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للنشر.
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   عالقــة اســتخدام الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــات املصريــة 
لتطبيقــات ووســائل اإلعــالم اجلديــد باجتاهاتهــم نحــو التعليــم عــن بعــد 
أثنــاء جائحــة كورونــا »covid-19«            د. مؤمــن جبــر عبــد الشــايف

وتطبيقــات  لبرامــج  البصــر  وضعــاف  املكفوفــني  املراهقــني  اســتخدام     
تكنولوجيا االتصال وعالقته بالتمكني الثقايف لديهم- دراســة تطبيقية 
علــى عينــة مــن مســتخدمي اإلنترنــت           د. مــروى عبــد اللطيــف محمــد

ومعاهــد  بكليــات  العامــة  العالقــات  أقســام  يف  والتدريــب  التأهيــل  واقــع     
التدريــس  نظــر هيئــة  مــن وجهــة  اإلعــالم احلكوميــة واخلاصــة مبصــر 
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The role of social media in forming attitudes of 

the Egyptian youth toward senate and it’s candi-

dates- A survey study



دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل اجتاهات الشباب املصري نحو مجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته

مجلة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، كلية اإلعالم 3640

هدفــت الدراســة إلــى رصــد وحتليــل وتفســير دور شــبكات التواصــل االجتماعــي يف تشــكيل اجتاهــات الشــباب 

ــه. املصــري نحــو مجلــس الشــيوخ واملرشــحني لعضويت

وتنــدرج الدراســة احلاليــة ضمــن الدراســات الوصفيــة، واعتمــدت الدراســة علــى منــوذج تشــكيل االجتاهــات. 

واســتندت إلــي منهــج املســح اإلعالمــي. ومت االســتعانة بــأداة االســتبيان جلمــع البيانــات مــن عينــٍة متاحــٍة مــن الشــباب 

املصــري بلغــت 420 مبحوًثــا.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج لعل من أبرزها:

جــاء موقــع الفيــس بــوك يف الترتيــب األول كأكثــر املواقــع التــي حتــرص عينــة الدراســة علــى متابعتــه. وتســتقي منــه 

املعلومــات السياســية عــن انتخابــات مجلــس الشــيوخ املصــري لعــام 2020م. 

ــد أوصــى  ــه. وق ــس وســلبية نحــو املرشــحني لعضويت ــة نحــو املجل ــة الدراســة إيجابي ــراد عين ــت اجتاهــات أف كان

الباحــث بــأن تســعى احلكومــة املصريــة إلــى اســتثمار هــذه املواقــع لتشــجيع الشــباب املصــري للمشــاركة بإيجابيــة يف 

ــة املختلفــة يف املســتقبل.  االســتحقاقات االنتخابي

الكلمــات الدالــة »املفتاحيــة«: شــبكات التواصــل االجتماعــي – االجتاهــات السياســية - منوذج تشــكيل االجتاهات- 

مجلــس الشــيوخ املصــري – احلمــالت االنتخابية

 The present study aimed to examine  the role of social media in forming the atti-
tudes of the Egyptian youth towards the Senate and it’s candidates. The study was 
based on the attitude formation model. The survey method. the questionnaire as a 
tool of collecting data from an available sample of the Egyptian youth. (Male – Fe-
male). totally (420) respondents. 

The most important results of the study are: 
. The Facebook site came in the top of all social web sites as a main source of polit-

ical information about the elections for the sample. 
. The attitudes of the Egyptian youth was positive towards the council and was 

negative towards their candidates.   
. The researcher recommend that the Egyptian government should  invest social 

web networking to encourage the youth to participate positively in all elections 
in the future.  

Key words: Web Social media networking – Political Attitudes – Attitude formation 
model – Senate – Council – Election Campaigns.

ملخص الدراسة
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شهد العالم بأسره يف العصر احلديث طفرة نوعية وتكنولوجية غير مسبوقة أدت وال شك  
إلى تغير أمناط احلياة بوتيرة سريعة يف كافة املجتمعات املتقدمة والنامية ومنها مصر،  
مواقع  من  العديد  وإنشاء  اإلنترنت  شبكة  ظهور  والتطور يف  التغير  هذا  مالمح  وظهرت 

مو ومنها  عليها،  بوك  الويب  [الفيس  مثل  املختلفة  االجتماعي  التواصل    –تويتر    –اقع 
إنستجرام] وغيرها، حتى أصبحت تشكل روافد اإلعالم االجتماعي اجلديد أو   –يوتيوب  

املجاالت   كافة  يف  العالم  يف  وانتشارًا  استخداًما  األكثر  الهائلة  اإلمكانيات  ذات  البديل 
والسيما والثقافية  واالجتماعية  أهمية   االقتصادية  إلى  يشير  ما  وهو  السياسي،  املجال 

  االتصال يف املجال السياسي.

واملستقبل مبا   التحديات يف احلاضر  قادرة على مواجهة  كبرى  ثروة بشرية  الشباب  ويعد 
لديهم من قدرات يستطيعون من خاللها تغيير وحتديث مجتمعاتهم إلى األفضل يف ظل ما  

وتطورات.   تغيرات  من  مجتمعاتهم  عام  تشهده  يف  ملصر  السكاني  التعداد  تقرير  ويشير 
بنسبة    ) 1( م 2017 مصر  سكان  من  األكبر  القطاع  ميثلون  الشباب  أن  من  23.6إلى   %

مليون نسمة، فضًال عن أنهم أكثر فئات املجتمع    94.798إجمالي عدد السكان البالغ نحو  
من   كثير  االجتماعي يف  التواصل  وخصوًصا شبكات  اجلديد  اإلعالم  روافد  على  اعتماًدا 

نت  تقرير  أشار  كما  احلياتية،  املصري  املجاالت  اجلمهور  استخدامات  مسح  دراسة  ائج 
االتصاالت   وزارة  أجرته  الذي  املصريني  واألفراد  املعلومات لألسر  وتكنولوجيا  لالتصاالت 

إلي أن عدد مستخدمي اإلنترنت    ) 2( م 2020/ 2019وتكنولوجيا املعلومات املصرية يف عام  
السكان البالغ نحو  % من إجمالي عدد  52مليون مستخدم بنسبة    48.5يف مصر بلغ نحو  

مليون نسمة، وهو ما يعادل حوالي نصف عدد السكان تقريًبا طبًقا آلخر تعداد    94.798
عام   يف  ملصر  حوالي  2017سكاني  أن  إلي  التقرير  أشار  كما  مصري    40م.  مليون 

حتى  % من الشباب املصري يستخدمونها  62يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي، وأن  
وسا أكثر  من  األنشطة  أصبحت  الشباب يف ممارسة  يستخدمها  التي  البديل  اإلعالم  ئل 
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السياسية املختلفة ومنها املشاركة االنتخابية باعتبارهم املستفيد النهائي من استخدامها 
End Users .  

صور   املختلفة  االنتخابية  االستحقاقات  يف  للشباب  السياسية  املشاركة  تعكس  وبذلك 
الدميقراطي داخل مجتمعاتهم سواء من خالل اإلدالء واقعية حلقيقة ممارستهم حلقهم  

االنتخابات   يف  األحزاب–بأصواتهم  عضوية  يف  لعضوية    –املشاركة  الترشح  يف  احلق 
  .   )3(املجالس النيابية وغير ذلك

باعتبارها  الشباب  حياه  يف  االجتماعية  الشبكات  هذه  دور  يزداد  بدأ  اآلخر،  بعد  ويوًما 
وطرح  للحوار  مجانية  املجاالت    منابر  كافة  يف  املوضوعات  من  العديد  ومناقشة  األفكار 

؛ حيث مكنت هذه الشبكات االجتماعية )4(بصفة عامة ويف املجال السياسي بصفة خاصة
الشباب من تبادل املعلومات واآلراء وتقييم املسئولني واملرشحني، فضًال عن التواصل مع 

االستحقا أثناء  خاصة  السياسية  والرموز  سواء الَساَسة  املختلفة،  االنتخابية  قات 
انتخابات    -االنتخابات الرئاسية    –انتخابات مجلس الشيوخ    –[انتخابات مجلس النواب  

املحليات] وغير ذلك، وبذلك أسهمت الويب بروافدها املختلفة يف إحياء دراسات وبحوث  
  االتصال السياسي بقدر كبير.

ب  الشيوخ  مجلس  عودة  عن  اإلعالن  وبعد  مصر،  عام ويف  يف  الدستور  تعديالت  عد 
م 2020أغسطس لعام    12  –  11م، واإلعالن عن إجراء انتخاباته يف الفترة من  2019

يف   جديدة  ظاهرة  املصرية  واإلعالمية  السياسية  الساحتان  شهدت  مصر.  داخل 
التواصل االجتماعي يف احلمالت   االنتخابات متثلت يف االستخدام غير املسبق لشبكات 

مل  إقامة االنتخابية  على  القدرة  وعدم  كورونا  جائحة  انتشار  بسبب  الشيوخ،  جلس 
احلشد  يف  وفاعًال  قوًيا  بديًال  يجدوا  فلم  للمرشحني.  اجلماهيري  واحلشد  التجمعات 
االنتخابية   احلمالت  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  االعتماد  سوى  اجلماهيري 

ب للتعريف  أنفسهم  املرشحون  استخدمها  كما  االنتخابية  للمرشحني،  وببرامجهم  هم 
  ومببادئ األحزاب التي ينتمون إليها حلث الناخبني على اإلدالء بأصواتهم للمرشحني.

ونظًرا لتزايد الدور املهم الذي تقوم به شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل اجتاهات  
االنتخابية   االستحقاقات  كافة  يف  منهم  الشباب  والسيما  العام  كافة  الرأي  ويف  املختلفة 

التي   املجتمعات ومنها املجتمع املصري. واستناًدا لبعض نتائج الدراسات والبحوث السابقة 
التواصل  شبكات  أن  إلى  توصلت  والتي  اجلديد.  السياسي  اإلعالم  مجال  يف  أجريت 
الشباب نحو االستحقاقات  الناخبني  ومهٌم يف تشكيل اجتاهات  بارٌز  دورٌ  لها  االجتماعي 
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تعتمد عليها  االن التي  االتصال احلديثة  أكثر وسائل  أنها من  املختلفة، فضًال عن  تخابية 
  القوى السياسية يف التسويق ألفكارها وأيديولوجياتها. 

التواصل  شبكات  دور  رصد  حتاول  التي  الدراسة  هذه  جاءت  سبق،  ما  على  وبناًء 
املرشحني لعضويته  االجتماعي يف تشكيل اجتاهات الشباب املصري نحو مجلس الشيوخ و

  م. 2020يف انتخابات عام 

  التحليل النقدي للدراسات والبحوث السابقة:
حرص الباحث يف مسحه للتراث العلمي السابق على أن يربط بني املتغيرين األساسيني 
للدراسة أال وهما: اإلعالم اجلديد [شبكات التواصل االجتماعي] من ناحية، واالنتخابات  

  من ناحية أخري.   

تي  لذا يسعى التحليل النقدي للتراث العلمي السابق إلى حتليل الدراسات والبحوث السابقة ال 
عنيت مبشكلة الدراسة بطريقة مباشرة من خالل إبراز دور شبكات التواصل االجتماعي يف  
يف   املتاحة  السابقة  األدبيات  مبسح  الباحث  قام  حيث  املختلفة،  االنتخابية  االستحقاقات 
املدرستني العربية واألجنبية والتي أجريت يف سياقات ثقافية مختلفة خالل عقد كامل من  

لتفسير  2020وحتى    2010 والسعي  األدبيات،  هذه  اهتمامات  مجاالت  رصد  بهدف   .
وحتليل مخرجاتها ونتائجها املختلفة. طبًقا للسمات الثقافية املميزة لكل مجتمع عن اآلخر يف  

  البيئتني العربية والغربية. 

اخلطوات   خالل  من  الدراسات  لهذه  النقدي  التحليل  مراحل  بطرح  الباحث  يقوم  وسوف 
  لية: العلمية التا 

  ) رصد املوضوعات التي اهتمت بها هذه الدراسات.1(

  ) بيان األطر النظرية التي اعتمدت عليها. 2(

  ) توضيح أهم املناهج العلمية التي استندت إليها هذه الدراسات.3(

  ) الكشف عن أنواع العينات التي مت إجراء الدراسات عليها. 4(

  ) إبراز أهم أدوات جمع البيانات التي استعانت بها جلمع بياناتها. 5(

  ) رصد أوجه التشابه بني نتائج الدراسة احلالية ونتائج الدراسات السابقة.6(

  ) الكشف عن أوجه اختالف نتائج الدراسة احلالية عن نتائج الدراسات السابقة.7(

  سات. ) إظهار أهم اجلوانب املتجاهلة يف هذه الدرا8(

  ) بيان أوجه االستفادة من الدراسات السابقة يف الدراسة احلالية. 9(
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الدراسات 10( السابقة، ومميزاتها عن  الدراسات  الدراسة احلالية بني  ) توضيح مكانة 
  السابقة.

  ونتناول كل عنصر على حده كما يلي:
  ) من حيث املوضوعات التي اهتمت بها األدبيات السابقة:  1(

الت مسح  تنوع  كشف  عن  واألجنبية  العربية  املدرستني  لدراسات  السابق  العلمي  راث 
املدرسة   دراسات  اهتمت  حيث  الدراسات،  هذه  بها  اهتمت  التي  املوضوعات  واختالف 
التواصل االجتماعي يف االستحقاقات  السياسية لشبكات  العربية بدراسة االستخدامات 

الس كٍل من، عبد  املختلفة وهي دراسات  ، عال حسانني  ) 5( 2018الواحاتي  الم  االنتخابية 
اللبان  ) 7( 2018، محمد خليفة بوعركي  ) 6( 2018 العزيز    ، ) 8( 2016، شريف درويش  عبد 

، سامي )11(2013، حسن فطيم املطيري  )10(2015، حنان مجاهد  )9(2016على حسن  
اجلليفي   الرحمن  عبد  رصد  )12(2010بن  إلى  األخرى  الدراسات  بعض  سعت  بينما   ،

االنتخابات  االنتخابية ملستخدميها يف  املشاركة  الشبكات على  تأثيرات استخدامات هذه 
، والبعض اآلخر انصب اهتمامها )13(2017النيابية املختلفة، وهي دراسة عرفة مسعود  

على رصد دورها يف االستحقاقات االنتخابية املختلفة وهي دراسات كٍل من حميد جاسم 
  .)16(2014، أميرة سمير طه )15(2016تركي وعزام عنانزة ، محمد  )14(2019الزعابي 

مع   يتناسب  مبا  واختالفها  تنوعها  أيًضا  فيالحظ  األجنبية،  املدرسة  موضوعات  عن  أما 
االنتخابي   التصويت  على  استخداماتها  تأثيرات  بدراسة  اهتم  منها  فالبعض  أهدافها، 

رصد تأثيراتها يف االستحقاقات  للشباب واهتماماته السياسية واتخاذه القرار السياسي، و 
من،  كٍل  دراسات  وهي  املختلفة،     .Ana Pap   2018 )17 ( ،Nazim Shaاالنتخابية 

2018 )18 (  ،Nur Nadhired  2018 )19 (  بينما اهتمت دراسات أخرى برصد دورها يف ،
 Abreham  2019 )20 (  ،Ahmedاملشاركة السياسية للمواطنني وهي دراسات كٍل من،  

Tawfic  2019 )21 (  ،Yamiemily  2019 )22 (  ،Sadashivan  2019 )23 (  حني يف   ،
السياسية   واملشاركة  اجلديد  اإلعالم  بني  العالقة  بدراسة  منهم  اآلخر  البعض  اهتم 

من،  والتص  كٍل  دراسات  وهي  االجتماعي  التواصل  شبكات  عصر  يف  االنتخابي  ويت 
Samuele Poy  2020 )24 (  ،Peter John  2020 )25 (  ،Isabelle  2019 )26 (  ،Arvil  

2017 )27 ( .  

  

  



                3645 

  ) من حيث األطر النظرية املستخدمة يف الدراسات السابقة:2(
إلى   االستناد  دأبت على  السابقة  العربية  الدراسات  أن  السابقة عن  األدبيات  أبرز مسح 
أطر نظرية تقليدية بوصفها أطر تفسيرية للعالقات بني املتغيرات البحثية مثل نظريات  
العام،  املجال  ونظرية  اإلعالم  وسائل  على  االعتماد  ونظرية  واإلشباعات،  االستخدامات 

اسات على استخدام نظرية االستخدامات واإلشباعات بوصفها  حيث اعتمدت بعض الدر
مجاهد   حنان  دراستي،  مثل  دراساتها،  ألهداف  املناسب  النظري  ، )28(2015اإلطار 

  .  )29( 2013ودراسة حسن قطيم 

يف حني اعتمدت دراسات أخرى على استخدام نظريتني علميتني، مثل دراسة، أميرة طه  
نظر  )30(2014 على  اعتمدت  املجال  والتي  ونظرية  اإلعالم  وسائل  على  االعتماد  يتي 

بني   العالقات  يفسر  نظـري  إطـار  على  األخـرى  الدراسات  بعض  تعتمد  لم  بينما  العام، 
خليفة   محمد  دراسة،  مثل  دراساتها  الرحمن  )31(2018متغيرات  عبد  سامي   .

  راسات.، إال أن ذلك يعد خالًال منهجًيا وعامل ضعف يف هذا النمط من الد)32(2010

ولذا كان من األفضل أن تستند هذه الدراسات على أطر نظرية تتسم بالدقة والرصانة  
االجتماعي   املتطورة    –كاحلضور  التفاعل  اإلعالمي    –ومناذج  والقبول   –والثراء 

  االجتماعي للتقنيات، وغير ذلك.

الدراس  مسح  أظهر  فقد  الشأن.  هذا  يف  السابق  األجنبي  العلمي  التراث  مسح  ات  وعن 
استنادها   بعد عن  أو من  الدراسة احلالية سواء من قرب  اهتمت مبوضوع  التي  األجنبية 
لعدة أطر نظرية استطاعت من خاللها أن تفسر العالقات بني متغيراتها املختلفة، فمنها ما  
من،    كٍل  دراسة  مثل  عديدة  دراسات  وهي  السياسية  املشاركة  نظرية  على  اعتمد 

Abreham  2019 )33 (  .Ahmed Tawfic  2019 )34 (  .Nazim Sha  2018 )35 ( . 
Arvil 2017 )36 (  .Isabelle  2019 )37 (  نظرية على  أخرى  دراسات  اعتمدت  بينما   .

دراستي،   مثل  لتأييد  حجتها،  والتكنولوجية  املعرفية  ،  ) Yamiemily   2019 )38الفجوة 
تخدامات  ، يف حني اعتمدت دراسة واحدة على نظرية االس ) Samuele  2020 )39ودراسة 

. فيما كشف مسح التراث األجنبي عن وجود ثالث  ) Ana Pap )40واإلشباعات مثل دراسة  
بني   العالقات  تفسير  يف  حجتها  لتدعيـم  نظريـة  أطـر  استخـدام  إلى  تسند  لم  دراسات 

من،   كٍل  دراسات  وهي    Nur Nedhired  2018 )41 (  .T. Sadashivanاملتغيرات 
2019 )42 (  .Peter John   2020 )43 ( .  
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  ) من حيث املناهج املستخدمة يف الدراسات السابقة: 3(
أظهر مسح التراث العلمي السابق للدراسات والبحوث العربية عن اعتماد أغلب دراساتها  
على منهج املسح يف إطار كونها دراسات وصفية باإلضافة إلى أنه املنهج العلمي املناسب  

. )45(2018. عال حسانني  )44(2019ألهداف هذه الدراسات، مثل دراسة حميد جاشم  
درويش   املسح )46(2016وشريف  منهج  على  أخرى  عربية  دراسات  اعتمدت  حني  يف   .

دراسة، عرفة مسعود   مثل  املقارن  أخرى  )47(2017واألسلوب  دراسات  اعتمدت  بينما   ،
مجاهد   حنان  من،  كٍل  دراسة  مثل  فقط  الوصفي  املنهج  قطيم  )48(2015على  حسن   .

  . )49(2013املطيري 

يف حني أظهر مسح الدراسات السابقة للدراسات األجنبية عن اعتمادها على استخدام منهج  
املسح بشقيه الوصفي والتحليلي يف كافة دراساتها سواء كان ذلك مسًحا ملضمون الوسيلة أو  

من،   كٍل  دراسة  مثل  الوسيلة  جلمهور    Samuel Poy  2020 )50 (  ،Peter Johnمسًحا 
2020 )51 (  ،Yamiemily  2019 )52 ( .  

  ) من حيث العينات التي استخدمتها الدراسات السابقة: 4(
العينات،   من  أنواع  عدة  على  اعتماده  العربي  للتراث  السابق  العلمي  التراث  مسح  أظهر 

. )53(2019فمنها ما اعتمدت علـى العينة العشوائيـة مثل دراسـة، حميد جاسم الذعابي  
. محمد تركي وعزام عنانزة  )55(2017. عرفة مسعود  )54(2018محمد خليفة بوعركي  

طه  )56(2016 أميرة  عينـات  )57(2018.  اختيـار  على  أخـرى  دراسات  اعتمدت  بينما   .
الواحاتي   السالم  عبد  دراسة  مثل  حسانني  ) 58(2018عمدية  عال  عبد )59(2018.   .

راسات أخرى  . يف حني اعتمدت د)61(2015، حنان مجاهد  )60(2016العزيز علي حسن  
اللبان   درويش  شريف  دراسة  مثل  الطبقية  العشوائية  العينة  بينما )62(2016على   .

قطيم   حسن  دراسة  مثل  املنتظمة،  غير  العشوائية  العينة  على  أخرى  دراسات  اعتمدت 
2013)63( .  

