


 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 الشكر والتقدير
 " ق الوا سبحانك ال علم لنا إال ماعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم"

 ق ال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:"من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"

بداية نحمد اهلل سبحانو وتعالى على منو وكرمو ونعمتو وفضلو  
بفضلو وعطائو    علينا،ونشكره على إمداده لنا بالقوة والصبر،وإكرامنا

 إلتمام ىذا العمل.

كما نتقدم بالشكر وخالص اإلمتنان والتقدير ألستاذنا المشرف "عثامنية  
عبد الق ادر" على رحابة صدره وسعة أف اقو، وصبره معنا طيلة إنجاز  
ىذه الدراسة، كما نتوجو بالشكر إلى جميع أساتذة قسم علوم اإلعالم  

تف اؤل واإلصرار وحب الوصول إلى  واإلتصال، الذين بعثوا فينا روح ال
 النجاح.

 وإلى كل من ساعدنا في إتمام ىذا العمل المتواضع.

 طارق*** نيلة ***مروى  



             
بعد بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين والحبيب 

 المصطفى.

سدد خطاي ماعميا سوى أن أحمد اهلل كثيرا، وأشكره شكرا جزيال، ألنو وفقني و 
 وأنعم عميا بالصحة حتى أنييت ىذا العمل.

أىدي ثمرة نجاحي إلى العائمة الكريمة، األب الحنون "أحمد" وأمي 
 الغالية"فييمة".

 ينبوع البركة الجد "صالح" وأخي" محمد ,أختي "ريمة"

 ،مريم ومروة"و صدام إلى كل األصدقاء"أمين ومحسن، فريد

وأقول ألف  2017إتصال وعالقات عامة دفعة إلى جميع طمبة سنة ثانية 
 مبروك عمى التخرج

 

 

                               



                                                   بسم اهلل الرحمن الرحيم

 "وقل إعمموا فسيرى اهلل عممكم ورسوله والمؤمنون"

 صدق اهلل العظيم                                      

يل إال بشكرك، وال يطيب النهار إال بطاعتك،وال تطيب المحظات إال إلهي ال يطيب الم
 بطاعتك...وال تطيب األخرة إالبعفوك...وال تطيب الجنة إال برؤيتك...

 إلى من بمغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة، إلى نبي الرحمة ونور العالمين

 "سيدنا محمد صمى اهلل عميه وسمم"

ى من كان المرشد الناصح طوال مشوار حياتي، إلى من إلى من فطمت عمى قوته، إل
عممني فضائل األخالق ودروس الحياة، وعممني أن الحياة أخذ وعطاء، إليك يا سراج ليمي 

 أنحني تواضعا أهديك ثمرة ترقيك طوال مشواري الدراسي  ""ابي حفظه اهلل"

ات والكممات لوصف  إلى الشمعة التي إحترقت وضحت من أجمي ، إلى التي ال أجد العبار 
، إلى التي قيل عنها أن الجنة تحت أقدامها" امي العزيزة حبي لها، إلى الصدر الحنون

 حفظها اهلل"

 إلى أجمل هدية من اهلل إخوتي.

 إلى رفيقاي في البحث."إلى أصدقاء الدراسة.–إلى زوجي 

 إلى كل من نطق لسانه بكممة التوحيد وصدقها قمبه

 إلى كل هؤالء وأهدي ثمرة نجاحي
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 الدراسة ملخص
 

 ملخص الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مواقع التواصل االجتماعي "الفيس بوك" )نشأتيا، أنواعيا  

باإلضافة إلى الدور الذي تمعبو في تشكيل وتنمية الوعي السياسي لفئة الطمبة الجامعيين،  ،أىميتيا...(

 مستعممي ىذه المواقع. من بقالمة 5491وقد وقع االختيار عمى طمبة الثامن ماي 

ولتحقيق ىذا اليدف تم استخدام المنيج المسحي من خالل توزيع استمارة لجمع البيانات من 

إرساليا إلى ثالثة من خالل  االستمارةتحكيم (، وتم  مفردة 15)، وتكونت عينة الدراسة منالمبحوثين

 أساتذة محكمين من قسم عموم اإلعالم واالتصال وعمم المكتبات.

صحة أو خر تطبيقي الذي تم فيو التحقق من وآقسمت دراستنا إلى جانب منيجي وثاني نظري  و

حيث قسمناىا  ،وقد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى استمارة استبيان كأداة لجمع البيانات .لفرضياتخطأ ا

 المحور األول خاص بالبيانات الشخصية، في حين كان عنوان المحور الثاني إلى ثالث محاور كالتالي:

، أما المحور الثالث فكان جتماعي من طرف الطمبة يزيد من الثقافة السياسيةاستخدام مواقع التواصل اال

 .دية من حيث كونيا مصدر لممعموماتعنوانو شبكات التواصل االجتماعي تنافس وسائل االعالم التقمي

 بين أىم النتائج المتوصل إلييا نجد: ومن

 ى الفيس بوك ويقضون اكثر من أربع ساعات في التصفح.أغمبية المبحوثين يعتمدون عم 

  مواقع التواصل االجتماعي" الفيس بوك" تزيد من الثقافة السياسية لمطمبة وتعززىا ، وبفضميا

 يصبح الطالب قادر عمى التحميل السياسي والمشاركة السياسية.

 فضيل الطمبة لمواقع التواصل االجتماعي " الفيس بوك" عمى حساب اإلعالم التقميدي في جمع ت

 .المعمومات السياسية



Résumé de l’étude : 

Cette étude vis à connaitre et comprendre les sites de réseaux sociaux 

«  Facebook  » ( leur création , les différents réseaux , leur importance , … ) .  

En plus du rôle  joué par ces réseaux dans la formation et le développement de la 

conscience politique  des étudiants universitaires . Nous avons choisi comme 

échantillon les étudiants de l’Université du 08 mai 1945 de Guelma , utilisateurs 

de Facebook . 

Pour atteindre cet objectif nous avons utilisé la méthode d’enquête consistant en 

la distribution d’un formulaire pour recueillir des données auprès des étudiants . 

L’échantillon d’étude est composé de 50 étudiants . Nous avons vérifié la 

véracité du formulaire en l’envoyant à trois( 03 ) professeurs de la faculté des 

sciences de l’information et de la communication et bibliothéconomie .  

Notre étude a comporté un coté méthodologique , un autre théorique et un côté 

pratique dans lequel on a vérifié les hypothèses ……. Le premier axe  concerne 

les données personnelles alors que le deuxième axe s’intitule : «  L’utilisation 

des réseaux sociaux par les étudiants augmente leur culture politique . Et le 

troisième axe a pour thème : «  les réseaux sociaux concurrencent les mass 

media traditionnels en tant que source d’ informations . 

Parmi les résultats les plus importants que nous avons obtenus :  

 La plupart des répondant sont des étudiants préparant la licence . 

 La plupart des répondant utilisent Facebook plus de 04 heures par jour . 

 Les réseaux sociaux «  Facebook » augmentent la culture politique des 

étudiant et la consolident et leur permettent d’étre capable d’analyse 

politique et de participation politique . 



 La préférence pour les étudiants des réseaux sociaux «  Facebook «  aux 

dépens des mass media traditionnels dans la collecte d’informations 

politiques. 



 
 

 *عامة مقدمة*



 مقدمة
 

 
 أ

    مقدمة:  

تعد وسائل اإلعالم المرئية و المسموعة والمقروئة مصدرا ميما من مصادر التوجيو والتثقيف في          

أي مجتمع، فعمى مدى عصور طويمة مضت كانت وسائل اإلعالم التقميدي ىي الوسيمة الوحيدة التي يتم 

يصال الرسائل المختمفة إلييم، لكن مع التطور المتسارع لوسائل  االعتماد عمييا لموصول إلى الجماىير، وا 

لك ذأدى إلى ظيور واقع إعالمي جديد، و ،، والنمو المتزايد لمثورة التكنولوجية الرقمية واالتصالاإلعالم 

مية بقوالب إلكترونية غير بفضل الشبكة العنكبوتية التي وفرت لمجميور نوعا جديدا من  الخدمة اإلعال

 متعارف عمييا في اإلعالم التقميدي.

أحد مظاىر التطور والتقدم في الوقت الراىن، حيث ميدت  االجتماعيوتمثل شبكات التواصل        

وأصبح المستخدم يمارس من خالليا  الطريق لكافة المجتمعات لمتقارب والتعارف وتبادل اآلراء  واألفكار،

 التفاعمية والتشاركية بكل حرية.كل األنشطة 

" الفيس بوك" أحدثت طفرة نوعية ليس فقط في االجتماعيوىنا يمكن أن نقول أن شبكات التواصل        

بين األفراد والجماعات، بل تجاوزت ذلك بحسب العديد من المختصين لتشكل واحدة من  االتصالمجال 

محميا وعالميا، وذلك لما تتيحو من  االجتماعيالتغيير  أىم أدوات اإلعالم التفاعمي، وأصبحت أحد عوامل

إمكانات لمتواصل والسرعة في إيصال المعمومة، كما أصبحت محركا لمشعوب  من أجل المطالبة بحقوقيم 

السياسية المشروعة والتعبير عن آرائيم  تجاه القضايا السياسية لمبالد، عن طريق التعميق و تبادل الصور 

 في حين صارت عامال مؤرقا لمحكومة المستبدة. ومقاطع الفيديو،



 

 

 

 *األول الفصل *
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 الدراسات السابقة -1

بأف عممو ىذا ىو عبارة عف حمقة متصمة  االقتناعإف نمو المعرفة وتشبعيا يفرض عمى الباحث        

لمحاوالت كثيرة ،فكؿ عمؿ عممي مف ىذا القبيؿ البد وأف تكوف جيود أخرى مسجمة في شكؿ دراسات 

سابقة مرتبطة بالبحث و تعود بالفائدة عمى الباحث فيي بمثابة حجر األساس الذي ترتكز عميو دراستو 

جوانب الموضوع وىي أساس التحميؿ الذي تنتيي بو وتساعده في صياغة الفروض و اإللماـ بجميع 

يكتب في البحوث ، فمعرفة  الدراسة في خاتمة المطاؼ ، فالبحث ال يبدأ مف فراغ وىو ليس أخر ما

 الباحث لمجيودات مف سبقوه يجعمو يبدأ مف نقطة النياية التي وضعوىا.

مف قبؿ  باالىتماـالسياسي" قد حظي  في تشكيؿ الوعي االجتماعيفموضوعنا "دور مواقع التوصؿ        

ومف  االجتماعيةو العديد مف الباحثيف و الدارسيف سواء في مجاؿ العمـو السياسية أو الدراسات اإلعالمية 

 أىـ ىذه الدراسات ذات الصمة بالموضوع نجد :

 الدراسة األولى :

في اإلعالـ والتي أعدت  الماجيستيرلمتطمبات الحصوؿ عمى درجة  استكماالوىي دراسة قدمت        

مف طرؼ الطالب رأفت ميند عبد الرزاؽ بإشراؼ األستاذ الدكتور :عبد الرزاؽ الدليمي وكانت بعنواف 

او باألحرى في الفترة الممتدة  2013في تشكيؿ الوعي السياسي سنة  االجتماعي"دور مواقع التواصؿ 

 . 2013-06-1إلى غاية  1-03-2013

راسة ميدانية لحالة الحراؾ الشعبي في العراؽ عمى عينة مف طمبة جامعات كؿ وىي عبارة عف د       

:ىؿ ىناؾ تأثير لمواقع التواصؿ  تيكاآلمف الموصؿ و األنبار و تكريت، حيث جاءت اإلشكالية 

السياسية لطمبة الجامعات  االتجاىاتاليوتيوب عمى تشكيؿ و  المتمثمة في الفيس بوؾ، التويتر االجتماعي
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ية في كؿ مف الموصؿ و األنبار و تكريت في طرح القضايا المعاصرة التي تيميـ و في التأثير العراق

عمى السموكيات السياسية و الفكر السياسي لدييـ ال سيما مما يطمؽ عميو اليوـ بالحراؾ الشعبي في 

 العراؽ؟

 عف اإلشكالية ثالث تساؤالت وىي : وانبثؽ

  و أثرىا في  االجتماعيصؿ و األنبار و تكريت لمواقع التواصؿ طمبة جامعات المو  استخداـما طبيعة

 و السموكيات و الفكر السياسي لدييـ ؟ االتجاىاتتشكيؿ 

  مف بيف وسائؿ اإلعالـ  االجتماعيكيؼ يقيـ طمبة جامعات الموصؿ واألنبار و تكريت مواقع التواصؿ

 األخرى ؟

  تويتر( في طرح قضايا معاصرة تيـ الشباب -يوتيوب-)الفيس بوؾ االجتماعيىؿ تسيـ مواقع التواصؿ

 لطالب جامعات الموصؿ و األنبار وتكريت ؟ الجامعي

 كما أرفقت التساؤالت بعدة فرضيات:

  في تشكيؿ اإلتجاىات السياسية وفي التأثير عمى السموكيات والفكر  االجتماعيلتواصؿ اتسيـ مواقع

 الب جامعات الموصؿ و األنبار و تكريت.السياسي لدى الشباب الجامعي لط

  تويتر( في تشكيؿ اإلتجاىات السياسية وفي -يوتيوب-)الفيس بوؾ االجتماعيال تسيـ مواقع التواصؿ

التأثير عمى السموكيات والفكر السياسي لدى الشباب الجامعي لطالب جامعات الموصؿ و األنبار و 

 تكريت.
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 الفيس  االجتماعي( في أثر مواقع التواصؿ 0.05وى داللة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مست(

متغيرات )النوع، مكاف السكف،  باختالؼالسياسية لمشباب الجامعي  االتجاىاتتويتر( عمى -يوتيوب-بوؾ

 المرحمة الدراسية، الكمية والفئة العمرية (.

 ( في أثر مواقع 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفيس  االجتماعيالتواصؿ(

متغيرات )النوع، مكاف السكف،  باختالؼالسياسية لمشباب الجامعي  االتجاىاتتويتر( عمى -يوتيوب-بوؾ

 المرحمة الدراسية، الكمية والفئة العمرية (.

الباحث المنيج الوصفي التحميمي والذي يحاوؿ مف خاللو  استخدـأما فيما يخص المنيج فقد 

في تشكيؿ الوعي السياسي عمى طمبة جامعات الموصؿ و  االجتماعيمواقع التواصؿ  التعرؼ عمى دور

 األنبار و تكريت ويسعى الباحث مف خالؿ ىذا المنيج أف يوضح و يفسر و يقيـ نتائج الدراسة.

و بالنسبة لمجتمع الدراسة  فتمثؿ في طمبة جامعات الموصؿ و األنبار و تكريت في حيف 

مفردة مف  400 باستردادمفردة عمى عينة الدراسة وقاـ  430الباحث العينة العشوائية وقاـ بتوزيع  استخدـ

ىذه الدراسة عمى  واقتصرت( مف مجموع العينة التي تـ توزيعيا %93عينة الدراسة والتي تمثؿ ما نسبتو )

مختمفة وىؤالء الطمبة عينة عشوائية مف جميع المراحؿ العمرية، ومف تخصصات عممية و أدبية وكميات 

ىـ جزء مف الجميور الداخمي لجامعات كؿ مف الموصؿ و األنبار و تكريت وبالتالي ىـ جزء مف 

 الجميور الداخمي الكمي لممجتمع العراقي.

 كما توصمت الدراسة إلى عدة نتائج :

  السياسية لدى  االتجاىاتتويتر(تسيـ في تشكيؿ -يوتيوب-)الفيس بوؾ االجتماعيإف مواقع ا لتواصؿ

 الشباب الجامعي لطالب جامعات الموصؿ و األنبار و تكريت.
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 ( في أثر مواقع التواصؿ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفيس  االجتماعي(

متغيرات )النوع، مكاف السكف،  باختالؼالسياسية لمشباب الجامعي  االتجاىاتتويتر( عمى -يوتيوب-بوؾ

 حمة الدراسية، الكمية والفئة العمرية (.المر 

  7555  ىي الفيس بوؾ بنسبة   االجتماعيثالث مواقع لمتواصؿ  استخداـأظيرت نتائج الدراسة % 

 . % 12575و اليوتيوب بنسبة  % 11575وتويتر بنسبة 

 كاف  االجتماعيمف أفراد العينة ىـ مقتنعيف بأف شبكات التواصؿ  % 80نسبتو  أظيرت النتائج بأف ما

فراد العينة أ مف%20سية العربية بينما كانت نسبة  محرضا أساسيا عمى بعض التغييرات في الساحة السيا

 .1مثمت الرفض

مف ىذه الدراسة فقد أعطتنا نظرة شاممة ومفصمة حوؿ موضوع البحث  االستفادةأما فيما يخص 

 اختيارومختمؼ المتغيرات التي قد تتأثر و تأثر فيو كما أنيا أنارت الطريؽ في فيـ الموضوع و سيمت لنا 

 منيجية تتالئـ مع طبيعة دراستنا و األىداؼ المسطرة في بداية البحث. 

 الدراسة الثانية:

الدراسة لنيؿ درجة الماجيستير في اإلعالـ والتي أعدت مف طرؼ الطالب: أشرؼ  قدمت ىذه       

عصاـ فريد صالح بإشراؼ الدكتور: عزت محمد حجاب والتي كانت بعنواف: "دور مواقع التواصؿ 

. وكانت  2016في زيادة المعرفة بالقضايا السياسية لدى الشباب الجامعي األردني سنة  االجتماعي

عينة مف طمبة جامعتي اليرموؾ والشرؽ األوسط أي أنيا دراسة ميدانية، وتتمحور مشكمة الدراسة عمى 

                                                             
مذكرة تخرج قدمت لنيؿ شيادة  في تشكيؿ الوعي السياسي، االجتماعيرأفت ميند عبد الرزاؽ: دور مواقع التواصؿ   1

 .2013البترااألردنية، جامعة ،الماجستير
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في زيادة المعرفة لدى الشباب الجامعي  االجتماعيالدراسة في التعرؼ عمى مدى مساىمة مواقع التواصؿ 

 :كاآلتيبالقضايا السياسية المختمفة في حيف كانت التساؤالت الفرعية 

 ؟االجتماعيالشباب الجامعي األردني لمواقع التواصؿ  استخداـطبيعة  ما 

 بشكؿ عاـ؟ االجتماعيالشباب الجامعي األردني لمواقع التواصؿ  استخداـدوافع  ما 

 ؟االجتماعيالشباب الجامعي األردني لمواقع التواصؿ  الستخداـلدوافع السياسية  ما 

 في متابعة القضايا السياسية  االجتماعيصؿ الشباب الجامعي األردني عمى مواقع التوا اعتمادأسباب ا م

 واألحداث الجارية؟

أما فيما يخص المنيج المستخدـ في ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي التحميمي، كذلؾ تمثؿ مجتمع        

الباحث  اعتمدتحديدا، كما  البكالوريوسالدراسة في طمبة جامعتي اليرموؾ والشرؽ األوسط في مرحمة 

 مفردة. 435عمى العينة القصدية العشوائية، حيث تكونت عينة الدراسة مف 

ىو موقع       استخدامياوفي األخير أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف أكثر المواقع التي يفضؿ الطمبة        

 الفيس بوؾ، كما أظيرت أيضا وجود أثار معرفية ووجدانية وسموكية متوسطة تحققت لدى الشباب

في متابعة القضايا السياسية باإلضافة  االجتماعيعمى مواقع التوصؿ  اعتمادىـالجامعي األردني نتيجة 

في متابعة القضايا السياسية  االجتماعيعمى مواقع التواصؿ  االعتمادإلى وجود أسباب تدفع بالطمبة إلى 

 .1و األحداث الجارية بدرجة متوسطة

                                                             
 ايا السياسية لدى الشباب الجامعيفي زيادة المعرفة بالقض االجتماعيأشرؼ عصاـ فريد صالح: دور مواقع التواصؿ   1

 .2016 جامعة الشرؽ األوسط،، مذكرة تخرج قدمت لنيؿ شيادة الماجستير، األردني
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كمرجع لتحديد بعض  اعتمادىاالمنيج المالئـ لدراستنا وكذا تحديد  استطعنافبفضؿ ىذه الدراسة 

 االستمارةالمصطمحات و ساعدتنا أيضا في توفير بعض المراجع وأخذ نظرة مبدئية عمى كيفية إعداد 

 واإلطار النظري.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

في رسـ  االجتماعيمعظـ الدراسات عمى موضوع تنامي دور الشباب ودور مواقع التواصؿ  أكدت      

منبر لنقد عمؿ الحكومة، ومف  باعتبارهخريطة التغيير السياسي ومف ناحية أخرى أصبحت كإعالـ بديؿ 

 طرؼ أخر وسيمة لمتواصؿ بيف الحكاـ وصناع القرار والجميور.

حجـ المشاركة  وارتفاعأثر الوعي السياسي لفئة الشباب الجامعي حاولت ىذه الدراسات التعرؼ عمى ت

المتنوعة والذي يؤدي بالنياية إلى بناء جسر بيف الحكومة والجميور ويكوف ذلؾ  مجالتياالسياسية في 

 .االجتماعيمف خالؿ مواقع التواصؿ 

ثبات تأثير شبكات التواصؿ ا عمى الوعي السياسي،  االجتماعيقتراب بعض الدراسات مف تأكيد وا 

 وىو اليدؼ الذي يسعى الباحث في التوصؿ إليو مف خالؿ ىذه الدراسة.

ختالؼ مف حيث حجـ افئة الطمبة الجامعييف كما نالحظ ستخدمت الدراسات نفس العينة وىي ا

 العينة.
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 اإلشكالية: -2

 ،شيد العقد األخير مف القرف الماضي تطورا تكنولوجيا وعمميا ىائال وقد مس جميع مجاالت الحياة      

السيارات ذاتية القيادة وكذا عصر  الرجؿ اآللي، فأصبحنا نعيش اليـو في عصر األقمار الصناعية،

جعؿ اإلنساف  ،ورا مذىالتصاؿ والمعمومات فالقى ىو أيضا تطأما بالنسبة لمجاؿ اال واألنترنت، الحاسوب

فأصبح الفرد قادرا عمى التواصؿ مع  نو ىو السبب الرئيسي في وجوده،أيقؼ حائرا أمامو عمى الرغـ مف 

األنترنت وما تحويو مف تقنيات ولعؿ أبرزىا ىي شبكة  غيره في أي مكاف وزماف دوف حواجز أو قيود،

ة اإلعالمية األبرز في عالمنا اليـو كونيا والتي تعد الظاىر  ،االجتماعيتصاؿ كمواقع التواصؿ اال

عتبارىـ الفئة األكثر تأثيرا في أي مجتمع بما امف فئات المجتمع وخاصة الطمبة ب تستقطب شريحة كبيرة

 والتطوير. يمتمكونو مف طاقة وقابمية لمتغيير

الفيس تصاؿ وأكثرىا شعبية خاصة أحدث منتجات تقنيات اال االجتماعيكما تعد مواقع التواصؿ 

نتشارا عمى شبكة اوالتي جعمتو أكثر  ،بوؾ لما يممكو مف خصائص تميزه عف المواقع اإللكترونية األخرى

ستخداما مف طرؼ المجتمع الجزائري خاصة فئة الطمبة الجامعييف منيـ ،حيث أتاح ليـ ااألنترنت وأكثر 

يرىـ مف السياسية وتحر التواصؿ مع بعضيـ البعض والتفاعؿ في مختمؼ األحداث والوقائع خاصة 

وكذلؾ أتاح ليـ ،ستبداد السياسي و تخمصيـ مف الضغوطات السياسية مختمؼ أشكاؿ التسمط و اال

يا والموضوعات التي تيميـ بحرية لـ تكف موجودة مف قبؿ بغية التأثير اضإلبداء آرائيـ في الق ةالفرص

خالؿ  اء وتشكيؿ معارؼ سياسية مففي العممية وصنع القرار ،فأصبح الطالب الجامعي قادر عمى بن

المعمومات المتداولة عمى صفحات الفيس بوؾ سواء كانت ىذه المعمومات تخدـ السمطة وتحسف صورتيا 

أو تكوف معمومات ووثائؽ، صور وفيديوىات فاضحة لممارسة االنظمة ،الذىنية لدى الطالب الجامعي 

 المستبدة .
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"الفيس بوؾ" في تشكيؿ  االجتماعيفي دور مواقع التواصؿ  ومف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتبحث       

 الوعي السياسي لدى المستخدـ الجزائري . 

  الفرضيات:  -3

 مف طرؼ الطمبة يزيد مف الثقافة السياسية. االجتماعيستخداـ مواقع التواصؿ ا 

  تنافس وسائؿ اإلعالـ التقميدية مف حيث أنيا مصدر لممعمومات. االجتماعيشبكات التواصؿ 

 : أهداف الدراسة -4

يقـو بدراسة موضوع ما دوف الرغبة في الوصوؿ إلى تحقيؽ أىداؼ  ال اجتماعيإف أي باحث        

معينة مف خالؿ تمؾ الدراسة، ومف ىذا المنطمؽ فإف دراستنا جاءت لتسمط الضوء عمى حمقة مف حمقات 

الـ الجديد وآفاقو الواسعة وأشكالو المتنوعة، والتعرؼ عمى مدى انتشار ىذه المواقع في أوساط الطمبة اإلع

 وما تقدمو ليـ مف خدمات باإلضافة إلى معرفة مدى تنميتنيا لموعي السياسي لدييـ.

 الموضوع : اختيارأسباب  -5

يتـ دوما بأسباب متوفرة لدى الباحث، فمرحمة  االجتماعأي موضوع بحث في عمـ  اختيارإف        

موضوع يساىـ في إثراء المجاؿ المعرفي مف أصعب المراحؿ وعمى ىذا األساس فإف األسباب  اختيار

 ىذا الموضوع ىي كالتالي: الختيارالتي دفعتنا 

 

 

 



 اإلطار المنهجيالفصل األول: 
 

 
11 

 :أسباب ذاتية 

الشخصي بالفائدة التي سنستسقييا مف خالؿ  اقتناعناليذا الموضوع كاف بدافع  اختيارناإف  -

الموضوع ضمف حدود إمكانياتنا المادية والمعرفية والوقت الممنوح لنا  اعتباردراستنا لو، كذلؾ 

 إلتماـ دراستو.

 في حياة األفراد. االجتماعيمحاولة التعرؼ عمى أىمية مواقع التواصؿ  -

 لة عدد كبير مف المستخدميف.الرغبة في معرفة سبب نجاح شبكات التواصؿ في إستما -

 :أسباب موضوعية 

عتباره موضوعا حيويا وحديثا، إلى جانب قمة الدراسات حولو خصوصا التي تدرس تأثير ودور         ال -

 .االجتماعيمواقع التواصؿ 

بشكؿ كبير بيف مختمؼ فئات المجتمع الجزائري  االجتماعيستخداـ مواقع التواصؿ انتشار ا -

 وخصوصا موقع الفيس بوؾ.

عامة والفيس بوؾ خاصة ضرورة في مختمؼ  االجتماعيعتماد عمى مواقع التواصؿ كوف اال -

 جوانب الحياة.

 أهمية الدراسة: -6

اإلعالمية المعاصرة، ر كونيا تدرس ظاىرة مف أىـ الظواىػتنبع األىمية العممية ليذه الدراسة مف        

ستطاع ىذا اإلعالـ البديؿ تغيير العديد مف المفاىيـ في المجتمع و أماـ اإليجابيات الالفتة التي احيث 

يقدميا بات موضوع تأثيرىا عمى مختمؼ مناحي الحياة واضحا ال سيما عمى مستخدمييا بدرجة عالية، 

طاقة بشرية ميمة ومؤثرة في كياف المجتمع،  باإلضافة إلى طبيعة العينة وىي فئة الطمبة والتي تعد
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وتحتاج لمعناية والمحافظة عمييا لتأميف مستقبميا والوقوؼ عمى بعض الجوانب والنقاط الميمة والمؤثرة 

 فييا، كؿ ىذا جعمو مف المواضيع ذات األىمية البالغة والتي تحتاج إلى طرح ودراسة.  

 تحديد المصطمحات: -7

   :الدور 

وقعة ممف يشغؿ تجاىات والسموكات المتات والقيـ واالمف الدوافع واألىداؼ والمعتقد وىو نمط       

 .1جتماعي معيف، والدور ىو الذي يصؼ السموؾ المتوقع مف شخص في موقؼ مااوظيفة ما ،أو وضع 

 التعريف اإلجرائي لمدور:

لمطمبة  االجتماعيوىو المعمومات والمضاميف والموضوعات السياسية التي تقدميا مواقع التواصؿ 

تجاىات وبناء سموكات ادة المعرفة وتشكيؿ الوعي السياسي لدى الطمبة لتكويف الجامعييف بغرض زيا

 سياسية.

  االجتماعيمواقع التواصل: 

جتماعية تتـ صناعتيا مف أفراد وجماعات أو مؤسسات ا ود عواد بأنيا تركيبة إلكترونيةيعرفيا محم       

"   بحيث يتـ إيصاؿ ىذه nodeسـ العقدة "اني األساسي)مثؿ الفرد  الواحد( بوتتـ تسمية الجزء التكوي

حمؿ جنسية لبمد ما في  نتماء لشركة ، أولعالقات كتشجيع فريؽ  معيف أو االالعقدة بأنواع مختمفة مف ا

الطبقة  أو المعتقدات أو االجتماعيوقد تصؿ ىذا العالقات لدرجة أكثر عمقا كطبيعة الوضع  ىذا العالـ،

 التي ينتمي إلييا الشخص.

                                                             
 .6أشرؼ عصاـ فريد صالح: المرجع السابؽ،ػص 1
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كما تعرؼ أيضا عمى أنيا تمؾ المواقع اإللكترونية التي تقدـ لمستخدمييا مجموعة مف الخدمات 

اإللكتروني والفيديو والبريد الخطي و  متعددة الخيارات، مثؿ المحادثة الفورية و الرسائؿ الخاصة و البريد

 .1ومشاركتيا مع األخريف الصوتي والمرئي،

 :االجتماعيالتعريف اإلجرائي لمواقع التواصل 

فييا ومف ثـ ربطو مف خالؿ نظاـ  ىي مواقع إلكترونية تسمح ألي فرد أو شركة بإنشاء حساب       

دؼ مشاركة األنشطة ،أجناسيـ وجنسياتيـ ،وذلؾ بيجتماعي مع أعضاء أخريف ميما كانت أعمارىـ ا

والتفاعؿ مع جميع القضايا المطروحة صوتا  راء،البحث عف تكويف صداقات وتبادؿ اآلىتمامات و واال

 وصورة.

 :الوعي السياسي 

ىتماـ والفعؿ في العالـ، وىو يسير وفؽ تعيد بحقوؽ اإلنساف والعدالة وتفيـ وىو أسموب الرؤية واال       

ووفقا لمعالقات والقيـ، فيو يتعمؽ برفض  االجتماعيةقتصادية والسياسية و االلقوى وعدـ المساواة في النظـ ا

حتراـ األخر والعمؿ امـ، لكف ليس رفض األفراد فيو فف الظمـ واألنظمة والبناءات التي تمارس ىذا الظ

مستمر، مف أجؿ إحراز مكانة  جتماعية ويرتبط في صراعار إليو عمى أنو إنساف تميزه قوى معو والنظ

 .  2محترمة

 

 
                                                             

دولة اإلمارات العربية المتحدة، -عبد األمير الفيصؿ: دراسات في اإلعالـ اإللكتروني، دار الكتاب الجامعي، العيف 1
 .65، ص2014

 .7المرجع نفسو،ص 2
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 التعريف اإلجرائي لموعي السياسي :

وىو إدراؾ الفرد لواقع مجتمعو وشؤونو السياسية ومعرفة جؿ المشاكؿ والقضايا المطروحة        

فبالوعي السياسي يستطيع الفرد معرفة حقوقو ، لفاعمة والمؤثرة في صناعة القرارباإلضافة إلى القوى ا

وواجباتو فيصبح قادر عمى تحديد مكانتو، كما أنو األساس )الوعي السياسي( في التطبيؽ الفعمي 

 لمديموقراطية.

 المقاربة النظرية -8

 عتماد عمى وسائل اإلعالم :نظرية اال

عتماد عمى وسائؿ اإلعالـ عمى يد الباحثة "ساندرا بوؿ روكيتش" كانت البدايات األولى لنظرية اال       

نتقاؿ مف ر المعمومات "، وطالبوا فييا باالعندما قدموا ورقة بحثية بعنواف "منظو  ،1974وزمالئيا سنة 

يستمد مف  ،وة وسائؿ اإلعالـ كنظاـ معموماتيمفيـو اإلقناع لوسائؿ اإلعالـ إلى وجية النظر التي ترى ق

ئؿ اإلعالـ واألنظمة اإلعالمية عتماد األخريف عمى المصادر النادرة لممعمومات التي تسيطر عمييا وساا

 األخرى.

