
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 4102 سبتوبر / يىليى  - الرابعالعدد   - دوريت علويت هحكوت تصدرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت 

 

 :أجنبٌةبلغات ملخصات بحوث 

 

    انثقت كأداة نتحهيم وفهى انعالقبث انعبيت 

 9ص ...         (3/ سعٌد لوصٌف ) جامعة الجزائرأ.د                                                                        
                                                                    

  نحدبج يدًىعت خًهىريت  : دراست في انبيئت االتصبنيتـه4141وأًَبط االتصبل في حح عبو يشكالث انحدبج

                                                        انعربيت يصر

 33ص        ( ...القرى أم)جامعة  د. عثمان بن بكر قزاز                                                                               
 

 ة:ـالبحوث العربٌ
 

  شبكبث انتىاصم االختًبعي ودورهب في تفعيم انحراك انسيبسي: دراست ييداَيت عهي عيُت يٍ خًهىر صعيد يصر 
 

 31ص...         د. محمد زٌن عبد الرحمن )جامعة بنً سوٌف(                                                              
 

 

 فاعلٌة العالقات العامة اإللكترونٌة لجمعٌة الفجٌرة الخٌرٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة 
 
 

 33ص    ...     د. شعبان حسن حمادة الناصري ) جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا(                                            
 
 
 

 

  المواقع اإلخبارٌة المصرٌةتصمٌم  اإلعالن اإللكترونً عبر 
 

 

 313ص   ...     أكتوبر ( 6) المعهد العالً لإلعالم وفنون االتصال بـ  د ماجدة عبد المنعم مخلوف                 
 
 

 

 ًالعالقة بٌن ملكٌة وسائل اإلعالم ومعالجتها لقضاٌا التحول الدٌمقراط 
 

 333ص...        الرحمن علً ) مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة (السٌد عبد                                     

 

 واالستخدام والتملّك  سوسٌولوجٌا االستخدامات وأُطر مقاربتها فً علوم اإلعالم واالتصال قراءة فً  التمثالت   
 

 313ص   ...     (3إسماعٌل بن دبٌلً ) جامعة الجزائر                                                                        
 

 ملخصات الرسائل العلمٌة:
 
 
 

 

 يعبندت يفهىو انىطُيت في اندرايب انسيبسيت في انتهيفزيىٌ انًصري 
 

 381ص       ...دعاء أحمد محمد البنا                                                                                                                                                                       
 

                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 

 @  1024جّيع اٌحمىق ِحفىظح 

www.epra.org.eg 

 الشرق األوسط
 الشرق األوسط

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 4201 سبتمبر/  ٌولٌو – الرابعالعدد 
 

 هؤسسها

 اإلدارةرئيس هجلس و

 حاتن هحود عاطف /د  

 EPRAزئيط  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح اٌّتفسغ واٌعّيد   

 األظثك ٌىٍيح اإلعالَ جاِعح اٌماهسج 

  EPRAزئيط اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
                           

  

 هديـر التحرير                      

 ساهي طايعأ.د /  

 اٌعاللاخ اٌعاِحأظتاذ    

 جاِعح اٌماهسج –وٍيح اإلعالَ 

  

 هساعدو التحرير                   

 أ. د/ رزق سعد عبد الوعطي       
  

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح  

 جاِعح ِصس اٌدوٌيح 

  

 أ.م.د/ الصادق رابح

أظتاذ اإلعالَ اٌّشازن تاٌىٍيح اإلِازاتيح اٌىٕديح    

تاإلِازاخ اٌعستيح اٌّتحدج اٌعّيد األظثك ٌىٍيح اٌّعٍىِاخ            

 واٌعاللاخ اٌعاِح تجاِعح عجّاْ 

  

 السيد عبد الرحون علي /د  

 ّجّع اٌٍغح اٌعستيح تاٌماهسجت تاحث )ِدزض(

  
  