بينما كشف مسح األدبيات األجنبية السابقة عن اقتصار دراساتها على استخدام نوعني  
ال من  دراسة  محددين  مثل  العشوائية  العينة  على  منها  البعض  اعتمد  حيث  عينات 

Ahmed Tawfic  2019)64(.Abraham 2019)65(  ،Nur Nadhirah  
من،  )66(2018 كٍل  دراسة  مثل  العمدية  العينة  على  أخرى  دراسات  اعتمدت  بينما   .

Samuel Poy 2020)67( .Nazim Sha 2018)68( ،Arvil 2017)69(.  
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مسح األدبيات السابقة عن استخدامها لعينات متجانسة من الشباب إلى حد  وبذلك أظهر  
مع   يتناسب  ما ال  وهو  (الشباب)،  منهم  اختيار عينات عمدية  إلى  ما اضطرهم  كبير، وهو 
الزيادة امللحوظة الستخدامات الشباب للويب وروافده املختلفة، وما ال يتماشى أيًضا مع ما  

نها املجتمع املصري يف الوقت احلاضر من زيادة ملحوظة يف  تشهده املجتمعات املختلفة وم 
  استخدام الشباب للويب وتطبيقاته املختلفة. 

وبناًء على ذلك، فالبد من تطوير أساليب منهجية مقننة لالعتماد على عينات عشوائية 
من الشباب للكشف عن مستويات التباين فيما بينهم حول تفاعالتهم املختلفة مع الويب  

  قاته املختلفة.  وتطبي

  ) من حيث أدوات جمع البيانات: 5(
كشف مسح األدبيات العربية السابقة عن اعتماد أغلبها على أداة "االستبيان" كأداة أساسية  
مناسبة جلمع البيانات اخلاصة بهذه الدراسات يف إطار منهج املسح مثل دراسات كٍل من،  

، بينما اعتمدت  ) 72( 2017مسعود  . عرفه ) 71( 2018. عال حسانني ) 70( 2019حميد جاسم  
الواحاتي   السالم  عبد  دراسة،  مثل  اإللكتروني  االستبيان  على  أخرى  .  ) 73( 2018دراسات 

ومنها ما اعتمدت على أداة االستبيان باإلضافة إلى عده مقاييس علمية لقياس االجتاهات  
دراستي،   الرحمن  مثل  عبد  خليفة  ) 74( 2010سامي  محمد  مسح  ) 75( 2018.  كشف  كما   .

أساسية   كأداة  أيًضا  االستبيان  أداة  اعتماده على  الشأن عن  األجنبي يف هذا  العلمي  التراث 
من   كٍل  دراسة  مثل  باملقابلة  االستبيان  على  الدراسات  بعض  اعتمدت  حيث  البيانات  جلمع 

Abreham  2019 )76 (  .Ahmed Tawfic   2019 )77 ( .Yamiemily   2019 )78 (  بينما .
.  ) Ana Pap  2018 )79ات أخرى على االستبيان اإللكتروني مثل دراسة كٍل من،  اعتمدت دراس 

Nur Nadhirah  2018 )80 ( .  Arvil  2017 )81 ( .  

الدراسات  6( ونتائج  احلالية  الدراسة  نتائج  بني  (االتفاق)  التشابه  أوجه  حيث  من   (
  السابقة: 

أن   واألجنبية يف  العربية  السابقة  الدراسات  نتائج  بعض  مع  احلالية  الدراسة  نتائج  اتفقت 
–الويب وروافده اإلعالمية املختلفة أصبحت محط اهتمام واستخدام بالغني لدى الشباب  

الدراسة  عليهم،    –عينة  وتأثيًرا  استخداًما  واألكثر  اجلديد  اإلعالم  روافد  أحد  باعتبارهم 
بيئة مالئمة للحصول على املعارف واملعلومات وتشكيل االجتاهات السياسية    فضًال من أنها 

شبكات   من  بذلك  مستفيدين  لعضويتها،  واملرشحني  املختلفة  االنتخابية  االستحقاقات  نحو 
التواصل االجتماعي املتعـددة ومـن معطيات املوجة الرقمية الثالثة، مثل دراسة كٍل مـن، محمد  
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مسعود  عرف ،  ) 82( 2018خليفـة   تركي  ) 83( 2017ة  محمد   ،2016 )84 ( ،Peter John   
2020 )85 ( ،Ana Pap   2018 )86 (  ،Arvil  2017 )87 ( .  

كما اتفقت نتائج الدراسة احلالية مع بعض نتائج التراث العلمي السابق يف أن موقع الفيس  
استخدامها باعتباره    –عينة الدراسة –بوك جاء على رأس قائمة املواقع التي يفضلها الشباب  

أحد املنابر واألدوات لتعزيز ممارسة األنشطة السياسية املختلفة؛ نظًرا ملا يوفره هذا املوقع  
نتائج  م  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  األخرى،  الشبكات  من  كثير  يف  تتوافر  ال  تفاعلية  أدوات  ن 

على   حظيت  بوك  الفيس  شبكة  أن  إلى  توصلت  والتي  السابقة،  الدراسات  من  العديد 
األنشطة   يف  واملشاركة  االستخدام  يف  الدراسات  هذه  عينة  أفراد  لدى  األولى  التفضيالت 

أ  السيما  املختلفة  تلبيتها  السياسية  عن  فضال  املختلفة  االنتخابية  االستحقاقات  ثناء 
مسعود   عرفة  دراسة،  مثل  املختلفة  السياسية  درويش  ) 88( 2017إلشباعاتهم  شريف   ،

2016 )89 ( ،Yamiemily   2019 )90 (  .Samuele   2020 )91 (  .Ana Pap  2018 )92 ( .  

اتفقت نتائج الدراسة احلالية مع بعض نتائج األدبيات العلمية السابقة يف أن أبرز الدوافع  
لشبكات التواصل االجتماعي كانت    - عينة الدراسة –السياسية الستخدام الشباب املصري  

لعضوية   املرشحني  عن  املعلومات  على  واحلصول  االنتخابية،  احلمالت  أحداث  متابعة 
وإبداء   الشيوخ،  رأي  مجلس  وتكوين  اجلارية  واألحداث  واملوضوعات  القضايا  يف  آرائهم 

السابقة والتي توصلت   العلمية  نتائج بعض األدبيات  النتيجة مع  وتتفق هذه  رشيد حولها. 
إلي أن أبرز دوافع استخدام أفراد عينتها لشبكات التواصل االجتماعي هو احلصول على  

ختلفة واملشاركة يف االستحقاقات االنتخابية  املعلومات واملعارف عن األنشطة السياسية امل 
. شريف درويش  ) 93( 2018وغيرها وهو ما ظهر جلًيا يف دراسات كٍل من، محمد خليفة  

  .) 95 ( . Nazlm Sha 2018)96( Abreham  2019، دراسة  ) 94( 2016

كذلك اتفقت نتائج الدراسة الراهنة مع بعض نتائج التراث العلمي السابق يف الدور الذي  
تقوم به هذه الشبكات االجتماعية يف تشكيل اجتاهات وسلوكيات الرأي العام خاصة أثناء  
االنتخابات للمجالس النيابية املختلفة ومنها مجلس الشيوخ باعتبارها وسيلة مهمة لترويج  
مصادر   أهم  من  مصدًرا  متثل  كونها  عن  فضًال  للمرشحني  االنتخابية  والبرامج  األفكار 

ومات السياسية لديهم، فقد أصبحت وسائل إعالم اجتماعية وسياسية  احلصول على املعل 
التي   السياسية  األنشطة  كافة  يف  السياسية  وسلوكياتهم  اجتاهاتهم  تشكيل  يف  تسهم 

، محمد خليفة  ) 97( 2018ميارسونها، وهو ما اتفق مع نتائج دراسات كٍل من، عال حسانني  
2018 )98 ( ،Yameiemily  2019 )99 ( ،Ana Pap   2018 )100 ( .  
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ومتغيرات   عوامل  أن  يف  السابقة  الدراسات  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  اتفقت 
والتفاعلية] تعد من أكثر العوامل واملتغيرات الداعمة لدور هذه   –االعتماد    –[االستخدام  

نحو   الشباب  من  املجتمع  أفراد  واجتاهات  سلوكيات  تشكيل  يف  االجتماعية  الشبكات 
اقات االنتخابية املختلفة مثل دراسة كٍل من، عبد السالم املشاركة السياسية يف االستحق

درويش  )101(2018الواحاتي   شريف  دراسـة  )102(2016،   ،T. Sadashivan   
2019)103(،Nazim Sha  2018)104(.  

  ) من حيث أوجه االختالف بني نتائج الدراسة احلالية ونتائج الدراسات السابقة: 7(
يفضلون متابعة    –عينة الدراسة–ى أن الشباب املصري  توصلت نتائج الدراسة احلالية إل

احلمالت االنتخابية للمرشحني لعضوية مجلس الشيوخ عبر صفحة املرشح اخلاصة على  
الفيس بوك. وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات أخرى والتي توصلت إلى أن النسبة 

عب األحزاب  صفحات  عبر  املرشح  حملة  يتابعون  عينتها  من  التواصل  األكبر  مواقع  ر 
الواحاتي   السالم  .  )106(2015. حنان مجاهد  )105(2018االجتماعي مثل دراسة، عبد 

Ahmed Tawfic 2019)107( .Nur Nadhirah  2018)108( .  

اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع بعض نتائج الدراسات السابقة حيث توصلت الدراسة 
بعينة  –عي بشكل كبير من جانب الشباب  الراهنة إلى استخدام شبكات التواصل االجتما

خاصة شبكات الفيس بوك لتشجيع الشباب على املشاركة االنتخابية، توصلت    -الدراسة
بوك ال حتفزهم   الفيس  رأسها شبكة  وعلى  الشبكات  أن هذه  إلى  أخرى  دراسات  نتائج 

 Ana Papعلى املشاركة االنتخابية بدرجة كبيرة بل بدرجة متوسطة مثل دراسة كٍل من،
2018)109(  .Yamiemily  2019)110( كما توصلت نتائج دراسات أخرى إلى أن هذه .

الشبكات ال متثل بدورها العامل األساسي للمشاركة االنتخابية بل هي عامل مساعد يف 
، دراسة حميد )111( 2017تهيئة املجتمع للمشاركة االنتخابية مثل دراسة، عرفة مسعود  

  .  )112(2019جاسم 

الذكور واإلناث يف تقييمهم لدور  إلى وجود اختالف بني  الراهنة  الدراسة  نتائج  توصلت 
شبكات التواصل االجتماعي يف االستحقاق االنتخابي ملجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته  

[النوع   متغيرات  مستوى  على  الدميوغرافية  للمتغيرات  املنطقة    –الدخل    –طبًقا 
هذ تنطبق  لم  فيما  واملستوي  اجلغرافية]  العمرية  [املرحلة  متغيري  على  االختالفات  ه 

وجود   إلى  توصلت  والتي  األخرى  الدراسات  بعض  نتائج  مع  يختلف  ما  وهو  التعليمي] 
اختالفات بني الذكور واإلناث يف تقييمهم لدور هذه الشبكات يف االستحقاقات االنتخابية  

–املراحل التعليمية    –ملرحلة العمرية  ا  –املختلفة طبًقا للعوامل الدميوغرافية كافة [النوع  
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اجلغرافية    –املهنة    –الدخل   دراسة،    –املنطقة  مثل  واالجتماعي]،  االقتصادي  املستوى 
.  )115( Ana Pap  2018، دراسة  )114(2013، حسن قطيم  )113(2016عبد العزيز علي  

Arvil 2017)116(.  

  ) من حيث اجلوانب املتجاهلة يف الدراسات السابقة: 8(
  لت أبرز جوانب القصور أو (اجلوانب املتجاهلة) يف الدراسات السابقة فيما يلي:متث

املجالس   نحو  الشباب  اجتاهات  متغير  بدراسة  الكايف  بالقدر  العربية  الدراسات  تهتم  لم 
الرئيسة   املتغيرات  أهم  أحد  ذلك  أن  اعتبار  على  لعضويتها،  واملرشحني  املختلفة  النيابية 

تخدامهم لهذه الشبكات االجتماعية وتشكيل اجتاهاتهم نحوها إال  لدراسة العالقة بني اس 
يف عدد محدود للغاية من هذه الدراسات رغم أن الشباب ميثلون القطاع السكاني األكثر  

خليفـة   محمد  دراسـة،  مثل  مصر  يف  املختلفة  وتطبيقاته  للويب  ،  ) 117( 2018استخداًما 
  .)119(2018، عالء حسانني )118(2013 حسن قطيم 

اهتمت الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية بدراسة فئة الشباب على اعتبار أنها  
األكثر استخداًما وتأثًرا بهذه الشبكات االجتماعية ولم تهتم بدراسة فئات عمرية أخرى مثل  

[املرأة   السن    –جمهور  السياسية    –كبار  العلمية    –النخب  اإلعالمية]    –النخب  النخب 
رها. ورصد أهم تأثيرات استخدامهم لهذه الشبكات يف تشكيل اجتاهاتهم نحو املشاركة  وغي 

الواحاتي   السالم  عبد  دراسة،  مثل  املختلفة  حسانني  ) 120( 2018السياسية  عالء   ،
2018 )121 ( ،  Yamiemily   2019 )122 (  .Nazim Sha  2018 )123 ( .  

واألجنبية عن انخفاض استنادهما كشف مسح التراث العلمي السابق للمدرستني العربية  
من  جًدا  محدود  عدد  يف  إال  دراساتهم  متغيرات  بني  العالقات  تفسر  نظرية  أطر  على 

، كما  )125(2014. أميرة طه  )124(2015الدراسات العربية ومنها دراسة، حنان مجاهد  
كٍل    لم تعتمد النسبة األكبر من هذه الدراسات على أطر نظرية لتأييد حجتها مثـل دراسة

حسانني   عال  مسعود  )126(2018من،  عرفة  دراسة  )127(2017،   ،Peter John 
2020)128( .T. Sadashivan 2019 )129( .  

لم   العربية  الدراسات  بعض  أن  إلى  السابق  العلمي  للتراث  احلالي  النقدي  التحليل  يشير 
بشبكات   املرتبطة  البحثية  املتغيرات  دراسة  أثناء  الثقايف  البعد  بدراسة  اهتماًما  تبدي 
السياسية   لتطبيقاتها يف املشاركة يف األنشطة  الشباب  التواصل االجتماعي واستخدامات 

مع  خاصة  املشاركة    املختلفة،  نسب  وانخفاض  عزوف  عن  العربية  الدول  من  كثير  معاناة 
السياسية يف األنشطة احلزبية واالستحقاقات االنتخابية املختلفة مقارنة بالدول األجنبية  



                3651 

العربية   الدراسات  لنتائج  والسياسي  الثقايف  التحليل  من  منًطا  يتطلب  ما  وهو  األخرى، 
، عبد  ) 130( 2019لثة مثل دراسات كٍل من، حميد جاسم  املهتمة بتطبيق املوجة الرقمية الثا 

  . ) 132( 2018، محمد خليفة  ) 131( 2018السالم الواحاتي  

لم تتناول أيُّ دراسة سابقة مبزيٍد من االهتمام اقتراح خطة أو استراتيجية أو رؤية ميكن  
يف  دورها  إلثراء  االجتماعية  الشبكات  هذه  استخدامات  ترشيد  أساسها  على  بناًء 
من   كٍل  دراسة  مثل  كافة  املجتمع  ألفراد  املختلفة  االنتخابية  واملشاركات  االستحقاقات 

 135(  ،Ana(Peter John  2020،  )134(2013، حسن قطيم  )133(2016شريف درويش  
Pop 2018 )136( .  

  ) من حيث أوجه استفادة الباحث من الدراسات السابقة يف دراسته: 9(
طرحه   من  الباحث  البحثية  استفاد  املشكلة  وبلورة  حتديد  يف  السابق  العلمي  للتراث 

بوضوح وحتديد املنهج العلمي املناسب وكذلك اإلطار النظري لها. كما ساعدت الباحث  
أهداف   يحقق  مبا  بنائها  وكيفية  (االستبيان)  املناسبة  البيانات  جمع  أداة  حتديد  يف 

السابقة يف  الدراسة احلالية ويجيب على تساؤالتها. وفضًال عن ذل  الدراسات  ك أفادت 
مبا   السابقة  الدراسات  بنتائج  نتائجها  مقارنة  خالل  من  احلالية  الدراسة  نتائج  تفسير 
يثريها ويعزز من أهميتها باعتبارها قيمة علمية مضافة للوسط األكادميي والعلمي، كما  

  أفادت يف التأكيد على حداثة الدراسة احلالية وضرورة دراستها. 

  ث موقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة وأهم ما مييزها عنهم:) من حي 10(
لذلك  اآلخرون،  إليه  توصل  ما  يسعى الستكمال  تراكمًيا  عمًال  العلمي  البحث  ألن  نظًرا 
فإن هذه الدراسة احلالية هي من الدراسات اجلديدة التي هي استكمال لدراسات أخرى  

  يف املشاركة السياسية للشباب.  سابقة سعت للكشف عن دور الشبكات االجتماعية

سابقة   دراسة  أي  ُجتر  لم  الباحث  –حيث  علم  حدود  من    –يف  عليه  اطلع  ما  حدود  ويف 
الشباب املصري نحو    –دراسات سابقة  الشبكات يف تشكيل اجتاهات  دور هذه  تكشف عن 

م، رغم وجود بعض الدراسات السابقة التي  2020مجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته يف  
ت بصوره مباشرة أو غير مباشرة ملتغير أو أكثر من متغيرات الدراسة احلالية. إال أن  تطرق 

  أي منهما لم يبحث بصورة مباشرة العالقات بني متغيرات هذه الدراسة ككل. 

  أما عن أوجه متيز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة فهي تتميز مبا يلي:
   عن احلالية  الدراسة  عينة  تهتم  اختالف  حيث  السابقة  الدراسات  عينات 

  عاًما. 35-18بدراسة الشباب املصري ممن هم يف سن  



 

 
3652 3652 

   اختالف اإلطار النظري الذي استندت إليه الدراسة احلالية لتفسير العالقة
لم   الذي  االجتاهات  قياس  منوذج  إلى  استندت  حيث  الدراسة،  متغيرات  بني 

تست ولم  السابقة  السياسية  الدراسات  يف  السابقة يستخدم  الدراسات  خدمه 
  على عينة الشباب، يف حدود علم الباحث وما أطلع عليه من دراسات سابقة.  

  إن موضوع الدراسة لم يتم تناوله من قبل يف األدب النظري وهو يعطي بعًدا
جديًدا للدراسة احلالية وأهميتها واختالفها عن الدراسات السابقة باعتبارها 

  جهًدا علمًيا متواضًعا.

  كلة الدراسة:مش
العصر احلديث،   الرقمية يف  الثورة  أبرز منجزات  التواصل االجتماعي أحد  تعد شبكات 
بل وأصبحت لها دورًا مهًما يف تشكيل الرأي العام ال سيما الشباب منه وحتفيزهم على  
املشاركة يف االستحقاقات االنتخابية املختلفة. كما انعكس دورها على طرق التواصل بني  

االستحقاقات املرشحني هذه  نحو  اجتاهاتهم  تشكيل  إعادة  إلي  أدى  ما  وهو  والناخبني؛   
  االنتخابية واملرشحني لعضويتها. 

إلي أن مصر تعد إحدى دول    )137(وقد أشار التقرير الدولي ملستخدمي اإلنترنت يف العالم
ورواف لإلنترنت  منهم  الشباب  سيما  ال  مواطنيها  استخدام  مجال  يف  الرائدة  ده العالم 

نحو   مصر  يف  اإلنترنت  مستخدمي  عدد  بلغ  حيث  مليون   49.234.493االجتماعية، 
نحو   من  يقرب  ما  أي  نحو  48مستخدم  البالغ  السكان  عدد  إجمالي  من   %

  م.2020مليون نسمة يف أكتوبر  101.334.404

موقع   عن  الصادر  اإلحصائي  التقرير  أشار  ملؤسسة   "We are social"كما  التابع 
التس  االجتماعي،    "Hoot Suite"ويقية  األبحاث  التواصل  وسائل  يف  املتخصصتني 

املاضي   يوليو  شهر  يف  عشر    )138(م2020والصادر  السادسة  املرتبة  احتلت  مصر  أن 
عاملًيا يف قائمة الدول األكثر استخداًما ملواقع التواصل االجتماعي، حيث يستخدمها نحو  

اإلناث. كما بلغت نسبة استخدام % من  34% منهم من الذكور و  66مليون مصري،    40
) بوك  الفيس  املواقع  لهذه  (66.62املصريني  يوتيوب   ،(%20.64) تويتر   ،(%6.98  ،(%

) تشكيل  5.76انستجرام  االجتماعية يف  الشبكات  دور هذه  أهمية رصد  تبرز  وهنا   .(%
املستفيد  باعتبارهم  لعضويته  واملرشحني  الشيوخ  املصري نحو مجلس  الشباب  اجتاهات 

  من استخدامها. End Usersهائي الن
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تؤكد   والذي  االجتاهات  تشكيل  منوذج  إلى  باالستناد  جلًيا  الدراسة  مشكلة  تبدو  كما 
يتمثل يف  أبرزها  أن  إال  االجتاهات،  لتشكيل  متعددة  العلمية على وجود مصادر  مقوالته 

ا لقدرتها  االجتماعي  التواصل  شبكات  ومنها  واجلديدة  التقليدية  اإلعالم  لفائقة وسائل 
الكفيلة   التراكمية  باملعلومات  وإمدادهم  املجتمع  ألفراد  االجتماعي  الواقع  نقل  على 
بتشكيل اجتاهاتهم نحو الواقع االجتماعي وما يشهده من تطورات، فضًال عن إنه النموذج  

  األبرز يف تفسير السلوك السياسي للناخبني يف سياق االنتخابات. 