عتماد عمى وسائؿ اإلعالـ مف قبؿ الباحثيف "ديفمور وسندرا بوؿ روكيتش" ومف ثـ ظير مفيـو اال       

 شباعات الذي أىمؿ تأثير وسائؿ اإلعالـ. واال االستخدامات،بعد أف قاما بمأل الفراغ الذي خمقو نموذج 

لممجتمع الحديث وىذا  االجتماعيئؿ اإلعالـ جزءا ىاما مف النسيج فمف المفترض أف يكوف نظاـ وسا

وقد تتسـ ىذه العالقات  ،األخرى االجتماعيةالنظاـ لو عالقة باألفراد والجماعات والمنظمات والنظـ 

بالتعاوف أو بالصراع وقد تكوف ديناميكية متغيرة أو ساكنة ثابتة وقد تكوف مباشرة وقوية أو غير مباشرة 

 ة .وضعيف
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 ماد عمى وسائؿ اإلعالـ عمى ركيزتيف اساسيتيف ىما :تتقـو عالقات االع

 .االجتماعيةاألىداؼ : لكي يحقؽ اإلفراد والجماعات اىدافيـ الشخصية و  -1

 .: يسعى االفراد والمنظمات الى المصادر التي تحقؽ اىدافيـالمصادر -2

 ىي:وتتحكـ وسائؿ اإلعالـ في ثالثة أنواع مف مصادر المعمومات 

 : جمع المعمومات - أ

فالمندوب الصحفي يجمع المعمومات التي نحتاج الى معرفتيا 5 ويقدـ كاتب السيناريو معمومات عف 

 .سترخاء أو المرحالو اأو خياؿ تتيح لنا ىدؼ المعب أحداث حقيقية أ

 : تنسيؽ المعمومات - ب

و برنامج أؿ قصة صحفية المعمومات التي تـ جمعيا لكي تخرج بصورة مناسبة في شك تنظيـ وتشير الى

 .و فيمـأإذاعي 

 نشر المعمومات :   - ت

 لى جميور غير محدود .إتوزيعيا 

 عتماد عمى وسائل اإلعالم :أثار اال

عتماد األفراد عمى وسائؿ اإلعالـ مف خالؿ ثالث فئات أساسية ىي: اثار التي تنتج عف األ

 ونعرضيا فيما يمي:األثار المعرفية 5 واألثار الوجدانية 5 واألثار السموكية 
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 األثار المعرفية : -أوال

وىو مشكمة ناتجة إما عف نقص في المعمومات أو بيا صراع وتناقض ألف الناس  الغموض

 يفتقروف الى معمومات كافية لفيـ معنى حدث أو معمومات تحدد التفسير الصحيح

وماتيا في تكويف ماآلثار المعرفية لألفراد الذيف يعتمدوف ويستخدموف مع مف االتجاهتكوين 

نحو القضايا الجدلية المثارة في المجتمع مثؿ: مشكالت البيئة وأزمات  االتجاىات

 الطاقة والفساد السياسي

تمعب وسائؿ اإلعالـ دورىا في ترتيب أولويات الجميور الذي يعتمد عمى تمؾ  ترتيب األولويات

 ائؿ في معرفة القضايا البارزةالوس

ماكف أناس و أعالـ في توسيع معتقدات الجميور ألنيـ يتعمموف عف تساىـ وسائؿ اإل المعتقدات اتساع

سرة عالـ ويتـ تنظيـ المعتقدات في فئات تسمى: األشياء عديدة عف طريؽ اإلأو 

 والديف أو السياسة

أفراد جماعة ما ويرغبوف ترويجيا ىي مجموعة مف المعتقدات التي يشترؾ فييا  القيم 

 والحفاظ عمييا مثؿ : األمانة والحرية والمساواة والتسامح 
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 ار الوجدانية :ألثا -ثانيا

 الفتور العاطفي
لى الشعور بالتبمد أو الالمباالة وعدـ إف كثرة التعرض لمعنؼ في وسائؿ اإلعالـ يؤدي إ

 خريفالرغبة في تقديـ العوف لأل

 والقمقالخوف 
حداث العنؼ والرعب والكوارث فأنيا تثير مشاعر الخوؼ أعالـ عندما تعرض وسائؿ اإل

 لدى المتمقيف والقمؽ مف الوقوع ضحايا ألعماؿ العنؼ في الواقع

الدعم المعنوي 

 واالغتراب
 باالغترابمف بيف التأثيرات الوجدانية رفع الروح المعنوية لدى المواطنيف أو تزايد شعورىـ 

 

 ثالثا : األثار السموكية :

 التنشيط
مواقؼ مؤيدة  اتخاذعالمية مثؿ : نتيجة التعرض لموسيمة اإل ويعني قياـ الفرد بعمؿ ما

 ةبحقوقيا والمساوا المرأةلمطالبة 

 الخمول
ثار السموكية لـ يحظ بالدراسات ويعني عدـ النشاط وتجنب القياـ بالفعؿ وىو مف األ

 والعزوؼ عف المشاركة السياسية االنتخابيدالء بالتصويت اإل الكافية ويتمثؿ في  : عدـ
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 ومف أىـ فروض النظرية :

 1الجميور يعتمد عمى وسائؿ اإلعالـ. 

الطمبة  اعتمادأي أف ىذه النظرية ترتبط بموضوع بحثنا ،مف خالؿ محاولة التعرؼ عمى كيفية 

في تشكيؿ الوعي السياسي ،وتعزيز ثقافتيـ السياسية، وتدعيـ الشعور  االجتماعيعمى مواقع التواصؿ 

 .االنتخابيبالمواطنة لتنفيذ األنشطة السياسية مثؿ المشاركة في التصويت 

تساىـ في تقديـ معمومات لمطمبة حوؿ مختمؼ  االجتماعيفوسائؿ اإلعالـ أي مواقع التواصؿ 

 ا يتشكؿ الوعي السياسي.األخبار والقضايا السياسية الراىنة، ومف ىن

 نوع الدراسة ومنهجها: -9

 :نوع الدراسة 

أف دراستنا ىذه  ختيار المنيج المتبع في الدراسة بناءا عمى اإلشكالية التي تـ تحديدىا و بماايرتبط        

ودور ىذه األخيرة في تشكيؿ الوعي  االجتماعيإلى جمع المعمومات حوؿ مستخدمي مواقع التواصؿ 

كتشاؼ الوقائع ووصؼ االدراسات الوصفية التي تيدؼ إلى فإف ىذه الدراسة تندرج ضمف  السياسي لديو،

الظواىر وتحميميا تحميال دقيقا ، و تحديد خصائصيا تحديدا كيفيا وكميا ، كما يقـو بالكشؼ عف الحالة 

 الحالية وتحاوؿ التنبؤ بما ستكوف عميو في المستقبؿ.السابقة لمظواىر وكيؼ وصمت إلى صورتيا 

 2ختصار فإف الدراسة الوصفية تيتـ بماضي الظواىر و حاضرىا و مستقبميا.اب

 

                                                             

،1ونظريات التأثير،ط االتصاؿمبادئ عمـ  د:محمود  حسف إسماعيؿ:        280.1،ص2003،الدار العالمية لمنشر،اليـر
 .126،ص2000،مؤسسة الوراؽ،األردف،1أسس البحث العممي إلعداد الرسائؿ الجامعية، ط مرواف عبد المجيد إبراىيـ:  2
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 :المنهج المستخدم 

يعرؼ المنيج عمى أنو الطريؽ المؤدي إلى الكشؼ عف الحقيقة في العمـو بواسطة طائفة مف        

، كذلؾ يعرؼ أنو  1العقؿ وتحديد عممياتو حتى تصؿ إلى نتيجة ومعمومةالقواعد العامة تييمف عمى سير 

، والمنيج المالئـ لدراستنا ىو المنيج 2مجموعة منظمة مف العمميات التي تسعى لبموغ ىدؼ معيف

عمى تحميؿ  المسحي الذي يعد مف أبرز المناىج العممية المعتمد عمييا في مختمؼ الدراسات ، حيث يعتمد

 .3نطالقا مف تحديد المكاف والمجاؿ و الناس المعنييف بالدراسةاالدراسة  الظاىرة قيد

 :مجتمع البحث وعينة الدراسة -11

يسعى الباحث دائما في ىذا النوع مف الدراسات إلى وضع حدود لدراستو الميدانية، والتي غالبا ما        

لو دور كبير في نجاح ودقة  ختيار العينةار ركيزة أساسية في بحثو، كما أف تشمؿ عمى عناصر تعتب

ختيار ا، كما أف 4البحث، وعميو يجب أف يكوف مجتمع البحث متجانس ويخدـ أغراض وأىداؼ الدراسة

العينة يحدد مف طرؼ موضوع البحث في حد ذاتو، فنجد موريس أنجرس يعرؼ العينة عمى أنيا" 

 . 5مجموعة فرعية مف عناصر مجتمع معيف"

                                                             
دار حامد لمنشر ، ط( المنظور التطبيقي،) د، أساليب البحث العممي، فايز جمعة النجار وأخروف:  1

 .18،ص2008والتوزيع،األردف،
دار القصبة ، في العمـو اإلنسانية، ترجمة مصطفي األشرؼ وآخروفالبحث العممي  أنجرس موريس: منيجية  2

 . 98،ص2004لمنشر،
ط(،المكتب الجامعي  ،)د،االجتماعيةالخطوات المنيجية إلعداد البحوث  البحث العممي، محمد شفيؽ: 3

 . 93،ص2010الحديث،اإلسكندرية،
 .206،ص1975القاىرة،  الكتاب والنشر والتوزيع، دار ،االجتماعيعميا شكري وآخروف: قراءات معاصرة في اإلعالـ   4
 .51موريس أنجرس: المرجع السابؽ، ص  5
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ة جميع مفردات أو وحدات الظاىرة تحت البحث فقد يكوف المجتمع ويقصد أيضا بمجتمع الدراس

 .1مكونا مف سكاف مدينة أو مجموعة مف األفراد في منطقة ما

 عامة. االجتماعيوتمثؿ مجتمع البحث في ىذه الدراسة في مستخدمي مواقع التواصؿ 

نيا أكثر أساليب رؼ بأوالعينة المالئمة ليذه الدراسة تمثمت في العينة المتوافرة )المتاحة( وتع

تتكوف مف  ستخداما في البحوث اإلعالمية ، والعينة المتاحة غالبا مااشيوعا و حتمالية االمعاينة الغير 

تمؾ المجموعة مف المفردات التي يمكف لمباحث الوصوؿ إلييا بسيولة، أو التي يتاح لمباحث الوصوؿ 

لمقيدة أسمائيـ في مقدمة قائمة ألحد الدورات إلييا، فيي يمكف أف تتكوف مف مجموعة مف التالميذ ا

 .اإلعالمية ،أو مجموعة مف المتسوقيف في أحد المراكز التجارية

 أدوات جمع البيانات : -11

 (:االستبانة) االستمارة 

في تشكيؿ  االجتماعيستمارة أداة لمدراسة ، وذلؾ لمتعرؼ عمى دور مواقع التواصؿ اال ناستخدما       

بقالمة بحيث يتـ ذلؾ وفقا ألىداؼ الدراسة  1945ماي  08الوعي السياسي لدى طمبة جامعة 

 وفرضياتيا.

ستمارة كأداة رئيسة لجمع المعمومات مف أفراد العينة ،عمى أساس أف ت الدراسة عمى االاعتمدو        

ز ،كما تعد أداة ىامة مف األدوات ىذه األداة توفر قدرا جيدا مف الموضوعية العممية بعيدا عف التحي

المنيجية التي تستعمؿ في جمع المعمومات والبيانات المتعمقة بموضوع الدراسة ، وىي عبارة عف مجموعة 

                                                             
دور البرامج الحوارية في التمفزيوف األردني بالتوعية السياسية لطمبة الجامعات األردنية، رسالة  وأخروف: النعيمي  1

 .79ص ،2009األردنف ماجستير،
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ستمارة مة وواضحة الصياغة ، وقد صممت االمف األسئمة المصممة بعناية ودقة بحيث تكوف متسمس

شتممت عمى جزأيف :الجزء األوؿ ا، و *المحكميف بالتعاوف مع األستاذ المشرؼ ومع بعض األساتذة و

محوريف: األوؿ كاف فيما تضمف الجزء الثاني حتوى عمى ثالثة متغيرات واخصص لممتغيرات الديموغرافية 

حتوى يزيد مف الثقافة السياسية" وقد ا مف طرؼ الطبمة االجتماعيستخداـ مواقع التواصؿ بعنواف" ا

تنافس  االجتماعيحور الثالث فكاف عنوانو كاآلتي :" شبكات التواصؿ سؤاال، أما فيما يخص الم 11عمى:

 30/04/2017عت االستمارة بتاريخوسائؿ اإلعالـ التقميدية مف حيث كونيا مصدر لممعمومات، وقد وز 

 ستمارة.ليـو نفسو دوف ضياع أو فقداف أي استرجعت في اوا

األسئمة التي توجو لألفراد بيدؼ الحصوؿ ستمارة عمى أنيا :"نموذج يضـ مجموعة مف وتعرؼ اال

 1عمى بيانات معينة"

"وسيمة لجمع البيانات الالزمة لمبحث، مف خالؿ مجموعة مف األسئمة  :كما تعرؼ أيضا عمى أنيا       

 .2يطمب مف المبحوث اإلجابة عنيا ، سواء كانت اإلجابة بمساعدة الباحث أو بمعرفة المبحوث وحده"

 

 

 

 

                                                             
 .56س(،ص-)د، القاىرة ، ، دار الغربي لمنشر والتوزيع1،طاالجتماعيطمعت إبراىيـ: أساليب وأدوات البحث   1
 األستاذ زيايتة يونس. األستاذ بف سالمة حكيـ،، منية ذة دحدوحاستألا ف ىـ:المحكمي اتذةاألس *

 .244، ص2007، مصر، ، دار المعرفة الجامعية1ط، االجتماعيعمي عبد الرزاؽ جبمي وأخروف: مناىج البحث   2



 

 

 
 *الثاني الفصل* 

 **للدراسة النظري اإلطار **

 - السياسي الوعي بتشكيل االجتماعي التواصل مواقع عالقة -
 



 الفصل الثاني: عالقة مواقع التواصل االجتماعي بتشكيل الوعي السياسي  
 

 
23 

 :تمهيد

فضاء  بيف األفراد في تصاؿ نوعا مف التواصؿ االجتماعيى التقدـ اليائؿ في تكنولوجيا االأقص       

أساليب و  أشكاؿ تفاعميـو  ةحداث تغيير في عبلقات األفراد االجتماعيإعمؿ عمى  فتراضي،اإلكتروني 

 قربت المسافات بيف األفراد، التي وع مف التواصؿ بمواقع التواصؿ االجتماعيسمي ىذا النو  تواصميـ

ستئذاف ،و مف أشير ىذه الشبكات شبكة الثقافات  ودخمت دار السياسة دوف ألغت الحدود وزاوجت بيف او 

 الفايسبوؾ .

صؿ ما المقصود بمواقع التواصؿ االجتماعي؟ نشأتيا، في ىذا الصدد سنعرض في ىذا الفو        

المفسرة ليا، باإلضافة إلى  ستخداميا والنظرياتارد ودوافع اتيا عمى الفأىـ تأثير و   أنواعيا، خصائصيا،

 ماىية الوعي السياسي ودور ىذه المواقع في تكوينو.
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 :االجتماعيالمبحث األوؿ: ماهية مواقع التواصؿ 

 :االجتماعيالمطمب األوؿ: مفهـو مواقع التواصؿ 

 تعددتو  نتشارا واسعا خبلؿ السنوات األخيرةامى األنترنت ع االجتماعيلقد شيدت مواقع التواصؿ        

يأتي في مقدمتيا موقع فيسبوؾ، و  شباعاتتحقيؽ مختمؼ االو  ديد مف الخدماتتنوعت محاولة تقديـ العو 

،و تختمؼ مف باحث إلى آخر،  االجتماعيوغيرىا، وتعددت تعريفات مواقع التواصؿ  تويتر ، يوتيوب

عمى " أنيا برنامج يستخدـ لبناء مجتمعات عمى شبكة  BALAS » 2006 »"باالس"  حيث يعرفيا

 األنترنت أيف يمكف لؤلفراد أف يتصموا ببعضيـ البعض لعديد مف األسباب المتنوعة ".

( عمى 2005)  maloney krichmarمالوني كريشمار و  « preece »وكذلؾ يعرفيا  "بريس"        

ىي موجية مف طرؼ سياسات تتضمف عدد مف القواعد و  أنيا مكاف يمتقي فيو الناس ألىداؼ محددة

 . وتعّرؼ عمى أنيا مواقع االنترنت التي يمكف لممستخدميف المشاركة1والمعايير التي يقترحيا البرنامج

 2بسيولة.و  المساىمة في إنشاء أو إضافة صفحاتياو 

طمح كما نجد مص « social media »في تعريؼ آخر: بالمغة اإلنجميزية يطمؽ عمييا و 

"  social net-work  مف حسف الحظ أف المصطمح العربي و  وىو أدؽ االجتماعي" أي الترابط الشبكي

 " أدؽ مف ناحية الوصؼ.االجتماعي"مواقع التواصؿ 

؟ بشكؿ مبسط ىي عممية التواصؿ مع االجتماعيويظؿ السؤاؿ ماذا نعني بمصطمح التواصؿ 

خدمات إلكترونية توفر سرعة توصيؿ و  عف طريؽ مواقع عدد مف الناس )أقارب، زمبلء، أصدقاء،... (

                                                             
1
 Wasinee kittiwongvivat ;pimonpha rakkanngan.(2010):facebooking your dream ;master thesis ;p20 

القيمية، مذكرة تخرج ماجيستير ،قسـ الدعوة و  أثارىا األخبلقيةو  مواقع التواصؿ االجتماعي: عمي محمد بف فتح محمد 2
  .والثقافة اإلسبلمية
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المعمومات عمى نطاؽ واسع فيي مواقع ال تعطيؾ معمومات فقط بؿ تتزامف وتتفاعؿ معؾ أثناء إمدادؾ 

 1.بذلؾ تكوف أسموب لتبادؿ المعمومات بشكؿ فوري عف طريؽ شبكة األنترنت و  بتمؾ المعمومات

منظومة مف الشبكات اإللكترونية التي  عمى أنيا: االجتماعيصؿ ويعرؼ زاىر راضي مواقع التوا       

إلكتروني مع  اجتماعيتسمح لممشترؾ فييا بإنشاء موقع خاص بو، ومف ثـ ربطو عف طريؽ نظاـ 

وىو أيضا مصطمح يطمؽ عمى مجموعة مف المواقع  2اليوايات نفسيا.و  االىتماماتأعضاء أخريف لدييـ 

الجيؿ الثاني "لمويب"، الذي يتيح التواصؿ بيف األفراد في بيئة مجتمع عمى شبكة األنترنت ظيرت مع 

)بمد، جامعة، شركة،...(، كؿ ىذا يتـ عف  انتماءأو شبكات  اىتماـيجمعيـ حسب مجموعات  افتراضي

معرفة و  عمى الممفات الشخصية لآلخريف االطبلعطريؽ خدمات التواصؿ المباشر مف إرساؿ الرسائؿ أو 

 3وماتيـ التي يتيحونيا لمعرض.معمو  أخبارىـ

تعريفا إجرائيا لئلعبلـ الجديد بأنو: "أحد    « cheridan »  وتضع كمية "شريدياف التكنولوجية       

 الفيديوو  النص والصورة اندماجتفاعمي ويعتمد عمى و  أنواع اإلعبلـ الرقمي الذي يقدـ في شكؿ رقمي

العرض، أما التفاعمية فيي و  الكمبيوتر كآلية رئيسية لو في عممية اإلنتاج استخداـالصوت، فضبل عف و 

 4ىي أىـ سماتو.و  تمثؿ الفارؽ الرئيسي الذي يميزه

 ة التي تتيح لمتصفحييا إمكانية مشاركة الممفاتاالجتماعيكما تعرؼ عمى أنيا تمؾ المواقع        

جراء المحادثات و  شاء المدونات اإللكترونية،الصور وتبادؿ مقاطع الفيديو ، وكذلؾ مكنتيـ مف إنو  ا 

رساؿ الرسائؿ، رئيسية ىي : "الفيسبوؾ" و  ة ثبلثة مواقع ىامةاالجتماعيتصدرت الشبكات و  الفورية، وا 
                                                             

 .24،ص 2013، دار النفائس لمنشر، األردف،1االجتماعية،طخالد غساف يوسؼ المقدادي: ثورة الشبكات   1
اليمزاني شائـ :عبلقة الواقع االجتماعي بالوعي الديني لدى مسممي ألبانيا، دراسة ميدانية )دكتوراه( غير منشورة ،كمية   2

 العمـو االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمدبف سعود اإلسبلمية ،الرياض. 
 .37، ص 2012الشباب العربي ، مكتبة الفبلح، عماف، و  وؾليمى احمد جرار: الفيسب  3
 . 09، ص2011عباس مصحفى صادؽ: اإلعبلـ الجديد، البوابة العربية لعمـو اإلعبلـ واالتصاؿ،   4
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األخبار و  موقع مقاطع الفيديو "اليوتيوب". فقد أصبحت الوسيمة األساسية لتبادؿ المعموماتو  "تويتر" ،

 تطورات األحداث.و  الفورية في متابعة مسار

 تطورها:و  االجتماعيالمطمب الثاني: نشأة مواقع التواصؿ 

 المرحمة األولى:

ة في الظيور في أواخر التسعينات مثؿ )كبلس ميتس( عاـ االجتماعيبدأت مجموعة مف المواقع        

وابط حيث ركز الموقع عمى الر  1997موقع سكس ) دجريزس( عاـ و  لمربط بيف زمبلء الدراسة، 1995

الدرجات الست –كانت تقـو فكرتو أساسا عمى فكرة بسيطة يطمؽ عمييا و  المباشرة بيف األشخاص،

خدمة إرساؿ الرسائؿ الخاصة و  ،وظيرت في تمؾ المواقع الممفات الشخصية لممستخدميف 1-لبلنفصاؿ

" الذي أنشئ موقع "كايوورلدو  ظير أيضا عدة مواقع أخرى مثؿ "اليؼ جورناؿ"و  لمجموعة مف األصدقاء،

في بدايتيا خدمة الرسائؿ  االجتماعيكاف أبرز ما ركزت عميو مواقع التواصؿ و  ،1999في كوريا سنة 

 الخاصة باألصدقاء.و  القصيرة

 وىذا ما عرؼ بالمرحمة األولى .

 المرحمة الثانية :

المتعددة يشير إلى مجموعة مف التطبيقات عمى الويب )مدونات، مواقع المشاركة، الوسائط و 

 والتعاوف، االندماجو  فتراضية مركزة عمى درجة كبيرة مف التفاعؿبتطوير التجمعات اال اىتمتىا...( وغير 

كتماؿ الشبكات اتعتبر مرحمة و  ت شبكة االنترنت،رتبطت ىذه المرحمة بشكؿ أساسي بتطوير خدمااولقد 

                                                             
 .66عبد األمير الفيصؿ: مرجع سابؽ، ص  1
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ىو الموقع األمريكي المشيور، و  -سبايسماي –نطبلقة موقع ايمكف أف نؤرخ ليذه المرحمة بو  ،ةاالجتماعي

 ثـ موقع الفيس بوؾ.

ة عمى اإلقباؿ المتزايد مف قبؿ المستخدميف االجتماعيتشيد المرحمة الثانية مف تطور الشبكات و 

 لمواقع الشبكات العالمية، ويتناسب ذلؾ مع تزايد مستخدمي األنترنت عمى مستوى العالـ.

ة كما نعرفيا اليـو االجتماعي أف الميبلد الفعمي لمشبكات حيث ظيرت بعد المحاوالت األخرى إال

" الذي حقؽ نجاحا دفع "غوغؿ" إلى friendester، حيث ظير موقع "فرندستر 2002كاف مع بداية عاـ 

في النصؼ الثاني مف نفس العاـ و  ستحواذ،روط اال، لكف لـ يتـ التوافؽ عمى ش2003محاولة شرائو سنة 

ويف ثـ تحوؿ بشكؿ كامؿ إلى شبكة كمنصة لمتد « skyrock »كا يروؾ" ظير في فرنسا موقع "س

 2008نتشار واسع ليصؿ في جانفي  استطاع موقع "سكا ي روؾ " تحقيؽ اقد و  ،2007جتماعية سنة ا

 ة وفقا لعدد المشتركيف.االجتماعيإلى المركز السابع في ترتيب المواقع 

األمريكي الشيير الذي تفوؽ عمى "غوغؿ" في عدد ظير موقع "ماي سبايس "  2005مع بداية و 

أكبرىا عمى مستوى و  ةاالجتماعييعتبر موقع "ماي سبايس"  مف أوائؿ الشبكات و  مشاىدات صفحاتو،

نتشار المتوازي مع "ماي الذي كاف قد بدأ في االو  " facebook  معو منافسو الشيير "فيس بوؾو  العالـ

بإتاحة تكويف تطبيقات لممطوريف، وىذا أدى إلى زيادة أعداد  2007سبايس" ، حتى قاـ "فيس بوؾ" في 

نجح بالتفوؽ عمى منافسو المذوذ "ماي سبايس " و  مستخدمي "فيس بوؾ" بشكؿ كبير، وعمى مستوى العالـ،

، لتستمر ظاىرة مواقع الشبكات "twitter " "youtube، أيضا ظيرت عدة مواقع أخرى "2008عاـ 

 1التطور.و  ة في التنوعاالجتماعي

                                                             
، جامعة عماف األىمية، عماف، 15ع  ستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في العالـ العربي، مجمة التربية،ا: زاىر رامي   1

 .23، ص2003
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 : االجتماعيالمطمب الثالث: مدخؿ نظري لفهـ خصائص مواقع التواصؿ 

السياسية والثقافية، سواء كانت  ،بؿ يستمد مف السياقات االقتصاديةال يعمؿ اإلعبلـ في فراغ  

"اإلعبلـ البديؿ" يجب أف  االجتماعيمحمية ،قومية ،إقميمية أو دولية. ولكي نفيـ أىمية مواقع التواصؿ 

يتطمب نضعيا في النظريات السياسية والديمقراطية التي وفرت سندا نظريًا وفكريًا ليويتيا وممارستيا، و 

لتطورات في تكنولوجيا بعض المقاربات عمى مستويات عدة، يمتـز بعضيا بالجوانب المتعمقة با مراجعة

ة والسياسية وغيرىا, بما يمثؿ االجتماعيراسات تصاؿ, وبعضيا يعمؽ عمى الموضوع مف جانب الداال

  مدخبل لفيـ خصائص اإلعبلـ الجديد.

نخراطيـ بفاعمية اة "مشاركة المواطنيف الحقيقييف و فتشدد نماذج الديمقراطية القائمة عمى أىمي

عف السمطة والنخب  لممواطنيف في الديمقراطية، ولذلؾ فيي تنتقد الفصؿ الراديكالي ونشاط أكثر

ف وجود المؤسسات النيابية عمى المستوى القومي ليس  والمؤسسات الديمقراطية عف طريؽ التمثيؿ". "وا 

كافيًا لمديمقراطية، فمكي تتحقؽ المشاركة القصوى مف جانب الشعب جميعو عمى ذلؾ المستوى، يجب أف 

مجاالت أخرى لكي يتسنى تطوير  يجتماعي" عمى الديمقراطية فاجتماعية أو "تدريب اتنشئة  تحدث

 .1تجاىات والصفات السيكولوجية الضرورية. وىذا التطوير يحدث عف طريؽ عممية المشاركة ذاتيا"اال

مارساتو فيؿ تعبر مرحمتو وم new mediaتطرح أوجو التنظير لئلعبلـ تساؤالت حوؿ مفيـو و 

تصاؿ وتطبيقاتو مف المؤسسات إلى الجميور؟ أو كما يرى البعض بظيور أنماط نتقاؿ أدوات االاىذه عف 

                                                             
  الراديكالية: ىي فمسفة سياسية تؤكد الحاجة لمبحث عف مظاىر الجور والظمـ في المجتمع واجتثاثيا. ومصدر كممة

ة ، وتعني الجذر أو األصؿ. فالراديكاليوف يبحثوف عما يعتبرونو جذور األخطاء االقتصادية والسياسيRadisالراديكالية، 
 واالجتماعية في المجتمع ويطالبوف بالتغييرات الفورية إلزالتيا.

، 2009أولجا جوديس بيمي، وأخروف: فيـ اإلعبلـ البديؿ، ترجمة: عبل أحمد إصبلح، مجموعة النيؿ العربية، القاىرة،    1
 .24ص
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إف النقد الموجو لئلعبلـ الجديد يتمحور حوؿ ضرورة تحديد المجاالت التي  جديدة مف األشكاؿ اإلعبلمية،

ال يتحرؾ فييا ىذا الصنؼ مف اإلعبلـ، فإمكانية الوصوؿ إلى نموذج نظري لئلعبلـ الجديد والراديكالي 

نطبلقا مف مخرجات وتجارب وسائؿ اإلعبلـ التي اموجو مف نقد لئلعبلـ السائد بؿ  يتـ عف طريؽ ما ىو

دعوة لدراسة اإلعبلـ الجديد تطرح نفسيا كبديؿ عف اإلعبلـ الرسمي التقميدي. ويذىب بعض النقاد إلى ال

كننا مف الحكـ عميو ، وىو ما سيمنطبلقا مما يجب أف يكوف عميو بؿ عف طريؽ ما ىو عميواليس 

 نطبلقا مف مقدرتو عمى عرض بدائؿ في مواجية اإلمبراطورية اإلعبلمية السائدة.ا

كما أف حصر اإلعبلـ البديؿ في الرؤية القائمة بأنو عبارة عف حركة مضادة لمثقافة الجماىيرية 

ادة ما يكوف في تعارض تصالية بديمة، وعاإلعبلـ الجديد منتج أيضا لثقافة السائدة إجراء نظري قاصر، فا

مع ما ىو سائد. ويقع بيف مفترؽ مناىج نظرية متداخمة فيو يعاني مف طابعو الميمش خارج السياؽ 

وليذا ركزت بعض المداخؿ عمى وخصوصيتو في كونو بديؿ عف النظاـ اإلعبلمي القائـ.  االجتماعي

غيرىا مف التسميات، بأنيا جزء مف أو إعبلـ المواطف و  االجتماعيخدمة المجتمع ويعّد مواقع التواصؿ 

المجتمع المدني. "وطرح فكرة مجتمعات الممارسة ذات الصمة، بوجود ممارسة مشتركة ومجتمع الممارسة 

 1.ىو مشروع مشترؾ يوجد تفاعؿ متبادؿ بيف األفراد العامميف فيو ولو مجموعة مف الموارد المشتركة"

 : االجتماعيالمطمب الرابع: أهـ أنواع مواقع التواصؿ 

تعددت وتنوعت بيف شبكات شخصية وعامة تطمح  االجتماعيمنذ الظيور األوؿ لمواقع التواصؿ        

أخرى ، و  ختمفت المواقع التي تتصّدر القائمة بيف سنةامنذ بدايتيا و  دة "تجارية مثبل"لتحقيؽ أىداؼ محد

كذلؾ موقع " أوماي و  بداياتو األولى،صدى واسع مع و  فتاريخيا كاف لموقع "سكس ديفريز" أىمية كبيرة

أصبح تصنيفيا يأتي بالنظر إلى الجماىيرية حيث  االجتماعيمع تطور مواقع التواصؿ و  غيرىا،و  نيوز"

                                                             
 .39المرجع نفسو، ص  1
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ىي المواقع التي نتحدث عنيا و  أىميا : "الفيسبوؾ" "تويتر" "يوتيوب"و  تتصدر القائمة عدد مف الشبكات

 ختبلؼ تخصص كؿ موقع.اكذا بالنظر إلى و  الوقت الحالي في ياالجتماعباعتبارىا أىـ مواقع التواصؿ 

 الفيسبوؾ:

 التعريؼ: .1

يعّززوا مكانتيـ و  لؤلشخاص والشركات ليبرزوا أنفسيـ ،االجتماعيىو موقع إلكتروني لمتواصؿ 

عبر أدوات الموقع لمتواصؿ مع أشخاص آخريف ضمف نطاؽ ذلؾ الموقع أو عبر التواصؿ مع مواقع 

نشاءو  أخرى ،  1روابط تواصؿ مع اآلخريف. ا 

 :التطورو  النشأة .2

الذي أصبح فيما بعد  –ىو أحد طمبة ىارفارد و  2004أسس ىذا الموقع "مارؾ زاكربيرج" عاـ 

ستخدامو امف ثـ إنتشر و  في ىذه الجامعة، وذلؾ بغرض التواصؿ بيف الطمبة –أصغر ممياردير في العالـ 

ليتطور الموقع وخصائصو مف مجرد موقع و  كندا ،و  بريطانياو  بيف طمبة الجامعات األخرى في أمريكا

إلبراز الذات والصور الشخصية إلى موقع متخصص بالتواصؿ ترعاه شركة فيسبوؾ التي أصبحت تقدر 

مميوف مشترؾ في ىذا الموقع ذلؾ العاـ ليتحدى أي موقع  21نتيجة الستدراؾ  2007بالمميارات عاـ 

 800- 2011بمغ عددىـ حسب إحصائيات و  ؿ عمى صعيد العالـ،يصبح األو و  االجتماعيلمتواصؿ 

 مميوف مشترؾ.

                                                             
" صورة المثقؼ وسيرتو العصرية، وجوه المثقؼ عمى الفيسبوؾ ىؿ تعيد انتاج صورتو أـ تصنع مياب نصر : "الفايسبوؾ  1

 .10،ص 2010نوفمبر  3،  13446افقا مقابرا؟ جريدة القيس الكويتية اليومية ، العدد 
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العائمة إلى و  التواصؿ مع األصدقاءو  قد تحوؿ الموقع مف مجرد مكاف لعرض الصور الشخصيةو 

تكويف تجمعات سياسية إلكترونية و  منبر لعرض األفكار السياسيةو  قناة تواصؿ بيف المجتمعات االلكترونية

كذلؾ لتصبح قناة تواصؿ تسويقية أساسية تعتمدىا و  تى األحزاب الفعمية عمى األرض،عجزت عنيا أع

كذلؾ الصحؼ التي اعتمدت عمى و  اآلالؼ مف الشركات الكبيرة والصغيرة لمتواصؿ مع جميورىا،

ؾ غيرىا مف وسائؿ اإلعبلـ، ليتعدى موقع الفيس بو و  الترويج لكتابياو  المجتمعات االلكترونية لنقؿ أخبارىا

 2013يتوقع  أف يصؿ عدد مشتركيو في سنة و  ة إلى موقع تواصؿ متعدد األغراض،االجتماعيوظيفتو 

 1كبر تجمع إلكتروني بشري عمى وجو األرض.أليصبح مستقببل  و  مميار مشترؾ، إلى قرابة نصؼ

 أهـ مميزات الفيسبوؾ: .3

فعندما تشترؾ بالموقع عميؾ أف تنشئ ممفا شخصيا يحتوي عمى  :« profile »الممؼ الشخصي 

معموماتؾ الشخصية، صورؾ، أمور مفصمة لؾ، وكميا معمومات مفيدة مف أجؿ التواصؿ مع اآلخريف، 

 كذلؾ يوفر معمومات لمشركات التي تريد أف نعمف لؾ سمعيا بالتحديد .

أف يبحث عف أي فرد و  إضافة أي صديؽبيا يستطيع المستخدـ  و  : « add friend »إضافة صديؽ 

 موجود عمى شبكة الفيس بوؾ بواسطة بريده اإللكتروني.

ة عمى األنترنت أف تستطيع مف خبلؿ خاصية إنشاء مجموعة إلكتروني :« groups »إنشاء مجموعة 

تستطيع جعؿ و  جتماعية ...،احوؿ قضية معينة، سياسية كانت أـ لكترونيا يجتمع تنشئ مجتمعا ا

 شتراؾ بيذه المجموعة حصريا بالعائمة أو األصدقاء، أو عامة يشترؾ بيا مف ىو ميتـ بموضوعيا.اال

                                                             
  08،صالمرجع نفسو  1
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وىي عبارة عف مساحة مخصصة بصفحة الممؼ الشخصي ألي مستخدـ،  : « wall » لوحة الحائط

 بحيث تتيح لؤلصدقاء إرساؿ الرسائؿ المختمفة إلى ىذا المستخدـ.

ىي و  نتباه بعضيـ إلى بعضافتراضية إلثارة انيا يتاح لممستخدميف إرساؿ نكزة م :« pokes »النكزة 

 عبارة عف إشعار يخطر المستخدـ بأف احد األصدقاء يقـو بالترحيب بو.

