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تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرُّف علــى الَعالقــة بــن التعــرض ملواقــع التواصــل االجتماعــي ومســتوى االغتــراب 
السياســي لــدى أهــم فئــات املجتمــع علــى اإلطــالق، وهــي فئــة الشــباب اجلامعــي، ســواء بالزيــادة أو بالتناقــص، وهــل 
ــراب  ــذي يســهم يف تراجــع مســتويات االغت ــا السياســية بالشــكل ال ــل هــي وســيلة ملمارســة ومناقشــة القضاي بالفع
السياســي لــدى هــذه الفئــة أم إنهــا باتــت وســيلة للتهــرب مــن الواقــع؟، وبالتالــي زيــادة حــدة االغتــراب، وتراجــع 
ــا  ــة قوامه ــى عين ــت عل ــي االرتباطــي، وأجري ــج الوصف مســتويات املشــاركة السياســية ، واســتخدمت الدراســة املنه
400 مفــردة مــن طــالب جامعتــي عــن شــمس واملنيــا، مســتخدمة أداة االســتبيان جلمــع املعلومــات مــن خــالل ثالثــة 
مقاييــس هــي: مقيــاس التعــرض ملواقــع التواصــل االجتماعــي، ومقيــاس لالغتــراب السياســي، وآخــر لقيــاس مســتوى 

املشــاركة الساســية.

ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة وجــود عالقــة دالــة إحصائًيــا بــن معــدالت التعــرض ملواقــع 
التواصــل االجتماعــي ومســتوى االغتــراب لــدى عينــة الدراســة، كمــا ثبــت أيًضــا وجــود عالقــة دالــة إحصائًيــا بــن كل 

مــن مســتوى االغتــراب السياســي لــدى العينــة ومــدى مشــاركته السياســية.

الكلمات املفتاحية: مواقع التواصل االجتماعي، االغتراب السياسي، املشاركة السياسية

This study aims to identify the relationship between exposure to social media and 
the level of political alienation among the most important groups of society at all, 
which is the university youth group, whether an increase or decrease. And if it is a 
way to practice and discuss political issues in a way that contributes to the decline 
in levels of political alienation in this category Or has it become a means of evading 
reality, and thus increasing the intensity of alienation and declining levels of political 
participation?

Methodology: The study used the relational descriptive approach, where he 
described the phenomenon as it is in reality.

Sample: The study was conducted on 400 individuals from Ain Shams University 
in Cairo Governorate (Lower Egypt), and Menia University in Menia Governorate 
(Upper Egypt).

Tools: The study used a questionnaire tool to collect information through three 
measures: a measure of exposure to social media, a measure of political alienation, 
and another to measure the level of political participation.

The study results: One of the most important findings of the research is the existence 
of a statistically significant relationship between exposure rates to social media and 
the level of alienation in the study sample. It was also proven that there is a statistically 
significant relationship between each of the sample’s level of political alienation and 
the extent of its political participation.

Keywords: social networking sites, political alienation, political participation.
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هائلة  بات بسرعة  وتدفقها  املعلومات  وفرة  عصر  العصر  اإلعالم   ؛هذا  ظهور  بفضل 
الذاإل عل   يلكتروني  تقدمي  وسائط    ىيعتمد  يف  الرقمية  واخلِاأل  كل البث  مات دْ شكال 

 .ا املعلوماتوالناجت عن اندماج االتصاالت وتكنولوجي اإلعالمية اجلديدة،
 يف صياغة صيًال أا  نسيجً   خالله جتماعي املتاحة من  نترنت ومواقع التواصل االإلاوأصبح  

  على   االجتماعية والفكرية، فمن خالل التواجد   األنشطةا يف  ا قويًّ احلياة البشرية، ومؤثرً 
الفرد متفاعًال أ الشبكات االجتماعية    هذه   بالفعل  مع دائرة معارف ليست موجودة  صبح 

املكاني حيزه  االفتراض  قابعة  هاولكن  ،يف  واقعه  مع    ،ييف  بعض  أويشترك  يف  فرادها 
و املعلومات،  معهم  ويتبادل  (حيانً أ االهتمامات  االجتماعي  الدعم  منهم  يستمد    نشوة ا 

  ).  2010سليمان،
الدميقراطيو التحول  عملية  يف  دورها  إلى  االجتماعية  الشبكات  أهمية  ا  نظرً   ؛ترجع 

 شبكة لتشمل قطاعاتٍ وتوسع نطاق النفاذ لل  ،ة االجتماعية املستخدمة لها لتزايد القاعد
املواقع    ، عريضةً   اجتماعيةً   وفئاتٍ  محتوى  على  السياسية  الرقابة  مستوى  وتخفيف 

  ).2016، الدينعماد  ،وارتفاع مستويات املشاركة بها (جابر  ،لكترونيةاإل
مظاهر املشاركة    أحد  )2011املصرية يف يناير(ومنها الثورة   ولعل ثورات الربيع العربي 

يف ظل    ،اسيةيالعزوف عن املشاركة الس  هاومواطنمن الدول اعتاد    لعدٍد   السياسية البارزة 
ُ   عدم توافر    حول بني الباحثني    ى واسع املد  ثارت جدًال أقد    ـ ناخ الدميقراطي  التعددية وامل

  .االجتماعي يف قيام هذه الثوراتحجم الدور احلقيقي لشبكات التواصل 
طالق الشرارة األولى لتلك  إالجتماعي يف  دور مواقع التواصل ا  إلى  يشير   بعضهمن  أورغم  

خيرة  األة للمشاركة يف االنتخابات املصرية ملجلس الشعب  حصائياإلالنتائج    فإن  ؛الثورات
نسبتها  (  2015 بلغت  تشير    %28التي  الناخبني)،  عدد  إجمالي  نسب    إلى من  تراجع 

ا العملية  ينايرب ثعقاأمبستوياتها األولى يف    مقارنةً   ،نتخابيةالاملشاركة يف   2011ورتي 
الشعب    ؛2013ويونية   مجلس  انتخابات  حازت  نسبة   2012- 2011حيث  أعلى 

  إلى التي وصلت    ،مشاركة سياسية يف تاريخ مصر، كما وصفتها اللجنة العليا لالنتخابات
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يف    أخرى لتنخفض مرة    ، جمالي عدد املواطنني يف مراحل االنتخابات الثالثإ% من  60
دستور مارس    ىبنسبة االستفتاء عل  مقارنةً   ،%38.6بنسبة    2014دستور    ى االستفتاء عل

 %41.5  خيرة فقد بلغتاألما نسبة االنتخابات الرئاسية  أ%،  41.19التي بلغت    ،2012
  .)2020، نحنا ، (أبو سكني

التي شهدتها   السياسية يف االستحقاقات االنتخابية  املشاركة  التالي تطور  يوضح الشكل 
  :2011نايرأعقاب ثورة ييف البالد 

  ) 1شكل (
  يناير 25االنتخابية بعد االستحقاقات  تطور املشاركة السياسية للمصريني يف

  
ذلك  علىو إلى  تهدف    ؛ضوء  الدراسة  ملواقع هذه  التعرض  بني  الَعالقة  على  التعرُّف 

التواصل االجتماعي ومستوى االغتراب السياسي لدى أهم فئات املجتمع على اإلطالق، 
سواء بالزيادة أو بالتناقص، وهل بالفعل هي وسيلة ملمارسة   ،لشباب اجلامعيوهي فئة ا

غتراب السياسي  ومناقشة القضايا السياسية بالشكل الذي يسهم يف تراجع مستويات اال
ا من  للتهرب  وسيلة  باتت  إنها  أم  الفئة  هذه  االغتراب،    ؟،لواقعلدى  حدة  زيادة  وبالتالي 

  . سيةوتراجع مستويات املشاركة السيا
  :مشكلة الدراسة

ا يف تعزيز البناء الفكري للشباب وترسيخ ا  محوريً دورً   شبكات التواصل االجتماعي    ديؤت
ونقل   لديه،  الوعي  مفاهيم  منظومة  وتوفير  ومشكالته،  وطموحاته  واقعه  عن  صورة 



               4565 

يف ظل نقاشات مستمرة وطرح نوعي    ،تواصلية متنوعة تقدم بدائل يتفاعل معها الشباب
وحوارات تتقاسم املشتركبني الشباب   ،لقضاياه وموقعه يف منظومة العمل الوطنيمتكامل  

والتبأحيانً  التقارب  هذا  ويظهر  أخرى،  مواقف  وتتباين يف  رصيدً ا  فكريً اين  يا  أن   نبغيا 
املواطنة من خالل رصد توقعات الشباب واجتاهاته    تستفيد منه املجتمعات يف بناء سلوك

املمارسة  بواقع  واإل  وارتباطها  التنمية  قطاعات  مع  والتوظيف  وتعاملها  واألمن  نتاج 
ي  وحتديات الشباب، وما ميكن أن توفره هذه الشبكات التواصلية من تعميق فرص الوع 

املجتمعات  السائد يف  النمطي  السلوك  تغيير  إيجابية تسهم يف  ثقافة  وضبط    ،وترسيخ  
ملوقعه تقييم مستمر  أمام  بشكل يضعها  الشبابية  واالعتزاملمارسة  الوطن  وجدان  از  ا يف 

التطوير لثقافة مهنية قادرة التي  ،  بحضارته وقيمه وسياساته يف برامج    ميكن أن تؤصل 
س  يف  التحول  ظل  على حتقيق  يف  له  املتاحة  الفرص  استثمار  من  ومتكينه  الشباب  لوك 

له املقدم  الوطني  التنموي  املنجز  ومشاركته يف رصد  و  قناعته  الرازق  (الدليمي،    –عبد 
الشباب الذين هم    التي تستخدم هذه التقنية من فئة   ىكبرومبا أن الشريحة ال،  )  2011

تتناول حتديد العالقة بني    الدراسة احلاليةمشكلة  فإن  ؛  مستقبل وعماد التطور والتقدم
السياسية   واملشاركة  السياسي  االغتراب  االجتماعي مبستويات  التواصل  ملواقع  التعرض 

هو: إلى أي مدى يشكل التعرض ملواقع التواصل على تساؤل رئيس  ى الشباب لإلجابة  لد
كمتغ مستقل،االجتماعي  وسيط  ير  كمتغير  السياسي  املش  ،واالغتراب  السياسية يف  اركة 

تابع   لدى  كمتغير  املتغيرات  هذه  بني  السببية  العالقة  يفسر  ا  بنائّيً الشباب منوذًجا 
م  ،؟عياجلام موجب  تأثير  يوجد  مدى  أي  إلى  االغتراب  وكذلك  ألبعاد  وكلي  باشر 

ك لدى السياسي  السياسي  االغتراب  مقياس  يقيسها  اجلامعة؟  ما  مستويات    ،طالب  وما 
واالجتاه نحو مواقع التواصل األجتماعي تسهم  هل كثافة التعرض  و  ،االغتراب السياسي؟

أو  ارتفاع  ثمّ   يف  ومن  السياسي  االغتراب  الشباب   انخفاض  مشاركة  على  التأثير 
   .؟السياسية

  : عالم اجلديدواإلشبكات التواصل االجتماعي 
أنحاء  قد جذبت كل  ،  عي ظاهرة عاملية واسعة االنتشار أصبحت شبكات التواصل االجتما
أن   " بارلت"ويرى    ، ة على األفراد من مختلف الثقافات العالم؛ لقدرتها التأثيرية والتفاعلي

تفاعل املجموعة    منالتي تزيد  شبكة التواصل االجتماعي عبارة عن ِكيان من التطبيقات  
شبكة  بيئة  يف  مجموعات  وتكوين  االجتماعي،  التواصل  والتواصل  والتعاون  املشاركة  يف 

 .(Barlett,2006)  اإلنترنت لتبادل املعلومات
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فقد اختلفت وجهات نظر العلماء يف أثر شبكات التواصل االجتماعي؛ حيث    ،ورغم ذلك
يرون    "جونيسون"ذكر   العلماء  بعض  سلبيًّ أن  تأثيًرا  لها  املجتمعأن  على  مباشًرا  إذ    ؛ا 

االحتكاك االجتماعي    ُتضعف  األ   الواقعيوالتواصل  بني   ,Joinson)  فرادوالتفاعل 
2008).  
حني وتقريب  اإلأن    "فالنزويال"يرى    يف  املجتمعات  بني  لاللتحام  مهمة  وسيلة  نترنت 

وهو ؛  إلى جنب مع التكنولوجيا  ان تطور االتصال يسير جنبً أو  ،خراآلاملفاهيم والرؤى مع  
؛  وتنامي دورها (Valenzuela, et.al, 2009)جتماعية يزيد من أهمية الشبكات اال ما

،  خر اآلأنواع اإلعالم    ةقيبزه عن  مجموعة خصائص متيبه اإلعالم اجلديد من  تمتع  ملا ي
  مثل: 

أن يحصل على  واطن  أو امل  يإذ ميكن لإلعالم  ؛ ادائمً   فر امتوفاإلعالم اإللكترونى  :  فراالتو
 هذه دون طلب الرخصة إلعطائه    ْنيِ إلكتروني  موقعأو  صفحة  أية معلومة مت نشرها على  

  ا للجميع دون قيود.ا إلكترونيًّ إعالميًّ  ارشيفً أيوفر  كما ،وقت كان يأ  ويف ،املعلومة
املحتوى  أي :  الشمولية والشمول فى  كان اإلعالم  ؛التنوع  يعان  يإذ  القدمي  اإلعالم    ي فى 

موضوع   لطرح  مخصصة  أو  كافية  مساحة  وجود  عدم  مشكلة  بفضل  بعينهمن  لكن   ،
  . اإلنترنت مت التغلب على هذه املشكلة

املعرفاملرونة من  األدنى  احلد  له  كان  إذا  اإلنترنت  ملستخدم  ميكن  حيث  تعامل ال  ابه  ة : 
  يريدها.  يواحلصول على املعلومات الت

من  :  االستقاللية كبيرة  اإلنسبة  املؤسسات   يلكتروناإلعالم  عن  باالستقاللية  تتسم 
  . احلكومية

إذ  الرقابة  يتخط من  مزيدً   عطى أ:  املحلية    ، اتاحلريا  واحلواجز  احلدود  وتخطى 
وسمح   ،والدولية والتعبير،  اإلعالم  حرية  تقييد  على  املرتكزة  والرقابة  القانون  وحدود 

  .و خوف من املالحقة والنقدأإبداء رأيه دون قلق بللفرد  
بناء جسور من التواصل بني القائم   يفبشكل ملحوظ    ياإلعالم اإللكترون  أسهم  ل:واصالت

ومُ  الرسالةستقبِ باالتصال  له  وهو    ،ل  كان  مع    كالتفاعل    يفبالًغا    اأثرً ما  اجلانبني 
  . بعضهما

يتمتع    ي ا للتقنيات احلديثة التنظرً   ؛: يتميز بتطوره بشكل سريع ومتواصلالتطور السريع
  ).2017عبداهللاعلي بن ،  ني (الكلبابها 
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من أ  : االنتقائية يختار  الفرد  أن  اإلعالمبني    ي  وسائل  مع   مضامني  تتوافق  التي  تلك 
فهو يقوم اختيار أكثر الرسائل التي تتسق مع ه الفكرية واالجتماعية والنفسية،  خصائص

 . (PERSE, ELIZABETH M. 1990)طاره املعريف  إ
إنسانية    :االغتراب وعلماء   اكبيرً   اامً اهتم  نالتظاهرة  التربية  وعلماء  الفالسفة  بني 

استعمل مصطلح   وقد  النفس،  وعلم  به    "باالغترا "االجتماع  يشعر  عما  نسان اإلللتعبير 
وصحته    ،احلديث وجوده  تهدد  تكاد  بصورة  وسطحيتها  احلياة  زيف  من  به  يحس  وما 
التار  ،النفسية مر  على  االغتراب  ظاهرة  يكتنف  الذي  للتعقيد  اجلوانب  ونظًرا  وتعدد  يخ 

التي متتد   الظاهرةإواألبعاد  النظر  ؛ ليها هذه  تبًعا لذلك وجهات  واختلفت    ، فقد تعددت 
 . )2012 ،اهرة (نعيسة، رغداءوتداخلت يف محاولتها لتفسير هذه الظ

 ،من بعده  "ماركس"حيث طور هو و   ؛"هيجل"يعود االهتمام مبفهوم االغتراب إلى كتابات  
الن االغتراب من  الفلسفيةفكرة  انفصاله    ، احية  تنشأ من  اإلنسان  تغريب  بداية  إن  وقاال 

الطبيعة   خاللعن  واإلنتاج  من  قدر  . ..العمل  ازدياد  على    ةومع  السيطرة  يف  اإلنسان 
العالم املحيط به جنده يواجه   إذ يجد نفسه    ؛كشخص غريب   ذاتهالطبيعة وعلى حتويل 

 وسي، آل سيطرته (  ه إلى تخطي حدودلكنها مع ذلك تتج   ،ا بأشياء هي نتاج عملهحاطً مُ 
  . )2003 عادل،

  ، ه املجتمع وثقافت ن االغتراب يف معناه العام يعني إحساس الفرد باالنفصال والغربة عن  إ
له خرون عدمية املعنى بالنسبة  اآلتبدو القيم واملعايير االجتماعية التي يتقاسمها    مَّ ومن ثَ 

 ).2012 ،عوض السيد ،حنفي(
بظ االهتمام  نتي يزداد  االغتراب  اجلوانب    جةً اهرة  يف  العميقة  اجلذرية  للتغيرات 

التاسع   ،والسياسية  ،االجتماعية القرن  يف  الصناعي  التحول  رافقت  التي  واالقتصادية 
واالغتراب ظاهرة إنسانية امتد وجودها   .. .والتطور التكنولوجي يف القرن العشرين  ،عشر

ويف كل الثقافات حيث    ،صادية والسياسيةليشمل مختلف أمناط احلياة االجتماعية واالقت
وتعددت  االغتراب  هذا  مشاعر  يعيشه  ؛  تزايدت  الذي  العصر  عصر    ؛نساناإلنتيجة 

املتالحقة والتغيرات  والتنافس   . ) 1995  ،عبداهللا  ،عويدات(  التناقضات 
نها حالة تتصل مبشكالت أل  ؛تتعمق وقت األزمات املجتمعيةهر ظاهرة االغتراب وكما تظ

والسياسي التفكُّ  والثقايف  االجتماعي  والطائفية   ،ك  والطبقية  والتبعية  القيم  وتدهور 
والسلطوية بدًال   ،والفئوية  والنزاع  القوة  التعايش  فتسود عالقات  التضامن و من عالقات 

  . )٢٠٠٠ ، حليم ،بركات ( واالندماج الطوعيالتفاعل احلر و
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   :شكال االغتراب النفسيأ
قة التي تهدف إلى التوفيق بني مطالب الفرد  يف العال  هو اضطرابواالغتراب الذاتي:  -

  .)2001 أخرى (زينب شقير، جهةوبني الواقع وأبعاده من من جهة،  وحاجاته ورغباته
ونقص    ، التفاعل بني ذات الفرد وذوات اآلخرينهو شعور بعدم  و  :االغتراب االجتماعي-

واملشاركة التعاطف  وندرة  اآلخرين،  مع  واأللفة  والروابط  عف  وض  ، املودة  املحبة  أواصر 
 .)2001 االجتماعية (زينب شقير،

ليس لعدم القدرة على    ،االغتراب السياسي: ويتمثل يف التباعد والتقاعس عن أداء دور -
  .، وهو ما سيتم شرحه بالتفصيلييم الفرد لذاته وللموقف السياسيالتأثير بل لتق

وأن االغتراب الديني    ،النسق الديني  أن منبع االغتراب هو   "فروم"االغتراب الديني: يرى  -
اغتراب كل  أساس  الفكر  ،هو  أساسي  وأن  فرضني  على  يقوم  أن   أحدهما  ؛نيالديني 

ال أحداثدينية  القصص  قواعد   أنه ميكن  اآلخرو  حقيقية،تاريخية    هي  االستدالل على 
منطقية حقائق  باعتبارها  بالعقل  الديني  ،اإلميان  االغتراب  يقوم  أساسها    وعلى 

(Fromm, 1996). 
  :االغتراب السياسي

يف    وه املشاركة  عن  بعجزه  الفرد  فيها  يشعر  السياسية األ حالة  كل    ،مور  عن  وانشغاله 
واخلارجي الداخلي  الصعيدين  على  السياسية  السياسي   إن،  التطورات  االغتراب  مفهوم 

االغتراب  أيف   السياسيةارتكز  دبيات  الفاعلية  فكرة  قدر  أي  ؛على  بعدم  الفرد  ته  شعور 
ية السياسية سواء على مستوى القرار السياسي أو مستوى  جريات العملعلى التأثير يف مُ 

عنه  األ الناجتة  فيهبحداث  يعيش  الذي  هذا    ،املجتمع  الذي األوعلى  الفرد  اعتبر  ساس 
  .يٌّ سياس مامه للتأثير على هذه العملية يف مجتمعه بأنه مغتربٌ أيشعر بقلة الفرص 

اأومن   املحاوالت  االغتراب  أجلت من  لتي سُ برز  بها  ا  تلك  السياسيجل حتديد  قام  لتي 
  :هي ،تعبير عن االغتراب السياسييف البعاد أساسية تستخدم أذ حدد خمسة ؛ إ"سيمان"

السياسية ى التأثير يف املواقف شعور الفرد بأنه ليست لديه القدرة عل عنييو   انعدام القوة:
  .اسيةم الفعالية السيويطلق عليها عد ،املحيطة به واملجتمعية 

املعنى ا  : انعدام  بأن  الفرد  إحساس  به  فقدت ألويقصد  قد  به  املحيطة  والوقائع  حداث 
  .داللتها ومعقوليتها

 ، حالة من الشعور بعدم وجود قيم أومعايير أخالقية واحدة للموضوع الواحد  :لالمعياريةا
بضياع القيم وفقدان   رهبدويشعر الفرد    ماوهو  وهنا حتدث الفجوة بني الغاية والوسيلة  

  . املعايير
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الس باآل  :اسيةيالعزلة  االتصال  جتنب  يف  والبُ   ،خرينوتعني  املشاركة  عن  أنشطة    أية عد 
  .اجتماعية

  وظروف   ، ومواقف  ،حداثأحوله من    يتعني عدم اهتمام الفرد مبا يجرو   العزلة الذاتية:
  ).2018 ،(بوشامة )2000 ،طارق ،عبدالوهاب(

  : هي ،يف أربعة أبعاد السياسي فيحدد مظاهر االغتراب )1995، رابنداكانقو(أما 
السياسية القوة  يف    "الالقوة  انعدام  التأثير  يستطيع  ال  بأنه  الفرد  أي شعور  السياسية": 

  .تأثير من ناحيته يوبأن توزيع السلطة للقيم عملية ليست خاضعة أل ، تصرفات احلكومة
املعنىا التمنعدام  على  الفرد  قدرة  أي عدم  ذات  :  اختيارات سياسية  بني  ألن   ؛ معنىييز 

تغيير  يف  استخدامها  ميكنه  ال  وبالتالي  املحتملة،  بنتائجها  التنبؤ  يستطيع  ال  الفرد 
  .الظروف االجتماعية

املعايير  إدراك انهيار املعايير يف العالقات السياسية،   أي  ":"الالمعيارية السياسية  انعدام 
القانونية يف التعامل مع األفراد أو   نتهكون اإلجراءاتولني السياسيني يئوالشعور بأن املس

  . يف الوصول إلى القرارات
كثير من  هداف السياسية التي يعتقد بها  أي رفض قواعد السلوك واألالعزلة السياسية:  

 Rabindra)وكذا الشعور بأن قواعد اللعبة غير عادلة وليست شرعية    املجتمع،أعضاء  
N.Kaungo, 1995).  