الذي أظهر   العربي واألجنبي  العلمي السابق  للتراث  الباحث من مسح  به  وبناًء على ما قام 
اهتماًما بإبراز دور شبكات التواصل االجتماعي يف تعزيز قيم املشاركة السياسية واملجتمعية  
على   والتأكيد  املختلفة،  االنتخابية  االستحقاقات  فترات  أثناء  وخاصة  املجتمع،  أفراد  لدى 

إليه مؤشرات    دورها  أشارت  ما  فيها. ويف ضوء  واملشاركة  االستحقاقات  اإليجابي يف هذه 
أربعني   قوامها  املصري  الشباب  من  عينة  على  الباحث  أجراها  التي  االستطالعية  الدراسة 

  28مبحوًثا من الذكور واإلناث خالل الفترة السابقة إلجراء الدراسة احلالية يف الفترة من  
لتي أظهرت أن هذه الشبكات االجتماعية تزود الشباب باملعلومات  م، وا 2020/ 6/ 29إلي  

االستحقاقات   نحو  السياسية  واجتاهاتهم  وأفكارهم  آراءهم  وتشكل  السياسية  واملعارف 
لعام   الرئاسية  االنتخابات  وأبرزها  السابقة  التعديالت  2018االنتخابية  واالستفتاء على  م، 

  م. 2019الدستورية لعام  

األه من  كان  نحو  لذا  املصري  الشباب  اجتاهات  تشكيل  يف  دورها  رصد  مبكان  مية 
االستحقاق االنتخابي األبرز يف الفترة املاضية أال وهو انتخابات مجلس الشيوخ املصري  

االنتخابي مبثابة  2020لعام   الشباب املصري يف هذا االستحقاق  تعد مشاركة  م، حيث 
  ماعي الذي تشهده مصر مؤخًرا. اختبارًا حقيقًيا ملراحل التغير السياسي واالجت

احلالية   الدراسة  تتحدد مشكلة  السابقة  العلمية  االعتبارات  على  وقياس   يفوبناًء  "رصد 
دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل اجتاهات الشباب املصري نحو مجلس الشيوخ 

لعام   لعضويته  الوسيطة م".  2020واملرشحني  املتغيرات  دور  قياس  عن  فضًال 
Contingent Conditions    تشكيل يف  الشبكات  تلك  دور  حتكم  االجتاهات التي 

االجتماعي،   التواصل  لشبكات  الشباب  استخدام  كثافة  وأبرزها  للشباب،  السياسية 
املصري،   الشيوخ  مجلس  عن  السياسية  للمعلومات  كمصدر  عليها  االعتماد  ومستوي 

مصدرًا صادًقا للمعلومات عن  ودرجة الثقة التي يوليها الشباب يف تلك الشبكات بوصفها  
  مجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته. 
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  أهمية الدراسة:
  تكمن أهمية الدارسة يف االعتبارات العلمية اآلتية:

  تبرز األهمية النظرية للدراسة يف االعتبارات التالية:  :األهمية النظرية للدراسة (أ) 

نسبًيا يف مجال اإلعالم السياسي وبحوث  ) إنها تتناول أحد أهم املوضوعات احلديثة  1(
مماثلة   دراسات  مصر  يف  جتر  لم  حيث  االجتماعي،  التواصل  علم  -شبكات  حدود  يف 

دراسات من  عليه  اطلع  ما  حدود  ويف  تشكيل    -الباحث  يف  التواصل  شبكات  دور  حول 
  اجتاهات الشباب املصري نحو مجلس الشيوخ املصري واملرشحني لعضويته. 

الدراسة أهميتها من طبيعة اهتمامها بدراسة شريحة اجتماعية مهمة من شرائح  ) تستمد  2( 
ميثل   الذي  املصري  الشباب  يف  ممثلة  املصري  مصر،  23.6املجتمع  سكان  تعداد  من   %

األكثر   أنهم  كما  وازدهاره،  املجتمع  كيان  يف  املؤثر  األهم  والعنصر  بشرية  طاقة  بوصفهم 
  االنتخابات. اهتماًما بالقضايا الوطنية ومنها  

حلديثة  3( االتصالية  التطبيقات  أهم  بدراسة  اهتمامها  من  الدراسة  أهمية  تأتي   (
لإلعالم اجلديد وهي شبكات التواصل االجتماعي باعتبارها رافًدا إعالمًيا مهًما ونافذة 
للتعبير عن الرأي واملشاركة الرقمية يف قضايا املجتمع املصري، فضًال عن إتاحتها قدرًا  

نحو    عالًيا املصري  الشباب  اجتاهات  لدراسة  مالئمة  وسيلة  يجعلها  مما  التفاعلية  من 
يف  اجلديد  القرار  صناع  هم  مستخدميها  أن  إلي  باإلضافة  ومرشحيه،  الشيوخ  مجلس 

  عالم اليوم.

بشكل )  4( السياسي  واالتصال  اجلديد  اإلعالم  لبحوث  العلمي  التراكم  إلي  اإلضافة 
املكتبة   ُيثري  ومنهجي  املجالني  منتظم  يف  العربي  البحثي  والتراث  املصرية  اإلعالمية 

  املذكورين.    

  وتتمثل يف االعتبارات التالية: التطبيقية للدراسة:  األهمية(ب) 

باعتباره   )1( االجتاهات،  تشكيل  بتطبيق منوذج  اهتمامها  من  أهميتها  الدراسة  تكتسب 
رافًدا بحثًيا مهما يطبق يف بيئة جديدة وسياق ثقايف مغاير للمجتمعات الغربية أال وهو 
تشكيل  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  دور  وتفسير  فهم  بهدف  املصري.  املجتمع 

  الشيوخ واملرشحني لعضويته. اجتاهات الشباب املصري نحو مجلس 

الذي 2( املصري  املجتمع  واقع  من  أهميتها  الدراسة  تستمد  املجتمعي،  املستوى  على   (
يشهد تغيرات وتطورات متسارعة لها تأثيراتها املتعددة على الشباب املصري املتلقي لهذه 

وتنامي د  التطورات  بهذه  التواصل االجتماعي  ارتباط شبكات  ورها التغيرات، فضًال عن 
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منها   منهم يستمدون  الشباب  واجتاهات مستخدمها السيما  وأفكار  آراء  التأثير على  يف 
ومنها   القضايا  مختلف  نحو  واجتاهاتهم  آرائهم  عن  خاللها  من  ويعبرون  املعلومات 

  االنتخابات بكل سهوله وحرية تامة.  

يستهدف رصد دور شبكات  تكمن أهمية التوجه البحثي يف الدراسة احلالية من كونه    ) 3( 
التواصل االجتماعي يف تشكيل اجتاهات الشباب املصري نحو مجلس الشيوخ واملرشحني  
التحول   مراحل  إطار  يف  تشكيله  يف  الفاعلة  القوى  أبرز  الشباب  ميثل  والذي  لعضويته، 
أهداف   أبرز  أحد  املنهجية  اإلضافة  تعد  كما  حالًيا،  مصر  تشهدها  التي  الدميقراطي 

إلى قياس اجتاهات  التطبيقا  التي تستند  الدراسة احلالية  البحثية وهو ما ينطبق على  ت 
  الشباب نحو مجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته. 

قد تفيد النتائج التي تتوصل إليها الدراسة احلالية يف توفير قاعدة معلوماتية واقعية عن    ) 4( 
 مصر مبا ُيسهم يف وضع  الشباب املصري وسلوكهم السياسي لصناع القرارات السياسية يف

وتثقيفهم   الشباب املصري  أكثر فاعلية يف عملية توجيه  سياسيات وبرامج وخطط مستقبلية 
العام   الصالح  يصب يف  مبا  لديهم  الفعالة  واملشاركة  الوطني  واالنتماء  املسئولية  قيم  وغرس 

  للمجتمع املصري.  

  أهداف الدراسة:
احلالية ولكنها تسعى إلى حتقيق هدف رئيس وهو رصد  تتعدد أهداف ومعطيات الدراسة  

التواصل االجتماعي يف تشكيل اجتاهات الشباب املصري نحو مجلس الشيوخ   دور شبكات 
  واملرشحني لعضويته. وينطلق من هذا الهدف الرئيس عدة أهداف فرعية أال وهي: 

االجتماعي    لشبكات التواصل  –عينة الدراسة–) رصد حجم وكثافة استخدام الشباب  1(
  وبيان أبرز الشبكات التي يفضلون استخدامها. 

لشبكات   -عينة الدراسة–) الكشف عن أهم الدوافع السياسية الستخدامات الشباب  2(
  م.2020التواصل االجتماعي أثناء االستحقاق االنتخابي ملجلس الشيوخ املصري 

املصري  3( الشباب  ثقة  حدود  بيان  الدراسة –)  املعلوم  –عينة  هذه  يف  عبر  املتاحة  ات 
  الشبكات واملعنية مبجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته. 

الشباب  4(  اعتماد  مدى  على  التعرف  محاولة  الدراسة - )  يف    –عينة  الشبكات  هذه  على 
  استيفاء املعلومات التي يحتاجون إليها عن مجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته. 



 

 
3656 3656 

الشب5( جانب  من  املطروحة  املقترحات  أهم  الدراسة–اب  ) رصد  حيثيات   –عينة  حول 
التحقق من صحة املعلومات املتداولة على هذه الشبكات االجتماعية عن مجلس الشيوخ 

  واملرشحني لعضويته.  

يف مجال االتصال السياسي    –شبكات التواصل االجتماعي   –) إبراز دور الوسيط االتصالي  6( 
املصري   الشباب  اجتاهات  تشكيل  يف  الدر –وإسهامها  الشيوخ    –اسة عينة  مجلس  نحو 

[النوع   حيث  من  للمبحوثني.  الدميوغرافية  للمتغيرات  طبًقا  لعضويته  املرحلة    –واملرشحني 
  املهنة].   - الدخل    –املستوى التعليمي    –العمرية  

 : Attitude Formation Modelاإلطار النظري للدراسة: منوذج تشكيل االجتاهات 

تشكيل االجتاهات بوصـفه إطـارًا تفسـيرًيا مناسـًبا لرصـد تستند الدراسة احلالية لنموذج  
التواصـل االجتمـاعي يف تشـكيل االجتاهـات السياسـية للشـباب نحـو مجلـس  دور شـبكات

 م.2020املصري واملرشحني لعضويته لعام  خالشيو

وقـد طـرح النمــوذج احلـالي البـاحثون يف علــم الـنفس املعـريف، بغيــة تفسـير ميـول وتفضــيالت  
أو كيانـات اعتباريـة بعينهـا، حيـث يتـم التعبير عـن االجتـاه يف صـيغة   و موضوعـات، األفراد نح 

؛ إما "مع" أو "ضد" أو "مؤيد" يف مقابل  Evaluative Conditioning (EC)تقييمية ثنائية  
ومـن ثـم فـإن "االجتـاه" يعـد مـن املتغيـرات البـارزة    ) 139( "معارض" أو "إيجابي يف مقابـل سـلبي" 

 االنتخابات.  التي حتكم سلوك األفراد وبخاصة السلوك السياسي خالل سباق 

، هــو منــط مــن املعــارف واملعتقــدات  Attitude ووفقــا للنمــوذج احلــالي فــإن "االجتــاه"
ل اجتاهـات يتم التعبير عنها مـن خـالل السـلوك. أي أن الناخـب الـذي يحمـ التي الراسخة

إيجابية نحو حزب بعينه أو مرشح بعينه مييل بدوره إلى التصويت لهذا احلـزب أو املرشـح 
  يف االنتخابات.

ويشير الباحثون املهتمون بدراسة االجتاهات إلى أنها تنطـوي بـدورها علـى ثالثـة مكونـات 
  رئيسة على النحو التالي:

 املعلومات التي يحصل عليها الفرد وهي Cognitive Component ) املكون املعريف1(
مــن الواقــع االجتمــاعي بشــأن األشــخاص، واملؤسســات، واألحــزاب السياســية، والقضــايا 

  املهمة وغيرها؛ ويتم تخزينها ذهنيا يف أنساقه املعرفية.

واألحاسـيس، ؛ وهو ما يتعلق باملشاعر Affective Component الوجداني  املكون) ٢(
ــي املكــون  ــة. وينبن ــه املختلف ــع االجتمــاعي وإفرازات ــا الفــرد نحــو الواق ــي يحمله ــول الت واملي

  على األنساق املعرفية للفرد. أساًسا الوجداني ويرتكز
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؛ ويتعلـق مبواقـف الفـرد وسـلوكياته Behavioral Component  ) املكـون السـلوكي3(
اقع االجتماعي وما ينطـوي عليـه مـن أحـداث الفعلية املتسقة مع معارفه ومشاعره نحو الو

 .)140(وقضايا، وشخصيات بارزة، ومؤسسات، وأحزاب سياسية

وقـــد اهـــتم البـــاحثون يف مجـــال االتصـــال السياســـي بدراســـة دور االجتاهـــات يف حتديـــد 
قرارات التصويت لدى الناخبني يف سياق االنتخابات سواء الرئاسية أم املحليـة أم العامـة. 

البــاحثون إلــى أن النــاخبني الــذين يحملــون اجتاهــات قويــة ومحــددة نحــو  أولئــك وتوصــل
عــن تلــك االجتاهــات بالتصــويت الفعلــي ألولئــك  واألحــزاب السياســية يعبــرون املرشــحني

؛ Uncertaintyغيـر املحـددين  علـيهم أن ثمـة مـا يطلـق األحـزاب، بيـد املرشـحني وتلـك
أو  للتصـويت لصـالح مرشـحني بعيـنهمالـزمن  الناخبني عبر هؤالء وميكن تشكيل اجتاهات

 .)141(بعينها سياسية أحزاب

مصـادر متعـددة لتشـكيل االجتـاه   ثمة  للمقوالت العلمية لنموذج تشكيل االجتاهات فإن  ووفقا 
 بيـد  والـزمالء واألصـدقاء،  الشخصـي،  االتصال  وشبكات  املباشرة،  اخلبرة  يف بدورها  تتمثل 

لقـدرتها الفائقـة علـى   اإلعـالم  وسـائل  االجتاهـات، إمنـا يتمثـل يفلتشـكيل   األبرز  أن املصدر 
نقل الواقع االجتماعي لألفراد، وإمدادهم باملعلومـات التراكميـة الكفيلـة بتشـكيل اجتاهـاتهم  

 مبــا فيــه مــن أحــداث، وقضــايا، ومؤسســات، وأحــزاب سياســية  نحــو الواقــع االجتمــاعي 
   . ) 142( وغيرها 

أشــار بعــض البــاحثني إلــى أن روافــد اإلعــالم اجلديــد وعلــى  فقــد ذاتــه، ويف الســياق
ملموسـة يف  أدوارًا والفـيس بـوك كـان لـه التواصـل االجتمـاعي مثـل تـويتر شـبكات رأسـها
 الـدول مـن االنتخابـات يف العديـد سـياق السياسـية للنـاخبني يف االجتاهـات تشـكيل

. كمـا أشـار )143(تحـدة، وكنـداامل األمريكيـة، واململكـة املتحـدة الدميقراطيـة ومنهـا الواليـات
أن التواصــل مــا بــني املرشــحني السياســيني لالنتخابــات العامــة يف  آخــرون إلــى بــاحثون

يف تشـكيل  ◌ِالتواصل االجتماعي كان لـه أبلـغ األثـر شبكات عبر السياق الغربي والناخبني
االجتمـاعي.  شـبكات التواصـل مستخدمي إيجابية نحو هؤالء املرشحني من قبل اجتاهات

 فـوز هـؤالء يف األثـر أبلـغ لهـا كـان االجتماعي أن شبكات التواصل هؤالء الباحثون ويعتقد
   .)144(يف االنتخابات العامة املرشحني

وسـائل اإلعـالم سـواء  مـن املعلومـات يجمـع تشكيل االجتاهـات فـإن الناخـب لنموذج ووفقا
ا -جتمـاعيمبـا يف ذلـك شـبكات التواصـل اال-اجلديـدة  التقليديـة أم ملسـتويني علـى  وفقـً

  التالي: النحو



 

 
3658 3658 

وســماته، وقدراتــه القياديــة،  باملعلومــات عــن شخصــية املرشــح، ويتعلــق املســتوى األول:
  . Candidate Attributes البارزة للمرشح بالسمات يعرف ما أو وخبراته

أو  للمرشـح نفسـه البرنـامج السياسـي واإلصـالحي عـن ويتعلق باملعلومات املستوى الثاني:
يتبناهـا ويطرحهـا هـذا املرشـح.  التـي Policy Agenda السياسـات بأجنـدة مـا يعـرف

التخاذ قراره  وصوًال  -الزمن  عبر اجتاهاته تشكيل املعلومات تلك يف ضوء الناخب ويتولى
 .)145(بالتصويت لصالح مرشح معني

 منـوذج تشـكيل االجتاهـات يعـد  أن  السياسـي علـى  مجـال االتصـال  يف البـاحثني  بعـض  ويؤكد 
 تفسـير دور  يف سـياق االنتخابـات، ويف للنـاخبني  السياسـي  السلوك  تفسير  األبرز يف النموذج 
املكثفـة لالنتخابـات،   التغطيـة  املرشـحني مـن خـالل  نحو  تشكيل االجتاهات  يف اإلعالم  وسائل 

لوجدانيـة للنـاخبني  ومن خالل مواد الرأي التي ميكن أن تسهم يف تشكيل اجلوانب املعرفية وا 
 أكـد البـاحثون  االنتخابـات املختلفـة، كمـا  سـباقات  يف السياسـية  واألحـزاب  نحـو املرشـحني 

املتغيـرات   ضـبط  مهمة بشـأن  علمية  مقوالت  منوذج تشكيل االجتاهات يطرح  أن  على  أنفسهم 
تلـك  اجلديـدة؛ وتتمثـل أبـرز   أو  التقليديـة  سـواء  وسـائل اإلعـالم  مـع  تأثيراتهـا  التـي تتـداخل 
 . ) 146( مع املرشحني  اخلبرة املباشرة بالواقع السياسي، واالتصال الشخصي  املتغيرات يف

نحـو  االجتاهـات فـإن عمليـة قيـاس للمقـوالت العلميـة لنمـوذج تشـكيل االجتاهـات ووفقـا
  تنطوي على اخلطوات العلمية التالية: أن ينبغي -السياسيني  املرشحني

التي تقـيس ميـولهم  توجيه األسئلة خالل املبحوثني من التحيزات لدى مستوى ) حتديد1(
  غيرهم. دون ملرشحني وتفضيالتهم

  السياسيني. املرشحني لدى الفرد عن املعلومات مخزون ) قياس2(

بعبارات تقوميية مثل: "أكـره"  املرشحني أولئك نحو ميوله لكي يعبر عن الفرد ) استثارة٣(
ــل "ســي يف ــد" يف مقاب ــل "أحــب"، و "جي ــر جــدير مقاب ــل "غي ئ"، و "جــدير بالثقــة" يف مقاب

  بالثقة".

حتديــد اجتاهاتــه نحــو  يف الســمات البــارزة التــي اســتند إليهــا الفــرد علــى ) التعــرف4(
 للمرشـحني أم اجلوانـب الشخصـية والفريـدة علـى االستناد مبعني. املرشحني السياسيني

  والسياسات.اجلوانب املوضوعية املرتبطة بالبرامج  على

عبـر  التقيـيم السياسـي للمرشـحني السياسـيني وإبـرازهم بني مراعاة الفاصل الزمني )5(
لـدى  الالحقـة االجتاهـات قيـاس وعمليـة التواصـل االجتمـاعي، وشـبكات اإلعـالم وسـائل
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 سلًبا يف الوقوف يف املدى الزمني للقياس التباعد يؤثر أولئك املرشحني حيث نحو األفراد
 .)147(أولئك املرشحني نحو األفراد تشكيل االجتاهات لدى عملية حقيقة الدقيق على

ا إطـارًا يعـد االجتاهـات منـوذج تشـكيل فـإن احلـالي الطـرح ضـوء ويف مـن  تفسـيرًيا مالئمـً
  ما يلي: يحقق للدراسة احلالية ألنه الناحيتني النظرية واملنهجية

 والسلوكية. والوجدانيةملكونات االجتاهات املعرفية   املتعمق الفهم  

 واإلصالحية. السياسية املرشحني، وبرامجهم صورة بني التمييز  

  الفهــم املتعمــق لــدور اإلعــالم اجلديــد وشــبكات التواصــل االجتمـــاعي يف
 اسـتخداًما األكثـر الفئـة -السياسية الناخبني وبخاصـة الشـباب  تشكيل االجتاهات

  الشبكات. لتلك

 يف ات املصادر واملتغيـرات األخـرى املـؤثرةالتام بأهمية ضبط تأثير الوعي 
 املباشـرة، واالتصـال اخلبـرة من للناخبني ممثلة يف كل السياسية تشكيل االجتاهات

  الشخصي.

 ذلـك وتأثير السياسيني؛ املرشحني نحو االجتاه شدة بأهمية قياس الوعي 
 االنتخابات. سياق يف لهم النوايا السلوكية بالتصويت على

  الدراسة: تساؤالت 
التواصل  شبكات  دور  ما  وهو  رئيس  سؤال  على  لإلجابة  احلالية  الدراسة  تسعي 
واملرشحني   الشيوخ  مجلس  نحو  املصري  الشباب  اجتاهات  تشكيل  يف  االجتماعي 

  لعضويته؟ وينطلق من هذا السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية أال وهي:

) ما كثافة استخدام الشباب املصري لشبكات التواصل االجتماعي (الفيسبوك / تويتر 1(
  اليوتيوب / انستجرام...)؟ /

) مــا دوافــع االســتخدامات السياســية لشــبكات التواصــل االجتمــاعي مــن قبــل الشــباب 2(
  خالل انتخابات مجلس الشيوخ املصري؟

ة مبواقـع وصـفحات التواصـل االجتمـاعي ) ما حدود ثقة الشباب يف املعلومـات املتداولـ3(
  حول مجلس الشيوخ. واملرشحني لعضويته؟

) ما حدود اعتماد الشباب على شبكات التواصـل االجتمـاعي للحصـول علـى املعلومـات 4(
  عن مجلس الشيوخ. واملرشحني لعضويته؟

ــداولتها شــبكات 5( ــي ت ) مــا مقترحــات الشــباب بشــأن التحقــق مــن صــحة املعلومــات الت
  صل االجتماعي عن مجلس الشيوخ. واملرشحني؟التوا



 

 
3660 3660 

 الفروض العلمية للدراسة: 
اعتمدت الدراسة احلالية يف بنائها النظري وصياغة فروضها العلمية علـى منـوذج تشـكيل 

 االجتاهات وتتحدد فروضها العلمية يف الفروض التالية:

   :الشـباب  يوجد ارتباط إيجابي ودال إحصـائًيا بـني كثافـة اسـتخدامالفــرض األول
املصري لشبكات التواصل االجتماعي يف سياق انتخابات مجلـس الشـيوخ واجتاهـاتهم 

 نحو املجلس واملرشحني لعضويته.