الصور مف و  ىي الخاصية التي تمكف المستخدميف مف تحميؿ األلبوماتو  :« photos »الصور 

 عرضيا.و  األجيزة الشخصية إلى الموقع

ما يقوموف بو مف و  التي تتيح لممستخدميف إمكانية إببلغ أصدقائيـ بأماكنيـ : « status »الحالة 

 أعماؿ في الوقت الحالي.

التي تظير عمى الصفحة الرئيسية لجميع المستخدميف حيث تقوـ  :« newsfeed »التغذية اإلخبارية 

أعياد و  خصي، وكذلؾ األحداث المرتقبةبتمييز بعض البيانات مثؿ التغيرات التي تحدث في الممؼ الش

 الميبلد الخاصة بأصدقاء المستخدـ.

ممؼ فتراضية إلى أصدقائيـ تظير عمى الازة تتيح لممستخدميف إرساؿ ىدايا مي :« gifts »الهدايا 

 ستقباؿ اليدية.االشخصي لممستخدـ الذي يقـو ب

الذي يتيح لممستخدميف نشر إعبلنات ىو المكاف أو الفسحة االفتراضية و  :« market place » السوؽ

 مبوبة مجانية.

يتيح لؾ أف تروج لفكرتؾ أو حزبؾ أو جريدتؾ، و  : « facebook »إنشاء صفحة خاصة عمى موقع 

كذلؾ و  لكنيا ليست أدوات متخصصة كما في المدوناتو  تصميـ الصفحة،و  ويتيح الموقع أدوات إلدارة
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، والتي تدفع مقابؿ كؿ مستخدـ يرى ىذا  « facebook adds »يتيح أدوات لترويج الصفحة مع 

 اإلعبلف الموصؿ عمى صفحتؾ في الفيسبوؾ.

الصور التي و  ىي سمة متعمقة بالتدويف، تسمح بإضافة العبلماتو :« facebook notes »التعميقات 

  1ويف.تمكف المستخدميف مف جمب المدونات مف المواقع األخرى التي تقدـ خدمات التدو  يمكف تضمينيا،

 التويتر:

 التعريؼ: .1

نتشرت في السنوات األخيرة، االتي  االجتماعييرى أحد الباحثيف أنو "إحدى شبكات التواصؿ 

سمو اأخذ تويتر و  خاصة الشرؽ األوسط،و  ولعبت دورا كبيرا في األحداث السياسية في العديد مف البمداف

ىو خدمة مصغرة تسمح لممغرديف و  رمزا لو،تخذ مف العصفورة او  ح "تويت" الذي يعني "التغريد"مف مصطم

يجوز لممرء أف يسمييا نصا مكثفا و  حرفا لمرسالة الواحدة، 140إرساؿ رسائؿ نصية قصيرة ال تتعدى 

لتفاصيؿ كثيرة، ويمكف لمف لديو حساب في موقع تويتر أف يتبادؿ مع أصدقائو تمؾ التغريدات أو 

صية أو في حالة دخوليـ عمى صفحة المستخدـ التويترات مف خبلؿ ظيورىا عمى صفحاتيـ الشخ

مكانية الردودو  صاحب الرسالة، وتتيح شبكة تويتر خدمة التدويف المصغرة، التحديثات عبر البريد و  ا 

 SMS ».2 »عبر الرسائؿ النصية  « RSS »اإللكتروني ، كذلؾ أىـ األحداث مف خبلؿ خدمة 

 

                                                             
المواقع و  محمد المنصور: تأثير شبكات التواصؿ االجتماعي عمى جميور المتمقيف، دراسة مقارنة لممواقع االجتماعية  1

 . 2012االلكترونية "العربية نموذجا" رسالة الماجستير األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارؾ، 
أنماط التبميغ و  عي في الجزائر بيف وسائط االتصاؿ الجديدةشبكات التواصؿ االجتماو  سميمة رابحي: الحمبلت االنتخابية  2

 .2012سبتمبر  9/10التقميدية، ممتقى دولي حوؿ شبكات التواصؿ االجتماعي، بسكرة، 
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 النشأة والتطور: .2

األمريكية في  « obvius »  كمشروع تطوير بحثي أجرتو شركة 2006أوائؿ قد ظير الموقع في و        

وبعدىا  2006مدينة ساف فرانسيسكو ، بعد ذلؾ أطمقتو الشركة رسميا لممستخدميف بشكؿ عاـ في أكتوبر 

في و  مف حيث تقديـ التدوينات المصغرة، 2007بدأ الموقع في االنتشار كخدمة جديدة عمى الساحة في 

بفصؿ الخدمة عف الشركة وتكويف شركة جديدة باسـ  « obvius » قامت شركة 2007أفريؿ 

« twitter »  مع إزدياد أعداد مف يستخدمو لتدويف أحداثيـ اليومية، فقد قرر محرؾ "غوغؿ" أف يظير و

اليـو يعتبر تويتر مصدرا معتمدا و  2009ضمف نتائجو تدوينات تويتر كمصدر لمبحث اعتبارا مف 

الشخصية سواء كانت صادرة عف سياسييف أو ممثميف أو صحفييف أو وجياء المجتمع الغربي لمتصريحات 

قناة التواصؿ و  اإلخباريةو  يتوقع مستقببل مصدرا معتمدا لمتصريحات الحكوميةو  والعربي عمى حد سواء،

 1القوي فيو. تأثير التويترو  مع الشعب كما يحدث اليـو في األحداث العربية عقب "الربيع العربي"

 مميزات التويتر: .3

 عديدة أىميا: و  لموقع التويتر مميزات مفيدة

 تستطيع أف تبدأ بتدويفو  فبمجرد إدخالؾ لبريدؾ اإللكتروني تصبح مشتركا مف الموقع سريع:و  سهؿ

رساؿ الرسائؿ القصيرة، كما يتيح لؾ الموقع إرفاؽ صورة شخصية لؾ أو شعار مع كؿ تدوينة قصيرة .و   ا 

المحمولة، أي مف المواقع التي تتيح  االجتماعيفموقع تويتر يعتبر مف مواقع التواصؿ  ومتحرؾ: محموؿ

 مف أي مكاف في العالـ.و  الصور القصيرة عبر اليواتؼ المحمولةو  ارساؿ الرسائؿ

                                                             
 المرجع نفسو.  1
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 فإرساؿ التدوينات القصيرة عبر تويتر ىو مجاني، بعكس الرسائؿ القصيرة العادية عبر المحموؿ، مجاني:

رساؿ الرسائؿ الفورية عف كؿ مجريات حياتيـو  ىي خاصية مكنت المبلييف مف تدويفو  ىذا ما ساىـ في و  ا 

 نشر تويتر حقا.

فكوف  التدويف الخاص بالتويتر يمكف إرسالو مف الحاسوب المحموؿ أو  أداة فّعالة لمتواصؿ مع العالـ:

المعارؼ أو و  كبيرة مف األصدقاءيسر مما يتيح  التواصؿ مع مجموعة و  الياتؼ المحموؿ بسيولة

 المتابعيف لؾ عمى الموقع وفي لحظات.

فالتويتر يتيح لؾ أف تدوف ما تفعمو اآلف، فيي تعطي طابعا شخصيا  مناسب لمتواصؿ الشخصي :

يائي ىو التواصؿ عمى صعيد شخصي لمرسالة القصيرة التي تريد إخبارىا لمميتميف بؾ، فاليدؼ الن

 ستخداـ ىذا الموقع.اب

الفوري عبر التويتر يسمح لؾ بنشر ما و  فالتدويف القصير هتماماتؾ:ابأداة فّعالة لتعريؼ الناس بؾ و 

بنشر  الفورية عف موضوع تيتـ بو، إلى جميع المتابعيف لؾ، كما يساىـو  تفعمو أو إرساؿ الرسائؿ السريعة

كغوغؿ فإف تدويناتؾ القصيرة ىتماماتؾ كذلؾ فإف اليـو مع محركات البحث أفكارؾ أو بمشاركة الغير ال

عمى تويتر ستظير عمى محرؾ البحث ضمف النتائج فور إرساليا، مما يضاعؼ مف إمكانيات نشر 

 أفكارؾ أو رسائمؾ ألكبر عدد ممكف مف الميتميف.

فالتدويف الفوري ىو مف الخصائص المميزة لموقع تويتر، فمف أي مكاف تستطيع أف تراقب  الفورية:

ال تنسى تأثير ىذه الخاصية و  رأيؾ فيو فورا وترسؿ تعميقؾ إلى المبلييف في العالـ أجمع،تبدي و  الحدث

الرسمية اليـو و  ىو ما تستعممو القنوات اإلخبارية الخاصةو  الفورية،و  األخبار العاجمةو  في نقؿ التصريحات

 في الوطف العربي عمى حد سواء.و  في الغرب
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 المعمنيف لمترويج عف منتجاتيـو  تويتر" يستخدـ مف قبؿ الشركاتفاليـو صار " أداة تسويؽ فّعالة :

مجانية تستطيع أف تعمف عف منتجؾ لمعالـ أجمع  مجانا، كما يسمح و  عروضيـ الجديدة، فبرسالة قصيرةو 

 لؾ بنشر شعارؾ الشخصي مع كؿ رسالة.

ميزؾ عف يوفر التويتر إمكانية تحميؿ صور خاصة بشعار ي: « unique badge » شعار مميز

، javaأو   htmlيسمح بأف يكوف ىذا الشعار صورة عادية أو بمغة برمجة مثؿ:و  اآلخريف عند التدويف،

 موثقا مع كؿ تدوينة.و  مما يعطي طابعا شخصيا

فمف مميزات التويتر األساسية ىو خاصية التتبع، أي أف التتبع لمدوف :« following » ميزة التتبع

كذلؾ يمكف لمغير أف يتبعوؾ بمجرد الضغط عمى و  ؾ تدويناتو أوال بأوؿ،معيف عمى الموقع لكي تصؿ ل

 االىتماماتمتتبعوف خاصوف بؾ لكـ نفس و  مع الفترة يصبح لؾ شبكة معارؼو  ،followزر التتبع 

 1يجمع بينكـ ىمـو مشتركة.و 

 : « youtube » اليوتيوب

 التعريؼ: .1

أو ال، حيث تميؿ  اجتماعيةختمفت اآلراء حوؿ موقع "يوتيوب" وما إذا كاف ىذا الموقع شبكة ا       

، غير أف تصنيفو كنوع مف « video sharing site »عتباره موقع مشاركة الفيديو ابعض اآلراء إلى 

ذه شتراكو معيا في عدة مف الخصائص جعمنا نتحدث عنو كأىـ ىنظرا ال االجتماعيمواقع التواصؿ 

نشرىا و  ستقباؿ التعميقات عمييااالفيديوىات و  المواقع نظرا لؤلىمية الكبيرة التي يقـو بيا في مجاؿ نشر

 بشكؿ واسع.
                                                             

حممي خضر ساري: تأثير االتصاؿ عبر االنترنت في العبلقات االجتماعية )دراسة ميدانية في المجتمع القطري ( مجمة   1
 .302، ص 2008، العدد األوؿ+ الثاني،24لجامعة، دمشؽ، المجمد ا
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 مشاركة األفبلـ بشكؿ عاـو  تنزيؿو  يدعـ نشاط تحميؿو  أي أف اليوتيوب موقع إلكتروني يسمح       

مف أفبلـ عامة يستطيع الجميع مشاىدتيا  عرض األفبلـ القصيرةو  وىو يسمح بالتدرج في تحميؿ مجاني،و 

 إلى أفبلـ خاصة يسمح فقط لمجموعة معينة بمشاىدتيا.

 التطور:و  النشأة .2

 « pay pal »موظفيف سابقيف في شركة "باي باؿ"  3بواسطة  2005قد تأسس ىذا الموقع سنة و        

"جاود كريـ" في مدينة كاليفورنيا، ويستخدـ الموقع تقنية األدوبي و "ستيؼ تشيف"و وىـ "تشاد ىيرلي "

مقاطع و  التمفزيوف،و  فبلش لعرض المقاطع المتحركة، حيث أف محتوى الموقع يتنوع بيف مقاطع األفبلـ،

 غيرىا.و  الموسيقى، والفيديو المنتج  مف قبؿ اليواة

 « Me at the zoo »" أنا في حديقة الحيواف"   يعد الفيديو المرفوع مف قبؿ "جاود كريـ" بعنوافو        

منذ  و  ثانية، 0:19تبمغ مدتو و  2005أفريؿ  23أوؿ فيديو يتـ رفعو عمى موقع اليوتيوب، وكاف بتاريخ 

بكؿ المغات،  و  ذلؾ الوقت تـ رفع المميارات مف األفبلـ القصيرة، وشاىدىا المبلييف مف أبناء المعمورة

قد أصبح و  تضمو ليا،و  2006لتشتريو شركة غوغؿ عاـ و  مشاىدة عمى األنترنتليصبح الموقع األكثر 

لميواة عمى حد سواء لبث مقاطع األفبلـ الخاصة بترويج و  السياسييفو  اليوتيوب اليـو موقعا رئيسيا لمفنانيف

لبث  الحكوماتو  مجانا، بؿ تطور اليوتيوب لتستخدمو الجامعاتو  منتجاتيـ لمعامةو  أغانييـ،و  أفبلميـ،

 . 1برامج النوعية أو الحصص اإللكترونية عبره

 

 

                                                             
 .311المرجع نفسو ، ص   1
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 مميزات اليوتيوب :  .3

 ؾ بسبب مزاياه المتعددة، وذل االجتماعيمواقع التواصؿ  ابتكاراتيعتبر  موقع يوتيوب مف أروع        

 أىميا:و 

سواء كانت تحتاج مف األفبلـ و  فأنت مف خبلؿ ىذا الموقع تستطيع تحميؿ وتنزيؿ ما تشاء مجاني :و  عاـ

عمى أف تمتـز بشروط التحميؿ بأف و  كؿ ذلؾ مجانا مقابؿ التسجيؿ في الموقع فقط،و  تعميمية أـ ترويجية،

 ال تحمؿ أفبلما ليا حقوؽ نشر خاصة بدوف إذف أو أفبلـ إباحية.

فالموقع يوفر مجانا خادما ذا مساحة غير محدودة تستطيع مف خبللو تحميؿ  داعـ لتحميؿ األفالـ:

تحويميا إلى أفبلـ مف نوع فبلش و   (mp3 )أو األغاني (avi, mp4, wmv)بلـ مف جميع األنواع األف

المسجمة سواء عبر و  صغيرة الحجـ، مما يترؾ درجة حرية كبيرة لتحميؿ العديد مف األحداث المباشرة

 الكاميرا الرقمية أو كاميرا الياتؼ المحموؿ.

تنزيؿ األفبلـ مقارنة لغيره مف و  فالموقع سيؿ االستعماؿ بالنسبة لتحميؿ سهؿ االستعماؿ مف قبؿ العامة :

 يوفر أدوات داعمة لذلؾ.و  المواقع

مباشرة مف الموقع، و  فبمجرد ضغطؾ عمى وصمة الفمـ، فإنؾ تستطيع مشاىدة بثو حيا سهؿ المشاهدة:

 .Real Playerبؿ تستطيع أف تحتفظ بو إف أردت مف خبلؿ برنامج موسيقي مثؿ 

مف ثـ و  فالموقع يوفر محرؾ خاص بو يمكنؾ مف أف تبحث عف عنواف الفمـ أو الحدث سهؿ البحث:

 مشاىدتو.

فأنت تستطيع أف تجعؿ مشاىدتو حصرا عمى مجموعة  فالموقع يسمح بتحديد مف يشاىد الفمـ، الرقابة:

 كؿ ذلؾ يظير بمحركات البحث كغوغؿ.و  خاصة مف المشتركيف ، أو لمعامة،
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شرحيا لمميتميف مف و  فأفبلـ يوتيوب مجانية ىي خير وسيمة لترويج أفكارؾ الخاصة ائعة لمترويج:أداة ر  

بالوقت نفسو يستطيع العالـ بأسره و  العامة، فيو ال يكمفؾ شيئا مثؿ الحمبلت الترويجية التقميدية، 

 ىو مناسب لمجميع، أفرادا كانوا أـ شركات.و  مشاىدتو مجانا مف خبلؿ الموقع،

ال تحتاج بواسطة ىذه الميزة أف تنزؿ الفمـ حتى تشاىده، بؿ  :« live streaming »البث المباشر  ميزة

مف أي جياز حاسوب أو ىاتؼ نقاؿ إف كاف و  بمجرد الضغط عمى وصمة الفمـ ستتمكف مف مشاىدتو

اإلخبارية مف القنوات و  ىي ميزة مكنت العديد مف محطات البثو  يدعـ تقنية بث ذلؾ النوع مف األفبلـ،

 1تقنيات البث المباشر.و  عرض برامجيا مباشرة عبر اليوتيوب مما اعتبر طفرة في تطوير اإلعبلـ

 : االجتماعيالمطمب الخامس: خصائص مواقع التواصؿ 

 ة في خصائص أساسية أبرزىا: االجتماعيتشترؾ المواقع 

 : « profile page ». الممفات الشخصية أو الصفحات الشخصية 

الشخص، ومعرفة المعمومات األساسية عنو  اسـمف خبلؿ الممفات الشخصية يمكف التعرؼ عمى و        

الصور الشخصية... باإلضافة إلى غيرىا مف المعمومات ، ويعد و  االىتماماتو  تاريخ الميبلد،و  كالجنس،

صي يمكف الممؼ الشخصي بوابة الدخوؿ لعالـ الشخص، فمف خبلؿ الصفحة الرئيسية لمممؼ الشخ

ما ىي الصور الجديدة التي وضعيا... إلى و  معرفة مف ىـ أصدقاءهو  مشاىدة نشاط الشخص مؤخرا،

 غير ذلؾ مف النشاطات.

 

                                                             
 محمود القاضي: الوعي ىو السبلح في عصر المعمومات )الشبكات االجتماعية، الفرص المحفوفة بالمخاطر(.  1

http : //www.luxorlink.com/bank39html 
 22:00عمى الساعة: 20/03/2017تاريخ الدخوؿ:
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 : (participation)المشاركة 

ردود الفعؿ مف األشخاص الميتميف، حيث أنيا و  ة تشجع المساىماتاالجتماعيوسائؿ المواقع       

 الجميور.و  اإلعبلـ تطمس الخط الفاصؿ بيف وسائؿ

 : (openness » االنفتاح

 تقدـ خدمات مفتوحة لردود الفعؿ االجتماعيمعظـ وسائؿ اإلعبلـ عبر مواقع التواصؿ         

تبادؿ المعمومات، و  التعميقاتو  التعديؿ عمى الصفحات حيث أنيا تشجع التصويتو  المشاركة، أو اإلنشاءو 

 مف المحتوى. واالستفادةـ الوصوؿ بؿ نادرا ما توجد أية حواجز أما

 : « conversation ». المحادثة 

عف التقميدية مف خبلؿ إتاحتيا  االجتماعيوسائؿ اإلعبلـ و  االجتماعي حيث تتميز مواقع التواصؿ       

 1التفاعؿ مع الحدث أو الخبر أو المعمومة المعروضة.و  ، أي المشاركةاتجاىيفلممحادثة في 

 : « friends/connections ». األصدقاء/ العالقات 

ة االجتماعيىـ بمثابة األشخاص الذيف يتعرؼ عمييـ الشخص لغرض معيف، حيث تطمؽ المواقع و        

ة الخاصة االجتماعيمسمى "صديؽ" عمى الشخص المضاؼ لقائمة األصدقاء بينما تطمؽ بعض المواقع 

 عمى الشخص المضاؼ لمقائمة. « contecte »تصاؿ" أو "عبلقة" ا" بالمحترفيف مسمى

 

 

                                                             
 .27-26ص -ص خالد غساف يوسؼ المقدادي: مرجع سابؽ،  1
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 إرساؿ الرسائؿ:

تتيح ىذه الخاصية إمكانية إرساؿ رسائؿ مباشرة لمشخص سواء كاف في قائمة األصدقاء أـ لـ        

 يكف.

 : « albums » . ألبومات الصور

رفع مئات الصور و  مف األلبومات ة لمستخدمييا إنشاء عدد النيائياالجتماعيتتيح الشبكات        

تاحة و  عمييا،  1التعميؽ عمييا .و  طبلعمشاركة ىذه الصور مع األصدقاء لبلا 

 : « community ». المجتمع 

التواصؿ و  ة تسمح لممجتمعات المحمية لتشكيؿ مواقعيا الخاصة بسرعةاالجتماعيوسائؿ اإلعبلـ        

ىتمامات مشتركة مثؿ حب اات في العالـ أجمع حوؿ مصالح أو مف ثـ ترتبط تمؾ المجتمعو  بشكؿ فعاؿ،

يصبح العالـ بالفعؿ قرية صغيرة و  التصوير الفوتوغرافي، أو قضية سياسية أو برنامج تمفزيوني مفضؿ،

 2تحوي مجتمعا إلكترونيا متقاربا.

 :« groups ». المجموعات 

حيث يمكف إنشاء مجموعة  ىتماـ،اة خاصية إنشاء مجموعة االجتماعيتتيح الكثير مف المواقع        

 المنضميف إلييا مف ساحة أشبوو  لمالؾ المجموعة االجتماعييوفر الموقع و  أىداؼ محددة،و  بمسمى معيف

                                                             
 .42-41ص -ص ليمى احمد جرار: مرجع سابؽ،  1
 .27ص  خالد غساف المقدادي: مرجع سابؽ،  2
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جتماعات عف طريؽ ما ر مصغر، كما تتيح خاصية تنسيؽ االألبـو صو و  ما تكوف بمنتدى حوار مصغر

 1الغائبيف.و  تحديد عدد الحاضريفو  دعوة أعضاء تمؾ المجموعة لوو  ، أو األحداث« events »يعرؼ 

 : « connecteness ». الترابط 

ذلؾ و  جتماعية مترابطة بعضيا مع بعض،ابأنيا عبارة عف شبكة  االجتماعيتتميز مواقع التواصؿ        

 االجتماعيالتي تربطؾ بمواقع أخرى لمتواصؿ و  الروابط التي توفرىا صفحات تمؾ المواقعو  عبر الوصبلت

يسرع و  ما يسيؿأيضا مثؿ خبر ما عمى مدونة فيعجبؾ فترسمؾ إلى معارفؾ عمى الفيس بوؾ، وىكذا م

 2نتقاؿ المعمومات.امف عممية 

 : « pages ». الصفحات 

تجاريا بطريقة فعالة، حيث يعمؿ حاليا عمى  استخدمياو  ىذه الفكرة موقع )الفيس بوؾ(، ابتدع       

ظيارىا و  إنشاء حمبلت إعبلمية موجية، تتيح ألصحاب المنتجات التجارية أو الفعاليات توجيو صفحاتيـ ا 

ستقطاع مبمغ عف كؿ نقرة يتـ الوصوؿ ليا مف قبؿ ايقـو )الفيس بوؾ( بو  لمستخدميف،لفئة يحددونيا مف ا

عبلف، إذ تقـو فكرة الصفحات عمى إنشاء صفحة يتـ فييا وضع معمومات أي مستخدـ قاـ بالنقر عمى اإل

يقـو المستخدموف بعد ذلؾ بتصفح تمؾ الصفحات عف طريؽ و  عف المنتج أو الشخصية أو الحدث،

  3تقسيمات محددة، ثـ إف وجدوا إىتماما بتمؾ الصفحة يقوموف بإضافتيا إلى ممفيـ الشخصي.

 

 

                                                             
 .42ليمى احمد جرار: مرجع سابؽ، ص   1
 .27خالد غساف المقدادي: مرجع سابؽ، ص   2
 .42ص  ليمى أحمد جرار: مرجع سابؽ،  3
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 :االجتماعيمواقع التواصؿ  استخداـالمطمب السادس:  دوافع 

ينشأ  حسابا واحدا لو و  فتراضيمف العالـ الواقعي إلى العالـ االتوجد عدة دوافع تجعؿ الفرد ينتقؿ        

 مف بيف أىـ العوامؿ التي تدفع بمختمؼ األفرادو  ،االجتماعيعمى األقؿ في إحدى مواقع التواصؿ 

 في ىذه المواقع ما يمي:  لبلشتراؾخصوصا الشباب و 

 . المشاكؿ األسرية: 

لكف في حالة و  المرجعية،و  االستقرارو  الحمايةو  تشكؿ األسرة الدرع الواقي لمفرد حيث توفر لو األمف       

الذي يجعمو يبحث عف البديؿ  االجتماعيضطراب ة المتكاممة ينتج لديو نوع مف االفتقاد الفرد ليذه البيئا

لتعويض الحرماف الذي قد يظير مثبل في غياب دور الوالديف أو أحدىما بسبب مشاغؿ الحياة أو التفكؾ 

 األسري.

 الفراغ:

بالشكؿ السميـ الذي يجعؿ الفرد ال  استغبللويعد الفراغ الذي ينتج عف سوء إدارة الوقت أو حسف      

حيث أف عدد  االجتماعيغؿ ىذا الوقت مف بينيا مواقع التواصؿ يبحث عف سبيؿ يشو  يحس بقيمتو

التطبيقات البلمتناىية الذي تنتجو شبكة الفيس بوؾ مثبل لمستخدمييا ومشاركة كؿ مجموعة أصدقاء 

عامة أحد الوسائؿ  االجتماعيشبكات التواصؿ و  الممفات الصوتية يجعؿ الفيسبوؾ خاصةو  بالصور

 1تضييع الوقت عند البعض منيـ.و  يصبح كوسيمة لمتسميةبالتالي و  الفراغ لمميء

 

                                                             
، لبناف، ، 395مشري مرسي: شبكات التواصؿ االجتماعي الرقمية نظرة في الوظائؼ، مجمة المستقبؿ العربي، العدد   1

 .157، ص 2012يناير 
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 البطالة:

منو النفسي و و  االجتماعيندماج ندماج الميني الذي يؤدي لدعـ االعدـ االو  نقطاعوىي عممية اال      

ة وىي مف االجتماعينقطاع التدريجي لمعبلقات االو  نتيجة تراكـ العوائؽالذي ىو  االجتماعيإلى اإلقصاء 

التي تدفعو لخمؽ حموؿ لمخروج مف ىذه الوضعية التي و  ة التي يعاني منيا الفرداالجتماعيأىـ المشاكؿ 

ف كانت ىذه الحموؿ و  عيشيا حتىي ستمراريتيا شخصا ناقما او  ة، فيناؾ مف تجعؿ منو البطالةفتراضياا 

يديولوجياتو كربط او  بير عف قدراتوالتعو  صة لمعمؿعتباره لـ يوفر لو فر امى المجتمع الذي يعيش فيو بع

 1النصب.و  حتياؿفتراضييف مف أجؿ االاات مع أشخاص عبلق

 الفضوؿ :

ي التقنيات المتجددة التي تستيو و  فتراضيا مميئا باألفكاراعالما  االجتماعيتشكؿ مواقع التواصؿ         

 االجتماعيستعماليا سواء في حياتو العممية أو العممية أو الشخصية، فمواقع التواصؿ او  الفرد لتجريبيا

ذا ما توفرت ثنائية الجذبو  تقـو عمى فكرة الجذب  الفضوؿ تحقؽ األمر.و  ا 

 تكويف الصداقات:و  . التعارؼ

الصداقات تكويف الصداقات حيث تجمع ىذه الشبكات بيف  االجتماعيسّيمت مواقع التواصؿ         

فتراضية فيي توفر فرصة لربط عبلقات مع أفراد مف نفس المجتمع أو مف الصداقات االو  الواقعية

 مجتمعات أخرى مختمفة بيف الجنسيف أو بيف أفراد الجنس الواحد.

 

                                                             
 بيموؿ لطيفة: البطالة في الوطف العربي أسباب وتحديات.و  الوافي الطيب  1

tp://www.kankji.com/figh/fhles//c.d/7830/docht 
 00:21عمى الساعة  15/03/2017تاريخ الخوؿ:

http://www.kankji.com/figh/fhles/c.d/7830/doc
http://www.kankji.com/figh/fhles/c.d/7830/doc
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 التسويؽ أو البحث عف وظائؼ:

فعالة و  تسويقية قوية لـ تعد لمجرد التعارؼ بؿ أصبحت أداة االجتماعيفي الواقع مواقع التواصؿ       

قر خارج مو  بيا داخؿ االتصاؿلمغاية ألصحاب األعماؿ، كونيا منخفضة التكاليؼ، وتضمف سيولة 

 االشتراؾ بيا.و  نضماـ إليياالعمؿ، باإلضافة إلى سيولة اال

 االىتماماتوالجنس و  التطوير، وتصنيؼ المشتركيف حسب العمرو  كما تتمتع بقابمية التصميـ       

نتشار المعمومةو  أيضا ربط أصحاب العمؿ بطالبي العمؿو  سيولة ربط األعماؿ بالعمبلءو  اليواياتو   ا 

 .استثمارىاو 

مع الكفاءات كما أنيا أصبحت و  فتجربة التسويؽ عبر الشبكات تزيد مف التواصؿ مع المستيمكيف       

الكفاءات كما ىو الحاؿ و  اتتبادؿ الخبر و  فرص التطوير الوظيفيو  مف بيف الوسائؿ لمبحث عف وظائؼ

 في شبكة" لينكداف".

فمف خبلؿ عرض ألىـ العوامؿ التي تدفع باألفراد لئلقباؿ الكبير لبلشتراؾ في شبكات التواصؿ        

الحياتية، و  الميارات الشخصيةو  توسيع المعارؼو  نجد أف ىناؾ مف يستخدميا بدافع التعمـ االجتماعي

التنفس عف الذات ...، باإلضافة إلى مجموعة مف و  التعبير عف اآلراء بحريةمناقشة قضايا المجتمع، 

 األسباب التي لـ يسعنا ذكرىا جميعا.
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 :  االجتماعيالسمبية لمواقع التواصؿ و  المطمب السابع: التأثيرات اإليجابية

 التأثيرات اإليجابية: 

مواقع التواصؿ أضفت بعدا إيجابيا جديدا و  االجتماعيببل أدنى شؾ أف تكنولوجيا شبكات التواصؿ        

قتصادية في حياة او  سياسيةو  جتماعيةاو  عمى حياة المبلييف مف البشر مف إحداثيا لتغييرات ثقافية

 مف أىـ ىذه اآلثار االيجابية :و  مجتمعات بأكمميا،

العربية بشكؿ خاص في و  حيث وجد المبلييف ممف أبناء الشعوب األجنبية نافذة مطمة عمى العالـ: -

 ثقافات العالـ بأسره.و  طبلع عمى أفكارة نافذة حرة ليـ لبلاالجتماعيالشبكات 

فمف ال يممؾ فرصة لخمؽ كياف مستقؿ في المجتمع يعبر بو عف ذاتو، فإنو عند  فرصة لتعزيز الذات: -

عمى الصعيد و  مستقؿتعبئة البيانات الشخصية، يصبح لؾ كياف و  االجتماعيالتسجيؿ بمواقع التواصؿ 

 العالمي.

 العقيدةو  إف التواصؿ مع الغير، سواء أكاف ذلؾ الغير مختمؼ عنؾ في الديف نفتاحا عمى اآلخر :اأكثر  -

قد و  كتسبت صديقا ذا ىوية مختمفة عنؾاوالميوؿ، فإنؾ قد  المظيرو  الموفو  التقاليد،و  العاداتو  الثقافةو 

 آالؼ األمياؿ في قارة أخرى.يكوف بالغرفة التي بجانبؾ  أو عمى بعد 

سيولة التعديؿ عمى  االجتماعيإف مف أىـ خصائص مواقع التواصؿ  الرأي اآلخر:و  منبر لمرأي -

معتقداتؾ، والتي قد تتعارض مع الغير، و  كذلؾ حرية إضافة المحتوى الذي يعبر عف فكرؾو  صفحاتيا،
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 أداة قوية لمتعبير عف الميوؿ جتماعياالفالمجاؿ مفتوح أماـ حرية التعبير مما جعؿ مواقع التواصؿ 

 1التوجيات الشخصية تجاه قضايا األمة المصيرية.و  تجاىاتواال

 مف ظاىرة العولمة الثقافية. االجتماعيفقد تعزز مواقع التواصؿ  التقميؿ مف صراع الحضارات: -

مع تطور تكنولوجيا التواصؿ فإنو أصبح أيسر عمى العائبلت و  فاليـو تزيد مف تقارب العائمة الواحدة: -

مف نظيراتيا األخرى  أنيا أرخصو  ، خاصةاالجتماعيمتابعة أخبار بعضيـ البعض عبر مواقع التواصؿ 

 تصاؿ المختمفة.مف وسائؿ اال

عف حيث بإمكانؾ مف خبلؿ ىذه المواقع أف تبحث  تقدـ فرصة رائعة إلعادة روابط الصداقة القديمة: -

قد ساعدت ىذه و  ختفت أخبارىـ بسبب تباعد المسافات أو مشاغؿ الحياة،اأصدقاء الدراسة أو العمؿ ممف 

المواقع في بعض الحاالت عائبلت فقدت أبناءىا إما بسبب التبني أو االختطاؼ أو اليجرة السرية، فيتـ 

 2العثور عمى األبناء.

 . التأثيرات السمبية: 

فإنو ليا أثار سمبية أيضا فيي سبلح ذو  االجتماعيمثمما يوجد آثار ايجابية لمواقع التواصؿ        

 حديف، ومف تمؾ اآلثار السمبية:

فمع سيولة التواصؿ عبر ىذه المواقع فإف ذلؾ سيقمؿ مف زمف  يقمؿ مف مهارات التفاعؿ الشخصي: -

كما ىو معروؼ فإف و  ليذه المواقع،الجماعات المستخدمة و  التفاعؿ عمى الصعيد الشخصي لؤلفراد

                                                             
ممارسات األفراد في المجتمع، و  جماؿ معتوؽ وشريياف كريـ: دور شبكات التواصؿ االجتماعي في صقؿ سموكيات  1

 .2012ديسمبر  9/10التغير االجتماعي، بسكرة ،و  ممتقى دولي حوؿ شبكات التواصؿ االجتماعي
، مكتبة اإلعبلـ  المجتمع، بغداد 1الوظيفة،طو  الوسيمةو  آخروف: اإلعبلـ الجديد تطور األداءو  موسى جواد الموسوي  2

 .47،ص2011
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ميارات التواصؿ الشخصي تختمؼ عف ميارات التواصؿ اإللكتروني، ففي الحياة الطبيعية ال تستطيع أف 

 1أف تمغيو مف دائرة تواصمؾ بكبسة زر.و  تخمؽ محادثة شخص ما فورا

ف جذابة جدا لدرجة تنسى حيث أنيا مع خدماتيا الترفييية التي توفرىا لممشتركيف، قد تكو  إضاعة الوقت: -

 معيا الوقت.