السياسي    :السياسيةاملشاركة   االغتراب  بآخر    -يرتبط  أو  السياسية   -بشكل  باملشاركة 
  ، يشعر الفرد بنقص يف احلوافز حيث  أقل مشاركة    فاملغترب يكون،  دراسات  عدة كما ترى  
 .(Mc Dill, Ridley. 1962)  بعبثية املشاركة وإحساس

أ دميقراط  يفقوة  الر  ينظام  مؤسساته  جميع  من  نابع  إجماع  على  وغير  تعتمد  سمية 
االجتماعى    ؛الرسمية بجانبيها  املشاركة  فكرة  أهمية  الدميقراطية  النظرية  تؤكد  حيث 

األفراد بصورة جماعية  ،  يسوالسيا القرار حول من سوف عملية صُ   يفوأن يتصرف  نع 
أن يشكل  ؛يحكمهم الدميقراطية نسبة جوهرية من    من يشاركون  حيث يجب  العملية  يف 

  Bobbio)1993، ماجدة ، (غنيمة يه يطلقون عل السكان وهو ما
السي املشاركة  مصطلح  يشير  الت كما  االختيارية  األنشطة  إلى  أعضاء   ياسية  بها  يقوم 

 صياغة السياسات العامة سواء بشكل مباشر  ويف  ،حكامهماختيار    يفاملجتمع للمشاركة  
  .) Herbert  Mc Closhy,(1996 أو غير مباشر

مفهوم   للمشاآهناك  السياسيخر  النركة  بأنها  الرسمة  األفراد  ي الذ  يشاط  به    ؛ يقوم 
وتختلف أشكال املشاركة    ،تتخذها احلكومات   ي احلكام أو القرارات الت   يفبهدف التأثير  
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تتيح    ؛ احلكم  ةنظمأباختالف   من   النظم  حيث  أكبر  درجة  املشاركة    الدميقراطية 
  .(Rad Hague & others,1998)النظم الديكتاتورية   السياسية عن

االنتخابات،  على    تملوتش يف  التصويت  منها  األنشطة  من  احلمالت  وعديد  يف  العمل 
للمرشحني  والسياسية،   بأموال  امللصقات والسياسيني،  التبرع  وتصميم  املؤمترات  تنظيم 

  .(Park ,2013) الدعائية، وشراء منتجات ألغراض سياسية وغيرها
السياسية املشاركة  وَ تختلف    :أشكال  السياسية  الذا  قً فْ املشاركة  اجلهد  يبذله   يلدرجة 

  : تيالشكل اآل هيوضحهو ما و ، الفرد
 

 أشكال املشاركة السياسية
 ) 2شكل (

    يوإدار يمنصب سياس  يتول ) 1( 

    يوإدار يلشغل منصب سياس يالسع  ) 2( 

  املنظمات السياسية  يفالعضوية النشطة    ) 3( 

 املنظمات شبه السياسية   يفالعضوية النشطة    ) 4( 

 لعامة  االجتماعات ا يفاملشاركة   ) 5( 

 املنظمات السياسية  يفالعضوية السلبية  ) 6( 

 املنظمات شبه السياسية   يفالعضوية السلبية   ) 7( 

 املناقشات السياسية غير الرسمية   يفاملشاركة   ) 8( 

 االهتمام بالسياسة   ) 9( 

 التصويت    ) 10( 

 

  لذين يتسمون بالالمباالةا )11(
السياس  السياسية  يوميثل تقلد املنصب  التدرج للمشاركة  يشغلون    ينالذ  همو  ،قمة هذا 

ال  ف وعلى الرغم من ذلك    ...والبيروقراطيون على مختلف املستويات  ،املناصب السياسية
النفوذ  يفميارسون   القوة وال  السلطة    إذ  ؛الواقع  أنهم    يشاغل  يفال تكمن  املناصب رغم 

ألنهم   األهمية  من  درجة  الرسميةال  ممثلو على  الذ  يويل  ، قوة  األفراد  يتطلعون    ين هؤالء 
وهم يضمون مختلف التنظيمات السياسية   ،يالنسق السياس   يفل املناصب السياسية  غشل

الضغط   يف وجماعات  السياسية  كاألحزاب  قد   ،املجتمع  التنظيمات  هذه  خالل  فمن 
  و أو عن موقع أ  ِفكٍَر محددةٍ تتضمن الدفاع عن    أنشطة بعينها   يفملجتمع  يشارك أعضاء ا

التدرج األفراد النشطاء   يفهؤالء    يويل  ،العامة  أشخاص أو جماعات أو حتى عن املصالح 
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السياسية  يف السياسية وشبه  أو هناك بعض األفر  ،املنظمات  إلى  ينتمون  الذين ال    ي اد 
سياس سياس  يتنظيم  شبه  يقتنعو  يأو  املشاركة    نلكنهم  أشكالها   يفبأسلوب  بعض 

العامة االجتماعات  الشكل    ،كحضور  نشاطً   -وهذا  يبدو  كان  أنه  –ايًّ عفو  ا وإن    يف  إال 
قِ  تنظيمه من  يتم  السياسبل األحزاب وجماالغالب   . ..يعات الضغط كجزء من نشاطها 

السياسية املشاركة   للمشاركة  املتقطعة  السياسية غير  امل  يفومن ضمن األشكال  ناقشات 
ومعظم هذه    ،رنائهممحيط األسرة أو العمل أو بني قُ   يفتتم بني األفراد أو    يالرسمية الت

هؤالء الذين ال    يويل  ،ان األزمات السياسيةأثناء االنتخابات أو إبَّ يف  قشات قد تكون  املنا
اإلعالميناقشون   وسائل  خالل  من  يتابعون  ولكنهم  أحد  مع  السياسية    ي ويأت   ،األمور 
  ان سياسيًّ وحتت قاعدة التدرج هؤالء الالمبال  يأتيوبعد ذلك    ،قاعدة التدرج  يفالتصويت  

(Michael Rush ,1992)  ،تتحدد املشاركة السياسية بالسلب أو اإليجاب  و  ، نواملواطن
املواطن  قً فْ وَ  لنظرة  يرى    ،لنفسه  ي العادا  على    ّيًاعاد  امواطنً   ذاتهوهل  التأثير  ميكنه 

والنفوذ   يصانع الذين ميتلكون السلطة  السياسية يعن  ،القرار  أشياء   يفمفهوم املشاركة  
  .(Caryk M.Bertach, 1982)املواطنني  عديدة ملختلف 

الفرد  و مشاركة  جزئيًّ   يفتتوقف  السياسية  كَ احلياة  على  السياسية   مّ ا  املتغيرات  ونوعية 
لها  يالت السياسغي  ،يتعرض  للمؤثر  التعرض  مجرد   أن  يكف  ير  هذه إلى    هلدفع  يال 

البُ   ، املشاركة يتو  دَّ وإمنا  لداأن  السياس فر  االهتمام  من  معقول  قدر  يتوقف    ييه  ما  وهو 
 .(Bnain Me Nair,1999)  لديه  رات التنشئة السابقة على خب

الفرد   مشاركة  اإلعالم  يفترتبط  وسائل  على  اعتماده  مدى  على  السياسية   ؛ األنشطة 
لها   التعرض  مستوى  أن  إال  األفراد،  من  عريض  جلمهور  متاحة  أنها  من  الرغم  وعلى 

إضافة إلى  التعليمية،  ل اإلقامة واحلالة  يرتبط بعوامل عديدة، مثل االنتماء الطبقي ومح
جابي يرحب باملنبهات السياسية، بل ويسعى إليها، بعكس امليول الشخصية، والشخص اإلي

  . السلبي، الذي ينأى بنفسه عنهاالشخص 
    : طار النظري للدراسةاإل

 :نظرية املجال العام
علىا الدراسة  التداولي  عتمدت  الدميقراطي  العام  املجال  بشعبية   التي  نظرية  حتظى 

األبحامت يف  اإلنترنتزايدة  على  بالدميقراطية  املتعلقة   والدراسات  حيث  ،  ث  من 
الرسمية غير  املدنية  اإلنترنت    ،املمارسات  النظرية  هذه  أنصار  لتوسيع   وسيلةً ويرى 

املواطنني  مُ وهو    ،مداوالت  خالله  من  ميكن  رشيد  عام  رأي  تكوين  إلى  يؤدي  ساءلة ما 
 (Lewis A. Friedan, 2014).القرار الرسمينيصانعي 
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النظرية إلى   العام باعتباره مساحة اجتماعية يُ   يالذ  " هابرماس"ترجع هذه  عرف املجال 
  ؛ نقاش اجلماعي احلر غير املقيد واخلالي من جميع هياكل السلطةالفراد املجتمع  ألتتيح  

وكيفية    إلى  التوصلبهدف   العامة  املصلحة  بشأن   ,Dahlberg)حتقيقهاتوافق 
Lincoln,2007). 

 :فروض النظرية
 . القدرة على الوصول إلى دائرة االتصال -
 .احلرية التي يتمتع بها األفراد داخل هذه الدائرة -
 .بنية املناقشة -
 .)2010 ، محمد ،(بدوي  طرح خطاب مبرر بأدلة مقنعة محددة -

يتحقق لضمان فاعلية املجال العام يف وبشكل عام يتمثل الشرط الرئيس الذي يجب أن  
واحترام    ،املعلومات واآلراءمختلف  تبادل  يف  ويف حرية األفراد    ركة الفعالة واملستمرة،املشا

و اآلخرين  نظرهم  ِفكَرهمآراء  من    ،ووجهات  مجموعة  لتحقيقه  يلزم  الشرط  وهذا 
 : تتمثل يفو  ، الشروط األخرى ترتبط به

العام  إتاحة    - للمشارك   ،للجميعاملجال  املجتمع  أفراد  لكل  مفتوح  مجال  وليس فهو  ة 
مجموعة  حصريًّ  أو  فئة  على  محددة،    بعينهاا  له مع  أو  مالئم  اجتماعي  سياق    ، وجود 

 . واتساع نطاق احلرية
القضايا املشتركة بني    كلتاحة نقاش  إالسماح لكل شخص بطرح موضوعات من خالل    -

  ةً قضية فيه تكون قابل   ةأن أي؛ مبعنى  ا على الدولةكرً التي كانت من قبل حِ   ، أفراد املجتمع
 . للنقاش والتحرر من السيطرة السياسية واالقتصادية 

املشاركة  - فرص  يف  يساو  ؛املساواة  و  يحيث  مواقع  بني  العام  األطراف أاملجال  دوار 
النظر عن أوضاعهم    بغض  ، وآرائهم ووجهات نظرهم  ِفكَرهم وبالتعبير عن    ، املشاركة فيه

  .)2012  ،أحمد ،(عثمان جتماعية واالقتصاديةاال

 : العام يف وسائل اإلعالم اجلديدة املجالنظرية 
كمجاالت عامة    - ذ تقوم  إ  ؛ الدور الكبير لوسائل اإلعالم يف املجال العام  "هابرماس"يؤكد  

ا تنقل  لكنها أيضً   ،عن الرأي واحلوار   ليعبرواالفرصة لألفراد    تتيح فهي    ؛بدور مزدوج   -
للمواطنني وتوجهاتها  السلطة  اال  أسهمتحيث  ،  رأي  والتكنولوجيا صت الثورة  الكبرى  الية 

لوسائل   اإلنترنت  ،عالماإلاجلديدة  رأسها  اجتماعي يخضع    ، وعلى  عام  يف ظهور فضاء 
ا يف حركة تبادل املعلومات بني  ن يكون الرأي العام حرًّ أويعتمد على    ..."هابرماس"ملثالية  
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  ؛ إذ جتعل ليديةعالم التقبوسائل اإل  مقارنةً   ،مكانيات جديدةإقدم  تفاإلنترنت  ؛  املواطنني 
 .)2010 ،رباب ،(رأفت فرادمن السهل نشر املعلومات بشكل كبير بني األ

العام  و املجال  نظرية  وساأتؤكد  اإلئن  اإلل  حالةً عالم  تخلق  بني    لكترونية  اجلدل  من 
واملجال العام ميكن    ،وتؤثر على اجلهة احلاكمة   ، ا يف القضايا العامةثيرً أاجلمهور متنح ت

حيؤر كمجال  االجتمايته  الر  ،عيةاتنا  تشكيل  ميكن  خالله  من  العامأالذي   كدؤوي  ،ي 
واالقتصاد من خالل نظريته إ  " هابرماس"   مكانية خلق حوار خارج عن سيطرة احلكومة 

  ). 2012 ،العالونة، (سليم

  :الدراسات السابقة

 : نترنت لدى الشبابطبيعة استخدام اإل  املحور األول:
(عمشة محمد  ، قدم  أر  ،وليد  وأسباب 2018،  وىظبيان  وطبيعة  دوافع  عن  دراسة   (

تفضيل استخدام طلبة اجلامعات األردنية لشبكات التواصل التفاعلية، وهدفت الدراسة  
املفضلة، ومراحل ف مدى ثراء هذه الشبكات، واستخداماتها، ومميزاتها النسبية  إلى تعرُّ 

نوع على  الوقوف  جانب  إلى  الدراسة،  عينة  لدى  الشبكات  هذه  اإلشباعات تبّني  ية 
نظريات  ،املحققة ثالث  على  النظري  إطاره  يف  البحث  االستخدامات   ، واعتمد  هي: 

  مفردةً   450بق البحث على  وطُ   ،واإلشباعات، وانتشار املستحدثات، وثراء وسائل اإلعالم
اجلامعات   طالب  واخلاصةمن  احلكومية  استحواذ  ،  األردنية  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
التوا شبكات  (استخدام  نسبته  ما  على  التفاعلية  أ90.3صل  دائمة  وبصورة  ا،  يضً %) 

ذ الفيسبوك على املرتبة األولى يف نسبة التفضيل، تبعه الواتس آب، ثم اليوتيوب،  اواستحو
من   الوسائل  لهذه  الطلبة  استخدامات  اختلفت  مصدر  وقد  إلى  اجتماعي  إلى  ترفيهي 

 .قات جديدةالإلى االستخدام لغايات بناء عَ ثم لسماع األخبار، 
فارس( دراسة    أما دنيا  ، كاتب  التواصل    )2016،  عقون  مواقع  استخدام  أثر  عن 

 80متثلت يف    عشوائيةبقت على عينة  التي طُ ،  اجلزائر ب  االجتماعي على سلوك الشباب
البواقي  وشابةً   اشابًّ  أ  اذكورً   -نترنت  اإلإلى أن مستخدمي    توصلتف  ،بأم   -   اناثً إ  وكانوا 

الشبكا واليستخدمون  االجتماعية  بينهمات  كبير  فرق  يوجد  املستخدمني ،    غالبية  وأن 
من    مه  هناك العمرية  بغيرهاعاًما،    24إلى    20الشريحة  مقارنة  فئة  أكثر  ، وهي 

جتماعية حددت فترة  االوأن أغلبية مستخدمي الشبكات    ،وأغلبيتهم من املستوى اجلامعي
من   وأكثر  يومي  وبشكل  سنتني  من  بأكثر  املفضل    3استخدامهم  الوقت  حسب  ساعات 

اخلِ أن  كما  الدردشةدْ لديهم،  خدمة  هي  الشباب  لدى  املفضلة  اجلوانب    ،مات  أن  كما 
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سلوكهذه  القيمية ملضامني   تعديل  تسهم يف  األخاليالشبكات  الشباب    ، الدينية و  ،قيةات 
تتماشى    ات جديدة لدى الشباب اليضامني يف خلق سلوكهذه املكما تسهم  ،  جتماعيةالوا
املم قيم  اجلزائري ع  الهُ   ، جتمع  زعزعة  إلى  يؤدي  ما  لديهموهذا  الوطنية   وتراُجع  ،وية 

 الرغبة يف حب وطنهم. 
دراسة  و الشباب    )٢٠١٥  ،جنوى   ، براهيمإ(رصدت  استخدام  ملواقع  معدالت  اجلامعي 

وحتديد درجة اهتمام الشباب   ،خباراأليف متابعة    التواصل االجتماعي "الفيسبوك وتويتر" 
مبتابعة  اجلامع ااألي  الصحف  عبر  االجتماعيإلخبار  التواصل  مواقع  على    ، لكترونية 

نشر   يف  الصحف  هذه  استخدام  تأثير  اجلمهور  أومعرفة  متابعة  منط  على  خبارها 
اسأو  ،خبارلأل اثر  الصحف  الصحف  إلتخدام  على  االجتماعي  التواصل  ملواقع  لكترونية 

وعينة عمدية عددها   ،للجمهور  مفردةٍ   ٤٠٠جريت الدراسة على عينة قوامها  أُ وقد  ،  ذاتها
 التحرير.  ياملواقع ومدير مسئولييف دراسة القائم باالتصال من  مفردةً  ٢٢

(الداغر  هدفتبينما   للشباب    إلى)  2015  ، مجدي،  دراسة  االتصالي  السلوك  حتديد 
عَ  االجتماعياملصري يف  التواصل  بشبكات  تعرُّ   ،القته  ثورة  وحجم  بعد  املواقع  لهذه  ضه 

الت٢٠١١يناير٢٥ والقضايا  انتباهه،  أثارت  بعد   ،ى  املواقع  لهذه  تعرضه  وأسباب  ودوافع 
عبرها  ،ثورةال ينتجونها  التي  املتحققةاإلو  ، واملضامني  الشباب وتأثيرات  ، شباعات  على  ها 

ونفسيًّ معرفيًّ  وسلوكيًّ ا  مت    ،اا  بلغت إوقد  متاحة  عشوائية  عينة  على  الدراسة   ٤٣٠جراء 
ال  مفردةً  من  لفئة  مصرية  عدةشباب  التواصل   ، محافظات  مواقع  يستخدمون  ممن 

ومن   ،طار نظري للدراسة إشباعات كاإل واعتمدت على مدخل االستخدامات و  ،االجتماعي
توصلت   التي  النتائج  اإلنترنت    إليهاأهم  أن  اال  تصدرتالدراسة  الوسائل  تصالية قائمة 

استخدامً  اهتمامً و  ،ااألكثر  هناك  الشبا   اأن  فئة  الشأمن  بقضايا  على  ب  الداخلي  ن 
 .شبكات التواصل االجتماعي

باب استخدام الش  ىة عل ب) عن التأثيرات املترت2011  ،واتفقت معها دراسة (منال عبده
الفيسبوك  ياجلامع طُ   ،موقع  اجلامعبقت  وقد  الشباب  من  عمدية  عينة   ي الذ  يعلى 

قوامها    ،نترنت اإليستخدم   إجمال  مفردةً   250وكان  امللتحقني    ياجلامع  الشباب  يمن 
) سن  من  بورسعيد  مبحافظة  السويس  قناة  جامعة  جمع  ،  )20- 18بكليات  مت  وقد 

أن املواقع االجتماعية جاءت   ىوتوصلت الدراسة إل،  البيانات من خالل استمارة استبيان
االستخدام من حيث  األول  الترتيب  املدونات  ،يف  اليوتيوب  ، تليها  مواقع  أسباب ،  ثم  وأن 

الشب االجتماعية متثلت  وااملاب  تفضيل  وتشكيل مجموعات    ،التواصل مع اآلخرين   يفقع 
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حمالت الترويج    يه  ييشارك فيها الشباب اجلامع  ي أهم احلمالت الت  وأن  ،صدقاءمن األ
 . عن السلع املصرية

استخدامات الشباب   حول  )2011،  غالب علي ،  ما دراسة (محمود يوسف السماسيرىأ
ا تطبيقً ،  ايًّ يجابإا أو  يًّ جتماعية وتأثيرات هذا االستخدام سلبال للمواقع ا  ياألردن  ياجلامع

عل  ىعل املواقع  الفيسبوك  ى أهم  وهو  طُ   ،اإلطالق  عل ولقد  قوامها    ىبقت   200عينة 
جامعت  من  مفردةٍ  والتكنولوجيا  ي طالب  والعلوم  البيانات    ،اليرموك  جمع  مت    َعْبرَ وقد 

يقضي  نصف العينة    على  ما يزيدى أن  لإالدراسة    وتوصلت  ،استخدام استمارة استقصاء 
فراد العينة ميثل  أ% من  70.5وأن    ،الفيسبوك  ى ا عليوميًّ الساعة  أكثر من ساعة ونصف  