  يوجــد ارتبــاط إيجــابي قــوي وذو داللــة إحصــائية بــني اعتمــاد الشــباب  الفــرض الثــاني :
الشــيوخ؛  املصــري علــى شــبكات التواصــل االجتمــاعي خــالل احلمــالت االنتخابيــة ملجلــس  

 واجتاهاتهم نحو املجلس واملرشحني لعضويته. 

  يؤثر متغيرا اخلبرة املباشرة واالتصال الشخصي يف قوة االرتباط بـني  الفرض الثالــث :
اســـتخدامات الشـــباب املصـــري لشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي خـــالل انتخابـــات مجلـــس  

 الشيوخ، واجتاهاتهم نحو املجلس واملرشحني لعضويته. 

 ــس  :الفــرض الرابــع ــار املرشــحني لعضــوية مجل ــى اختي ــل الشــباب املصــري إل ميي
ــرامجهم السياســية. كمــا  ــر مــن ب ــى ســماتهم الشخصــية، بدرجــة أكب ــاًء عل الشــيوخ بن

 مييلون للتقييم السلبي للمرشحني.

 عينـة   -: توجد اختالفات ذات داللة إحصائية يف تقييم الشباب  الفرض اخلــامس
ــدور شــبكات التواصــل االج -الدراســة  ــس الشــيوخ ل ــات مجل تمــاعي يف ســياق انتخاب

املصـــري بـــاختالف خصائصـــهم الدميوجرافيـــة (النـــوع / الفئـــة العمريـــة / املســـتوى 
  التعليمي / الدخل / املنطقة اجلغرافية).

  املفاهيم اإلجرائية للدراسة: 
 :مفهوم شبكات التواصل االجتماعي  

أو  للمشترك  تسمح  التي  اإلنترنت  االتصال اجلديدة من خالل شبكة  وسائل  إحدى  هي 
املستخدم من إنشاء موقع خاص به وربطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء 
آخرين لديهم آراء وأفكار واهتمامات واجتاهات مشتركة للتعبير عن وجهة نظرهم جتاه 

ل حرية يف أي وقت ومن أي مكان مبا يضمن التواصل العديد من القضايا واملوضوعات بك
بوك   [الفيس  االجتماعية  الشبكات  تلك  أبرز  ومن  املستخدمني،    - تويتر    - والتفاعل بني 

  إنستجرام] وغيرها. -اليوتيوب 
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   :مفهوم الشباب  
عاًما والتي يكون فيها الشاب قادرًا   35ألقل من    18هي الفئة العمرية التي تقع بني سن  

ا احلياة على  مجاالت  كافة  يف  الفاعلة  املشاركة  ويستطيع  االجتماعية  بأدواره  لقيام 
املختلفة، وااللتزام الواعي للمشاركة يف احلياة السياسية مبا يف ذلك احلق يف التصويت  

  يف االستحقاقات االنتخابية املختلفة. 

  :مفهوم االجتاهات  
لدى   والنفسي  العصبي  والتأهب  االستعداد  من  حاله  توجيهي  هي  ودور  أثر  لها  الفرد 

يدفعه لالستجابة للموضوعات أو املواقف التي تثير لديه هذه االستجابة وقد تكون هذه 
  االجتاهات سلبيه أو إيجابية.

كما أنها منٌط من املعارف واملعتقدات الراسخة لدي الفرد التي يتم التعبير عنها من خالل  
  السلوك. 

 :مجلس الشيوخ  
لعام  هو مجلس مت   التعديالت الدستورية  ، لكن 2019إنشاؤه وعودته مرة أخرى ضمن 

بصالحيات ومهام واضحة على غرار كثير من املجالس يف دول العالم، وقد مت استبعاده 
وكان حتت مسمى [مجلس الشورى املصري]، إلثراء احلياة النيابية يف    2014يف دستور  

  س النواب.مصر كمنبر جديد للسلطة التشريعية بجانب مجل

  اإلجراءات املنهجية للدراسة:

 :نوع الدراسة ومنهجها  
الدراسة:  التحليلي    نوع  البعد  ذات  الوصفية  الدراسات  ضمن  احلالية  الدراسة  تندرج 

Descriptive Studies واملوضوعية    ؛ بالدقة  الدراسات  من  النوعية  هذه  تتسم  حيث 
واالنتظام يف كافة مراحلها اإلجرائية. حيث تسعى إلى رصد الظاهرة البحثية يف واقعها يف  
العالقات   وتوضيح  فيها  املؤثرة  واملتغيرات  املختلفة  سماتها  ورصد  محددة  زمنية  فتره 

للوص  فيها  املؤثرة  املتغيرات  تلك  بني  ومعرفة  القائمة  الظاهرة  لتلك  الكامل  الفهم  إلى  ول 
علمًيا   تفسيًرا  احلقائق  لتفسير هذه  محاوله  فيها يف  املؤثرة  الوسيطة  واملتغيرات  العوامل 
به   تقوم  الذي  الدور  رصد  إلى  تسعى  حيث  إليه  احلالية  الدراسة  تسعى  ما  وهو  دقيًقا، 

الشبا  الناخبني  التواصل االجتماعي يف تشكيل اجتاهات  ب املصريني نحو مجلس  شبكات 
الشيوخ واملرشحني لعضويته باعتبارهم الفئة األكثر استخداًما لهذه الشبكات واملستفيدين  

  األوائل من خدماتها. 
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الدراسة: يف إطار الدراسة الوصفية اعتمد الباحث يف دراسته احلالية على منهج    منهج 
ألكثر مالئمة للرصد الدقيق املسح اإلعالمي بشقيه الوصفي والتحليلي باعتباره املنهج ا

جمع  خالل  من  متغيراتها.  بني  فيما  القائمة  العالقات  وبيان  البحثية  املشكلة  ملتغيرات 
العلمي   النموذج  بشأنها يف ضوء  وتعميمات  استنتاجات  إلى  للوصول  وتفسيرها  البيانات 

الئم  الذي استندت عليه الدراسة وهو منوذج تشكيل االجتاهات، فضال عن أنه املنهج امل
ألهداف الدراسة وفروضها، عالوة على أنه من أكثر املناهج العلمية استخداًما يف بحوث  
املناهج   أكثر  من  كونه  إلى  باإلضافة  املاضية،  األخيرة  السنوات  اإلعالمية يف  الدراسات 
لرصد   الدراسة  هذه  يف  استخدامه  مت  لذا  اإلعالم.  وسائل  جمهور  بدراسة  تعني  التي 

الذ الدور  الشباب طبيعة  اجتاهات  تشكيل  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  به  تقوم  ي 
  املصري عينه الدراسة نحو مجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته. 

استخدم الباحث األسلوب املقارن إلجراء مقارنات بني طبيعة العالقات    األسلوب املقارن:
الشباب املصري   الوسيطة يف اجتاهات  املتغيرات  املستقلة والتابعة وأثر  املتغيرات   - بني 

نحو مجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته، كما استخدمه يف مقارنة نتائج    -عينة الدراسة  
  ات السابقة.الدراسة احلالية مع نتائج الدراس

  مجتمع وعينة الدراسة:

  (أ) مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة احلالية يف مجتمع الشباب املصري ممن تتراوح أعمارهم ما بني  

عاًما من سكان محافظتي القاهرة والشرقية، حيث متثل محافظة    35ألقل من    18سن  
(القاهرة محافظات  يضم  الذي  الكبرى  القاهرة  إقليم  القليوبية)،    –اجليزة    –  القاهرة 

 –اإلسماعيلية    –ومحافظة الشرقية لتمثل إقليم القناة الذي يضم محافظات (الشرقية  
واملوضوعات   –السويس   القضايا  مع  ومتفاعًال  مهتًما  مجتمًعا  باعتبارهما  بورسعيد) 

التعليم  من  عاٍل  على مستوى  أعضاءه  أن  اعتبار  على  وأيًضا  االنتخابات،  ومنها    الوطنية 
  والوعي والثقافة. 

شبابها   على  امليدانية  الدراسة  إلجراء  كمجتمع  القاهرة  ملحافظة  الباحث  اختيار  ويرجع 
  لألسباب التالية:  

   أقاليم بني  سكانية  كثافة  األكثر  وهي  للبالد  السياسية  العاصمة  القاهرة  تعد 
ا  اقتصاديً   –مصر السبعة وحتتوي على كافة السمات املميزة للمصريني اجتماعًيا  

  ثقافًيا. –
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   .أغلب الدراسات والبحوث العلمية السابقة أجريت على جمهور القاهرة الكبرى  

   توجد فرص كثيرة جلمهور القاهرة نحو التعرض لكافة وسائل اإلعالم التقليدية
  واجلديدة. 

لعدة  امليدانية  الدراسة  إلجراء  كمجتمع  الشرقية  ملحافظة  الباحث  اختيار  يرجع  كما 
  أسباب وهي:

   وهي تدريس  هيئة  كعضو  جامعتها  ويعمل يف  الباحث  فيها  يقيم  التي  املحافظة  هي 
  (جامعة الزقازيق).  

   أكثر ثالث محافظات على مستوى اجلمهورية الشرقية من ضمن  تعتبر محافظة 
اجليزة    –عاًما وهي محافظات (القاهرة    29  –  18األعلى كثافة لفئة الشباب من  

سكاني للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام  الشرقية) طبًقا آلخر تعداد    –
  . )148(م2017

   اجلديدة اإلعالم  لوسائل  املستخدمني  أكثر  من  املحافظة  شباب  جمهور  يعد 
الدراسات   بعض  نتائج  إليه  توصلت  ملا  طبًقا  االجتماعي)  التواصل  (شبكات 

  السابقة.

  (ب) عينه الدراسة:
الشـرقية إلـى   –مجتمع الشباب يف محافظتي القاهرة  استند الباحث يف سحب العينة من  

باعتبارهـا مـن أكثـر العينـات اسـتخداًما يف   Available Sampleأسـلوب العينـة املتاحـة
–املسوح التي جتري على مجتمعـات متجانسـة نسـبًيا كمـا هـو احلـال يف مجتمـع الشـباب  

ب الفئــات العمريــة الــذي لــه العديــد مــن الســمات املشــتركة نظــًرا لتقــار –عينــة الدراســة
وأمنــاط التنشــئة االجتماعيــة والثقافيــة، كمــا يتــيح هــذا النــوع مــن العينــات للباحــث حريــة 
ومرونة يف متثيل خصائص املجتمع البحثي بحيث تقتـرب سـمات العينـة قـدر اإلمكـان مـن 
السمات البارزة للمجتمع البحثي وهو ما يسمح بالتعرف عن قرب علـى سـمات العينـة مـن 

تمــــع األصــــلي مــــن خــــالل قيــــاس التبــــاين واالنحــــراف املعيــــاري واملتوســــط ســــمات املج
. فضًال عن أن دراسة املجتمع كله أمر بالغ الصعوبة نظـًرا لظـروف الباحـث )149(احلسابي

  املادية والبشرية.

لتتوافــق مــع االجتــاه  –عينــة الدراســة–وقــد حــرص الباحــث علــى توســيع شــريحة الشــباب 
ا، ويف هــذا الصــدد قــام  35ألقــل مــن  18يحة مــن العــاملي الــذي يحــدد هــذه الشــر عامــً

) مبحوًثا من شـباب محـافظتي 420الباحث مبزيد من الدقة باختيار عينة دراسته بنحو (



 

 
3664 3664 

ا، ومت اختيـارهم بحيـث متثـل   35ألقل من    18والشرقية ممن هم يف سن    –القاهرة   عامـً
الكبـرى)، و (إقلـيم القنـاة) إقليمني مختلفني من أقاليم مصر السبعة وهما (إقليم القـاهرة  

ا لنســبة متثــيلهم يف املجتمــع األصــلي اســتناًدا إلــي آخــر تعــداد ســكاني لعــام  م 2017طبقــً
والذي ميثل بدوره إطـارًا رصـيًنا   )150(الذي أجراه اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

وصـل إلـي أن للعينة حيث مت االستناد إليه يف سـحب العينـة مـن الشـباب املصـري والـذي ت
مليون نسمة وعدد سـكان محافظـة الشـرقية   9.539.673عدد سكان محافظة القاهرة  

  مليون نسمة. 7.163.82

%، وبنـاًء علـى ذلـك مت سـحب  49%، ونسـبة اإلنـاث  51كما توصـل إلـى أن نسـبة الـذكور تبلـغ  
ا مــن محافظــة القــاهرة وقســمت بــني الــذكور واإلنــاث حســب نســبة متثــيلهم يف    240 مبحوثــً

. كمــا مت ســحب  4.579.048وعــدد اإلنــاث    4.96.625ملجتمــع حيــث بلــغ عــدد الــذكور  ا 
ا بـني الـذكور واإلنـاث حسـب نسـبتهم    180 مبحوًثا من محافظة الشرقية ومت تقسيمهم أيضـً

  . 3.475.063وبلغ عدد اإلناث    3.688.761يف املجتمع حيث بلغ عدد الذكور  

  التالية يف اختياره لعينة الدراسة وهي:وقد راعى الباحث االعتبارات العلمية 
   التنوع والشمولية يف خصائص أكبر قدر من  الذكور واإلناث لضمان  التنويع بني 

  العينة.  

   ألقل من   18أن تكون ممثلة لكافة الفئات العمرية من الشباب ممن هم يف سن
  عاًما.   35

 مع املصري. أن متثل كافة الشرائح االجتماعية واالقتصادية املختلفة للمجت  

   أن يتم اختيارها طبقا لنسبة متثيلها يف املجتمع طبًقا آلخر تعداد سكاني يف مصر
  م. 2017لعام  

سن   يف  هم  ممن  املصري  للشباب  الباحث  اختيار  من    18ويرجع  كعينة    35ألقل  عاًما 
  إلجراء الدراسة امليدانية عليهم لعديد من االعتبارات العلمية التالية: 

  املص الشباب  نحو  ميثل  العمرية  املرحلة  هذه  يف  تعداد 23.6ري  نسبة  من   %
  م. 2017سكان مصر طبقا للتعداد السكاني لعام 

   مقارنة املتعددة  واستخداماتها  االتصال  تكنولوجية  على  انفتاًحا  األكثر  إنهم 
التكنولوجي   التعامل  مهارات  المتالكهم  نظًرا  األخرى  االجتماعية  الفئات  ببقية 

  معها بكفاءة عالية. 
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   عمرية) متجانسة  بيولوجية  بوجود عدة خصائص  املرحلة    - يتميزون يف هذه 
  اجتماعية).    - نفسية  

 رحلة التي تتبلور فيها أولويات الفرد وانتماءاته واجتاهاته ويتمكن من  هي امل
  تشكيل وجهات نظره حول العديد من املشكالت والقضايا املثارة حوله. 

   متتلك هذه الفئة العمرية (الشباب) رصيًدا من املعارف واملعلومات بالشئون
وامل للقضايا  وإدراكهم  وعيهم  تشكيل  من  ميكنهم  مما  وضوعات  السياسية 

  السياسية التي تهم الرأي العام.

 ) بنحو  العينة  السابقة مت حتديد حجم  العلمية  االعتبارات  مبحوًثا من 420ويف ضوء   (
  عاًما. 35ألقل من  18الشباب املصري ممن هم يف سن 

) توصيف خصائص عينة الدراسة وفًقا للمتغيرات  1ويوضح اجلدول التالي رقم ( 
  الدميوغرافية: 

  )1جدول رقم (
  خصائص عينة الدراسة من الشباب املصري 

  التكرار والنسبة                                             
 % ك اخلصائص الدميوجرافية للمبحوثني 

 النوع 
  ذكر
 أنثى

218  
202 

51.9  
48.1 

 الشرائح العمرية 
  عاًما 18-24
  عاًما 25-29
 عاًما 30-34

168  
135  
117 

40  
32.1  
27.9 

 التعليم 

  متوسط 
  فوق املتوسط 
  تعليم جامعي 

  دبلوم دراسات عليا
 ماجستير فأعلى

105  
88  

180  
26  
21 

25  
21  

42.8  
6.2  
5 

 الدخل

  جنيٍه. 1000أقل من 
  جنيٍه. 2000ألقل من   1000من  

  جنيٍه. 3000ألقل من   2000من 
  جنيٍه. 4000ألقل من   3000من  
 جنيٍه فاكثر.   4000 

135  
117  
75  
51  
42 

32.1  
27.9  
17.9  
12.1  
10 

 املهنة
  طالب.

  يعمل يف القطاع العام.
  يعمل يف القطاع اخلاص. 

114  
21  
54  

27.1  
5  

12.9  
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  عمل حر. 
  ربة منزل.
 ال يعمل.

121  
30  
80 

28.8  
7.2  
19 

 املنطقة اجلغرافية
  القاهرة 
 الشرقية

240  
180 

57.1  
42.9 

 % 100 420 اإلجمالي

  
  أداة جمع البيانات:

"االستبيان أداة  على  الدراسة  اخلاصة  اعتمدت  البيانات  أساسية جلمع  كأداة  باملقابلة   "
إطار   يف  منهم  مقننة  علميه  بيانات  على  للحصول  الدراسة  عينة  أفراد  من  بالدراسية 
موضوعها وأهدافها، ولإلجابة على تساؤالتها من خالل إعداد صحيفة استبيان تضمنت  

 –قة عن االستخدام  شبة مغل  –مغلقة    -ثالثة عشر سؤاًال تنوعت ما بني أسئلة مفتوحة  
لقياس   -واالعتماد   إلي مقياسني جتميعيني أحدهما  والتفاعلية. باإلضافة  واملصداقية. 

 - عينة الدراسة    –التميز الداللي لصفات املرشحني اإليجابية والسلبية من قبل الشباب  
  واآلخر لقياس اجتاهات الشباب نحو مجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته. 

  مقاييس الدراسة: 
قام الباحث بقياس بعض متغيرات الدراسة من خالل تصميمه ملقياسني جتميعيني سعى 
من خاللهما إلي دمج عدد من املتغيرات داخل مقياس واحد تتم على أساسه االختبارات  
الدراسة   املقياسان يف تشكيل صورة واضحة لعالقة محاور  اإلحصائية، وقد أفاد هذان 

  بعضها ببعض وهما:
من خالل طرح    5  –  1ومت تصميمه بشكل كمي بدرجات من    تميز الداللي:(أ) مقياس ال

) سمة حتمل القيمتني اإليجابية والسلبية مثل، "مؤهل سياسًيا يف مقابل غير مؤهل 16(
صادقون يف مقابل مراوغون" لقياس االجتاهات اإليجابية    –أكفاء يف مقابل غير أكفاء    –

نحو املرشحني لعضوية مجلس الشيوخ، ومت   –ةعينة الدراس–والسلبية للشباب املصري  
) مـن  اإليجابية  الصفات  كالتالي:  املقياس  درجات  درجات  5  –  4توزيع  الصفات    –) 

  ) درجات. 3اإلجابات املحايدة ( –) درجة 2 – 1السلبية من ( 
حيث مت إعداد مقياس   (ب) مقياس اجتاهات الشباب نحو املجلس واملرشحني لعضويته: 

 –  1معارض) بدرجات من (   –محايد    –ى طريقة ليكرت الثالثية (موافق  ثالثي القيم عل
3) املقياس  عبارات  عدد  وبلغ  درجات،  على  18)  املقياس  درجات  توزيع  ومت  عبارة   (
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العينة،   أفراد  موافقة  على  حظيت  التي  للعبارات  درجات  (ثالث)  كالتالي:  العبارات 
  رات التي حظيت على املعارضة. (درجتان) للعبارات املحايدة، (درجة واحدة) للعبا
جلمع البيانات   "In Person Survey"وقد استند الباحث إلى أسلوب املقابلة املباشرة  

مباشرة نظًرا ألن هذا األسلوب يحقق مصداقية مرتفعة    –عينه الدراسة    –من الشباب  
اعتباره يف عمليه جمع االستجابات من املبحوثني يف املسوح العلمية. كما وضع الباحث يف  

بنسبة   املطلوبة  األعداد  عن  يزيد  عدد  على  االستبيان  تطبيق  يكون  احتياطًيا 10أن   %
توزيع   ثم مت  استبعادها  فيمكن  العلمية،  الشروط  مكتملة  غير  استمارات  وجود  الحتمال 
الفترة من   التطبيق يف  عليه ومت  اإلجابة  تعليمات  لهم  املبحوثني موضًحا  االستبيان على 

  م. 10/8/2020 – 1/7/2020
  اختباري الصدق والثبات: 

الظاهري: الصدق  اختبار  حيث مت إعداد صحيفة االستبيان وعرضها على مجموعه    (أ) 
املحكمني مدى    )151( من  على  للحكم  اإلعالم  أساتذة  من  واالختصاص  اخلبرة  ذوي  من 

راد  صالحيتها، ومت إجراء التعديالت التي اقترحها السادة املحكمون قبل تطبيقها على أف
بعينه    –عينة الدراسة، ثم أجرى الباحث االختبار القبلي للصحيفة على عينه من الشباب  

) مبحوًثا قبل 420%) من إجمالي العينة الكلية للدراسة البالغة (10قوامها (  –الدراسة  
  التطبيق النهائي على العينة الكلية بهدف ضمان فهم املبحوثني ألسئلتها.