بسبب -المتقاعديف، يجعموو  ستخداميا خاصة مف قبؿ ربات البيوتاإف  اإلدماف عمى مواقع التواصؿ: -

ستبدالو أمرا اوىو ما يجعؿ ترؾ ىذا النشاط أو  أحد النشاطات الرئيسية في حياة الفرد اليومية، -الفراغ

 وقت الفراغ الطويؿ. ئلترفيو لممناحية ا أنيا تعد مثالية مفو  صعبا لمغاية خاصة

حيث أف العولمة الثقافية ىي  ستبدالها بالهوية العالمية لمواقع التواصؿ:او  ضياع الهوية الثقافية العربية -

 بنظر الكثيريف. االجتماعيمف اآلثار السمبية لمواقع التواصؿ 

نعداـ الخصوصية مما تتسبب بالكثير مف اة مشكمة االجتماعيتواجو أغمبية المواقع  نعداـ الخصوصية:ا -

قد تصؿ في بعض األحياف ألضرار مادية، فممؼ المستخدـ و  النفسية عمى الشبابو  األضرار المعنوية

، ومشاكؿ قد تصؿ  عمى ىذه الشبكة يحتوي عمى جميع معموماتو الشخصية إضافة إلى ما يبثو مف ىمـو

 التشيير.و  ةبسيولة إلى يد أشخاص قد يستغمونيا بغرض اإلساء

فجميع األشخاص الذيف تعرفيـ عبر مواقع  الصداقات قد تكوف مبالغا فيها أو طاغية في بعض األحياف: -

ليس فورا، و  ىو لقب غير دقيؽ، ألف الصداقة تتشكؿ مع الزمفو  نضيفيـ كأصدقاء االجتماعيالتواصؿ 

 ففيو نوع مف النفاؽ.

                                                             
، 1وائؿ مبارؾ خضر فضؿ اهلل: اثر الفيسبوؾ عمى المجتمع،ط  1  .20، ص 2011، المكتبة الوطنية لمنشر، الخرطـو
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تشويو و  ستغبلليا لنشر المعمومات المضممةاخصية و نتحاؿ شاأيف يقـو المستخدـ ب نتحاؿ الشخصيات:ا -

 1ختطاؼ.لجريمة كالدعارة أو السرقة أو االالسمعة، أو في ا

األرقاـ و  ستخداـ مزيج مف الحروؼاأضحى  ستخداـ المغة العربية الفصحى لصالح العامية:اتراجع  -

فتحولت حروؼ المغة  المحادثةو  البلتينية بدؿ الحروؼ العربية الفصحى خاصة عمى شبكات التعارؼ

ىذا ما أكدتو دراسة عمي صبلح محمود بعنواف و  "3العيف "و  "7أرقاـ باتت الحاء "و  العربية إلى رموز

 2"ثقافة الشباب العربي ".

 :االجتماعيالنظريات المفسرة لمواقع التواصؿ  المطمب الثامف:

في تحوالت التحديث  توجد عدة دراسات قد أشارت لضياع مفيـو المجتمع المحمي أو الواقعي

، وذلؾ دوركايـ أو غيرىماو  بخاصة الدراسات التي ظيرت عمى يد كؿ مف ماركسو  لممجتمعات البشرية،

 األمر الذي تفاقـ في مظاىر التحوؿ classical sociologyجتماع التقميدي بناءا عمى تحميبلت عمـ اال

جتماع الحديث يشير إلى إف عمـ اال 1973ة كما يقوؿ فوستر نتقاؿ إلى مجتمعات ما بعد الحداثواال

الذي عرفو جورج ىيمري بعد فحصو لنحو و  ضياع ىذا المفيـو خصوصا في المجتمعات الغربية الحديثة

خضاعيا لمتحميؿ الكيفيو  تعريفا سيسيولوجيا 94 ستخبلصو ليذا التعريؼ عمى أنو "مجموعة او  الكميو  ا 

                                                             
ينفصؿ عنو، جريدة و  عالـ افتراضي يتصؿ بالواقع–لتكنولوجيا الحديثة تكشفاف انعزاؿ الشباب او  محمد عجـ: االنترنت  1

 .12ىػ،ص 1432محـر 8الموافؽ لػ 2010ديسمبر  10، 11704الشرؽ األوسط، العدد 
 الحريةو  عادؿ عبد الصادؽ: استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي بيف األمف  2

http://digitalahram.org.ef/articles.aspx?serial=85883§eid$501 
 10:00عمى الساعة  16/03/2017تاريخ الدخوؿ:
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يشتركوف في الوقت وفي مساحة و  بط المشتركة بينيـ،بغض الرواو  مف الناس يشتكوف في تفاعؿ اجتماعي

 1ما عمى األقؿ لبعض الوقت.

المتمثمة في: المجتمع و  إذف تجد في ىذا التعريؼ خمس عناصر أساسية لتشكؿ المجتمع المحمي       

 التفاعؿ، الروابط، المكاف، الزماف.

الويب تحديدا أصبح و  عمى األنترنت االجتماعيعميو فإف التمثيؿ الرقمي لحركة شبكات التواصؿ و        

برمتو عمى مستوى  االجتماعية بشكؿ إلكتروني شامبل بذلؾ التفاعؿ االجتماعييحوي مختمؼ الظواىر 

النماذج البنائية و  تصاؿواال الخدمية بأنواعياو  أيضا المنتجات المعرفيةو  المنظماتو  الجماعاتو  األفراد

 بحت جميعيا تتمثؿ بشكؿ رقمي مجرد عمى الشبكة.التي أص االفتراضيةلممجتمعات 

 . النظرية البنائية:

حسب  االجتماعيشبكات التواصؿ و  ةاالجتماعيجتماعية تبحث عف عولمة العبلقات اوىي مقاربة        

نوعي و  تكوف ذات نمط خاصو  تجاه ىي مجموعة مف العبلقات التي يكونيا مجموعة مف األفرادىذا اال

المثاؿ )التعاوف، النصح، الرقابة( بيف مجموعة مف الفاعميف، وعميو فإف تحميؿ ىذه الشبكات عمى سبيؿ 

 العبلئقي ليذا المجتمع. يقـو عمى منيجية لوصؼ عولمة البناء

عتماد بعضيا عمى بعض مما او  قد جعمت عبلقات األفراد أكثر تداخبل االجتماعيفمواقع التواصؿ        

نقاط و  الماضي، حيث أصبح كؿ فرد يعيش في الساحة الخمفية لآلخر، فشبكة الترابطكاف عميو األمر في 

قتصادية التي تتقاطع خطوطيا وتتجاوز الحدود تؤثر تأثيرا حاسما عمى واال السياسيةو  ةاالجتماعيالوصؿ 

                                                             
 .64،ص  2008ط(،عالـ المعرفة، الكويت ،-عمي محمد رحومة: عمـ االجتماع اآللي ، )د  1
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حتى لو كانت عتمادنا المتبادؿ مع اآلخريف ايـو في عالـ تزايد فيو األفراد المشاركيف فييا، فنحف نعيش ال

 األطراؼ األخرى في ىذا التشابؾ المتبادؿ تعيش عمى بعد آالؼ األمياؿ منا.

 ة:االجتماعينظرية الحمقة 

 .1" سمات داخمية )داخؿ الشبكة(و  ربط الشبكات مف خبلؿ صفاتو  "ىي مقاربة تقـو عمى وصؼ

وفؽ ىذه النظرية ىو تفاعؿ مجموع المستخدميف ليذه الشبكة  مع  االجتماعيفمواقع التواصؿ 

شفرات معينة، قواعد توفرىا ليـ ىذه المواقع ما ينجـ عنو نظاـ معرفي داخمي خاص و  بعضيـ وفؽ رموز

 بيذه األخيرة.

 ىي إطار مترابط العناصر مف األغراض االجتماعية في مواقع التواصؿ االجتماعيفالتفاعبلت 

األنماط التي و  القواعد والسياسات المتبعةو  أيضا الموائحو  الحاجات المشتركة بيف األعضاء،و  األىداؼو 

تفرز مف خبلؿ ىذه التفاعبلت بما يدعـ الثقافة المشكمة، سواء أكانت في أصوليا لدى المشاركيف أو 

 مع اإلفتراضي.إفرازاتيا مف جراء التفاعبلت الجديدة في ىذه البيئة العبلئقية التي تكونت في المجت

 ة بثبلث سمات وىي:االجتماعيحيث تتعمؽ الحمقات 

 ة.االجتماعياألعضاء المشكميف لمحمقة و  الذي يمثؿ قوة العبلقات بيف األفرادو  التماسؾ الداخمي -

 جتماعية عف األخرى.االيوية التي تميز حمقة  -

ف األفراد قد ينتموف كما أ االجتماعيتكامؿ األدوار بيف األعضاء المشكميف ليذه الحمقة أو ىذا التشابؾ  -

 جتماعية.اجتماعية أو لحمقات العدة شبكات 

                                                             
1 Alain degenne et michel forse : les reseaux sociaux une analyse structurale en sociologie. 

Armand colin. Paris.1994.p 213. 
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 ة: االجتماعي. نظرية الشبكة 

 عبلقاتيا بحياة األفرادو  ةاالجتماعيالكشؼ عف خصائص الروابط و  " ىي نظرية تتناوؿ بالفحص       

 1ة".االجتماعيالمنظمة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .108عمي محمد رحومة: مرجع سابؽ،ص   1
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 الثاني: ماهية الوعي السياسي المبحث

 المطمب األوؿ: مفهـو الوعي السياسي

ىو إدراؾ المرء لذاتو ولما يحيط بو إدراكا مباشرا وىو اساس كؿ معرفة، ويمكف إرجاع تعريؼ الوعي: -1

 "اإلدراؾ والمعرفة، الوجداف، النزوع واإلرادة". مظاىر الشعور أو الوعي إلى ثبلثة أقساـ:

ىو اإلدراؾ الصحيح لمجريات الواقع السياسي ولما يحصؿ فيو مف أحداث تعريؼ الوعي السياسي: -2

وتطورات، وبعبارة أخرى ىو المعرفة الدقيقة لغايات القوى المؤثرة في العالـ المحيط بنا ومعرفة األىداؼ 

 المستترة وراء مواقفيا وتحركاتيا ومشاريعيا.

 إلى أف صعوبة تحقيقو تظير مف الشروط المفروضة فيو: وبالرغـ مف بساطة ىذا التعريؼ

 :ينبغي أف يكوف صحيحا، أي ليس نابعا مف أوىاـ أو أالعيب. اإلدراؾ 

  :ينبغي أف تكوف لمغايات واألىداؼ المستترة وليس لمظواىر.المعرفة 

  :1متعمقة بالقوى المؤثرة وليس بالقوى المنفعمةالمعرفة. 

الوعي السياسي أيضا بأنو إدراؾ الفرد لواقع مجتمعو ومحيطو اإلقميمي والدولي،       ويعرؼ        

قتصادية التي تحيط بو، ومعرفة مشكبلت العصر المختمفة، ة واالاالجتماعيومعرفة الظروؼ السياسية و 

 وكذلؾ معرفة القوى الفاعمة والمؤثرة في صناعة القرار وطنيا وعالميا.

عميو مف واجبات في كؿ األنظمة  سي ىو طريؽ الفرد لمعرفة مالو مف حقوؽ وماوالوعي السيا       

الديموقراطية، فالمجتمعات التي تسعى إلى التحوؿ إلى النظاـ الديموقراطي بحاجة إلى منظومة مف 

                                                             
 .30-29ص -، ص2005عمار حمادة:الوعي والتحميؿ السياسي، دار اليدى، بيروت،  1
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تجاىات سياسية مختمفة، يستطيع الفرد مف خبلليا التعرؼ عمى امعارؼ السياسية التي تتضمف قيـ و ال

والتي تتيح لئلنساف أف يدرؾ أوضاع مجتمعو ومشكبلتو،  والمشاكؿ التي تحيط بو محميا ودوليا،الظروؼ 

 ويحمميا ويحكـ عمييا ويحدد موقفو منيا والتي تدفعو لمتحرؾ مف أجؿ تغييرىا وتطويرىا.

تابعتو ومف وجية نظر أخرى التي ترى بأف المجتمع ال يكوف واعيا " وعيا سياسيا مناسبا" لمجرد م       

تجاه معيف، بؿ " الوعي المناسب" ىو ا لؤلحداث السياسية وتحديد موقؼ مف زعيـ ما أو حزب ما أو

الوعي الجوىري الذي يتحوؿ إلى نمط حياة وعادة وسموؾ يمارسو اإلنساف تمقائيا بدوف تفكير، ويعطي 

قؿ القدرة عمى جعؿ المجتمع عمى األ اإلنساف الكفاءة لمتوصؿ إلى حموؿ لممشاكؿ التي تواجو المجتمع، أو

 .1في أفضؿ حاالتو وأقربيا إلى الحؿ

 :المطمب الثاني : المفاهيـ ذات الصمة بالوعي السياسي

 السياسية: المشاركة_1

 واألنشطة ماىيتو حوؿ والتساؤؿ الجدؿ أثارت التي المفاىيـ مف السياسية المشاركة مفيـو يعد       

  .المشاركوف األفراد بيا ويقـو تحتو تنضوي المختمفة التي السياسية

                                        -:منيا المفيوـ ليذا مف التعريفات العديد -وعرب أجانب– وباحثييا السياسة عمماء وقدـ        

 أو مباشر بشكؿ التأثير بيدؼ المواطف بيا يقـو التي اإلرادية األنشطة :بأنيا السياسية المشاركة ُتعرؼ"

 ىذه وتشمؿ يتخذونيا، التي والسياسات تاالقرار  في التأثير أو الحكاـ اختيار عممية في غير مباشر

 أو ندوات وحضور سياسية مناقشات في الغير مع والدخوؿ السياسية األمور التصويت ومتابعة األنشطة

                                                             
لينا العممي: العضوية في مواقع التواصؿ االجتماعي وأثرىا في تحسيف الوعي السياسي لدى طمبة جامعة النجاح   1

 .16، ص2011لنيؿ درجة البكالوريوس في العموـ السياسية،فمسطيف،مذكرة تخرج  الوطنية،
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 المصالح جماعات إلى واالنضماـ والدعاية بالماؿ االنتخابية الحممة المشاركة في أو عامة مؤتمرات

 المناصب وتقميد العامة لممناصب والترشيح واالتصاؿ بالمسؤوليف األحزاب عضوية في واالنخراط

 . "القانوف يحددىا التي السموكيات مف وغيرىا .واإلضراب والتظاىر الشكوى أساليب تتضمف كما السياسية

 أوسع السياسية بمفيـو المشاركة مجاالت" Beek & Senimgs وسينيمج بيؾ آالف "ويتناوؿ       

 بشكؿ العامة السياسة صياغة في المواطف إشراؾ فييا يحدث التي العممية" بأنيا ليا تعريفيما خبلؿ مف

 خبلؿ مف السياسية المشاركة تحديد ويكوف السياسي النظاـ كافة مستويات عمى مباشر غير أو مباشر

 السعي سياسي، منصب تقمد مثؿ منيا درجة وأقؿ المشاركة السياسية درجات أقصى يمثؿ متدرج متصؿ

 شبو التنظيـ في السمبية العضوية التنظيـ السياسي، في اإليجابية العضوية سياسي، منصب نحو

 والرسمية السياسية المناقشات في .والمشاركة والمظاىرات السياسية جتماعاتاال في المشاركة السياسي،

  "والتصويت بالسياسة العاـ ىتماـواال

 : ىي السياسية لممشاركة مراحؿ أربع ىناؾ أف الباحثيف بعض ويذكر        

 .اسيةيالس واألحداث العامة القضايا متابعة أي :السياسي ىتماـاال مرحمة-

 أو المحمي المستوى عمى المجتمع في السياسي الدور ذات بالشخصيات  :السياسية المعرفة مرحمة-

 .القومي

 .التصويت في والمشاركة نتخابيةاإل الحمبلت في المشاركة في ويتمثؿ :السياسي التصويت مرحمة-
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  لتماساتواال الشكاوى وتقديـ الرسمية باألجيزة تصاؿاإل في وتتمثؿ :السياسية المطالب مرحمة-

 1.التطوعية والجمعيات األحزاب في عضوية واالشتراؾ

 _التنشئة السياسية :2

ة عف طريؽ االجتماعيالفرد المعايير بأنيا "عممية تعمـ  "في كتابو "التنشئة السياسية« ىايمف»يقوؿ        

والتي مف خبلليا يكتسب  ةاالجتماعية السياسية ىي جزء مف التنشئة مؤسسات المجتمع المختمفة"، والتنشئ

والقيـ السائدة في المجتمع، كما تعتبر التنشئة السياسية وسيمة لتصحيح الثقافة السياسية  االتجاىاتالفرد 

 2.المنحرفة في المجتمع، وخمؽ ثقافة مدنية جديدة ومتحضرة لمعبور بالمجتمع مف حالة التخمؼ إلى التقدـ

 ػػالثقافة السياسية: 3

أنيا فرع مف فروع الثقافة العامة التي تيتـ عمى  Political culture تعّرؼ الثقافة السياسّية       

بطبيعة العبلقة بيف األفراد مف ناحية القيـ والمعايير السموكية مع السمطة السياسّية في مجتمع ما، كما 

تجاىات الخاصة بمجتمع ما تجاه يا ُجممة مف المعارؼ واآلراء وااليمكف تعريؼ الثقافة السياسّية بأن

نتماء والشرعية والمشاركة مؿ الثقافة السياسّية الوالء واالتش .والسمطة والحكـ في المنطقةالشؤوف السياسّية 

نبثؽ عف الثقافة العامة والسياسة والحكـ والدولة، بذلؾ يمكف القوؿ إف الثقافة السياسّية ىي ذلؾ الفرع الم

                                                             
 7س(، ص  صنعاء،)د_ اليمني، لمشباب السياسي الوعي تشكيؿ في اإلعبلـ وسائؿ دور :العزعزي وديع د. 1
تاريخ  http://www.djazairess.com/elayem/40273،مفيـو التنشئة السياسية :ناجي الغزي 2

 19:20:  عمى الساعة 07/04/2017الدخوؿ:
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تجاىات وسموكيات امجتمع ما مف قيـ و  يجوًا لما ينتستمرارية تغيّره وتطّوره، وتُبنى ىذه الثقافة تبعاويمتاز ب

 .1يتأثر ويؤثر فييا، وتتفاوت الثقافة السياسّية بيف المجتمعات واألفراد

 همية الوعي السياسي:أ المطمب الثالث

 التي لمظروؼ وكذلؾ وأمتو وطنو لقضايا ورؤيتو الفرد نظرة في الديمقراطية السياسي الوعي يعزز

 التطبيقي االساس بمثابة لممجتمعات بالنسبة السياسي ،فالوعي واعية تحميمية بصورة المجتمع في تؤثر

 . لمديمقراطية والفعمي

دراؾ السياسي الواقع فيـ عمى القدرة الشعوب السياسي الوعي يمنح  كؿ مف السياسية المقاصد وا 

 العمؿ اساسا يمثؿ العربية االمة بقضايا السياسي فالوعي ، السياسية الساحة عمى تطرأ التي التحركات

 العربية كالوحدة مشترؾ اىتماـ ذات قضايا لمناصرة الشعوب تمؾ ووجداف شعور فيتوحد ، الوحدوي

 . الفمسطينية والقضية

 السياسية لؤلحداث والعممي الموضوعي التحميؿ عمى االفراد قدرة مف السياسي الوعي يرفع وكذلؾ

  والعنصرية الطائفية تحكمو زائؼ وعي اكتساب مف ويحصنيا ،

 . بيا والنيوض االمة لبناء االساسية الركائز مف فيو ، المجتمع استقرار عمى ويساعد

 الواضحة الرؤية ينقد فغيابو ، وديمقراطيا سياسيا المجتمع بناء عمى سمبية آثار السياسي الوعي ولغيب

 واف ، المجتمع فضاء مف وبريقيا توازنيا وتفقد تنيار الحياة قيـ ويجعؿ ، وثقافيا سياسيا المجتمع لنضوج

 ال الوعي غياب ظؿ وفي ، المجتمع دور يعطؿ السياسي الوعي بناء مسيرة في ضمور او تراجع أي

                                                             
:  عمى الساعة 07/04/2017تاريخ الدخوؿ:/ http://mawdoo3.com،مفيـو الثقافة السياسية: إيماف الحياري 1

19:22 
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 وبذلؾ ، فيو المؤثرة والعوامؿ والضعؼ القوة مواطف ورصد واقعو عمى التعرؼ مجتمع او شعب ألي يمكف

 فيـ عدـ بسبب وذلؾ ، بالمجتمع تحيط التي السياسية الظروؼ بتداعيات التكيف جدا الصعوبة مف

 . السياسية ألحداثو المتحضر العالـ بيا  يستقرئ التي المثالية السياسية المغة اسموب

 وانخفاض  السياسي الفراغ مف نوع وجود الى يؤدي السياسي الوعي غياب اف عساؼ ويرى

 الفكر وانحسار الوطف ارض عمى يجري بما االكتراث عدـ الى يؤدي كما ، السياسية المعرفة مستوى

 المرغوب غير السموكيات بعض ظيور بؿ ، الصحيح االدراؾ العالـ وقضايا الوطف قضايا ادراؾ وعدـ

 . باالغتراب االحساس وزيادة االنتماء عدـ مظاىر بعض لوجود باإلضافة فييا

طبلعا عالية ثقافة يخمؽ السياسي فالوعي  خبلليا مف يستطيع االحداث مجريات عمى واضحا وا 

 .   واإلسبلمي والعربي الوطني انتمائو عمى ويحافظ ، ومتغيرات احداث مف حولو يدور ما يدرؾ اف الفرد

 سباب ومالمح ضعؼ الوعي السياسي: أالرابع المطمب

فراد عمى التفكير السياسي ميزات األنظمة الشمولية تحديد قدرة األف مف أىـ أ :طبيعة النظاـ السياسي -1

مما يؤدي الى  استمراريتيانظمة ويصب في يدور ضمف خطط محددة تخدـ ىذه األ ىذا التفكير وجعؿ

اجبات وصبلحيات السمطة فراد بشكؿ عاـ عف التعمؽ بالثقافة السياسية كالدستور والحقوؽ والو األ ابتعاد

ما يسيـ في ضعؼ الوعي السياسي نظمة متعتبر مف المحرمات في مثؿ ىذه األف ىذه كميا وغيرىا, أل

 . ستغفاؿ والتخمؼلؤلفراد وتعميؽ حالة اإل

جؿ مصالح إذ بدأت القوة السياسية ومف أعند التغيير لـ تحؿ مشكمة الوعي السياسي لدى الجماىير 

رحمة السابقة وعممت عمى تعميؽ ضيقة تمعب عمى ضعؼ الوعي السياسي الذي كاف سائدا في الم

 . ىدافيا المرحميةوالقومي والعشائري خدمًة أل مذىبيال االختبلؼ
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 ,, المزاجيةاالنغبلؽ تكالية,ألمية , التعصب ,االا ىـ سمات ىذا التخمؼإف أ :االجتماعيالتخمؼ  2-

مؼ تراكـ نما ىو تخالمرحمة وا  كيد لـ يكف وليد ىذه ي وتيميش دور المرأة . وىذا بالتأاالنبيار غير الواع

 جنبية وعدـ االستقرار والدكتاتورية.األعبر عقود مف السيطرة 

المجتمع والتي عانى يضا يعود الى المراحؿ التي عاشيا :وىذا األمر أ االقتصاديةضعؼ العدالة  -3

 االقتصادية جنبي والمحمي وعدـ جدية الحكومات المتعاقبة عمى حؿ المشاكؿاأل االستغبلؿخبلليا مف 

الظروؼ السياسية عمى الواقع  انعكاسوغيرىا ,فضبل عف  لثورة والتصنيعالسيما البطالة وتوزيع ا

كؿ عاـ والوعي السياسي بشكؿ خاص إذ بالتالي عمى حالة المجتمع الثقافية بش انعكس، مما االقتصادي

ف يطالب تسمح لئلنساف بأ برز عوامؿ تراجع الوعي ىو الفقر والبحث عف لقمة العيش التي الأف مف أ

ونرى أف سياسية  بمختمؼ أوجييا.ح لو المشاركة في النشاطات السياسية بحقوقو السياسية التي تتي

مر الذي قد األ ،حباط المجتمع ومنعو مف محاسبتياالتجويع ىي إحدى وسائؿ األنظمة إلضعاؼ الوعي وا  

قيورة طمبا غير واعي لمجماىير الم اندفاعبالثورة الشعبية وىي في الواقع  يطمؽ عميو لى ماإيدفع 

 .تعرؼ نتائجيا شامبل لمرتكزات المجتمع وبروز حالة جديدة ال انييارالمخبلص مما ينتج عنو 

 برزىا :أكذلؾ نجد مبلمح ضعؼ لموعي السياسي 

 فراد المجتمع السياسي ليوية نظاميـ السياسي وطبيعتو فيؿ ىو نظاـوتتعمؽ بعدـ معرفة أ زمة الهوية:أ -1

مما  ،فرادالصورة غير واضحة ومشوشو لدى األ مر الذي يجعؿ،األـ غير ذلؾ قبمي أـ ديني أـ عمماني أ

 . السياسية واالختبلفاتـ وكيفية التعامؿ مع المواقؼ يجعميـ غير قادريف عمى تحديد حقوقي

 االجتماعي دينتيجة التخمؼ الذي يعاني منو المجتمع السيما عمى الصع : االجتماعي االندماجأزمة  -2

فراد يمتفوف طويمة مف القير والحرماف، جعمت األثار متراكمة كما ذكرنا عبر عقود ،وىي أ واالقتصادي

ات عمى الواقع مر الذي ساعد عمى عكس ىذه التقسيمتقسيماتيـ الطائفية والعشائرية أو القومية األ حوؿ
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ؿ محمو ويح  ف المجتمعوردناه يغيب عبح الوعي السياسي بالمفيـو الذي أصوبالتالي أ ،السياسي

 . غير الواعي واالنحيازالتعصب 

ة االجتماعيلسياسي الجديد لـ يحؿ مشاكميـ ف الواقع ا:نتيجة لشعور أفراد المجتمع بأ زمة المشاركةأ  -3

كيد بعيدة عف ى السمطة ومكاسبيا والتي ىي بالتأف النخب السياسية منشغمة في الصراع عموأ واالقتصادية

يجعؿ الفرد يعزؼ عف المشاركة السياسية وبذلؾ تصبح العممية الديمقراطية ىدافيـ كؿ ذلؾ اس وأىمـو الن

 .شكمية وغير ناضجة

  العوامؿ المساعدة عمى تعميؽ الوعي السياسي: الخامس:المطمب 

ليو نصبوا إ الذي عميو المجتمع وبيف ماف نؤكد عمى ضرورة التوازف بيف الواقع في البدء يجب أ       

مف حالة النظاـ الشمولي تحوؿ السياسي الذي ينقؿ المجتمع الف والطوباوية . إذ أ الوىميةف بعيدا ع

ُيحدث حالة  النفسي والفكري قد االستعداداطي المفتوح دوف المرور بحالة لى حالة النظاـ الديمقر المنغمؽ إ

إلى جة ماسة مر الذي يجعؿ الحااأل ما الحظناه مع بداية التغيير، وىذا االجتماعيمف فقداف التوازف 

مف ثـ البدء بعممية تعميؽ الوعي  واالنضباطاألمف  بإشاعة  مف شيءلممجتمع قبؿ كؿ عادة التوازف إ

 : السياسي وذلؾ مف خبلؿ

 مف أطر فكرية  انطبلقاالنظاـ السياسي بكافة مستوياتيا طر السياسية الفاعمة التي تشكؿ األ انبثاؽ

ميـ بعيدا عف المصالح تيدؼ بشكؿ حقيقي بالفعؿ والقوؿ لبناء نظاـ ديمقراطي س ،وطنية  يديولوجيةوا  

يجابي ؾ القوى وبالتالي تسيؿ عممية التأثير اإلمر الذي يعزز ثقة المواطف بتمالضيقة واألىداؼ األنية، األ

 .بينيا وبيف المواطف



 الفصل الثاني: عالقة مواقع التواصل االجتماعي بتشكيل الوعي السياسي  
 

 
61 

 لحقيقي بعيدا عف المواطنة بشكمو ا التدرج في توعية المجتمع وتعريفيـ بحقوقيـ وواجباتيـ وترسيخ مفيـو

ا وفؽ المفيوـ حزاب وجعميالقومي وبعيدا عف ربط المواطنة بأشخاص أو أو التعصب المذىبي أو القبمي أ

 .رضا وشعبا وقيمابالوطف تاريخا وأ بااللتصاؽالحقيقي المتمثؿ 

 شتركة لمدولة والفرديجاد قوانيف عادلة تحقؽ المصمحة المعبلقة المواطف بالدولة مف خبلؿ إ تنظيـ . 

 ف التطرؼ ىو مف سمات ت السياسية بعيدا عف التطرؼ ،كوف أالحوار في حؿ الخبلفا أتعميؽ مبد

أف تعطي والتي يجب ،المجتمع البدائي وىذا مف صمب واجب القوى السياسية المتواجده عمى الساحة 

حيح قابؿ لمخطأ ورأي غيرنا خطأ قابؿ ماـ الشافعي )رأينا صنموذجا صالحا لؤلفراد وىنا نستذكر قواًل لئل

 لمصح (

  نما ىي إقمية ير أف األغمبية واألروج لو بعد التغي إذ أف ما ،قمية بشكمو السميـ شاعة مفيـو األغمبية واألإ

وىذا خطأ جسيـ في تطبيؽ مفيوـ ، دائميوقمية وأ دائميوإما مذىبية أو قومية وبالتالي تصبح أغمبية 

نيج الذي تتبناه مجموعة سياسية قمية ىو مفيـو سياسي بحت يتبع المألف مفيـو األغمبية واأل ،الديمقراطية

،لذلؾ فإف  اجتماعيةارة الدولة ،وىو ليس عقيدة دينية أو مذىبية أو عرقية ألف ىذه المفاىيـ مفاىيـ دإل

مف طبيعة  انطبلقاأخرى وبالعكس وذلؾ  انتخابيةاألغمبية ىي مؤقتة ويمكف أف تكوف أقمية في دورة 

 برامجيا السياسية وقناعة المجتمع بيا .

 خبلقية والمظيرية في المجتمعـ الجماؿ بكؿ جوانبو الروحية واألبراز مفيو الثقافة والذوؽ العاـ وا   شاعةإ، 

ويكوف ذلؾ بواسطة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية السيما المؤسسات التعميمية منيا بدءا مف المراحؿ 

ؿ بناء جيؿ يمتمؾ الثقافة والوعي ليسيـ في تعميؽ التجربة ، وذلؾ مف أجولى صعودااأل يةالدراس

 . حتى تصبح مع مرور الزمف تجربة ناضجة تحاكي التجارب الديمقراطية العريقة،الديمقراطية 

 ي الة فمف خبلؿ حؿ المشاكؿ المعيشية لممجتمع كالبطالة والفقر والعد االقتصاديةالعدالة  اإشاعة مبد

ف إ بشكؿ عاـ والسياسي بشكؿ خاص.  يبرز معوقات الوعتوزيع الثروة، إذ أف تمؾ المشاكؿ ىي مف أ
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يتحقؽ عبر تعميؽ  السياسي وىذا االستقرار شيءدولة مؤسسات تتطمب قبؿ كؿ  الدولة الديمقراطية وىي

ورغباتيـ  دتيـإراف ع ف مؤسسات الدولة ىي المعبرةأفراد المجتمع وشعورىـ بأالوعي السياسي لدى 

اف الوعي السياسي حاضرا ومتأصبل أو متجذرا لدى أغمبية وكمما ك،نيـ جزء منيا وتستوعب نشاطاتيـ وأ

ريعيا تباع مناىج عقبلنية في مشاالفاعمة تجد نفسيا مضطرة إل  اسيةف القوة السيأفراد المجتمع نرى أ

 استغفاؿلتالي يكوف مف الصعب بمكاف فراد بتمؾ المشاريع وباالسياسية وذلؾ في محاولة إلقناع األ

 .و المناطقيالقومي أ أو مشاعر البدائية كالتحفيز الديني أو الطائفيالجماىير والعزؼ عمى ال

تكوف بشكؿ آلي  لى الحالة الديمقراطية المف حالة األنظمة الشمولية إ االنتقاؿإنو مف الواضح أف        

، و تقصر حسب طبيعة المجتمع ونظاموة مف الزمف تطوؿ أفسحف التجارب الديمقراطية تحتاج ،ألوسريع 

كثر مف ستة قروف حتى تنضج العممية إلى أ احتاجتقراطيات الحديثة و عرؽ الديمأفبريطانيا التي تمثؿ 

وتخمؿ ىذه القروف الطويمة  ،يطانيبناء المجتمع البر فييا ويتعمؽ الوعي السياسي لدى أ قراطيةو الديم

عاـ  .فمنذ واقتصاديا واجتماعياالمجتمع سياسيا  استقرارت في النياية الى دفة أإرىاصات وأحداث عني

قرار لتقميد والذي فيو إ )الما كناكارتا ( عندما وقع الممؾ اإلنجميزي ما أطمؽ عميو بالعيد األعظـ ـ1215

 اتجاىيف اتخذتراطي التي قو المجتمع االنكميزي رحمة البناء الديم أبد ،سمطة الممؾ لصالح ممثمي الشعب

الثاني فكري  واالتجاهلبرلماف عمى حساب سمطات الممؾ وؿ سياسي تمثؿ بالمكاسب التي حصؿ عمييا ااأل

" الذي جوف لوؾ"برزىـ وقراطي ومف أنضاج الفكر الديمدد مف المفكريف الذيف عمموا عمى إتمثؿ بظيور ع

ـ والتي صدرت خبلليا الئحة الحقوؽ  1688طمؽ عميو بالثورة الجميمة عاـ وضع األسس الفكرية لما أ

" إلى المبادئ األساسية لحقوؽ لوؾ "شارلسمطات التنفيذية والتشريعية . وأوفييا تحديد واضح لصبلحيات ا

         ا.                       لحماية ىذه الحقوؽ وليس التعدي عميي ف وجود الحكومة ىواألفراد الطبيعية وا  

صبحت جزءا مف تكوينو أفكار الديمقراطية التي وىضـ األ استيعابني مف لقد تمكف الشعب البريطا
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الذي جعؿ مر عراؼ والقواعد الديمقراطية األاأل احترمتلفكري ساعده عمى ذلؾ وجود سمطات النفسي وا

وبية كما حصؿ في إيطاليا وألمانيا ور زات التي تعرضت ليا المجتمعات األثر بالييتأ المجتمع البريطاني ال

الف المناخ الشعبي والواعي  "ستاليف "و" أموسوليني "و" أىتمر" مثاؿأبريطانية لـ يظير فييا قادة  أفذ إ

يسمح بظيور مثؿ ىؤالء القادة الذيف يعمموف عمى التبلعب بالمجتمع مف خبلؿ الشعارات  والمدرؾ ال

 االستقرارحد عوامؿ أفراد المجتمع ىو أف تعمؽ الوعي السياسي لدى إ. اإليديولوجيةأو  القومية

 1. والسياسي الذي سينعكس حتما عمى تطور العمراني والسياسي االجتماعي

 : أدوات تكويف الوعي السياسي لسادسالمطمب ا

تتعدد األدوات التي يتـ بيا تشكيؿ الوعي السياسي لدى األفراد، والتي يمكف لمفرد أف يكتسب مف        

الفكرية واإليديولوجية  واتجاىاتوخبلليا معموماتو وحقائقو وقيمو ومثمو السياسية، ويكوف بواسطتيا مواقفو 

واطف في بمده  ولو حقوؽ وعميو التي تؤثر في سموكو وممارساتو اليومية، ويتكوف عندما يشعر الفرد أنو م

 واجبات، ومف ىذه األدوات نجد:

تعتبر األسرة النواة األساسية لبناء لمجتمعات، وىي أوؿ مؤسسة ينشأ فييا الطفؿ ويتـ تمقينو  األسرة: -1

وأفكار جديدة،  اتجاىات باكتسابالمبادئ التي تمكنو مف التكيؼ مع مجتمعو، فبداخؿ األسرة يبدأ الفرد 

لمصدر األوؿ لممعمومات والقيـ والمعتقدات السياسية، حيث يتجمى دور األسرة في نقؿ معاني وطنية فيي ا

 يدخؿ في نطاؽ ذلؾ مف مفاىيـ الوطف واليوية واألرض. وما

                                                             
الوعي السياسي كعنصر أساس في بناء النظاـ السياسي الديمقراطي , الجامعة طويرش:  موسى محمد آؿ أ.د. 1

  المستنصرية ,بغداد
http://thenewiraq.com/?p=2512 : 19:00عمى الساعة :  09/04/2017تاريخ الدخوؿ 
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غير رسمي يضـ عدد مف األفراد، وليـ دور أساسي في تكويف وعي  اجتماعيىـ بناء  األصدقاء: -2

 الفرد وتوجياتو السياسية وآرائو وقيمو. 