 الوراسالث

 للعالقاث العاهتالجوعيت الوصريت 

 جّهىزيح ِصس اٌعستيح

 اٌدلي -اٌجيصج 

 شازع أحّد اٌصياخ 1 -تيٓ اٌعساياخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication - University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي/أ.د 
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

 انشراح الشال /أ.د
 دوتىزاٖ اٌدوٌح فى اآلداب واٌعٍىَ اإلٔعأيح ِٓ فسٔعا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 عمٌد كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                               

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 العمٌد السابق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة -التسوٌقٌة المتفرغ أستاذ العالقات العامة واالتصاالت 

  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة             

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ ورئٌس قسم العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                          

  

 بسٌونً إبراهٌم حمادة /أ.د
 جامعة القاهرة  -أستاذ اإلعالم السٌاسى والرأى العام بكلٌة اإلعالم                           

  أكتوبر 6عمٌد شعبة اإلعالم باألكادٌمٌة الدولٌة للهندسة وعلوم اإلعالم 
  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  – أستاذ الصحافة           

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنٌا -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفال أستاذ ورئٌس قسم           

  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب            

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  كلٌة اإلعالم جامعة –أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                                 

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -العالقات العامة بكلٌة اإلعالم جامعة الٌرموك أستاذ 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 وفًما ٌتازيخ اٌحصىي عٍى دزجح أظتاذ جاِعي** األظّاء ِستثح 

http://www.univie.ac.at/


1024الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت © حقىق الطبع   

 جّيع حمىق اٌطثع ِحفىظح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــي تت ــّٕها       ــىاد اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌاشــسد اظــتوداَ أت ِ ــى يذْ  طــي ِ ال يجــىشد دوْ اٌحصــىي عٍ
هــرٖ اٌّجٍــحد أو اظتٕعــا ها أو ٔمٍهــاد وٍيــا أو جصئيــاد فــي أت شــىً وتــيت وظــيٍحد ظــىاء تطسيمــح 
يٌىتسؤيـــح أو ةٌيـــحد تّـــا فـــي ذٌـــه االظتٕعـــاا اٌفىتـــىاسافيد أو اٌتعـــجيً أو اظـــتوداَ أت ٔ ـــاَ 

توــصيٓ اٌّعٍىِــاخ واظــتسجاعهاد وتطثـــك جّيــع اٌشــسوق واألحىــاَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــح ِــٓ ٔ ــُ 
 فيّـــــا يتعٍـــــك تأتهـــــان حمـــــىق إٌشـــــس واٌطثـــــع ٌٍٕعـــــوح اٌّطثىعـــــح أو اإلٌىتسؤيـــــح.
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية

      
ليصدر  – 3102تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في ديسمبر من العام     

 ثالثة أعداد تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
لمجمة وىو من ا الرابعد دواآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال الع    

 يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين وكذلك لطمبة مرحمة الدكتوراه.
  

المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف   
سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق

مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 
ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع

ولكونيا أول دورية عممية محكمة في بحوث الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 
نتاجيم لممجتمع وجد األساتذة الراغبون فى تقديم االعالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط. 

العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا 
 المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من خالل موقعيا اإللكتروني.

 

 2أستاذ اإلعالم بجامعة الجزائر سعيد لوصيفالدكتور قدميا  دراسة بالمغة الفرنسيةففي البداية نجد     
فيم العالقات دور الثقة كأداة لتحميل و حيث يوضح الباحث  "الثقة كأداة لتحميل وفيم العالقات العامةعن " 

 ثقة بين المؤسسةتقوية عالقات التوطيد و  وفيمكّونات رأس المال االجتماعي، العامة باعتبارىا مكّونا من 
 .أطرافيا المعنيةو  

كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة     
د.عثمان بن بكر قزاز من )المممكة العربية السعودية( : من عدة دول مختمفة وىمالتدريس لمتقدم لمترقية 

صال في حج عام "مشكالت الحجاج وأنماط االتالذي تقدم بورقة عممية بالمغة اإلنجميزية تناولت: 
 محمد زين عبد الرحمن د."، ىـ دراسة في البيئة االتصالية لحجاج مجموعة جميورية مصر العربية0121
شبكات التواصل االجتماعي ودورىا في تفعيل الحراك السياسي: دراسة "  ( فى موضوع:مصرمن )