للتأكد من مدى صالحية صحيفة االستبيان كأداة جلمع البيانات   األداة:(ب) اختبار ثبات  
) قوامها  عينة  على  تطبيقها  البالغة (10مت  الكلية  العينة  إجمالي  من  مبحوًثا  %420)   (

بإتباع   نفسها  العينة  على  التطبيق  إعادة  مت  األول  التطبيق  إجراء  من  أسبوعني  وبعد 
وإعادته االختبار  آخرين  Test Retestأسلوب  بباحثني  تزويدهم   )152(باالستعانة  بعد 

باملعلومات الكافية ومت حساب معامل الثبات بني نتائج التطبيقني حيث بلغت نسبة االتفاق  
  ) وهو معامل على درجة عالية من الثبات ويشير إلى صالحية الصحيفة للتطبيق.0.92(

الباحث   قام  املبحوثني  من  االستمارات  جمع  من  االنتهاء  مكتبية  بعد  مراجعة  بإجراء 
) استبعاد  ومت  وترميزها  وتكويدها  االستبيان  استيفائها 30لصحائف  لعدم  صحيفة   (

لدي   االجتاهات  مقاييس  مستويات  يف  االتساق  لعدم  نظًرا  املطلوبة،  العلمية  الشروط 
) 420الشباب نحو املجلس واملرشحني لعضويته، وبذلك بلغ عدد االستمارات النهائية ( 

ب إلجراء استمارة  اآللي  للحاسب  البيانات  إدخال  مت  ثم  منها،  الصالح  غير  استبعاد  عد 
  املعامالت اإلحصائية املطلوبة.
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  للبيانات: املعاجلة اإلحصائية
بتجهيز   قام  ثم  ومكتبية  ميدانية  مراجعة  املسحية  الدراسة  استمارات  مبراجعة  الباحث  قام 

 اإلحصائي  ملعاجلتها إحصائًيا من خالل حزمة التحليل  احلاسب اآللي  إلى  بياناتها وإدخالها 
 Statistical Package for باسم   واستخداًما يف العلوم االجتماعية واملعروفة  األكثر شيوعا 

Social Sciences (SPSS) تساؤالت الدراسة واختبار فروضها العلمية؛ قام  ولإلجابة على  ؛ 
 ائية التالية: اإلحص  باستخدام األساليب واملعامالت  الباحث 

  املتغير. ثنائية ) اجلداول البسيطة واجلداول1(

  متغيرات الدراسة. بني حلساب داللة العالقة  2Chi Square Test) اختبار كا2(

؛ Pearson Correlation Coefficient اخلطــي  لالرتبــاط ) معامــل بيرســون٣(
 والصورة املتكونة االجتماعي،بني استخدامات الشباب لشبكات التواصل   لقياس االرتباط

  م.٢٠٢٠ عام ومرشحيه يف انتخابات الشيوخ عن مجلس  لديهم

 ؛ لقيـاس دور املتغيـرات الوسـيطةPartial Correlation اجلزئي  ) معامل االرتباط4(
ــى العكــس إضــعاف قــوة االرتبــاط يف ــة أو عل للشــبكات  الشــباب اســتخدام بــني تقوي

  الشيوخ ومرشحيه. مجلس نحو االجتماعية؛ واجتاهاتهم

عينـة  ؛ لقيـاس اتسـاق اجتاهـات الشـبابCronbach Alpha كرونبـاخ  ألفـا ) معامل5(
  لعضويته. الشيوخ واملرشحني مجلس الدراسة نحو

؛ لقيـاس الفـروق يف متوسـطات االجتاهـات بـني املبحـوثني مـن T. Test اختبـار "ت" ) 6(
؛ لقيـاس الفـروق يف ANOVA االجتـاه  الشـباب للمتغيـر الثنـائي، وحتليـل التبـاين أحـادي

  متوسطات اجتاهات املبحوثني للمتغيرات التي تزيد قيمها عن قيمتني.

  حدود الدراسة: تتمثل حدود الدراسة احلالية يف احلدود التالية:

   :(العلمية) املوضوعية  دور  احلدود  دراسة  على  الراهنة  الدراسة  هذه  اقتصرت 
شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل اجتاهات الشباب املصري نحو مجلس الشيوخ  

  م.  2020واملرشحني لعضويته خالل عام  

 :طبقت هذه الدراسة على عينة من الشباب املصري ممن هم يف    احلدود البشرية
  ا. عامً   35ألقل من  18املرحلة العمرية من سن 

  :ونعني بها املنطقة اجلغرافية التي ُأجريت فيها الدراسة امليدانية والتي    احلدود املكانية
حتددت يف مجتمع الدراسة من شباب محافظتي القاهرة والشرقية وعلى وجه التحديد  

  والزقازيق.   –مدينتي القاهرة  
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  :ويقصد بها الفترة الزمنية التي ُأجريت فيها الدراسة امليدانية وهي    احلدود الزمنية
من   املمتدة  االنتخابية  2020/ 8/ 10إلى    2020/ 7/ 1الفترة  احلمالت  فترة  م 

  للمجلس وحتى اليوم السابق لالقتراع. 

  متغيرات الدراسة: تتمثل متغيرات الدراسة احلالية يف املتغيرات التالية:  

 :املستقل الشباب  يتم  املتغير  استخدامات  يف  الدراسة    -ثل  لشبكات   –بعينه 
  التواصل االجتماعي ودوافع تلك االستخدامات.

 :يتمثل يف االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر أولي   املتغير الوسيط
السياسية   لشبكات   –للمعلومات  السياسية  املضامني  يف  الشباب  ثقة  حدود 
االجتماعي   املباشرة    –التواصل  الشخصي    –اخلبرة  اخلصائص   –االتصال 
  هنة).  امل –الدخل  –املستوى التعليمي  –املرحلة العمرية  –الدميوغرافية (النوع 

 :اجتاهات الشباب نحو مجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته.   املتغير التابع 
  نتائج الدراسة:

  النتائج اخلاصة باإلجابة على تساؤالت الدراسة:  -أوًال 
) كثافـــة اســـتخدام الشـــباب املصـــري لشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي(الفيس بوك/تـــويتر/ 1(

  اليوتيوب/انستجرام...):
) استخدامات الشباب املصري عينة الدراسة لشبكات التواصـل  3) و( 2اجلدوالن رقما ( يوضح  

ا للشـرائح العمريـة للشـباب والتـي مت توضـيحها يف اإلطـار   االجتماعي على مستوى العينـة ووفقـً
  املنهجي للدراسة. 

  )2جدول رقم (
  معدل استخدامات الشباب املصري لشبكات التواصل االجتماعي 

  التكرار والنسبة    
 % ك معدل استخدام الشبكات االجتماعية 

 61.2 257 دائًما

 32.4 136 أحياًنا

 6.4 27 نادرًا 
 100 420 اإلجمالي

      

) أن غالبية الشباب املصري عينة الدراسـة يسـتخدمون 2يتضح من اجلدول السابق رقم (
ل  شــبكات التواصــل االجتمــاعي(الفيس بــوك وتــويتر وغيرهــا) بشــكٍل منــتظِّم أي إنهــا ُمتثــِّ
بالنســبة لهــم وســيلةً مهمــة إلشــباع مختلــف احتياجــاتهم املعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية. 

ت العامليـة، والتـي تؤكـد علـى أن الشـباب ُميثلـون اجليـل الرقمـي ويتفق ذلـك مـع األُطروحـا
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Digital Generation   نظــًرا ملعــدالت اســتخداماتهم املرتفعــة والكثيفــة لإلنترنــت
وبـني كبـار   -أي الشـباب    -وشبكات التواصل االجتماعي وأن هناك فجوة ملحوظـة بيـنهم  

  .)315(السن يف معدالت استخدام شبكات التواصل االجتماعي
وميكــن تفســير اســتخدامات الشــباب املكثفــة لشــبكات التواصــل االجتمــاعي يف أنهــا ُتشــبع 
ال مع اآلخرين، وتلبيـة متطلبـات السـرعة  احتياجاتهم للحضور االجتماعي، والتواصل الفعَّ
التي تتوافق مـع سـمات تلـك املرحلـة العمريـة التـي تنشـد سـرعة اإليقـاع يف الوسـائل التـي 

  تتعامل معها.
  )3ل رقم (جدو

  استخدامات الشباب للشبكات االجتماعية وفًقا لشرائحهم العمرية
  الشرائح العمرية           

 استخدام الشبكات االجتماعية
18-24  

 عاًما
25-29  

 عاًما
30-34  

 اإلجمالي عاًما

 دائًما
  ك
% 

 97  
57.7 

86  
63.7 

74  
63.2 

 257  
61.2 

 أحياًنا
  ك
% 

61  
36.3 

41  
30.4 

34  
29.1 

136  
32.4 

 نادرًا
  ك
% 

10  
6 

8  
5.9 

9  
7.7 

27  
6.4 

  ك اإلجمالي
% 

168  
100 

135  
100 

117  
100 

420  
100 

  0.68مستوى املعنوية=         4درجات احلرية =              2.32= 2كا             
) نتــائج اجلــدول الســابق حيــث ُتشــير نتائجــه إلــى أن الشــباب يف 3ويــدعم اجلــدول رقــم (

الشرائح العمرية املختلفة يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي بشكٍل منتظَّم وال توجد 
اختالفات يف هذا الصدد فيما بينهم. ومن ثّم لم يكن للفروق يف الشـرائح العمريـة دور يف 
إحداث عالقة ذات داللة إحصائية مع متغير كثافـة االسـتخدام. ويف هـذا الصـدد لـم تكـن 

ودرجــة ثقــة  0.05دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى معنويــة  2.32والبالغــة  2قيمــة اختبــار كــا
%. األمـــر الـــذي يـــدعم أن الشـــباب عينـــة الدراســـة يف مجملهـــم يســـتخدمون شـــبكات 95

ل لهــم وســائل مهمــة وصــادقة، وقــادرة علــى تلبيــة  التواصــل االجتمــاعي بانتظــام وأنهــا ُمتثــٍّ
  احتياجاتهم االتصالية واإلعالمية واملعرفية.

وتتفـــق هـــذه النتيجــــة مـــع النتائــــج التـــي توصــــلت إليهــــا دراســـات كـــٍل مـــن، محمـــد خليفـــة  
  156 (  .Arvil( Ana Pap  2018. دراســــــة  ) 155( 2017، عرفـــــة مســـــعود  ) 154( 2018
تعـد أكثـر وسـائل   االجتمـاعي. حيث توصلت جميعهم إلـى أن شـبكات التواصـل ) 157( 2017

باعتبارها وسـائل مهمـة للمشـاركة والتفاعـل    اإلعالم البديلة التي يفضل الشباب استخدامها 
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السياســي خاصــة أثنــاء فتــرات االســتحقاقات االنتخابيــة املختلفــة، حيــث متــدهم باملعلومــات  
واملعارف السياسية التي متكنهم من إبداء آرائهم يف املرشحني وبرامجهم، كما أنها تشـجعهم  

اسية املختلفة لذا يعتبرونهـا أكثـر  على اتخاذ القرارات السياسية واالندماج يف األنشطة السي 
 أهمية من وسائل اإلعالم التقليدية. 

  )4جدول رقم (
  -عينة الدراسة  -شبكات التواصل االجتماعي املفضلة لدى الشباب املصري

  التكرار والنسبة                

 الشبكات االجتماعية األكثر استخداًما من ِقبل الشباب
 (*) % ك

 Face Book 287 68.3موقع الفيس بوك   

   Twitter    255 60.7               موقع تويتر

   You Tube 238   56.7موقع اليوتيوب       

 Instagram                              202 48.1       انستجرام         

 Linked in           196 46.7لينكد إن     

 Hi-5         184 43.8فايف                     هاي

 Fliker 179 42.6موقع فليكر                 

   My Space    102 24.3موقع ماي سباس    
مبحوًثا وقد ُسمح لكل مبحوث باختيار أكثــر مــن بــديل مــن بــدائل اإلجابــة   420(*) ُحسبت النسبة على إجمالي العينة البالغ   

  باملواقع االجتماعية املفضلة لديه.اخلاصة 

) الشبكات االجتماعية املفضلة لدى الشباب عينة الدراسـة 4يوضح اجلدول السابق رقم (
حيــث جــاءت شــبكة "الفــيس بــوك" علــى رأس قائمــة الشــبكات االجتماعيــة املفضــلة لــدى 

املبحـوثني. علـى حـني % من إجمـالي إجابـات  68.3الشباب املصري بوزٍن نسبي بلغ بدوره  
%، ثـم الشـبكة 60.7جاءت شبكة "تويتر" يف املرتبة الثانية بوزٍن نسبي متقـارب بلـغ بـدوره  

  % من إجمالي إجابات املبحوثني.56.7املصورة "اليوتيوب" بوزٍن نسبي قدره 
وُتشــير النتــائج احلاليــة إلــى أن الشــباب املصــري يســتخدم الشــبكات االجتماعيــة إلشــباع 

للتواصل االجتماعي، واحلضور االجتمـاعي مـن خـالل "الفـيس بـوك"، والتعبيـر   احتياجاته
ر عبـر "تـويتر"، فضـًال عـن  املقتضب والسريع واملباشر عن آرائه مـن خـالل التـدوين املصـغَّ

التـي ُيبـدعونها أو متابعـة فيـديوهات اآلخـرين عبـر شـبكة   -أي الشـباب-نشر فيـديوهاتهم
  "اليوتيوب".
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ج إلــى وجــود فــروق نســبية يف متابعــة الشــباب عينــة الدراســة للشــبكات وُتشــير النتــائ     
الثالث املـذكورة "الفـيس بـوك"، و"تـويتر"، و"اليوتيـوب" مقارنـة بغيرهـا مـن الشـبكات األقـل 

  تفضيًال لديهم مثل: "انستجرام"، ولينكد إن"، و"هاي فايف" وغيرها.
، شـريف )158(2018الواحـاتي    تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كـٍل مـن، عبـد السـالم

ــش  ــة )159(2016درويـــ  Yamiemily  2019)160( ،Nur Nadhirah، دراســـ
ــى يف )161(2018 ــات األولـ ــت الترتيبـ ــوك احتلـ ــيس بـ ــبكة الفـ ــى أن شـ ــلت إلـ ــث توصـ ، حيـ

تفضيالت مسـتخدميها مـن الشـباب يف املجـال السياسـي نظـًرا الرتفـاع سـقف احلريـة يف 
ــاتهم  ــم واجتاهـ ــن آرائهـ ــر عـ ــحني التعبيـ ــة واملرشـ ــة املختلفـ ــتحقاقات االنتخابيـ ــو االسـ نحـ

لعضويتها. فضًال عما تتيحه هـذه الشـبكات ملسـتخدميها مـن أدوات تفاعليـة ال تتـوافر يف 
  غيرها من الشبكات األخرى.

) دوافــــع االســــتخدامات السياســــية لشـــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي مـــــن ِقبــــل الشــــباب خـــــالل  2( 
  انتخابات مجلس الشيوخ املصري: 

  )5جدول رقم (
  لشبكات التواصل االجتماعي  -عينة الدراسة  -دوافع استخدام الشباب املصري

  التكرار والنسبة                

 دوافع استخدام الشباب للشبكات االجتماعية على اإلنترنت
 (*) % ك

 74.3 312 .للحصول على املعلومات حول األحداث اجلارية 

 61.7 259 .واألحداث اجلارية وتكوين رأي رشيد حولهالفهم املوضوعات 

 52.4 220    للتعبير عن رأيي يف األحداث واملوضوعات اجلارية. 

 48.8 205          أتبادل مع اآلخرين امللفات اخلاصة باالنتخابات. 

 48.8 205 لتعريف اآلخرين بسيرتي الذاتية من خالل ألبوم صوري. 

 46.9 197 األفكار واملعلومات واآلراء مع اآلخرين.لتبادل  

 42.1 177 أتابع من خالل تلك املواقع احلمالت االنتخابية يف مصر.                             

 38.6 162 أحصل على معلومات عن املرّشحني يف االنتخابات.       
مح لكــل مبحــوث باختيــار أكثــر مــن بــديل مــن بــدائل اإلجابــة  420(*) ُحسبت النسبة على إجمالي العينة البالغ   مبحوًثا وقد ســُ

  االجتماعية. اخلاصة بدوافع استخداماتهم للمواقع
) إلـى أن الـدوافع املهمـة لـدى الشـباب عينـة الدراسـة 5ُتشير نتائج اجلدول السابق رقـم (

اليوتيـوب" إمنـا الستخدام شبكات التواصل االجتماعي وبخاصٍة "الفيس بوك"، وتـويتر"، و"
يندرج ضمن الدوافع املعرفية حيث يستخدم الشباب تلك الشبكات للتعرف على املعلومات 
ا  ــً اخلاصــة باألحــداث اجلاريــة يف مصــر والعــالم اخلــارجي سياســًيا واقتصــادًيا واجتماعي
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وثقافًيا ورياضًيا. كما أنها تساعدهم على تكوين رأي متوازن بشأن املوضـوعات والقضـايا 
ــائج اجلــدول ذاتــه أن االســتخدام املنــتظم لتلــك املهمــ ة يف املجتمــع املصــري. كمــا تؤكــد نت

ــم يف األحــداث  ــر عــن آرائه ــى التعبي ــدعم قــدراتهم عل ــل الشــباب إمنــا ي الشــبكات مــن ِقب
ــائج بعـــض  ــع نتـ ــة مـ ــائج احلاليـ ــق النتـ ــري. وتتسـ ــع املصـ ــة يف املجتمـ ــوعات اجلاريـ واملوضـ

؛ ُتعـد أحـد أبـرز Cognitive Motivesملعرفيـة الدراسـات التـي تؤكـد علـى أن الـدوافع ا
أسباب استخدامات الشبكات االجتماعية لدى مختلف قطاعات مستخدمي تلك الشبكات 

    .)162(وبخاصٍة الشباب
وفيما يتعـلق بالدوافع السياسية الستخدامات الشباب املصري للشـبكات االجتماعيـة فـإن 

 -متابعـة أحـداث احلمـالت االنتخابيـة) تؤكـد حـرص الشـباب علـى  5نتائج اجلـدول رقـم (
وتبادل امللفـات اخلاصـة بهـا   -م2020ومنها حملة انتخابات مجلس الشيوخ املصري لعام  
% من إجمالي إجابات املبحـوثني 48.8مع اآلخرين، وذلك بوزٍن نسبي متوسط يصل لنحو  

الشـباب  األمر الذي يـدعم القـول بالـدور السياسـي املهـم للشـبكات االجتماعيـة يف إحاطـة
ــواب أم الشــيوخ  ــس الن ــات مجل ــة يف مصــر ســواًء انتخاب ــات النيابي ــةً باالنتخاب ا ودراي ــً علم

ــى 42.1وبخاصــٍة وأن نحــو  ــة الدراســة قــد أكــدوا أنهــم حريصــون عل % مــن الشــباب عين
متابعـــة أحـــداث وتفاصـــيل احلمـــالت االنتخابيـــة يف مصـــر مـــن خـــالل شـــبكات التواصـــل 

ا للمعلومــات السياســية لــدى الشــباب  االجتمــاعي ممــا يجعــل تلــك الشــبكات مصــدرًا مهمــً
  املصري.

. عبد العزيز على )163(2017وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كٍل من، عرفة مسعود  
 ،)165( .Isabelle 2019)166(Abreham 2019، وكــذلك دراســتي )164(2016حســن 

حيـــث توصـــلت إلـــى أن ابـــرز الـــدوافع السياســـية الســـتخدام الشـــباب لشـــبكات التواصـــل 
ــداء آرائهــم يف املجــالس  ــة وإب ــى متابعــة احلمــالت االنتخابي االجتمــاعي هــي، احلــرص عل
النيابيــة املختلفــة واملرشــحني لعضــويتها ومــا يــدور حولهــا مــن مناقشــات، فضــًال عــن أنهــا 

هيــئهم املشــاركات السياســية املختلفــة، وهــو مــا يؤكــد متــدهم باملعلومــات السياســية التــي ت
الدور السياسي املهم لهذه الشبكات يف تشكيل معـارفهم واجتاهـاتهم السياسـية باعتبارهـا 

  مصدرًا مهما للمعلومات السياسية لديهم.
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) حدود ثقة الشباب يف املعلومــات املتداولــة مبواقــع وصــفحات التواصــل االجتمــاعي حــول 3(
حني لعضويته:مجلس الشي   وخ واملرشَّ

) حــدود ثقـــة الشـــباب املصــري عينـــة الدراســـة يف 7) و (6يوضــح اجلـــدوالن رقمـــا (     
املعلومـــات التـــي تتـــداولها شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي حـــول مجلـــس الشـــيوخ املصـــري 

  م.2020واملرشحني لعضويته يف انتخابات عام 
  مستويات ثقة الشباب يف الشبكات االجتماعية كمصدر  )6جدول رقم (

  للمعلومات عن مجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته
  التكرار والنسبة      

 % ك مستويات الثقة 

 35.7 150 ثقة عالية. 
 40.3 169 ثقة متوسطة.
 24 101 غياب الثقة. 