جب موقع ذا حُ إ% سيشعرون باحلزن  51.5كما أن  ،  ا من حياتهمساسيًّ أا  الفيسبوك جزءً 
و الفيسبوك عل،  التسلية  بني    أعلى   ى حصلت  ي   اإلشباعاتنسبة  التى  حققها  التعودية 

ح بلغت  الفيسبوك  وبنسبة،  %77.0يث  الفراغ  وقت  الترابط  و،  %73.0تالها  حول 
  . بإيجابية تتم فقط أن مشاركة املعلومات التوصلت إلى األسري على الفيس بوك، 

املستخدمني نها تعمل على استثارة تفاعل  إبل    (F kobler ,2010)  كما كشفت دراسة  
، شعر  زادت نسبة استخدام خدمة الرسائل  لماه كوأن  ،يكتب أصدقاؤهم  للتعليق على ما

 .مستخدموها بأنهم أكثر ارتباطا
(سليمان دراسة  لشباب العَ   حول)  2010  ،نشوى،  ويف  االفتراضى  الوجود  بني  القة 

ي ومستوى تفاعلهم االجتماع ،تويتر و الفيسبوككي  ع التواصل االجتماعاجلامعة على مواق
بلغت عينة  قد  و،  صحف)الو  ،راديوالو  التلفاز، قليدية (عالم التاإل ومع وسائل    ، خريناآلمع  

طالب جامعة   ىبقت علوطُ   ،سلوب العينة العشوائيةأمت اختيارها ب  مفردةً   370الدراسة  
التخصصات مختلف  من  عَ إلى  الدراسة  هذه  وتوصلت  ،  القاهرة  توجد  ال  ذات  القة  أنه 

جتماعى ومستوى تفاعلهم  ة بني معدل استخدام الطالب مواقع التواصل االإحصائيداللة  
 ). الزمالء و، صدقاءاألو ،سرةخرين (األاآلمع 

دراسة   على    (Meshel, 2010)ويف  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  أثر  عن 
على،  االجتماعية  العالقات ُطبقت  التواصل   اشابً   1660   التي  من مستخدمي شبكات 

بريطانيا يف  ا  ،االجتماعي  أفراد  نصف  من  أكثر  أن  مي وكشفت  أوقاتً لعينة  أطول    اضون 
من   اإلنترنت  مي تلك  على  أصدقائهم  التي  مع  أسرهم  الفعلينيضونها  هذه لن  وأ،  أو 

 . يف تغيير أمناط حياتهمكبيًرا   االشبكات أثرً 
سعتو جاللدراسة    قد  العَ   حول   )2009  ، (أشرف  شبكات  االجتماعية أثر  القات 

باإل  الفضائيات  التفاعلية  ووسائل  االجالعالق  علىنترنت  لألات  واالتصالية  سرة  تماعية 
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عالم احلديثة  أحدثته وسائل اإل  ذيف طبيعة وحدود التأثير ال إلى تعرُّ ،  املصرية والقطرية 
العَ   ىعل وشكل  داخل  طبيعة  واالتصالية  االجتماعية    نةً مقار  ،املصريةسرة  األالقات 

والقطرية   بنظيرتها املر  علىالدراسة  هذه  بقت  طُ ،  متعددة  عشوائية  قوامها   ،احلعينة 
أجريت  ،  مفردةٍ   600 كيفية  نقاشية  7  على وعينة  هناك  ،  مجموعات  أن  إلى  وتوصلت 

الشباب  قباًال إ جانب  من  بشبكة    على  االجتماعية  الفيسبوك   ،نترنتاإلاملواقع   ويحتل 
فراد العينة الذين يعتبرون الصدارة كشبكات اجتماعية مفضلة أل  بيسوماي سيوتيوب  الو

 . حالة حدوث مشكلة يفول لهم األهم املرجع ءأصدقا
زكريا(دراسة    سعتو وا  حول  )2009  ،نرمني  النفسية  الستخدام لآلثار  الجتماعية 

املصر  الش   يالشباب  االجتماعيةبمواقع  عل  ،كات  إلى  ،  الفيسبوكمستخدمى    ىدراسة 
املصر  معرفة الشباب  بوكقموالستخدام    ي دوافع  الفيس  العَ   ،ع  طبيعة  القات  وكشف 

  ، م صحابه أولوية تفضيلهم لها عند التعامل مع  أو   ،هاونيكون  يات الت قصدالاواالجتماعية  
طريقةوتعرُّ  حاال  ف  عن  الدراسة  عينة  خالل  تعبير  من  واالجتماعية  النفسية  تهم 

الفيسبوك موقع  الدراسة    ،استخدامهم  الطالب  أن  أ  إلىوتوصلت  معرفة  مصادر  برز 
هم   الفيسبوك  واملعارف األمبوقع  دافع  أو  ،صدقاء  قائمة    على  يأتي  هوالترفي   التسليةن 

ص  شخااأل  بني   ين التواصل االجتماعأو  ،وقع الفيسبوكملدوافع استخدام طالب اجلامعة  
يؤد  ىعل مع   إلى   يالفيسبوك  والتعامل  احلياتية  واخلبرات  الشخصية  املهارات  تنمية 
 . خرين اآل

دراسة  من  تبني  و (John &Bonds, 2008) وقد  سبيسمالفيسبوك  ة كدراس  ،اي 
ن األغلبية أ  ،كشافية للشبكات االجتماعية يف ضوء نظرية االستخدامات واإلشباعاتاست

الطالب   من  أجل  يستخدمون  العظمى  من  الفيسبوك  وعالقات    تكوينموقع  صداقات 
  ، من أحداث مع أصدقائهم  يعرفة ما يجر ملالنسبة األقل تستخدمه  أن    يف حني  ،جديدة

املوا هذه  على  اإلقبال  نسبة  وقت  وتزداد  كثيرً إ؛  جازاتاإلقع  هناك  أن  الطالب    اال  من 
ا هؤالء ما متوسطه ثالث ساعات يوميًّ   يضحيث مي   ؛العام  ةطيلتصفح  يف اليستخدمونه  

أصدقاء جدد   إلىلتعرف  لعالقات اجتماعية أو صداقات جديدة    مام صفحاتهم إلقامة أ
 .نفسها  االجتماعيةلديهم الرغبات وامليول 

(و دراسة  حسأوضحت  املراهقني  اإل  حول   )2007،  نيهمت  بإدراك  وعالقته  نترنت 
  على الدراسة  هذه  وقد اعتمدت  ،  طار نظرية تأثير الشخص الثالث إ  يفللمخاطر الصحية  

 21-15لعينة من املراهقني مبحافظة الشرقية للمرحلة العمرية (  يعالماإلمنهج املسح  
مبوجب    )عاًما واإلناث  الذكور  العينة  لسأستخدام  اب  ،مفردةً   239من  وقد   ، املتاحة وب 
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ن يتأثرون بدرجة أكبر يفتراض أن اآلخرادعم نظرية الشخص الثالث ب  إلىشارت النتائج أ
اآلخرين مما هو عليهم إذا    ى عل  أبلغ األثرعالمية لها  اإلوأن الرسائل  ،  وبسهولة عن الذات

نتائج غير مرغوبةهذه  كانت   أنهم  األيعتقد    إذ  ؛الرسائل ذات  تأثرً أ فراد  باألحداث ا  قل 
 . باآلخرين  قارنةً السلبية مُ 

  ي دعم احلوار األسر  يفنترنت  إلدور شبكة ا  حول)  2007،  منال أبو احلسندراسة (  ويف
الشباب   استخدامات  خالل  التخرُّ بمن  وبعد  اجلامعية  الج  املرحلة   يفتطبيقات  مختلف 

عبر   واعالقات    بناء  يف  هاواستخدام  ،نترنتاإلالتصفح  فع واودسباب  أجتماعية 
عمارهم  أعينة عشوائية من الشباب املصريني الذين تتراوح    علىوقد أجريت    ها،استخدام

  6من املستخدمني من طالب جامعات    مفردةً   423وبلغ حجم العينة  عاًما،    30-18بني  
شمس  ، والقاهرة  ،أكتوبر  والتكنول  ،وعني  للعلوم  مصر  الدولياألو   ،جياووجامعة   ة كادميية 
 . عالماإللعلوم 

 يمنها أن نسبة االستخدام اليوم  ، جموعة من النتائج العامةملالدراسة  هذه  صلت  تو  وقد
الواحدة    يفوألكثر من ساعة  ،  38% كمبيوتر  جهاز  لكون  توبلغت نسبة من مي،  %63املرة 
املتعلقة باإل،  76% التطبيقات  أكثرهواختلفت متوسطات استخدام    ح التصف  انترنت وكان 

 .ثم املنتديات ،  البريد اليه، ينترنت اإلعبر 
جتاهات القيم واال  على نترنت  اإلدراسة حول تأثير    )2004،  يأمني سعيد عبدالغنوقدم (

اجلامع للشباب  عل  ، ياألخالقية  أجريت  من    ىالتي  مكونة  من تبني    ،مفردة  400عينة 
نسبة  خاللها   املنزلاإليستخدمون    %73أن  داخل  اإل،  نترنت  البريد    ى عل   ي لكترونوكان 

ه قائمة  الوسائلرأس  التصفح  ،  فاملحادثات ؛  ذه  الثالث  يفثم  من  74رى  تو ،  الترتيب   %
مخاطر   هناك  أن  أن،  الشباب  على نترنت  لإلالعينة  الشتال    هاكما  بتزويد  عن  قوم  باب 

  %.54بنسبة وذلك  ،وشرعى سليم يالثقافة اجلنسية بشكل علم 
    :يةالسياس شاركة ملالتواصل االجتماعي وامبواقع املرتبطة  الدراسات املحور الثاني:  

 ، عالم املوبايل على املشاركة السياسيةإتأثير    حول)  2017  ، حافظ  ، جاد املولى(دراسة  
الذي  مفردةً   438جريت على  أُ التي   الشباب  هواتف متنقلة مزودة بخدمة   ونميتلك  ن من 

عَ   ،نترنتاإل داللة  وتبني وجود  ذات  املوبايل  ة بني  إحصائيالقة  الشباب ألخبار  استخدام 
  . املشاركة السياسية لديهمو
(جاويشو دراسة  على    حول  )2017،  خالد  ، توصلت  االجتماعية  الشبكات  مواقع  أثر 

املوضوعات السياسية    إلى أنالقات بني األفراد يف ضوء نظرية رأس املال االجتماعي  العَ 
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أهميةً  املضامني  أكثر  التواصل    من  شبكات  مواقع  املصرينياالعلى  بني  حيث    ؛جتماعي 
  .%89العينة بنسية فراد أبني  ماًما كبيًرااهت نالت

دراسة مواقع   (Kwak, 2017)  ويف  لدور  املتوقعة  التصورات  تعرُّف  إلى  هدفت  التي 
قوامها   عينة  لدى  السياسية  املشاركة  تعزيز  يف  االجتماعي  وقد    900التواصل  مفردة، 

تماعي زادت رغبة  التصورات اإليجابية لوسائل التواصل االجتوصلت إلى أنه كلما زادت  
سياسي، وأن وسائل التواصل االجتماعي تعد وسيلة سهلة ومؤثرة  االنخراط يف التعبير ال
 لالنخراط يف السياسة. 

ا    توصلت دراسة   ، فقدض للمعلومات على مواقع التواصل االجتماعيتأثير التعرُّ   عن  أمَّ
(Yang&Paul, 2017)   ُاالنتخابات  نتهاء  بعد ا  اأمريكيًّ   اطالبً   3018بقت على  التي ط

األمريكية تعرُّ إلى  2016  الرئاسية  الدراسة  ،الطالبهؤالء  ض  أن  لألخبار    ،عينة 
رائهم على  آز من قدرتهم على التعبير عن  عزَّ السياسية على مواقع التواصل االجتماعي  

  .وانستجرام تويتر  ي ملوقعوزاد من استخدامهم السياسي ، موقع فيسبوك
عليالععبد،  حسن(دراسة  استهدفت  و العَ   )2016  ،زيز  عبر  بحث  االتصال  بني  القة 

لعام  اجلمهورية  رئاسة  انتخابات  يف  السياسية  واملشاركة  االجتماعية  الشبكات  مواقع 
وأكدت أن   ،)عاًما  35إلى    18صر، وذلك بالتركيز على فئة الشباب (من سن  مب  2012

الشبكات االجتماعية وسيلة   املرشحني ومهمة  مواقع  تأثير    ذات و  ،الناخبنيللتواصل بني 
ة للتعاون إحصائيداللة    اذ  اتأثيرً   هناكأن  كما    ،ي على املشاركة السياسية للشبابيجابإ

  . يف املجموعات السياسية لتبادل اآلراء بشأن املرشحني على املشاركة السياسية
ي دور مواقع ) محاولة لتقصّ ٢٠١٦  ،محمد بني سالمة  ،دراسة (عاهد مشاقبة  ثلمت  كما

تالتوا يف  االجتماعي  من  شكيل  صل  اجلامعي  الشباب  لدى  السياسي  نظر  الوعي  وجهة 
أُ  وقد  البيت،  آل  جامعة  الدراسي هذه  جريت  طلبة  العام  من  الثاني  الفصل  الدراسة يف 

جامعة آل  بمن مختلف الكليات    ا وطالبةً ) طالبً 1484(م على عينة بلغت  2015/2016
ا  أن تشمل نسبً ي فيها  وعبحيث رُ   ؛ طبقية قصديةالبيت، وقد ُسحبت هذه العينة بطريقة  

واإلناث   متكافئةً  الذكور  الدراسة   ،من  واعتمدت  واإلنسانية،  العلمية  الكليات  وطالب 
تضمنت   محكمة  يف    مجموعةً استبانة  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور  حول  األسئلة  من 

معة آل البيت، وقد جا تكوين الوعي السياسي لدى الشباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة  
اإلوجلعُ  األساليب  باستخدام  البيانات  ودلَّ حصائيت  املعروفة،  النتائج  ة  حتليل    -ت  بعد 

مكانية االستفادة من خالل  فيها إيرون    الذي تقوم به مواقعلدور الكبير  على ا  -البيانات  
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نسبة  اسية واالجتماعية جاءت بييجاد حلول للقضايا السإشبكات التواصل االجتماعي يف  
٤٥٪.  

مد  إلى  (Khalil Alagha,2016)  دراسة سعت  و املشاركة    ىاستكشاف  انعكاس 
وذلك بالتطبيق على الشباب العربي املولود    ،وية وتطورهاعلى بناء الهُ   ةيجابياإلالسياسية  

ومت   ، مفردةً   ٢١٨  قوامهاعلى عينة    اعامً   ٢٥-  ١٨عمارهم بني  أالذين تتراوح    ،بريطانياب
ُ   هتبيان واملقابالت شبخالل صحيفة االسجمع البيانات من   قننة، وخلصت النتائج إلى امل

البريطاني شارك يف   العربي  الشباب  بأخرىاألأن  أو  السياسية بطريقة  وبصفة    ،نشطة 
لهم    هادفةً   ما دامتن الشباب لديه رغبة املشاركة يف السياسة  أنترنت، واإلساسية عبر  أ

و األصلية،  بالدهم  امليديا  أولشعوب  ت إل ان  العربي    ادورً   ؤدي لكترونية  الشباب  تزويد  يف 
  وآليات املشاركة.  ،ومتاحةٍ  الةٍ فعَّ  لكترونيةٍ إ البريطاني بأدواتٍ 

(و دراسة  الفيسبوك  )٢٠١٥  ،مها مصطفىسعت  دور  معرفة  السياسية    إلى  املشاركة  يف 
املوقع من  استفادتهم  ومدى  السياسية  املجموعات  الدعاي   ، ملستخدمي  يف  ة  وانغماسهم 

، ودور املجموعات السياسية للموقع يف إقناع  ٢٠١٤اسيني لعام  ينتخابية للمرشحني الساال
مرشح   لصالح  لالنتخابات  بالتصويت  استمارة    ،بعينهاملستخدم  على  الدراسة  واعتمدت 

موقع است على  السياسية  املجموعات  مستخدمي  من  عينة  على  تطبيقها  مت  قصاء 
نظري  ،الفيسبوك الدراسة  العامواستخدمت  املجال  إلى    ،ة  املستخدم أ وتوصلت  تفاعل  ن 

ف من املشاركة  ورغم وجود تخوُّ   هم،واجتاهات  ئهم يؤثر على آرا  عبر الفيسبوك  اآلخرمع  
انتماإالسياسية و السءاظهار  على    سواءٌ   ْنيِ سياسي  ًال وتفاعُ   هناك مشاركةً   إنفاسية  يتهم 
 .السياسيةشاركة شكال املأالواقع باالنتخابات وغيرها من  وأالفيسبوك 

دراسةو األدوار   )(Chang Sup Park,2014  هدفت  تأثير  مدى  استكشاف  إلى 
لتحقيق   واجلديد  القدمي  اإلعالم  استخدام  على  السياسية  والكفاءة  املشاركة  املتداخلة 

ر االجتاهات  يلتغي  هناكيني  وكذلك مدى استخدام اإلعالم  السياسية يف كوريا اجلنوبية،
املو لدى  الشئون    هذهسهام  إو  ،اطننيالسياسية  املدنية يف  املشاركة  التغييرات يف حتفيز 

كوريا  ب   ٢٠١٢وذلك من خالل التطبيق على حمالت االنتخابات الرئاسية لعام    ،السياسية
ُ   ، اجلنوبية ن  ألى  إ وقد خلصت    ، قارن وحتليل االنحدارواعتمدت الدراسة على التحليل امل

السياسية العَ   الكفاءة  يف  السياسية  بني  القة تتدخل  واملشاركة  امليديا أو  ،االهتمام  ن 
قوة  اإل مقارنةً ألكترونية متتلك  السياسية  العملية  املواطن يف  مشاركة  لتفسير  كبيرة    داء 

  التقليدي.عالم باإل
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وسائل  األتصورات    ةوملعرف  لفاعلية  قاماإلفراد  االجتماعية   ,Hocevar)   عالم 
Kristin&el a, 2014)دراسة  إب قوامها  ين ع  علىجراء  املراهقني    30568ة  من 
  فراد األالقة طردية بني تقييم  وجود عَ إلى    وتوصلت الدراسة،  بالواليات املتحدة األمريكية

التواصل االجتماعييجابية تقييمهم  إل التي تنشرها مواقع  وزيادة مشاركتهم    ،للمعلومات 
 السياسية واالجتماعية.  

القاضي(دراسة    أما علي  الشباب تعرُّ   إلى   هدفتف  ) ٢٠١٣  ،محمد  استخدام  مدى  ف 
الشبكات   مواقع  السياسيةاالوعالقة    ،جتماعيةاال اليمني  املشاركة  بأنشطة   ستخدام 

ستخدام من خالل مسح لعينة  والتأثيرات الناجتة عن كثافة اال  ،التقليدية التقليدية وغير  
واخلاصة  مفردةٍ   ٤٠٠قوامها   احلكومية  اليمنية  اجلامعات  طالب  ئج  النتاشارت  أو  ،من 

علق باستخدام تناث فيما ياإلالتي خرجت بها الدراسة إلى عدم وجود فرق بني الذكور و
كما ثبت أن الذكور    ه،ناث يف استخداماإلالذكور ووذلك لتساوي االهتمام بني    ،فيسبوكال

 .خباراألا من مصادر همًّ ا مُ فيسبوك مصدرً اليعتبرون 
ما وراء ثـورة الفـيسبوك"  "  بعنوان:  )2012  ،وجولد وكاترن فون  ،سحر خميس(ا دراسة  مَّ أ

وهدفت إلى وصف كيفيـة    ،استخدمت املنهج الوصفيفقد    ، وانتفاضة يوتيوب   ،يف مصر
السياسيني   النـشطاء  اجلديدةأاسـتخدام  االتصال  ووسائل   خاصةً   ،شكال  الرقمية 

الفيديو  ، فيسبوك  ،تـويتر كـ"التواصل االجتماعي   تبادل  الضوء  تسل   ؛كأدواتٍ   " ومواقع  ليط 
وتشكيل الرأي    ،على انتهاكات النظم الـسياسية ضـد مواطنيها، وتشجيع صحافة املواطن

الكيفية التي مت بها التكامل    معرفةكما حاولـت الدراسة    ،وتنظيم وتعبئة املواطنني  ،العام
 جملة من املالحظات إلى  على أرض الواقع، وتوصلت    ظرائهم نُ لكترونيني واإلبني النشطاء  

السياسي  ،دالئلالو التغيير  تسبب  ال  التكنولوجيا  أن  إلى  الدراسة  هذه  نتـائج   ، وتشير 
ابعبارة أخرى أن اجلهات النشطة والفاعلة  أو    ،فر قدرات جديدةوولكنها تقدم وت   سياسّيً

 وإصرارهاحيث كانت إرادة الشعوب العربية    ؛هي التـي تـسبب التغييـر السياسي احلقيقي
وتعززت هذه اإلرادة    ،وراء الثورات  يفـي بالدهـا الدافع القوي والرئي  يرعلى حتقيق التغي

خالل اجلديد،  اإلوسـائل    انتـشار  من  التعبئة عالم  لعملية  احلافز  مبثابة  كانت  التي 
 .واحلشد للعمـل الـسياسي علـى أرض الواقع

اجتاهقد  و وجود  ا  ْنيِ ثبت  وسائل  يُ إل لتأثير  اجلديد  عَ عبِّ عالم  عن  بـني  التـأالقة  ران  ثير 
والصحافة  العربية  ،الـسياسة  الثورات  استمرار  سياق  تأثير    ، يف  عن  يعبر  األول  االجتاه 

التحضير اإلوسائل   خالل  من  العربي  العالم  يف  السياسي  املشهد  على  اجلديد    ، عـالم 
التغيير  ،والدعم  ،واحلـشد  ،والتعبئـة  ،واإلعداد أجل  من  الثاني  أمَّ   ،والتضامن  االجتاه  ا 
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عالم العربية،  إلـا أفـضى إليـه املـشهد السياسي من تغييرات مؤثرة على وسائل ابر عمَّ فيع
تأثير   العربية من حيث املدى والشكل والسرعة  اإلكما يختلف  الدول  عالم اجلديد علـى 