: تعتبر المؤسسات التعميمية بكؿ عناصرىا إحدى أدوات تكويف الوعي السياسي المؤسسات التعميمية -3

ي نفوس األفراد مثؿ حب لدى األفراد، فيي تقـو بأىـ دور مف خبلؿ التعميـ وغرس القيـ والفضائؿ ف

، وكذلؾ تنمية ميارات المشاركة السياسية، ويكوف تأثيرىا مف عدة جوانب ىي: التثقيؼ واالنتماءالوطف 

السياسي مف خبلؿ األنشطة المدرسية، والتثقيؼ مف خبلؿ تدريس مواد ليا عبلقة بالسياسة، وكذلؾ دور 

 المعمـ وثقافتو ووعيو السياسي.

تقـو األحزاب السياسية بدور فعاؿ في تكويف الوعي السياسي، حيث تعمؿ عمى  السياسية:األحزاب  -4

تبسيط العممية السياسية وتكويف اإلحساس السياسي لممواطنيف، وتقـو بتزويد أعضائيا بالمعارؼ السياسية 

عداد الكوادر السياسية، وتسعى األحزاب السياسية إلى التأثير عمى األفراد مف غير أع ضائيا بيدؼ وا 

 أفراد جدد ليا، فيي بحاجة إلى جماىير تؤيدىا. اـموانضببرامجيا  االرتقاء

تعتبر وسائؿ اإلعبلـ أحد العوامؿ المؤثرة في تنمية الوعي السياسي، فيي تمعب دورا  وسائؿ اإلعالـ: -5

تكويف قيـ  فيميما في ترسيخ القيـ السياسية مف خبلؿ المعمومات التي تقدميا لؤلفراد، والتي تسيـ 

 1السياسية وحث األفراد عمى المشاركة السياسية. تجاىات سياسية ، وليا دور في عممية التنشئةاو 

 

 

                                                             
اثر مواقع التواصؿ االجتماعي عمى الوعي السياسي بالقضية الفمسطينية لدى طمبة  شداف يعقوب خميؿ ابو يعقوب:  1

 36، 35جامعة النجاح الوطنية،)د.س( ، ص ص
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 ودورها في تشكيؿ الوعي السياسي: االجتماعيالمبحث الثالث: مواقع التوصؿ 

 مف نظرة سياسية: االجتماعيالمطمب األوؿ: شبكات التواصؿ 

أصبح تحقيؽ اإلصبلح السياسي مف خبلؿ التحوؿ نحو الديموقراطية وتعزيز المشاركة السياسية        

وىو المطمب المطروح حاليا عمى  الساحة السياسية في مختمؼ البمداف النامية، حيث يتطمب التحوؿ نحو 

دراؾ واعي لمعطيات الحياة السياسية ومتغيو  الديموقراطية توفر ثقافة سياسية  راتيا بصورة عامة ويمكفا 

التعميمية المؤسسات و  الجماعات المرجعيةو  األحزاب السياسية ستمداد ذلؾ مف مؤسسات متعددة مثؿ:ا

مباشر في تشكيؿ معارؼ األفراد  التي تؤثر بدورىا بشكؿو  تصاؿ الجماىيريباإلضافة إلى وسائؿ اال

لسياسية مف خبلؿ دورىا في بناء المشاركة اإلى جانب  المشكبلت في المجتمع،و  تجاىاتيـ نحو القضايااو 

عتبارىـ نشيطيف يمعبوف دورا فاعبل امعتقدات بو  وعييـ تجاه النظاـ السياسي وتكويف آراءو  ىتماـ األفرادا

 .  1في العممية السياسية بوجو عاـ 

النظـ  حتكارالممارسة الديموقراطية عبر إنياء عمى تدعيـ ا االجتماعيوتعمؿ مواقع التواصؿ        

ور المعارضة السياسية إضافة إلى زيادتو لدى األفراد وتدعيـ دو  الحاكمة لممعمومات ونشر الوعي السياسي

ىتمامو بالشؤوف واألحداث السياسية، اتوعية الجميور وزيادة و  ستخداميا كوسيمة لنشر الثقافة السياسيةا

 . 2التنمية السياسية تعد أولى خطواتو  بما يزيد مف المشاركة النشطة  لؤلفراد

 

 

                                                             
 .42أشرؼ عصاـ فريد صالح: مرجع سابؽ،ػص  1
 
 .48رأفت ميند عبد الرزاؽ: مرجع سابؽ،ص  2
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 الوعي السياسي:و  االجتماعيالمطمب الثاني :العالقة بيف مواقع التواصؿ 

مفتوحا يطمعنا عمى العالـ الكبير لحظة  "الفيس بوؾ" سماءا االجتماعيشكمت مواقع التواصؿ        

بمحظة داخؿ البيئة اإلعبلمية  الجديدة البديمة ،حيث ساعد "الفيس بوؾ" عمى إلغاء الحواجز والحدود 

أظير مدى الضعؼ الذي أصاب المؤسسات اإلعبلمية التقميدية فيما يتعمؽ و  الشعوبو  التقميدية بيف الدوؿ

السياسية، كما وفر الموقع عالـ  نتماءات ودفع الحركاتمات وبناء االط بيف الشعوب والحكو بدورىا الوسي

تجاه أىداؼ انطاؽ بفتراضي  تفاعمي وأتاح الفرصة أماـ األفراد المشتركيف فيو لبناء قاعدة أساسية لئلا

خبلؿ رتقاء بالمجتمع مف  في الحياة المجتمعية وبضرورة اال مف اإليماف العميؽ بدورىـ انطبلقا لتحقيقيا،

يثار مف  قضايا  رائيـ والتعبير عنيا والمشاركة بنقاشات حوؿ كؿ ماآح المجاؿ أماـ المشتركيف إلبداء فت

 ينشره زمبلؤه في الفيس بوؾ . ، وأصبح بإمكاف أي مشترؾ أف يطمع عمى كؿ ما

ى  المحكوميف حيث تحوؿ إلى مستو و  تصاؿ مباشرة بيف الحاكـا"كما أصبح الفيس بوؾ أداة        

الفاعؿ والمؤثر األقوى في مختمؼ المجاالت خاصة السياسي منيا وذلؾ مف خبلؿ قدرتو عمى نشر 

يدور في العالـ مف  األخبار بسرعة ىائمة وموثقة بالصوت والصورة وزيادة مستوى الوعي والمعرفة حوؿ ما

متعددة  في ىذا  قضايا وأحداث تيـ الرأي العاـ وخاصة فئة الطمبة منيـ، باإلضافة إلى طرح آراء

 1المجاؿ".

ختصار نقوؿ "أف الفيس بوؾ يساىـ بشكؿ كبير في إمداد الفرد بالمعمومات والمعارؼ السياسية افب       

 2تجاىاتو ومف ثـ سموكو السياسي"اى تشكيؿ أرائو و وبناء فكره السياسي وصوال إل

                                                             
 .42أشرؼ عصاـ فريد صالح: مرجع سابؽ،ػص  1
 .48رأفت ميند عبد الرزاؽ: مرجع سابؽ،ص  2
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يساىـ في تزويد الشعب بالخبرات السياسية والتي مف خبلليا يتشكؿ الرأي العاـ كما أنو يمعب  "كما       

 1دورا ىاما في خمؽ التماسؾ بيف جميع أفراد الشعب في المواقؼ السياسية اليامة".

 وأهميتها في العممية السياسية: االجتماعيالمطمب الثالث: أراء ونماذج حوؿ مواقع التواصؿ 

 االجتماعيجمع معظـ المختصيف سواء عمى الصعيد اإلعبلمي أو السياسي بأف مواقع التواصؿ أ       

وذلؾ لدورىا الفعاؿ  السياسةبصفة عامة والفيس بوؾ بصفة خاصة أضحت العنصر األصعب في العممية 

المدير  وما قالفي تزويد الشباب بالمعمومات والثقافة السياسية ولمتوضيح أكثر نأخذ عمى سبيؿ المثاؿ 

قطاع كبير مف  الرتباطاإلقميمي لميكروسوفت محمد حمودي في تحقيؽ نشره موقع الراية القطرية: "نظرا 

واضحا، فالرئيس  واالقتصاديةة االجتماعية عمى النواحي السياسية ، االجتماعياألفراد بتمؾ الشبكات 

اعدة الكبيرة التي حصؿ عمييا مف خبلؿ الرئاسة األخيرة مف خبلؿ الق انتخاباتاألمريكي "أوباما" نجح في 

ىذه المواقع مف الغرب إلى الجية العربية، فنجد أنيا  استخداـ انتقؿ.ثـ 2"االجتماعيشبكات التواصؿ 

لعبت دورا ىاما في ثورات الربيع العربي والتي دار حوليا جدؿ كبير مف قبؿ المختصيف فمنذ مطمع 

الدراسات، وعقدت الكثير مف المؤتمرات والفعاليات التي ناقشت أىمية و  نشرت الكثير مف المقاالت 2011

تأثيرىا عمى نماذج و  وقدرتيا عمى التأثير في تحفيز المشاركة الشعبية االجتماعيشبكات التواصؿ 

الحكومة التشاركية واألليات المجتمعية الجديدة، وقد كاف لمنمو الكبير والسريع لشبكات التواصؿ 

دورا ىاما في حشد وتشكيؿ اآلراء والتأثير المباشر  استخداميا واتجاىاتتحوؿ في أنماط وال االجتماعي

                                                             
 .50المرجع نفسو ،ص  1
معيد الوارؼ لمدراسات اإلنسانية عمى شبكة  الدولة موقعيوسؼ ورداني: ثقافة الشباب بيف تحديات األنترنت وعجز  2

 األنترنت.
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ىذه  استخداـعمى التعبير بيف الشباب في المنطقة العربية، حيث شيدت ىذه الفترة تحوال واضحا في 

 .1ة والتجارية إلى السياسيةاالجتماعيالمواقع مف األغراض 

: "بأف  محمد محسف الييري واالتصاؿاع تكنولوجيا المعمومات ويرى أحد المختصيف في قط       

األحداث األخيرة في كؿ مف كمصر وتونس أكدت الدور القوي لتمؾ الشبكات عمى الصعيد السياسي، كما 

الماضية، شيدت رفض اإلدارة  االنتخاباتاإليرانية في  باالحتجاجاتأف الفترات الماضية الخاصة 

بعممية صيانة الموقع بيدؼ مساعدة معارضي الثورة،                             توتيراألمريكية لقياـ مؤسسة 

بغض النظر عف اليدؼ مف ىدؼ الحكومة األمريكية فإف ذلؾ يظير مدى أىمية شبكات التواصؿ 

 .2عمى الصعيد السياسي االجتماعي

التفاعؿ والحوار والجدؿ والنقاش وفي ذات السياؽ يقوؿ الدكتور فتحي حسف:" يبدو اليـو أف ىذا        

قد أفرز حالة مف الوعي المختمؼ الذي يمكف أف يكوف ضمف روافد عديد  االجتماعيالسياسي والفكري و 

،أي أف الشبكات 3أحد مفجرات ثورتي تونس ومصر أو عمى األقؿ مف بيف عوامؿ تنسيقيا وتحركيا"

ولكنيا جعمت الثورة ممكنة وعجمت بيا، كما  ية ليست المتسبب في قياـ ثورات الربيع العرباالجتماعي

لو أف يحدث  ما كافمنحتيا القدرة عمى النمو وأكسبتيا مزيدا مف التأييد والتعاطؼ داخميا ودوليا بشكؿ 

 بدونيا.

 استخداـ"فالشباب المتظاىريف في تونس ومصر وفي أماكف أخرى في المنطقة أصبح بإمكانيـ مف خبلؿ 

أف يحضوا و  إلى المظاىرات، لبلنضماـأف يدعو األخريف و  بنشر مطالبيـ عياالجتماأدوات التواصؿ 

                                                             
 .2011فبراير10الجزيرة لمدراسات، مصر مركزخريطة الحركات الشبانية الثورية في  أحمد تيامي عبد الحي: 1
في تنمية الوعي السياسي واالجتماعي لدى الشباب العربي، جامعة  شبكات التواصؿ االجتماعي ورقمة: دورنادية بف  2

 ص. الجمفة، الجزائر، دس، د
 .6،2012اإلنسانية، مجمد األبحاث العمـومجمة جامعة  3
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عمى لساف أحد المتظاىريف في  ما جاء"،وىذا 1بمزيد مف الدعـ مف شرائح أخرى عريضة في المجتمع

 رتويت مواعيدىا. ونستخدـنستخدـ الفيس بوؾ لتنظيـ المظاىرات ونحدد  نحف»قاؿ: القاىرة حيث 

 .2"ما يحدثلمتنسيؽ، ونستخدـ يوتيوب لنخبر العالـ ونجعمو يشاىد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
الحديثة مف الجريدة إلى الفيس بوؾ، العربي لمنشر  االتصاؿحسيف: وسائؿ  عامر وفتحي 1

 .187،ص2011والتوزيع،القاىرة،
 ص.-د نادية بف ورقمة : مرجع السابؽ، 2
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 خالصة الفصؿ:

فقد   االجتماعيلما جاء في الطفرة الرقمية التي تجسدىا مواقع التواصؿ  استعراضنامف خبلؿ 

مكنت األفراد مف التواصؿ مف مختمؼ أنحاء العالـ كما ساىمت بعض الخصائص التي توفرىا ىذه 

توسع انتشارىا كشبكة الفيس بوؾ، حيث أصبحت الميزة الطاغية عمى جميع مياديف و  المواقع عمى نجاحيا

مى غرار المجاؿ إلى مجاالت أخرى ع انتقؿفقط بؿ  االقتصاديالحياة ولـ يقتصر دورىا عمى المجاؿ 

ة االجتماعيالسياسي، وقد رشحت ىذه الميزات التي تتميز بيا إلى أف ترقى إلى مصاؼ وسائط لمتنشئة 

والسياسية وأصبحت تمعب دورا ىاـ في عممية اإلصبلح السياسي والتعبئة الجماىرية باإلضافة إلى تشكيؿ 

منيا ألنيا  االستفادةو  كيفية تفعيمياو  ااألمثؿ لي االستخداـعميو يجب توجيو مستخدمييا نحو و  الوعي،

 سبلح ذو حديف.
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 تمييد :

 دراستنا" دوربعد تعرضنا لمختمؼ الجوانب النظرية في الفصؿ السابؽ والتي ليا عبلقة بموضوع        

 "نموذجا_ مواقع التواصؿ االجتماعي في تشكيؿ الوعي السياسي لدى الطالب الجامعي _ الفايسبوؾ

 1945ماي 08طمبة جامعة مناقشة وتحميؿ البيانات التي جمعت مف  إلىوسوؼ نتعرض في ىذا الفصؿ 

وكذا عبلقة مواقع التواصؿ االجتماعي   ،بالوعي السياسي المتعمقة  األسئمة مف حوؿ مجموعة بقالمة 

مف أجؿ التحقؽ  عمى أفراد العينة التي طبقت االستمارةىذه المؤشرات شكمت محوري بتشكيؿ ذلؾ الوعي و 

 .مف صدؽ الفرضيتيف 
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 تحميل الجداول:المبحث األول :

 المحور األول: بيانات شخصية

 الجنس::  -1

  %النسبة التكرار االقتراحات

 %48 24 ذكر

 52% 26 أنثى

 %100 50 المجموع

 

تكرار، بينما وصمت  26وبعدد تكرارات  %52يتضح لنا مف خبلؿ الجدوؿ أف نسبة اإلناث بمغت        

 تكرار. 24وبعدد تكرارات وصؿ إلى  %48نسبة الذكور إلى 

نسبة اإلناث إلى كوف المجتمع الجزائري مجتمع تفوؽ فيو نسبة اإلناث عمى الذكور،  ارتفاعويعود        

وف إلى ذكور الذيف يتوجيباإلضافة إلى أف الجامعة الجزائرية تستحوذ عمى نسبة كبيرة مف اإلناث عكس ال

 .العمؿ في القطاع العسكري
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 المستوى التعميمي::  -2

 %النسبة التكرار االقتراحات

 66% 33 ليسانس

 34% 17 ماستر

 00% 00 دكتوراه

 100% 50 المجموع

 

، يمييا طمبة  33وبتكرار  %66مف خبلؿ الجدوؿ نرى أف نسبة طمبة الميسانس وصمت إلى        

 ، أما طمبة الدكتوراه فكانت النسبة منعدمة.17وبتكرار  %34الماستر بنسبة 

طمبة الميسانس المرتبة األولى راجع إلى التعداد الكبير ليـ  عمما أف الميسانس  احتبلؿونقوؿ أف        

راجع  غيابيـ عف الجامعة بسبب  يشمؿ سنة أولى وثانية وثالثة، في حيف نبلحظ قمة طمبة الماستر وىذا

 (.2بدراسة سداسي واحد)ماستر واكتفائيـالتربص 
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 الحزبي: نتما ال -3

 %النسبة التكرار االقتراحات

 %16 08 نعـ

 %84 42 ال

 %100 50 المجموع

 

تكرار ليس  42مف أفراد العينة اإلجمالية وبعدد تكرارات  %84يف مف خبلؿ الجدوؿ أف نسبة بيت       

 تكرار. 08وبعدد تكرارات  %16حزبي نسبة  انتماء حزبي، في حيف مثمت الفئة التي لدييا  انتماء لدييـ 

حزبي إلى غياب الميوؿ السياسي أو ضعفو، فيما  انتماء نسبة الفئة التي ليس ليا  ارتفاعويرجع        

في األحزاب يسيؿ ميمة الوصوؿ إلى األىداؼ  االنخراطحزبي بأف  انتماء ترى الفئة التي لدييا 

 الموضوعة بعد التخرج باإلضافة إلى كوف الحزب يتيح فرصة خدمة الوطف.
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 تحميل الجداول وفق المتغير األول : ) الجنس ( 

 من طرف الطمبة يزيد من الثقافة السياسية: الجتماعيمواقع التواصل  استخدامالمحور الثاني: 

 :استخداماتالشبكات األكثر -4

 المتغيرات                

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %90 45 %92.31 24 %87.5 21 فيس بوؾ

 %00 00 %00 00 %00 00 تويتر

 %10 05 %7.69 02 %12.5 03 يوتيوب

 %100 50 %100 26 %100 24 المجموع

، منيا 45وبتكرار  %90يتبيف لنا مف خبلؿ الجدوؿ أف نسبة الذيف يستخدموف الفيس بوؾ ىي         

 %10بنسبة تقدر ب،يمييا اليوتيوب 24لئلناث بتكرار% 92.31و 21لمذكور وبتكرار  87.5%

لئلناث، أما فيما يخص اليوتيوب فكانت نسبة  %7.69و %12.5،موزعة بيف الذكور بنسبة 5وبتكرار

 اإلجابة منعدمة.

 ويرجع إرتفاع نسبة الفيس بوؾ إلى شعبيتو وسيولة اإلستخداـ ومميزاتو.      
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 الساعات التي تقضييا في التصفح: عدد -5

                
 المتغيرات

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

أقؿ مف 
 ساعة

05 % 20.83 03 % 11.54 08 %16 

إلى  02مف
 ساعات 03

12 %50 08 % 30.77 20 %40 

 04أكثر مف 
 ساعات

07 % 29.17 15 % 57.69 22 %44 

 100% 50 100% 26 100% 24 المجموع

أظيرت النتائج المتعمقة بعدد الساعات التي يقضييا الطالب في التصفح في الفيس بوؾ بأف        

المشتركيف يحرصوف عمى قضاء أوقات مختمفة، حيث جاءت إجابة أكثر مف أربع ساعات بالمرتبة األولى 

، أما %29.17و الذكور بنسبة  %57.69، حيث توزعت بيف اإلناث بنسبة 22وبتكرار %44وبنسبة 

ساعات فقد كاف لمذكور منيا 03 -.إلى-2فكانت لؤلفراد الذيف يتصفحوف مف  20وبتكرار   %40نسبة 

 .%30.77واإلناث   50%

 لئلناث. %11.54منيا لمذكور و %20.83، 08وبتكرار  %16في حيف نالت إجابة أقؿ مف ساعة 
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إلى أىمية الموقع إلييـ ولما يحققو مف  وىنا يمكف أف نقوؿ أف إرتفاع نسبة إجابة أربع ساعات راجع      

رغبات متنوعة كالتواصؿ مع األصدقاء في مختمؼ األماكف والتسمية والترفيو،وتبادؿ األفكار والمعمومات 

 كما يمكننا أف نقوؿ أنيـ وصموا إلى حد اإلدماف.

ي والدور الذي ساعات فيذا راجع إلى إحتياجيـ المتواصؿ والبلمتناى03 -إلى-02أما فيما يخص إجابة 

يمعبو الفيس بوؾ في المجاؿ التعميمي والثقافي، في حيف إحتمت أقؿ مف ساعة المرتبة أألخيرة بسبب 

 إنشغاؿ الطمبة  بالدراسة أو عدـ تحبيذىـ ليذا الموقع كثيرا،أو ربما غياب األنترنت في المنزؿ...إلخ.  
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 الفترات المفضمة لمتصفح: -6

                
 المتغيرات

 

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 12% 06 15.38 % 04 8.33% 02 صباحا

 02% 01 3.85% 01 00% 00 ظيرا

 86% 43 80.77 % 21 91.67 % 22 مساءا

 100% 50 100% 26 100% 24 المجموع

أي األغمبية الساحقة عادت لئلجابة   43وبتكرار   %86يتضح لنا مف خبلؿ الجدوؿ أف نسبة        

،أما %80.77في حيف اإلناث وصمت نسبتيـ إلى  %91.67"مساءا"، حيث كاف نصيب الذكور منيا 

لمذكور،أما فيما  %8.33لئلناث و %15.38، 06وبتكرار  %12فترة الصباح فوصمت نسبتيا إلى 

حيث أستحوذت عمييا اإلناث بنسبة  01وبتكرار  %02فترة الظير فوصمت النسبة اإلجمالية إلى  يخص

 في حيف كانت منعدمة عند الذكور. 3.85%

ويرجع سبب إرتفاع خيار فترة المساء ألنيا الفترة التي يتفرغ فييا أغمبية الطمبة لؤلنترنت وخروجيـ        

فبعض الطمبة يفضموف التصفح صباحا خاصة عندما تكوف ىناؾ  مف الجامعة، وبالنسبة لخيار الصباح

ساعات فراغ،أما فيما يخص فترة الظير فنجد القميؿ مف يفضؿ التصفح في ىذه الفترة وذلؾ لتواجدىـ في 

يح ليـ جي فتت3الجامعة و أماكف الدراسة، إال أنو ىناؾ بعض الطمبة مف يممكوف ىواتؼ ذكية وتقنية 

 امعة. فرصة التصفح مف الج
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 طبيعة تفاعمك عمى موقع الفيس بوك: -7

                        
 المتغيرات

 

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

التعميؽ عمى 
 بعض األنشطة

10 % 41.67 12 % 46.15 22 %44 

 28% 14 38.46 % 10 16.66 % 04 النشر صور

 التأييد أو 

 المعارضة

10 % 41.67 04 % 15.38 14 %28 

 100% 50 100% 26 100% 24 المجموع

 %44مف خبلؿ الجدوؿ نجد أف إجابة التعميؽ عمى بعض األنشطة قد إحتمت الصدارة بنسبة        

، أما فيما يخص نشر %46.15واإلناث بنسبة  %41.67،حيث كاف لمذكور منيا نسبة 22وبتكرار

 ،14و بتكرار %28الصور و اإلعجاب فقد إستحوذتا عمى نفس النسبة 

ومف ىذه النتائج يمكننا القوؿ أف الطمبة يفضموف التعميؽ عمى األنشطة السياسية  سواء كاف ىذا        

 التعميؽ ساخرا، بناءا ، أو ناقد، الميـ أف يخرج الطالب مكبوتاتو و يعبر ويناقش.

 

 

 



 الفصل الثالث: دراسة ميدانية حول مواقع التواصل االجتماعي وتشكيلها للوعي السياسي
 

 
78 

ثرائيا: -8  القضايا التي تساىم في إثارتيا وا 

                
 المتغيرات

 

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

المواضيع 
الساخرة مف 

 السياسة

05 20.83% 06 23.07% 11 %22 

المواالة 
 الحزبية

08 33.33% 00 %00 08 %16 

المعارضة 
 لمنظاـ الحاكـ

04 16.67% 01 %3.85 05 %10 

المشاركة في 
 الحوار

07 29.17% 19 % 73.08 26 %52 

 %100 50 %100 26 %100 24 المجموع

المبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف نسبة مف أجابوا بالمشاركة في الحوار قد إحتمت المرتبة األولى         

ولكف الذكور وصمت  %73.08تكرار،حيث كاف لئلناث فييا نصيب  26وبعدد تكرارت  %52بنسبة 

، أما مف أجابوا عمى المواضيع الساخرة مف السياسة فوصمت نسبتيـ  اإلجمالية  %29.19نسبتيـ إلى 

، أما فيما يخص %23.07واإلناث بنسبة  %20.83، توزعت بيف الذكور بنسبة 11وبتكرار  %20إلى 

، حيث كاف لمذكور األغمبية الساحقة بنسبة 08وبتكرار  %16تيا اإلجماليةالمواالة الحزبية فكانت نسب
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تكرار،وأخيرا نالت إجابة المعارضة  00في حيف كانت نسبة اإلناث منعدمة و ب  08وبتكرار 33.33%

 .05وبتكرار %10لمنظاـ نسبة 

الطمبة مف الفئة  نبلحظ مف خبلؿ النسب أف إرتفاع نسبة المشاركة في الحوار وىذا راجع ألف       

 المثقفة والتي ترغب دوما في إبداء آرائيا وعف طريؽ النقاش والحوار.

وذلؾ بسبب  %22أما عف الطمبة الذيف أجابوا عف المواضيع الساخرة مف السياسة فمـ تتعدى نسبتيـ 

 الخوؼ مف المسائمة القانونية وىو نفس الشيء بالنسبة لممعارضة لمنظاـ الحاكـ.

الطمبة نسبة الموالة الحزبية منخفضة وىذا ربما راجع لفقداف األحزاب لممصداقية وعزوؼ  في حيف كانت

 عف التنظيمات الحزبية.   

 مساىمة الفيس بوك في تعزيز الوعي السياسي بالقضايا  المحمية اإلقميمية والعالمية: -9

                
 المتغيرات

 

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %76 38 %76.92 20 %75 18 نعـ

 %24 12 %23.08 06 %25 06 ال

 %100 50 %100 26 %100 24 المجموع

 %76المبلحظ مف نتائج الجدوؿ أف إجابة الطمبة كانت متباينة، حيث نجد أف نسبة        

واإلناث بنسبة  %75أجابوا ب "نعـ" حيث توزعت ىذه النسبة عمى الذكور بنسبة  38وبتكرار
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مف الطمبة الذيف أجابوا ب "ال" كما توزعت أيضا ىذه النسبة بيف  %24، بينما ىناؾ نسبة 76.92%

 .%23.08واإلناث بنسبة  %25الذكور بنسبة 

بوؾ في زيادة المعرفة لؤلوضاع السياسية لممجتمع وىذا راجع لمدور الفعاؿ الذي يمعبو الفيس        

"ال" أف الفيس بوؾ موجود لربط عبلقات ػ: في حيف يرى مف أجابوا ب المحمي واإلقميمي والعالمي،

 الصداقة فقط.

 الفيس بوك: استخدامكيفية تشكيل الوعي السياسي عند  -10

 المتغيرات                

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

بالصفحات  االحتكاؾ
 السياسية والتفاعؿ معيا

08 33.33% 13 50% 21 42% 

 %26 13 %23.08 06 %29.17 07 تقديـ معمومات

بداء الرأي  %32 16 %26.92 07 %37.5 09 التعميؽ وا 

 %100 50 %100 26 %100 24 المجموع

مف النسبة اإلجمالية ترى  بأف الوعي  21وبتكرار  %42نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف نسبة           

السياسي يتشكؿ مف خبلؿ اإلحتكاؾ بالصفحات، حيث نجد أف نسبة الذكور المؤيدة ليذه اإلجابة وصمت 

بداء اآلراء فقد إحتمت المر  % 50و  %33.33إلى  تبة الثانية بنسبة مف اإلناث، أما بالنسبة لمتعميؽ وا 

لئلناث، في حيف جاءت إجابة تقديـ معمومات  %26.92منيا لمذكور و % 37.5، 16وبتكرار  32%

 لئلناث. 23.08لمذكور و %29.17منيا   %26في المرتبة األخيرة بنسبة 
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أي أف الوعي يتشكؿ مف خبلؿ اإلحتكاؾ بالصفحات السياسية و الدخوؿ في نقاشات مع األعضاء        

بداء  ستسقاء معمومات منيا عف طريؽ طرح أسئمة والحصوؿ عمى إجابات، أما فيما يخص التعميؽ وا  وا 

الرأي فيي أيضا طريقة إلكتساب الوعي وذلؾ يكوف بإبداء الرأي سواء بالمعارضة أو المواالة ، النقد 

ثرائيا مف قب...إلخ، نفس الشيء بالنسبة  لتقديـ المعمومات والتأكد مف   ؿ الناقديف.صحتيا وا 

 التعبير عن الرأي : إلكترونيا أو عن طريق الحوار المباشر: -11

 المتغيرات                

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %42 21 %38.46 10 %45.83 11 إلكترونيا

 %54 27 %53.85 14 %54.17 13 الحوار المباشر

 %04 02 %7.69 02 %00 00 معا

 %100 50 %100 26 %100 24 المجموع

مف أفراد العينة اإلجمالية ترى بأف الحوار  27وبتكرار  %54بعد معاينتنا لمجدوؿ نرى بأف نسبة        

 %54.17المباشر ىو أفضؿ طريقة لمتعبير عف الرأي، حيث كانت نسبة الذكور المؤية ليذه اإلجابة 

، 21وبتكرار  %42لئلناث، في حيف جاءت اإلجابة " إلكترونيا" في المرتبة الثانية بنسبة  %53.85و

 %04لئلناث، اما فيما يخص اإلجابة " معا" فقد نالت نسبة  %38.46منيا لمذكور و  45.83%

 في حيف كانت النسبة منعدمة عند الذكور. %7.69استحوذت عمييا اإلناث بنسبة   02وبتكرار 
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ويرجع سبب إرتفاع نسبة الحوار المباشر لتفضيؿ الطمبة النقاشات السياسية المباشرة كالمؤتمرات ،        

المحاضرات والممتقيات ويروف بأنيا أكثر فاعمية لتحقيؽ المبتغى باإلضافة إلى تميزىا بالشفافية 

 والوصوؿ إلى األىداؼ المحددة.   والمصداقية

 الفيس بوك في السياسة: إستخدام -12

                
 المتغيرات

 

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

تطور في 
 مجاؿ السياسة

12 50% 08 30.77% 20 40% 

فشؿ في 
السياسة 
 المباشرة

08 33.33% 14 53.85% 22 44% 

تجسس عمى 
 أراء الشعب

04 16.67% 04 15.38% 08 16% 

 %100 50 %100 26 %100 24 المجموع

 

ترى بأف إستخداـ الفيس بوؾ في السياسة  22وبتكرار  %44نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف نسبة        

 مف الذكور إختاروا%33.33مف اإلناث و %53.85ىو فشؿ في السياسة المباشرة، حيث نجد أف نسبة 

حيث إستحوذ  20وبتكرار  %40ىذه اإلجابة، في حيف نالت اإلجابة "تطور في مجاؿ السياسة" نسبة 



 الفصل الثالث: دراسة ميدانية حول مواقع التواصل االجتماعي وتشكيلها للوعي السياسي
 

 
77 

، أما فيما يخص اإلجابة" تجسس عمى أراء  %30.77و اإلناث عمى نسبة  %50الذكور عمى نسبة 

 منيا لئلناث.%15.38منيا لمذكور و %16.67،  08وبتكرار  %16الشعب فكانت نسبتيا

ع حصوؿ إجابة "فشؿ في السياسة المباشرة "عمى أعمى نسبة إلى فشؿ الدولة أو السمطة في ويرج       

سياستيا الموجية إلى المواطنيف عامة والطمبة بشكؿ خاص التي تعتمد عمى وسائؿ اإلعبلـ التقميدي 

راجع كجسر يربط بيف الدولة والمواطف، وعدـ القدرة عمى معرفة أتجاىات الشعب والرأي العاـ وذلؾ 

لعزوؼ الطمبة عف وسائؿ اإلعبلـ التقميدية  والتوجو نحو الفيس بوؾ وبالتالي عوضت الدولة إخفاقيا في 

 السياسة المباشرة باإلعتماد عمى الفيس بوؾ في المجاؿ السياسي.