 100 420 اإلجمالي

ا لنتـــائج اجلـــدول الســـابق رقـــم ( نحـــو ثلـــث العينـــة مـــن الشـــباب يثقـــون يف ) فـــإن 6ووفقـــً
ــاعي بشــأن  ــى شــبكات التواصــل االجتم ــداولها املواقــع والصــفحات عل ــي تت ــات الت املعلوم
مجلس الشيوخ املصري واملرشحني لعضويته. ويعني ذلك أن مسـتويات الثقـة يف املعلومـات 

ومراجعـة السياسية اخلاصة باملجالس النيابية على الشبكات االجتماعية هي محـل تقيـيم 
% مـن العينـة يثقـون يف تلـك املعلومـات بدرجـٍة 40.3من ِقبـل الشـباب، وبخاصـٍة وأن نحـو  

% مــنهم ال يثقــون فيهــا علــى اإلطــالق. ويعنــي ذلــك أن الشــباب 24متوســطة كمــا أن نحــو 
املصري لديه قدر متزايد من الوعي والرشادة يف التعامل مع الشـبكات االجتماعيـة بحيـث 

يق التام لكل مـا هـو متـداول علـى تلـك الشـبكات، وبخاصـٍة فيمـا يتعلـق ال مييل إلى التصد
باملعلومات السياسية التي تـرتبط بالسـلوك االنتخـابي، وتقيـيم املجـالس النيابيـة، واختيـار 

  املرشحني لعضويتها.
  العمريةيف الشبكات االجتماعية وفًقا لشرائحهم  -عينة الدراسة  -مستويات ثقة الشباب )7جدول رقم (

  الشرائح العمرية    
 اإلجمالي  عاًما  34-30 عاًما  29-25 عاًما  24-18 حدود الثقة 

 ثقة عالية. 
  ك
% 

 68  
40.5 

40  
29.6 

42  
35.9 

150  
35.7 

 ثقة متوسطة. 
  ك
% 

69  
41.1 

57  
42.2 

43  
36.7 

169  
40.3 

 غياب الثقة. 
  ك
% 

31  
18.4 

38  
28.2 

32  
27.4 

101  
24 

  ك اإلجمالي 
% 

168  
100 

135  
100 

117  
100 

420  
100 

  0.156مستوى املعنوية=          4درجات احلرية =                6.64=2كا             
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) فإن االختالف يف الشرائح العمرية للشباب لـم يكـن لـه  7ووفًقا لنتائج اجلدول السابق رقم ( 
ــع الثقـــة يف املعلومـــات   ــائية مـ ــبكات  دور يف داللـــة العالقـــة اإلحصـ ــية املتداولـــة بالشـ السياسـ

م، حيــث كانــت  2020االجتماعيـة بشــأن مجلــس الشــيوخ املصــري واملرشـحني لعضــويته لعــام  
%.  95ودرجــة ثقــة    0.05غيــر دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى معنويــة    6.64البالغــة    2قيمــة كــا 

ويعنـــي ذلـــك أن عينـــة الشـــباب املصـــري يف مجملهـــم ال يثقـــون بالقـــدر الكبيـــر يف املعلومـــات  
وبخاصـٍة    –السياسية املتداولة بشبكات التواصل االجتمـاعي عـن مجلـس الشـيوخ ومرشـحيه  

؛ وأنهم مييلون للتحقـق مـن صـحة تلـك  - امج املرشحني له املعلومات اخلاصة بدور املجلس وبر 
أو التواصـل الشخصـي مـع اآلخـرين، أو مـن خـالل    املباشـرةاملعلومات إمـا مـن خـالل اخلبـرة  

متابعـة وتصــفح املواقــع اإللكترونيـة األخــرى علــى الشــبكة العامليـة للمعلومــات ، أو اللجــوء إلــى  
يـون للتحقـق مـن صـحة تلـك املعلومـات واحلكـم  الوسائل التقليدية كالصحف والراديو والتليفز 

  على مصداقيتها. 
االجتمــاعي للحصــول علــى املعلومــات عــن  التواصــلحــدود اعتمــاد الشــباب علــى شــبكات ) 4(

حني لعضويته:   مجلس الشيوخ، واملرشَّ
ــا ( ــى 9) و(8يوضــح اجلــدوالن رقم ــة الدراســة عل ــاد الشــباب املصــري عين ) حــدود اعتم

ي السـتقاء املعلومـات عـن مجلـس الشـيوخ املصـري واملرشـحني شبكات التواصـل االجتمـاع
  م.2020لعضويته يف انتخابات عام 

  )8جدول رقم (
  حدود اعتماد الشباب عينة الدراسة على الشبكات االجتماعية  

  للحصول على املعلومات عن مجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته 
  التكرار والنسبة        

 % ك حدود االعتماد 

 40 168 يعتمد بدرجٍة كبيرة.

 37.4 157 يعتمد بدرجٍة متوسطة. 

 22.6 95 يعتمد بدرجٍة محدودة. 

 100 420 اإلجمالي

) إلى أن الشباب عينة الدراسة يعتمدون بدرجٍة كبيـرٍة 8ُتشير نتائج اجلدول السابق رقم (
على شبكات التواصل االجتماعي وبخاصٍة "الفيس بوك"، و"تويتر"، و"اليوتيوب" يف اسـتقاء 
املعلومــات السياســية عــن مجلــس الشــيوخ مــن حيــث طبيعتــه، وأهدافــه، ودوره التشــريعي، 

حني لعضويته، ومستويات إضافته ملجلس النواب من حيـث املهـام وخصائص وسمات املرش
  والتشريع .
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وقد بلغ الوزن النسبي لالعتماد على الشبكات االجتماعيـة كمصـدر للمعلومـات السياسـية 
عن مجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته يف املستويني املرتفع واملتوسط لالعتماد إلـى نحـو 

. وتتسق تلك النتـائج مـع النتـائج اخلاصـة مبعـدالت % من إجمالي إجابات املبحوثني77.4
استخدام شبكات التواصل االجتماعي من ِقبل الشباب التي مت مناقشتها سابًقا. وبخاصٍة 
ف للشــبكات  ــّ ــدها بعــض الدراســات الســابقة بشــأن االســتخدام املكث ــة تؤك وأن ثمــة عالق

علومــات عــن القضـــايا االجتماعيــة والــذي يــرتبط باالعتمـــاد املكثــف عليهــا كمصـــادر للم
  .)167(واملؤسسات والكيانات املجتمعية املختلفة

، محمـد )168(2018وبذلك تتفـق هـذه النتيجـة مـع نتـائج دراسـات كـٍل مـن، عـال حسـانني  
 170( ،T. Sadashivan(Ahmed Tawfic  2019، ودراســتي )169(2018خليفــة 
شــبكات التواصــل  ، حيــث توصــلت إلــى اعتمــاد الشــباب بــدرجات كبيــرة علــى)171(2019

ــة خاصــة  ــة املختلف ــى املعلومــات عــن االســتحقاقات االنتخابي االجتمــاعي يف احلصــول عل
 يوتيوب). –تويتر   –شبكات (الفيس بوك  

  )9جدول رقم (
  على الشبكات االجتماعية وفًقا لشرائحهم العمرية  -عينة الدراسة  -مستويات اعتماد الشباب

  الشرائح العمرية         
 اإلجمالي عاًما  34-30 عاًما  29-25 عاًما  24-18 مستويات االعتماد

 يعتمد بدرجٍة كبيرة. 
  ك
% 

 81  
48.2 

44  
32.6 

43  
36.8 

168  
40 

 يعتمد بدرجٍة متوسطة. 
  ك
% 

62  
36.9 

54  
40 

41  
35 

157  
37.4 

 يعتمد بدرجٍة محدودة.
  ك
% 

25  
14.9 

37  
27.4 

33  
28.2 

95  
22.6 

  ك اإلجمالي
% 

168  
100 

135  
100 

117  
100 

420  
100 

  0.012مستوى املعنوية=         4درجات احلرية =                12.85= 2كا             
) أمًرا مهًما يتعلق بوجـود عالقـة دالـة إحصـائًيا عنـد مسـتوى 9تطرح نتائج اجلدول رقم (

% بني الشرائح العمريـة للشـباب بعينـة الدراسـة؛ ومسـتويات 99ودرجة ثقة  0.01معنوية  
اعتمــادهم علــى الشــبكات االجتماعيــة يف اســتقاء املعلومــات عــن مجلــس الشــيوخ املصــري 

  م. 2020ابات عام واملرشحني لعضويته يف انتخ
ا للنتــائج احلاليــة فــإن الشــباب األصــغر ســًنا يف املرحلــة العمريــة مــن (  24إلــى  18ووفقــً

عاًما) هم األكثر اعتماًدا على "الفيس بـوك"، و"تـويتر"، و"اليوتيـوب" وغيرهـا مـن الشـبكات 
االجتماعية كمصادر للمعلومات السياسية عن مجلس الشـيوخ واملرشـحني لعضـويته وذلـك 
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عاًما). وتتسـق تلـك النتـائج   34إلى    30عاًما)، و(  29إلى    25مقابل الشريحتني من (  يف
مـع مــا سـبق ذكــره مـن اعتبــار األجيــال األصـغر ســًنا هـم األكثــر اسـتخداًما واعتمــاًدا علــى 

؛ وبخاصـة الشـبكات االجتماعيـة علـى اإلنترنـت The Digital Mediaالوسائل الرقميـة
ــم الواقــع االجتمــاعي، ويف  اســتقاء املعلومــات عــن القضــايا، واملؤسســات املهمــة يف يف فه

  .)172(املجتمع
االسـتخدام –وتطرح النتائج احلالية أمًرا مهًما يتعلـق بتـوافر العوامـل واملتغيـرات الداعمـة 

فــني ا يف تشــكيل  -واالعتمــاد املكثَّ ــة أن متــارس دورًا مهمــً التــي تكفــل للشــبكات االجتماعي
  املصري نحو مجلس الشيوخ املصري واملرشحني لعضويته.اجتاهات الشباب 

، سامي اجلليفي  )173(2018وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كٍل من، محمد بوعركي  
، حيث توصلت جميعهم إلى  )175(T. Sadashivain  2019، وكذلك دراسة  )174(2010
العوامل واملتغيرات التي تساعد يف تشكيل اجتاهات الرأي العام أثناء االنتخابات    أن ابرز 

 املختلفة هي متغيري االستخدام واالعتماد.   

) مقترحــات الشــباب بشــأن التحقــق مــن صــحة املعلومــات التــي تتــداولها شــبكات التواصــل 5(
حني لعضويته:   االجتماعي عن مجلس الشيوخ، واملرشَّ

  )10(جدول رقم 
  مقترحات الشباب حول آليات التحقق من صحة املعلومات املتداولة

  على شبكات التواصل االجتماعي؛ واملتعلقة مبجلس الشيوخ ومرشحيه
 (*) % ك املقترحات م
1  
  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

  
9  

10  
11  

  

الرجـوع لصــفحة املرشــح الرســمية علـى مواقــع التواصــل االجتمــاعي، ومقارنتهــا 
 باملعلومات يف مواقع التواصل االجتماعي األخرى.  

  التواصل مع املرشح، وحضور اللقاءات اجلماهيرية لتصحيح املفاهيم املغلوطة.  
  حجب ومراقبة املوقع الناشر للمعلومات الكاذبة.

  مراجعة تصريحاته، وتغريداته والتأكد من الفيديوهات وامللفات املرفقة، وحتليلها.   
  ه.  مراجعة أنصار ومؤيدي املرشح للتأكد من املعلومات املنشورة بشأن

  الرجوع إلي الصفحة اإللكترونية للهيئة الوطنية لالنتخابات. 
  معرفة برنامجه االنتخابي، ومدى واقعيته ومالئمته للتطبيق الفعلي. 

استخدام تطبيقـات إلكترونيـة للتأكـد مـن صـحة املعلومـات والصـور مثـل تطبيـق 
  .  Storyful's  Google  Reverse  Imageجوجل 

  يف وسائل اإلعالم األخرى. متابعة تصريحات املرشح
  متابعة التاريخ السياسي للمرشح ، واخلدمات التي يقدمها ملنطقته. 

املحاســـبة واملســـاءلة القانونيـــة ملســـئولي املواقـــع التـــي تـــروِّج أخبـــارًا كاذبـــة عـــن 

101  
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  املرشحني لعضوية مجلس الشيوخ. 

 مبحوًثا.  420(*) النسب يف اجلدول محسوبة على إجمالي عينة الشباب البالغة 
العديـد مـن املقترحـات    - عينـة الدراسـة    - ) فقـد طـرح الشـباب  10طبًقا لنتائج جدول رقـم ( 

النابعــة مــن خبــراتهم الشخصــية بشــأن آليــات التحقــق مــن صــحة ودقــة املعلومــات السياســية  
املتداولة على املواقع االجتماعية، وبخاصٍة "الفيس بوك" و"تـويتر"، و"اليوتيـوب" بشـأن مجلـس  

املرشـحني لعضـويته. ويف هـذا الصـدد أكـد املبحوثـون علـى األهميـة البالغـة  الشيوخ املصري و 
لعملية التحقق الشخصي من ِقبل املستخدمني أنفسهم وذلـك بـأن يقومـوا مبراجعـة الصـفحة  
الشخصية الرسمية للمرشح لعضوية مجلس الشـيوخ املصـري ومقارنتهـا باملعلومـات املتداولـة  

نتخابات وغيرها على شبكات التواصل االجتماعي. ويعتبر  على املواقع والصفحات املعنية باال 
مـن صـحة املعلومـات املتداولـة إلكترونيـا؛ مبثابـة    Direct Verifyingمنط التحقق املباشـر  

اآللية األكثر دقة للتأكد من صحة املعلومات عن املؤسسات التشـريعية واملرشـحني لعضـويتها.  
ويؤكد خبراء اإلعالم اإللكتروني على أهمية إكسـاب مسـتخدمي اإلنترنـت وشـبكات التواصـل  

  . ) 176( ت املتداولة عليها االجتماعي مهارات التحقق املباشر من صحة املعلوما 
كما أشـار املبحوثـون مـن الشـباب إلـى أهميـة االسـتناد إلـى املعلومـات الواقعيـة املباشـرة مـن  

خالل االحتكاك املباشر باملرشحني يف بيئة احلمالت االنتخابية مـن خـالل حضـور اللقـاءات  

معهـــم    اجلماهيريـــة معهـــم، والنقـــاش معهـــم حـــول بـــرامجهم السياســـية، والتواصـــل املباشـــر 

لتصــحيح املعلومــات املغلوطــة املتعلقــة بهــم علــى شــبكات التواصــل االجتمــاعي. ويف الســياق  

ا علــى أهميــة اتخــاذ التــدابير واإلجــراءات القانونيــة الرادعــة   ذاتــه؛ فقــد أكــد املبحوثــون أيضــً

نحو املواقع والصفحات التي تنشر معلوماتها املغلوطـة وغيـر الصـحيحة عـن مجلـس الشـيوخ  

  رشحيه عبر شبكات التواصل االجتماعي وذلك بحجب تلك املواقع. املصري وم 

ومن اآلليات الفنية التي طرحها املبحوثـون إمكانيـة اسـتخدام التطبيقـات التـي مـن شـأنها 
املتداولـــة عـــن املجـــالس التشـــريعية ومرشـــحيها  -التحقـــق مـــن صـــحة البيانـــات والصـــور

مـج اكتشـاف التزييف يف البيانـات وهي تطبيقات مجانية كما هو احلال فـي برنا  -وغيرهم
 Storyful's Google  Reverse والصور والذي صممته شركة جوجل يف هذا الصدد 

 Image الة يف اكتشاف كل من الصور الثابتة والفيديوهات املزيفـة ؛ وهو من البرامج الفعَّ
  التي ميكن إسنادها إلى املجالس التشريعية أو إلى املرشحني لعضويتها.
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  باختبار الفروض العلمية للدراسة:  اخلاصةالنتائج   -ثانًيا
: يوجد ارتباٌط إيجابي ودال إحصائًيا بـني كثافـة اسـتخدام الشـباب املصـري الفــرض األول

لشبكات التواصل االجتماعي يف سياق انتخابات مجلس الشيوخ؛ واجتاهاتهم نحو املجلـس 
حني لعضويته.   واملرشَّ

  )11جدول رقم (
  االرتباطات بني كثافة استخدام الشباب للشبكات االجتماعية؛ واجتاهاتهم 

  نحو مجلس الشيوخ املصري واملرشحني لعضويته 
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 أبعاد املقياس 

كثافة استخدام  
 الشبكات االجتماعية 

  مستوى  بيرسون 
 املعنوية 
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  الشيوخ" إلى أن عضويته ستكون لكبار السن فوق الستني عاًما.) ُيشير مسمى "مجلس 1(

  ) مسمى مجلس "الشورى" كان أفضل ألنه ُيعبر عن مرجعية مصر كدولة مسلمة.2(

ــواب 3( ــذي يتضــمن مجلســي الن ــس الشــيوخ هــو استنســاخ للكــوجنرس األمريكــي ال ) مجل

  والشيوخ.

ديوهات اليوتيوب نظام القائمة يف  ) انتقدت صفحات الفيس بوك والتغريدات على تويتر وفي 4( 

  االنتخابات واعتبرته ظاملًا. 

) تتزايد املخاوف من أن يكون الدور التشريعي والسياسي ملجلس الشيوخ هامشـًيا وغيـر 5(

 ذي أهمية.

0.156*  
0.088  
0.167*  
0.115*  

  
0.182 ** 

0.034  
0.072  
0.035  
0.04  

  
0.01 

 0.023 *0.155 القيمة التجميعية لالجتاه 
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حيهم بناًء على سمعتهم وصفاتهم الشخصية.1(   ) مييل الناخبون يف مصر الختيار مرشَّ

) من شروط الترشـح ملجلـس الشـيوخ إجـادة الكتابـة والقـراءة دون احلصـول علـى مؤهـٍل 2(

  دراسي.

حني يف انتخابات مجلس 3(   الشيوخ بالنظامني الفردي والقائمة.) يتم انتخاب املرشَّ

حني يف التواصل مع الشباب الناخبني مـن خـالل الفـيس بـوك وتـويتر 4( ) جنح بعض املرشَّ

 واليوتيوب وانستجرام.

0.15*  
0.036  

  
0.026  
0.078 

0.02  
0.46  

  
0.602  
0.112 

 0.028 *0.107 القيمة التجميعية لالجتاه 
  .0.01(**) دال إحصائًيا عند مستوى معنوية   0.05(*) دال إحصائًيا عند مستوى معنوية 

) وجــود ارتبــاط إيجــابي ودال إحصــائًيا عنــد 11يتضــح مــن نتــائج اجلــدول الســابق رقــم (
% بــني كثافــة اســتخدام الشــباب عينــة الدراســة 95ودرجــة ثقــة  0.05مســتوى معنويــة 

االجتماعي؛ والقيمة التجميعية الجتاهاتهم نحو مجلس الشيوخ املصري لشبكات التواصل  
  .0.155وقد بلغت قوة االرتباط  

وقــد كانــت هــذه االجتاهــات يف مجملهــا إيجابيــة حيــث أكــد املبحوثــون علــى أهميــة الــدور  
ا للــدور التشــريعي والرقــابي ملجلــس   التشــريعي ملجلــس الشــيوخ املصــري وأنــه ســيكون داعمــً

أكد املبحوثون على أن املجلس احلالي ليس استنسـاًخا ملجلـس الشـيوخ األمريكـي  النواب. كما  
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وأن صــناع القــرارات يف مصــر ال يقومــون بتقليــد الغــرب األمريكــي بشــأن البرملــان (مجلــس  
الشـيوخ). علـى اجلانــب اآلخـر وعلــى الـرغم مــن االجتاهـات اإليجابيــة مـن ِقبــل الشـباب نحــو  

بحوثني أنفسهم قد أكـدوا علـى أن مسـمى "مجلـس الشـورى"  مجلس الشيوخ املصري إال أن امل 
  كان األفضل ألنه يعكس الهوية اإلسالمية للمجتمع املصري. 

م فـإن نتـائج اجلـدول  2020وفيما يتعلق باملرشحني لعضـوية مجلـس الشـيوخ املصـري لعـام 
  % 95ودرجـة ثقـة    0.05ذاته تؤكد وجود ارتباط إيجابي دال إحصائًيا عنـد مسـتوى معنويـة  

بني كثافة استخدام الشباب عينة الدراسة لشبكات التواصل االجتماعي؛ والقيمة التجميعيـة  
  الجتاهاتهم نحو املرشحني لعضوية مجلس الشيوخ املصري. 

ا للنتــائج احلاليــة فــإن االرتبــاط جــاء ضــعيًفا  ؛  نظــًرا ألن -0.107وبلغــت قيمتــه  –ووفقــً
لـس ليسـت لـديهم مـؤهالت تعليميـة أو الشباب يعتقـدون أن بعـض املرشـحني لعضـوية املج

درجات علمية رفيعة، وأن الناخبني يقومون باختيارهم وفًقا لسمعتهم وشهرتهم وليس بناًء 
ــإن املبحــوثني مــن الشــباب أنفســهم  ــك ف ــرغم مــن ذل ــى ال ــرامجهم السياســية. وعل ــى ب عل

هـم يعتقدون أن  املرشحني لعضوية مجلس الشيوخ املصري قد جنحـوا خـالل سـياق حمالت
  االنتخابية يف التواصل مع الناخبني من الشباب عبر شبكات التواصل االجتماعي.

