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 : المقدمة
وخاصة  الماضيالعالم اليوم ثورة تكنولوجية ىائمة بدأت من منتصف التسعينات من القرن  يواكب

 أدىجعمت من العالم قرية صغيرة مما  التيشبكة االنترنت، تمك الشبكة  فيمجال االتصاالت تمثمت  في
و التطورات ، واستقطبت مبليين من  األخبار أخروالمعمومات ، معرفة  واألفكار اآلراءانتشار وتبادل  إلى

 .االجتماعيبظيور مواقع التواصل  شبكة االنترنت أىمية ازدادتقد البشر من كافة القطاعات والفئات و 
 لمتأثيرفرصا كبرى  امستخدميي توأعطغير مسبوقة  آفاق إلى اإلعبلمنقمت  التي المواقع تمك

 فيتمثل  والذي العربيحراك الشباب  توأبرز  محدود.بشكل نسبى  إالواالنتقال عبر الحدود ببل رقابة 
تغيير مبلمح  في التأثيرعمى  اإلعبلمشيدتيا بعض الدول العربية قدرة ىذا النوع من  التيالثورات 

 بإنشاءتسمح لممشترك فييا  التيمنظومة من الشبكات  ىي االجتماعيومواقع التواصل ، (1)المجتمعات 
لدييم نفس  آخرين أعضاءمع  الكتروني اجتماعيموقع خاص بو ومن ثم ربطو من خبلل نظام 

، نيا الفيس بوك ،تويتروم .(2)الثانوية أوالجامعة  أصدقاءمجموعة من  أواالىتمامات واليوايات نفسيا 
 . ، المدوناتاليوتيوب

 أولى  Six Degrees.comمن خبلل موقع  1997عام  فيظاىرة المواقع االجتماعية  وبدأت
 األخبارعمى الموقع وكذلك التعميق عمى  سمحت لمستخدمييا بوضع ممفات شخصية التيالمواقع 

عام   My Space.comالمشتركين ، ثم ظير موقع  باقيالموجودة عمى الموقع وتبادل الرسائل مع 
 االجتماعيبظيور موقع التواصل  2004عام  فيوقد حقق نجاحا مذىبل وكانت العبلمة الفارقة  2003

Face book(3) أصدقائومارك جوكربرج الطالب بجامعة ىارفارد لتسييل التواصل بينو وبين  أسسو الذي 
تمنح  التي Face book ورقة التعريف  إلىويتبادل الصور ومقاطع الفيديو معيم ويشير اسم الموقع 

وأصبح ، (4)اآلخرالواليات المتحدة ليتعارف كل منيم عمى  في الجامعيالحرم  إلىلمطبلب الوافدين 
   حيث تجاوز موقع  العربية،مصر والمجتمعات  فيعمى شبكة المعمومات  األشير االجتماعيالموقع 

My Space وبذلك يعد ىو  أكثر أومميون مشترك  80حيث عدد المشتركين الذين بمغوا نحو  من
تستقطب شريحة كبيرة من فئات  أن االجتماعيواستطاعت مواقع التواصل ، (5)واالىم عالميا  األشير

 باإلضافة واألحداث األخبار آخر ، ومعرفةاآلخرينالمجتمع وخاصة فئة الشباب والمراىقين لمتواصل مع 
وكان العربية، المجتمعات  فيكبرى لمتغيير ومنبرا من منابر الحرية  أداةكانت  أنيا إالالتسمية والترفيو  إلى

ثر في تغيير المبلمح السياسية لممجتمعات العربية وخاصة المجتمع المصري ، والذى استطاع ليا أكبر األ
الشباب من خبلل مواقع التواصل االجتماعي تغيير  الخريطة السياسية وبداية عصر جديد من حرية 

حقوقيم  الحياة السياسية ، لذا فان التنشئة السياسية لمشباب ومعرفةالتعبير عن الرأي ومشاركتيم في 
ال وىم تقدم واستقرار المجتمع من خبلل أىم فئاتو أمن اىم العوامل لنجاح الحياة السياسية و  موواجباتي
 . الشباب
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خبرات التنشئة  نإحيث  السياسيالفرد داخل المجتمع  نشأةالتنشئة السياسية شرطا ضروريا من  تعدو      
 . (6)خضم الحياة السياسية فييكتسبيا المواطن تحدد تصرفاتو السموكية  التي
يكتسب الفرد من خبلليا توجياتو السياسية الخاصة  التيالعمميات  بأنيا"  :التنشئة السياسية وتعرف     

فالتنشئة السياسية عممية دائمة مستمرة ال تتوقف عند  (7)السياسيومعارفو ومشاعره وتقييمو لبيئتو ومحيطو 
 " . مرحمة معينة

 دوار رئيسية منيا :أتقوم التنشئة السياسية بعدة و 
  جيل إلىنقل الثقافة من جيل 
 السياسية تشكيل الثقافة  أون تكوي 
  تغيير الثقافة السياسية 

 :التنشئة السياسية  أىمية
 ،المجتمع إيديولوجيةعن  تعبر، ال تتوقف عند مرحمة عمرية معينة دائمة ،مستمرة  السياسيةالتنشئة  

التنشئة  فيوتشارك مؤسسات عديدة ، (8) األمةوبناء  السياسيالتكامل  ،واختيار الصفوة  السياسيالتجنيد 
 الخاص عمى الفرد  تأثيرهولكل منيم  اإلعبلموسائل  المدرسة،ب، الرفاق، األحزاجماعة  كاألسرة،السياسية 

 والتنشئة السياسية االجتماعيمواقع التواصل 
مفيوم التنشئة السياسية إلى العممية التي من خبلليا ينقل المجتمع ثقافتو السياسية من جيل  يشير     

إلى جيل، أي أنيا عممية كسب واكتساب الفرد لمثقافة السياسية لممجتمع ونقميا من جيل إلي جيل، وىي 
كساب واالكتساب عممية تأخذ في مرحمة الطفولة شكل التمقين وفي المراحل العمرية المتقدمة شكل اإل

وعمى مستوي األجيال شكل النقل واالنتقال بشكل رسمي وغير رسمي، مخطط وعفوي عبر قنوات تشمل: 
  (9)والمؤسسات الحكومية  صدقاءاألسرة، والرفاق، والمؤسسات التعميمية ودور العبادة واأل

تشكيل الوعي السياسي المرحمة األولى من مراحل المشاركة السياسية التي تتدرج من االىتمام  ويعد     
 ارتفاعالسياسي إلى المعرفة السياسية ثم التصويت السياسي وأخيرًا المطالب السياسية وعمى وفق ذلك فان 

 األساسية المتطمبات من تعد واالجتماعية واالقتصادية السياسية الظروف بأبعاد وعي الشباب مستوى
 تواجو التي الميمة اإلشكاليات من تعد السياسية المشاركة وأن سيما ال الفاعمة لممشاركة السياسية

 السياسي الوعي تشكيل في دورا اإلعبلم يؤدي اإلطار ىذا وفي نحو التنمية طريقيا في المجتمعات
 السياسية ثقافتيم تغيير أو وتدعيم تكوين في يسيم كما السياسية بالمعمومات تزويدىم طريق عن لمشباب

 . (10)العام لمعمل واستعدادىم
 أو عقمي نحو عمى لمعالم اإلنسان إدراك في تتمثل ذىنية حالة بوصفو الوعي إلى يشارو 
 أو المدرك المجال بتباين تتباين شتى صور في اإلنساني الوعي يتجمى عمى ىذا وتأسيسا .وجداني
 والوعي العممي والوعي الديني كالوعي الوعي، من متنوعة اإلنسان أشكاالً  يعرف حيث الوعي، موضوع
 فييا يتمثل التي الحالة ىو السياسي الوعي أن القول المنطمق يمكن ىذا ومن األخبلقي والوعي السياسي
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أو  امعرفي موقًفا القضايا ىذه من ويتخذون المختمفة بأبعادىا السياسية الحياة قضايا المجتمع أفراد أو الفرد
 (11)الواحد. اآلن في وجدانيا

 : (21)السياسية المشاركة
 األنشطة ةماىي حول والتساؤل الجدل أثارت التي المفاىيم من السياسية المشاركة مفيوم يعد

 أربع ىناك أن الباحثين بعض ويذكر ،المشاركون األفراد بيا ويقوم تحتو ويطتن المختمفة التي السياسية
 :ىي السياسية لممشاركة مراحل

 .السياسية واألحداث العامة القضايا متابعة أي : السياسي االىتمام مرحمة -1
 أو المحمي المستوى عمى المجتمع في السياسي الدور ذات بالشخصيات  :السياسية المعرفة مرحمة -2

 .القومي
 .التصويت في والمشاركة االنتخابية الحمبلت في المشاركة في ويتمثل  :السياسي التصويت مرحمة -3
 وااللتماسات الشكاوى وتقديم الرسمية باألجيزة االتصال في وتتمثل  :السياسية المطالب مرحمة -4

  .التطوعية والجمعيات األحزاب في عضوية واالشتراك
أحد أىم أدوات التنشئة الحديثة التي يكتسب من  االجتماعيشبكة االنترنت ومواقع التواصل  وتعد

خبلليا الفرد مجموعة من القيم األساسية البلزمة لبناء شخصيتو وتحديد اتجاىاتو الحياتية. فمم يعد 
بين القيم الموجودة في المجتمع والقيم  لاالنترنت فقط مصدر لممعمومات المجردة، بل أضحى ساحة لمتفاع

لظيور أشكال ومنافذ جديدة لمتواصل بين الشباب. فضبل عما يتيحو من درجة  الجديدة التي ظيرت نتيجة
الحرية غير المسبوقة الموجودة، والتي دفعت الشباب العربي إلي المشاركة الفعالة في مناقشة قضايا 
الشأن العام والتعبير عن نفسو بكل حرية. فأتاحت ىذه البيئة الجديدة فرص جديدة عمى نحو تحول معو 

ضاء االلكتروني إلي مجتمع مصغر يناقش نفس األزمات والمشاكل وفقا لما يستحدثو الشباب أنفسيم الف
 (13)من تنظيم لمواقعيم أو مدوناتيم

طبيعة التنشئة السياسية من وقت آلخر تبعًا الختبلف البيئة والظروف االجتماعية  وتختمف  
والسياسية التي يعيشيا المجتمع والجية القائمة بعممية التنشئة وأغراضيا، فعممية التنشئة مرتبطة إلى حد 