 لمسؤولية تجاه القضايا السياسية:الفيس بوك وتعميق الشعور با -13

                
 المتغيرات

 

 تالخيارا

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %38 19 %34.62 09 %41.67 10 نعـ

 %62 31 %65.38 17 %58.33 14 ال

 %100 50 %100 26 %100 24 المجموع

 

ترى بأف الفيس بوؾ ال يعمؽ الشعور  31وبتكرار   %62أظيرت نتائج الجدوؿ أف نسبة        

أما اإلناث  %58.33كانت نسبة الذكور في ىذه اإلجابة  حيث ،السياسيةبالمسؤولية تجاه القضايا 

 19وعدد تكرارات وصؿ إلى  %38،في حيف نالت اإلجابة نعـ نسبة %65.38فكانت نسبتيـ 
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 لئلناث. %34.62و %41.67حيث توزعت ىذه النسبة عمى الذكور تكرار،

فيما يخص الفئة التي تنفي دور الفيس بوؾ في تعميؽ الشعور بالمسؤولية تجاه القضايا        

السياسية ترى بأف معمومات الفيس بوؾ فاقدة لمدقة و الوضوح، كما أنو ال ييتـ بتحميؿ المعمومات 

 عكس اإلعبلـ التقميدي و ال يقدـ معمومات سياسية دقيقة.

 ادة القدرة عمى التحميل السياسي:الفيس بوك ومواضيعو السياسية في إنما  الوعي وزيمساىمة  -14

 المتغيرات

 

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 58% 29 46.15 % 12 70.83 % 17 نعـ 

 42% 21 %53.85 14 29.17 % 07 ال

 100% 50 100% 26 100% 24 المجموع

قد أجابوا ب  29مف أفراد العينة اإلجمالية و بتكرار  %58نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف نسبة        

لئلناث، أما نسبة الطمبة الذيف أجابوا ب " ال"  %46.15و %70.83"نعـ"، حيث كاف لمذكور منيا نسبة 

 لئلناث. %53.85لمذكور و %29.17حيث توزعت كاآلتي: 21وبتكرار   %42فوصمت إلى 

إف ىذه النتائج تدفع بنا إلى القوؿ بأف موقع الفيس بوؾ يقدـ معمومات بكـ ىائؿ كما يقدـ األخبار        

لئلعبلـ، أي أف الفيس بوؾ يساىـ في المشاركة السياسية لمطمبة ىذا بالنسبة لمف أجابوا ب "نعـ"، أما مف 

ة عمى التحميؿ ألف مثؿ ىذه المواقع تفتقد أجابوا ب "ال" فيروف بأف الفيس بوؾ في نظرىـ ال يزيد مف القدر 

 لممصداقية.
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 اكانت اإلجابة ب "نعم": كيفية تجمي ذلك إذ -15

 المتغيرات

 

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

بيف  قراءة ما
 األسطر

05 % 29.41 03 %25 08 % 27.59 

الخمفية  معرفة
 08 السياسية

% 

47.06 
05 % 41.67 13 % 44.82 

إدراؾ اإلفكار و 
اإلديولوجيات 

 السياسية
04 

 

%23.53 
04 % 33.33 08 % 27.59 

 100% 29 100 % 12 100 % 17 المجموع

ترى بأف معرفة  13مف أفراد العينة اإلجمالية وبتكرار %44.82بعد معاينتنا لمجدوؿ نجد أف نسبة        

مف اإلناث ىذه  %41.67مف الذكور   %47.06الخمفية السياسية ىي اإلجابة المثالية ، حيث إختار 

دراؾ األفكار واإلديولوجيات السياسية" نفس  اإلجابة، في حيف نالت اإلجابتيف " قراءة مابيف األسطر "و " وا 

 .08س التكرار ونف %27.59النسبة 

ومف ىنا يمكف أف نقوؿ أف معظـ الطمبة يروف بأف الفيس بوؾ يتيح ليـ معرفة الخمفية السياسية،        

والسير في أغوار النصوص والتحميبلت والنقاشات  و القراءة الحكيمة لممواضيع والقضايا السياسية،

 شكؿ تعرؼ األشياء.لموصوؿ إلى المعرفة الحقة و األىداؼ الباطنية، ألنو ليس بال
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تنافس وسائل اإلعالم التقميدية من حيث كونيا مصدر  الجتماعيالمحور الثالث: شبكات التواصل 

 لممعمومات.

 الوسيمة المعتمد عمييا لمحصول عمى المعمومات واألخبار السياسية: -16

 المتغيرات

 

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %72 36 %73.08 19 %70.83 17 فيس بوؾ

 %28 14 %26.92 07 %29.17 07 إعبلـ تقميدي

 %100 50 %100 26 %100 24 المجموع

مف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ أف الوسيمة المعتمد عمييا في الحصوؿ عمى المعمومات و األخبار        

 % 73.08منيا لمذكور و  %70.83، 36بتكرار %72اإلجابة السياسية ىي الفيس بوؾ ، حيث نالت 

،حيث توزعت عمى الذكور بنسبة  14وبتكرار   %28لئلناث، في حيف نالت إجابة اإلعبلـ التقميدي 

 .%26.92واإلناث بنسبة  29.17%

مقة إلى الحرية المط‘وىذا راجع لما يتميز بو الفيس بوؾ مف سرعة وآنية التفاعؿ ، باإلضافة        

 عكس اإلعبلـ التقميدي الذي يعتبر مقيد وافتقاده لمتفاعمية والمصداقية.
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تعويض الفيس بوك لإلعالم التقميدي من حيث اإلعتماد عميو كوسيمة في زيادة المعرفة  -17

 السياسية:

 المتغيرات

 

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %72 36 %73.08 19 %70.83 17 نعـ

 %28 14 %26.92 07 %29.17 07 ال

 %100 50 %100 26 %100 24 المجموع

يتضح لنا مف خبلؿ الجدوؿ أف أغمبية أفراد العينة يروف باف الفيس بوؾ قد عوض اإلعبلـ        

عميو في زيادة المعرفة السياسية، حيث قدرت نسبة مف أجابوا " بنعـ " ب  االعتمادالتقميدي مف حيث 

لئلناث، أما مف أجابوا ب "ال" فوصمت نسبتيـ  73.08لمذكور و  %70.83، منيا 36وبتكرار  72%

 .% 26.92واإلناث نسبة   %29.17حيث ناؿ الذكور نسبة  %28إلى 

والتفاعمية باإلضافة إلى  االستخداـوؾ مف سرعة وسيولة ويرجع ىذا التبايف لما يتميز بو الفيس ب       

الحرية المطمقة، عكس اإلعبلـ التقميدي الذي يتميز بالضبابية وفبركة المواضيع السياسية بأسموب يخدـ 

 السمطة.
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 ت اإلجابة "بنعم": نالفيس بوك كوسيمة لزيادة المعرفة السياسية إذا كا اعتمادسبب -18

 المتغيرات                

 

 

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 19.44 % 07 15.79 % 03 23.53% 04 السرعة

التنوع في المعمومات والتميز 
 بالتعمؽ في تناوؿ األحداث

02 %11.76 03 % 15.79 05 % 13.89 

 13.89 % 05 5.26% 01 23.53% 04 االستخداـسيولة 

 13.89 % 05 26.32 % 05 00% 00 المرونة

القدرة عمى التعرؼ عمى 
بداء الرأي  اآلراء والمشاركة وا 

07 

 

 

 

%41.18 

 

 

07 

 

 

%36.84 

 

 

 

14 

 

%38.39 

 100% 36 100% 19 100% 17 المجموع

بداء الرأي"  مف         خبلؿ الجدوؿ نبلحظ أف إجابة " القدرة عمى التعرؼ عمى اآلراء والمشاركة وا 

، في حيف جاءت اإلجابة "السرعة" في المرتبة 14وبتكرار %38.89حصمت عمى المرتبة األولى بنسبة 

 %13.89، أما فيما يخص اإلجابات المتبقية فقد نالو نفس النسبة 07وبتكرار %19.44الثانية بنسبة 

 تكرار. 05ونفس عدد التكرارات
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عمى مختمؼ اآلراء حوؿ موضوع  االطبلعوفي ىذا الصدد نقوؿ أف الفيس بوؾ يتيح لمطمبة فرصة        

بداء الراي والتعميؽ عمى أي  معيف ومعرفة توجو الراي العاـ حوؿ قضية ما، كما يضمف ليـ المشاركة وا 

أي مف السمطة إلى  االتجاهموضوع سياسي كاف، عكس وسائؿ اإلعبلـ التقميدي التي تتميز بأحادية 

 الجميور. 

كوسيمة لمتنمية و  اعتمادهالحرية في تناول المواضيع السياسية في الفيس بوك ىي السبب ورا   -19

  عمى حساب وسائل اإلعالم التقميدية:اإلنما  السياسي  

                
 المتغيرات

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %54 27 %50 13 %58.33 14 نعـ

 %46 23 %50 13 %41.67 10 ال

 %100 50 %100 26 %100 24 المجموع

 

أجابوا ب"نعـ"  27مف أفراد العينة  اإلجمالية و بتكرار  %54مف خبلؿ الجدوؿ أف نسبة يتبيف لنا        

 لئلناث. %50لمذكور و %58.33حيث توزعت كاآلتي:

 لئلناث.  %50لمذكور و  %41.67أجابت ب " ال" حيث كانت نسبة  %46أما الفئة المتبقية أي 
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ومف ىذا المنبر نقوؿ أف نسبة كبيرة مف أفراد العينة ترى بأف الفيس بوؾ يساعدىـ عمى التنفيس 

والتعبير بكؿ حرية عمى غرار وسائؿ اإلعبلـ التقميدية األخرى. ومف جية أخرى ترى الفئة التي أجابت ب 

 ياسي .ؾ كوسيمة إلنماء الوعي السالفيس بو  العتماد"ال" أف الحرية وحدىا ليست كافية 

 سبب معمومات وردت في الفيس بوك :تغيير الموقف إزا  قضية معينة ب -20

 المتغيرات                

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %48 24 %53.85 14 %41.67 10 نعـ

 %52 26 %46.15 12 %58.33 14 ال

 %100 50 %100 26 %100 24 المجموع

لـ يغيروا موقفيـ إزاء  26مف أفراد العينة  وبتكرار  %52نبلحظو مف خبلؿ الجدوؿ أف نسبة  ما       

قضية معينة بسبب معمومات وردت في الفيس بوؾ، حيث نجد أف نسبة الذكور الذيف إختاروا ىذه اإلجابة 

لمف أجابوا  %48. في حيف كانت نسبة %46.15اإلناث فكانت نسبتيـ  أما %58.33وصمت إلى 

 لئلناث.% 53.85منيا لمذكور و %41ب"نعـ" ،

أي أف معظـ أفراد العينة يقروف بأف الفيس بوؾ ساىـ في تغيير موقفيـ إزاء بعض القضايا        

ما أنو يؤثر عمى فيـ األفراد "الفيس بوؾ"، ك السياسية وذلؾ بناءا عمى المعمومات التي يتوافر عمييا

 لممواقؼ و الحكـ عمى األشياء. 
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 بسبب معمومات وردت في الفيس بوك: النتخابقرار  -21

 المتغيرات                

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %14 07 %7.69 02 %20.83 05 نعـ

 %86 43 %92.31 24 %79.17 19 ال

 %100 50 %100 26 %100 24 المجموع

 االنتخابلـ يقرروا يوما  43مف أفراد العينة اإلجمالية وبتكرار %86يوضح الجدوؿ أف نسبة        

الذكور أجابوا ب "ال" أما  مف %79.17بسبب معمومات وردت في الفيس بوؾ، حيث نجد أف نسبة 

، أما فيما يخص اإلجابة "نعـ" فقد نالت نسبة  %92.31اإلناث المواتي أجبف ب "ال" فكانت نسبتيـ 

 لئلناث. % 79.69منيا لمذكور و  20.83 14%

والفيس بوؾ زاد مف  لبلنتخاباتوفي ىذا الصدد نجد أف مف أجابوا ب "ال" أنيـ كانوا رافضيف        

وذلؾ عف طريؽ المنشورات المتداولة، مثاؿ ذلؾ: إف  االقتراعفض مف رغبتيـ في رفضيـ وخ

البرلمانييف موجودوف لنيب أمواؿ الدولة والشعب وخدمة صالحيـ الخاص ال خدمة الشعب)تزامف فترة 

 التشريعية(. االنتخاباتالدراسة مع 

إلى زيادة الرغبة في المشاركة أما فيما يخص مف أجابوا ب " نعـ" فيـ قد غيروا موقفيـ مف الرفض 

وذلؾ تأثرا بما ينشر في الفيس بوؾ مف حمبلت تحسيسية و مقاالت تؤكد عمى ضرورة  االنتخابية

 والحفاظ عمى الوطف...إلخ النتخابا
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 قرار اإلنضمام إلى حزب ما إزا  نقاشات سياسية عمى الفيس بوك: -22

 المتغيرات                

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 16% 08 00% 00 33.33% 08 نعـ

 84% 42 100% 26 66.67% 16 ال

 100% 50 100% 26 100% 24 المجموع

يروف أف الفيس بوؾ  42وبتكرار  %84في ىذا الجدوؿ نبلحظ أف أغمبية أفراد العينة و بنسبة        

إلييا، حيث توزعت ىذه النسبة  واالنضماـباألحزاب  لبللتحاؽونقاشاتو السياسية ليست بالسبب الكافي 

  08وبتكرار %16لئلناث، في حيف نالت ّاإلجابة "نعـ" %100و %66.67عمى الذكو بنسبة 

 نسبتيـ منعدمة. ألف اإلناث كانت %33.33عمييا الذكور بنسبة  استحوذ

في األحزاب راجع لعدـ  االنخراطوفي ىذا الصدد نقوؿ أف األغمبية الرافضة ترى بأف عدـ        

وثقافيا أكثر منو  اجتماعياالموقع  استخداـكذلؾ طبيعة  ،إيديولوجياوضوح أىدافيـ وكذا توجو الحزب 

 .سياسيا
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 اإلعالمي نحو القضايا السياسية: الفيس بوك والتضميل -23

 المتغيرات                

 الخيارات

 المجموع الجنس

   أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 54% 27 %34,62 09 %75 18 نعـ

 46% 23 %65,38 17 25% 06 ال

 100% 50 100% 26 %100 24 المجموع

، 27بتكرار  %54عمى ىذا الجدوؿ أف نسبة مف أجابوا ب "نعـ" وصمت إلى حد  المبلحظ       

مف الذكور أجابوا ب" نعـ  %75.حيث نجد أف 23لفئة مف أجابوا ب " ال" وبتكرار %46تمييا نسبة 

منيف أجبف ب  % 34.62أجابوا ب " ال"، أما اإلناث ؼ نسبة  %25" مف إجابتيـ اإلجمالية و

 أجبف ب " ال". % 65,38"نعـ" و 

نجد أف معظـ أفراد العينة يؤكدوف عمى أف الفيس بوؾ يقـو بالتضميؿ اإلعبلمي نحو القضايا        

السياسية ،وذلؾ لما يروجو مف معمومات وأخبار قد تكوف غير صحيحة وتفتقد لممصداقية بيدؼ 

ية حيث يقـو القائـ فكثير مف األخبار تعتمد عمى المغالطات المنطق الوصوؿ إلى أىداؼ شخصية،

ف كانت غير سميمة أو واقعية، وىنا يتـ النفوذ االفيس بوؾ ب بالدعاية عبر ستخداـ عبارات مقنعة وا 

ىتمامات المتمقي أو الطمبة ورغباتيـ ثـ توجيييا وفؽ اعي عمى إلى العقؿ الباطف والتأثير البلو 

 مصالح النخبة.
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 توى التعميمي ( تحميل الجداول وفق المتغير الثاني : ) المس

 من طرف الطمبة يزيد من الثقافة السياسية  جتماعيالمواقع التواصل  استخدامالمحور الثاني : 

 :ستخدامااالشبكات األكثر  _  04

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
 %90.00 45 %00.00 00 %88.24 15 %90.91 30 الفايسبوؾ
 %00.00 00 %00.00 00 %00.00 00 %00.00 00 تويػػػتػػػر
 %10 05 %00.00 00 %11.76 02 %09.09 03 يوتيػػػػوب
 %100 50 %00.00 00 %100 17 %100 33 المجموع
ستخداـ _ إل%  90ىو موضح أعبله بمغت_الجدوؿ رقـ أربعة أف أكبر نسبة وكما أظيرت نتائج         

_ لموقع اليوتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب وبعدد % 10( تكرار وتمييا_ 45موقع الفػػػػػػػػايسبوؾ وبعدد تكرارات وصؿ الى ) 

 (  تكرار . 00_ وب: )%  00(تكرارات وقد بمغت نسبة التويتػػػػػػػػػػػػػػر _ 05تكرارات     بمغ ) 

( تكرار , ثـ يمييا   30_ لدى مستوى الميسانس وبعدد تكرارات بمغ )% 90.91حيث وجدنا نسبة _ 

( اما فيما يخص موقع تويتػػػػػػػػػػػػػػػػػر فقد 03_ وبعدد تكرارات يصؿ الى )% 9.09موقع اليوتيػػػػػوب بنسبة _ 

 _ في كؿ مف المستوييف )الميسانس / الماستر ( .% 00.00حصد نسبة _

س / الماستر ( وىذا عائد ع الفايسبوؾ عمى أكبر نسبة في كبل المستوييف )الميسانموق استحوذ       

بعدة مواضيع وصفحات مختمفة التخصصات مما يسمح  والرتباطوموقع الفايسبوؾ  استخداـلسيولة 

التواصؿ واالستفادة مف كؿ المواضيع والمجاالت وكذا طمب وتقديـ المساعدة في المجاؿ العممي  لمطالب

 بلؿ موقع الفايسبوؾ.  مف خ
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 : _ عدد ساعات التصفح  05

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
 %16 08 %00.00 00 %5.88 01 %21.21 07 أقؿ مف ساعة 

الى   02مف 
 ساعات 03

18 54.55% 02 11.76% 00 00.00% 20 40% 

  04أكثر مف 
 ساعات 

08 24.24% 14 82.95% 00 00.00% 22 44% 

 %100 50 %00.00 00 %100 17 %100 33 المجموع
        

( 44% تبيف نتائج التحميؿ لفئة السؤاؿ المتعمؽ بعدد ساعات التصفح ، أف أكبر نسبة ىي )        

( تكرار ونجد منيا نسبة  22( ساعات _ وبعدد تكرارات بمغ )  04والتي تعود لمخيار _أكثر مف ) 

( تكرارات ، أما فيما يخص مستوى 08( لدى مستوى الميسانس وبعدد تكرارات يصؿ الى ) % 24.44)

 ( تكرار .  14( وبعدد تكرارات قدر ب )% 82.35الماستر فالنسبة بمغت ) 

حظنا وكما ىو موضح في الجدوؿ اعبله لدى مستوى ( حيث ال% 40أما النسبة الثانية فبمغت )        

( تكرار في حيف لدى مستوى الماستر  18( وبعدد تكرارات قدر ب )% 54.55الميسانس بمغت النسبة ) 

 ( .02( وبعدد تكرارات قدر ب )11.76% فالنسبة بمغت )

( حيث 08الى ) ( وبعدد تكرارات يصؿ 16%والخيار االخير المتعمؽ باقؿ مف ساعة فبمغت )       

( 5.88%( لدى مستوى الميسانس ،اما الماستر فالنسبة بمغت لدييـ )07( وب )21.21%وجدنا نسبة )

 ( 01وبعدد تكرارات يقدر ب )
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يعود ىذا التفاوت في النسب بيف المستوييف الى التوقيت الزمني لكؿ منيما فعدد ساعات التصفح يزداد 

 والجامعةعمى حساب عدد ساعات الفراغ مف الحصص 

 _الفترات المفضمة لمتصفح : 06

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
 %08 04 %00.00 00 %5.88 01 %09.09 03 الصباح
 %06 03 %00.00 00 %11.76 02 %3.03 01 الظير 
 %86 43 %00.00 00 %82.95 14 %87.88 29  المساء

 %100 50 %00.00 00 %100 17 %100 33 المجموع
( والتي تعود لفترة المساء  وبعدد 86% تبيف نتائج وكما ىو مثبت اعبله ، أف أكبر نسبة ىي )        

( لدى مستوى الميسانس وبعدد تكرارات يصؿ الى % 87.88( تكرار ونجد منيا نسبة ) 43تكرارات بمغ )

( وبعدد تكرارات قدر ب % 82.35( تكرار ، أما فيما يخص مستوى الماستر فالنسبة بمغت ) 29 ) 

( حيث الحظنا وكما ىو موضح في الجدوؿ اعبله لدى % 08( تكرار .أما النسبة الثانية فبمغت )  14)

( تكرارات في حيف لدى مستوى 03وبعدد تكرارات قدر ب ) (% 09.09مستوى الميسانس بمغت النسبة ) 

 ( .01( وبعدد تكرارات قدر ب )5.88% الماستر فالنسبة بمغت )

( حيث 03( وبعدد تكرارات يصؿ الى ) 06%خير المتعمؽ بفترة الظير فبمغت النسبة)والخيار األ       

ا الماستر فالنسبة بمغت لدييـ ( تكرار لدى مستوى الميسانس ،ام01( وب )03.03%وجدنا نسبة )

  ( .02( وبعدد تكرارات يقدر ب )%11.76)
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يعود ارتفاع نسبة الخيار الثالث والمتمثؿ في المساء وذلؾ لفراغ الجميع مف الدراسة والعودة الى       

المنزؿ ، اما فيما يخص فترة الصباح فيمكف اف يكوف لمجموعة مف االفراد لمف يستعمموف وسائؿ النقؿ 

لموصوؿ الى الجامعة ، اي يشغموف مسافة الطريؽ مف خبلؿ تصفح الموقع . اما فترة الظييرة فيي قميمة 

 جدا وىذا يعود الى وجود وقت فراغ لدى بعض االفراد.

 _ طبيعة التفاعل عمى موقع الفايسبوك : 07

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
التعميؽ عمى 
 بعض االنشطة 

13 39.39% 09 52.94% 00 00.00% 22 44% 

 %28 14 %00.00 00 %11.76 02 %36.36 12 نشر الصور 
 %28 14 %00.00 00 %35.29 06 %24.24 08 االعجاب 
 %100 50 %00.00 00 %100 17 %100 33 المجموع
نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ اعبله اف اكبر نسبة لمسؤاؿ المتعمؽ بطبيعة التفاعؿ عمى موقع الفايسبوؾ       

( تكرار لخيار التعميؽ عمى بعض االنشطة وقد وجدنا اف 22( وبعدد تكرارات وصؿ الى )%44قدرة ب )

نجد مستوى  ( تكرار ، ثـ09( وبعدد تكرارات قدر ب )% 52.94مستوى الماستر حاز عمى نسبة )

( تكرار اما الخياريف ) نشر الصور ، واالعجاب ( 13( وب )39.39% الميسانس قد قدرت نسبتو ب )

( تكرار ، اما فيما يخص مستوى الميسانس فقد 14( وب )%28فقد حاز عمى نفس النسبة وقد قدرت ب )

( 24.24%( تكرار وخيار االعجاب عمى ) 12( وب ) 36.36%حاز خيار نشر الصور عمى نسبة )

( وب 11.76%( ، اما مستوى الماستر فقد بمغت نسبة نشر الصور )08وبعدد تكرارات وصؿ الى )

 ( تكرارات .06( وب )35.29%( تكرار اما االعجاب فقد ناؿ عمى نسبة ) 02)
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شخاص مف خبلؿ فتح المجاؿ لؤلطة " وذلؾ نسبة  خيار " التعميؽ عمى بعض االنش ارتفاعيعود      

في مختمؼ المجاالت مف خبلؿ تعميقاتيـ .وىناؾ مف يعبر عف رأيو  اقتراحاتيـائيـ وتقديـ لمتعبير عف آر 

 عجاب فقط .ف الكممات ، وىناؾ فئة تكتفي باإل"بصورة " ألنو حسب رأييـ الصورة تعبر أكثر م

 قع الفايسبوك _ القضايا التي تساىم في اثارتيا واثرائيا عمى مو 08

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
المواضيع 

الساخرة مف 
 السياسة  

07 21.21% 04 23.53% 00 00.00% 11 22  % 

 % 16 08 %00.00 00 %17.65 03 %15.15 05 الحزبية   ةالمواال
المعارضة لمنظاـ 

 الحاكـ  
04 12.12% 01 5.88% 00 00.00% 05 10  % 

المشاركة في 
 الحوار 

17 51.51 
% 

09 %52.94  00 %00.00 
  

26 52  % 

 %100 50 %00.00 00 %100 17 %100 33 المجموع
( 26( وبعدد تكرارات قدر ب ) % 52لخيار " المشاركة في الحوار" وذلؾ بنسبة) تعود أكبر نسبة        

( تكرار لمستوى الماستر ، أما مستوى الميسانس فالنسبة 09( وب )% 52.94حيث وجدنا منيا نسبة ) 

 ( تكرار . 17( ب) % 51.51بمغت )

( تكرار 11( وب )% 22ما فيما يخص المواضيع " الساخرة مف السياسة " فقد بمغت النسبة )أ       

الميسانس ، ثـ تمييا " المواالة  ( لمستوى% 21.21( لمماستر ، ثـ نسبة ) % 23.53فوجدنا نسبة )

( 03( وب )% 17.65( تكرارات حيث وجدنا نسبة )  08( وبتكرار قدر ب )% 16الحزبية "بنسبة )
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( تكرارات 05( وب )% 15.15تكرارات لمستوى الماستر ، في حيف لدى مستوى الميسانس وجدنا نسبة ) 

( لخيار " المعارضة لمنظاـ الحاكـ " وعدد تكرارت قدر ب 10لمستوى الميسانس ، أما آخر نسبة فكانت )

( تكرار أما 01لمستوى الماستر  وبتكرار قدر ب) 5.88% )  ( تكرار ، حيث كانت نسبة )05)

 ( 04( وبتكرار قدر ب ) % 12.12الميسانس فكانت ) 

أجؿ معرفة المبادئ فكار واآلراء والمناقشات بيف األفراد ، مف ىذه النسبة الى تبادؿ األ اعارتفيعود        

، أما النسبة الثانية فيي تعود لتناوؿ " المواضيع الساخرة مف السياسة " في  اإليديولوجياتواألفكار و 

المواالت الحزبية " فيذا قالب فكاىي فيناؾ مف يروح عف غضبو تجاه السياسة الواقعية مف خبلليا . أما " 

ضة لمنظاـ الحاكـ " فيعود ىذا حزبي ، وفيما يخص " المعار  انتماء ف لدييـ عائد لنسبة قميمة لم

 حرية التعبير. والنعداـلدكتاتورية النظاـ الحاكـ  االنخفاض

 _مساىمة الفايسبوك في تعزيز الوعي السياسي بالقضايا المحمية و القميمية  و العالمية :09

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
 %  76 38 %00.00 00 %70.59 12 %78.79 26 نعػػػػػػػػـ
 %24 12 %00.00 00 %29.41 05 %21.21 07 ال        

 %100 50 %00.00 00 %100 17 %100 33 المجموع
( لخيار " نعـ " وبعدد تكرارات قدر    % 76بعد قراءة الجدوؿ اعبله وجدنا اف اكبر نسبة بمغت ) 

( تكرار في حيف نجد لمستوى الميسانس 12( لمماستر وب ) %  70.59 (  ونجد منيا نسبة )38ب) 

( 12( وب)% 24( تكرار ، أما الخيار الثاني " ال " فقد بمغت نسبتو ) 12( وب )% 78.79نسبة ) 
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( تكرارات ، أما مستوى الميسانس فقد بمغت 05( و)% 29.41تكرار ،حيث وجدنا منيا لمماستر نسبة )

 ( تكرارات . 07( و) % 21.21النسبة ) 

عمى العديد مف الصفحات ذات صمة  موقع الفايسبوؾ الحتواءخيار " نعـ " يعود  ارتفاعإف         

 عمى المجاؿ السياسي وبقوة . االطبلعبالمواضيع السياسية وىذا ما ساعد عمى 

 الفيسبوك وذلك من خالل : استخدام_ تشكل الوعي السياسي عند 10

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
االحتكاؾ 

بالصفحات 
السياسية 

 والتفاعؿ معيا  

11 33.33% 10 58.82% 00 00.00% 21 42  % 

 %26   13 %00.00 00 %35.29 06 %21.21 07 تقديـ المعمومات 
يؽ وابداء التعم

 الرأي 
15 45.45% 01 5.88% 00 00.00% 16 32  % 

 %100 50 %00.00 00 %100 17 %100 33 المجموع
تكرار وذلؾ (  21 ) ( وب% 42 ) ف أكبر نسبة كانتأعبله نبلحظ أمف خبلؿ قراءة الجدوؿ 

( لمماستر وبعدد % 58.82بالصفحات السياسية والتفاعؿ معيا " حيث نجد منيا نسبة)  االحتكاؾلخيار "

 11( وب %  33.33النسبة لدييـ قد بمغت )ف تكرار ، أما الميسانس فقد وجدنا أ (10) تكرارات قدر ب 

  فوجدنابداء اآلراء ، ( تكرار لخيار التعميؽ وا   16وب ) (  % 32تكرار ، أما النسبة الموالية كانت ) 

وبعدد ( % 45.45الميسانس فكانت النسبة )( تكرار ، أما مستوى 01لمماستر وب ) (%  ( 5.88

حيث كاف  (% 26)خيرة كانت لتقديـ المعمومات وقدرت ب تكرار . أما النسبة األ (15 )تكرارات بمغ
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 ((07و ب  (%  (21.21تكرار ، أما الميسانس فالنسبة بمغت  (06)وب  (%  (35.29لمماستر نسبة 

 تكرار ,

لكتروني ، فككؿ المجاالت لجأ المجاؿ النسبة لمواكبة متطمبات العصر اإلىذه  ارتفاعيرجع 

نشاء صفحات سياسية تفتح مع جميع شرائح المجتمع مف خبلؿ إ لمتواصؿ السياسي لموقع الفيسبوؾ

بداء اآلراء حوؿ السياسة المتبعة ، وتقديـ ما التساؤالت وتوضيح الغموض ، وكذا إالمجاؿ لمنقاش وطرح 

 ف معمومات مف أجؿ التغيير لؤلفضؿ .يمكف م

 التعبير عن الرأي الكترونيا أو عن طريق الحوار المباشر _ 11

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
 %  42 21 %00.00 00 %35.29 06   %45.45 15 لكترونيػػػػػػاإ

 %54   27 %00.00 00 %58.82 10 %51.52 17 الحوار المباشر 
 %  04 02 %00.00 00 %5.88 01 %03.03 01 معػػػػػػػػا    

 %100 50 %00.00 00 %100 17 %100  33 المجموع
( وب عدد تكرارات قدر ب )  % 54مف خبلؿ الجدوؿ أعبله نبلحظ أف أكبر نسبة بمغت ) 

( وبعدد  % 58.82( تكرار لخيار " الحوار المباشر " حيث وجدنا لدى مستوى الماستر نسبة ) 27

ارات ( وبعدد تكر  % 51.52( تكرار ، أما مستوى الميسانس فقد قدرت النسبة ب )  10) تكرارات قدر بػ: 

( ،  21( وبتكرار )  % 42( تكرار ، ثـ نجد النسبة الثانية لخيار " الكترونيا " قد بمغت ) 17يصؿ الى )

( ،ومستوى الميسانس  06( لمستوى الماستر وب عدد تكرارات بمغت )  % 35.29فوجدنا منو نسبة ) 

     (  تكرار ، وفيما يخص آخر نسبة فقد بمغت 15( وبتكرار يصؿ الى )  % 45.45فالنسبة بمغت ) 
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( وبتكرار واحد ، أما  % 5.88( ،فكانت لدى مستوى الماستر نسبة )  02( وبتكرار قدر ب ) % 04) 

 ( وبتكرار واحد كذلؾ . % 3.03لدييـ بمغت )  الميسانس فالنسبة

آرائيـ بشكؿ  يصاؿ أفكارىـ ولرغبة العديد مف الطمبة إلنسبة " الحوار المباشر "  ارتفاعيعود        

واضح وصريح دوف تشويش أو فيـ خاطئ ألفكارىـ حيث أنو ومف وجية نظر معقولة فاف الحوار 

 يصاؿ الرسالة بشكؿ صحيح .وتوضيحيا في حالة عدـ الفيـ إلره المباشر يسمح لمطالب بطرح أفكا

 الفايسبوك في السياسة  استخدام_ 12

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
تطور في مجاؿ 

 السياسة
12 36.36% 08 47.05% 00 00.00% 20 40  % 

تجسس عمى 
 آراء الشعب

06 18.18% 02 11.76% 00 00.00% 08   16% 

فشؿ في     
 السياسة المباشرة

15 45.45% 07 41.18% 00 00.00% 22 44  % 

 %100 50 %00.00 00 %100 17 %100  33 المجموع
وبعدد تكرارات  % 44مف خبلؿ ما الحظناه عمى نتائج الجدوؿ أعبله وجدنا أف أكبر نسبة كانت 

( لمماستر وبعدد % 41.18لخيار " فشؿ في السياسة المباشرة " ، فوجدنا نسبة ) ( تكرار  22قدر ب ) 

( تكرار ، تمييا نسبة  15( وب )  % 45.45( تكرار ، ونجد نسبة الميسانس )  07تكرارات وصؿ الى) 

       ( تكرار لخيار " تطور في مجاؿ السياسة " فكانت النسبة لمستوى الماستر 20و ب )  ( % 40) 

(  12( وب )  % 36.36( تكرارات ، أما الميسانس فكانت النسبة لدييـ )  08وب ) ( % 47.05) 

( تكرار ، فوجدنا منيا نسبة       08ت قدر ب ) ( وبعدد تكرارا % 16تكرار ، أما آخر نسبة فبمغت ) 
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( وبعدد  % 18.18( تكرار ، وأما طمبة الميسانس فكانت النسبة )  02لمماستر وب ) (  % 11.76) 

 ( تكرار . 06تكرارات قدرت ب )

في وعوده لما نراه في الساحة السياسية ، فمـ يعد ىناؾ مف يممؾ مصداقية  االرتفاعيعود ىذا 
 .  وفي األفكار التي يروج ليا ففي النياية كميا حبر عمى ورؽ 

بيف رؤساء األحزاب ، والكؿ يحشد ما يستطيع لبموغ كرسي فالسياسة اليـو أصبحت حربا كبلمية   

المصمحة الخاصة عمى المصمحة العامة ، في حيف يراه بعض  سمطة وقضاء مصالحو فقط ، فقد غمبتال

مف حيث مواكبة تطورات العصر وكذا بموغ جميع شرائح المجتمع في أي مجاؿ السياسة األفراد تطور ل

 وقت وفي كؿ زماف .