ويف ضـــوء النتـــائج احلاليـــة فقـــد مت التحقـــق مـــن صـــحة الفـــرض العلمـــي األول للدراســـة 
ــل: بوجــود ارتبــاط إيجــابي ودال إحصــائًيا بــني كثافــة اســتخدام الشــباب املصــري  والقائ

انتخابات مجلس الشيوخ؛ واجتاهاتهم نحو املجلـس لشبكات التواصل االجتماعي يف سياق 
حني لعضويته.   واملرشَّ
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: يوجــد ارتبــاٌط إيجــابي وذو داللــٍة إحصــائية بــني اعتمــاد الشــباب املصــري الفــرض الثــاني
على شبكات التواصل االجتماعي خالل احلمالت االنتخابيـة ملجلـس الشـيوخ؛ واجتاهـاتهم 

حني لعضويته.نحو املجلس     واملرشَّ
  )12جدول رقم (

  االرتباطات بني مستويات اعتماد الشباب على الشبكات االجتماعية؛ واجتاهاتهم
  نحو مجلس الشيوخ املصري واملرشحني لعضويته 
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 أبعاد املقياس 
  اعتماد الشباب على  
 الشبكات االجتماعية 

  مستوى  بيرسون 
 املعنوية 
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  ) ُيشير مسمى "مجلس الشيوخ" إلى أن عضويته ستكون لكبار السن فوق الستني عاًما.1(
  ) مسمى مجلس "الشورى" كان أفضل ألنه ُيعبر عن مرجعية مصر كدولة مسلمة.2(
  النواب والشيوخ. ) مجلس الشيوخ هو استنساخ للكوجنرس األمريكي الذي يتضمن مجلسي  3( 
) انتقــدت صــفحات الفــيس بــوك والتغريــدات علــى تــويتر وفيــديوهات اليوتيــوب نظــام 4(

  القائمة يف االنتخابات واعتبرته ظاملًا.
) تتزايد املخاوف من أن يكون الدور التشريعي والسياسي ملجلس الشـيوخ هامشـًيا وغيـر ذي  5( 

 أهمية. 

0.048  
0.039  
0.160*  
0.236 **  

  
0.099* 

0.328  
0.428  
0.01  

0.001  
  

0.043 

 0.02 *0.157 القيمة التجميعية لالجتاه 
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ــمعتهم وصـــفاتهم 1( ــاًء علـــى سـ حيهم بنـ ــار مرشـــَّ ــاخبون يف مصـــر الختيـ ــل النـ ) مييـ
  الشخصية.

مؤهــٍل  ) مــن شــروط الترشــح ملجلــس الشــيوخ إجــادة الكتابــة والقــراءة دون احلصــول علــى  2( 
  دراسي. 

حني يف انتخابات مجلس الشيوخ بالنظامني الفردي والقائمة.3(   ) يتم انتخاب املرشَّ
حني يف التواصــل مــع الشــباب النــاخبني مــن خــالل الفــيس بــوك 4( ) جنــح بعــض املرشــَّ

 وتويتر واليوتيوب وانستجرام.

0.152*  
0.069  
0.103*  
0.076 

0.02  
0.156  
0.035  
0.119 

 0.105 0.079 القيمة التجميعية لالجتاه 
  . 0.01مستوى معنوية (**) دال إحصائًيا عند   0.05(*) دال إحصائًيا عند مستوى معنوية 

ــائج اجلــدول الســابق رقــم (  ــد  12ُتشــير نت ــاط إيجــابي ودال إحصــائًيا عن ــى وجــود ارتب ) إل
اعتمـاد الشـباب عينـة الدراسـة علـى    مسـتويات% بـني  95ودرجة ثقة  0.05مستوى معنوية 

شــبكات التواصــل االجتمــاعي كمصــدر للمعلومــات عــن مجلــس الشــيوخ املصــري؛ والقيمــة  
  . 0.157التجميعية الجتاهاتهم نحو املجلس وقد بلغت قوة االرتباط  

وقد كانـت االجتاهـات يف مجملهـا إيجابيـة فيمـا يتعلـق بأهميـة الـدور التشـريعي للمجلـس 
ى جنب مع مجلس النواب. كما أكد املبحوثون علـى أن مسـتخدمي شـبكات اجلديد جنًبا إل

التواصل االجتماعي يحترمون املجلس وأنه لـم تكـن هنـاك ملفـات علـى "الفـيس بـوك" ، أو 
ــد ودوره  ــس اجلديـ ــد املجلـ ــوب" تنتقـ ــى "اليوتيـ ــديوهات علـ ــويتر"، أو فيـ ــى "تـ ــدات علـ تغريـ

حوثـون مخـاوفهم مـن أن يكـون املجلـس التشريعي.ولكن على اجلانب اآلخـر فقـد أبـدى املب
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ــات العمــر األخــرى  ــار الســن دون إتاحــة الفرصــة لآلخــرين يف فئ ــى كب ــد قســًرا عل اجلدي
  لالنضمام للمجلس اجلديد.

وعلى مستوى املرشحني لعضوية مجلس الشيوخ املصري فقد كان االرتبـاط بـني مسـتويات 
علومات عن أولئك املرشـحني؛ اعتماد الشباب على شبكات التواصل االجتماعي الستقاء امل

نحـوهم ضـعيفة للغايـة وغيـر دالـة إحصـائًيا   -أي الشـباب-والقيمة التجميعية الجتاهـاتهم
 0.079%. حيــث بلغــت قــوة هــذا االرتبــاط 95ودرجــة ثقــة  0.05عنــد مســتوى معنويــة 

  فقط.
ــالتقييم الســلبي للمســتوى التعليمــي  وقــد تكــررت يف هــذا الصــدد اإلشــكاليات اخلاصــة ب

ــى أصــوات للم ــال السياســي يف احلصــول عل ــى امل ــى شــهرتهم وإل رشــحني، وباســتنادهم إل
الناخبني؛ وافتقارهم إلى البـرامج السياسـية القـادرة علـى تقـدمي حلـول ملشـكالت املجتمـع 

  املصري، وبخاصٍة مشكالت الشباب.

ا مــن صــحة الفــرض العلمــي الثــاني للدراســ ــً ا للنتــائج احلاليــة فقــد مت التحقــق جزئي ة  ووفقــً
بني اعتماد الشباب املصري علـى شـبكات    إحصائيةوالقائل: بوجود ارتباط إيجابي وذو داللٍة  

التواصل االجتمـاعي خـالل احلمـالت االنتخابيـة ملجلـس الشـيوخ؛ واجتاهـاتهم نحـو املجلـس.  
على حني لم يتم التحقق من صحة الشق اخلاص باالرتباط ما بني مستويات اعتمـاد الشـباب  

واصل االجتماعي الستقاء املعلومات عـن املرشـحني لعضـوية مجلـس الشـيوخ؛  على شبكات الت 
  نحو أولئك املرشحني.   - أي الشباب - واجتاهاتهم 

: يــؤثر متغيــرا اخلبــرة املباشــرة واالتصــال الشخصــي يف قــوة االرتبــاط بــني  الفــرض الثالــث   
شـيوخ،  االجتماعي خـالل انتخابـات مجلـس ال   التواصلاستخدامات الشباب املصري لشبكات  

حني لعضويته.    واجتاهاتهم نحو املجلس واملرشَّ
  )13جدول رقم (

  تأثير متغيري اخلبرة املباشرة والنقاش مع اآلخرين يف قوة االرتباط بني استخدام 
  الشباب للشبكات االجتماعية، واجتاهاتهم نحو مجلس الشيوخ ومرشحيه

  كثافة استخدام  اجتاهات الشباب 
  املتغيرات  االجتماعيةالشبكات 

 الوسيطة 

  كثافة استخدام 
 الشبكات االجتماعية

 * 0.155 االجتاهات نحو مجلس الشيوخ 
مستوى   بيرسون 

 املعنوية 
 0.04 * 0.139 اخلبرة املباشرة  

 0.05 * 0.138 االتصال الشخصي
االجتاهات نحو املرشحني 

 * 0.107 للمجلس 
 0.067 0.089 اخلبرة املباشرة  

 0.029 * 0.107 االتصال الشخصي

  %. 95ودرجة ثقة  0.05(*) دال إحصائًيا عند مستوى معنوية            
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) أن متغيــر اخلبــرة املباشــرة التــي يتمتــع بهــا 13يتضــح مــن نتــائج اجلــدول الســابق رقــم (
مــن الشــباب بشــأن مجلــس الشــيوخ كانــت متغيــًرا مــؤثًرا يف قــوة االرتبــاط بــني  املبحوثــون

استخدامات الشباب لشبكات التواصل االجتماعي؛ واجتاهاتهم نحو مجلس الشيوخ حيـث 
، وتكــرر النمــوذج ذاتــه يف حالــة حجــم 0.139إلــى  0.155انخفضــت قــوة االرتبــاط مــن 

حيــث  -متغيــر االتصــال الشخصــي أي-النقــاش مــع اآلخــرين حــول شــئون املجلــس اجلديــد
ويعني ذلك أن متغيري اخلبرة املباشـرة،  0.138انخفضت قوة االرتباط للمرة الثانية إلى 

واالتصــال الشخصــي يــؤثران ســلًبا يف قــوة االرتبــاط بــني اســتخدامات الشــباب للشــبكات 
  االجتماعية، واجتاهاتهم نحو مجلس الشيوخ.

ال الشخصي تأثيًرا على اإلطالق على قوة االرتبـاط وفيما يتعلق باملرشحني لم يكن لالتص
بني استخدامات الشـباب عينـة الدراسـة لشـبكات التواصـل االجتمـاعي؛ واجتاهـاتهم نحـو 
ــأثير ســلبي ملتغيــر اخلبــرة املباشــرة  املرشــحني لعضــوية املجلــس. علــى حــني كــان هنــاك ت

فقـط، ممـا   0.089باملرشحني يف هذا الصدد حيث انخفضت شدة االرتبـاط لتصـل إلـى  
يعكــس االجتاهــات الســلبية لــدى الشــباب نحــو املرشــحني الــذين يعرفــونهم ويحتكــون بهــم 

  بشكٍل مباشٍر يف احلياة اليومية.
ــة مــع املقــوالت العلميــة لنمــوذج تشــكيل االجتاهــات   Attitudeوتتســق النتــائج احلالي

Formation فــراد يف ؛ والــذي يــدعم دور املتغيــرات الوســيطة يف تشــكيل اجتاهــات األ
السياقات املختلفة وبخاصٍة االنتخابات. وُتعد اخلبرة املباشرة بالواقع االجتماعي، وكـذلك 
حجــم النقــاش حــول الشــئون السياســية مــن املتغيــرات املهمــة يف عمليــة تشــكيل اجتاهــات 

  .)177(األفراد نحو املؤسسات واملرشحني، والساسة، واحلكومات، وصناع القرارات
، والتــي توصــلت إلــى أن )178(2019جــة مــع نتــائج دراســة حميــد جاســم وتتفــق هــذه النتي

القناعــات الشخصــية للنــاخبني باملرشــحني واخلبــرة املباشــرة والنقــاش مــع اآلخــرين حــول 
 املرشحني تؤدي دورًا يف التصويت للمرشحني واملشاركة السياسية يف االنتخابات املختلفة.

صـحة الفـرض العلمـي الثالـث للدراسـة والقائـل  ووفًقا للنتائج احلالية فقد مت التحقق مـن
بتــأثير متغيــري اخلبــرة املباشــرة واالتصــال الشخصــي يف قــوة االرتبــاط بــني اســتخدامات 
الشــــباب املصــــري لشــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي خــــالل انتخابــــات مجلــــس الشــــيوخ، 

حني لعضويته.   واجتاهاتهم نحو املجلس واملرشَّ
حني لعضـوية مجلـس الشـيوخ بنـاًء : مييل الشباب املصالفرض الرابع ري إلى اختيـار املرشـّ

على سماتهم الشخصية، بدرجٍة أكبر من برامجهم السياسية، كما مييلـون للتقيـيم السـلبي 
  للمرشحني.
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 )14جدول رقم (
  م2020اجتاهات الشباب املصري عينة الدراسة نحو املرشحني لعضوية مجلس الشيوخ 
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 % ك % ك % ك
أبعاد تقييم مجلس الشيوخ 

 ومرشحيه 
يهــــــتم النــــــاخبون الشــــــباب  1

ــرامج  ــى البــــ ــالتعرف علــــ بــــ
حني ملجلس  السياسية للمرشَّ

 الشيوخ املصري.

273 65 80 19 67 16 2.49 0.755 83 

مييــــل النـــــاخبون يف مصـــــر  2
حيهم بنـاًء علـى  الختيار مرشَّ
ــفاتهم  ــمعتهم وصـــــــــــ ســـــــــــ

 الشخصية.

260 61.9 35 8.3 125 29.8 2.32 0.901 77.33 

انتقــــدت صــــفحات الفــــيس  3
بوك والتغريـدات علـى تـويتر 
وفيــديوهات اليوتيــوب نظــام 
القائمـــــــــة يف االنتخابـــــــــات 

 واعتبرته ظاملًا.

42 10 196 46.7 182 43.3 1.67 0.650 55.7 

ــائج اجلــدول الســابق رقــم (يتضــح مــن  ــار 14نت ــى اختي ــون إل ــأنهم مييل ) إقــرار الشــباب ب
املرشحني لعضوية مجلس الشيوخ يف ضوء سماتهم الشخصية، وسـمعتهم، وشـهرتهم، ومـا 
ُيشــاع عــنهم بشــأن تقــدميهم اخلــدمات للنــاخبني يف دوائــرهم االنتخابيــة. وقــد كــان الــوزن 

ار املرشحني ملجلـس الشـيوخ يف ضـوء سـماتهم النسبي للعبارة اخلاصة مبيل الشباب الختي
% وهو وزن قوى يعكـس مـيًال واضـًحا لتجاهـل البـرامج السياسـية 77.33الشخصية نحو  

  للمرشحني واالرتكاز على صفاتهم الشخصية.
% مــن عينــة 55.7كمــا يطــرح اجلــدول ذاتــه الــوزن النســبي للعبــارة التــي يؤكــد فيهــا نحــو 

مـة" يف انتخـاب املرشـحني ملجلـس الشـيوخ علـى اعتبـار أن الشباب انتقـاداتهم لنظـام "القائ
السائد لدى الشباب هو االختيار املباشر للمرشـحني كـأفراد يف ضـوء شـهرتهم وسـمعتهم، 

  وأدائهم يف دوائرهم االنتخابية. حيث يعتقد الشباب أن القائمة تظلم املرشحني األفراد.  
قــد أكــدوا أنهــم يهتمــون بــالتعرف علــى    - عينــة الدراســة    - وعلــى اجلانــب اآلخــر، فــإن الشــباب  

%؛ ولكـن يبـدو  83) وبوزٍن نسبي قـدره  1البرامج السياسية للمرشحني كما جاء يف العبارة رقم ( 
أن ذلك يأتي بعد استقرارهم على املرشحني املفضلني يف ضوء املعرفة املباشـرة بهـم، ويف ضـوء  
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ة للمرشـحني يـأتي كمرحلـٍة تاليـة بعـد  تقييم سماتهم الشخصية؛ أي أن اإلملام بالبرامج السياسي 
  اختيارهم من ِقبل الناخبني من الشباب.  

والختبــار املتغيــر اخلــاص بتقيــيم الشــباب عينــة الدراســة للمرشــحني ملجلــس الشــيوخ. يوضــح  
ــز الــداللي  15اجلــدول رقــم (  ــلٍ ) تلــك االجتاهــات يف ضــوء التميي ــة    لك مــن الصــفات اإليجابي

  والسلبية ألولئك املرشحني. 
  )15جدول رقم (

  تقييم الشباب عينة الدراسة لسمات املرشحني لعضوية مجلس الشيوخ
  التكرار والنسبة                   

 % ك السمات

 اجلدارة بالثقة
  إيجابي 
  محايد
 سلبي

157  
68  

195 

37.4  
16.2  
46.4 

 الكفاءة القيادية سياسًيا 
  إيجابي 
  محايد
 سلبي

107  
66  

247 

25.5  
15.7  
58.8 

 الصدق 
  إيجابي 
  محايد
 سلبي

65  
55  

300 

15.5  
13.1  
71.4 

 التجرد 
  إيجابي 
  محايد
 سلبي

81  
87  

252 

19.3  
20.7  
60 

 التأهيل السياسي
  إيجابي 
  محايد
 سلبي

93  
82  

245 

22.1  
19.5  
58.4 

 الرغبة يف اإلصالح 
  إيجابي 
  محايد
 سلبي

67  
57  

296 

16  
13.6  
70.4 

 اإليجابية 
  إيجابي 
  محايد
 سلبي

114  
100  
206 

27.2  
23.8  
49 

 احلكمة 
  إيجابي 
  محايد
 سلبي

73  
193  
154 

17.4  
46  

36.6 
 100 420 اإلجمالي 

) إلــى وجــود اجتاهــاٍت سـلبيٍة لــدى الشــباب عينــة 15وُتشـير نتــائج اجلــدول الســابق رقـم (
م. حيث يعتقـد الشـباب عينـة 2020الدراسة نحو املرشحني لعضوية مجلس الشيوخ لعام  

ــس الشــيوخ املصــري هــم مراوغــون يف التعامــل مــع  الدراســة أن املرشــحني لعضــوية مجل
% مــن إجمــالي إجابــات 71.4بــوزٍن نســبي قــدره اجلمــاهير، وال يتمتعــون بالصــدق وذلــك 

املبحوثني من الشباب. كما أكد الشباب أن أولئك املرشحني ال يرغبـون يف اإلصـالح وأنهـم 
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% من إجمـالي اإلجابـات. كمـا أضـاف املبحوثـون مـن الشـباب 70.4روتينيون وذلك بنسبة  
وال يتمتعـون أن املرشحني لعضوية مجلـس الشـيوخ املصـري هـم أصـحاب منـافع ومصـالح، 

%. وفيمـا يتعلـق بالشخصـية القياديـة والتأهيـل فقـد 60بالتجرد وذلـك بـوزٍن نسـبي قـدره  
ا حيــث أكــد الشــباب أن أولئــك املرشــحني  كانــت االجتاهــات ســلبية يف هــذا الصــدد أيضــً
ليســت لــديهم الكفــاءة السياســية املطلوبــة للقيــادة، والتشــريع، والرقابــة بــوزن نســبي قــدره 

  %. 58.4م غير مؤهلني سياسًيا بوزن نسبي قدره  %، كما أنه58.8
ووفًقا للنتائج احلالية فقد مت التحقـق مـن صـحة الفـرض العلمـي الرابـع للدراسـة والقائـل 

حني لعضـوية مجلـس الشــيوخ بنـاًء علـى ســماتهم  مبيـل الشـباب املصــري إلـى اختيـار املرشــّ

نحــو  -أي الشــباب-نالشخصــية، بدرجــٍة أكبــر مــن بــرامجهم السياســية، كمــا أنهــم مييلــو

  التقييم السلبي للمرشحني.

 -بعينة الدراسة-: توجد اختالفات ذات داللٍة إحصائية يف تقييم الشبابالفرض اخلــامس
لدور شبكات التواصل االجتماعي يف سـياق انتخابـات مجلـس الشـيوخ املصـري؛ بـاختالف 

التعليمي/الـدخل/ املنطقـة خصائصهم الدميوجرافية (النوع/ الشريحة العمرية/ املسـتوى 
 اجلغرافية).

لقياس الفـرض احلـالي مت توظيـف أربـع عبـارات يف مقيـاس االجتـاه تتعلـق العبـارة األولـى 
بقــدرة الشــبكات االجتماعيــة علــى تــوفير معلومــات سياســية غزيــرة عــن مجلــس الشــيوخ 

ئل ومرشـــحيه، وتتعلـــق العبـــارة الثانيـــة بتفـــوق شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي علـــى الوســـا
ــس الشــيوخ  ــة احلقــائق عــن مجل ــو والتليفزيــون) يف نقــل كاف ــة (الصــحف والرادي التقليدي
ــللة عـــن املجلـــس  ــكاليات تـــداول املعلومـــات املضـ ــارة الثالثـــة بإشـ ومرشـــحيه، وتتعلـــق العبـ
ومرشــــحيه بشــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي ، وتتعلــــق العبــــارة الرابعــــة بــــدور الشــــبكات 

باملعلومــات السياســية حــول املرشــحني النتخابــات  -حتديــًدا-االجتماعيــة بإمــداد الشــباب
ــام  ــس الشــيوخ لع ــى للمتوســط هــي (2020مجل ــة األعل ــإن القيم ــذلك ف ا ل ــً ) 12م. ووفق

  ).4والقيمة األدنى للمتوسط هي (
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  )16جدول رقم (
  الفروق يف تقييم الشباب عينة الدراسة لدور شبكات التواصل االجتماعي

  م؛ باختالف متغيري النوع والنطاق اجلغرايف2020الشيوخ لعام خالل انتخابات مجلس 
 مستوى املعنوية  قيمة "ت"  االنحراف املعياري املتوسط املتغير

  ذكر النوع 

 أنثى

11.17  

11.44 

1.49  

1.24 
3.93 

0.048  

 دال إحصائًيا  

  القاهرة  النطاق اجلغرايف

 الشرقية

11.16  

11.47 

1.47  

1.22 
5.1 

0.024  

 دال إحصائًيا  

  .418)= 1-(*) درجات احلرية يف اجلدول= (ن      

إلى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى   16وُتشير نتائج اجلدول السابق رقم  
% بـني متغيـري النـوع؛ وتقيـيم الشـباب عينـة الدراسـة للـدور 95ودرجة ثقة    0.05معنوية  

ــات مجلــس الشــيوخ لعــام السياســي للشــبكات االجتماعيــة خــالل  ا 2020انتخاب م. ووفقــً
للنتائج احلالية فقد كانت اإلناث أكثـر تقـديًرا لـدور تلـك الشـبكات مقارنـةً بالـذكور الـذين 
يعتقدون أن جانًبا من املعلومات السياسية املتداولة بتلك الشبكات حـول انتخابـات مجلـس 

وهـو ُيشـير  11.17الشـباب  الشيوخ ال تتسم بالدقة والصحة. وإن كان متوسط اجتاهـات
إلى تقييم إيجـابي مـن ِقبـل الشـباب (الـذكور) لشـبكات التواصـل االجتمـاعي. ويف السـياق 
ذاتــه، فقــد تكــرر النمــوذج ذاتــه علــى مســتوى النطــاق اجلغــرايف حيــث كــان الشــباب الــذين 

ة ُيقيمون يف محافظة الشرقية أكثر إيجابية يف تقييم الدور السياسي للشـبكات االجتماعيـ
خــالل انتخابــات مجلــس الشــيوخ؛ وذلــك مقارنــةً بالشــباب يف مدينــة القــاهرة حيــث كانــت 

