقشة نتائو الدراسة
 تشير نتائا الدارسة الميدانية إلى أن الشباب الجاامعي المصاري يتعامال ماع شابكة اإلنترنات بنسابة كبيار جادا؛ وهاذايرجع إلى المستوا الثتافي المرتفع لدا الشباب ،باإلضافة إلاى الثاور التتنياة الكبيار فاي مجاال اإلنترنات وتكنولوجياا
المعلومات التي استفاد منها الشباب بشكل كبير ,واتفتت هذه النتيجة مع دراسة (تليل ,حماه  ،)4104ودراساة (جنياد,
حنان .)4113
 أظهاارت نتااائا الدراسااة اسااتخدام الشااباب لمواقااع الشاابكات االجتماعيااة بشااكل كبياار؛ وهااذا باادوره أدا إلااى تكااوينالمجموعات والصداقات بين الشباب ,أي أنها أصبقت وسيلة إعاالم اجتمااعي وسياساي جدياد  ،لهاا دورهاا الفاعال فاي
تشااكيل الااوعي السياسااي لادا الشااباب ،وهااي مصاادر يقظااى بثتااة المشااتركين؛ ماا أدا إلااى سااهولة تااداول المعلومااات،
**11720
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وإقامة القوارات اإليجابية ،وتصوصا السياسية بين الشباب ,وهاذا ماا اتفاق ماع دراساة (أحماد عمار ,حمادي ،)4102
ودراسة (أحمد عبد العال ,عالية .)4104
 يستدل من نتائا الدراسة أن من أه أسباب متابعة أفراد العينة من الشباب لمواقع الشبكات االجتماعياة أنهاا تسااعدهعلى تكوين رأي عام حول المشكالت والت ايا الخاصة باالنتخابات ,باإلضافة إلى إبدا آرائه في الت ايا الماروحاة
للتصويت عليهاا ,ومناقشاة أماور سياساية ,وهاذا مظشار جياد جادا للشاباب الجاامعي المصاري؛ يعااي داللاة علاى كوناه
مااظهال قويااا للمشاااركة فااي االنتخابااات الرئاسااية ،أو أياة أمااور سياسااية أو مجتمعيااة أتاارا ،وهااذا مااا اتفااق مااع دراسااة
( ,)Hayes R2009ودراسة (.)Shelley,Boulianne2009
 تشير نتائا الدراسة إلى أن نسبة عالية مان شاباب مجتماع الدراساة تساتخدم الشابكات االجتماعياة ،وجاا موقاع (فايبو ) في الترتيب األول ،باعتباره أف ل مواقع التواصل االجتماعي لدا الشباب ,يليه (يوتيوب) ,ث (تويتر) الذي أتاى
فااي المرتبااة الثالثااة؛ وهااو مايظكااد انتشااار شاابكات التواصاال االجتماااعي بااين الشااباب ماان أفااراد العينااة ،وارتفاااع نساابة
المشتركين فيها ,وأن موقع (في بو ) كاان لاه تااثير كبيار علاى الشاباب أثناا االنتخاباات الرئاساية المصارية ،4102
وهذا ماا يتفاق ماع كثيار مان الدراساات الساابتة ،ومنهاا دراساة (أحماد عمار ,حمادي  ،)4102ودراساة (زكرياا ت ار,
نرمين  ،)4112ودراسة (مقمد الصعيدي ,طارق والتويري ,جمال الد ن مقمد .)4117
 جا ت الموضوعات السياسية في متدمة الموضوعات التي يف ل الشباب مناقشتها عبر مواقع التواصل االجتمااعي؛وهذا يرجع إلى طبيعة المرحلة التي يعيشها المجتماع المصاري مان أحادا سياساية جعلات الشاباب ينادما فيهاا ،ويتبال
عليها ،وهذه النتيجة اتفتت ودراسة (أحمد عمر ,حمدي  ,)4102ودراسة (الخياط ,مسعد مقمد . )4117
 تشير نتائا الدراسة إلى تنوع دوافع استخدام الشباب لمواقع الشبكات االجتماعياة ،حيا جاا دافاع التعارف إلاى آرااآلتر ن وتعليتاته حول الموضوعات الخاصة باالنتخابات الرئاسية في المرتبة األولى ,وفي المرتبة الثانية أتى دافاع:
أستخدمها ألنهاا تسااعدني علاى النتااش ماع اآلتار ن بشاأن الت اايا المثاار  ،واألحادا الخاصاة باالنتخاباات الرئاساية
المصاارية  ,4102ث ا دافااع :أسااتخدمها ألنهااا تشااعرني بالتواصاال االجتماااعي فااي طليعااة اسااتخدامات الشااباب لمواقااع
الشبكات االجتماعية؛ وهذا يرجع إلى أن االهتمامات السياسية لدا الشباب أصبقت تقتل مكانة متتدمة فاي اساتخدامه
لمواقع الشبكات االجتماعية ،ون جه السياسي والفكري في نظرته إلى الواقع الاذي يعيشاه المجتماع المصاري ،ولماا
توفره كذلك مواقع الشبكات االجتماعية من معلومات غهير في شتى المجاالت.