          :حول (العراق)من  شعبان حسن حمادة الناصريد. "، ميدانية عمي عينة من جميور صعيد مصر
          أما  "،فاعمية العالقات العامة اإللكترونية لجمعية الفجيرة الخيرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  "

تصميم  اإلعالن اإللكتروني عبر  ورقة عممية حول: "فقدمت  من )مصر( ماجدة عبد المنعم مخموف د.
  ". المواقع اإلخبارية المصرية



وأخيرا تأتى البحوث المقدمة من الطمبة المسجمين لدرجة الدكتوراه الستيفاء شرط النشر لبحثين من      
" أثر الشائعات في الرأي العام في  الرسالة قبل مناقشتيا. والبحوث المقدمة لمنشر فى ىذا العدد ىى:

سوسيولوجيا االستخدامات " ، حاتم محمد عاطف من )مصر( .د ياقدم ضوء نظرية الفوضى الخالقة"
إسماعيل بن "، لمباحث وُأطر مقاربتيا في عموم اإلعالم واالتصال قراءة في التمثالت واالستخدام والتمّمك

  .(الجزائر)من دولة  دبيمي
العالقة بين ممكية وسائل السيد عبد الرحمن عمي بورقة عممية بعنوان: "  الباحث ومن )مصر( تقدم    

 ."ومعالجتيا لقضايا التحول الديمقراطياإلعالم 

نشر ممخص ل (مصرمن ) دعاء أحمد محمد البنا ت الباحثةولالستفادة من الرسائل العممية تقدم    
 ". معالجة مفيوم الوطنية في الدراما السياسية في التميفزيون المصري"  بعنوان: لمدكتوراهدراستيا 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 

 

 

 

 

  شبكات التىاصل االجتماعي ودورها يف تفعيل احلراك السياسي
 دراسة ميدانية علي عينة من مجهىر صعيد مصر 

 

 

 إعداد

 

()* د/ محمد زين عبدالرحمن
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 المساعد، كلية اآلداب، جامعة المنيا.أستاذ الصحافة 
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            شبكاث الخُاصل االجخماعي َدَرٌا في حفعيل الحراك السياسي
 دراست ميداويت علي عيىت مه جمٍُر صعيد مصر 

 
د/ محمد زين عبدالرحمن                                              

 
                                                                                  

  جامعح المىٕا –كلٕح اٖداب 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمقدمة:

يبدأ الحراك السياسي الفعال من القاعدة ال القمة، وبقدر ماا ححاااج ىلاش مكاارلة الماواطحين وزياادة ى باال م 
.. ازداد حاجاحا ىلش أحزاب حاضجة امارس العمل السياسي بمخالف درجااه للمكارلة في الحياة السياسية

وصااحوفه، وللمااا زاد الحااراك السياسااي  ااوة للمااا دب الحكاااط والحيويااة فااي المجاماا ، ولاان يااا اي ذلااك ىال 
الساايما فااي ظاال عمليااة ، صااح  المساااقبل السياساايمكااارلة فعالااة فااي المجاماا   جمياا  أطيااافبمكااارلة 

 .اطي الاي اك دها مصر في الك الفارة الااريخيةالاحول الديمو ر 

في مصر ااحمال  ادراك لبياراك  السائدة أن الثقافةفي هذه الفارة من ااريخ الوطن  الكواهد ولقدت ألدت     
الذي ااضح مظاهره  من مسئولية الفاور وعدم الحماس الذي يحعلس سلباك علش السلوك السياسي للمواطن

فماان خاالل المتكاارات الليفيااة الاااش رصاادا ا ، (1)رلة السياسااية بصاافة عامااةفااي احخفاااض معاادالت المكااا
احاكااار ظاااهرة السااالبية ياضاااح مصاار المكاااارلة السياسااية فااي ألثاار ماان دراسااة اصااادت لاحلياال عمليااات 