ت وأساليب في كبير بطبيعة الكيان السياسي القائم بيا وما يسوده من أيديولوجية وما يتبناه من سياسا
أسموب  عمى تنظيم الناس وتوجيييم نحو ىدف مشترك. وعمى ىذا فإن عممية التنشئة السياسية ال تعتمد

نما تتنوع أساليبيا وفقًا لمظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي يمر بيا المجتمع، كما أن  واحد، وا 
فرد في مختمف مراحل حياتو، وليس ضروريًا أن التنشئة السياسية عممية دينامية مستمرة يتعرض ليا ال

تتصل بمراحل عمرية معينة. ولذا تكمن أىمية التنشئة السياسية في ربط العبلقة بين المواطنين وقياداتيم 
 . (14)من خبلل التأكيد عمى األىداف السياسية وشرح مفاىيم كالشرعية والوالء وعبلقة الحاكم بالمحكوم
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ذلك الفيم فإن عممية التنشئة السياسية قد تقوم بدور في المحافظة عمى المعايير والقواعد  ووفق     
والمؤسسات السياسية التقميدية، كما إنيا قد تعد في الوقت ذاتو وسيمة أو أداة لمتغيير السياسي 

يا في ىذا واالجتماعي، وذلك عمى حسب الجية القائمة بيذه العممية واألدوات والوسائل التي تستخدم
أن  -عمى اختبلف أنواعيا وتوجياتيا-اإلطار. ومن الطبيعي من ثم، أن تحاول األنظمة السياسية 

تؤثر في التنشئة السياسية لمفرد من خبلل استيداف أفكاره عن طريق غرس معمومات وقيم وممارسات 
في سموكو السياسي. وىذا  ة التي تؤثرولوجييواأليديستطيع من خبلليا تكوين مواقفو واتجاىاتو الفكرية 

السموك يمعب دورا في فاعمية الفرد السياسية في المجتمع، لذلك تمجأ األنظمة السياسية الحاكمة إلى 
ظل المواقع  فيخاصة ، (15.)لوجيات مقبولة ومشروعة ليا في عيون شعوبيايو خمق قيم وأيد
العصر الحديث، وبصفة  في الرأيتعتبر منبر من منابر الحرية والتعبير عن  والتياالجتماعية 

 .خاصة موقع الفيس بوك 
 في كبيرة تحوالت حدوث إلى األخيرة اآلونة في االجتماعي التواصل انتشار شبكات أدىوقد 
التحوالت ىي االتجاىات الفكرية وخصوصا بعد التغيرات السياسية التي  تمك أبرز ومن بين المجتمعات،

 . (16)وعمى مصر بشكل خاصع العربي كافة طرأت عمى المجتم
ك ىو أشير وسائل التفاعل االلكتروني وأكثرىا تأثيرا في مصر، فعمى الرغم الفيس بو موقع  ويعد   

ك الفيس بو من أن تأثيره كان محدوًدا لمغاية داخل المجتمع المصري خبلل مرحمة بدء انتشار ظاىرة 
تقريًبا، لكنيا بدأت تظير بشدة مع حالة الحراك السياسي التي وجدت في  2006عالميا منذ عام 

الشارع المصري بعد ذلك ومع تفجر المظاىرات واالعتصامات واالحتجاجات في كل مكان وبين عدد 
ا تقنًيا ذ شكل ىذا الموقع االفتراضي مخرجً المجتمع. إكبير من القطاعات الفئوية الموجودة في نسيج 

والثقافية التي ساعدت عمي ترسيخ ثقافة البلمباالة  واالجتماعيةلعدد كبير من اإلشكاليات السياسية 
وضيق قاعدة إنتاج المعمومات  اإلعبلمبالشأن السياسي في مصر مثل مشكمة الرقابة عمي وسائل 

 . (17)وتداوليا والحصول عمييا
 التفاعل االلكتروني المؤثرة في التنشئة السياسية أنماط
يمكن تحديد أبرز أشكال منظومات التفاعل االلكتروني التي يمجأ إلييا مستخدمو االنترنت والتي      

 (18)تمعب بشكل أو بآخر دورا في عممية التنشئة السياسية عمى النحو التالي:
 –إلى حد ما  –تقوم ىذه الشبكات عمى منطق الديمقراطية في المشاركة الشبكات االجتماعية:  .1

بالتواصل ما بين الجميور، وىي تأخذ شكل الدردشة أو الحوار، ويتمثل المبدأ العام الذي يميزىا في 
مشتركة، يقررون االئتبلف ضمن مجموعة افتراضية، ليتحدثوا  أحبلمو  أفكارأن أفرادًا تجمعيم 

ويتناقشوا ويتبادلوا اآلراء حول موضوع ما، فيشكمون بيذا المعنى جماعة يتواصل األعضاء فييا أفقيًا، 
 .إذ إن كل عضو ىو في الوقت ذاتو مرسل ومستقبل
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االتصالية، التي تنطمق من  تتسم الصحف االلكترونية بالعديد من الخصائص الصحافة االلكترونية: .2
قدرات شبكة االنترنت كوسيمة اتصال حديثة، وأكدت معظم األبحاث والدراسات عمى إنيا أصبحت 
وسيطًا إعبلميًا فعااًل، حيث مكنت األفراد والمؤسسات من إرسال واستقبال المعمومات عبر أية مسافة 

وتزايدًا سريعًا في إقبال العديد من  وفي أي زمان أو مكان.. السيما بعد أن شيدت نموًا مضطرداً 
المؤسسات الصحفية عمى استخداميا، وتتنوع الخصائص التي تتسم بيا الصحافة االلكترونية، لتكون 

 . بمثابة الميزة الجديدة لمنشر عمى شبكة االنترنت
ع يي مواقفوىي أحد أشكال المنظومة التفاعمية االلكترونية األكثر أىمية،  :Blogsالمدونات  .3

تعد تطبيقًا من تطبيقات  وشخصية عمى شبكة االنترنت تتضمن آراء ومواقف حول مسائل متنوعة، 
االنترنت، يعمل عن طريق نظام إلدارة المحتوى، وعبارة عن صفحة عمى الشبكة تظير عمييا 

أو "تدوينات" أو موضوعات مؤرخة ومرتبة ترتيبًا زمنيًا تصاعديًا، ينشر عدد منيا يتحكم فيو مدير 
ناشر المدونة، ويتضمن النظام آلية ألرشفة التدوينات القديمة، تمكن القارئ من الرجوع إلى تدوينو 

 معينة في وقت الحق، عندما تعود غير متاحة عمى الصفحة الرئيسة لممدونة.
الشباب المصري، ك ودوره في عممية التنشئة السياسية أو تشكيل الثقافة السياسية لدى الفيس بو 
 :ما يمي( 19)ذلك من خاللوظير 

خروج عدد كبير من الشباب من ظاىرة "الشيخوخة السياسية" المبكرة التي فرضت عمييم خبلل  (1
السنوات الماضية من جانب كافة ىياكل ومؤسسات وأجيزة المجتمع سواء الرسمية أو غير الرسمية. 

الجغرافية أو السياسية ك ما ىو إال فضاء شبكاتي افتراضي يتجاوز الحدود الفيس بو وذلك ألن 
المعروفة، وتسوده حركة دائبة ومستمرة،، كما أن ىذه الحركة برزت في صورة عشوائية واستمرت 

 . كذلك مما ساعد عمي ابتعادىا عن الرقابة
تتعمق بالدور الذي لعبو ىذا الموقع االفتراضي في نشر وتعزيز ثقافة الديمقراطية، وتوعية الشباب  (2

ألساسية لممواطن كما جاءت في المواثيق واإلعبلنات الدولية، وكما تناولتيا بالحقوق والحريات ا
التي اىتمت بنشر ثقافة  والفعالياتالتشريعات والقوانين الوطنية، وذلك من خبلل العديد من األنشطة 
 المواطنة القائمة عمي قيم المساواة وعدم التمييز والمشاركة والتعددية.

ك في مصر عمي مشروعية حق المواطن في التعبير عن احتجاجو بو  الفيستأكيد مستخدمي شبكة  (3
لمنع حقوق عنو بالوسائل الجماعية ومنيا اإلضراب واالعتصام والوقوف االحتجاجي والتظاىر 
السممي والعصيان المدني، مما ساىم في بث روح جديدة في أوصال الشعب المصري وأعطاه أساليب 

تو واحتجاجو عمي السمطة وقراراتيا، وقد ظيرت ىذه الوسائل جديدة لم يألفيا من قبل في مقاوم
تجاه مجموعة من األحداث والقضايا  واالحتجاجية بوضوح في عدد من الدعاوي والحمبلت التضامنية

 . السياسية التي شيدىا المجتمع المصري
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ديميين ت الشبابية وعدد كبير من المثقفين واألكاالمجموعاتحقيق قدر كبير من التواصل بين  (4
والسياسيين والصحفيين الميتمين بعمميات اإلصبلح والتغيير السياسي في المجتمع المصري، حيث 
وجد عدد كبير من الشخصيات العامة في ىذه الوسيمة التفاعمية فرصة ذىبية يمكن توظيفيا من أجل 

تقميدية مثل تحقيق التعبئة والتجنيد السياسي وىو األمر الذي عجزت معظم الكيانات الوسيطة ال
األحزاب السياسية واالتحادات الطبلبية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني عن فعمو خبلل العقود 

 الماضية.
بفضل  Citizen Journalismك في انتشار ما يعرف بظاىرة إعبلم المواطن الفيس بو دور موقع  (5

الطبيعة التفاعمية التي تميز بيا ىذا الموقع االفتراضي والناتجة عن تزايد حجم التطور التقني 
ت الضخمة، ومجموعات التفاعل، وقواعد السير فرا  المستخدمة فييا وترجمتو في وسائل مثل

اإلعبلمي. الموقع من أن يكونوا بمثابة منتجين لممحتوى  مستخدميالبيانات، إذ مكنت ىذه العوامل 
 األمر الذي سمح بتداول ومناقشة قضايا ال تثار بعمق في وسائل اإلعبلم التقميدية.

تدشين جيل جديد وغير مألوف من منظمات المجتمع المدني في الواقع المصري، وىو الجيل  (6
يمكن أن نطمق عميو المجتمع المدني االفتراضي، إذ تميل ىذه المنظمات االفتراضية إلى جمع  الذي 

جراءات التسجيل  الناس الذين يشاركون الرأي حول قضية أو حدث معينة دون وجود قواعد وا 
 الروتينية، وبصورة أقل في رسميتيا من منظمات المجتمع المدني التقميدية.