 أظهرت نتائا الدراسة أن مواقع الشبكات االجتماعية أصبقت تشكل مصدرا من مصاادر القصاول علاى المعلومااتالسياسااية لاادا الشااباب ،باعتبارهااا منافس اا قوي اا لوسااائل االتصااال التتليديااة ،أي أنهااا أصاابقت وساايلة إعااالم اجتماااعي
وسياسي جديد في تشكيل الوعي السياساي لادا الشاباب ،ويادل ذلاك علاى اإلقباال الشاديد مان جاناب الشاباب علاى تلاك
المواقع؛ للمتابعة والمشاركة في االنتخابات الرئاسية المصرية .4102
 أظهرت نتائا الدراسة أي ا أن مواقاع الشابكات االجتماعياة أساهمت بدرجاة كبيار فاي تشاكيل الاوعي السياساي لاداالشااباب ماان تااالل تشااكيل رؤيااته واتجاهاااته نقااو مااا يقاايط بها ماان متيياارات فااي القيااا السياسااية ماان تااالل إتاحااة
الفرصة له بالتعل ق علاى بعاض األنشااة فاي إحادا أو عاد صافقات معيناة متعلتاة باالنتخاباات ,ونشار أتباار تتعلاق
بالمرشقين ,وإنشا صفقة معينة لمرشقي الرئاسة؛ وهو ما يظكد أهمية شبكات التواصل االجتماعي في تنمياة الاوعي
السياسي لدا الشباب.
 أظهاارت نتااائا الدراسااة أن اإلشااباعات السياسااية فااي متدمااة اإلشااباعات المتقتتااة لاادا الشااباب ماان اسااتخدام مواقااعالشبكات االجتماعية ،وهذا ماا اتفاق ماع عادد مان الدراساات الساابتة منهاا دراساة (منصاور ,مقماود  ,)4104ودراساة
(تليل ,حمه .)4104
توصيات الدراسة:
يتتاارح الباحثااان فااي ضااو ماتوصاالت إليااه الدراسااة ماان نتااائا مجموعااة ماان التوصاايات والمتترحااات ،منهااا إجاارا
دراسااات مماثلااة علااى مجتمعااات مختلفااة ،مثاال إجاارا دراسااات علااى المجتمعااات العربيااة دراسااة متارنااة ،وتصوص اا
المجتمعات التي قامت فيها ثورات الربيع العربي ,وكذلك دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الاوعي السياساي،
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ونشاار الثتافااة السياسااية بااين الشااباب المصااري بشااكل عااام،؛ بمااا يقفااهه علااى ممارسااة حتااوقه السياسااية والمشاااركة
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كلية اإلعالم ،جامعة التاهر .
مكاوي ،حسن عماد وحسين ،ليلي السيد ) (0221االتصال ونظرياتة المعاصر  .التاهر  :الدار المصرية اللبنانية.
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 تنصب اهتماماتهما، مصر-  جامعة كفرالشيخ،الباحثان مدرسان لالعالم التربوي بكلية التربية النوعية
البقثية في دراسات تأثير شبكات التواصل االجتماعي واالنترنت علي الشباب المصري والعربي في مختلف
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