ذا احاقلحااا ىلااش المتكاارات اللميااة فماان أهم ااا  ،واللمباااالة السياسااية حساابة الحاااخبين الفعليااين بالمقارحااة  لااة وا 
  (2)سياسية.الحزاب األ لة عدد المحضمين ىلش  شىلباإلضافة لش لمجموع الحاخبين، اد اإلجمبالعد

 خالل العرباي اإلعلماي الحظام أرلان زعزعة في م ماك وحاسماك  اك ر أدت دو  العربي الربي  ثوراتولعل     
 واالحاقاان السياساي الحراك عوامل في ا افجرت الاي البلدان في ألبر بوضوح ذلك واجلش األخير، العقد

 سامحت فقاد البلادان، الاك أبارز مان والايمن وااوحس مصار الاون وربما العقد، ذلك مطل  محذ االجاماعي
 الخاصاة، والفضاائيات الصاحافة باحفياز لادي ا المااحاة الحسابية والحرياات الاديمقراطي ال اامش ظاروف
 واحريار الرسامي، اإلعالم ثوابات علاش الامارد فاي الجدياد بااإلعلم يعارف صاار ماا أدوات واوظياف
 الاضاافر با ن القاول السايا  هاذا فاي المبالغاة غيار ومان .ساطواه مان الجم اور مان واساعة  طاعاات
 الحظاام عجاز الااي األحادث اإلعالم اقحياة وباين الاقليدياة، اإلعالم وساائط باين حكا  الاذي الفرياد والال ح
 افعيل عمليات الحراك السياسي لألجيال الجديدة في األهم الدور لعب  د احاوائ ا، عن العربي اإلعلمي

 واالجامااعي السياساي الق ار لاان ىذا أحاه علاش الا لياد يملان وهحا والمجامعية، السياسية اوج اا ا وبلورة
 ي ياش  الاذي هو والمساقل الحر اإلعلم فإن الكعوب، لثورات المفّجر هو واالساغلل االسابداد ألحظمة
 .(3)بإحجازها ويعّجل

حالاة  مقومات بين المابادل االراباط ذلك يلحظ أن واإلعلم الحراك السياسي لجدلية المد   ويساطي      
 مباكار لاجسايد فاالحراك السياساي محاددة، وزماحياة ملاحياة كاروط فاي اإلعالم وحالاةالحاراك السياساي 

 الكاعبية قاو ال حكاد علاش  اادر ومعرفاي ااصاالي حظاام غيااب فاي اصاوره يملان ال الكاعوب إلرادة
 اليجد اإلعلمية اآللة علش الحالمة األحظمة في ا ا يمن الاي الظروف وفش ال دف، ااجاه في واحظيم ا
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 أو جحبااه، بين متثرة مساحات واحالل القائم اإلعلمي الحظام في ثغرات إلحداث السعش مناك دب الثوار
الحاراك  كاواهد واتلاد وماطلباا ا، الرتي الكعبية لاجسيد جديدة ومعرفية ااصالية بدائل ىحااج علش العمل

 الاذي األمار وهاو ،معاك  الدربين هذين في  -ازال وال- مضت العربي الوا   في الاغيير  و  أن السياسي
 السياساي الحاراك مطالاب ضامن واإلعالم الصاحافة حرياة كاعارات احال اا الااي الباارزة الملاحاة يفسار

 ثاورة معطياات اسااثمار علاش السياساية والحرلاات القاو  وحارص العرباي، الاوطن عماوم فاي واإلصلحي
  .(4)اللوحي المساو  علش االاصال والحولوجيا المعلومات

ذا لان ظ ور اإلحارحت بمثابة ثورة غير مسبو ة فاي مجاال وساائل االاصاال بماا أااحااه مان حرياة       وا 
ااحااة علااش ماادار الساااعة بمااا  دماااه ماان خاادمات  ماعااددة ومابايحااة ماان موا اا  ومحاااديات وساا ولة وساارعة وا 