لمتواصل  ك خاصة في عممية الترابط مع المجتمع الخارجي ، والفيسبو نجاح نشطاء االنترنت عامة  (7
 عاليات ذات االىتمام بالنسبة ليم.وحضور المؤتمرات والف

جيل المستقبل قائد التغيير يمتمك ميارات التعامل مع االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي  فالشباب
الحديثة إلى جانب الروح الوطنية واإلصرار عمى االنجاز، وقد نجحوا في تطوير قدراتيم التنظيمية 

واتجاىات سميمة خارج األطر التقميدية  أراءقافي وتشكيل والحركية وقاموا بتطوير وعييم السياسي والث
 . (20) لمؤسسات التنشئة السياسية

 : ىميتياأمشكمة الدراسة و  أوال:
 فيساسيا أعالمنا اليوم، وعنصرا  في إعبلميةبرز ظاىرة أ جتماعيالامواقع التواصل  صبحتأ
مكل فرد ف ، وآرائيمواتجاىاتيم  أفكارىمعمى  وأثرت أوقاتيمفراد وخاصة فئة الشباب حيث شغمت ألحياة ا
يدعو لممشاركة  أوالسياسية  األحداثيعمق عمى  أن أومدونة  أوموقع  فييكتب ما يشاء  أن فيالحرية 

، محرك الثورات شعبية وجماىيرية موقع الفيس بوك وأكثرىاتظاىرة ، ومن ابرز ىذه المواقع  أوندوة  في
 مجتمعك بوك الفيس موقعأ بد وقد؛ المجتمعات العربية العديد من كبيرا عمى أثراكان لو  الذيالعربية 
منبرا افتراضيا  إلىتحول  أنلبث  نطاق محدود ولكن سرعان ما في صدقاءلمتواصل بين األ افتراضي

الشعور باالنتماء  مالحياة السياسية مما زاد لديي فيبحرية تامة ، والمشاركة  آرائيملمشباب لمتعبير عن 
ني  .التغيير  فيدورا كبيرا  مالحياة السياسية وكان لي في أساسياشريكا  موا 
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لموقع الفيس بوك  الرئيسيطبلب المرحمة الجامعية والثانوية ىم الجميور  أن إلىالدراسات  إحدى وتشير 
 إلىيممك روح المغامرة واستكشاف كل ما ىو جديد ويبحث دائما عن التغيير  الذي،وىم جيل المستقبل 

 العربيالوطن  في السياسيرسم خريطة التغيير  فيالحياة السياسية بعدما نجح  فيخاصة  (21) األفضل
 .والتنشئة السياسية لمشباب  االجتماعيالتغيير  أدوات أىم الذي يعد منعن طريق موقع الفيس بوك 

ىذه المرحمة تكوين مواقف  في تبدأالسياسية حيث  اإليديولوجيةمراحل التنشئة  أىموتعد مرحمة الشباب 
مشكمة  حددلذا تتوالتعبير عن رأيو؛  انماط سموكو االجتماعية والسياسية او ،وقيمو، الفرد السياسية 

 ؟الجامعي التنشئة السياسية لمشباب فيدور الفيس بوك التساؤل الرئيسي التالي ما  فيالدراسة 
 :الدراسة  أىمية

ظل تغييرات  فيطبيعة الموضوع المتعمق بالتنشئة السياسية وحرية التعبير ومعرفة الحقوق والواجبات  .1
 .المجتمع فيالحياة السياسية 

مجتمع  أي في تأثيراً  األكثرمن طبيعة فئة الشباب داخل المجتمع ، ىم الفئة  أىميتياتستمد الدراسة  .2
 .كيان المجتمع في والتأثيربما يحممونو من طاقة وقابمية لمتغيير والتطوير، 

واالىم عالميا من حيث عدد المشتركين حيث بمغ  األشيرتتناول الدراسة موقع الفيس بوك وىو الموقع  .3
مميون  4.3 إلىعمى مستوى مصر فقد وصل  أما (22) العالميمميون مشترك عمى الصعيد 200نحو

 (23)من السكان 5.3مستخدم بما يعادل 
 :ثانيا : أىداف الدراسة 

 عمى:التعرف  إلىتيدف الدراسة الحالية 
 مفيوم التنشئة السياسية وأىميتيا في ظل التغييرات السياسية في المجتمع .1
 :الثبلثة  أبعادىامن خبلل لمشباب الجامعي التنشئة السياسية  فيدور موقع الفيس بوك  .2
  ة .السياسيالمعرفة  
 السياسي يالوع . 
 المشاركة السياسية . 

 : الدراسات السابقة :ثالثا 
 ىما كما يمي : محورين إلىتنقسم الدراسات السابقة 

 . يتناول الفيس بوك والشباب :األولالمحور 
  . والتنشئة السياسية اإلعبلموسائل  :الثانيالمحور 
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 :الفيس بوك والشباب  :األولالمحور 
تنمية المسئولية  في االجتماعيبعنوان اثر مواقع التواصل  (24) (2111دراسة حسنى عوض ) .1

 . "المجتمعية لدى الشباب
، استخدم نمية المسئولية المجتمعية لمشبابت في االجتماعيثر مواقع التواصل أفحص  إلىىدفت الدراسة 
مجموعتين  إلى( سنة وتم تقسيميا 20-15شابا وفتاة من ) 18عمى عينة قواميا  التجريبيالباحث المنيج 

عمى العينة ومقياس المسئولية المجتمعية  تجريبيعبلر وطبق برنامج  بمركز شبامن الشباب رواد 
 فيالمجموعة التجريبية  أفرادبين متوسط درجات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىوتوصمت الدراسة 

 .مستوى المسئولية المجتمعية قبل وبعد البرنامج 
 . " الفيس بوك عمى طمبة الجامعات السعودية تأثيربعنوان  (25)(2118) العتيبيدراسة جارح . 2

الفيس بوك عمى طمبة الجامعات السعودية وقد بمغت نسبة انتشار الفيس  تأثيرالتعرف عمى  إلىىدفت 
من دوافع التعرض تمضية الوقت ، وقد احتل الفيس بوك المرتبة و  %77 إلىبوك بين الطمبة والطالبات 

 كبير عمى شخصية الطمبة  تأثيرولو  األخرىية اإلعبلماالستخدام وحقق ما لم تحققو الوسائل  في األولى
 :والتنشئة السياسية  اإلعالموسائل  الثانيالمحور 

  " .التنشئة السياسية لمشباب في اإلعالمبعنوان دور وسائل  (26)(2113دراسة مأمون احمد ) .1
، استخدمت تنشئة الشباب سياسيا فيالبحرين  في اإلعبلموسائل  إسيامالتعرف عمى كيفية  إلىىدفت 

غير الحكومية  األىميةمفردة من طمبة الجامعات  220الدراسة منيج المسح لعينة طبقية عشوائية قواميا 
مصادر  أكثر% من العينة يشاىدون التميفزيون ويشكل مصدر 90من  أكثر أن إلى، وتوصمت الدراسة 

 % من المبحوثين  42بنسبة  األولى% واحتمت البرامج السياسية المرتبة 68.4والمعمومات بنسبة  األخبار
 بوك وثورة التكنولوجيا فيس "بعنوان موقع (27)مAren karbnsky (2111)كاربنسكي أرين دراسة. 2
 عمييا يحصل التي الدرجات أن النتائج أظيرت حيث جامعًيا، ( طالًبا2019( عمى الدراسة طبقت وقد "

 اإلنترنت عمى االجتماعية الشبكات أكبر "بوك فيس" موقع وتصفح االنترنت شبكة عمى الجامعات طبلب
 أنو النتائج أظيرت كما الموقع، ىذا يستخدمون ال الذين نظراؤىم عمييا يحصل التي تمك بكثير من أدنى

في االمتحانات  درجاتو تدنت كمما الموقع ىذا تصفح في الجامعي الطالب يمضيو الذي الوقت كمما ازداد
 لمدراسة وقًتا أقصر يخصصون االنترنت عمى أطول وقتًا يقضون الذين األشخاص أن النتائج بينت كما

 الفوازير، وحل ،"الدردشة" لممستخدم يتيح الموقع ىذا وأن ،" تجذبو اىتمامات جيل لكل أن إلى مشيرا
بداء  من( % 79 )إن النتائج ، وبينت قدامى أو جدد أصدقاء عن والبحث األمور من كثير في رأيو وا 

 عمى سمبًيا أثر   "بوك الفيس" عمى موقع إدمانيم بأن اعترفوا الدراسة شممتيم الذين الجامعيين الطبلب
 . الدراسي تحصيميم

 



 د. شادية محمد جابر الدقناوى      بوك في التنشئة السياسية لمشباب الجامعيدور الفيس 

- 201 - 
 

 شبكات التواصل استخدام بعنوان أثر (28)مMecheel,Vansoo   (2111)فانسون  ميشيل دراسة.3
 .االجتماعية العالقات عمى االجتماعي

الدراسة التعرف عمى اثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي عمى مستوى العبلقات  استيدفت 
 التوصل شبكات مستخدمي ( شاب من1600قواميا ) بمغ عينة عمى الدراسة طبقت وقد االجتماعية
 يستخدمون الذين البالغين األشخاص نصف من أكثر أن   النتائج أظيرت وقد ، بريطانيا في االجتماعي

 من اإلنترنت شبكة عمى أطول وقنا يقضون بأنيم اعترفوا قد ويوتيوب تويترو  بوك الفيس بينيا من مواقع
 يتحدثون أنيم أيضا الدراسة أسرىم وأظيرت أفراد مع أو الحقيقيين مع أصدقائيم يْقُضونو الذي الوقت ذلك

 ويرسمون ، الكمبيوتر ألعاب من أقل اً دعد كثيرا ويمعبون التمفاز يشاىدون وال الياتف، عبر أقل بصورة
 في شاركوا الذين من (% 53 ) نحو أنو الدراسة بينت البريدية وقد وكذلك النصية الرسائل من كمية