أما الفئة األخيرة فتعتبره تجسسا عمى آراء الشعب ألف دكتاتورية النظاـ ال تسمح لؤلفراد بالتعبير عف       

في تطوير الببلد  فيدي تاآلراء الصائبة الت االنتقادات  العديد مف  آرائيـ بكؿ صراحة وشفافية ، لذا نجد

سـ مجيوؿ عمى صفحات الفايسبوؾ ، وال يمكف لنا أف نجدىا في الندوات أو المؤتمرات مقيدة تحت ا

 الصحفية ألنو وكما ىو معروؼ أف المساس بالسمطة يؤدي الى السجف والسياسة ىي مف ضمف السمطة . 

 تجاه القضايا السياسية _ تعميق الفايسبوك لشعور بالمسؤولية 13

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
 %  38 19 %00.00 00 %23.53 04 %45.45 15 نعػػػػػػػـ    
 %  62 31 %00.00 00 %76.47 13 %54.54 18 ال     

 %100 50 %00.00 00 %100 17 %100  33 المجموع
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( وبعدد تكرارات قدر  % 62مف خبلؿ نتائج الجدوؿ الموضحة أعبله ، وجدنا أف أكبر نسبة قد بمغت ) 

 مف المستوييف : ؿ ، فوجدنا البيانات كالتالي في ك لخيار " ال " ( تكرار 31ب ) 

( تكرار وفي  13( وبعدد تكرارات قدر ب )  % 76.47بالنسبة لطمبة الماستر فقد بمغت النسبة لدييـ ) 

قدر ب     ( وبعدد تكرارات  % 54.54ما يخص طمبة الميسانس فقد وجدنا بأف النسبة لدييـ قد بمغت )

ر لخيار " نعـ " ، ( تكرا 19( وبتكرار قدر ب ) % 38( تكرار ، ثـ نجد عمى التوالي نسبة )  18) 

( تكرار  04( وبعدد  تكرارات قدر ب )  % 23.53حيث وجدنا لدى مستوى الماستر نسبة قدرت ب ) 

 ( تكرار . 15(  وبتكرار قدر ب ) %  45.45أما مستوى الميسانس فكانت النسبة لدييـ ) 

الطمبة بالسياسة وترؾ ىذا المجاؿ ألصحاب التخصص . في  اىتماـىذه النسبة لعدـ  ارتفاعيعود        

 معينة حولو . حيف الفئة الثانية توضح بأف ىناؾ طمبة لدييـ اطبلع عمى الجانب السياسي ووجية نظر 

 _مساىمة الفايسبوك ومواضيعو السياسية في انما  الوعي وزيادة القدرة عمى التحميل السياسي 14

 التعػػػػػػػمػػػيمي  المستػػػػػػػوى
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
 %  58 29 %00.00 00 %58.82 10 %57.58 19 نعػػػػػػػـ    
 %  42 21 %00.00 00 %41.18 07 %42.42 14 ال     

   100 17 %  100  33 المجموع
% 

00 00.00% 50 100 % 

( تبيف أف أكبر نسبة كاف لخيار " نعـ " حيث قدرت النسبة ب     14مف خبلؿ نتائج الجدوؿ رقـ )      

( وبعدد  % 58.82، حيث وجدنا لدى مستوى الماستر ) ( تكرار 29( وبعدد تكرارات قدر ب ) % 58) 

(  19( و ب )  % 57.58( تكرار ،أما مستوى الميسانس  فقد وجدنا نسبة )  10تكرارات قدر ب )
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( تكرار ، فوجدنا  21( وبعدد تكرارات قدر ب )  % 42تكرار ، أما النسبة الثانية لخير" ال " فقد بمغت ) 

( تكرار ، أما مستوى الميسانس  07( لمستوى الماستر وبعدد تكرارات قدر ب )  % 41.18منيا ) 

 تكرار . (  14( وب عدد تكرارات بمغ )  % 42.42فكانت النسبة ) 

ات الفايسبوؾ ، وىذا ما ىذه النسبة لتعرض الطبلب لممواضيع السياسية عمى صفح ارتفاعيعود       

نماء رصيد معرفي يساعد عمى زيادة الوعي بالسياسة وىذا األخير يفتح لو المجاؿ لممارسة ساىـ في إ

 مكاناتو ورصيده المعرفي .ي وفؽ ما تقتضيو إالتحميؿ السياس

 _ كيفية تجمي ذلك اذا كانت الجابة ب " نعم " 15

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
قراءة ما بيف 

 سطر األ
05 23.81% 03 37.50% 00 00.00% 08 27.58% 

الخمفية  معرفة
 السياسية 

10 47.62% 03 37.50% 00 00.00% 13 44.83% 

فكار دراؾ األإ
 يديولوجياتواإل

 السياسية 

 
06 

 
28.57% 

 
02 

 
  25 % 

 
00 

 
00.00% 

 
08 

 
27.58% 

   100 08 %  100  21 المجموع
% 

00 00.00% 29 100 % 

( وبعدد تكرارات قدر ب         % 44.83أكبر نسبة كانت )  نتائج الجدوؿ أعبله وجدنا أفمف خبلؿ       

( لخيار " معرفة الخمفية السياسية " ، حيث وجدنا لدى طمبة الماستر نسبة قدرت ب               13) 

( تكرار أما طمبة الميسانس فقد بمغت النسبة لدييـ             03( وبعدد تكرارات قدر ب )  % 37.50) 
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قراءة ما بيف  ( تكرار ، وفيما يخص الخياريف التالييف ) 10وبعدد تكرارات قدر ب ) (  % 47.62) 

( وبعدد تكرارات  % 27.59( فقد تعادال في النسبة فقد بمغت )  واإليديولوجياتاألسطر ، إدراؾ األفكار 

 ( تكرار لكؿ منيما . 08بمغ ) 

سياسية ، تـ عمى الفايسبوؾ مف معمومات ومواضيع النسبة األولى بسبب ما يرد في  ارتفاعيعود       

 دراؾ الطمبة ومعرفتيـ لمخمفية السياسية ومسارىـ السياسي .إثرىا إ
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عالم التقميدية من حيث كونيا مصدر تنافس وسائل اإل الجتماعيلتواصل المحور الثالث : شبكات ا
 لممعمومات 

 خبار السياسية في الحصول عمى المعمومات واأل ييا_ الوسيمة المعتمد عم16

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
 %  72 36 %00.00 00 %94.12 16 %60.61 20 الفايسبوؾ   
 %  28 14 %00.00 00 %5.88 01 %39.39 13 عبلـ تقميدي إ 

 % 100 50 %00.00 00 %   100 17 %  100  33 المجموع
تكرار  36تكرارات قدر ب وبعدد ( % 72وجدنا أف أكبر نسبة )مف خبلؿ نتائج ىذا الجدوؿ         

 16وب  (% 94.12) " الفايسبوؾ " وكانت النتائج كالتالي لمستوى الماستر حيث وجدنا نسبة لخيار 

 تكرار . 20( وبعدد تكرارات قدر ب  % 60.61 ) تكرار ، أما الميسانس فكانت النسبة لدييـ

تكرار ،  14( وبعدد تكرارات قدر ب  % 28عبلـ التقميدي" فقد بمغت نسبتو ) أما الخيار الثاني " اإل

تكرار ، أما  01وبعدد تكرارات قدر ب  ( % 5.88 )حيث وجدنا لدى مستوى الماستر نسبة قدرت ب

 تكرار . 13( وبعدد تكرارات قدر ب  % 39.39طمبة الميسانس فكانت النسبة لدييـ ) 

فضؿ التطورات الكائنة في عالـ لوصوؿ لموقع الفايسبوؾ وىذا باىذه النسبة لسيولة  ارتفاعيعود        

 .مكاف ي وقت وفي كؿرنت التي سيمت الوصوؿ لمموقع في أنتاأل
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  :عميو في زيادة المعرفة السياسية العتمادم التقميدي من حيث عالض الفايسبوك لإلتعوي _17

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
 %   72 36 %00.00 00 %64.71 11 %75.76 25 نعػػػػػػػـ    
 %   28 14 %00.00 00 %35.29 06 %24.24 08 ال     

   100 17 %  100  33 المجموع
% 

00 00.00% 50 100 % 

(  36( وبعدد تكرارات قدر ب )  % 72أكبر كانت )  عبله أفالموضحة أمف خبلؿ نتائج الجدوؿ       

( تكرار 11( لمستوى الماستر وب تكرار قدر ب )  % 64.71تكرار لخيار " نعـ " ، حيث وجدنا نسبة ) 

( تكرار ، وفيما يخص الخيار " ال " فقد  25( وب )  % 75.76فكانت النسبة لدييـ ) ، أما الميسانس 

(  06( وبتكرار قدر ب ) % 35.29( تكرار ، فوجدنا منيا )  14( وب ) % 28حاز عمى نسبة ) 

( وب        % 24.24طمبة الميسانس فقد بمغت النسبة لدييـ ) تكرار لمستوى الماستر ، أما فيما يخص 

 ( تكرارات . 08) 

ع الفايسبوؾ وتخمييـ عف وسائؿ اإلعبلـ غالبية الطمبة بموق الىتماـىذه النسبة  ارتفاعيعود        

 عمى العديد مف المواضيع وفي مجاالت متعددة .  بالدراسة وأيضا توفر الفايسبوؾ النشغاليـالتقميدية وذلؾ 
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 جابة ب " نعم "إذا كانت اإلعتماد الفايسبوك كوسيمة لزيادة المعرفة السياسية _ سبب إ18

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
 %19.44 07 %00.00 00 %45.45 05 %    08 02 السرعػػػػػػػة  

سيولة 
 ستخداـ اإل

03 12  %   02 18.18% 00 00.00% 05 13.89% 

  20    05 المػػػػػرونة  
% 

00 00.00% 00 00.00% 05 13.89% 

ى القدرة عم
التعرؼ عمى 
اآلراء والمشاركة 

 بداء الرأيا  و 
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التنوع في 
مات المعمو 

والتمييز بالعمؽ 
في تناوؿ 

 حداثاأل
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 %100 50 %00.00 00 %100 17 %100 33 المجموع
( تكرار لخيار     14( وب ) % 38.89) مف خبلؿ البيانات الموضحة وجدنا أف أكبر نسبة كانت         

( وبعدد تكرارت  % 18.18حيث وجدنا لدى مستوى الماستر نسبة )  "" القدرة عمى التعرؼ عمى اآلراء 

( تكرار ، تمييا نسبة  12( وب )  % 48( أما مستوى الميسانس فقد بمغت لدييـ النسبة )  02قدر ب ) 

خيار السرعة ، فوجدنا منيا عند طمبة الماستر ( ف وذلؾ ل 07( وبعدد تكرارات قدر ب )  % 19.44)

( وب  08( تكرارات ، أما مستوى الميسانس فقد بمغت النسبة لدييـ ) 05( وب )  % 45.45نسبة ) 

في المعمومات ، سيولة االستخداـ ،و كذا المرونة ( حصموا عمى ( تكرار ، ثـ نجد كؿ مف ) التنوع  02)
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( تكرار لكؿ واحد منيـ ، وكذلؾ  05( وب ) % 13.89)  التكرار حيث بمغت النسبة نفسبالنسبة و نفس 

جدنا نفس النسبة وكذا نفس التكرار لكؿ مف )التنوع في المعمومات ، وسيولة بالنسبة لمماستر  والميسانس و 

فالنسبة ( تكرار، أما الميسانس  02(وب )  % 18.18) االستخداـ ( حيث كانت النسبة لمستوى الماستر 

 ( تكرارات .03( وب )  % 12قدرت ب )

( تكرارات لمستوى الميسانس  05( وبعدد تكرارات قدر ب )  % 20أما المرونة فقد حازت عمى نسبة )  

 لمستوى الماستر .(  % 00في حيف كانت النسبة ) 

بداء الرأي "يعود ا       إلمكانية تبادؿ األفكار  رتفاع نسبة " القدرة عمى التعرؼ عمى اآلراء والمشاركة وا 

مكانية يحدث في الساحة السياسية ، كذلؾ إلى مناقشة ما ر عمى موقع الفايسبوؾ باإلضافة إات النظووجي

زماف ويعود ىذا الفضؿ الموقع في أي مكاف وفي كؿ  استخداـغيير أو الحذؼ ، وال ننسى سيولة الت

 نترنت الجديدة .لآلليات األ

_ الحرية في تناول المواضيع السياسية في الفايسبوك ىي السبب ورا  اعتماده كوسيمة لمتنمية 19
 واإلنما  السياسي عمى حساب وسائل العالم التقميدية 

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
 %   52 26 %00.00 00 %58.82 10 %48.48 16 نعػػػػػػػـ    
 %   48 24 %00.00 00 %41.18 07 %51.52 17 ال     

   100 17 %  100  33 المجموع
% 

00 00.00% 50 100 % 

( وبعدد تكرارات  % 52أظيرت نتائج الجدوؿ وكما ىي موضحة أعبله أف أكبر نسبة بمغت )        

      ( وب  % 58.82( تكرار لخيار " نعـ " حيث بمغت النسبة لدى طمبة الماستر )  26)    قدر ب
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      وبعدد تكرارات قدر ب(  % 48.48 ) ( تكرارات. أما طمبة الميسانس فقد بمغت النسبة لدييـ 10) 

 ( 24وبعدد تكرارات قدر ب)  (% 48)تكرار ، أما الخيار الثاني " ال "فقد بمغت النسبة لدييـ  (16 )

( تكرار ، أما  07وبعدد تكرارات قدر ب ) ( % 41.18، حيث وجدنا لدى طمبة الماستر نسبة )  تكرار

 .( تكرار  17وب )  ( %   51.52 ) طمبة الميسانس فقد بمغت النسبة لدييـ

ىذه النسبة لتمتع غالبية الطمبة بحرية التعبير مف خبلؿ موقع الفايسبوؾ ، أي أف ىذا  ارتفاعيعود       

بالببلد عمى  األخير يسمح لكؿ فرد بالتعبير عف رأيو فيما يخص غالبية المواضيع السياسية المتعمقة 

تضع  التيوسائؿ االعبلـ التقميدية التي تعمؿ ضمف قانوف االعبلـ ، وخاضعة لسمطة الضبط خبلؼ 

  أو النظاـ الحاكـ .خطوطا حمراء يمنع تجاوزىا أثناء الحديث عف السمطة 

 _ تغيير موقف ازا  قضية معينة بسبب معمومات وردت في الفايسبوك :20

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
 %   48 24 %00.00 00 %17.65 03 %63.64 21 نعػػػػػػػـ    
 %   52 26 %00.00 00 %82.35 14 %36.36 12 ال     

 % 100 50 %00.00 00   % 100 17 %  100  33 المجموع
تكرار حاز عمييا  26وب  % 52مف خبلؿ النتائج الموضحة أعبله نبلحظ أف أكبر نسبة بمغت        

تكرار ، أما طمبة الميسانس فكانت  14وب  % 82.35الخيار " ال "فوجدنا لدى طمبة الماستر نسبة 

حاز عمى تكرار ، أما الخيار الثاني " نعـ " فقد  12وبعدد تكرارات قدر ب  %  36.36النسبة لدييـ 

 03وب  % 17.65دى طمبة الماستر تكرار ، فكانت النسبة ل 24بعدد تكرارات قدر ب  % 48نسبة 

 تكرار . 21وبعدد تكرارات قدر ب  %  63.64تكرارات ، أما طمبة الميسانس فكانت النسبة 
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ي الموقع ، مف أجؿ تغيير موقفيـ المقدمة فىذه النسبة لعدـ تأثر الطمبة بالمعمومات  ارتفاعيعود       

فكار المتبناة والراسخة باإلضافة الى األ زاء قضية معينة وىذا عائد لقناعتيـ الفكرية تجاه مواضيع معينة إ

لخيار " نعـ " فيو عائد لتبني ىذه الفئة لممعمومات مف أجؿ بالنسبة ، أما مف قبؿ حوؿ تمؾ المواضيع 

 حوؿ المواضيع المختمفة.بناء موقؼ ووجية نظر 

 _ قرار النتخاب بسبب ما ورد في الفايسبوك من معمومات سياسية 21

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
 %  14 07 %00.00 00 %11.76 02 %15.15 05 نعػػػػػػػـ    
 %  86 43 %00.00 00 %88.24 15 %84.85 28 ال     

 % 100 50 %00.00 00   % 100 17 %  100  33 المجموع
بيانات الجدوؿ الموضح أ عبله وجدنا أف أكبر نسبة كانت لمسؤاؿ المتعمؽ بقرار مف خبلؿ        

 43وبعدد تكرارات قدر ب  %  86مف معمومات سياسية بمغت االنتخاب بسبب ما ورد في الفايسبوؾ 

 تكرار ، حيث كانت النسب لكبل المستوييف كالتالي : 

تكرار في حيف طمبة  15قدر ب وب عدد تكرارات  % 88.24وجدنا لدى طمبة الماستر نسبة        

تكرار ، أما النسبة الثانية فقد بمغت  28وبعدد تكرارات قدر ب  % 84.85النسبة الميسانس بمغت لدييـ 

وبعدد تكرارات قدر  % 11.76تكرارات حيث وجدنا لدى طمبة الماستر نسبة قدرت ب  07وب    % 14

 تكرار  05وبعدد تكرارات قدر ب  % 15.15تكرار ، وبمغت عند طمبة الميسانس  02ب 
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 اىتماميـلعدـ  كذلؾو ىذه النسبة لعدـ تأثر الطمبة بما ورد في موقع الفايسبوؾ ،  ارتفاعيعود            

 الثاني " نعـ "فيو عائد لؤلقمية لمف لدييـ  االختياروبما يروجوف لو مف أكاذيب أما باألحزاب السياسية 

            حزبي .  انتماء

 نضمام الى حزب ما بسبب نقاشات سياسية _ قرار اإل 22

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
 %   16 08 %00.00 00 %23.53 04 %12.12 04 نعػػػػػػػـ    
 %  84 42 %00.00 00 %76.47 13 %87.88 29 ال     

   100 17 %  100  33 المجموع
% 

00 00.00% 50 100 % 

 84" ال " حيث بمغت كانت لمخيار مف خبلؿ نتائج الجدوؿ الموضحة أعبله وجدنا أف أكبر نسبة      

تكرار ، أما  13لطمبة الماستر وب  % 76.47تكرار ، حيث وجدنا نسبة  42وبعدد تكرارات قدر ب  %

 تكرار .  29وب  % 87.88طمبة الميسانس فوجدنا النسبة لدييـ 

تكرار ، وكانت النسبة لدى  08وبعدد تكرارات قدر ب  % 16عمى نسبة  أما الخيار " نعـ " فقد حاز

تكرار ، أما مستوى الميسانس فقد بمغت النسبة   04وبعدد تكرارات قدر ب  % 23.53مستوى الماستر 

 تكرارات أيضا . 04وب  % 12.12لدييـ 

الستار حوؿ حقيقة جؿ نكشاؼ ىذه النسبة لعدـ ثقة الطمبة باألحزاب السياسية وكذلؾ ال ارتفاعيعود     

ائد لوالئيـ لؤلحزاب التي السياسييف فكؿ واحد منيـ لو أطماع بالسمطة فحسب ، أما الخيار الثاني فيذا ع

 ليا . انتماء لدييـ 
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 عالمي نحو القضايا السياسية _ الفايسبوك والتضميل اإل23

 المستػػػػػػػوى التعػػػػػػػمػػػيمي 
 المتغيرات         

 الخيارات
 المجموع دكػػػتوراه مػػػػػػاستػػر ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ
 %   54 27 %00.00 00 %41.18 07 %60.61 20 نعػػػػػػػـ    
 %   46 23 %00.00 00 %58.82 10 %39.39 13 ال     

   100 17 %  100  33 المجموع
% 

00 00.00% 50 100 % 

وجدنا أف أكبر نسبة كانت مف نصيب الخيار "  23مف خبلؿ ما لوحظ عمى نتائج الجدوؿ رقـ        

  % 41.18، وكانت لطمبة الماستر نسبة قدرت ب  تكرار 27و ب  % 54نعـ " حيث كانت نسبتو 

 20وبعدد تكرارات قدر ب  % 60.61تكرار ، أما طمبة الميسانس فقد حازوا عمى عمى نسبة  07وب 

وب  % 58.82تكرار ، ووجدنا نسبة  23وب  % 46وفيما يخص الخيار الثاني فقد ناؿ نسبة  تكرار ،

 تكرار . 13وب  % 39.39تكرارات لدى طمبة الماستر ، أما طمبة الميسانس فقد حازوا عمى نسبة  10

ألحياف ال قية وفي غالبية افي نظر الطمبة المعمومات الواردة في موقع الفايسبوؾ ليس ليا مصدا         

عبر قنوات كقاعدة بيانية ، فالعديد مف السياسييف أصبحوا يتوجيوف لمتصريح والتبرير  اعتمادىايمكف 

، وفي بعض التمفاز جراء معمومات وردت عمى صفحات الفايسبوؾ تحتمؿ الكذب كما تحتمؿ الصدؽ 

" فايسبوؾ " نيائيا لتفادي  االجتماعيقع لمتواصؿ األحياف ىناؾ سياسييف يصرحوف بأنيـ ال يممكوف موا

  التضميؿ مف خبلؿ المعمومات الخاطئة .
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 الحزبي (  انتما  تحميل الجداول وفق المتغير الثالث : ) ال

 :ستخدام مواقع التواصل الجتماعي من طرف الطمبة يزيد من الثقافة السياسية المحور الثاني : إ

 :استخداماالشبكات األكثر -04

 المتغيرات         

 الخيارات

 الحزبي انتماء اؿ
 المجموع

 ال نعـ

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 90% 45 90.47% 38 87.5% 07 فيس بوؾ

 00% 00 00% 00 00% 00 تويتر

 10% 05 9.52% 04 12.5% 01 يوتيوب

 100% 50 100% 42 100% 08 المجموع

وتخص  45وبتكرار  %90مف خبلؿ البيانات اإلحصائية لمجدوؿ أف أكبر نسبة بمغت نبلحظ        

والمنتميف  %90.47حزبي بنسبة  انتماء إجابة الفيس بوؾ حيث توزعت ىذه النسبة بيف الذيف ليس لدييـ 

،حيث ناؿ  05وبتكرار  %10، أما فيما يخص اليوتيوب فقد جاء ثانيا بنسبة  %87.5حزبيا بنسبة 

النسبة في خيار  انعداـفي حيف نبلحظ ميف، لغير المنت %9.52ونسبة  %12.5ميف حزبيا نسبة المنت

 "التويتر".

 ،االستخداـالموقع وشيوعو وسيولة  انتشارإجابة الفيس بوؾ إلى شعبيتو و  ارتفاعويرجع سبب        

في اآلونة  باالنتشارأما اليوتيوب فبدأ  التعميـ، التثقيؼ"، الترفيو، "التسمية ، االستعماؿكما أنو متعدد 

 األخيرة إال أنو يبقى أقؿ تفاعمية مف الفيس بوؾ.
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 عدد الساعات المنقضية في التصفح: -05

 المتغيرات        

 

 الخيارات

 المجموع الحزبي انتماء اؿ

 ال نعـ

 

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 16% 08 11.90% 05 37.5% 03 أقؿ مف ساعة

 40% 20 42.85% 18 25% 02 سا3سا إلى 2مف

 44% 22 45.25% 19 37.5% 03 سا4أكثر مف  

 100% 50 100% 42 100% 08 المجموع

 

ساعات حصمت عمى نسبة  4نبلحظ مف خبلؿ البيانات اإلحصائية لمجدوؿ أف إجابة أكثر مف        

 حزبي، انتماء لمذيف لدييـ  %37.5لمذيف ال ينتموف إلى أي حزب و منيا %45.25، 22وتكرار 44%

،وناؿ مف ىذه النسبة الغير منتموف 20وتكرار  % 40سا" نسبة3سا إلى  2في حيف نالت إجابة "مف

، أما فيما يخص إجابة أقؿ مف ساعة فقد حصمت عمى %25أما المنتموف فقد نالوا  %42.85حزبيا 

 لغير المنتميف. %11.90حزبي و انتماء لمذيف لدييـ  %37.5تي:،توزعت كاآل08وتكرار  16%

ألىمية الفيس بوؾ في حياة الطالب لما يوفره مف  ساعات، 4ويرجع إرتفاع نسبة إجابة أكثر مف        

 مزايا وعروض تجعؿ الطالب ال يكاد أف يفارقو ألنو الوسيمة الوحيدة لمقضاء عمى الروتيف والممؿ.
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 المفضمة لمتصفح:الفترات -06

 المتغيرات        

 

 الخيارات

 المجموع الحزبي انتماء اؿ

 ال نعـ

 

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 12% 06 7.15% 03 37.5% 03 صباحا

 02% 01 00% 00 12.5% 01 ظيرا

 86% 43 92.85% 39 50% 04 مساءا

 100% 50 100% 42 100% 08 المجموع

 

 %86مف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ أف أكبر نسبة كانت مف نصيب اإلجابة "مساءا" والمقدرة ب        

ىذه اإلجابة وكانت  اختارواحزبي  انتماء ،كما نبلحظ أيضا أف أغمب الطمبة الذيف ليس لدييـ 43وبتكرار

احا" نسبة ، في حيف نالت اإلجابة "صب%50أما المنتموف حزبيا فأجابوا بنسبة  %92.85نسبتيـ 

لغير المنتميف، أما فترة الظير فقد وصمت نسبتيا   %7.15منيا لممنتميف و % 37.5، 06وتكرار 12%

 .01وبتكرار 02إلى 

ويرجع إرتفاع الفترة المسائية لكونيا الفترة التي يكوف فييا الطالب الجامعي خارج إطار الدراسة أي        

 صفح  والوقت المناسب إللتقاء كؿ األصدقاء في العالـ اإلفتراضي. فترة راحة، كما أنيا الفترة المفضمة لمت
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 : طبيعة التفاعل عمى موقع الفايسبوك :-7

( لخيار        % 44( أف أكبر نسبة بمغت ) 07نبلحظ مف خبلؿ البيانات اإلحصائية لمجدوؿ رقـ )          

 تكرار ، حيث وجدنا لدى الفئة التي ال تممؾ  22" التعميؽ عمى بعض األنشطة " بعدد تكرارات قدر ب 

 حزبي فقد بمغت النسبة لدييـ    انتماء ( تكرار أما مف ليـ 18( وب ) % 42.85حزبي نسبة )  انتماء

( تكرارات . أما الخياريف الثاني اآلخريف " نشر الصور ،  04( وبعدد تكرارات قدر ب)  % 50) 

( تكرار لكمييما ، كذلؾ وجدنا نفس  14بعدد تكرارات قدر ب ) ( و %28االعجاب " فقد تعادال بنسبة ) 

حزبي ومف ال يممكونو ( في كبل الخياريف ، حيث كانت النسبة  انتماء النسبة لكبل الفئتيف ) مف لدييـ 

 انتماء ( تكرار ، أما مف ليس لدييـ  02( و بعدد تكرارات قدر ب )  % 25)  انتماء لمف لدييـ اؿ

 ( تكرارا لكمييما .      12( و بعدد تكرارات قدر ب ) % 28.57دييـ ) فكانت النسبة ل

يعود ارتفاع ىذه النسبة لتعبير العديد مف الطمبة عف آرائيـ المختمفة وذلؾ مف أجؿ ايصاؿ وجيات        

نظرىـ وما ىو مناسب بالنسبة ليـ ، فالطمبة ىـ نخبة المجتمع ، وبناءا عمى أفكارىـ يكوف ىناؾ تطور 

 الحزبي  انتماء اؿ

 المتغيرات         

 الخيارات

 المجموع ال  نعػػػـ 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ

التعميؽ عمى 
 بعض االنشطة 

04   50  % 18 42.85% 22 44  % 

 %  28 14 %28.57 12 %    25 02 نشر الصور 

 %  28 14 %28.57 12 %    25 02 االعجاب 

 % 100 50 %  100 42 %  100 08 المجموع
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في جؿ المياديف ، أما الفئتيف التاليتيف فيناؾ مف ال يتجاوز ابداء آرائيـ وضع صورة معبرة لموقفو وىناؾ 

 فئة حيادية ال تغيير شيئا وانما تكتفي باإلعجاب والمرور مرور الكراـ .              

ثرائيا : 08  _ القضايا السياسية التي تساىم في اثارتيا وا 

 

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ الموضحة أعبله وجدنا أف أكبر نسبة كانت لخيار " المشاركة في الحوار "        

 ( تكرار ، حيث وجدنا لدى الطمبة الذيف ال يممكوف  26( و عدد تكرارات قدر ب )  % 52وبنسبة  ) 

 الحزبي  انتماء اؿ

 المتغيرات         

 الخيارات

 المجموع ال نعػػػػـ

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ

المواضيع الساخرة 
 مف السياسة  

02 

 

  

  25    % 09  21.42 % 11 22    % 

 %    16 08 %    9.52 04 % 37.50   03 الحزبية   ةالمواال

المعارضة لمنظاـ 
 الحاكـ  

01  12.50 % 05  11.90  % 05 10    % 

المشاركة في 
 الحوار 

02    25 % 24  % 57.14    26 52  % 

 %100 50 %   100  42 %100  08 المجموع
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حزبي فقد بمغت  انتماء ( تكرار ، أما مف لدييـ  24( وب ) % 57.14حزبي نسبة قدرت ب )  انتماء

 ( تكرار .  02( و بعدد تكرارات قدر ب ) % 25النسبة ) 

( 11( وب ) % 22ع الساخرة مف السياسة حيث كانت النسبة ) أما النسبة التالية فكانت لممواضي        

( وبعدد تكرارات قدر ب   %  21.42حزبي نسبة قدرت ب ) انتماء تكرار  فوجدنا لدى الذيف ال يممكوف 

(  02( وب )  % 25حزبي فقد قدرت النسبة لدييـ )  انتماء ( تكرار، أما الطمبة الذيف لدييـ  09) 

 .تكرار

الحزبية ، حيث وجدنا لدى  ة( تكرار لخيار المواال 08در ب ) ( وبتكرار ق % 16 تمييا نسبة )

وبعدد تكرارات قدر ب (  % 11.90حزبي نسبتو قدرت ب )  انتماء بعض الطمبة الذيف ال يممكوف 

( وبعدد تكرارات قدر ب  % 37.50حزبي فقد قدرت النسبة لدييـ )  انتماء ، أما مف لدييـ ( تكرار05)

  .تكرار( 03)

( تكرار لخيار " المعارضة  05( وبعدد تكرارات قدر ب ) % 10أما آخر نسبة فقد كانت ) 

(  تكرار  04حزبي وبتكرار بمغ )  انتماء ( لمف ليس ليـ  % 9.52لمنظاـ الحاكـ" حيث وجدنا نسبة ) 

 ( تكرار .  01( وبعدد تكرارات قدر ب )  % 12.5فقد كانت نسبتيـ )  انتماء أما مف كاف لدييـ 

يعود ارتفاع ىذه النسبة لرغبة أغمبية الطمبة في الدخوؿ في نقاشات والمشاركة في الحوار وتبادؿ        

المعمومات واألفكار حوؿ مواضيع مختمفة ، وكذلؾ معرفة مختمؼ اآلراء ، لبناء قاعدة بيانية وتحصيؿ زاد 

 معرفي متنوع .

مف السياسة فغالبية المواطنيف سواء كانوا طمبة أو مف عامة أما فيما يخص المواضيع الساخرة        

الناس فبل يمكف ألحد الحديث عف سياسة الوطف وليذا توجيوا الى الطابع الساخر وبات متنفسا لغضب 
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حزبي فيـ  انتماء الحزبية فيذا عائد لمطمبة الذيف لدييـ  ةلسياسة والسياسييف ، أما المواالالكثيريف مف ا

برامج أحزابيـ السياسية و تػػفعيميا عمى صفحات الفايسبوؾ . أما آخر نسبة فيي لممعارضة  ارةبإثيقوموف 

 وىذه فئة قميمة جدا ممف يمكف اف يصرح أو يقؼ في وجو النظاـ الحاكـ .

  _مساىمة الفايسبوك في تعزيز الوعي السياسي بالقضايا المحمية و القميمية  و العالمية :09

 الحزبي انتماء اؿ 

 المتغيرات         

 الخيارات

 المجموع  ال نعـ

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ت

 %  76 38 %00.00 00 %78.57 33 %62,5 05  نعػػػػػػػػـ

 %24 12 %00.00 00 %21.42 09 %37,5. 03 ال        

 %100 50 %00.00 00 %100 42 %100 08 المجموع

(  الموضحة اعبله نجد اف اكبر نسبة كانت لخيار "نعـ" 09مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )        

 33%( ب  78.57تكرار ، ووجدنا منيا نسبة )  38%  ( وبعدد تكرارات قدر ب  76وبمغت نسبة )

%( و 62حزبي فقد بمغت النسبة لدييـ بتكرار ) انتماء حزبي ،اما مف ليـ  انتماء تكرار لمف ليس ليـ 

 12%( وبعدد تكرارات قدرب 24اما الخيار الثاني "ال" فقد بمغت نسبتو ) تكرارات، 05بتكرار يقدر ب 

اما الطمبة  تكرارا، 09ػ حزبي وبتكرار قدر ب انتماء %(  لمف ليس ليـ 21.42حيث وجدنا نسبة ) تكرار،

 تكرارات.03%(   و بعدد تكرارات قدر ب 37.5سبة لدييـ )نبمغت ال حزبي فقد انتماء الذيف  ليـ 

كاف لمفايسبوؾ دور كبير في تعزيز الوعي السياسي لدى الطالب الجامعي بالقضايا المحمية و         

 االقميمية و العالمية لما يحتويو مف امتيازات تفرده مف نوعو عف باقي المواقع االخرى.
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 _ تشكل الوعي السياسي عند استخدام الفيسبوك وذلك من خالل : 10

 الحزبي  نتماءاال

 المتغيرات         

 الخيارات

 المجموع  ال نعـ 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ

االحتكاؾ 
بالصفحات 
السياسية 

 والتفاعؿ معيا  

02 25% 19 45.23% 00 00.00% 21 42  % 

 %26   13 %00.00 00 %30.95 13 %00 00 تقديـ المعمومات 

يؽ وابداء التعم
 الرأي 

06 75% 10 23.80% 00 00.00% 16 32  % 

 %100 50 %00.00 00 % 100 42 %100 08 المجموع

كبر نسبة كانت لمخيار "االحتكاؾ نجد أف أ عبله( الموضحة أ10) مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ       

تكرار ووجدنا منيا 21%(  و بعدد تكرارات قدر ب  42التفاعؿ معيا و"" بمغت ) بالصفحات السياسية  و

" فكانت  اآلراءتكرار  ،اما بالنسبة  لخيار "االتعميؽ و ابداء  19%( و بتكرار قدر ب 45.23نسبة)

      %( بعدد تكرارات قدر ب       32.80تكرار ووجدنا منيا  نسبة ) 16%( بعدد تكرارات قدر ب 32النسبة )

%( بعدد 75لمتفاعميف فكانت نسبتيـ ) ، اماآرائيـتكرارت لممبحوثيف الذيف لـ يعمقوا و لـ يبدوا  10

لمخيار االخير و المتمثؿ في تقديـ المعمومات  فكانت  , اما بالنسبة 06تكرارات قدر ب

  ػب در%(بعدد تكرارات ق30.95تكرار ووجدنا منيا نسبة)13%(بعدد تكرارات قدر ب  26النسبة)
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تكرارا ىذا لممبحوثيف الذيف لـ يقدموا المعمومات  و النسبة كانت منعدمة لممبحوثيف الذيف قدموا 16

 المعمومات.