 . ويعتمد ذلـك علـى عوامـل كثيرة ،من دولة ألخرى
ا  حول)  2012،زهير عابد( دراسة  يف  و التواصل  الدور شبكات  تعبئة  رأي  الجتماعي يف 

والسياسي االجتماعي  التغيير  نحو  الفلسطيني  على    ،العام  بالتطبيق    طالبٍ   500وذلك 
يحتل املرتبة الثانية   ن الفيسبوكأ   هانتائج  أظهرت  ، قطاع غزةبمن اجلامعات الفلسطينية  

 قل من إلى أساعة    من  العينة  وتتراوح مدة استخدام  ،%79.8من حيث االستخدام بنسبة  
تقوم به مواقع التواصل يف تشكيل    يالدور الذيف  يثقون    هم% من58ن نسبة  أو  ،عاتسا  3

 .الرأي العام لديهم بدرجة متوسطة
  حول (Zeynep Tufekci &Christopher Wilson- 2012)   دراسة  اعتمدتو

مالحظات ميدان  ،  مواقع التواصل االجتماعي وقرار املشاركة يف االحتجاجات السياسية
أُ   1000كثر من  أعلى حتليل    ،التحرير مع  مقابلة  بعد  مب  املُحتجنيجريت  التحرير  يدان 

الرئيس    ة فترة قصير استقالة  مباركالراحل  من  الدراسة    ،حسني  توصلت  ن  أإلى  وقد 
العينة  أ نصف  من  الفيسبوك52كثر  على  صفحة  لديهم  كان  استخدامه   ، %  مت  وقد 

قد شاركوا فيما   %2.48  يقرب من   ن ماأوكشفت الدراسة    ، للتواصل حول االحتجاجات 
 تجاجات.حى صحافة املواطن من خالل نشر الصور والفيديوهات عن االسمَّ يُ 

الدين(دراسة  وخلصت   حسام  االجتماعي   حول)  2012  ،مصعب  التواصل  مواقع    ، دور 
ن طفرة تكنولوجيا أ  إلى   ، يف عملية التغيير السياسي مصر كنموذجٍ   ،يف الفيسبوك  ثلةً مم

وال السراالتصال  لإليتطور  بقوةع  نفسها  قد فرضت  املعلومات  وتقنية  وأصبحت    ،نترنت 
 .للمرة األولى النواة التي تنطلق منها شرارة الثورة والتغيير 

"شـبكات التواصـل االجتمـاعي    ) وعنوانها2012  ،عبدالواحد محمد,ممدوح  (دراسة  يف  
عل ميدانيـة  دراسـة  املصري:  املجتمع  يف  السياسية  الـشباب والتحوالت  مـن  عينـة  ـى 

جتـاه   استعانت باألسلوب الوصفي التحليلي لوصف وحتليل رؤية أفـراد العينـة  ؛اجلامعي
الدراسة قوامها  ،مشكلة  عينة  على  الدراسة  بجامعـة    ٣٠٠  وطبقت  الشباب  من  مبحوث 

الشيخ رؤيته    ؛ كفـر  السياسية    مملعرفة  التحوالت  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  لدور 
السالتي   يف  املصري  املجتمـع  األخيرةشـهدها  الدراسة  ،  نوات  من إوخلصت  عدد  لى 

إسـهام شـبكات التواصل االجتماعي بدور رئيس يف التحوالت السياسية    أهمهـا:  ؛النتائج
 6حركة شبابك  ؛التي شهدها املجتمع املـصري للتعبير عن احلركات االجتماعية اجلديدة
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كفاية   ، بريلإ ل  ،وحركة  فعَّ الهذه  وكان  دور  ال شبكات  يف  ومهم  السياسية ال  تحوالت 
  يناير.  ٢٥يف قيـام وجناح ثورة  بإسهامها

على    حول   ,Jessica Vitak et al )2011(  دراسة  استهدفت كما   األفراد  حتفيز 
السياسية الفيسبوكعلى  ف  تعرُّ ال  ،املشاركة  من    تأثير  للشباب  السياسي  السلوك  على 

من   مكونة  لعينة  مسح  الشباب    683خالل  غرب  بإمن  يف  احلكومية  اجلامعات  حدى 
األمريكية املتحدة  الدراسة  ،  الواليات  بينت  التكنولوجيا  أوقد  دورً أدن  ا ا  ت  يف   مهّمً

حيث كانت األنشطة السياسية على الفيسبوك  ؛  2008مريكية لعام  األانتخابات الرئاسة  
كبيًرا السياسية  مؤشًرا  املشاركة  تباد  إذ  ؛على  ملستخدميه  ومعتقداتهم  آل  سمح  رائهم 

مرشحني    ،السياسية مع    محددين،ودعم  التفاعل  يف  القضايا  اآلواالنخراط  حول  خرين 
 .السياسية

دور   ملعرفة  محاولة  السياسيةاإلويف  املشاركة  تفعيل  يف  البديل  (محمود  ؛  عالم  قام 
  هدفت   ؛ دراسة تطبيقية على الشبكات االجتماعية االفتراضية  جراءإب  )٢٠٠٩،  عبدالقوي

الشبكاتتعرُّ إلى   هذه  الشباب  استخدام  دوافع  السياسي   ،ف  الوعي  تنمية  يف  ودورها 
واملقارن  ،لديهم املسح  منهجي  باستخدام  السياسية  املـشاركة  نحـو  اجتاهاتهم    ة وتشكيل 

، الب جامعة املنيا، وعلى موقـع الفيسبوك مـن ط  مفـردةً   ٣٨٠على عينة من الشباب قوامها
نس أن  الدراسة  يستخدمون  وأوضحت  من  بلغـت بة  سياسية  ألغـراض  الفـيسبـوك    شبكة 

وأظهرت أن    ،ة بني الذكور واإلناثإحصائيولم تكن هناك أية فروق ذات داللة  ،  50.7%
 ، فيسبوك ى الـ ت بدرجة كبيرة من احلرية علتعددية اآلراء ومناقشة القضايا السياسية كان

القض الرأي يف  وإبداء  للتعليـق  الفرصة  إتاحة  املثارة  وأن  الذكور    عليهايا  دون متييز بني 
بينت  ،واإلناث ارتباطي  كما  عالقة  وجود  الشباب    ةالدراسة  استخدام  فيسبـوك  البني 

، ويتضح من ذلك أهمية الدور الـذي يقـوم  فيهانحو املشاركة  همألغـراض سياسـية واجتاه
  السـياسية.شاركة نحو امل   هاتهمبـه موقـع التواصل االجتماعي الفيسبوك يف تشكيل اجتا

من كل  توصل  دراستهما  (MatthewJ &2008 Yamamoto M, 2009)   وقد  يف 
نة  لدور شبكات التواصل االجتماعي يف التأثير على عملية اتخاذ القرار الساسي لدى عي
يف    من الشباب األمريكي مبقاطعة (نورث ويست) قبيل أسبوعني من االنتخابات األمريكية

كمواقع األخبار، ومواقع املرشحني،    - التقليدية    اإلنترنت  صادرم  أن، إلى  2008نوفمبر  
انتخابات  أد  -حلكومة الرسمية  ومواقع ا ت دورًا بارًزا يف مشاركة الشباب السياسية يف 
  .2008األمريكية عام الرئاسة 

  



               4583 

 :: دراسات االغتراباملحور الثالث
دراسة  ف مستوى  تعرُّ ى  إل)  2017،  صباح محمود  ،هوكر،  حمدأحسني    ،(رشيد  هدفت 

لدى   السياسي  لديهم  ، اجلامعة  طالباالغتراب  الهجرة  نحو  االجتاه  وداللة    ، وطبيعة 
وطبيعة العالقة   ،وموقع السكنا ملتغيرات اجلنس والتخصص الدراسي الفروق يف ذلك تبعً 

الهجرة نحو  واالجتاه  السياسي  االغتراب  (  ، بني  الدراسة  عينة  طالبً 327وشملت  ا ) 
اخ   وطالبةً  واآلداب    اعشوائيًّ   تيارهممت  العلوم  كليتي  الدينب من  صالح    ، أربيل  / جامعة 

عَ  العينة  أفراد  لدى  السياسي  االغتراب  أن مستوى  النتائج  أروهو    ،الٍ فأظهرت  جعاه ما 
والتناحر السياسي بني    ،إلى طبيعة األوضاع السياسية التي يعيشها إقليم كردستان العراق

السياسية الطالب  حالةً   أوجد  يالذ،  األحزاب  لدى  اليأس  إلى    ؛ من  يتطلعون  ألنهم 
السُّ  نهاية  يف  السياسي  التعليمياالستقرار  املِ،  لم  للعمل  فرص  عن    ،نيهْ ويبحثون 

  .وقيادة املؤسسات االجتماعية ،والتوظيفي
محمد(دراسة    أما سعد  بن  فيصل  اإللكتروني    حول  )2017،  املنيع  التواصل  وسائل 

االغتراب   إحداث  الدراسة على  وطُ   ، االجتماعيودورها يف  السنة    420بقت  من طالب 
  إلى أن: توصلت ف ،من جامعة امللك سعود األولى

على  - قليلة  بدرجة  موافقون  العينة  التواصل    إسهامأفراد  تغيير  اإلوسائل  يف  لكتروني 
 .االجتماعية للطالب العالقات وية هُ 
وأبرز مالمح   ،اعي لدى الطالبا على واقع االغتراب االجتم نادرً   أفراد العينة موافقون-

  ، ى عد الالمعنيليه بُ   ،ماعيةالعزلة االجتبُْعُد  يليه    ،الرفض   دِ عْ متثلت يف بُ   لديهم واقع  هذا ال
 . عد العجزا جاء بُ وأخيرً  ،عد السلبيةيليه بُ 

التواصل  - هُ   أسهمتلكتروني  اإلوسائل  تغيير  االجتماعيةيف  العالقات  اتضح    ؛وية  حيث 
باالغتراب االجتماعي بصورة    هلكتروني ازداد شعوروسائل التواصل اإل  مإسهاأنه كلما زاد  

  .عامة يف أبعاده
دراسة اجلامعة    حول  (Koomarenk ,2016)  ويف  طالب  فيسبوك الاستخدام 

من   ، وقد ُطبقت هذه الدراسة على عينة عشوائيةواغترابهم االجتماعي عن مؤسساتهم
ولهم حسابات خاصة على    ،نترنتاإلخدمون  ممن يست  اطالبً   ٣٢٠طالب اجلامعة قوامها  

يجابية بني استخدام حسابات الفيسبوك إبرز نتائجها وجود عالقة  أوكان من    ،الفيسبوك
 بطريقة مستقرة ومنتظمة وشعور الطالب باالغتراب عن مؤسساتهم االجتماعية.

باب االغتراب السياسي لدى الش  حول   ) ٢٠١١  ،وعالء زهير   ،الرواشدة(دراسة    ستهدفتوا
، هؤالء الغتراب السياسي لدى  لشف عن أهم األسباب والعوامل التي تؤدي  اجلامعي الك
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لتحقيق أهداف  ، وهذا النوع من االغتراب  عنوالكشف عن أهم اآلثار واملظاهر الناجتة  
) حجمها  بلغ  عينة  سحب  مت  الدراسة  طالبً 393هذه  اإلنسانية    وطالبةً   ا)  الكليات  من 

  ترجع   إحصائًياوتوصلت إلى وجود فروق دالة    ،2009/2010  والعلمية للعام الدراسي
املقترحة السياسي ومظاهره واحللول  الكلية ودخل األسرة يف عوامل االغتراب  مع    ،إلى 

دالة   فروق  واحللول  تُ   إحصائًياوجود  السياسي  االغتراب  مظاهر  يف  اجلنس  إلى  عزى 
برام  ،املقترحة  وتطوير  التحدي  ثقافة  ببث  الدراسة  الطلبة  وأوصت  لتشجيع  األحزاب  ج 
  .اب ملناقشة األمور السياسيةبوحتفيز الوعي السياسي لدى الش ،شاركة السياسيةعلى امل

(بهنساوييف  و بجودة    حول  )2015،  فكري  أحمد  ،دراسة  وعالقته  السياسي  االغتراب 
سويف بني  جامعة  طالب  لدى  تعرُّ   استهدف  ، احلياة  خاللها  يف من  الفروق  داللة  ف 

اال والتخصصمستوى  اجلنس  متغيري  الطالب يف ضوء  لدى  السياسي  وكذلك   ، غتراب 
بقت الدراسة وطُ   ،ف العالقة االرتباطية بني االغتراب السياسي وجودة احلياة لديهمتعرُّ 
قوامها  ع عينة  وطالبةً طالبً   180لى  بني    ،ا  وجود عالقة عكسية  نتائجها  أهم  من  وكان 

  يهم. االغتراب السياسي وجودة احلياة لد
  : وأوجه االستفادة منهاتعقيب على الدراسات السابقة  

الشبكات   - مضمون  دراسات  بني  االجتماعية  الشبكات  تناولت  التي  الدراسات  تنوعت 
التفاعل  ، وجمهورها  ،االجتماعية على  االجتماعية   ،وتأثيراتها  احلياة  يف  واملشاركة 
ال أويالحظ  ،  والسياسية على  اعتمدت  العربية  الدراسات  معظم  يف  ن  الكيفية  بحوث 

ودور الشبكات يف احلشد والتعبئة وحرية التعبير عن    ،االجتماعيةدراسة احلالة للحركات  
  . ان ثورات الربيع العربيبَّ إالرأي 

الدرأ  - واألجنبية  ظهرت  العربية  سواء  -اسات  حد  األكثر    -  على  الفيسبوك  شبكة  أن 
الشبكات االجتماعياإلعلى    ا وشهرةً استخدامً  الشباب    ،ةطالق بني  على    اجلامعيويأتي 

الفئات هذه  مؤشرً   ،رأس  يعكس  ما  توهو  الذي  الدور  ضخامة  مدى  عن  الشبكة ؤديه  ا 
اسلب   . للتأثير فئات املجتمع قابليةً كثر أا على يًّ أو إيجاب  ّيً

نظرية    - توظيف  بني  االجتماعي  التواصل  مواقع  دراسة  يف  النظرية  املداخل  تعددت 
واإلشباعات  الوسيلة  ،االستخدامات  العام  ،كةبوالش  ،وثراء  املال    ،واملجال  ورأس 

الن   ،غتراب السياسياالو  ،االجتماعي املنهجية اومن  الدراسات على  اعتمدت غالبية    حية 
وقد استفادت الباحثة من املداخل النظرية    ،بيان يف جمع بياناتهاتداة االسأو   ، منهج املسح

  . ة الفروض اخلاصة بهاياغوص ،يف حتديد اإلطار النظري واملنهجي للدراسة
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ث متغيرات  ثالل الّدراسات السابقة عدم تطرق الباحثني لدراسة الالحظ من خيالكما    -
أما ع العربي فالمجتمعةً،  الصعيد  للع  لى  السببي  النموذج  تناولت  قات  التوجد دراسات 

 وفق  -صل االجتماعي واملشاركة السياسية  مواقع التواعناصر االغتراب السياسي وبني  
الباحعل للع   -  ثةم  السببي  النموذج  بحث  حتاول  احلالية  تعرض  ال  بني  القاتوالدراسة 

و االجتماعي  التواصل  واملشاملواقع  السياسي  الشباب االغتراب  لدى  السياسية  ركة 
العالاجلامعي توضيح  أجل  ومن  على  ،  تسهل  حتى  عامة  قة  السياسية  وضع  املؤسسات 

  سياسية.ية لدعم مشاركة الشباب البرامج إيجاب
 :همية الدراسة أ
تواجه املجتمع بشكل عام   يهم املشكالت التأعالمية دور بارز يف دراسة  إللدراسات ال  -

يجاد احللول واملقترحات الالزمة حلل مشكلة االغتراب  إل  على وجه اخلصوص؛والشباب  
لدى   نزالحيث    ؛الشبابهؤالء  السياسي  كبير  إبحاجة    ال  نضمام  باال  إلقناعهم لى جهد 

ونشر الوعي    ،سات املجتمع املدني من خالل توعيتهم بأهمية املشاركة السياسيةسلى مؤإ
يجاد احللول املناسبة واملقترحة حلل إو  ،لسياسي يف مجال املعارف واملعلومات السياسيةا

السياسي االغتراب  الفئة  ، مشكلة  هذه  لدى  السياسية  واملشاركة  الذات  تقدير    ؛ ولزيادة 
 املجتمع.ب  هم شريحةأنها إحيث 

وجهات    ،حزابأو  ،من مؤسسات  ،شكالهاأتقدمي املشورة للمؤسسات السياسية مبختلف    -
مواقع   وتفعيل دور هذه املؤسسات على  ،يف وضع برامج وخطط هادفة للشباب  ،حكومية

املواالستفادة من    ،التواصل االجتماعي دوات االتصالية لدى  هم األأتعد    ي الت،  واقعهذه 
الشباب مخاطب  هذه  اياومز  ،جيل  يف  على    تهم،الوسائل  يف  أ وحثهم  املشاركة  همية 

شأنها  الق من  التي  السياسية  واالجتماعي   العملرارات  العلمي  البناء  تطور  على 
 لذي ينعكس بدوره على التنمية واملصلحة العامة.ا  ،واالقتصادي

احلياة  - يف  ودورهم  الشباب  فئة    نهمإحيث    ؛أهمية  أكبر  امل بيشكلون    ، صري املجتمع 
التن عملية  عليهم  تتوقف  وعمليات  موبالتالي  والتطويراإلية  والتحديث  ناة  بُ م  فهُ   ، صالح 

فرد  ُيعدُّ  حيث    ؛املستقبل البُ بكل  قيمة  جوهرة  املجتمع  استغاللها  دَّ هذا  كل    ،من  فقيمة 
  .مور مجتمعه أسهامه يف تسيير إو ،شخص يف مجتمعه تتحدد من خالل احترامه لرأيه

    :هداف الدراسةأ
االجتماعيتعرُّ   درجةعلي  ف  تعرُّ ال  - التواصل  لشبكات  اجلامعة  هذه أو  ،ض طالب  كثر 

  ا. الشبكات استخدامً 
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ويتابعها   رصد    - يناقشها  التي  املوضوعات  اجلامعاتأهم  الدراسة  ؛طلبة  على    عينة 
   .مواقع التواصل االجتماعي

االجتماعي على مستويات    تأثير كشف    - التواصل  السياساالاستخدام مواقع   ، يغتراب 
  املسار.  حتليلوانعكاس ذلك على مستوى مشاركتها السياسية من خالل 

الدميوأمعرفة    - املتغيرات  تأثيرً غكثر  مواقع   علىا  رافية  استخدام  معدالت  من  كل 
 املشاركة السياسية. و ،االغتراب السياسيو ،التواصل
 :الدراسةفروض 

داللة  1 ذات  عالقة  توجد  معإحصائي)  بني  التعرة  االجتماعيدل  التواصل  ملواقع    ، ض 
 .لدى عينة الدراسة السياسيةة شاركامل مستوى ، وومستوى االغتراب السياسي

السياسي)  3 باالغتراب  التنبؤ  تعرض    ميكن  ضوء  التواصل الشباب  يف  ملواقع  املصري 
  .االجتماعي

 . لديهم ياسياب املصري يف ضوء االغتراب السباملشاركة السياسية للشبميكن التنبؤ ) 3
لعالقة بني التعرض ملواقع التواصل االجتماعي واالغتراب  يفسر ا  يوجد منوذج سببي  )4

  .لدى عينة الدراسة السياسي واملشاركة السياسية
نحو دور    الجتاهالغتراب السياسي واة بني مستوى اإحصائيتوجد عالقة ذات داللة  )  5

  .لدى عينة الدراسة ياسيةمواقع التواصل االجتماعي يف تدعيم املشاركة الس
داللة   )6 ذات  فروق  (النوعإحصائيهناك  للجمهور  الدميوغرافية  العوامل  بني  ،  ة 
عرض الشباب اجلامعي ملواقع  تيف    املستوى االقتصادي واالجتماعي)و،  الديانةو،  اجلامعةو

املشاركة  التواصل   على  وانعكاسها  لديهم  السياسي  االغتراب  ومستوى  االجتماعي 
  .السياسية

   :املنهج واإلجراءات

   :منهج الدراسة 

الدراسة  تعتمد املشكلة    على   هذه  طبيعة  مع  يتناسب  كونه  التحليلي  الوصفي  املنهج 
تناولها مت  التي  استخدام    ؛ واملتغيرات  مت  متغيرات  حيث  بني  االتباطية  العالقات  مناذج 

قات  ال العاختبار صحة الفروض حول  ه  ميثل الهدف منو  النموذج السببيوكذك    ،البحث
امل واملتغيرات  املقاسة  املتغيرات  تس   ؛الحظةبني  الذي حيث  املسار  حتليل  أسلوب  تخدم 

التواصل   (مواقع  املستقل  املتغير  بني  (التأثيرات)  السببية  العالقات  منذجة  على  يعتمد 
السياسي  االجتماعي) (االغتراب  الوسيط  السياسية)  )واملتغير  (املشاركة  التابع    ، واملتغير 
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بناءً منذجة  وترجع   السببية  والنظريا  العالقات  السابقة  الدراسات  املتعلقة  على  ت 
السببية    علىالعالقات  هذه  وال تدل النماذج البنائية لنمذجة    ،بالظاهرة موضع الدراسة

التجريبيةكاملؤكدة   تعد إو،  البحوث  التي  االرتباطات  منا هي خطوة متقدمة من دراسات 
الناجتمنهجً  السببية  بني  يقع  من  ع ة  ا  املستنتجة  السببية  وبني  التجريبية  الدراسات  ن 

  .)2019، خلدون وآخرون ،الدبابي( االرتباطات

    :أدوات جمع البيانات
ات علمية مقننة من املبحوثني يف  الستبيان للحصول علي معلوماستخدمت الدراسة أداة ا

لتعرض ملواقع ا:  ثار العالقة بني املتغيرات الثال طار املوضوع األساسي للدراسة والختبإ
  . واملشاركة السياسية ،سيب السياواالغترا، التواصل االجتماعي