 أنماط تغيير في بالفعل تسببت اإلنترنت شبكة عمى التواصل االجتماعي شبكات بأن المسحية، الدراسة
 مواقع أحد في أعضاء ىم بريطانيا في اإلنترنت مستخدمي أن  نصف عن الدراسة وكشفت حياتيم،
 في (% 40 )و اليابان، في( % 33 )و فرنسا، في فقط (% 27 ) ب مقارنة االجتماعي، التواصل
 . المتحدة الواليات

 التعميق عمى الدراسات السابقة :
لضوء عمي العديد من النقاط السابقة التي استعانت بيا الباحثة وجدت أنيا تمقي ا باستعراض

، تحديد المنيج عمق بتحديد أىمية وأىداف الدراسةالتي استفادت منيا الباحثة وذلك فيما يت ميمةال
إلحصائي المناسب ، األسموب اأداة جمع البياناتحديد عينة البحث وطريقة اختيارىا، تحديد ، تالمستخدم

 . ، طريقة عرض ومناقشة نتائج الدراسةلطبيعة الدراسة
 : لمدراسة النظري اإلطار

 Mediaىذه الدراسة اطارىا النظري من نظرية االعتماد عمى وسائل االعبلم  تستمد
Dependency Theory  حيث تعتبر عممية االعتماد عمى وسائل االعبلم مجاال مناسبا لتحقيق االفراد

تبارىا باع(، 29)ألىدافيم ، الى جانب ان االفراد يعتمدون عمى شتى مصادر المعمومات بوسائل االعبلم 
مصدر من مصادر تحقيق اىدافيم فالفرد ييدف الى تأييد حقو في المعرفة التخاذ القرارات الشخصية 

 . (30)يضا في نفس الوقت حتاج الى التسمية والترفيو كيدف أواالجتماعية المختمفة وي

سباب التي تجعل د عمى وسائل االعبلم الكشف عن األىداف الرئيسية لنظرية االعتمااأل ومن      
تقوم ىذه عا، و لوسائل االعبلم احيانا اثارا قوية ومباشرة وفى احيان اخرى تأثيرات غير مباشرة وضعيفة نو 

ن النظم االقتصادية والسياسية في المجتمعات الحديثة تعتمد عمى وسائل االعبلم النظرية عمى فكرة أ
وبصورة رئيسية عمى  لتحقيق روابط اتصالية بينيا وبين افراد المجتمع ، ذلك بانيا ال تستطيع االعتماد فقط

د والمؤسسات والجماعات التي الفرااالتصال الشخصي لمحصول عمى المعمومات واقناع المبليين من ا
عبلم في سيطرتيا عمى مصادر كمن قوة وسائل اإلومن ىنا ت ا،ىدافييجب أن تتصل بيا لتحقيق أ
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المعمومات التي تحتاجيا النظم السياسية واالقتصادية لتستطيع التعامل بكفاءة وفاعمية في المجتمعات 
 :ساسيتين ىما تقوم عمى ركيزتين أ عمى وسائل االعالم ن نظرية اعتماد االفرادإ، (31)الحديثة والمعقدة 

فة سواء ىدافا لؤلفراد يبغون تحقيقيا من خبلل المعمومات التي توفرىا المصادر المختمإن ىناك أ :ىدافاأل
 .م اجتماعية ىداف شخصية أكانت ىذه األ

، وتتمثل الخاصة باألفرادم نظام يتحكم في مصادر تحقيق األىداف عبليعتبر نظام وسائل األ :المصادر
نواع من مصادر وتتحكم وسائل االعبلم في ثبلثة أ، في مراحل استيفاء ونشر المعموماتىذه المصادر 

المعمومات ىي : جمع المعمومات التي نحتاج الى معرفتيا ، تنسيق المعمومات لكى تخرج بصورة مناسبة 
 . (  32)محدد  ونشر المعمومات او القدرة عمى توزيعيا الى جميور غير

 وكمما زاد المجتمع تعقيدا زاد اتساع مجال االىداف الشخصية التي تتطمب الوصول الى مصادر معمومات
وسائل االعبلم ، ويشمل مفيوم المعمومات كل الرسائل التي تبثيا وسائل االعبلم وليست قاصرة عمى 

يفكرون بيا ويتصرفون من خبلليا ، وتعتبر درجة االخبار ، وبالتالي يكون ليا تأثيرات عمى الطريقة التي 
اعتماد االفراد عمى معمومات وسائل االعبلم ىي االساس لفيم المتغيرات الخاصة بزمان ومكان تأثير 

 . (33)الرسائل اإلعبلمية عمى المعتقدات والمشاعر والسموك
  :منياوىناك عدة عوامل تؤثر في عممية االعتماد 

، طبيعة تنوع أىداف االعتماد، طبيعة المجتمع، مدى توافر مصادر المعمومات ،الجميور طبيعة
المعمومات التي تقدميا  و المجتمع ، طبيعةالعبلم، طبيعة الوقت أو الظروف التي يمر بيا الفرد أوسائل ا

واالستخدام ، حيث يتعرض الفرد لكافة المضامين ، كما تتأثر باالستخدام العام لموسيمةوسائل اإلعبلم
 . (34)المركز لموسيمة مما يعنى تعرض الفرد لمضمون محدد في الوسيمة

 وتقوم نظرية االعتماد عمى وسائل االعالم عمى عدة فروض نجمميا في النقاط االساسية التالية : 
 بلم ترتبط بدرجة استقرار و قمة االعتماد عمى  مصادر معمومات واخبار وسائل االعن زيادة أإ

 عبلم والعكس .قل اعتماد الجميور عمى وسائل اإل وكمما زادت درجة االستقرار االجتماعي ،المجتمع
 ي حالة قمة قنوات االعبلم االخرىدرجة االعتماد عمى النظام اإلعبلمي السائد في المجتمع تزداد ف ،

 . ويقل االعتماد عميو في حالة وجود قنوات بديمة لمحصول عمى المعمومات
 ختبلفات بين القطاعات والمستويات الجماىيرية المختمفة عمى االختبلف في درجة تؤثر انماط اال

 . (35)االعتماد عمى وسائل االعبلم
 كثر اعتمادا عمى وسائل االتصال وذلك لفيم العالم في المجتمعات الصناعية الحديثة أ نصبح

يضا لميروب ، وأمعمجتاالجتماعي من حولنا ، ولمعرفة كيفية التصرف بشكل جيد وىام ومؤثر في ال
فضل ساعدنا عمى فيم أن المجتمع صار معقدا فمم نعد نحتاج وسائل االتصال لتواالسترخاء وأل
ن يضا لنعرف أ، ولكننا نحتاجيا أقطو لبلسترخاء فلمتعامل مع المجتمع والتكيف معو أاالستجابات 

االتصال ان تشكل آراءنا العالم يتم عرضو من خبلل ىذه الوسائل وبذلك نفيمو ونسمح لوسائل 
 . وتوقعاتنا
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 :ىداف التي يحققيا الفرد من االعتماد عمى وسائل االعالم األ
الذاتي مثل التعمم والحصول عمى الخبرات، ، والفيم االجتماعي يتضمن الفيم الذاتي :الفيم -

 .   واالجتماعي مثل معرفة العالم والبيئة المحيطة
واخبلقيات المجتمع في  ىدف السموك الذى يرتبط بالتوقعاتويتضمن توجيو العمل وىو  :التوجيو -

، والتوجيو التفاعمي التبادلي ىو تطوير لمميارات المناسبة والفعالة واالجتماعية والحصول موقف محدد
 صعبة عمى دالالت جديدة عن كيفية التعامل مع مواقف جديدة او

 فيناك قيود عمى،  العبلما انشاء نظم لوسائل االفراد في في حرية ال ينبغي ان نبالغ: المعب والتسمية -
تفسر حاالت التماثل الفردية بين نظم وسائل االختيارات التي يمكن وضعيا ، والقيود المشتركة 

االعبلم ، كما ان االختبلفات التكنولوجية والتنظيمية بين وسائل االعبلم تجعل بعض وسائل االعبلم 
 (36)ة ، او الفيم او التوجيوافضل مبلئمة من غيرىا من اجل التسمي

 :عالم عمى اعتماد الجميور عمى وسائل اإلاالثار المترتبة 
يرصد ممفين ديفمير وساندرا بول روكيتش مجموعة من االثار التي تنتج عن اعتماد االفراد 

 عمى وسائل االعالم ىي : 
 :  Cognitive Effects: االثار المعرفية والأ

لوسائل االعالم عمى: كشف الغموض، تكوين  ثار المعرفيةلنظرية االعتماد تتضمن اآل وفقا
  . ، القيم، اتساع المعتقداتالىتمامولويات ااالتجاىات، ترتيب أ

 ىو مشكمة ناتجة عن تناقض المعمومات التي يتعرض ليا الفرد ، اونقص المعمومات او  :الغموض
م في القضاء عمى غموض ويمكن االعتماد عمى وسائل االعبلعدم كفايتيا لفيم معانى االحداث ، 

، ويتبمور ىذا الدور اكثر في فترات التحديث والتحول بالنسبة لممجتمعات حيث يظير المعمومات
   (37)واضحا دور وسائل االعبلم في اعادة تشكيل الحقائق االجتماعية.

 نيم يستخدمون ين يعتمدون عمى وسائل االعبلم ألذ: من االثار المعرفية الشائعة لؤلفراد اتكوين االتجاه
 معمومات تمك الوسائل في تكوين االتجاىات نحو القضايا الجدلية المثارة في المجتمع . 

 تمعب وسائل االعبلم دورىا في ترتيب اولويات الجميور الذى يعتمد عمى تمك ترتيب األولويات :
 من القضايا والموضوعات المطروحة ففي المجتمع. الوسائل في معرفة القضايا البارزة من بين العديد

 فراد في توسيع المعتقدات التي يدركيا أتساىم وسائل االعبلم  :ساع المعتقدات والحفاظ عمى القيمات
الجميور ، وتقوم وسائل االعبلم ايضا بدور كبير في توضيح اىم القيم والتي تتمثل في مجموعة 

جماعة ما ويرغبون في ترويجيا والحفاظ عمييا  كاألمانة ، الحرية ن المعتقدات التي يشترك فييا افراد 
 . (38) المساواة وغيرىا من القيم اليامة في المجتمع
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 : Affective Effectsثار الوجدانية : ثانيا: اآل
  . غترابوتتضمن الفتور العاطفي أو الالمباالة، الخوف والقمق، الدعم المعنوي واإل

 يؤدى زيادة التعرض لمعنف في محتوى رسائل وسائل االعبلم الى السموك العنيف  الفتور العاطفي :
 والشعور بالبلمباالة ويؤدى الى الفتور العاطفي .