واصااافح وغااارف دردكاااة ومجموعاااات ىخبارياااة وبرياااد اللاروحاااي ضاااخم المسااااحة ، فاااإن ظ اااور الكااابلات 
االجاماعية  يعد ثورة في مجال حفاس الوسايلة حياث أد  ىلاش زياادة واعااظم دور الكابلة باعابارهاا وسايلة 

والااااوين مجموعااااات للضااااغط علااااي األحظمااااة  حاااارة للاعبياااار والافاعاااال والاواصاااال باااال وحكااااد الاااارأي العااااام
االجاماعية والسياسية األمر الذي أد  ىلش حمو غير مسابو  فاي ىعاداد الكابلات االجاماعياة ولاذلك فاي 
ااحاة الفرصاة أماام م للاعددياة السياساية، واحمياة الاوعي السياساي، وزياادة  أعداد مراادي هاذه الكابلات. وا 

 درجة المكارلة السياسية.

 

ىةىالدراسة:مشكلى-أواًل
لعمليااااة لااااة فااااي اعأداة فاالساااايما الكاااابلات االجاماعيااااة  ؛لقااااد أصاااابح االحارحاااات بموا عااااه المخالفااااة       

 للكعوب علي االصالح والاعبيار واصل بين فئات الكعب المخالفة، ومحرضاك الل م ماك  السياسية، ووسيطاك 
في ثورات الربي  العربي، خاصة في مصر؛ حياث اسااخدمه الكاباب فاي  عن الرأي. و د وضح ذلك جلياك 

 عن رفض م للوا   السياسي واالجاماعي. اعبيراك  ،لي الميادينىعداد للحزول اإل

ولقااد اسااااطاعت الكااابلات االجاماعياااة أن ااااارجم حااااالت الساااخط الكاااعبي والجمااااهيري علاااي األحظماااة    
طاعت اسااخدام الالحولوجياا الحديثاة فاي الاواصال واكاليل الحالمة فاي كالل جماعاات فئوياة محظماة اساا

مجموعات ماجاحسة وماحاسقة وخل  رأي عام حوعي بدأ افاراضياك واحول ىلي حقيقياك ومن كالل اللاروحاي 
بااين الماعلمااين والمثقفااين ىلااي كاالل كااعبي وجماااهيري اساااقطب مزيااداك ماان االعاصااامات واالحاجاجااات 

ماعات المق ورة سياسياك واجاماعياك وأمحيااك وا اصاادياك واجاماعيااك وأصابح لادي الفئوية في احالف للقوي والج
الغالبية العظمي  حاعات ب ح ا لن اخسر ألثر مما خسرت واصاعدت حدة المواج اات باين جماوع كاعبية 
اصر علي المطالبة بحقو  ا المكروعة وأحظمة اسابدادية ماعحاة وماسالطة اصار علاي ىحلاار حقاو  هاذه 

ع الكعبية الحاكدة بابريرات واهية عن وجود  وي خارجية، وما  مارور الو ات اباين زياف ادعا اا اا الجمو 
ثورات كعبية حقيقية لن احا ي ىال بالبية ماطلباا ا ومن هحا اسااطاعت الكابلات  الحراك الكعبي هووأن 

رات العربيااة بخلاا  االجاماعيااة أن العااب دورا مااتثرا فااي اكااليل وعااي هااذه الجماااهير وااجاهاا ااا ححااو الثااو 
  .(5)رأي عام حوعي واعي ب ذه الثورات
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وحظاراك ألن ا لاايم الصاعيد لااان وال يازال يعاااحي اإلهماال فااي لثيار ماان مجااالت الحياااة مقارحاة بغيااره        
من األ اليم ولم ياام حااي اآلن دراساة دور الصاعيد فيماا يحادث مان ثاورات وحاراك سياساي، ومعرفاة مادي 

الفعالياات السياساية   رب أو بعد الصعيد عن الاعامل ما  كابلات ووساائل اإلعالم الجدياد ومسااهماه فاي
شبكات التواصل االجتماعي فيي  ما دوروالثورية، لذا اطرح الدراسة الحالية اساتل احاول اإلجابة علياه  