%. ويرجــع ذلــك إلــى أن 95ودرجــة ثقــة  0.05الفــروق بينهمــا دالــة عنــد مســتوى معنويــة 
ــدون بوجــود قصــوٍر نســبي يف املعلومــات التــي تطرحهــا  الشــباب يف مدينــة القــاهرة يعتق

م؛ وذلـك مقارنـةً 2020حني ملجلـس الشـيوخ عـام شبكات التواصل االجتماعي حول املرشـ
 -أي الشباب مبدينة القاهرة-بنظرائهم يف محافظة الشرقية. وإن كانت االجتاهات لديهم

  .11.16إيجابية حيث بلغ متوسطها 
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  )17جدول رقم (
  الفروق يف تقييم الشباب عينة الدراسة لدور شبكات التواصل االجتماعي خالل 

  م؛ باختالف متغيرات الفئة العمرية والتعليم والدخل(*) 2020انتخابات مجلس الشيوخ لعام   

  االنحراف  املتوسط  املتغير
 املعياري 

  قيمة
 "ف" 

مستوى  
 املعنوية 

  الشرائح العمرية 
 للشباب 

  عاًما  18-24
  عاًما  25-29
 عاًما  30-34

11.31  
11.26  
11.32 

1.34  
1.39  
1.44 

0.081 
0.922  
غير دال  
 إحصائًيا  

 التعليم

  متوسط 
  فوق املتوسط 
  تعليم جامعي

  دبلوم دراسات عليا
 ماجستير فأعلى

11.46  
10.97  
11.36  
11.46  
11.1 

1.12  
1.60  
1.41  
1.0  

1.48     

1.88 
0.11  

غير دال  
 إحصائًيا  

 الدخل

  جنيًها. 1000أقل من 
  جنيًها. 2000ألقل من   1000 
  جنيًها. 3000ألقل من   2000 
  جنيًها. 4000ألقل من   3000 
 جنيًها فاكثر.  4000 

11.44  
10.99  
11.58  
11.14  
11.29 

1.17  
1.57  
1.1  

1.83  
1.17 

2.89 
0.022  
دال  

 إحصائًيا  

  ملتغيري "التعليم والدخل". 4ملتغير "السن"، و  2) =1-(*) درجات احلرية يف اجلدول= (عدد املجموعات

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد  17يتضــح مــن نتــائج اجلــدول الســابق رقــم 
% بـني متغيـري الشـرائح العمريـة للشـباب، ومسـتوى 95ودرجة ثقة    0.05مستوى معنوية  

ــة؛ ــن ناحيـ ــيمهم مـ ــبكات  تعلـ ــة للشـ ــالية، واملعرفيـ ــية، واالتصـ ــألدوار السياسـ ــيمهم لـ وتقيـ
م. وقـد كانـت قيمـة 2020االجتماعية خالل حملة انتخابات مجلس الشيوخ املصري لعام  

، و 0.081اختبار حتليل التباين أُحادي االجتاه "ف" يف هذا الصدد متدنية للغايـة وبلغـت  
ت االجتماعيـــة لـــدى املبحـــوثني مـــن ممـــا يعكـــس غيـــاب الفـــروق يف تقيـــيم الشـــبكا 1.88

  الشباب.
ودرجـة  0.05على اجلانب اآلخر، كانت هناك فـروق دالـة إحصـائًيا عنـد مسـتوى معنويـة 

تقييم املبحوثني ألدوار شبكات التواصل االجتماعي خالل انتخابـات مجلـس   %  يف95ثقة  
الشيوخ وذلك وفًقا لالختالف يف مستويات الدخل فقد كان املبحوثون يف فئة الدخل (أقـل 

جنيـــه) أكثـــر  3000ألقـــل مـــن  2000جنيـــه)، املبحوثـــون يف فئـــة الـــدخل ( 1000مـــن 
ــة ــيم أدوار الشــبكات االجتماعي ــة يف تقي ــة  إيجابي ــس الشــيوخ مقارن ــات مجل خــالل انتخاب

  بغيرهم من املبحوثني يف مستويات الدخل األخرى.
، أميـرة )179(2018وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كـٍل مـن، عبـد السـالم الواحـاتي  

، والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللـه إحصـائية بـني الـذكور واإلنـاث )180(2014طه  
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ت االجتماعية خالل فترات االستحقاقات االنتخابية املختلفة وفًقا يف تقيمهم لدور الشبكا
 ملتغيري الدخل والنوع.

  )18جدول رقم (
  من حيث تقييمهم ألدوار - يف فئات الدخل املختلفة -مصدر الفروق بني املبحوثني

  شبكات التواصل االجتماعي خالل انتخابات مجلس الشيوخ 

متوسط   قارنة املجموعات محل امل املجموعة البحثية
 التباين 

مستوى  
 املعنوية

 جنيًها.  2000ألقل من  1000
  جنيًها. 1000أقل من  
  3000ألقل من   2000 

 جنيًها.

0.453  *  
0.595  * 

0.049  
0.036 

 0.05وباستخدام اختبـار الفـروق البعـدي تبـني أن الفـروق الرئيسـة عنـد مسـتوى معنويـة  
جنيه) يف   2000ألقل من    1000% كانت بني الشباب يف فئة الدخل من (95ودرجة ثقة  

جنيه)   3000ألقل من    2000جنيه)، و(  1000مقابل الشباب يف فئتي الدخل (أقل من  
حثيـة األولـى مبثابـة مصـدر التبـاين ألنهـم كـانوا أقـل حيث كـان املبحوثـون يف املجموعـة الب

ــة لشــبكات التواصــل االجتمــاعي خــالل  تقــديًرا لــألدوار السياســية، واالتصــالية، واملعرفي
  م.2020انتخابات مجلس الشيوخ املصري لعام 

ووفًقا للنتائج احلالية فقد مت التحقق جزئًيا من صحة الفـرض العلمـي اخلـامس للدراسـة 
لـدور  -عينـة الدراسـة  -والقائل بوجود اختالفات ذات داللٍة إحصـائية يف تقيـيم الشـباب 

شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي يف ســـياق انتخابـــات مجلـــس الشـــيوخ املصـــري؛ بـــاختالف 
ى مســـتوى متغيـــرات النـــوع ، والـــدخل واملنطقـــة خصائصـــهم الدميوجرافيـــة وذلـــك علـــ

اجلغرافيــة فقــط حيــث ال ينطبــق ذلــك علــى متغيــري الشــرائح العمريــة للشــباب "الســن"، 
 ومستوياتهم التعليمية "التعليم".

  اخلالصة ومناقشة نتائج الدراسة: 
توصلت الدراسة احلالية إلى العديـد مـن النتـائج ميكـن مناقشـتها يف ضـوء نتـائج الدراسـات  
السابقة ويف ضـوء املـدخل النظـري للدراسـة (منـوذج قيـاس االجتاهـات)، ولعـل مـن أبـرز مـا  

  توصلت إليه الدراسة من نتائج ما يلي: 
ــائج الدراســة أن الشــباب املصــري 1( ــة الدراســة–) كشــفت نت يســتخدمون شــبكات  –عين

د التواصل االجتماعي بشـكل منـتظم وبنسـب ومعـدالت مرتفعـة باعتبارهـا أحـد أهـم روافـ
اإلعــالم اجلديــد يف العصــر احلــديث واألكثــر تــأثيًرا فــيهم وإشــباعها ملختلــف احتياجــاتهم 

والســلوكية وغيرهــا، باعتبارهــا الروافــد األبــرز علــى "الويــب"  –والوجدانيــة  –املعرفيــة 
  للتعبير عن آرائهم وأفكارهم واجتاهاتهم نحو مجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته.  
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ك على رأس قائمة الشبكات االجتماعية املفضلة لدى الشباب ) جاءت شبكة الفيس بو 2(
الدراسة    –املصري   آرائهم    - بعينه  وللتعبير عن  السياسية  واملعارف  باملعلومة  لتزويدهم 

القضايا   عن  أيًضا  والتعبير  لعضويته  واملرشحني  الشيوخ  مجلس  انتخابات  حول  بحرية 
ها بدائل تصب يف متغير جتميعي واحد واملشكالت املهمة يف املجتمع املصري يف إطار كون 

Aggregate Variable    السابقة الدراسات  نتائج  من  كثير  مع  النتيجة  هذه  وتنفق 
أكثر   من  باعتبارها  الدراسات  لهذه  األولى  الترتيبات  بوك يف  الفيس  شبكة  حيث جاءت 

تكنولوجي  الروافد احلديثة استخداًما من جانب الشباب نظًرا الرتفاع املستوى الثقايف وال
  لديهم. 

الشباب  3( الستخدام  السياسية  الدوافع  أبرز  متثلت  الدراسة    –)  للشبكات   –بعينه 
االجتماعية يف متابعة أحدث احلمالت االنتخابية ومنها حمالت انتخابات مجلس الشيوخ 

م، وكذلك احلصول على معلومات عن املرشحني لعضويته وإبداء آرائهم يف  2020املصري
اجلارية التي تهم الرأي العام املصري، وبذلك تدعم هذه النتيجة الدور   مختلف األحداث

الشباب   إحاطة  يف  الشبكات  هذه  به  تقوم  الذي  املهم  الدراسة–السياسي  علًما    –عينة 
متابعة   على  تأكيدهم  مع  خاصة  لعضويته  واملرشحني  الشيوخ  مجلس  بانتخابات  ودراية 

عبر هذه الشبكات وهو ما جعلها مصدرًا   أحداث وتفاصيل احلمالت االنتخابية يف مصر 
  مهًما ملعلوماتهم السياسية. 

العمرية من سن  4( املرحلة  أن  إلى  النتائج  األكثر    24ألقل من    18) توصلت  عاًما هم 
املجلس   عن  السياسية  للمعلومات  كمصادر  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  اعتماًدا 

ا نتائج  مع  يتفق  ما  وهو  لعضويته،  أن  واملرشحني  إلى  توصلت  التي  السابقة  لدراسات 
الرقمية وخاصة هذه  الوسائل  واعتماًدا على  األكثر استخداًما  األجيال األصغر سًنا هم 
القضايا   عن  املعلومات  واستيفاء  االجتماعي  الواقع  فهم  يف  االجتماعية  الشبكات 

  واملوضوعات العامة يف املجتمع املصري يف ظل ما يشهده من حتوالت معاصرة. 
املصري  5( الشباب  اجتاهات  أن  النتائج  أظهرت  الدراسة–)  كانت    –عينة  مجملها  يف 

إيجابية نحو املجلس مؤكدين على أهمية الدور التشريعي له وأنه داعٌم للدور التشريعي  
ملجلس   أكدت  والرقابي  كما  املرشحني لعضويته،  نحو  كانت اجتاهاتهم سلبية  فيما  النواب، 

وامل  العوامل  أن  هذه    –(االستخدام    - الداعمة    –تغيرات  النتائج  على  املكثفني  االعتماد) 
الشبكات، هي التي تكفل لها أن متارس دوًرا مهًما يف تشكيل اجتاهات الشباب املصري نحو  

  مجلس الشيوخ واملرشحني لعضويته. 
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يتعلق  6(  السابقة فيما  الدراسات  الكثير من  نتائج  الدراسة متفقة مع  نتائج هذه  ) جاءت 
السلوك    بدور  يف  والتأثير  العام  الرأي  اجتاهات  تشكيل  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات 

األفكار   لترويج  مهمٌة  وسيلٌة  املواقع  هذه  أن  باعتبار  للشباب،  السيما  ألفراده  االنتخابي 
الشباب،   لدى  السياسي  الوعي  تشكيل  يف  تسهم  حيث  للمرشحني  االنتخابية  والبرامج 

ثافة على تلك املواقع للمتابعة واملشاركة يف االنتخابات ومنها  والدليل على ذلك إقبالهم بك 
  مجلس الشيوخ. 

  –عينة الدراسة –وبذلك تعكس النتائج السابقة الواقع احلقيقي الجتاهات الشباب املصري  
نحو   السياسية  اجتاهاتهم  تشكيل  يف  االجتماعية  الشبكات  لهذه  السياسية  األدوار  نحو 

  ية. مجلس الشيوخ واملرشحني لعضو 
قياس 7( منوذج  مالئمة  على  احلالية  للدراسة  العلمية  الفروض  اختبار  نتائج  أكدت   (

العالقات   لتفسير  مناسًبا  تفسيرًيا  إطارًا  الباحث بوصفه  املقترحة من جانب  االجتاهات 
اجتاهات  تشكيل  يف  االجتماعية  الشبكات  دور  ولرصد  احلالية  الدراسة  متغيرات  بني 

املصري   الد–الشباب  ضوء  –راسةعينة  يف  لعضوية  واملرشحني  الشيوخ  مجلس  نحو 
 End Usersاخلصوصية الثقافية للمجتمع املصري ويف ضوء تقييمات املستفيد النهائي  

  من استخدامها وهم الشباب املصري.  
الشباب  8( استخدام  كثافة  بني  إحصائًيا  ودال  إيجابي  ارتباط  وجود  ثبت  عينة  –) 

االجتم  –الدراسة التواصل  واملرشحني  لشبكات  الشيوخ  مجلس  نحو  واجتاهاتهم  اعي 
تؤثر   النتيجة مع مقوالت ومعطيات منوذج قياس االجتاهات حيث  وتتفق هذه  لعضويته، 
السياسية   اجتاهاتهم  تشكيل  يف  االجتماعي  التواصل  لشبكات  الشباب  استخدام  كثافة 

  نحو املجلس واملرشحني لعضويته. 
ارتباط إيجابي ودال إحصائًيا بني مستويات اعتماد  ) كما توصلت الدراسة إلى وجود  9(

مجلس   عن  ملعلوماتهم  كمصدر  التواصل  شبكات  على  الدراسة  عينة  املصري  الشباب 
له يف   االنتخابية  يتم  2020الشيوخ واملرشحني لعضويته خالل احلمالت  لم  م، يف حني 

على هذه اعتمادهم  بني مستويات  إحصائًيا  دال  ارتباط  وجود  من  الشبكات يف   التحقق 
  استيفاء املعلومات عن املرشحني لعضويته واجتاهاتهم نحو هؤالء املرشحني. 

تأثير  10( وجود  ثبت  حيث  ًيا  كلٍ الدراسة  لهذه  الثالث  العلمي  الفرض  من  التحقق  مت   (
 -ملتغيري اخلبرة املباشرة واالتصال الشخصي يف قوه االرتباط بني استخدامات الشباب

الدراسة   واملرشحني  لشبك  –بعينه  املجلس  نحو  واجتاهاتهم  االجتماعي  التواصل  ات 
تشكيل   لنموذج  العلمية  واملعطيات  املقوالت  مع  النتيجة  هذه  تتفق  وبذلك  لعضويته، 
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االجتاهات الذي يدعم دور املتغيرات الوسيطة يف تشكيل اجتاهات األفراد لالستحقاقات 
  االنتخابية املختلفة واملرشحني لعضويتها. 

توصل 11( الشباب  )  لدى  ميل  وجود  إلى  الدراسة  الدراسة–ت  اختيار   –عينة  إلى 
املرشحني لعضوية مجلس الشيوخ بناًء على سماتهم الشخصية بدرجة أكبر من برامجهم  
مجلس   لعضوية  للمرشحني  السلبي  التقييم  إلى  مييلون  أنهم  عن  فضًال  السياسية. 

س االجتاهات وتأثير ذلك على  الشيوخ، وبذلك تتفق هذه النتيجة مع معطيات منوذج قيا
  النوايا السلوكية للشباب والتصويت لهم أثناء االنتخابات. 

الشباب  12(  تقييم  إحصائية يف  داللةٌ  ذات  اختالفات  وجود  ثبت  الدراسة –)  لدور    –عينة 
شبكات التواصل االجتماعي يف انتخابات مجلس الشيوخ باختالف خصائصهم الدميوغرافية  

املنطقة اجلغرافية)، يف حني لم ينطبق ذلك على    –الدخل    –النوع  على مستوى متغيرات ( 
  واملستوى التعليمي).   –متغيري (املرحلة العمرية  

  توصيات الدراسة: 
من   الباحث  استطاع  ما  ويف ضوء  نتائج،  من  احلالية  الدراسة  إليه  توصلت  ما  يف ضوء 

  التوصيات وهي: االطالع عليه من األدبيات السابقة يقترح الباحث مجموعة من 
السياسية 1( املشاركة  تفعيل  لزيادة  االجتماعي  التواصل  شبكات  استثمار  ميكن   (

للمواطنني باعتبارها منابر لتعزيز الدميقراطية حول كافة املوضوعات والقضايا التي تهم  
الرأي العام، خاصة وأن املواطن أصبح صانع احلدث واإلعالم يف هذه املواقع التي تنال  

  جلماهير وصانعي القرارات. اهتمام ا
) يجب على املرشحني لالنتخابات والسياسيني وصناع القرار إنشاء حسابات لهم على  2(

وتعريفهم   الناخبني  مع  والتفاعل  التواصل  من  متكنهم  االجتماعي  التواصل  شبكات 
يف   يسهم  ما  وهو  إليها،  ينتمون  التي  األحزاب  وأهداف  ومبادئ  االنتخابية  ببرامجهم 

ثمة جتارب  تشجيعه  وأن  وبخاصة  املختلفة،  االنتخابية  االستحقاقات  املشاركة يف  م على 
موسي  عمرو  السيد  أمثال  بالسياسيني  اخلاصة  الصفحات  يف  الصدد  هذا  يف  ناجحة 

  وحمدين صباحي.  
) أن تسعى الدولة بكافة أجهزتها املعنية إلى بذل املزيد من اجلهود لتنمية الوعي لدى  3(

بأ املصري  من الشباب  مزيًدا  عقد  خالل  من  االنتخابات  يف  السياسية  املشاركة  همية 
من   يزيد  مما  فيها  مشاركتهم  أهمية  لتوضيح  معهم  والندوات  واملؤمترات  اللقاءات 

  احتماليه حجم مشاركتهم فيها ومراقبة العملية االنتخابية.  
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امل 4( للناخبني  السياسية  باملشاركة  املعنية  املدني  املجتمع  مؤسسات  على  صريني  ) 
وبخاصة الشباب منهم استثمار شبكات التواصل االجتماعي يف إقامة تواصل دائم وفعال 
  مع هؤالء الشباب لتشجيعهم بصفة دائمة على املشاركة يف هذه االستحقاقات االنتخابية. 

باإلضافة  5( فعالة  سياسية  أدوار  عدة  تؤدي  أن  االجتماعي  التواصل  لشبكات  ميكن   (
م االجتماعي  واالنتخابية  لدورها  السياسية  املشاركة  تعزيز  يف  [دورها  التنشئة    –ثل 

وغيرها   –السياسية   الوطني]  االنتماء  وتعزيز  املواطنني  بني  السياسي  الوعي  زيادة 
  باعتبارها روافد إعالمية للحوار الدميقراطي بني مستخدميها.           

  ما تثيره الدراسة من بحوث مستقبلية: 
الب أصالة  ألن  مستقبليةٌ نظًرا  ودراسات  بحوث  اقتراح  إمكانية  على  تتوقف  العلمي  حث 

بحثيةٌ   مجاالت  يف  العلمية  لألدبيات  رصينة  علميةٌ  إضافات  إحداث  بهدف  معه  تتكامل 
محددة، ويف ضوء ذلك تثير الدراسة احلالية عدًدا من البحوث والدراسات املستقبلية أال 

  وهي:
اجل1( على  دراسات  إجراء  الباحث  يقترح  لرصد  )  املختلفة  فئاته  بكافة  املصري  مهور 

آرائهم واجتاهاتهم نحو شبكات التواصل االجتماعي خاصة أثناء االستحقاقات االنتخابية  
وأهم   املصرية،  املحلية  املجالس  أو  "البلديات"  املحلية  االنتخابات  وأبرزها  املستقبلية 

  املشكالت واألزمات التي حتظى باهتمام الرأي العام املصري. 
على  2( احلالية  الدراسة  عليه  استندت  التي  االجتاهات  تشكيل  منوذج  تطبيق  إعادة   (

قطاعات نوعية أخرى من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي يف مصر خاصة [املرأة  
السن    – على    –الساسة    –كبار  ليطبق  ميتد  أن  وميكن  السياسية]،  القرارات  صناع 

  نظمات املجتمع املدني وخاصة احلقوقية منها.األحزاب السياسية والنخب السياسية وم
االستحقاقات 3( املشاركة يف  املصري حول  الشباب  اجتاهات  دراسة عن  إجراء  ) ميكن 

[االجتاهات   لرصد  املحلية  واملجالس  النواب  ملجلس  األخرى   –األسباب    –االنتخابية 
الدر قله  مع  خاصة  محور  لكل  مستفيضة  دراسة  إجراء  خالل  من  اسات املعوقات]، 

والبحوث عن هذا املجال البحثي والناجت عن حداثة العملية االنتخابية ملجلس الشيوخ يف 
  مصر على وجه التحديد.  

القرارات  4( لصناع  معلوماتية  قواعد  تقدم  استشرافية  مستقبلية  دراسات  إجراء   (
ذه والسياسات يف مصر حول آليات استثمار هذه املواقع ملواكبة مدى إمكانية استثمار ه

املواقع واالستفادة من خدماتها يف االستحقاقات النيابية املختلفة، واقتراح طرق تشجيعية 
  ملشاركة أفراد املجتمع فيها السيما الشباب منهم نظًرا لعزوف البعض منهم عن املشاركة.  
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لالنتخابات  5(  واملرشحني  السياسية  األحزاب  صفحات  ملضمون  حتليلية  دراسات  إجراء   (
مني هذه الصفحات، ورصد تأثيراتها على املشاركة االنتخابية للشباب املصري  لتحليل مضا 

  أثناء االنتخابات. 
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