الطمبة   بالصفحات السياسية و التفاعؿ معيا مف  خبلؿ التعميؽ عمى ما ينشر عمى  حتكاؾاإف       

الشخصية حسب نوعية  و  آرائيـىاتو  الصفحات مف مواضيع سياسية تدفع بيـ لممناقشة و  ابداء 

ـ في تنمية الوعي السياسي اضحة وىذا ما  ساىلموضوع لمخروج مف الغموض بصورة  و مضموف ا

 . داخميـ

  :_ التعبير عن الرأي الكترونيا أو عن طريق الحوار المباشر11

 الحزبي  انتماء اؿ

 المتغيرات         

 الخيارات

 المجموع  ال نعـ 

 ف ؾ ف ؾ ف  ف ؾ

 %  42 21 %00.00 00 %40.47 17 %50 04 الكترونيػػػػػػا

 %54   27 %00.00 00 %54.76 23 %50 04 الحوار المباشر 

 %  04 02 %00.00 00 %4.76 02 %00 00 معػػػػػػػػا    

 %100 50 %00.00 00 %100 42 %100  08 المجموع

(  27( وب عدد تكرارات قدر ب )  % 54مف خبلؿ الجدوؿ أعبله نبلحظ أف أكبر نسبة بمغت )        

( وبعدد تكرارات  % 58.82تكرار لخيار " الحوار المباشر " حيث وجدنا لدى مستوى الماستر نسبة ) 

( وبعدد تكرارات يصؿ  % 51.52( تكرار ، أما مستوى الميسانس فقد قدرت النسبة ب )  10قدر ب  ) 

( ،  21( وبتكرار )  % 42( تكرار ، ثـ نجد النسبة الثانية لخيار " الكترونيا " قد بمغت ) 17الى )

( ،ومستوى الميسانس  06( لمستوى الماستر وب عدد تكرارات بمغت )  % 35.29فوجدنا منو نسبة ) 
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(  تكرار ، وفيما يخص آخر نسبة فقد بمغت      15( وبتكرار يصؿ الى )  % 45.45فالنسبة بمغت ) 

( وبتكرار واحد ، أما  % 5.88( ،فكانت لدى مستوى الماستر نسبة )  02( وبتكرار قدر ب ) % 04) 

 ( وبتكرار واحد كذلؾ . % 3.03لدييـ بمغت )  الميسانس فالنسبة

رائيـ و افكارىـ آاف اغمبية الطمبة  يفضموف ابداء رتفاع نسبة " الحوار المباشر "  دليؿ عمى اف إ      

ي حيف نجد ديا لمغموض فداقية عكس الحوار االلكتروني تفابطريقة مباشرة فييا نوع مف الوضوح و المص

 ائيـ بالمجوء الييما معا .ر آنسبة قميمة ممف يبدوف 

 ستخدام الفايسبوك في السياسة :_إ12

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 الحزبي انتماء اؿ

 المتغيرات   

     

 الخيارات

 المجموع ال ليسانس 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ

تطور في مجاؿ 
 السياسة

03   37.50% 17  40.48 % 20 40  % 

تجسس عمى 
 آراء الشعب

04 50    % 04   9.52% 08   16% 

فشؿ في     
 السياسة المباشرة

01 12.50% 21 50     % 22 44  % 

 %100 50 % 100  42 % 100   08 المجموع
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( وبعدد تكرارات قدر ب  % 44أعبله وجدنا أف أكبر نسبة كانت ) مف خبلؿ نتائج الجدوؿ الموضحة 

(  21( وب )% 50حزبي نسبة بمغت )  انتماء ( تكرار حيث وجدنا لدى الطمبة الذيف ليس لدييـ  22)

(  01( وبعدد تكرارات قدر ب )  % 12.50فقد بمغت النسبة لدييـ )  انتماء تكرار ، أما الذيف لدييـ 

 تكرار وكؿ ىذا كاف لخيار " فشؿ في السياسة المباشرة " .

" لخيار التطور في  ( تكرار 20( وبعدد تكرارات قدر ب ) % 40أما النسبة الموالية فقد بمغت ) 

( وب )  % 40.48حزبي فقد بمغت النسبة )  انتماء مجاؿ السياسة " فوجدنا أف الطمبة الذيف ليس ليـ 

 ( تكرارات . 03( و ب)  % 37.50حزبي فقد قدرت نسبتيـ ب )  انتماء ( تكرار ، أما مف لدييـ  17

( وبعدد تكرارات قدر ب     % 16بة ) أما الخيار االخير " تجسس عمى آراء الشعب " فقد حاز عمى نس

(  04( و ب ) % 9.52حزبي عمى نسبة )  انتماء ( تكرار وقد ناؿ الطمبة الذيف ال يممكوف  08) 

 ( تكرارات .04( وب )% 50فقد نالوا نسبة )  انتماء تكرارات ، أما مف لدييـ 

الى فقداف الطمبة الثقة في السياسة وذلؾ لما نراه عمى الساحة السياسية مف  رتفاعااليعود ىذا        

تكالب أصحاب المصالح عمى كرسي السمطة وذلؾ مف أجؿ خدمة مصالحيـ فقط ، في حيف يراىا 

البعض اآلخر تطورا في مجاؿ السياسة ، أي مواكبة ىذا األخير لمتكنولوجيات الحديثة وىذا ما يسيؿ 

الى مختمؼ شرائح المجتمع في كؿ مكاف و زماف ، أما آخر فئة تقوؿ بأف استخداـ عممية الوصوؿ 

الفايسبوؾ في السياسة ىو عبارة عف تجسس عمى آراء الشعب ألف قوانيف الدولة ال يمكف ليا أف تسمح 

 ألحد بقوؿ الحقيقة عف سياسة الدولة لذلؾ فيي تتجسس عمى ما يقاؿ حوليا .   
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 الفايسبوك لمشعور بالمسؤولية تجاه القضايا السياسية :_ تعميق 13

 الحزبي   نتماءاال

 المتغيرات         

 الخيارات

 المجموع  ال نعػػػػـ

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ

 %  38 19 %  33.33 14 % 62.50  05 نعػػػػػػػـ    

 %  62 31 %66.66   28 %  37.50 03 ال     

 %100  50 %  100   42 %   100  08 المجموع

( وبعدد تكرارات  % 62مف خبلؿ نتائج الجدوؿ الموضحة أعبله وجدنا أف أكبر نسبة قد بمغت )        

حزبي نسبة بمغت        انتماء ( تكرار لمخيار " ال " ، حيث وجدنا لدى الطمبة الذيف ليس لدييـ  31قدر ب ) 

حزبي فقد بمغت النسبة  انتماء ( تكرار . أما مف لدييـ  28وبعدد تكرارات قدر ب )  ( %  66.66) 

( أما الخيار " نعـ " فقد تحصؿ عمى نسبة           03( وبعدد تكرارات قدر ب )  % 37.50لدييـ ) 

      حزبي نسبة قدرت ب         انتماء ( تكرار وقد وجدنا لمطمبة الذيف ال يممكوف 19( وب )% 38) 

فقد بمغت نسبتيـ                 انتماء ( تكرار أما الذيف ليـ  14( وب عدد تكرارات بمغت )  % 33.33) 

 ( تكرار . 05( وبعدد تكرارات قدر ب )  % 62.50) 

ىذه النسبة لعدـ اىتماـ الطمبة بمسؤوليتيـ تجاه القضايا السياسية الخاصة بالدولة  رتفاعايعود         

ؾ قناعة راسخة  بأنيـ لف يغيروا شيئا مداـ المواطف ال يمكنو التعبير عف رأيو بكؿ صراحة و ألف ىنا

شفافية ، وىناؾ مف تنامت لديو روح المسؤولية جراء ما يروج عمى صفحات الفايسبوؾ مف حروب 
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تجاه ثرىا أصبح لديو حس بالمسؤولية تجاه وطنو و ؼ ساحات البمداف العربية ، وعمى إومعارؾ في مختم

 قضاياه .

 _مساىمة الفايسبوك ومواضيعو السياسية في انما  الوعي وزيادة القدرة عمى التحميل السياسي 14

 الحزبي نتماءاال

 المتغيرات         

 الخيارات

 المجموع  ال نعـ

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ

 %  58 29 %00.00 00 %54.76 23 %75 06 نعػػػػػػػـ    

 %  42 21 %00.00 00 %45.23 19 %25 02 ال     

 % 100 50 %00.00 00 %   100 42 %  100  08 المجموع

كبر نسبة كانت لمخيار "نعـ"  الموضحة أعبله نجد أف أ( 14مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ)        

تكرارات  06%(  و ب 75ووجدنا منيا نسبة ) تكرار، 29%( و بعدد تكرارات قدر ب 58وبمغت )

الذيف ساىـ االفايسبوؾ في انماء وعييـ وزيادة قدراتيـ عمى التحميؿ السياسي  اما بالنسبة  لممبحوثيف

%( 25تكرار ، ووجدنا نسبة ) 21%( و بعدد تكرارات قدر ب 42فقد بمغت نسبتيـ ) لمخيار الثاني "ال"

 و زيادة قدراتيـ .تكرار لممبحوثيف الذيف لـ ينمي الفايسبوؾ وعييـ السياسي    02بعدد تكرارات  قدر ب 

ساىـ الفايسبوؾ بشكؿ كبير في تنمية وعي الطالب سياسيا ويتضح لنا ىذا مف خبلؿ الصفحات          

السياسية و المجموعات التي مف خبلليا يتواصؿ الطبلب ويتناقشوا في اي موضوع سياسي كاف فعمى 

 مواقع التواصؿ االجتماعي."التي كانت بدايتيا االولى  سبيؿ المثاؿ "قضية الربيع العربي
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 _ كيفية تجمي ذلك اذا كانت الجابة ب " نعم " 15

 الحزبي انتماء اؿ

 المتغيرات         

 الخيارات

 المجموع  ال نعـ 

 ف ؾ ف ؾ ف ؾ ف ؾ

قراءة ما بيف 
 االسطر 

02 25% 06 14.28% 00 00.00% 08 16% 

معرفة الخمفية 
 السياسية 

01 12,5% 12 28.57% 00 00.00% 13 26% 

ادراؾ االفكار 
 واأليديولوجيات

 السياسية 

 

05 

 

62.5% 

 

24 

 

57.14% 

 

00 

 

00.00% 

 

29 

 

58% 

   100 42 %  100  08 المجموع
% 

00 00.00% 50 100 % 

الذيف اجابوا  ( الموضحة اعبله نجد اف اكبر نسبة لممبحوثيف15مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )        

، تكرار29( بعدد تكرارات قدر ب 58%بنعـ عمى خيار "ادراؾ االفكار و االيديولوجيات السياسية" بنسبة )

الثاني "معرفة الخمفية  تكرارات ،اما الخيار   05%( بعدد تكرارات قدر ب  62.5و نجد منيا نسبة) 

%(  وبعدد 12.5دنا منيا نسبة) تكرار ،ووج 13%( بتكرار قدر ب 26"  فكانت نسبتيا )السياسية

%(  16تكرارات قدر بتكرار واحد ، أما بالنسبة لمخيار االخير "قراءة ما بيف االسطر "  فكانت نسبتيا)

 %( بعدد تكرارات قدر بتكراريف اثنيف.   25تكرارات ، ووجدنا منيا نسبة )   08بتكرار قدر 
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 فية السياسية "و "قراءة ماالسياسية "و"معرفة الخم وجياتيديولواإل األفكارنسبة "ادراؾ  رتفاعايعود       

ية ويتيح معرفة لمنشط الوحيد في الساحة السياسلى سبب رئيسي وىو كوف الفايسبوؾ ابيف األسطر "،إ

 األىداؼ الباطنية.

 عميو في زيادة المعرفة السياسية:  العتمادتعويض الفيس بوك لإلعالم التقميدي من حيث  -17

 المتغيرات     

 

 الخيارات

 المجموع الحزبي نتماءاال

 ال نعـ

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 72% 36 76.19% 32 50% 04 نعـ

 28% 14 23.80% 14 50% 04 ال

 100% 50 100% 42 100% 08 المجموع

 

،حيث 36وبتكرار  %72"نعـ" وبنسبة مف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ أف أغمبية الطمبة أجابوا ب         

حيف نالت اإلجابة "ال" نسبة  حزبيا فيلممنتميف  %50لغير المنتميف حزبيا، و %76.19توزعت كاآلتي:

 لغير المنتميف. %23.80لممنتميف حزبيا و %50، 14وتكرار  28%

لمؿ يتميز بو مف  ويرى أغمبية الطمبة اف الفيس بوؾ قادر عمى تعويض اإلعبلـ التقميدي وىذا        

، كسيولو الوصوؿ إلى المعمومات السياسية، وتميزه بالعمؽ في تناوؿ األحداث، باإلضافة إلى مواصفات

 التقميدي الذي يتميز بالسطحية فقط.  اإلعبلـكثرة المعمومات عكس 
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 لزيادة المعرفة السياسية: كوسيمةعمى الفيس بوك  العتمادسبب  ما يعودإلى   -18

 المتغيرات        

 الخيارات

 المجموع الحزبي نتماءاال

 ال نعـ

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 14% 07 11.90% 05 25% 02 السرعة

التنوع في المعمومات 
والتميز بالعمؽ في 

 تناوؿ األحداث

00 %00 05 %11.90 05 %10 

 30% 15 30.95% 13 25% 02 االستخداـسيولة 

 12% 06 11.90% 05 12.5% 01 المرونة

القدرة عمى التعرؼ 
بداء  عمى اآلراء وا 

 الرأي والمشاركة

03 %37.5 14 %33.33 17 %34 

 100% 100 100% 42 100% 08 المجموع

 

بداء  يتبيف         لنا مف خبلؿ الجدوؿ أف أعمى نسبة كانت لئلجابة" القدرة عمى التعرؼ عمى اآلراء وا 

لغير % 33.33و 37.5% ، حيث كاف فييا لممنتميف حزبيا نسبة17وبتكرار  %34الرأي والمشاركة ب:

، في حيف نالت 15وبتكرار %30" فحصمت عمى االستخداـفيما يخص إجابة " سيولة  المنتميف، أما

 عمى التوالي. %10و %12و %14"و" التنوع في المعمومات"   " و"المرونةالسرعة»المتبقية اإلجابات 
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عمى الرأي والرأي  االطبلعفرصة  لمطمبةويرجع ىذا التبايف في النسب إلى كوف الفيس بوؾ يتيح        

السياسية الحساسة، باإلضافة إلى القدرة عمى الرأي العاـ خاصة حوؿ القضايا  اتجاهاألخر ومعرفة 

بداء الرأي والنقد.   التعميؽ وا 

كوسيمة لإلنما   اعتمادهالحرية في تناول المواضيع السياسية في الفيس بوك ىي السبب ورا   -19

 السياسي عمى حساب وسائل اإلعالم التقميدية:

 المتغيرات        

 الخيارات

 المجموع الحزبي نتماءاال

 ال نعـ

 %النسبة التكرار  %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 72% 36 %76.19 32 %50 04 نعـ

 %28 14 %23.80 10 %50 04 ال

 %100 50 %100 42 %100 08 المجموع

وبتكرار  %72"نعـ" بنسبة  يتبيف لنا مف خبلؿ الجدوؿ أف أعمى نسبة حصمت عمييا اإلجابة        

أما المنتميف فكانت  %76.19،حيث وصمت نسبة الغير منتميف حزبيا الذيف أيدوا ىذه اإلجابة إلى 36

منيا  %76.19، 14وبتكرار  %28، أما فيما يخص اإلجابة " ال" فقد حصمت عمى نسبة %50نسبتيـ 

 لممنتميف حزبيا.  %50كانت لغير المنتميف حزبيا و 

نسبة اإلجابة "نعـ " إلى أف معظـ الطمبة يفضموف تنمية ثقافتيـ السياسية  ارتفاعويرجع سبب        

بالدخوؿ في نقاشات وحوارات سياسية عبر الفيس بوؾ لتمتعو بيامش كبير مف الحرية لـ ولف تكف في 

 المعمومة. اختياروسائؿ اإلعبلـ التقميدي، باإلضافة إلى إبداء الرأي دوف خوؼ وحرية 
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 إزا  قضية معينة بسبب معمومات وردت في الفيس بوك:تغيير الموقف  -20

 المتغيرات          

 الخيارات

 المجموع الحزبي نتماءاال

 ال نعـ

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %48 24 %42.85 18 %75 06 نعـ

 %52 26 %57.14 24 %25 02 ال

 %100 50 %100 42 %100 08 المجموع

 

وبتكرار  %52مف خبلؿ البيانات اإلحصائية لمجدوؿ نبلحظ أف أعمى نسبة كانت لئلجابة "ال" ب:        

،في حيف نالت اإلجابة "نعـ"  %25والمنتميف حزبيا نسبة  %57.14، حيث ناؿ الغير منتميف حزبيا 26

 لغير المنتميف. %42.85حزبي و انتماء لمذيف لدييـ  %75، 24وتكرار %48نسبة 

وىذا راجع لعدـ الثقة في المعمومات المتداولة في الفيس بوؾ باإلضافة إلى كثرتيا وغموض        

 يعتمد عمى ىكذا نوع مف المعمومات لتكويف موقفو.  مصدرىا مما يدخؿ الطالب في متاىة تجمعو ال
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 بسبب معمومات وردت في الفيس بوك: النتخابقرار  -21

 المتغيرات          

 الخيارات

 المجموع الحزبي نتماءاال

 ال نعـ

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار  %النسبة التكرار

 %14 07 %11.90 05 25% 02 نعـ

 %86 43 %88.09 37 75% 06 ال

 %100 50 %100 42 100% 08 المجموع

 

ترى بأف المعمومات التي ترد في الفيس بوؾ  43وبتكرار  %86نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف نسبة       

  %88.09و %75حيث توزعت ىذه النسبة بيف المنتميف حزبيا  ،باالنتخابالقرار  التخاذغير كافية 

 %11.90منيا لممنتميف و %25، 14تكرار  %14لغير المنتميف، في حيف نالت اإلجابة "نعـ" نسبة 

 لغير المنتميف.

نسبة اإلجابة "ال" إلى فقداف المعمومات  المتداولة في الفيس بوؾ إلى  ارتفاعويرجع سبب        

، كذلؾ عدـ وجود تغيير أف تمؾ انتخابيةالمصداقية، باإلضافة إلى أنيا نفس المعمومات  المتكررة كؿ فترة 

تؤكد عمى ضرورة المعمومات مجرد وعود كاذبة، كما ال ننسى تعرض الطمبة إلى تمؾ المنشورات التي  

 كؿ ىذا ساىـ وبشكؿ كبير في عزوؼ الطمبة عف عنيا. االنتخاباتمقاطعة 
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 إلى حزب ما إزا  نقاشات سياسية عمى الفيس بوك: النضمامقرار  -22

 المتغيرات      

 

 الخيارات

 المجموع الحزبي نتماءاال                    

 ال نعـ

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 16% 08 00% 00 33.33% 08 نعـ

 84% 42 100% 26 66.67% 16 ال

 100% 50 100% 26 100% 24 المجموع

اإلجابة "ال"، وقد أجاب الغير  اختارتقد  42وبتكرار  %84يتبيف لنا مف خبلؿ الجدوؿ أف نسبة        

 ،%66.67في حيف أجاب المنتميف حزبيا بنسبة  %100منتميف حزبيا بنسبة كاممة 

عند الغير   %00لممنتميف حزبيا و  %33.33 ،08وبتكرار %16كما حصمت اإلجابة نعـ عمى نسبة 

 منتميف.

 التخاذوفي ىذا الصدد نقوؿ أف معظـ أفراد العينة يروف بأف النقاشات السياسية وحدىا غير كافية        

إلى حزب ما ، باإلضافة إلى غياب الميوؿ والدافع ،كما أف اليدؼ األسمى لمحزب ىو  باالنضماـالقرار 

الوصوؿ إلى السمطة وتحقيؽ أىداؼ شخصية وليس خدمة الشعب، كؿ ىذا ساىـ في نفور الطمبة مف 

 األحزاب.
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 الفيس بوك والتضميل اإلعالمي نحو القضايا السياسية: -23

 المتغيرات       

 الخيارات

 المجموع الحزبي نتماءاال

 ال نعـ

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 54% 27 52.38% 22 62.5% 05 نعـ

 46% 23 47.62% 20 37.5% 03 ال

 100% 50 100% 42 100% 08 المجموع

، 27وبتكرار %54بعد معاينتنا لمجدوؿ نبلحظ أف أعمى نسبة حصمت عمييا اإلجابة "نعـ"         

 %46لغير المنتميف، أما بالنسبة لمخيار "ال" فوصمت نسبتو إلى  %52.38لممنتميف حزبيا و  62.5%

في حيف كانت نسبة  %47.62حزبي  انتماء ، حيث كانت نسبة إجابة الذيف ليس لدييـ 23ّوبتكرار

 حزبي. انتماء لمذيف لدييـ  37.5%

ف الفيس بوؾ يقـو بالتضميؿ اإلعبلمي والمغالطات في فيـ أي أف معظـ أفراد العينة يروف بأ       

القضايا وىذا راجع لكثرة المعمومات الواردة فيو وغياب لممصداقية ، مما يجعمو سبلح في يد بعض 

الجيات في نشر بعض األفكار وتحقيؽ األىداؼ دوف إحتراـ معيار المصداقية وحقيقة المعمومات 

 المتداولة.
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 : خالصة الفصل

ؿ ىذا الفصؿ اسقاط المعمومات التي تـ جمعيا مف المبحوثيف مف أجؿ بناء ىذا العمؿ لقد حاولنا مف خبل

 نتائجالمتمثمة في الفي نفس الوقت بمثابة الجسر الذي مكننا مف المرور الى المراحؿ األخيرة والتي كانت 

 . مدراسةل العامة وباإلضافة الى اثبات صحة الفرضيتيف الموضوعتيف
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 :نتائج الدراسة

 تعد النتائج المتوصل إلييا من خالل البحث اليدف األسمى الذي يسعى إليو الباحث.       

ضوء المعطيات النظرية التي جمعناىا، سنحاول الربط بينيا وبين النتائج الميدانية التي قمن  فعمى

بتحميميا وذلك حتى نتمكن في النياية من إثبات أو نفي الفرضيات التي وضعناىا كإجابة ِمؤقتة إلشكالية 

 الدراسة.

 الفرضية االولى: 

  "يزيد من الثقافة السياسية.من طرف الطمبة  االجتماعيمواقع التواصل  استخدام"

إثبات ىذه الفرضية،  استطعنا( 41( والجدول )90فمن خالل نتائج التحميل اإلحصائي لمجدول )

 تزيد من الثقافة السياسية لمطمبة، االجتماعيحيث نجد أن أغمبية أفراد العينة يرون بأن مواقع التواصل 

والعالمية، باإلضافة إلى زيادة القدرة عمى التحميل السياسي وتعزيز الوعي السياسي بالقضايا اإلقميمية 

 والمشاركة السياسية وصناعة القرار.

  الفرضية الثانية:

 ".يدية من حيث أنيا مصدر لممعموماتتنافس وسائل اإلعالم التقم االجتماعيشبكات التواصل "

أصبحت المصدر األول الذي  " الفيس بوك"االجتماعييرى معظم أفراد العينة أن مواقع التواصل 

يتضح لنا من خالل نتائج  ، وىذا ماالمعمومات خاصة السياسية منيا استسقاءيعتمد عميو الطمبة في 

اعل وتمتعو ( وىذا راجع لما يتميز بو سرعة ومرونة وحينية التف41،41،41،40الجداول التالية) الجدول:

 ة.بيامش كبير من الحري
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 النتائج العامة:

 النتائج المتعمقة بالمحور األول:

 يمي: ما استخمصنامن ىذا المحور 

 عمى عكس طمبة الماستر)سنة  أغمبية المبحوثين من طمبة الميسانس وذلك لتواجدىم عمى مقاعد الدراسة

 ثانية ماستر(.

  التشريعية. لالنتخاباتحزبي في حين األقمية التي وجدناىا كانت مصادفة  انتماءغالبية الطمبة ليس لدييم 

يزيد من الثقافة السياسية  االجتماعيمواقع التوصل  استخدام " النتائج المتعمقة بالمحور الثاني:

 لمطالب الجامعي"

  وجدنا في ىذا المحور أن غالبية أفراد العينة تعتمد عمى الفيس بوك، حيث يعتبر أكثر مواقع التواصل

 .استخداما االجتماعي

 أن معظم أفراد العينة تقضي أكثر من أربع ساعات في تصفح الموقع وذلك  أظيرت البيانات اإلحصائية

 خالل الفترة المسائية.

  ساىم الفيس بوك في تعزيز الوعي السياسي بالقضايا المحمية والعالمية لدى غالبية الطمبة وذلك من خالل

 المضامين السياسية المتناولة عبر صفحات الفيس بوك.

  غالبية الطمبة يرون أن الحوار المباشر ىو أفضل وسيمة لمتعبير عن الرأي، فمن أظيرت اإلحصائيات أن

خاللو يقومون بإيصال المعمومة بشكل سميم، باإلضافة غمى توضيح الغموض إن وجد، ومعرفة الحقيقة 

 من خالل تعابير الوجو.
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  لما أصبحت عميو الفيس بوك في السياسة ىو عبارة عن تدارك  استخدامغالبية الطمبة يقولون بأن

 السياسة المباشرة، فقد أصبحت تعاني من الفشل وغياب المصداقية.

  غالبية الطمبة يرون بأن الفيس بوك ومواضيعو السياسية ساىم في إنماء وعييم السياسي، من خالل

وكذا إجراء بعض النقاشات التي تساىم في  التسريبات التي توضع أحيانا عمى صفحات الفيس بوك،

 لخمفية السياسية لبعض األحزاب والسياسيين.معرفة ا

"شبكات التواصل االجتماعي تنافس وسائل اإلعالم التقميدية كونها  النتائج المتعمقة بالمحور الثالث:

 مصدر لممعمومات"

  أجمع أغمبية الطمبة عمى أن الفيس بوك ىو الوسيمة المعتمد عمييا في الحصول عمى المعمومات واألخبار

لما يتميز بو من سرعة وآنية ومتوفر في كل وقت وزمان، كذلك عوض اإلعالم التقميدي من السياسية، 

حيث زيادة المعرفة، فكما نالحظ صارت األحزاب اليوم تعتمد وبشكل كبير عمى الفيس بوك لمترويج 

مومات وكذا السرعة والمرونة، التنوع في المع لبرامجيا وأفكارىا، وذلك راجع لجممة من األسباب نذكر منيا:

 .اآلراء، أما أىميا فيو القدرة عمى التعرف عمى أىم االستخدامسيولة 

  سيطرت السمطة عمى أقالم الحقيقة دفع باألغمبية إلى التوجو إلى صفحات الفيس بوك لتناول المواضيع

 السياسية بكل صدق وشفافية.

  في الفيس بوك وال شعارات  ال يتخذ من خالل معمومات نشرت االنتخابأظيرت اإلحصائيات أن قرار

نما ىو صادر عن قناعة ذاتية تبنى عمى أساس األفعال والواقع.  تروج ىنا وىناك، وا 
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 الخاتمة:

وأكثرىا شعبية، وقد غيرت  االتصالمن أحدث منتجات تكنولوجيا  االجتماعيتعد مواقع التواصل        

بين  االجتماعيكثيرا من مالمح العالم حيث جعمتو قرية صغيرة، فعمى الرغم من أنيا أنشئت لمتواصل 

أيضا لتشمل النشاط  امتدتو  واالقتصادية  االجتماعيةإال أنيا تعدت إلحداث التغيير في البنية  ،األفراد

 السياسي، من خالل تداول المعمومات الخاصة باألحداث والقضايا السياسية.

" الفيس بوك" االجتماعيالدور الذي تمعبو مواقع التواصل  استطالعفقد حاولنا من خالل دراستنا        

ضة ليذه المواقع حسب العديد من أكثر عر  باعتبارىمفي تشكيل وتكوين الوعي السياسي لمطمبة، 

 " الفيس بوك"الدراسات، ومن بين النتائج المتوصل إلييا نجد أن طمبة جامعة قالمة يتعرضون ليذه المواقع

 بشكل متزايد، كما أنيا رفعت ولو بنسبة قميمة  مستوى الثقافة السياسية لدييم.

" الفيس بوك" أتاحت الفرصة لمطمبة  االجتماعيوفي األخير يمكن أن نقول أن مواقع التواصل        

 ومنحيم مساحات أوسع خالية من القيود لمتعبير عن آرائيم وتطمعاتيم السياسية.
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 ةالجميوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــ
 جتماعيــةكمية العموم اإلنسانيــة و اإل

وعمم المكتبات      واالتصال اإلعالمقســــم عموم   

 عالقات عامــــةو  اتصالص تخــص 

 حول موضوع :  ستقصاءاصحيفة 

 في تشكيل الوعي السياسي لدى المستخدم الجزائري  جتماعياالدور مواقع التواصل 

__ 

 قالمة   1945ماي    08دراسة ميدانية عمى طمبة جامعة  

 عداد الطمبــــــةإمن 

  شرايرية طارق 
   برقعي نهمة 
  مروةهقاشي 

 
                                                      

 
 في الخانة المناسبة)×( اإلجابة بوضع عالمة       مالحظة :

 ي محضمىذه البيانات سرية و تستعمل لغرض عم               

 

 

 2017افريل  30تاريخ توزيع االستمارة: 

استبيان استمارة( يمثل 10الممحق رقم)  

 األستاذ المشرف:

 عثامنية عبد القادر



 المحور األول :بيانات شخصية.  
انثى                ذكر                         :   الجنس – 1

  المستوى التعميمي : -  2
 ماستر                     دكتوراه                           ليسانس

   ؟انتماء حزبي  أيىل لديك  -3
 نعم                   ال

استخدام مواقع التواصل االجتماعي من طرف الطمبة يزيد من الثقافة  المحور الثاني :
  السياسية 

استخداما عندك ؟ األكثر_اي من ىذه الشبكات  4 
 الفايسبوك 
 التويتر 
  اليوتيوب 

 ىو عدد الساعات التي تقضييا في تصفح الموقع ؟ _ ما5
  اقل من ساعة 
  ساعات 3إلى 2من 
 من ساعات  4أكثر 

  :الفترات المفضمة لديك لمتصفح ؟ما ىي  – 6
  الصباح 
 الظييرة 
  المساء 

 ؟ ىي طبيعة تفاعمك عمى موقع الفايسبوك ما  -7
  األنشطةالتعميق عمى بعض  
 نشر صور 
 االعجاب 

ثرائيا  إثارتياحسب أولويتك أي من ىذه القضايا السياسية التي تساىم في  -8        ؟وا 
  المواضيع الساخرة من السياسية 
 الحزبية  المواالة 
  المعارضة لمنظام الحاكم 
  المشاركة في الحوار 

 والعالمية؟ واإلقميمية_ ىل يساىم الفايسبوك في تعزيز الوعي السياسي لديك بالقضايا المحمية 9
  ال                            نعم 
 



 ؟يتشكل الوعي السياسي عند استخدام الفايسبوك من خالل  -11
  االحتكاك بالصفحات السياسية والتفاعل معها 
  تقديم المعمومات 
  بداءالتعميق   اآلراء وا 

 ؟أن تعبر عن رأيك الكترونيا أو عن طريق الحوار المباشر  أفضلأييما   -11
 الكترونيا 
 الحوار المباشر 
 كالهما معا 

 ؟في السياسة ىو بوك  بأن استخدام الفيسىل ترى  -12
  تطور في مجال السياسة 
  تجسس عمى آراء الشعب 
  فشل في السياسة المباشرة 
 ؟ ىل عمق الفيسبوك شعورك بالمسؤولية تجاه القضايا السياسية  -13

  ال                        نعم 
 ؟وزيادة قدرتك عمى التحميل السياسي ومواضيعو السياسية في انماء وعيكىل ساىم الفايسبوك -14

 نعم                           ال 
 ) نعم ( كيف يتجمى لك ذلك ؟  إجابتككانت  إذا-15

  األسطرقراءة ما بين  
  معرفة الخمفية السياسية 
 السياسية  واإليديولوجيات األفكار إدراك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



المحور الثالث : شبكات التواصل االجتماعي تنافس وسائل االعالم التقميدية من حيث كونيا مصدر 
 لممعمومات 

 باألحداثالمتعمقة  واألخبارىي الوسيمة التي تعتمد عمييا في الحصول عمى المعمومات  _ ما 16
 السياسية؟

                               التقميدي  اإلعالمالفايسبوك 
التقميدي من حيث االعتماد عميو في زيادة المعرفة  اإلعالم_حسب رأيك ىل عوض الفايسبوك  17

 ؟ السياسية 
  نعم                                  ال 

 

 ما يعود سبب اعتماد الفيسبوك كوسيمة لزيادة المعرفة السياسية ؟ إلىبنعم   اإلجابةكانت  إذا_  18
  السرعة 
  التنوع في المعمومات والتميز بالعمق في تناول االحداث 
  سهولة االستخدام 
  المرونة 
  بداءالقدرة عمى التعرف عمى اآلراء والمشاركة  الرأي  وا 

_ ىل تناول المواضيع السياسية بكل حرية ودون رقابة ضمن موقع الفايسبوك ىو الشيء الذي  19
 التقميدية ؟ اإلعالمالسياسي عمى حساب وسائل  واإلنماءاعتماده كوسيمة لمتوعية  إلىدفع بك 
  نعم                           ال 
 قضية ما بسبب معمومات وردت في موقع الفايسبوك ؟ إزاء_ ىل حدث وان غيرت موقفك 21

  نعم                           ال 
 تنتخب بسببيا ؟ أنمن معمومات سياسية ىل قررت  _ بناءا عمى ما ورد في الفايسبوك 21

  نعم                           ال 
 حزب ما ؟ إلى االنضمامفيك النقاشات السياسية عمى موقع الفايسبوك و قررت  أثرت_ ىل  22

  نعم                          ال 
 ضايا السياسية ؟ نحو الق اإلعالمي_ حسب رأيك ىل يقوم الفايسبوك بالتضميل  23

  نعم                          ال 

 



 

 

 

 

 ( يمثل واجهة لصفحة فيس بوك حول القضايا السياسية20الملحق رقم )
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