  ه: وأساليب  حصائيإجراءات التحليل اإل
من اكتمالها وصالحيتها إلدخال    حتى تتأكد  ؛مبراجعة استمارة االستبيان  ةالباحث  تقام  -

تتو  ؛حصائيالبيانات والتحليل اإل التي ال  افر بها الشروط حيث مت استبعاد االستمارات 
وَ   ،بتكويد (ترميز) املتغيرات والبيانات  تالالزمة، ثم قام  ا قً فْ ثم تفريغها باحلاسب اآللي 

اإل احلزمة  االجتماعيةحصائيلبرنامج  للعلوم   Statistical Package for(SPSS)ة 
Social Sciences ،ية: ترات اآلطار ذلك مت تكوين املتغيويف إ  

ا ملعايير درجة التواجد، يف  قً فْ وَ   قييم فئات املتوسط املرجحتشير معظم الدراسات إلى ت  -
  املستخدم بهذا البحث كما يلي:  Likert Scaleإطار مقياس ليكرت الثالثي االجتاه 

  ) 1جدول (
  ملقياس ليكرت فئات املتوسط املرجح

  االجتاه  الفئة
  اإلجابات إلى (غير موافق) متيل   1.00-1.66

  ا)لى (موافق حلد م متيل اإلجابات إ  1.67-2.33

  متيل اإلجابات إلى (موافق)   2.34-3

يف كل من اإلحصاء    ةها الباحثتالتي اتبع  حصائيثم حتديد إجراءات وأساليب التحليل اإل
املئوية،  والوصفي،   والنسب  املرجحة،  والتكرارات  احلسابية  االنحراف  واملتوسطات 

والترتيب عينة    ،املعياري،  سمات  لتحديد  التوضيحية،  و،  الدراسةوذلك  البيانية  الرسوم 
متمثًال و التحليلي  مُ   يف  اإلحصاء  (استخدام  بيرسون  ارتباط    Pearsonعامل 

Correlation  لقياس البحثية)  املحاور  بني  "ت"  و،  العالقة   independentاختبار 
ample t test     العوامل املرتبطة بظاهرة االغتراب  و عدم أهمية  أإلثبات مدى أهمية
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(النوع،  و  اجلامعة طالب  نيبالسياسي   متغير  من  كل  بني  الفرق  مدى  ، ةاجلامعوإليجاد 
وو التباين  كذلك  الديانة)،  "ف" حتليل    (One Way ANOVA)االجتاه    يحادأاختبار 
  . (املستوى االجتماعي واالقتصادي) ير نوع املبحوث غالفروق بني آراء متيجاد إل
السياسيةي  سيااالغتراب السحتليل املسار لقياس مدى تأثير    - يف ضوء   على املشاركة 

  . التعرض ملواقع التواصل االجتماعي

  : مقاييس الدراسة
  املوضوعات السياسية به.ملواقع التواصل االجتماعي ومتابعة مقياس التعرض  -
ا على  اعتمادً   -  مقياس االغتراب السياسيت الباحثة  صمم   :االغتراب السياسي مقياس    -

السابقة الدراسات  الشأن    ما طرحته  تعن يتضمن عشرين عبارة ـ ويف هذا  كل خمس   ى، 
،  ى الالمعنوعد من أبعاد االغتراب السياسي املتمثلة يف الالمعيارية،  منها بقياس بُ عبارات  

  :يت كما يوضحها اجلدول اآل ،والعجزالعزلة، و

  ) 2( جدول
  " االغتراب السياسيقياس "التحليل العاملي مل

العامل    العبارات
العامل   لثاني العامل ا األول 

 الثالث
العامل  
 الرابع

وضاع السياسية املواطن ضحية االستغالل بسبب األ -5

 . الغامضة
0.635       

ال وسيلة  إهو  ما محددحزب سياسي  إلىاالنتماء  -8

 . لتحقيق مكاسب شخصية
0.521       

       0.710 ة.وال قيم الهدف لهما هناك من القوانني السياسية  -13

       0.764 . ائد يف املجتمعالسياسي الس  أكره النظام -17

أن يتأثر القرار السياسي املصري مبؤثرات  دَّ البُ  -20

 . وعوامل خارجية (سياسات دولية)
0.817       

ألنها واقعية وترتبط   ؛اخلطط التي تضعها الدولةبثق أ -2

 . تماعيةجباحلياة اال
  0.608     

لناس  جعل ايغموض كبير يف األوضاع السياسية  هناك -3

 ِفكَرهمبسبب  همويبتعدون عن بعض ، يختلفون فيما بينهم

 . السياسية 

  0.709     

     0.671   . ميكن التحقق من صحتها  املعايير السياسية نسبية ال -9

     0.593   . هاهمُ صعب فَ وي ،املوضوعات السياسية غامضة ومبهمة -12

     0.649   . صعب وعدمي املنفعة شيءالتفكير يف السياسة  -14

   0.568    بحث عن التفرد والتميز من خالل االندماج يف جماعة أ-1
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 . سياسية

قد يكون الغش يف احلياة السياسية ملواجهة صعوبات  -10

  املشكالت. احلياة و
    0.543   

حتى  ؛وضاع السياسيةاألن يساير الفرد أمن األفضل -11

  . ينجو من مخاطرها
    0.760   

   0.515     . مضيعة للوقت العامة نتخاباتمشاركة املواطن يف اال -15

   0.617     . عطي صوتي ملعارضي احلكومةأ-19

 0.531        . ا ا ناجحً ا سياسيًّ أنا أصلح ألن أكون قائدً  -4

 0.576       .عد عنهاحلديث يف السياسة أمر ينبغي البُ -6

خضع لها رغم أهناك كثير من القرارات السياسية التي -7

  . رادتيإ
      0.712 

 ،والتمرد  ،اسي السائد قائم على العصيانم السيالنظا -16

 . واملعارضة 
      0.744 

 0.685       . قانون التظاهر احلالي يتعارض مع احلريات -18

 1.998 2.027  2.890  3.261 اجلذر الكامن لكل عامل 
 9.992 10.137  14.448  16.306 ة التباين: نسبة تفسير كل عامل على حد

 50.883 40.891  30.753  10.306 العوامل  نسبة التغير الدالة ملجموعة

  : اجلدول السابق يتضحمن 
قد و  ،"االغتراب السياسيمقياس "حدد معالم  ت) لعبارة  20  تشملعوامل (  4ن هناك  أ  -

مجتمعةً   أسهمت العوامل  الكلي)  50.88(تفسير    يف  هذه  التباين   TOTALمن 
Variance   الت  يف العوامل  ن  مكوأ  ،قياساملعبارات  تشملها    يالبيانات    ة ربعاألتسمية 

  ي: لعلى النحو املبني فيما ي  هاوتوصيف الرئيسة
  :الالمعيارية  ول:العامل األ-1

العامل   تراوحت معامالت و  ،)20-17-13-8-5العبارات (متغيرات تشمل    5يضم هذا 
%) 16.306(  يتفسير حوال  يفويسهم    ،   )0.82  ىحت  0.52ت من ( ااالرتباط بني العبار

الكلي التباين  املقياس   TOTAL Varianceمن  ولعبارات  بأعلى  ،  العامل  قد حظي هذا 
أي الشعور    ،العالقات السياسيةر املعايير يف  فراد العينة النهياأدراك  إلى  إمما يشير    ،نسبة

يف   أو  األفراد،  مع  التعامل  يف  القانونية  اإلجراءات  ينتهكون  السياسيني  املسؤولني  بأن 
  .القرارات السياسيةالوصول إلى 

  :ى الالمعن العامل الثاني: -2 
العامل   هذا  (  5يضم  العبارات  تشمل  معامالت و  ،)14-12-9- 3-2متغيرات  تراوحت 

(االعباراالرتباط بني   %) 14.448(  يتفسير حوال  يفويسهم    ،)0.71  ى حت  0.59ت من 
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الكلي التباين  املقياس   TOTAL Varianceمن  يع،  لعبارات  ما  انعدنوهو  املعنىي  ،  ام 
ال   الفرد  ألن  معنى،  ذات  السياسية  االختيارات  بني  التمييز  على  الفرد  قدرة  عدم  مبعنى 

بنتائجها   التنبؤ  استخديستطيع  ميكنه  ال  وبالتالي  الظروف  املحتملة،  تغيير  يف  امها 
  .االجتماعية

   :العزلة السياسية العامل الثالث: -3
تراوحت معامالت و   ،)19-15-11-10-1متغيرات تشمل العبارات (  5يضم هذا العامل  

العبار (ااالرتباط بني  %) 10.137(  يتفسير حوال  يفويسهم    ،)0.76  ى حت  0.52ت من 
الكليمن   املقياس   TOTAL Varianceالتباين  السلوك  ،  لعبارات  قواعد  رفض  مبعنى 
بها  واأل يعتقد  التي  السياسية  قواعد  هداف  بأن  الشعور  وكذا  املجتمع،  أعضاء  من  كثير 

  .للعبة غير عادلة وغير شرعيةا
  :العجز السياسي العامل الرابع: -4 

العامل   العبارات    5يضم هذا  تراوحت معامالت  و  ،)18-16-7-6-4(متغيرات تشمل 
العبار بني  (ااالرتباط  من  %) 9.992(  يتفسير حوال  يفويسهم    ،)0.74  ىحت  0.53ت 

الكلي التباين  املقياس   TOTAL Varianceمن  أخيرةوهن،  لعبارات  يأتي يف مرحلة    ، ا 
منا نتيجة الظروف املحيطة إرادته وإ لفرد لالغتراب السياسي ليس مبحض  حيث يلجأ ا

عليه تفرض  التي  احلاكم    به  النظام  لتسلط  نتيجة  القاتل  أذلك  الروتني  احتكار أو  و 
  . ي وضعف املؤسسات وانعدام اخلدماتالسلطة وانعدام التبادل السلم

  ، )10-1عبارات بحثية من (10الذي يشتمل على  ،واقع التواصلنحو م  جتاهمقياس اال   -
ه مواقع التواصل االجتماعي يف طرح القضايا  اجلمهور يف الدور الذي تؤديس رأي  ويقي

  السياسي ودعم املشاركة السياسية.   السياسية املختلفة واحلراك 
بهدف   ،)10-1عبارات بحثية من (  10الذي يشتمل على    ،املشاركة السياسية مقياس    -

رم املشاركة املمثل  اجلمهور بداية من قمة ه  ركة السياسية لدىالتعرف علي سلوك املشا
فاملشارركة يف املظاهرات واألعمال االحتجاجية حتى    ،نتماء احلزبييف تقلد املناصب واال

  .الوصول للمشاركة يف التصويت لالنتخابات 
    العينة:

ي مواقع التواصل االجتماعي،  من مستخدم  مت التطبيق على عينة عمدية (غير احتمالية)
طالب  450قوامها   من  اآل  مفردة  بكليتي  شمسداب  عني  جمع   ،املنياو  جامعتي  ومت 

ال خالل  باملقابلة  االستبيان  طريق  عن  منها  (البيانات  األول  الدراسي   - 2019فصل 
التي شهدت  بات احتادات الطالب باجلامعات،  وهي الفترة التي صاحبت انتخا)،  2020
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انتخاب رابع  املصرية  قبلها  للرئاسة  تعددية  حراك    وما،  2018ات  من  البالد  شهدته 
رة  مسبوق مصاحب لتغييرات متتالية متناقضة تستوجب معها قياسات مستم  سياسي غير

و السياسية،  والقوى  العام  ( للرأي  على  الباحثة  لل400حصلت  استمارة صاحلة  تحليل  ) 
  .ف مفردات العينةويوضح اجلدول التالي توصي، حصائياإل

  ) 3جدول (
  الدراسة  عينةتوصيف 

 النسبـة العـــدد املتـغيـــر 
  النوع -1

  50  200  ذكور
 50  200  إناث

 100 400 اإلجمـــــــــالي 
  الديانة-2

  93.0  372 مسلم 
 7.0  28  ميسيحي
 100 400 اإلجمــــالي 

  املستوى االقتصادي واالجتماعي -3
  25.5  102 منخفض 
  50.5  202  متوسط 
 24.0  96  مرتفع 

 100 400 اإلجمــــالي 
  اجلامعة -4

  50.0  200  عني شمس 
 50.0  200  املنيا 

 100 400 اإلجمــــالي 

    :معامل الصدق والثبات
  الصدق  -أ

قياس   يف  االستمارة  صدق  من  للتحقق  الباحثة  بعقامت  الدراسة  على  متغيرات  رضها 
للحكم على صالحية االستمارة    ،إلحصاءوا  مجال اإلعالميف    *مجموعة من املتخصصني

، ومدى كفايتها  دافها ومراجعة العبارات واألسئلةيف قياس متغيرات الدراسة وحتقيق أه
حها  ت الباحثة التعديالت التي اقترميع أبعاد املشكلة موضوع الدراسة، وأجريف تغطية ج

  .لتصبح صاحلة يف صورتها النهائية السادة محكمو االستمارة
على ا  توأجر استطالعية  دراسة  (  لباحثة  قوامها  مبحوثً 40عينة  تطبيق   ا)  مت  حيث 

ألسئلة  سهولة ا، وكذلك للتأكد من  واألخطاء التي توجد فيها  لحد من الغموضاالستمارة ل
املبحوثني  الباحثة ا ملاألسئلة وصياغتها وفقً ، ومت تعديل بعض  واستيعابها لدى  ا الحظته 
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التطبيق وصياغةأثناء  وضع  ومت  للتطبيق   ،  جاهزة  لتصبح  النهائي  شكلها  يف  االستمارة 
  على عينة البحث 

  **الثبات-ب
ال   )،لفا كرونباخأ(معامل  الباحثة    استخدمت  - التجزئة  صفية (سبيرمان نوكذلك معامل 

تبني  يف  براون)   وقد  الدراسة،  ملتغيرات  املحتوى  ثبات  الثباتأقياس  معامل  إلجمالي    ن 
ال  محاور تعرض  بني  ومستوى  "العالقة  االجتماعي  التواصل  ملواقع  اجلامعي  شباب 

السياسية املشاركة  على  وانعكاسها  لديهم  السياسي  ("  االغتراب  ما وهو  )،  0.795بلغ 
على  الذ  يدل  املرتفع  (الذانعكس    يالثبات  الذاتي  الصدق  على  اجلذر    يأثره  ميثل 

) فبلغ  الثبات)  ملعامل  التجزئةمَّ أ  ،)0.891التربيعي  ثبات  معامل  سبيرمان (صفية  نال  ا 
  ا لردود عينة الدراسة. ) طبقً 0.742فقد بلغ ( )براون

العالقة بني تعرض الشباب اجلامعي بعاد (أ كما تراوحت معامالت الثبات على مستوى    -
التو املشاركة  ملواقع  وانعكاسها على  لديهم  السياسي  االغتراب  االجتماعي ومستوى  اصل 
  ).0.812(  و) 0.749() بني السياسية

قِ   - وجود  على  يدلنا  مُ مما  تقترببعاد  األرضية جلميع  يم  من    حيث  الثبات  قيم  معظم 
االستبان  ،)0.70( قائمة  محاور  جلميع  املرتفع  الثبات  مرجعية و  ة،ويؤكد  الثبات  يعتبر 

االستبان  يفمهمة   بقائمة  أهداف  ةالوثوق  لتحقيق  العينة  مفردات  على  وتوزيعها   ،بها 
  .وفروض الدراسة  ،وتساؤالت

 يوضحه اجلدول التالي: ما ووه
  )4( جدول 

العالقة بني تعرض الشباب اجلامعي ملواقع التواصل االجتماعي ملتغيرات "معامل الثبات والصدق الذاتي 
  "ومستوى االغتراب السياسي لديهم وانعكاسها على املشاركة السياسية

  
  املحاور

عدد 
  الفقرات 

معامل ثبات  
ألفا 

  كرونباخ 

معامل  
  الصدق

عامل ثبات التجزئة  م
(سبيرمان  النصفية

  Split-halfبراون)و
  0.795  0.917  0.842  20  االغتراب السياسي-1

يف دعم املشاركة   مواقع التواصل دور جتاه نحواال -2

  السياسية 
10  0.739  0.859  0.741  

  0.782  0.874  0.764  10  املشاركة السياسية-3

جلامعي  "العالقة بني تعرض الشباب ا جمالي محاورإ
االغتراب  ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى 

  " السياسي لديهم وانعكاسها على املشاركة السياسية
40  0.831  0.911  0.774  

  )البنائيالصدق ( Internal consistencyاالتساق الداخلي 
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الداخلي  مت  - االتساق  صدق  حساب  محاو  الشباب "ر  إلجمالي  تعرض  بني  العالقة 
ال السياسي لديهم وانعكاسها على  تواصل االجتماعي ومستوى االغتراب  اجلامعي ملواقع 

السياسية (بيرسون)    ،"املشاركة  ارتباط  معامل  باستخدام   Pearsonوذلك 
correlation   َعد املتعلق بها. القة بني كل عبارة والدرجة الكلية إلجمالي البُ لقياس الع  

  ) 5( جدول
اجلامعي ملواقع التواصل  العالقة بني تعرض الشباب " إلجمالي محاورواعتمادية  صالحيةنتائج 

  " االجتماعي ومستوى االغتراب السياسي لديهم وانعكاسها على املشاركة السياسية

الغتراب اعبارات -1
  السياسي 

معامل  
  االرتباط 

جتاه  االعبارات -2
مواقع  دورنحو 

  لالتواص

معامل  
  االرتباط 

املشاركة  -3
  السياسية 

معامل  
  االرتباط 

1 0.561 * 1 0.822 ** 1 0.654 ** 

2 0.639 ** 2  0.748 ** 2 0.503 * 

3 0.539 * 3  0.592 * 3 0.855 ** 

4 0.687 ** 4  0.693 ** 4 0.841 ** 

5 0.665 ** 5  0.749 ** 5 0.572 * 

6 0.741 ** 6  0.626 ** 6 0.799 ** 

7  0.815 ** 7  0.728 ** 7 0.703 ** 

8  0.795 ** 8  0.569 * 8 0.624 ** 

9  0.857 ** 9  0.799* * 9 0.539 * 

10  0.648 ** 10  0.513 * 10 0.620 ** 

11  0.521 * 

    

12  0.765 ** 

13  0.621 ** 

14  0.612 ** 

15  0.737 ** 

16 0.815 ** 

17 0.619 ** 

18  0.785 ** 

19 0.537 * 

20 0.542 * 

  0.01لى معنوية عند مستوى  إ**تشير 

  0.05لى معنوية عند مستوى  إ*تشير 
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نتائ اجلدول  تشير  إلىج  إجمالي    السابق  مستوى  على  البنود  جميع   محاور صالحية 
االغتراب  ( ومستوى  االجتماعي  التواصل  ملواقع  اجلامعي  الشباب  تعرض  بني  العالقة 

السياسية املشاركة  على  وانعكاسها  لديهم  االتساق   ؛)السياسي  معامالت  جاءت  حيث 
 0.503حت هذه املعامالت بني (تراو   وقد  ،قلأ ) ف0.05الداخلي مبعنوية عند مستوى (

الذ  ؛)0.857و الصحيح   ياألمر  الواحد  من  اقترابها  ومدى  املعامالت  قيم  قوة    ، يعكس 
ومدى متثيلها إلوهو   املختلفة  األبعاد  بني  العالقة  يعكس  (ما    العالقة بني جمالي محاور 

لدي السياسي  التواصل االجتماعي ومستوى االغتراب  الشباب اجلامعي ملواقع  هم  تعرض 
السياسية املشاركة  على  ينعكس    ،)وانعكاسها  ما  كبير  -وهذا  درجة    -بشكل  على 

  مصداقية هذه األبعاد.