 ؟.  صعيد مصرتفعيل الحراك السياسي لدي جميور 

ىأهموةىالدراسة:ى-ثانوًا
احب  أهمية الدراسة من جدة الموضاوع، فلاازال هحااك حادرة فاي رصاد الاا ثيرات السياساية للحارحات  -

عمليات المعرفاة والمكاارلة علي  ةاالجاماعيالكبلات ومدي ا ثير  ،خاصة في صعيد مصربكلل عام، 
لسياساااية اهامااات برصاااد الاااا ثيرات الافياااة . لماااا أحاااه الاوجاااد دراساااات عربياااة والحاااوار والحقااااش السياساااي

جم اااور صاااعيد مااان جاحاااب  الااااي احاكااارت فاااي اآلوحاااة األخيااارة وال ااات ى بااااالك كاااديداك  ةاالجاماعياااللكااابلات 
 لي ذلك بعض الدراسات الخاصة ب ذه الموا  .ىوالعربي، لما أكارت مصر 

حالااة الاجاااحس اللبياارة الاااي اخلق ااا الكاابلات االجاماعيااة اساامح بساارعة وساا ولة الااوين رأي عااام  -
أن يعلاو لثياراك فااي ظال اوجاه أغلااب الكابلات لوجااود  الفاارديحاوعي فاي  ضااايا محاددة فال يملاان للصاوت 

ظااك حفا أخاريفلرة أو رأي بارز يسيطر علش أعضائه وحاش فاي حالاة وجاود ءرا  مخالفاة ااوجاه لكابلات 
  .علش روح االحسجام والاواف  في المجموعة

السياسااية، وماا  فااي الحيااة عن المكااارلة جم اور صااعيد مصار علااي عاازوف دراسااات عديادة ألادت  -
وظ ااور محافااذ جدياادة للاعبياار عاان الاارأي فااي بيئااة العماال السياسااي المصااري،  ،ظ ااور الموا اا  االجاماعيااة

 الجم اور دفا أن الون  د  امت به هاذه الموا ا  فاي  يملن الذي وبالاالي لان البد من رصد حدود الدور
 .وافعيل عملية الحراك السياسي السياسيةفي الحياة مكارلا م ل
دراسااة اااا ثير أو دور وسااائل اإلعااالم الجدياادة علاااي األ ااااليم الحوعيااة باعاباااار أن لاال ا لااايم يحمااال  -

لي باااات الحاجااة ىلااي دراسااة ساامات وثقافااات وظااروف  ااد اخالااف عاان غيااره ماان األ اااليم الجغرافيااة وبالاااا
 حوعية لرصد هذه الا ثيرات علي جماهير األ اليم المصرية المخالفة وخاصة صعيد مصر.

رصااد ماادي مساااهمات جم ااور الصااعيد فااي الحااراك السياسااي المصااري فااي األوحااة األخياارة خاصااة  -
الماضاية المخالفاة، لاذا وأن ل ذه األ اليم دوراك لبيراك في ااريخ مصر السياساي والكاعبي علاي مادي الحقاب 

 بات من الم م رصد الك المساهمات في هذه الفارة من ااريخ مصر الحديث.
مرا باااك محايااداك فااي اغطيااة األزمااات  الجديااة ومح ااا الكاابلات االجاماعيااة اصاابح وسااائل اإلعاالملاام  -

ش ولااذلك ارلااز علاا ،أخاار  مح ااا ااضاافي الكاارعية علااش بعااض األطااراف واجاارد أطرافاا ، ف اايوالصااراعات
 بصوررة أو ب خري.مما يتثر علش الرأي العام  ،وااجاهل  ضايا أخر  ألثر أهمية  ضايا هامكية،

احااول كاابلات الاواصاال االجاماااعي ىلااي وساايلة حكااد ودعاام للحكااطا  فااي لاال ملااان، وأصاابح ل ااا  -
أهمياااة لبيااارة علاااي السااااحة السياساااية المصااارية فاااي حكاااد وا يياااد واجميااا  األصاااوات خاصاااة فاااي مواسااام 