  تثير وسائل االعبلم مشاعر الخوف والقمق لدى االفراد  عندما تقدم احداث العنف :الخوف والقمق
 ألعمال العنف في الواقع .والرعب والكوارث ، حيث يخافون من وقوعيم ضحايا 

  من التأثيرات الوجدانية لوسائل االعبلم رفع الروح المعنوية لؤلفراد او تزيد  :الدعم المعنوي واالغتراب
من شعورىم باالغتراب ، ويبلحظ ان االغتراب يزداد حين ال يجد الفرد  معمومات وسائل االعبلم معبرة 

 .  (39)ينية والسياسيةعن نفسو وثقافتو وانتماءاتو العرقية والد
 . Behavioral Effectsثالثا : االثار السموكية 

 : والخمول ،التنشيط :ساسيين ىمااآلثار السموكية في سموكين أ تنحصر
  يعنى ان يقوم الفرد بعمل ما نتيجة التعرض لموسيمة االعبلمية وىو المنتج النيائي لربط التنشيط :

يتمثل ىذا التنشيط في اتخاذ مواقف مؤيدة لمطالبة الفرد بحقوقو االثار المعرفية والوجدانية ، وقد 
والتنشيط في ىذه الحالة يكون مفيدا اجتماعيا ، لكن التنشيط الناتج عن التعرض لوسائل االعبلم قد 
يكون ضارا اجتماعيا كالتورط في اعمال ضد المجتمع ، ومحاكاة العنف والجرائم واالنشطة التي  

 تضر بالمجتمع .
 أي عدم النشاط وتجنب القيام بفعل معين وىذا النوع من االثار السموكية قد يتمثل في خمولال :

العزوف عن المشاركة السياسية وعدم االدالء بالتصويت في االنتخابات وعدم المشاركة في االنشطة 
  (40)التي تفيد المجتمع
مبلئما ليذه الدراسة ، وخاصة  نظرية االعتماد عمى وسائل االعبلم  تعد مدخبلنجد ان  مما سبق

، والذى فراد وخاصة قطاع الشبابجديدة تتمتع بتأثير كبير عمى األ عبلميةوأن الدراسة تتناول وسيمة إ
ثرا كبيرا ودورا عظيما في تغيير الخريطة السياسية لممجتمع المصري بل ولموطن العربي، وىو كان لو أ

ى مام بو وتوعيتو  وتنشئتو تنشئة سياسية سميمة تساعده عماالمل في البناء والتقدم لذا البد من االىت
، وتساعد نظرية االعتماد عمى وسائل االعبلم في التعرف عمى دور المشاركة االيجابية في المجتمع

 . اببوك في التنشئة السياسية لمشبالفيس 
 تساؤالت الدراسة  خامسا:

 : التالي الرئيسيالتساؤل  فيتتحدد الدراسة 
 التنشئة السياسية لمشباب ؟ فيما دور الفيس بوك  -

 :التالية التساؤالت الفرعيةويتفرع منيا 
 المعرفة السياسية ؟و عمومات بالم الشباب الجامعي موقع الفيس بوك في امداد دورما  .1
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 ؟  والوعي السياسي الفيس بوك لموقع الشباب الجامعيىل توجد عبلقة بين استخدام  .2
 والمشاركة السياسية ؟ الفيس بوك لموقع الشباب الجامعيعبلقة بين استخدام  توجدىل  .3
 ؟   ىل توجد فروق بين الذكور واإلناث في التنشئة السياسية .4

  الدراسة:فروض  سادسا:
وبين المعرفة السياسية  موقع الفيس بوك استخدام ذات داللة إحصائية بينتوجد عبلقة األول الفرض  .1

 . لمشباب الجامعي
وبين الوعي السياسي  موقع الفيس بوكاستخدام  ذات داللة إحصائية بينالثاني توجد عبلقة الفرض  .2

 . لمشباب الجامعي
وبين المشاركة السياسية  موقع الفيس بوك استخدام ذات داللة إحصائية بينتوجد عبلقة  الثالثالفرض  .3

 . الجامعيلمشباب 
 .  بين الذكور واإلناث في التنشئة السياسيةالفرض الرابع توجد فروق ذات داللة إحصائية  .4

 : مصطمحات الدراسة
 Political awareness (41)السياسي الوعي

 في فعالة يشارك مشاركة أن لمفرد تتيح التي السياسية والمبادئ واالتجاىات القيم من مجموعة
 . التحرك إلى ويدفعو منيا موقفو ويحدد عمييا ويحكم يحممياو  ومشكبلتو مجتمعو أوضاع

 . Participation Political (42 ) السياسية المشاركة
 عممية في غير مباشر أو مباشر بشكل التأثير بيدف المواطن بيا يقوم التي اإلرادية األنشطة

 ومتابعة، التصويت األنشطة ىذه وتشمل يتخذونيا، التي والسياسات القرارات في التأثير أو الحكام اختيار
المشاركة  أو عامة مؤتمرات أو ندوات وحضور سياسية مناقشات في الغير مع والدخول السياسية األمور

 األحزاب عضوية في نخراطواإل المصالح جماعات إلى واالنضمام والدعاية بالمال االنتخابية الحممة في
 الشكوى أساليب تتضمن كما السياسية المناصب وتقميد العامة لممناصب والترشيح واالتصال بالمسئولين

 . القانون يحددىا التي السموكيات من وغيرىا واإلضراب والتظاىر
 Political knowledge    (43)السياسية المعرفة

 وقضايا القائم، السياسي والنظام السياسية بالحياة الخاصة والمعمومات األفراد المعارف اكتساب
 لدييم السائدة تواجييم، والطموحات التي والتحديات مجتمعيم،

 . networking Social (44)االجتماعي شبكات التواصل 
 ثم من و بو، خاص بإنشاء موقع فييا لممشترك  تسمح التي االلكترونية الشبكات من منظومة

 أو نفسيا واليوايات لدييم االىتمامات آخرين أعضاء مع إلكتروني اجتماعي نظام خبلل من ربطو
 . الثانوية أو الجامعة أصدقاء نم عوو جمم
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 : المنيج المستخدم
نو من الصعب إجراء إحيث  ،التحديد منيج المسح بالعينةوب ،الدراسة عمي المنيج المسحي تعتمد

  .حصر شامل لجميع مفردات الدراسة 
 :الدراسة  إجراءات

سنة  (20-17مفردة من ) 400قواميا  عمديوقامت الباحثة بتطبيق الدراسة عمى عينة  :عينة الدراسة - أ
، حيث تضم الجامعة ثماني بالتساوي عمى كميات الجامعة وتم توزيع العينة جامعة دمياط أبناءمن 

( 25( مفردة من كل كمية قسمت بالتساوي بين االناث والذكور ) 50كميات وبذلك تكونت العينة من )
ءت العينة ( من االناث فيما عدا كمية التربية الرياضية والتي تضم ذكورا فقط جا25ذكور و)من ال

في محافظة  تياوقد اختارت الباحثة جامعة دمياط لمتطبيق نظرا إلقام( مفردة من الذكور،  50)
 .دمياط

تعتمد الدراسة الحالية في جمع البيانات عمى صحيفة استبيان تشتمل عمى عدة  :أدوات جمع البيانات - ب
 لمشباب مقابمة الشخصيةأسئمة تغطي أىداف الدراسة وتساعد عمى قياس فروضيا وذلك من خبلل ال

أبعاد التنشئة السياسية )المشاركة  تضمنت( محاور 3المفحوصين اشتمل االستبيان عمى عدد )
 . (السياسيالوعي  -المعرفة السياسية -السياسية

قسمت إلى  وتضمنت أسئمة ،( سؤال فضبل عن البيانات التعريفية لمطالب16وقد اشتممت االستمارة عمى )
( محاور كل محور يتضمن عددًا من األسئمة لقياس متغيرات الدراسة وبما يحقق أىداف الدراسة 3)

وتم تصميم االستمارة باالستعانة بالمراجع العممية والدراسات السابقة وتم ملء االستمارة من ، وفروضيا
ت الكميات وتم إرشاد الطبلب حول خبلل المقابمة الشخصية المباشرة مع الشباب عينة الدراسة داخل قاعا

كيفية اإلجابة عمى تساؤالت االستمارة كبل حسب مجموعتو وبعد فرز االستمارات الستخراج النتائج 
 النيائية لمدراسة 

من خبلل مراجعة االستمارة  Validity testقامت الباحثة بإجراء اختبار الصدق    :اختبار الصـدق -ج
عن طريق عرضيا عمى مجموعة من الخبراء المتخصصين لمتأكد من صبلحيتيا لمتطبيق  وعمميا منيجيا

ومدى تحقيقيا ألىداف الدراسة وقياس فروضيا ، وفي ضوء المبلحظات التي أبداىا السادة المحكمون تم 
عدادىا لمتطبيق بعد التأكد من الوصول إلى  لبلستمارةأفضل صيغة ومضمون وشكل  تعديل االستمارة وا 
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 (1)رقم  جدول 
 11ن= نسبة اتفاق الخبراء حول محاور استمارة التنشئة السياسية

 النسبة المئوية التكرارات عدد العبارات المحاور م

%111 11 6 المشاركة السياسية 1  

%91 9 5 الوعي السياسي 2  

%111 11 5 المعرفة السياسية 3  

   16 اإلجمالي

انحصنرت أراء السننادة الخبنراء حننول محناور اسننتمارة قيناس التنشننئة  أننو( 1مننن جندول رقننم ) يتضح 
%( وقننند ارتضنننت الباحثنننة تمنننك النسنننبة لقبنننول 100% إلنننى 90عيننننة البحنننث منننن ) شنننبابالسياسنننية لننندى ال

 المحاور قيد البحث.
 (2)رقم  جدول

 11ور ن=الخبراء حول عبارات استمارة التنشئة السياسية وارتباطيا بالمحا آلراءالنسبة المئوية 

النسبة  المحور العبارات 
 المئوية

النسبة  المحور العبارات
 المئوية

النسبة  المحور العبارات
 المئوية

1  

 

المشاركة 
 السياسية 

111%  1  

 

المعرفة 
 السياسية

1 111%   

 