  :نتائج الدراسة
  يف التعرض ملواقع التواصل االجتماعي  املنقضي لوقتا-1

  ) 6(جدول 
  ) التعرض ملواقع التواصل االجتماعي الوقت املنقضي يفا ملتغير (قً فْ توزيع عينة الدراسة وَ 

  الترتيب  %  العدد  التوزيع  م 

  4  9.50  38 أقل من ساعة  1
  2  27.75  111  من ساعة إلى ساعتني  2
  3  19.50  78 ساعات 5إلى  3من   3
  1  36.25  145  ساعات 5أكثر من   4
  5 7.00  28 أخرى  5

  -  100  400  املجموع

  يتضح من اجلدول السابق ما يلي: 

وَ   - الدراسة  عينة  مفردات  توزيع  ملقً فْ أن  "ا  يف  تغير  املنقضي  ملواقع  الوقت  التعرض 
االجتماعي   أن    " التواصل  إلى  ا  أعلىيشير  (معدل  من  ستخدام  بنسبة  ساعات  5أكثر   (

%)، ثم معدل 27.75) بنسبة (من ساعة إلى ساعتني(  استخداممعدل    %)، يليه36.25(
 أقل(  استخدامقل معدل  أا  وأخيرً %)،  19.50) بنسبة ( ساعات  5إلى    3من  (  استخدام

ساعة ( من  (أخرى )،  بنسب   (9.50) الترتيب%7.00)،  على  مفردات  قً فْ وَ   ،%)  لردود  ا 
  .عينةال
التواصل االجتماعي من قِ مما يدلنا على    - املرتفع ملواقع  الدراسةاالستخدام   ،بل عينة 

) حيث بلغت نسبة من 2007  (أبو احلسن، منال،  دراسةليه  إوهو ما يتفق مع ما توصلت  
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) 2004  ،عبد الغني  ودراسة (أمني،  ,%63املرة الواحدة  ساعة يف    يستخدمونه أكثر من
كثر األدوات أمن  يرجع لكونها  %، ومرد ذلك  73ت نسبة من يستخدمون االنترنت  حيث بلغ

يف   الشباب  يستخدمها  اال  محياتهالتي  تكنولوجيا  لتطور  نتيجة  وسهولة    ،تصالاليومية 
  . تهاوسرع ستخدامهاا

  جتماعي تفضيال لدى عينة الدراسة مواقع التواصل االأكثر  -2
  )7(  جدول

  لدى عينة الدراسة  متابعةً  املواقعأكثر 
  الترتيب  %  العدد  التوزيع  م
  1  63.50  254 الفيسبوك   1

  2  25.50  102  يتر تو  2

  4  0.25  1  نإ دكنلي  3

  3 10.75  43  جوجل  4

  -  100  400  املجموع
  

  ما يلي:  يتضح من اجلدول السابق

مف  - توزيع  وَ أن  الدراسة  عينة  ملتغير"قً فْ ردات  املواقع  ا  لكأكثر  أن    "املفضلة  إلى  يشير 
املواقع     ، القاضي،  محمد(%)، ويتفق ذلك مع دراسة  63.50) بنسبة (الفيسبوك(أفضل 

الفي؛  )2012،  عابد،  زهير(ودراسة  )،  2013 احتل  نسبة  حيث  بوك  من  79.8س   %
  ، %)10.75) بنسبة (جوجل ثم موقع (،  %)25.50بنسبة (يليه موقع (تويتر)    االستخدام،

 . عينةالا لردود مفردات قً فْ %)، وَ 0.25) بنسبة (نإ دكنليموقع ( ا وأخيرً 

  مدى متابعة األحداث السياسية عبر مواقع التواصل االجتماعي -3
  ) 8جدول (

  ألحداث السياسية عبر مواقع التواصل االجتماعي ل ةنالعيد ا فرأ مدى متابعة
  لترتيبا  %  العدد  التوزيع  م
  4  1.00  4  ال  1
  3  17.75  71  انادرً   2
  1  46.50  186  اأحيانً   3
  2 34.75  139  ادائمً   4

  -  100  400  املجموع
  3.15املتوسط احلسابي= 
  0.73االنحراف املعياري= 
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  : يتضح من اجلدول السابق ما يلي

نأ السياسيةن  األحداث  يتابعون  من  االجتماعي  عبر  سبة  التواصل  بشكل   سواء  ،مواقع 
أو دائم املرتفعة،    تأشارف  ،%81.3ا  بلغت معً   ،متوسط  املتوسط احلسابي  وباملتابعة  بلغ 

ويتفق هذا مع ما توصلت إليه    ،مرتفع  ةباجتاه متابع  )0.74) بانحراف معياري (3.15(
) خالد،دراسة  املوضو2017  جاويش  فيها  نالت  التي  نسبة  )  السياسية  من 89عات   %
أ بهالعيفراد  اهتمام  متابعة  ا،  نة  على  الشباب  على حرص  يدل  السياسية  األوهذا  خبار 

 . عبر هذه املنصات
ل  -4 الوصفي  (لاإلحصاء  مبحاور  املتعلقة  الثالثة  الشباب متغيرات  تعرض  بني  العالقة 

على  وانعكاسها  لديهم  السياسي  االغتراب  ومستوى  االجتماعي  التواصل  ملواقع  اجلامعي 
  )السياسيةاملشاركة 

والوسيط ومعاملي االلتواء (تنحصر قيمته بني ±    املتوسطرات من حيث قيم  وصفت املتغي 
قيمته  1 (تنحصر  والتفلطح  اعتداليًّ 2.57±    بني)،  املتغيرات  توزيع  لتباين  والعتماد    ،ا) 

اخلط ارتباط  ومعامالت  البارامتري  اإلحصاء  املستقلة    املتغيرات بني    ىاستخدام 
  . ابعةواملتغيرات الت

  ) 9جدول (
العالقة بني تعرض الشباب اجلامعي ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى ( يس الوصفية ملتغيراتاملقاي

  ) االغتراب السياسي لديهم وانعكاسها على املشاركة السياسية
  

املتوسط   املتغيرات
  احلسابي

االنحراف 
  التفلطح  االلتواء  املنوال الوسيط   املعياري 

  - 1.189  - 0.020  2  2.0  0.74  2.01  االغتراب السياسي -1
مواقع   دور جتاه نحواال -2

يف دعم املشاركة  التواصل
  السياسية 

1.95  0.82  2.0  1  0.093  1.522 -  

 - 1.318 0.126  2  2.0  0.77  1.93  املشاركة السياسية -3
  

  ما يلي: يتضح من اجلدول السابق
وهو   ،والوسيط، وقيم معاملي االلتواء والتفلطح من الصفر اقتراب كل من قيم املتوسط    -

من   ياستخدام اإلحصاء البارامتربالثقة    مَّ ومن ثَ   ،ما يشير إلى اعتدالية التوزيع للبيانات
  متغيرات الدراسة. معامالت االرتباط والفروق بني 
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  : فروض الدراسةنتائج -5

   :ولالفرض األ  -

داللة    توجد  - ذات  االجتماعيإحصائيعالقة  التواصل  ملواقع  التعرض  معدل  بني    ، ة 
 .لدى عينة الدراسة السياسيةة شاركامل مستوى ، ووى االغتراب السياسيومست

مت الفرض  هذا  صحة  من    وميثل ،  اخلطي  بيرسون  ارتباط  معامل  مااستخد  وللتحقق 

  ض. الفر اختبار نتائج التالي اجلدول
  ) 10جدول (

  اسيةملواقع التواصل االجتماعي واالغتراب السياسي واملشاركة السي التعرضالعالقة بني 

 املتغيرات 

  التعرض 

وقع  مل

 تواصل ال

ة  املشارك

 السياسية
 ىالالمعن الالمعيارية

العزلة  

 السياسية

العجز  

  السياسي

االغتراب  

  السياسي

لتعرض ملواقع  ا

 التواصل
-- -0.494 ** -0.534 ** -0.568 ** -0.413 ** -0.603 ** -0.455 ** 

 ** 0.577- ** 0.625- ** 0.647- ** 0.591- ** 0.639- -   السياسية  ةاملشارك

 ** 0.405 ** 0.569 ** 0.498 ** 0.572 -    الالمعيارية 

 ** 0.551 ** 0.529 ** 0.469 -    ى الالمعن

 ** 0.593 ** 0.601 -     عزلة السياسية ال

 ** 0.618 -       العجز السياسي 

 -        االغتراب السياسي 

  0.01**داله عند       0.05*داله عند 

  :أتيما ي بقيتضح من اجلدول السا

التعإحصائيعالقة    توجدـ   بني  سالبة  دالة  وكلة  االجتماعي  التواصل  ملواقع  من   رض 
الس باملشاركة  السياسي  االغتراب  ومقياس  الفرعيةأياسية  فكبعاده  تعرض    لما،  ازداد 

مل لديهالشباب  قل  االجتماعي  التواصل  السياسي  م واقع  االغتراب  وجد ف،  مستوى  قد 
اال املنصات  هذه  يف  أرضً فتالشباب  لتبادلراضية  خصبة  السياسية  ئراآ  ا    ها وتداولهم 

  الوقت ه ويف  أن ال  إ  ؛نخراط يف املناقشات السياسيةمما أدمجهم يف اال  ؛قرانهم أبحرية مع  
االجتم  التعرضكانت هناك عالقة سالبة بني    نفسه التواصل  واملشاركة على  ملواقع  اعي 

مبشاركته االفتراضية على    ىاكتفشباب قد  ن الأ ، فيبدو  كافةنشطة السياسية  مستوى األ
االنغماس  تل دون  املواقع  على  فيك  الفعليأها  الواقع  ا  رض  االنتخابات  من  يف  لتصويت 

  شطة احتاد الطالب والعمل التطوعي،أو على مستوى أن  ،عضوية األحزابواالشتراك يف  
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، أو يف قدمينشطة سياسية ترجع ملوروث ثقاأور تتعلق باخلوف من املشاركة يف  رمبا ألم
و  لطبيعة لعدم  التنشئة الشخصية  رمبا  أو  تلك  إ،  يف  مشاركته  بأهمية  األنشطة  حساسه 

  .لعدم جدواها من وجهة نطره
توجد الس  سالبةة  إحصائيعالقة    ـ  املشاركة  السياسي  بني  االغتراب  ومقياس  ياسية 

  ، اساتعديد من الدروالدرجة الكلية له، وهي نتيجة منطقية آلت إليها ال  بعاده الفرعيةأب

  .السياسي لدى األفراد قلت مشاركتهم السياسية فكلما ارتفعت مستويات األغتراب

   :الثانيالفرض  -
السياسي  التنبؤميكن    - التواصل   باالغتراب  ملواقع  املصري  الشباب  تعرض  ضوء  يف 

 .االجتماعي
مت   وللتحقق  الفرض  هذا  صحة   اجلدول   وميثل  ،اخلطياالنحدار    معامل  مااستخد  من 

  ض. الفر  اختبار نتائج يالتال
  ) 11جدول (

  السياسي االغتراب و تعرض الشباب املصري ملواقع التواصل االجتماعيبني  االنحدارحتليل 

 املتغير
االرتباط  
املتعدد  

R 

التباين  
املشترك  

R2 

قيمة  
 الثابت 

  قيمة 
B 

  قيمة 
Beta 

النسبة  
 قيمة ت  Fالفائية 

تعرض الشباب املصري  
ملواقع التواصل  

  ي االجتماع 
0.455  0.21  2.91  -0.30  -0.46  103.95 **  10.20 **  

  0.01**داله عند       0.05*داله عند 

  : يتضح من اجلدول السابق التالي

التنبؤ  ـ   السياسي  ميكن  التواصل   باالغتراب  ملواقع  املصري  الشباب  تعرض  ضوء  يف 
وهي متثل    ،)0.455) بني املتغيرين (  R، حيث بلغت قيمة االرتباط املتعدد (  االجتماعي

) وقيمته تساوى   R2مقداره (  ا، وقد أحدث تباينً تغير املستقل يف املتغير التابعإسهام امل
) 103.95، وبلغت قيمة (ف) (%) يف املتغير التابع21.00) وذلك بنسبة إسهام (0.21(

تعرض الشباب املصري  ، مما يدل على وجود ارتباط بني  )0.01مستوى (  عند وهي دالة  
التوا االجتماعيص ملواقع  السياسي  ل  التنبؤ  واالغتراب  ميكن  وبالتالي  باالغتراب  ، 

االجتماعي التواصل  ملواقع  املصري  الشباب  تعرض  ضوء  يف  صياغة السياسي  وميكن   ،
  :دارية التنبؤية على النحو اآلتي املعادلة االنح

الشباب املصري ملواقع  ة  × درج  0.30-+    2.91=  السياسي  االغتراب التواصل تعرض 
  .تماعياالج
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   :الثالثالفرض  -
 .لديهم  اب املصري يف ضوء االغتراب السياسيميكن التنبؤ باملشاركة السياسية للشب -

مت  الفرض  هذا  صحة  من   اجلدول   وميثل  ،اخلطياالنحدار    معامل  مااستخد  وللتحقق 

  ض. الفر  اختبار نتائج التالي
  ) 12جدول (

  االغتراب السياسي وصري لشباب املاملشاركة السياسية لبني  االنحدارحتليل 

 املتغير
االرتباط  
املتعدد  

R 

التباين  
املشترك 

R2 

قيمة 
 الثابت 

  قيمة
B 

  قيمة
Beta 

النسبة 
 قيمة ت Fالفائية 

-  3.14  0.33  0.577  االغتراب السياسي
0.60  

-
0.58  198.98**  14.11 **  

  0.01**داله عند       0.05*داله عند 

  : ما يأتيول السابق يتضح من اجلد

التنبؤ  ميـ   السياسية    كن  السياسي    ضوءيف  باملشاركة  املصرياالغتراب  ، حيث  للشباب 
) املتعدد  االرتباط  قيمة  (Rبلغت  املتغيرين  بني  امل  ،)0.577)  إسهام  متثل  تغير  وهي 

) وذلك 0.33(  ) وقيمته تساوي  R2مقداره (  اأحدث تباينً ، وقد  املستقل يف املتغير التابع
) وهي دالة عند  198.98، وبلغت قيمة (ف) (املتغير التابع%) يف  33.00بنسبة إسهام (

) بني  )0.01مستوى  ارتباط  وجود  على  يدل  ل، مما  السياسية  املصري  املشاركة  لشباب 
السياسيوا التنبؤ  الغتراب  ميكن  وبالتالي  السي،  االغتراب  باملشاركة  ضوء  يف  اسية 

  :النحو اآلتي دارية التنبؤية على ، وميكن صياغة املعادلة االنحالسياسي
  . لشباب املصريل االغتراب السياسية × درج 0.60-+   3.14= ملشاركة السياسية ا
    :الرابعالفرض  -
ا  يوجد منوذج سببي  - التواصل االجتماعي  يفسر  التعرض ملواقع  واالغتراب  لعالقة بني 

  .لدى عينة الدراسة السياسي واملشاركة السياسية
أسلوب حتليل املسار للتأكد من صالحية النموذج  مت استخدام  لتحقق من صحة الفرض  ول

  : على النحو التالي للتنبؤ

  املشاركة السياسية            االغتراب السياسي                                التعرض ملواقع التواصل

 لتفسير العالقات:  املقترحتقييم معامالت النموذج الهيكلي 
عيارية ومستوى معنوياتها لتفسير العالقات  معامالت املسارات املعيارية وغير امل  تقييممت  

الغتراب السياسى، على  السياسية بواسطة ابني التعرض ملواقع التواصل، وبني املشاركة  
  :  تيالنحو اآل 
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  ) 2شكل (
 السببي األفتراضي  للنموذجقيم معامالت املسار 

  
  ) 11جدول (

 ا النموذج الهيكلي املقترح ومستوى معنوياته معامالتتقديرات 

املسار   املسار 
 املعياري 

 اخلطأ
 املعياري 

قيمة 
 C.Rاختبار"

مستوى 
 الداللة املعنوية

االغتراب  
 ي السياس

 دالة **0.001 11.77- 0.053 0.629- تعرض ملواقع التواصلال ة الالمعياري
 دالة **0.001 13.38- 0.042 0.568- تعرض ملواقع التواصلال الالمعنى 
العزلة 

 0.504 0.67- 0.026 0.018- ض ملواقع التواصلتعرال السياسية 
غير 
 دالة

العجز 
 دالة **0.001 13.63- 0.043 0.580- تعرض ملواقع التواصلال ي السياس

 املشاركة السياسية

 -ياالغتراب السياس
 0.150 1.44 0.009 0.012 ة الالمعياري

غير 
 دالة

 -ياساالغتراب السي
 0.051 1.95- 0.011 0.021- الالمعنى 

غير 
 دالة

 -ياالغتراب السياس
 0.938 0.08- 0.017 0.001- العزلة

غير 
 دالة

 -ياالغتراب السياس
 دالة **0.001 90.83 0.011 0.975 ي العجز السياس

 دالة **0.027 2.21- 0.014 0.030- التعرض ملواقع التواصل

  0.01**داله عند       0.05*داله عند 
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 ي: أتي يتضح من اجلدول السابق ما

 : ةياملشاركة السياسأثر التعرض ملواقع التواصل على بفيما يتعلق 

ند مستوى معنوية  ع  ر معنوي على املشاركة السياسية،التعرض ملواقع التواصل له تأثي  -
 .  C.R” (-2.21))، وقيمة اختبار"0.05أقل من (

 : األربعة بأبعاده يأثر التعرض ملواقع التواصل على االغتراب السياسلق بعفيما يت

له    - التواصل  ملواقع  السياسالتعرض  االغتراب  معنوي على  عند   ، )ة(الالمعياري  يتأثير 
 .C.R” (11.77))، وقيمة اختبار"0.05مستوى معنوية أقل من (

له    - التواصل  ملواقع  السياسالتعرض  االغتراب  على  معنوي  عند   ،(الالمعنى)   يتأثير 
 .C.R” (13.38)تبار")، وقيمة اخ0.05من ( أقلمستوى معنوية 

التواصل ليس له    - عند    ، )العزلة(  يتأثير معنوي على االغتراب السياسالتعرض ملواقع 
معنوية   (   أكبرمستوى  اختبار"0.05من  وقيمة   ،(C.R” (-0.67) ،  ما يف   عكس  جاء 

االرتباط   املسم  أاخلط  ة نتيجمصفوفة  بالبيانات وهو  باإلالعشوائي  به    ى حصاء مستو وح 
 .05.ةالدالل

ملواقع    - السياسله    التواصلالتعرض  االغتراب  السياس  يتأثير معنوي على    ، ) ي(العجز 
 .C.R” (13.63))، وقيمة اختبار" 0.05عند مستوى معنوية أقل من (

 ة:يالسياس املشاركةعلى  يأثر االغتراب السياسفيما يتعلق ب
السياس  - املشاركة)  ة(الالمعياري  ياالغتراب  تأثير معنوي على  له  ة، عند يالسياس  ليس 

 .C.R” (1.44))، وقيمة اختبار"0.05مستوى معنوية أكبر من (
السياس  (الالمعنى)  يالسياساالغتراب    - املشاركة  على  معنوي  تأثير  له  عند  يليس  ة، 

 .C.R” (-1.95))، وقيمة اختبار"0.05أكبر من ( معنوية مستوى 
ة، عند مستوى  يشاركة السياسليس له تأثير معنوي على امل)  العزلة(  يالسياساالغتراب    -

 .C.R” (-0.08))، وقيمة اختبار" 0.05معنوية أكبر من (
السياس  يالسياساالغتراب    - السياس  )ي(العجز  املشاركة  على  معنوي  تأثير  عند  يله  ة، 

  .C.R” (90.83))، وقيمة اختبار"0.05مستوى معنوية أقل من (
تمـع الطـالبي) املعـبر  املجبحـوثني (املبني سلوك    سالبة  أن هناك عالقة    ذلك،  تج من نستن

عن   الكلي  والعزوف  التصويت،  عـن  باالمتنـاع  مشاركة  عنهـا  من  السياسية،  العملية 
والسياسية للتشكيالت احلزبية  التي يشعرون    ،وانضمام  املتعددة  االغتراب  وبني مظـاهر 

وبه واالجتماعية،  السياسية  املواقف  على  التأثير  على  القدرة  كانعدام  الثقـة يف  انعا  ـدام 
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على    لنظاما القدرة  بعدم  والشعور  املتعاقبة،  احلكومات  ووعود  دور  السياسي  أي  تأدية 
  ي. سياس

 ) 12جدول (
 باشرة بني متغيرات اإلطار املقترح املالكلية املباشرة وغير  املعياريةثار اآل

ثار  اآل
التعرض ملواقع   املتغير املعيارية 

 التواصل 

االغتراب  
  -يالسياس

 ةمعياريالال

االغتراب  
  -يالسياس

 الالمعنى

االغتراب  
  -يالسياس

 العزلة

االغتراب  
  -يالسياس
ز  العج

 يالسياس

 الكلية

  -ياالغتراب السياس

 ةالالمعياري
-0.629 - - - - 

 - - - - 0.568- الالمعنى  -ياالغتراب السياس

 - - - - 0.018- لعزلةا  -ياالغتراب السياس

  العجز  -ياالغتراب السياس

 يالسياس
-0.580 - - - - 

 0.975 0.001- 0.021- 0.012 0.592- املشاركة السياسية 

 املباشرة 

  -ياالغتراب السياس

 ةالالمعياري
-0.629 - - - - 

 - - - - 0.568- الالمعنى  -ياالغتراب السياس

 - - - - 0.018- العزلة  -ياالغتراب السياس

العجز    -ياالغتراب السياس

 يالسياس
-0.580 - - - - 

 0.975 0.001- 0.021- 0.012 0.030- املشاركة السياسية 

غير  

 باشرة امل
 
 

  -يغتراب السياساال

 ةالالمعياري
- - - - - 

 - - - - - الالمعنى  -ياالغتراب السياس

 - - - - - لعزلةا  -ياالغتراب السياس

العجز    -ياالغتراب السياس

 يالسياس
- - - - - 

 - - - - 0.561- سية املشاركة السيا

 ي:أتمن اجلداول الثالثة السابقة ما ييتضح 

ا يف املشاركة السياسية مبعامل تأثيًرا كليًّ يؤثر  التعرض ملواقع التواصل االجتماعي    أن  -
) تأثيرً   يف حني )،  0.592-قيمته  االجتماعي  التواصل  ملواقع  التعرض  مباشرً يؤثر  ا يف ا 
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قيمته   مبعامل  السياسية  التواصل 0.030-(املشاركة  ملواقع  التعرض  يؤثر  ولكن   ،(
تأثيرً  غير االجتماعي  قيمته    مباشرٍ   ا  مبعامل  السياسية  املشاركة  حيث  )0.561-(يف   ،

 . نييتغير وسيط بني املتغيرين األخر ا كماالغتراب السياسي دورً  يؤدي

 :معايير تقييم جودة توفيق النموذج الهيكلي
ى التحقق  حتى يتسنَّ   ؛ املسار يف النموذج املقترح النهائي  معامالتزم مبعنوية  ال ميكن اجلَ 

  ي: تعلى النحو اآلمن جودة التوفيق الكلية للنموذج 
 ) 13جدول (

 توفيق النموذج الهيكلي  جودةمعايير تقييم 
 القيمة  املؤشرات م

 RMR 0.125اجلذر التربيعي ملتوسط مربعات البواقي  1

 GFI 0.744جودة التوفيق  2

 RMSEA 0.750لتربيعي ملتوسط مربع خطأ التقدير اجلذر ا 3

 ي: أتيتضح من اجلدول السابق ما ي

البواقي (   اجلذر   - هو مؤشر للمقدار   ): 0.125) بلغ (RMRالتربيعي ملتوسط مربعات 
 هو األفضل للنموذج.  كانالذي مت تقديره، كلما كانت قيمته أصغر 

-   ) التوفيق  بلغ  GFIمؤشر جودة  نسبة  ):0.744()  العينة،    هو  تباين  متغير  التباين يف 
ويقيم هذا املؤشر درجة كفاءة النموذج من خالل    ،ويتم حساب مصفوفة من قبل النموذج

البواق مربع  النموذج  يمقارنة  خالل  من  املقدرة  للبيانات  البواق  ، الكلية  مربع   ي مع 
ت  ب قترالما  ) أو أكثر، وك0.70الفعلية، وحد القبول لهذا املؤشر (  البياناتاملحسوب من  

الصحيح الواحد  من  عينة    دلَّ   قيمته  لبيانات  املقدر  النموذج  توافق  جودة  على  ذلك 
  جميع   الدراسة، وهذا يوضح جودة النموذج الذي مت اختباره وصالحية نتائجه يف تفسير 

 العالقات بني متغيرات الدراسة.
التربيعي   - (مربع    ملتوسط اجلذر  التقدير  (RMSEAخطأ  بلغ    إلى شير  ي  ):0.750) 

مال عدم  قيمت  مقارنةً   ،مةءَ تقدير  املشبع،  على    0.05(من    هبالنموذج  يدل  أقل)  أو 
  املناسبة.

  اخلامس:الفرض  -
نحو دور مواقع   الجتاهالغتراب السياسي واة بني مستوى اإحصائيتوجد عالقة ذات داللة  

  . لدى عينة الدراسة املشاركة السياسية تدعيميف  االجتماعيالتواصل 
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استخدام  وللتح مت  الفرض  صحة  من  بيرسون  قق  ارتباط   Pearsonمعامل 
Correlation     متغيرين  العالقةإليجاد أساس   ،بني  على  االختبار  معنوية  حساب  ثم 

، وإذا كان مستوى  إحصائًيا) ليدل على وجود عالقة دالة  0.05مستوى معنوية أقل من (
  .إحصائًيا دالة ) دل ذلك على عدم وجود عالقة 0.05املعنوية أكبر من (

  ) 14(جدول 
يف تدعيم    االجتماعي مواقع التواصل دور جتاهلعينة الدراسة االغتراب السياسي  مستوىالعالقة بني " 

 بيرسونمعامل ارتباط باستخدام " املشاركة السياسية

  العالقة 
  مستوى االغتراب السياسي

معامل  
 ) rاالرتباط(

مستوى  
 املعنوية

النتيجة 
 (الداللة) 

  دالة  * *0.004  0.509-  يف دعم املشاركة السياسية   مواقع التواصلدور  نحو جتاهاال

  0.01**داله عند       0.05*داله عند 

  
  ي:أتاجلدول السابق يتضح ما يمن 
لعينة الدراسة  مستوى االغتراب السياسي  بني    ةإحصائيذات داللة    سالبةعالقة    هناك  -

.) مبستوى  509-لغ معامل االرتباط (حيث ب،  "االجتماعي  مواقع التواصل"نحو  جتاه  واال
يرون ملواقع  زداد معدالت االغتراب لدى هؤالء ممن ال  ؛ حيث ت )0.05قل من (أمعنوية  

دورً  االجتماعي  يف  التواصل  العامة    التشجيع ا  القضايا  مناقشة  معارفهم  على  وصقل 
السياسية،   العامة  مشاركتهم  ودعم  السياسية  دروخبراتهم  مع  النتيجة  هذه    اسة وتتفق 

)(Kwak, 2017  اإل  لتيا التصورات  زيادة  أن  إلى  التواصل توصلت  لوسائل  يجابية 
وأن وسائل التواصل االجتماعي ،  الرغبة يف التعبير السياسي  زيادةأدت إلى    االجتماعي

  .تعد وسيلة سهلة ومؤثرة لالنخراط يف السياسة

    :السادس الفرض

داللة   ذات  فروق  بني  إحصائيهناك  (النوع  العواملة  للجمهور  ، اجلامعةو،  الدميوغرافية 
الشباب اجلامعي ملواقع التواصل  عرض  يف ت  املستوى االقتصادي واالجتماعي)و،  الديانةو

  . االجتماعي ومستوى االغتراب السياسي لديهم وانعكاسها على املشاركة السياسية

  النوع:*
لتحديد   Test  independent sample t  اختبار "ت" لعينتني مستقلتني مت استخدام  

) 0.05(على أساس مستوى معنوية أقل من    املبحوثني آراء  الفروق اجلوهرية بني    ىمد
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) دل ذلك على  0.05وإذا كان مستوى املعنوية أكبر من (  ،ليدل على وجود فروق جوهرية 
  .بني متغير الدراسة جوهرية عدم وجود فروق 

  ) 15(جدول 
تعرض الشباب اجلامعي ملواقع "ملحاور جابات عينة الدراسة اختبار "ت" لقياس معنوية الفروق بني است

باختالف  "االغتراب السياسي لديهم وانعكاسها على املشاركة السياسيةومستوى  االجتماعيالتواصل 
  متغير (النوع) 

املتوسط   العدد  التوزيع  املحاور
  احلسابي

االنحراف 
  املعياري 

 قيمة ت 
T 

  القــرار 
مستوى  
  اللةالد  املعنوية

تعرض الشباب اجلامعي 
ملواقع التواصل  

  االجتماعي

  1.12  2.96  200  ذكر
1.316  0.18  

غير 
  1.16  3.11  200  ى أنث  دالة

  االغتراب السياسي
  0.75  2.03  200  ذكر

0.470  0.63  
غير 
  0.73  2.00  200  ى أنث  دالة

مواقع  دور  جتاه نحواال
يف دعم  التواصل

  املشاركة السياسية

  0.83  1.93  200  ذكر
0.485  0.62  

غير 
  0.81  1.97  200  ى أنث  دالة

  السياسيةاملشاركة 
  0.76  1.90  200  ذكر

  دالة  * *0.002  3.710
 0.78  2.12  200  ى أنث

  0.01**داله عند       0.05*داله عند 

  ي:أتمن اجلدول السابق يتضح ما ي
تعرض الشباب اجلامعي و )  مبتغير (النوع ة فيما يتعلق  إحصائيال توجد فروق ذات داللة    -

حيث يتساوى الشباب من  ؛  )0.05كبر (أعند مستوى معنوية    ، االجتماعي  التواصلملواقع  
  . واقعهذه املالنوعني يف مستوى التعرض ل

داللة    - ذات  فروق  توجد  يتعلق  إحصائيال  فيما  وَ ة  (النوع)  محور  قً فْ مبتغير  إلجمالي  ا 
  ). 0.05بر (كأعند مستوى معنوية   )االغتراب السياسي(
داللة    - ذات  فروق  توجد  يتعلق  إحصائيال  فيما  وَ ة  (النوع)  محور  قً فْ مبتغير  إلجمالي  ا 
  ). 0.05كبر (أعند مستوى معنوية  )التواصلجتاه نحو مواقع اال(
داللة    - ذات  فروق  يتعلق  إحصائيتوجد  فيما  وَ ة  (النوع)  محور  قً فْ مبتغير  إلجمالي  ا 
) 0.01قل (أ) عند مستوى معنوية  3.710قيمة "ت" (حيث بلغت    ؛)السياسيةاملشاركة  (

) لعينة  1.90) مقابل متوسط حسابي (2.12مبتوسط حسابي (  ،لصالح عينة (اإلناث)
يف    صرمب مشاركة السياسية للمرأة  للت املرتفعة  حصائًيا ولعل هذا ما تؤكده اإل  ،(الذكور)

والدور   ،ويت يف االنتخابات صناديق االقتراع والتصقبالهن على  إوزيادة    ،السنوات األخيرة



 

 
4606 4606 

الذ الذبه    اضطلعت   يالكبير  السياسي  الركود  لفترات    ييف حتريك  اإلناث  يكتنف  كان 
قرابة   املاضيةاألعوام  زمنية طويلة  املوروث    ،الثالثني  املصرية حاجز  املرأة  فلقد كسرت 

يرتكز على دورها اإلجنابي إميالثقيل   مانً الذي  واالجتمنها  ا  اإلمنائي  الذي بدورها   اعي 
  .2011يناير  25جتلى بوضوح منذ ثورة 

  اجلامعة:  *
  Test  independent sample t اختبار "ت" لعينتني مستقلتنيمت استخدام 

  ) 16( جدول
تعرض الشباب اجلامعي ملواقع "ملحاور "ت" لقياس معنوية الفروق بني استجابات عينة الدراسة  اختبار

باختالف  "السياسي لديهم وانعكاسها على املشاركة السياسية التواصل االجتماعي ومستوى االغتراب
  )اجلامعة متغير (

املتوسط   العدد  التوزيع  املحاور
  احلسابي

االنحراف 
  املعياري 

 قيمة ت 
T 

  القــرار 
مستوى  
  الداللة  املعنوية

تعرض الشباب  
اجلامعي ملواقع  

  التواصل االجتماعي

  1.19  3.07  200  عني شمس 
0.613  0.54  

ير غ
  1.08  3.0  200  املنيا  دالة

  االغتراب السياسي
  0.77  2.18  200  عني شمس 

  دالة  * *0.002  3.819
  0.70  1.95  200  املنيا

مواقع  دور  جتاه نحواال
يف دعم   التواصل 

  املشاركة السياسية 

  0.85  1.97  200  عني شمس 
0.672  0.62  

غير 
  0.79  1.93  200  املنيا  دالة

  سيةاملشاركة السيا
  0.71  1.88  200  عني شمس 

  دالة  * *0.004  2.906
 0.75  2.34  200  املنيا

  0.01**داله عند       0.05*داله عند 

  ي:أتاجلدول السابق يتضح ما يمن 
تعرض الشباب لا  قً فْ ) وَ اجلامعةمبتغير (ة فيما يتعلق  إحصائيال توجد فروق ذات داللة    -

ن أيثبت    ما، وهو  )0.05كبر (أستوى معنوية  عند م  اجلامعي ملواقع التواصل االجتماعي
الريف   باختالف  يختلف  ال  لها  والتعرض  االجتماعية  الشبكات  احلَ أاستخدام  ضر  و 

  .بالنسبة لفئة الشباب اجلامعي
داللة    - ذات  فروق  يتعلق  إحصائيتوجد  فيما  (ة  وَ اجلامعةمبتغير  محور  قً فْ )  إلجمالي  ا 
) 0.01قل ( أ) عند مستوى معنوية  3.819(  حيث بلغت قيمة "ت"؛)االغتراب السياسي(

عينة شمس(  جامعة  لصالح  ( عني  حسابي  مبتوسط  حسابي 2.18)  متوسط  مقابل   ،(
لعينة  1.95( السياسي  ،  )املنيا (  جامعة)  االغتراب  بارتباط  ذلك  تفسير   بنظيره وميكن 
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(املنيا)ي  فال  ،االجتماعي الصعيد  االجتماعية  امحتفظً   زال  انخراأو،  بعالقاته  يف ا  طً كثر 
  . )بالقاهرة (الوجه البحري  احلياة املجتمعية والسياسية مقارنةً 

ا إلجمالي محور  قً فْ ) وَ اجلامعةمبتغير (ة فيما يتعلق  إحصائيال توجد فروق ذات داللة    -

  ). 0.05كبر (أعند مستوى معنوية ) جتاه نحو مواقع التواصلاال(

ذات داللة    - يتعلق  إحصائيتوجد فروق  (ة فيما  وَ اجلامعةمبتغير   مقياسا إلجمالي  قً فْ ) 
) 0.01قل (أ) عند مستوى معنوية  2.906حيث بلغت قيمة "ت" (  ؛)املشاركة السياسية(

عينة   (املنيا (  جامعةلصالح  حسابي  مبتوسط  حسابي 2.34)  متوسط  مقابل   ،(
التي    ،املنيا  حافظة مباب اجلامعي  بن الشأدو  بي، و )عني شمس(   جامعة) لعينة  1.9880(

الو القبليمتثل  نظرً   ،جه  لديه  السياسية  املشاركة  نسبة  القبائلية هناكتزداد  للطبيعة    ، ا 
كما أن هذه   ،وتدعيم مرشحيهم من األهالي  ،مشاركةللوالتقارب الذي يدفعهم    ،واألسرية

السياسي االغتراب  بانخفاض مستوى  النتيجة اخلاصة  تؤكد صحة  لدى طالب    النتيجة 
  .ا مع مشاركتهم السياسيةالذي يتناسب عكسيًّ  ،جامعة املنيا

  الديانة:  *
  Test  independent sample t اختبار "ت" لعينتني مستقلتنيمت استخدام 

  ) 17جدول (
تعرض الشباب اجلامعي ملواقع "ملحاور اختبار "ت" لقياس معنوية الفروق بني استجابات عينة الدراسة 

باختالف  "عكاسها على املشاركة السياسيةومستوى االغتراب السياسي لديهم وان االجتماعيالتواصل 
  )الديانةمتغير (

  املحاور
  

  التوزيع
املتوسط   العدد  

  احلسابي
االنحراف 

  املعياري 
 قيمة ت 

T 

  القــرار 
مستوى  
  الداللة  املعنوية

تعرض الشباب اجلامعي  
ملواقع التواصل 

  االجتماعي 

  1.15  3.02  372  مسلم 
غير   0.49  0.690

  1.02  3.18  28  مسيحي   دالة

  االغتراب السياسي
  0.73  2.01  372  مسلم 

غير   0.66  0.434
  0.85  2.07  28  مسيحي   دالة

مواقع دور جتاه نحواال
يف دعم املشاركة   التواصل

  السياسية 

  0.82  1.94  372  مسلم 
 رغي  0.63  0.570

  0.88  2.04  28  مسيحي   دالة

  املشاركة السياسية
  0.76  1.94  372  مسلم 

غير   0.31  1.005
 0.83  1.79  28  مسيحي  دالة

  0.01**داله عند       0.05*داله عند 

  ي:أتما ي من اجلدول السابق يتضح



 

 
4608 4608 

توجد    - داللة    فروقال  يتعلق  إحصائيذات  فيما  (ة  جميع )  الديانةمبتغير  مستوى  على 
تعرض الشباب اجلامعي ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى االغتراب السياسي "محاور  

السياسيةل املشاركة  على  وانعكاسها  معنوية  وذلك    ،"ديهم  مستوى  ( أعند   ، )0.05كبر 
يكن   لم  االغتراب  وبالتالي  من  بكل  عالقة  لها  التي  العوامل  ضمن  من  الدين  متغير 

  .السياسي أو املشاركة السياسية على اإلطالق
  املستوى االقتصادي واالجتماعي: *

) ألكثر من  One Way Anovaاالجتاه (  يحادأ  مت استخدام اختبار "ف" حتليل التباين
فئتني طبقً   ؛ عينتني  الفروق  معنوية  الدراسةلقياس  محل  للمتغيرات  مستوى    ،ا  كان  فإذا 

) دل على وجود فروق ذات تأثير معنوي، وإذا كان مستوى املعنوية  0.05قل من (أاملعنوية  
  .) دل على عدم وجود فروق ذات تأثير معنوي0.05كبر من (أ

  ) 18جدول (
العوامل "ملحاور االجتاه لقياس معنوية الفروق بني استجابات عينة الدراسة  يحادأ تباين الاختبار "ف"  حتليل 

املستوى االقتصادي متغير (باختالف  "االغتراب الثقايف بني طالب مرحلة الثانوية العامة  بظاهرةاملرتبطة 
  ) واالجتماعي

املتوسط    العدد  التوزيع  املحاور
  سابياحل

االنحراف  
  املعياري 

 قيمة ف
F  

 

  القــرار 
مستوى  
  الداللة   املعنوية 

تعرض الشباب اجلامعي 

  ملواقع التواصل االجتماعي 

  1.15  2.84  102  منخفض 

2.011  0.13  
غير  

  دالة 
  1.11  3.08  202  متوسط 

  1.16  3.14  96  مرتفع 

  االغتراب السياسي

  0.84  2.13  102  منخفض 

1.643  0.19  
غير  

  دالة 
  0.70  1.97  202  متوسط 

  0.71  1.98  96  مرتفع 

مواقع  دور  جتاه نحواال

  يف  التواصل 

  دعم املشاركة السياسية

  0.86  1.96  102  منخفض 

1.050  0.95  
غير  

  دالة 
  0.80  1.98  202  متوسط 

  0.82  1.93  96  مرتفع 

  املشاركة السياسية 

  0.78  1.94  102  منخفض 

0.186  0.83  
غير  

  دالة 
  0.79  1.97  202  متوسط 

 0.72  1.89  96  مرتفع 

  ي: أتمن اجلدول السابق يتضح ما ي

داللة    - ذات  فروق  توجد  يتعلق  إحصائيال  فيما  (ة  االقتصادي  مبتغير  املستوى 
جميع  )  واالجتماعي مستوى  التواصل "محاور  على  ملواقع  اجلامعي  الشباب  تعرض 
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وذلك    ،"وانعكاسها على املشاركة السياسية  لديهم سي  االجتماعي ومستوى االغتراب السيا
معنوية   مستوى  ( أعند  املكانة    ا كثيرً أن  رغم    ،)0.05كبر  تدني  أن  ترى  الدراسات  من 

باعثً  يكون  الفرد  لدى  (الفقر)  االقتصادي  والوضع  باالغتراب  االقتصادية  شعوره  على  ا 
  درته على التغيير.وعدم قوته السياسية أو ق ،ليتهعاإلحساسه بعدم ف ؛السياسي

 :مناقشة النتائج

يستخدمونها    - من  نسبة  بلغت  حيث  االجتماعي؛  التواصل  ملواقع  التعرُّض  نسب  ارتفاع 
من   (  5(أكثر  يومي  كمعدل  إلى  (  استخداممعدل    يليه%)،  36.3ساعات)  ساعة  من 

  %)، 19.5) بنسبة (ساعات   5إلى    3من  (  استخدام%)، ثم معدل  27.8) بنسبة (ساعتني
حد سواء يف مستوى    على ولم يكن هناك أي فروق بني نوع املبحوثني من ذكور وإناث  هذا  

امل من  الشباب  يتساوى  حيث  املحافظة؛  لنوع  بالنسبة  احلال  وكذلك  حافظتني  التعرض، 
الدراسة يف معدالت التعرض أيًضا ملواقع التواصل، ويرجع ذلك   القاهرة) محل  -(املنيا  

األدوات أكثر  من  حياته  التي  لكونها  يف  الشباب  لتطور    ميستخدمها  نتيجة  اليومية 
اال كبير وسرعتها،    ستخدامهااوسهولة    ،تصالتكنولوجيا  جهد  إلى  حتتاج  ال  ذ  إ  ؛وهي 
ي مكان  أم  أ  ،م العملأكان البيت  أي مكان سواء  أ ن يتواصل مع اآلخرين يف  أ بإمكان الفرد  

كانت على  أخاصة به سواء  ن يكون للفرد صفحة  أكما من السهل    ، يوفر خدمة اإلنترنت
أو أم  أالفيسبوك   الدراسة  زمالء  اآلخرين؛  مع  من خاللها  بالتواصل  يرغب  ي مجموعة 

األاأل أو  غيرهمصدقاء  أو  دراسة  ،  قارب  النتيجة  هذه  مع  محمد،  وتتفق  وليد  (عمشة، 
  .)2015،مجدي،  (الداغر، ودراسة )2018،  ظبيان أروى

وَ   - الدراسة  عينة  مفردات  توزيع  ملتغيرقً فْ أن  لك"  ا  املفضلة  املواقع  أن   "أكثر  إلى  يشير 
املواقع (الفيسبوك(هو    أفضل  بنسبة  ما،  %)63.5)  الدراسات عديمع    يتفق   وهو  من  د 

الفيسبوك ترى  خصوًصا  وبوجتا  الناس  من  كثير   بقبول  استأثر   الذي  املوقع   التي  هم، 
ليها كل من  دراسة إنفسها التي توصلت  النتيجة  وهي    العالم،  أنحاء  جميع  ويف  ،الشباب

فارس( دنيا  ، كاتب  السماسيرى(  ودراسة  ،)2016،  عقون  يوسف  ،  علي ،  غالب،  محمود 
  . John &Bonds, 2008)، ودراسة ()2011

التواصل االجتماعي سواء بشكل   ن نسبة من يتابعون األحداث السياسية عبرأ  - مواقع 
أو   بلغت  متوسط  يشير  ،%81.3  امعً دائم  ما  املتوسط  واملرتفعة،    املتابعةإلى    وهو  بلغ 
) ( 3.15احلسابي  معياري  بانحراف  متابع  )0.74)  ما  مرتفع  ة باجتاه  مع  هذا  ويتفق   ،

) التي نالت فيها املوضوعات السياسية نسبة 2017خالد،    ،توصلت إليه دراسة (جاويش 
العينة،  89 أفراد  اهتمام  من  متابعة  %  على  الشباب  حرص  على  يدل  خبار األوهذا 
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، فمن اخلصائص األولية للمشاركة السياسية جند االهتمام ر هذه املنصات السياسية عب
ويسهم يف النقاش الدائر حوله،  أو املناقشة؛ بحيث يهتم املواطن باألمور السياسية العامة،  

ويكون لديه حافز ودافع حتى يشارك يف احلياة السياسية، وتكون مشاركته على مستوى  
  آخر. التأييد أو املعارضة لفصيل دون واء اتخذ جانب تلك املعرفة نابعةً عن قناعة س

لد   - السياسي  االغتراب  ومستوى  االجتماعي  التواصل  مواقع  بني  َعالقة  وجود  ى  تبني 
شكلية  الدميقراطية  بأن  كالشعور  (الالمعيارية)  من  كل  على  وذلك  اجلامعي،  الشباب 

مُ   واالنتخابات محددة  األمور  بأن  الفرد  يشعر  حيث  نزيهة؛  مت غير  فيما  كاملبالغة  ْسبًقا 
حتقيقه له من ناحية، وضآلة املحسوس من ناحية أخرى؛ األمر الذي يدفعهم إلى العزوف 

املش املشاركة،  عن  بحق  معرفتهم  رغم  إراركة  وميكن  (الالمعنى)  طبيعة وبُعد  إلى  جاعه 
يد عدالسياسية وانقسام الشباب حول  التي تعاني من حدة االضطرابات  الفترة احلالية،  

الشباب  استبقاء  نتيجة  السياسي)  (العجز  بُعد  وأخيًرا  ا،  سياسّيً املتصارعة  القوى  من 
  عور بعدم القدرة على التأثير. خارج عملية اتخاذ القرار والش

السياسي  التنبؤ  إمكانية  ـ   التواصل باالغتراب  ملواقع  املصري  الشباب  تعرض  ضوء  يف 
إ،  االجتماعي االجتماعيحيث  التواصل  مواقع  ع   ن  وسائلها  خالل  من  تنمية  تعمل  لي 