الوعي 
 السياسي

111%  

2 91%  2 2 91%  111%  

3 111%  3 3 111%  91%  

4 111%  4 4 111%  111%  

5 91%  5 5 111%  111%  

6 111%      

باسننتمارة قيننناس والعبننارات الخاصنننة  المحننناورىنننناك ارتبنناط واضنننح بننين  ( أن2منننن جنندول)يتضحح  
حيننث   المصننريالعبننارات مننع المجتمننع  ىننذهومنندى تناسننب  بموقننع الفننيس بننوكالتنشننئة السياسننية وعبلقتيننا 
كحنند  %(90)الباحننث نسننبة  تارتضننوقنند % 100% إلننى 90الخبننراء مننن  آلراءانحصننرت النسننبة المئويننة 

 قيد البحث. استمارة قياس مستوى التنشئة السياسيةفي  بالمحاور العبارات الخاصة  أدنى لقبول

فنتم تطبينق   Test Re Testقامنت الباحثنة بنإجراء اختبنار الثبنات لبلسنتمارة ، باسنتخدام  :اختبحار الثححبات
ثننم أعينند  طننبلب الجامعننة مننن العينننة   إجمنناليمننن  شنناب( 35)االختبننار القبمنني عمننى عينننة بمغننت نسننبتيا 

تطبيق االختبار عمي نفس العينة بعد أسبوعين من تطبيق االختبار القبمي وتم حساب معامل االرتباط بين 
 مما يدل عمي ثبات االستمارة . 0.87التطبيق األول والثاني وبمغ معامل الثبات 
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(3) رقم  جدول  

عادة التطبيقلكل محور من معامل ثبات  محاور األداة والدرجة الكمية لألداة بين التطبيق وا   

لعباراتعدد ا المجال  معامل االرتباط 
 1.89 6 المشاركة السياسية
 1.75 5 الوعي السياسي
 1.89 5 المعرفة السياسية

 1.77 16 معامل االرتباط الكمي قيم

 

 :اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  المعالجات -د

 (  Chi- square - test)  2اختبار كا -الجداول البسيطة من التكرارات والنسب المئوية  -

 (411)ن= ةعينة الدراس خصائص( 4) رقم جدول

% النسبة  الكليات    العبارات التكرار 

ص
ائ
ص
خ

 
سة
را
لد
 ا
نة
عي

 

 التربية بنين  25 51%
 

 بنات  25 51%
 اإلجمالي 51 111%
 بنين  51 111%

 بنات  -- -- التربية الرياضية
 اإلجمالي 51 111%
 بنين  25 51%

 بنات  25 %51 التربية النوعية 
 اإلجمالي 51 111%
 بنين  25 51%

 بنات  25 %51 التجارة
 اإلجمالي 51 111%
 بنين  25 51%

 بنات  25 %51 العموم
 اإلجمالي 51 111%
 بنين  25 51%

 بنات  25 %51 اآلداب
 اإلجمالي 51 111%
 بنين  25 51%

 بنات  25 %51 الزراعة
 اإلجمالي 51 111%
 بنين  25 51%

 بنات  25 %51 تطبيقيةالفنون ال
 اإلجمالي 51 111%
 بنين  225 56.25%

 بنات  175 %43.75 اإلجمالي
 اإلجمالي 411 111%
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التربينننة  -جامعنننة دميننناط )التربينننة كمينننات ن عيننننة الدراسنننة تضنننمنت جمينننع أ( 4منننن الجننندول رقنننم ) يتضححح 
من البنين والبنات  فيما   (تطبيقيةالفنون ال -اآلداب -الزراعة -العموم-لتجارةا -التربية النوعية -الرياضية

 مننن البنننين  ( مفننردة 225) الدراسننةعينننة  إجمنناليتضننم بنننين فقننط .وبمننغ  التننيعنندا كميننة التربيننة الرياضننية 
 العينة إجمالي% من 43.75( مفردة من البنات بنسبة 175و) العينة ، إجمالي% من 56.25بنسبة 

بالتنشئة  وعالقتو موقع الفيس بوكحول استخدام بالشباب العامة لمدراسة الميدانية الخاصة  النتائج
 : بمحافظة دمياط السياسية

 :المعرفة السياسية  أوال:

 (411ن= )ةعينة البحث نحو محور المعرفة السياسي آلراءالنسبة المئوية والتكرارات  (5) رقم جدول

 العبارات م
 %النسبة التكرارات

 أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا دائما
 5.5 18.5 76 22 74 314 اىتماماتك ىل تعتبر القضايا السياسية أولى  1
 4.5 39.75 55.75 18 159 223 ىل تتضمن طموحاتك المناصب السياسة 2

3 
قححححيم االنتمححححاء فححححي ظححححل لححححديك  ازدادتىححححل 

 21 21.5 58.5 81 86 234 التغيرات الحديثة في مصر.

ىل تعتقد ان المعمومات السياسية عبر موقحع  4
 6.5 39 54.5 26 156 218 .ذات مصداقية الفيس بوك

5 
ىحححححل تعتقحححححد أن االعتمحححححاد عمحححححى المعمومحححححات 

المنشححححورة عبححححر موقححححع التواصححححل  السياسححححية
 كافية الفيس بوكاالجتماعي 

196 176 28 49 44 7 

 
 (411ن= ) حول محور المعرفة السياسية شبابأراء ال إجماليترتيب  (6)رقم  جدول 

 
 م

 العبارات
 %النسبة التكرارات

 أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا دائما
 

 8.7 32.55 58.75 174 651 1175 المعرفة السياسية
 

بسننننبب  المعرفننننة السياسننننية ( أن أغمبيننننة أراء المفحوصننننين نحننننو محننننور6()5مننننن جنننندول )يتضحححح  
بعنننندد  (دائمننننا )جنننناءت اإلجابنننة كانننننت ايجابينننة حيننننث  الفننننيس بنننوك وقننننع التواصنننل االجتمنننناعيماتصننناليم ب

%( بينمنا 32.55( إجابنة بواقنع )651وحصمت إجابنة )أحياننا( عمنى ) %(58.75( إجابة بواقع )1175)
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أحياننا(  -%( وىنى نسنبة قميمنة إذا منا قورننت بنسنبتي )دائمنا8.7( بواقع )174حصمت إجابة )أبدا( عمى )
 جمالي أراء المفحوصين عينة البحث.  ا%( من 91.3البالغتان )

 تعنرف " بنوك الفنيس" مثنل االنترننت، عبنر االجتمناعي أصنبحت  التواصنل مواقع أن وترى الباحثة

مجتمعنا  بداياتنو فني كنان وقند واالنتشنار، التطور من ديناميكية حركة يشيد الذي الجديد، االجتماعي اإلعبلمب
 نصنية مكتوبنة إعبلمينة أداة منن ليتحنول الوقنت منع ازداد أن لبنث منا ثنم ومحدود، ضيق نطاق عمى افتراضيا

 .واستجاباتيم المتأثرين قرارات في تؤثر وبصرية سمعية إعبلمية أداة إلى
 والبصنري، السنمعي، لمفنرد الشخصنية األنمناط تأثيرىنا فني تسنتخدم التني المنؤثرة منن القنوة وبضحغوط

 السنمعي المنؤثرة أن القنوة أي مسنتغمة التنأثير، عممينة فني مينم محنور وأنماطنو المتنأثر أن باعتبنار  والحسني

 مبنينة ألنينا قراراتنو فني حنذر  والبصنري يسنمعو، أو بنو يتحندث منا ويتخينل عالينة طاقتنو ألن قراراتنو في سريع

 مر التي التجارب من المستنبطة وعواطفو مشاعره عمى قراراتو يبني  والحسي لؤلوضاع، الدقيق التحميل عمى

 أن وبما والسموك والمواقف، والمشاعر، واألفكار، والمفاىيم اآلراء لتغيير المؤثرين أولئك من محاولة في بيا،

 االىتمامنات فني مشنتركة فئنة كنل رغبنة لتحقنق المشناركة تفعينل فني أسنيمت االجتمناعي التواصنل مواقنع

 تحقينق وفني ، منظمنة غينر بقينادات والتنأثير التفاعنل و الضنغط فني دوًرا أيضنا لينا فنإن نفسنيا، واألنشنطة
 تحنول أن اسنتطاعت فقند ، جيند بشنكل وتوجييينا واسنتغبلليا اسنتثمارىا أحسنن منا إذا المجتمعينة المسنؤولية

 الشنبكات عبنر التواصنلنعند  أن يمكنن ال لنذا لمتنفينذ، جاىزة عمل مشروعات إلى والتوجيات واألفكار األقوال

 (45).الزمن مرور مع تتغير شبابية موضة االجتماعية
 :ثانيا: الوعي السياسي 

 411ينة البحث نحو محور الوعي السياسى  ن= ع آلراءالنسبة المئوية والتكرارات  (7) رقم   جدول

 %النسبة التكرارات العبارات م

 أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا دائما

هللق تمللت بتتيللر توجيللي السياسللي علل   ريلل  احللد  1
 عبر موتع التواصق االجتماعي الفيس بوي أصدتائي

211 136 64 51 34 16 

هللق تمللت باالشللتراي فللي اسحلليا  السياسللية المعللل   2
 عنيا عبر موتع التواصق االجتماعي الفيس بوي

167 159 74 41.75 39.75 18.5 

بتوجيللي السياسللي عبللر  أصللدتائيهللق تمللت بعتنللا   3
 موتع التواصق االجتماعي الفيس بوي

224 136 41 56 34 11 

المشلاركة البصلرية    بالصلور    أسلو هق تتبع  4
 بتوجيي السياسي الفيس بوي أصدتائيإلتنا  

238 126 36 59.5 31.5 9 

هلق تملت بنشلر معلومللات دو  التنكلد مل  مصللادرها  5
 الفيس بويعبر شبكة التواصق االجتماعي. 