لدى  االجتماعية  االجتماعية  العالقات  الروابط  وتقوية  خ   ،الشباب  حدة  وبالتالي  فض 
  .غتراب لدى الشباباال
،  لديهم  اب املصري يف ضوء االغتراب السياسيالتنبؤ باملشاركة السياسية للشبإمكانية    -

  وبالتالي يؤدي إلى غيابهم عن   ،الشباب  عزلة لدى   إحداثحيث إن االغتراب يعمل على  
ياة لى مشاركتهم يف احلأن تؤدي إوعدم وجود أي دوافع من شأنها    ،املشاركة السياسية

  . السياسية وتأثيرهم فيها
العزلة السياسية)، فثمة عوامل (  لم يكن هناك أثر ملواقع التواصل االجتماعي على بُعد  -

ة؛ فكثير من األفراد ال يهتمون باحلياة أخرى قد يكون لها أثر يف عزلة الشباب السياسي
قة بالسياسة،  السياسية العامة وال يتابعون أخبارها، بل إنهم يتهربون من كل أمر له عال

كما  ألهلها،  السياسية  األمور  وترك  وهمومها،  السياسية  التنشئة  تأثير  إلى  ذلك  وَمرّد 
وتبعاتها والسياسة  السلطة  من  اخلوف  عنصر  أيًضا  قد  ،يحضر  ضعف    أو  من  يكون 

ل املسئولية ولو من خالل إبداء الرأي.   الشخصية، وعدم قدرتها على حتمُّ
ملواقع    ىدأ  - االتعرض  إلى  التواصل  الدراسة  عينة  لدى  الشعور  الجتماعي  تقليل 

ويناقشون   ،راءهم السياسية بحريةإذ سمح لهم بأن يعرضون آ  ؛لديهاباالغتراب السياسي  
 وهو ما  ،معتقداتهم السياسية ويتبادلون ،الساحةملطروحة على القضايا العامة السياسية ا
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دراسات   عليه  مشاقبة،)2011  (جيسكا،تتفق  و(عاهد،  مها، 2016  ،  و(مصطفى،   ،(
األفتراضى   )،2015 العالم  حدود  الدور  هذا  يتعدى  لم  تلك    ؛ ولكن  تتبلور  لم  إذ 

السياس املشاركة  خالل  من  الواقع  أرض  على  والتفاعالت  أنشطتها  املساهمات  بكل  ية 
قدرتهم وعدم  السياسي  بالعجز  لشعورهم  نهائية  تصرفات    كمحصلة  يف  التأثير  على 

  . ية غير خاضعة ألي تأثير من ناحيتهموبأن العملية السياسحلكومة، ا
داللة  ال    - ذات  فروق  يتعلق  ة  إحصائيتوجد  محور  فيما  إلجمالي  َوْفًقا  (النوع)  مبتغير 

السياسي) ت  ،(االغتراب  وجودبينما  داللة    بني  ذات  يتعلق  ة  إحصائيفروق  مبتغير  فيما 
محور  اجلامعة( َوْفًقا إلجمالي  (  ؛ )السياسي(االغتراب  )  "ت"  قيمة  بلغت  ) 3.819حيث 

معنوية   مستوى  عينة  )  0.05(   أقلعند  شمس(  جامعةلصالح  حسابي  عني  مبتوسط   (
)2.18) حسابي  متوسط  مقابل  لعينة  1.95)،  ااملنيا(  جامعة)  يعكس  )؛األمر   -لذي 

لدى    -بوضوح   الكلي  االغتراب  مظاهر  نظيره يف ارتفاع  عن  جامعة عني شمس  شباب 
الوجه   يف  تزال  ال  البيئة  وأن  السياسي،  باالغتراب  االجتماعي  االغتراب  الرتباط  املنيا 

البحري الوجه  عن  مختلفة  مناحي  القبلي  يف  املشاركات  زيادة  حيث  العامة   من  احلياة 
ب الوجه  ، وهو ما أدى إلى انخفاض حدة االغتراب السياسي لدى طال واالجتماعية كافةً 

باب جامعة عني شمس، ويف هذا تمع الطالبي لشالقبلي املمثل يف جامعة املنيا عن املج
  . )٢٠١١ ،وعالء زهير ،الرواشدة(ليه دراسة  تتفق الدراسة مع توصلت إ

داللة    - ذات  فروق  توجد  يتعلق  إحصائيال  فيما  (ة  االقتصادي  امل مبتغير  ستوى 
جميع  )  واالجتماعي مستوى  التواصل "محاور  على  ملواقع  اجلامعي  الشباب  تعرض 

رغم    ،"االجتماعي ومستوى االغتراب السياسي لديهم وانعكاسها على املشاركة السياسية
أن تدني املكانة االقتصادية والوضع االقتصادي (الفقر) لدى    رى يمن الدراسات    اكثيرً   أن

وعدم قوته    ،ليتهعاإلحساسه بعدم ف  ؛باالغتراب السياسيا على شعوره  اعثً الفرد يكون ب
  السياسية أو قدرته على التغيير.

داللة    - ذات  فروق  توجد  يتعلق  إحصائيال  فيما  (ة  جميع )  الديانةمبتغير  مستوى  على 
تعرض الشباب اجلامعي ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى االغتراب السياسي "محاور  
السياسيةلديهم   املشاركة  على  معنوية    ،"وانعكاسها  مستوى  عند  ( أوذلك   ، )0.05كبر 

االغتراب   من  بكل  عالقة  لها  التي  العوامل  ضمن  من  الدين  متغير  يكن  لم  وبالتالي 
  السياسي أو املشاركة السياسية على اإلطالق.
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ا  - السياسية من جانب  املشاركة  ارتفاع معدالت  بإلناث عن مجتمع  تبني  العينة،  الذكور 
الت التي حدثت يف املشهد العام السياسي بعد ثورة  الذي ميكن إرجاعه إلى بعض التحو

  ، بالشكل الذي أسهم يف وجود وحركة املرأة املصرية يف املجال العام.2011يناير
الوج  - طالب  لدى  السياسية  املشاركة  مستوى  ارتفاع  أيًضا  ُيالَحظ  عن  كما  القبلي  ه 

فا البحرى،  الوجه  املرشحني  طالب  األفراد  ومعرفة  املباشرة  والَعالقات  القبلية  لعصبية 
  للمناصب السياسية يف الوجه القبلي تزيد من دافع املشاركة يف العملية السياسية. 

  

  : املراجع
 :العربية ملراجعأوًال: ا

  ، والدراسات املركز القومي للبحوث  االنتخابات البرملانية القادمة؟ يف كيف نفكر  ،)2020حنان ( ، أبو سكني-

 http://www.acrseg.org/41343on،م 08:49 – 2019/سبتمبر/16اإلثنني  

(  ،احلسنأبو  - دعم احلوار    ،)2007منال  اإلنترنت يف  لبحوث    املجلة  ،األسريدور شبكات  جامعة    ،اإلعالماملصرية 

  . 503-423 : صص ،والعشرون العدد السابع ،القاهرة: كليةاإلعالم

سيد  ،إبراهيم- الصحف    ،)2015(  ،جنوى  محتوى  االجتماعلكترواإلنشر  التواصل  موقعي  عبر  الفيسبوك (  ينية 

 .عالماإلكلية ، جامعة القاهرة ،ر غير منشورةيرسالة ماجست ،تابعة اإلخبارية لدى الشبابوعالقته بنمط امل ،)وتويتر

(   ،الداغر- ا  ،)2015مجدي  مبصشبكات  االجتماعي  االستقطابرلتواصل  يواجه  إعالمي  بديل  اجلزيرة    ،:  مركز 

  . للدراسات

-) وآخرون  خلدون،  للعبلقاتا)،  2019الدبابي،  السببية  والكفاءة   لنمذجة  للشخصية  الكبرى  اخلمسة  العوامل  بني 

  . 46:64ص ، ص 1دعد،  13 مجلد جلة الدراسات التربوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس، م، الذاتية والّسعادة

  .دار الثقافة للنشر والتوزيع، الصحافة اإللكترونية والتكنولوجيا الرقمية)، 2011(عبد الرازق ي، الدليم -

(  ،العجمي  - و،  )2016سعود  السياسية  القضايا  النقاش حول  بناء  االجتماعي يف  التواصل  جتماعية  االدور شبكات 

 . كلية اإلعالم: قسم الصحافة  ،جامعة القاهرة ،غير منشورة هرسالة دكتورا، بدولة الكويت

  ، دور مواقع التواصل االجتماعي يف حتفيز املواطنني األردنيني يف احلراك اجلماهيري   ،)٢٠١٢(  حامت سليم،  العالونة-

لية  (ك  ،"للمؤمتر العلمي السابع عشر بعنوان "ثقافة التغيير  قسم الصحافة، ورقة مقدمة  :عالماإلكلية    -جامعة اليرموك

 عمان).  ،جامعة فالدليفيا ،داباآل

جامعة   ، ئل التواصل اإللكتروني ودورها يف إحداث االغتراب االجتماعيوسا  ،)2017فيصل بن سعد محمد(  ،املنيع-

 قسم علم االجتماع.  :نايف العربية للعلوم األمنية، كلية العلوم االجتماعية

(بن    يعل   ي،الكلبان (عالم    يف  وخطرها  الشائعات"  ، )2017عبداهللا  اجلديد"،  اإلعالم  وسائل   ، )القاهرة  الكتب:ظل 

 .1ط
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مجلة الباحث  ، تصاليابناء منوذج  ،االتصالي يف اإلعالم اجلديد  االندماج ، )2018( عبد األمير مويت  ،الفيصل- 

 . 39عدد  ،10مجلد 2018، اإلعالمي

 .ملجلة األردنية للعلوم االجتماعيةا ،اب اجلامعي باالغتراب السياسي لدى الش، )2011عالء زهير( ،الرواشدة-

 . القاهرة ،دار الفكر العربي، الطبعة األولى، االغتراب والعبقرية، )2003آلوسي، عادل(-

(  ، بدوي- العربي  ،)2010محمد  احلوار  ثقافة  دعم  يف  الفضائية  العربية  بالقنوات  العام  الرأي  برامج  رسالة  ،  دور 

  . 79،80ص ص  ،ية اإلعالم: قسم اإلذاعة والتلفزيون)كل ،(جامعة القاهرة ،ماجستير غير منشورة

مركز دراسات الوحدة    ،حوال والعالقاتاألبحث يف تغير    ، املجتمع العربي يف القرن العشرين  ،)٢٠٠٠(  ، حليم  ،بركات-

 .لبنان ، بيروت ،العربية

(أحمد    ،بهنساوي- لدى طالب جامعة  ،)2015فكري  السياسي وعالقته بجودة احلياة   مجلة   ،سويفبني    االغتراب 

  . 26العدد ، جامعة بنها ــــ كلية التربية 

اجلزائر،   :البواقي  جامعة أماركة السياسية وإشكالية املفهوم، مجلة العلوم اإلنسانية،  املش)،  2018بوشامة، باديس(  -

 يونيو.العدد التاسع، 

  ، املجلة املصرية لبحوث اإلعالم  ، مصريل على املشاركة السياسية يفاعالم املوبإتأثير  ،  )2017حافظ (  ،جاد املولى  -

  . 443: 383ص:ص ، 58العدد  ،جامعة القاهرة

املجلة   ،نترنت اإلدور شبكات التواصل االجتماعي يف تصحيح صورة اإلسالم على شبكة    ،)2016عماد الدين (  ،جابر-

  . 55العدد  ،ماملصرية لبحوث اإلعال

دراسة تطبيقية على اجلمهور  :  ماعية على العالقات بني األفرادأثر مواقع الشبكات االجت  ،)2017خالد (   ،جاويش  -

 . العدد الثامن واخلمسون ،كلية اإلعالم جامعة القاهرة:، املجلة املصرية لبحوث اإلعالم ،املصري

نترنت ورسائاللفضائيات على العالقات االجتماعية التفاعلية باإلثر شبكة العالقات  "أ):  2009أشرف حسن(  ،جالل-

ضوء االجتم يف  األمور  وأولياء  الشباب  على  مقارنة  تشخيصية  دراسة  والقطرية":  املصرية  لألسرة  واالتصالية  اعية 

  ).عالماإل كلية ،جامعة القاهرة ،(القاهرة ،األسرة وحتديات العصر: مدخل اإلعالم البديل، املؤمتر العلمي األول

للنظريات وسياسة احلكم املعاصر،   تماعي جديد حتليل اج  )، علم االجتماع السياسي،2010حنفي، عوض السيد (-

  .املكتب اجلامعي احلديث :مصر

، العالقة بني االتصال عبر مواقع الشبكات االجتماعية واملشاركة السياسية للشباب  ،)2016عبدالعزيز علي (  ،حسن-

 ،1العدد  ،43املجلد  ،  اعيةدراسات العلوم اإلنسانية واالجتم  ،دراسة تطبيقية على انتخابات رئاسة اجلمهورية يف مصر

 . 229:252ص:ص 

الدين- (  ،حسام  "الفي  ،)2012مصعب  االجتماعي  التواصل  مواقع  السياسيدور  التغيير  عملية  يف   مصر   ،سبوك" 

 .فلسطني ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير غير منشورة، امنوذجً 

طالب اجلامعات   نترنت) وعالقته بدرجة الوعي السياسي لدىاإلالتفاعلي (  تكنولوجيا االتصال  ،)٢٠٠٣حنان جنيد (-

 املصرية. 
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عبداملجيد،  حســـن- تأثير  ،  )2008(  همت  نظرية:  إطار  يف  الصحية  للمخاطر  املراهقني  بإدراك  وعالقته  اإلنترنت 

  . العدد الثامن والعشرون، عالماملجلة املصرية لبحوث اإل، الشخص الثالث

األحداث ،  )2010(  رباب  ،رأفت  - نحو  املصريني  املغتربني  واجتاهات  معارف  تشكيل  يف  اإلخبارية  املواقع  دور 

املؤمتر العلمي الدولي الثامن   ،طار نظرية املجال العامإدراسة يف  ــــ  يناير    25السياسية يف مصر للفترة ما بعد ثورة  

 . 480،  479ص  ص ،عالم)عشر "اإلعالم وبناء الدولة احلديثة" (جامعة القاهرة: كلية اإل

الناآل  ،)2009نرمني خضر(  ،زكريا- االجتماعيةفثار  الشبكات  ملواقع  املصري  الشباب  الستخدام  واالجتماعية   ، سية 

 . كلية اإلعالم جامعة القاهرة: ،وحتديات العصر سرة واإلعالماألمؤمتر ، دراسة على مستخدمي موقع الفيسبوك

بعنوان "العالقـة بـني تعرض الشباب العماني لوسائل اإلعالم   ،)٢٠١١(  الرواس  وأنور بن محمد  ،طه عبدالعاطي جنم-

 . ةياجلديد ومستوى املعرفة السياس

مويت(  ،فيصل- األمير  اجلديد  ،)2018عبد  اإلعالم  يف  االتصالي  منو  ،االندماج  الباحث  ،  تصاليا ج  ذبناء  مجلة 

 . 10مجلد  ،اإلعالمي

املؤمتر  ،اجلامعياستخدام اإلنترنت على القيم واالجتاهات األخالقية للشباب  تأثير  ،)2004( سعيدأمني   ،الغنيعبد-

 .جامعة القاهرة: كلية اإلعالم ،العلمي السنوي التاسع

 ، النفس السياسي يف البيئة العربيةمع دراسة يف علم    ،سيكولوجية املشاركة السياسية  ،)2000عبدالوهاب، طارق (-

  .القاهرة: دار غريب 

املؤمتر العلمي   ،الشباب  ى)، دور اإلعالم البديل يف تفعيل املشاركة السياسية لد2009محمود حمدي (  ،عبدالقوي-

  . جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم ،اجلزء الثالث ،الواقع والتحديات اإلعالم واإلصالح: ،الدولي اخلامس عشر

(،  عويدات  - الثانواالمظاهر    ،)1995عبداهللا  املرحلة  معلمي  عند  األردنغتراب  يف  اإلنسانية،  ية  العلوم    : دراسات 

 . 22املجلد 

(  ،عثمان- اإلنترنت  ،)2012أحمد  شبكة  على  املصرية  املنتديات  تعكسها  كما  الداخلية  السياسية  رسالة   ، القضايا 

 . 63ص، والتلفزيون) اإلذاعةقسم   كلية اإلعالم: ،(جامعة القاهرة ،ماجستير غير منشورة

(  ،شقير- محمود  النفسي  ،)2001زينب  االغتراب  ملقياس  التعليمات  النهضة    ،مظاهره  ،مكوناته  :كراسة  مكتبة 

 . القاهرة املصرية،

فارس - دنيا(،  كاتب  التواصل    ،)2016عقون  مواقع  استخدام  اجلزائرياالأثر  الشباب  سلوك  على  دراسة    ،جتماعي 

عين على  مسحية  البواقيوصفية  أم  شباب  من  الدميقراط  ،ة  اجلزائرية  الشعبيةاجلمهورية  العالي   ،ية  التعليم  وزارة 

 . نسانية واالجتماعيةاإلكلية العلوم  ـــــأم البواقي  ــــ والبحث العلمي جامعة العربي بن مهيدي 

)، دور مواقع التواصل االجتماعي يف تشكيل  2016(  محمد درادكة  ،صابر السرحان  ،سالمةبنمحمد    ،عاهد مشاقبة-

 ، 22املجلد    ،، مجلة املنارة للبحوث والدراسات2015،2016ى جامعة آل البيت  الوعي السياسي: دراسة تطبيقية عل

 . 4العدد

(  ،عبده- محمد  الفيسبوك  ،)2012منال  ملوقع  اجلامعي  الشباب  استخدام  على  املترتبة  املصرية   ،التأثيرات  املجلة 

 .عالم، العدد السابع والثالثون، جامعة القاهرة، كلية اإلعالملبحوث اإل
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الكلبانبن    يعل- يف2017(ي  عبداهللا  وخطرها  "الشائعات  ط  )  اجلديد"،  اإلعالم  وسائل  الكتب:  ،  1ظل  (عالم 

  .109ص ،القاهرة)

  ،مجلة دراسات العلوم اإلنسانية  ،مظاهر االغتراب عند معلمي املرحلة الثانوية يف األردن  ،)١٩٩٥عبداهللا (  ،عويدات-

 . عمان ،22املجلد 

(  ،وليد،  عمشة- أروى  التواصل   ،)2017الظبيان  شبكات  مبتكرات  لثراء  األردنية  اجلامعات  طلبة  استخدامات 

  .42العدد ، 2املجلد، وث اإلنسانية واالجتماعيةمجلة جامعة القدس املفتوحة للبح ،التفاعلية واإلشباعات املحققة

( ،  غنيمة- املصري،  )1993ماجدة  للشباب  السياسية  ميدانية  ،املشاركة  العربية  ،دراسة  الدولية  املجلة   ، للدراسات 

 . 96ص ،العدد الثالث

لدى طلبة    ،)2017صباح محمود(   ،هوكرو،  حمدأحسني    ،رشيد- الهجرة  نحو  باالجتاه  السياسي وعالقته  االغتراب 

 . جامعة الديالي ،13العدد  ،مجلة الفتح، اجلامعة

محمود(  ،مصطفى- السياسية،  )2015مها  املشاركة  يف  للفيسبوك  التعرض  السياسية   ملستخدمي،  دور    ، املجموعات 

 . جامعة القاهرة: كلية اإلعالم ،ر منشورةرسالة ماجستير غي ،دراسة تطبيقية على انتخابات الرئاسة يف مصر

"شبكات التواصل االجتماعي والتحوالت السیاسیة يف املجتمع املصري: دراسة  )2012عبدالواحد (  ممدوح   ،محمد  -

عینة   على  اجلامعي"(  1میدانیة  الشباب  الدولة من  وبناء  عشر"اإلعالم  الثامن  العلمي  للمؤمتر  مقدمة  بحثیة  ورقة 

 . يولیو 2-1من  ،رةھ جامعة القا ،كلیة اإلعالم ،)"احلديثة

-) اجلامعة  ،  )2010نشوة سليمان  لشباب  االفتراضي  الوجود  بني  االجتماعي ومستو  علىالعالقة  التواصل    ىمواقع 

 . 237ص، 2مجلد  ،10العدد  ، املجلة املصرية لبحوث الرأي العام ،تقليديةل اإلعالم الئتفاعلهم مع اآلخرين ومع وسا

( نعيسة،  - دمشق  ،)2012رغداء  جامعة  طلبة  لدى  باألمن  وعالقته  النفسي  دمشق  ،االغتراب  جامعة  املجلد   ،مجلة 

 . ) 3العدد ( ،)28(

عبدالغني- للمدونات    ،محمود  اجلامعى  الشباب  واإلشباعات  اإلاستخدامات  منهالكترونية  العلمي   ،املتحققة  املؤمتر 

ألكادميية   بعنوان  أاخلامس  اليوم  واملنافسة"خبار  التكامل  إطار  التكنولوجية يف  واملستحدثات  القاهرة يف    "،الصحافة 

 . 536ص ،)2008ديسمبر  24:   23( الفترة من

حاسم- نصيف  (  ،مؤيد  الفيصل  مويت  األمير  االتصالي  ،)2018عبد  اجل  االندماج  اإلعالم  الباحث  يف  مجلة  ديد، 

 .39عدد  ،10مجلد  ،اإلعالمي

رسالة   ،اإلعالم التفاعلي يف تشكيل الثقافة السياسية لدى الشباب الفلسطيني  دور  ،)2012رامي حسني الشرايف (  -

 .غزة ،جامعة األزهر نية،اآلداب والعلوم اإلنسا كلية ،ماجستير غير منشورة

يوسف  ،السماسري- االجتماعية    ،)2011غالب(  ، شطناوي  ،محمود  للشبكات  اجلامعي  الشباب  استخدامات 

  . 2 العدد ،37املجلد  ،عالماإل املجلة املصرية لبحوث  ،اوتأثيراتها: الفيسبوك أمنوذجً 

 :يةاألجنب ملراجع: اثانًيا
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