214 96 91 53.5 24 22.5 
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 411ن=  حول محور الوعي السياسي أراء الشباب إجماليترتيب  (8)رقم  جدول 

 

 م

 العبارات
 %النسبة التكرارات

 أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا دائما

 15.2 32.65 52.15 314 653 1143 السياسيالوعي 

 

بسبب اتصاليم  الوعي السياسي( أن أغمبية أراء المفحوصين نحو محور 8()7من جدول ) يتض 
( إجابنننة بواقنننع 1043بعننندد ) (دائمنننا ) جننناءت اإلجابنننةوقنننع التواصنننل االجتمننناعي كاننننت ايجابينننة حينننث مب
%( بينمننا حصننمت إجابننة )أبنندا( 32.65بواقننع )( إجابننة 653وحصننمت إجابننة )أحيانننا( عمننى ) %(52.15)

%( 84.8أحيانا( البالغتان ) -%( وىى نسبة قميمة إذا ما قورنت بنسبتي )دائما15.2( بواقع )304عمى )
 جمالي أراء المفحوصين عينة البحث.  ا من

الركينننزة األساسنننية التننني يبننننى عميينننا النظنننام ىنننو  بشنننكل عنننام  السياسننني النننوعي أن وتحححرى الباحثحححة
السياسنني واالجتمنناعي، إذ أن إغفننال موضننوع الننوعي فنني عمميننة بننناء الدولننة سننتعني البننناء عمننى أسننس مننن 
الرمنال، إذ لنن يصنمد مثنل ىنذا البنناء أمنام أي أزمنة قند تمنر بينا الدولنة أو المجتمنع ميمنا كنان حجنم البنناء 

ىنننذه الفرضنننية نضنننعيا كأسننناس و عمنننى ىنننذه الحقيقنننة  تننندلب تاريخينننة السياسننني أو العمرانننني، وىنننناك تجنننار 
لدراسننتنا عننن أىميننة الننوعي السياسنني فنني بننناء الدولننة والمجتمننع وكيفيننة تعميقننو ليكننون أساسننا صننمبا لمتجربننة 

 (46) في نشر ىذا الوعي. الفيس بوكوالتي تمر بيا مصر ودور  الديمقراطية

 النزمن عامنل منن خبللينا أختنزل كبنرى تحنول ةمنمرح يعنيش المعاصنر  مأن العنال فيحو شك ال ومما

 مع اليوم مجتمعات التفاعل بين وحالة لؤلنشطة التقميدية مثلاأل ىي البديل  االجتماعية وأصبحت الشبكات

 جذري تحول حدوث يؤكد ما لمنظر وىو الفتة بدرجة االتصالي مالنظا ىمع تسيطر التي ىي البيئة والمحيط

 في التفاعل طويبل جدا وقتا أن الشبكات يقضى فييا الشباب والمراىقين  كما التعبير و التخاطب في أدوات

 ىنذهآثنار  الحيناة وبندأت مجناالت جمينع فني جوىرينة وتغينرات حقيقينة ثنورة إلنى أدى مما البعض يمبعض مع
 (47 )ستوى السياسي.ة عمى المصاعالمي وخ مستوى التغيرات عمى
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 : المشاركة السياسيةثالثا: 

 411ن=  عينة البحث نحو محور المشاركة السياسية آلراءالنسبة المئوية والتكرارات  (9)رقم  جدول 

 العبارات م
 %النسبة التكرارات

 أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا دائما

هللق تيللتم بمتابعللة الالللايا السياسللة عبللر موتللع التواصللق  1
 االجتماعي الفيس بوي

231 131 41 57.5 32.5 11 

 أصللدتائيبللدافع ملل   االنتخابيلة بياناتلليهلق تمللت باسللتخرا   2
 عبر موتع التواصق االجتماعي الفيس بوي

158 166 76 39.5 41.5 19 

عبلر  أصلدتائيهق شاركت في االنتخابات الساباة بدافع مل   3
 موتع التواصق االجتماعي الفيس بوي

216 133 51 54 33.25 12.75 

التوجيات السياسية التي تعارلي عبر هق تاوم بردود على  4
 موتع التواصق االجتماعي الفيس بوي

224 118 68 56 27 17 

السياسللي عبللر موتللع التواصللق  لرأيللي بالدعايللةهللق تمللت  5
 االجتماعي الفيس بوي

187 167 46 46.75 41.75 11.5 

هللق تنللاتم المولللوعات السياسللية التللي يتناوليللا مواتللع  6
 عند لاا هم.   صدتا مع اس  الفيس بوي التواصق االجتماعي

242 122 36 61.5 31.5 9 
 

 411ن=  السياسية مشاركةحول محور ال أراء الشباب إجماليترتيب  (11)رقم جدول 

 
 م

 العبارات
 %النسبة التكرارات

 أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا دائما
 

 13.2 34.41 52.37 317 826 1257 المشاركة السياسية
 

نحو المشاركة السياسية بسبب يميل ( أن أغمبية أراء المفحوصين 10()9من جدول ) يتض 
( إجابة بواقع 1257بعدد ) (دائما )اإلجابةجاءت وقع التواصل االجتماعي كانت ايجابية حيث ماتصاليم ب

بينما حصمت إجابة )أبدا(  ،%(34.41( إجابة بواقع )826وحصمت إجابة )أحيانا( عمى ) %(52.37)
أحيانا( البالغتان  -وىى نسبة قميمة إذا ما قورنت بنسبتي )دائما ،%(13.2( بواقع )317عمى )

 %( من أجمالي أراء المفحوصين عينة البحث.  86.78)

 جميع أن إذ  االجتماع عمم موضوعات من أساسيا موضوعا السياسية المشاركة أن وترى الباحثة
 لمقيم مشترك فيم من لدييا يتوفر ما عمى وتطويرىا تماسكيا في تعتمد العربية واألجنبية المجتمعات
 يمكنوبسيولة ولكن   المشترك الفيم ىذا إلى يصل أن لئلنسان يمكن وال ، المجتمع تسود التي والعادات

 نظام في معينا دور وليشغل مكانو يحتل وحتى الوالدة منذ وممتدة طويمة عممية طريق عن إليو يصل أن
 .آخر  ءشي أي من أكثر االكتساب من تقترب فالعممية ، معين اجتماعي
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 جوكربيرج قرر ثم سنتين لمدة الثانوية والمدارس الجامعات طمبة عمى قاصرا "بوك فيس" موقع استمرلقد  
 وكانت استخدامو، في يرغب من كل أمام موقعو أبواب يفتح أن وىي لؤلمام، أخرى خطوة يخطو أن

عام  من ديسمبر شير في مستخدم مميون 12 من ارتفع إذ الموقع، مستخدمي عدد في طفرة النتيجة
 فرد أي دخول يتيح الذي بوك الفيس موقع لطبيعة  ونظرا، (48) مستخدم مميون 40 من أكثر إلى 2007
 لؤلفراد يتيح مما بينيم التواصل لسيولة األفراد بين عمى المعمومات الحصول في غنى مصدر فيو إليو،
 الموقع خبلل من السمطات ضد ىجمات شن عمى بالتحريض قيام البعض و الحكومات حول اآلراء إبداء
 قبل من بوك الفيس استخدام تم أنو كماالعربية  مصر لجميورية يناير 25 في ثورة حدث كما ثوراتقيام 
 لمحكومة معارضة حركات تنظيم في واستغبلل الموقع الحكومة، إلى االنتقادات لتوجيو المواطنين بعض

 . (49) اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أبعاد ليا معمومات
 فروض الدراسة : اختبار نتائج

 411ن=المعرفة السياسية  موقع الفيس بوك و العالقة بين استخدام  (11)رقم جدول 

 العبارات م
 %النسبة التكرارات

2كا  الداللة 
 أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا دائما

ىحححل تعتبحححر القضحححايا السياسحححية أولحححى  1
 دال 22.84 5.5 18.5 76 22 74 314 اىتماماتك 

ىحححححل تتضحححححمن طموحاتحححححك المناصحححححب  2
 دال 19.54 4.5 39.75 55.75 18 159 223 السياسة

قيم االنتمحاء فحي ظحل لديك  ازدادتىل  3
 دال 21.11 21 21.5 58.5 81 86 234 التغيرات الحديثة في مصر.

4 
ىححل تعتقححد المعمومححات السياسححية عبححر 

  الفيس بحوك موقع التواصل االجتماعي
 .ذات مصداقية

 دال 23.18 6.5 39 54.5 26 156 218

5 

ىل تعتقد أن االعتماد عمى المعمومات 
المنشححححححورة عبححححححر موقححححححع  السياسححححححية

  الفحححححيس بحححححوك التواصحححححل االجتمحححححاعي
 كافية

 دال 16.25 7 44 49 28 176 196

  9.17=  1.15الجدولية عند  2كا قيمة*

والمعرفة  الفيس بوكمستخدمي  شبابال دالو إحصائيا بين( وجود فروق 11من جدول رقم ) يتض 
 القضاياوقد جاء اعتبار  في عبارات محور المعرفة السياسية  0.05عند مستوى معنوية السياسية 
 في الحديثة التغيرات ظل في االنتماء قيم%  يميو زيادة  76بنسبةدائما  ت ىتمامااال أولى السياسية



 د. شادية محمد جابر الدقناوى      بوك في التنشئة السياسية لمشباب الجامعيدور الفيس 

- 214 - 
 

ثم االعتقاد بان ، % 55.75بنسبة  ةيالسياس المناصبلتولى طموح % ثم ال 58.5بنسبة مصر
، %  54.5بنسبة ذات مصداقية الفيس بوك المعمومات السياسية عبر موقع التواصل االجتماعي

كافية  الفيس بوك االعتماد عمى المعمومات السياسية المنشورة عبر موقع التواصل االجتماعي واخيرا 
 ،ويتضح دور الفيس بوك في زيادة معارف ومعمومات الفرد وشعوره باالنتماء والمسؤولية% 49بنسبة

وبذلك يتأكد   ،(2010( ، دراسة )فانسون،2012حسنى عوض ، )وىو ما يتفق مع دراسة الوطنية،
وبين المعرفة  موقع الفيس بوك استخدام ذات داللة إحصائية بينتوجد عبلقة  األول فرضصحة ال
 . لمشباب الجامعيالسياسية 

 411ن= الوعي السياسي موقع الفيس بوك و( العالقة بين استخدام 12) رقم  جدول

 العبارات م
 %النسبة التكرارات

2كا  الداللة 
 أبدا أحيانا  دائما  أبدا أحيانا  دائما 

1 
ىححل قمححت بتغيححر توجيححك السياسححي عححن طريححق 

عبححر موقححع التواصححل االجتمححاعي  أصححدقائكاحححد 
 الفيس بوك

 دال 17.52 16 34 51 64 136 211

2 
ىحححل قمحححت باالشحححتراك فحححي األححححزاب السياسحححية 
المعمححن عنيححا عبححر موقححع التواصححل االجتمححاعي 

 الفيس بوك
 دال 16.52 18.5 39.75 41.75 74 159 167

بتوجيححك السياسححي  أصححدقائكىححل قمححت بعقنححاع  3
 دال 13.58 11 34 56 41 136 224 عبر موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك

المشححححححاركة البصححححححرية ""  أسححححححموبىححححححل تتبححححححع  4
 دال 17.22 9 31.5 59.5 36 126 238 بتوجيك السياسي أصدقائكبالصور"" إلقناع 

5 
ىححححل قمححححت بنشححححر معمومححححات دون التأكححححد مححححن 
مصححححادرىا عبححححر شححححبكة التواصححححل االجتمححححاعي. 

 الفيس بوك
 دال 16.27 22.5 24 53.5 91 96 214

  9.17=  1.15الجدولية عند  2كا قيمة*

والوعي الفيس بوك مستخدمي شباب ال دالو إحصائيا بين( وجود فروق 12من جدول رقم ) يتض 
في المركز  ءصدقااألسموب المشاركة البصرية بالصور إلقناع وقد جاء أ0.0ة عند مستوى معنوي السياسي
 56بنسبة  بوك الفيس موقع عبر السياسي توجوالب ءصدقااأل إقناع% ، يمييا 59.5 دائما بنسبة االول
 بنسبة  بوك الفيس االجتماعي التواصل شبكة عبر مصادرىا من التأكد دون معمومات نشر ، ثم%

 خيرا  % وأ50بنسبة الفيس بوك عبر موقع ءصدقااألتوجو السياسي عن طريق احد الر يتغي% ، ثم 53.5
أي ان ، %41.75بنسبة   االشتراك في األحزاب السياسية المعمن عنيا عبر موقع التواصل االجتماعي

الفيس بوك يتيح التواصل مع االصدقاء وتبادل اآلراء والمعمومات مما يؤدى الى الوعى السياسي، وتتفق 
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عمى  تأثيره(حيث اشارت الى ان استخدام الفيس بوك كان لو  2008،  العتيبيالدراسة الحالية مع دراسة )
 ذات داللة إحصائية بينوجد عبلقة الثاني ت فرضوبذلك يتأكد صحة الالشخصية وانماط حياتيم وتفكيرىم 

  لمشباب الجامعي الوعي السياسيوبين  موقع الفيس بوك استخدام
 411ن= والمشاركة السياسيةموقع الفيس بوك العالقة بين استخدام  (13)  رقم  جدول 

 

 العبارات م
 % النسبة التكرارات

2كا الدالل 
 أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا دائما ة

تيتم بمتابعة القضايا السياسة عبر موقع التواصل  ىل 1
 دال 13.58 11 32.5 57.5 41 131 231 االجتماعي الفيس بوك

 أصدقائكبدافع من  االنتخابية بياناتكىل قمت باستخراج  2
 دال 17.51 19 41.5 39.5 76 166 158 عبر موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك

 أصدقائكىل شاركت في االنتخابات السابقة بدافع من  3
12.7 33.25 54 51 133 216 عبر موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك

 دال 16.25 5

ىل تقوم بردود عمى التوجيات السياسية التي تعارضك  4
 دال 22.61 17 27 56 68 118 224 عبر موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك

5 
السياسي عبر موقع التواصل  لرأيك عايةبالدىل قمت 

 دال 21.11 11.5 41.75 46.75 46 167 187 االجتماعي الفيس بوك

6 
ىل تناقش الموضوعات السياسية التي يتناوليا مواقع 

عند  صدقاءمع األ  الفيس بوك التواصل االجتماعي
 لقاءىم.

 دال 14.51 9 31.5 61.5 36 122 242

  9.17=  1.15الجدولية عند  2كا قيمة*

الفيس بوك مستخدمي  شباب( وجود فروق دالو إحصائيا بين ال13من جدول رقم ) يتض  
وقد جاءت مناقشة في عبارات محور المشاركة السياسية  0.05والمشاركة السياسية عند مستوى معنوية 

%  60.5االول دائما بنسبة  الموضوعات السياسية التي يتناوليا الفيس بوك مع االصدقاء في المركز
% ، ثم الرد عمى التوجيات السياسية عبر 57.5يمييا متابعة البرامج السياسية عبر الفيس بوك بنسبة 

وجاءت الدعاية لمراي  % 54ثم المشاركة في االنتخابات عن طريق الفيس بنسبة % ،56الفيس بنسبة 
، واخيرا استخراج البيانات االنتخابية عبر الفيس بنسبة %46.75السياسي عبر الفيس بوك بنسبة 

% ، مما سبق يتضح ان الفيس بوك يمعب دورا كبيرا في المشاركة السياسية لمشباب وانو وسيمة 39.5
خالد ، و دراسة) (50)(2012،عبداهلل الدراوشة )عمى الشباب وىو ما يتفق مع دراسة  التأثيرىامة في 

أن الفيس بوك أكثر وسائل االتصال تأثيرًا  عمى دور الشباب لتى اشارت الى وا (51 )( 2009، زعموم 
التى اشارت الى ان استخدام الفيس  Owens, etal,2011))(52)وكذلك دراسة   والمشاركة ، في التغيير

 والشعر، اإلنترنت، شبكة عمى وخريطة الفوتوغرافية، والصور الفيديو، أشرطة الشباب بوك ادى الى انتاج
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 مبادرات في وفعاالً  مبتكراً  دورا لمشباب أصبح لذلك ونتيجة لآلخرين، لنقميا وأفكارىم تصوراتيم عن لمتعبير
شراكيم أوضاعيم تحسين عمى تعمل التيوالمشاركة االيجابية   االجتماعي التغيير  صنع عمميات في وا 
 توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين الثالثوبذلك يتأكد صحة الفرض  المحمية مجتمعاتيم في القرار

  لمشباب الجامعيالسياسية  المشاركة وبين موقع الفيس بوك استخدام
 044ن= "التنشئة السياسية ( "داللة الفروق بين الذكور واإلناث في14)رقم  جدول 

 
 العبارات م

 175ن= بنات  225ن= بنين 

 أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا دائما

 41 181 391 133 471 785 السياسية المعرفة 1

 116 234 312 188 419 741 الوعي السياسي 2

 163 258 468 154 568 789 المشاركة السياسية 3

 321 673 1161 475 1457 2315 المجموع 4

تنشنئة في محناور ال  الذكور واإلناثمن ( وجود فروق في استجابات عينة البحث 14من جدول ) يتض        
 االننناث عمننى( تكنرار بينمننا حصنمت 2315) المحنناور باسنتجابة )دائمننًا(حننول النذكور السياسنية حيننث جناء اتفنناق 

بينمنا جناءت نسنبة اتفناق االسنتجابة  لئلنناث( 673، ) لمنذكور( 1457، وجاءت في اسنتجابة أحياننا )( 1160)
 الننذكورائص عينننة البحننث مننن ( وترجننع الباحثننة تمننك الفننروق إلننى خصنن320) واالننناث( ، 475) لمننذكور)ابنندأ( 
والمشناركة فني ييم فرص أكثر منن الحركنة والتجنول لديتوفر فالذكور تختمف طبيعة الذكور عن االناث ،   حيث

مختمفة خارج المنزل منع االصندقاء  بأماكنانشطة مختمفة ولقاءات مثل الندوات او المؤتمرات الشعبية  والتواجد 
تامننة مثننل  المشنناركة بحريننةعكننس االننناث حيننث ال يتنناح لمفتنناة  الننرأيالمشنناركة وابننداء  فننيممننا يتننيح لننو الفرصننة 

 25ومنن ابرزىنا دورىنا فنى ثنورة  واالجتمناعي السياسنيالعمنل  فنيالمشاركة  فيالذكور وان كان لمفتاة دورا ىاما 
شاركتيم ومياراتيم تفاعميم وم فيتساوون ي( بان االناث والذكور 2011وقد اثبتت دراسة )حسنى عوض ،يناير 
 . استخدام الفيس بوك في

 الخالصة:

( مفنردة منن شنباب جامعنة دميناط حنول دور الفنيس بنوك 400الميدانينة التني اجرينت عمنى)تناولت الدراسنة 
عمنى الجمينور وبخاصنة ليا تأثير كبير   New Mediaمية جديدةبلفي التنشئة السياسية ، وىو وسيمة اع

 المجتمنع بنناء في ويشاركون بفاعمية  ومستقبميا األمة أمال تبنى عمييم المجتمع، شرائح أىم وىم  الشباب
 الحرينننة،و  واإلصنننبلح التغيينننر لتحقينننق وخاصنننة مصنننر  العربننني المجتمنننع فننني الشنننباب سنننعى فقننند وتقدمنننو،

 يماستخداما في تغيير الخريطة السياسية في المجتمعات العربية عن طريق وشاركو  والعدالة  والديمقراطية،
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، لننذا البنند مننن االىتمننام ومؤسسنناتو المجتمننع فنني اإليجننابي يننريالتغ حننداثإل االتصننال ووسننائل التكنولوجيننا
مما يترتب  السياسي ىتؤدى لزيادة الوع والتيبالتنشئة السياسية لمشباب بمختمف ابعادىا المعرفة السياسية 

 لحقوقنو وواجباتنو يسناىم فنى تقندم  في تنمية وبناء المجتمنع وخمنق جينل واع مندركعميو المشاركة السياسية 
 : وقد توصمت الدراسة الى، الوطنورفعة شان 

 الجامعيوالمعرفة السياسية لدى الشباب  لفيس بوكا استخدام توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين -1
 عينة الدراسة

 الجامعيالشباب  الوعي السياسي لدىو  لفيس بوكااستخدام  توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين -2
 الدراسة. ةعين

 الجامعيوالمشاركة السياسة لدى الشباب  لفيس بوكااستخدام  توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين -3
 عينة الدراسة

 .الذكور لصالحو السياسية التنشئة  في االناثو  الذكور بين ذات داللة إحصائية توجد فروق -4
 

 التوصيات :
 . الفيس بوكعند استخداميم شباب القبمي لم قيام مؤسسات التنشئة االجتماعية بالتوجيو (1
 .المتابعة الرشيدة من جانب األسرة لمشباب خبلل استخداميم الفيس بوك  (2
 . ن قبل مؤسسات التنشئة االجتماعيةغرس ثقافة الحوار واحترام الرأي اآلخر م (3
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