 ابات لطرح مركح معين وا ييده أو الاقليل من ك حه واجيمه.اإلحاخ
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ىأهدافىالدراسة:ىى-ثالثًا
وافعيال دور الكبلات االجاماعية لوسائل حديثة في ىعادة صياغة علي ا دف الدراسة ىلي الاعرف      

لخل  بيئة افاعلية يملان  األحداث السياسية اجاهخاصة الصعيد  أ اليم مصرفي  عملية الحراك السياسي
العربيااة  الثااوراتعاادد ماان  اساااثمارها لقااوة ضااغط كااعبية وسياسااية فااي القضااايا ال امااة مساااقبلك بعااد حجاااح

 لوخل  بيئة ومحاخ ملئم سياسياك يملن من خللاه رصاد اا ثير الكابلات االجاماعياة علاي عملياات الاحاو 
 عن هذا ال دف الرئيسي عدة أهداف فرعية مح ا ويحبث   الديمو راطي في مراحل احاقالية اك دها مصر.

احديااااد حجاااام وطبيعااااة الاعاااارض واالساااااخدام للكاااابلات االجاماعيااااة ماااا   ياااااس مساااااو  االهامااااام  -
 لدي جم ور الصعيد. واالحاظام في عميلة الاعرض واالساخدام

لمصادر الكابلات االجاماعياة اخابار فروض حظرية اإلعاماد علاي وساائل اإلعالم بالحسابة لادور  -
علميااة مل مااة، فااش ضااو  مااا يكاا ده للمعلومااات عاان األحااداث والقضااايا السياسااية، و  فااش بيئااة سياسااية وا 

 .المجام  من اغيير سياسي
وااجاهااا م عملية الحراك السياسي لادي جم اور الصاعيد  ياس ا ثير الماغيرات الديموجرافية علش  -

 .األحداث السياسية والقضايا السياسية في مصرححو 
 

ىاإلطارىالنظريىللدراسة:ى-رابًعا
، حياث االعامااد علاش وساائل اإلعالم حظريةفروض ا علش  صياغةفي بحائ ا الحظري و اعامدت الدراسة  

االعاماد علش وسائل اإلعالم ىلاش أن أفاراد الجم اور يعامادون علاش المعلوماات الااي اوفرهاا  مدخليكير 
وجود افاعلت اساير في ىطار  حقي  رغباا م وأهداف موسائل اإلعلم؛ رغبة مح م في ىكباع حاجاا م وا

فاااي ااجاهاااات ثلثاااة باااين وساااائل اإلعااالم وأفاااراد الجم اااور ثااام الحظاااام االجامااااعي، فااااألفراد مثااال الاااحظم 
وبعااض هااذه  ،االجاماعيااة يحكاائون عل ااات اعاماااد علااش وسااائل اإلعاالم؛ ألن األفااراد اااوج  م األهااداف

 .(6) األهداف ااطلب الوصول ىلش مصادر اسيطر علي ا وسائل اإلعلم الجماهيرية

هاي عل اة االعامااد باين وساائل اإلعالم   اا، فاإن العل اة الرئيساة الااي احلمالحظريةولما يوحي ىسم       
ا، أو ماا  أحااد والحظااام االجاماااعي والجم ااور، و ااد الااون هااذه العل ااات ماا  حظاام وسااائل اإلعاالم جميع اا

أجزائ ااا، مثاال الصااحف والمجاالت والراديااو والساايحما والاليفزيااون، وماان األهااداف الرئيسااة لماادخل االعاماااد 
علااش وسااائل اإلعاالم اللكااف عاان األسااباب الاااي اجعاال لوسااائل أحياحاااك ءثاااراك  ويااة ومباكاارة، وفااي أحيااان 

 .(7) أخري الون ل ا ا ثيرات غير مباكرة وضعيفة حوعاك ما

فإن االعاماد علش وسائل اإلعلم يرابط بدرجة أهمية وسيلة معيحة لألفراد لمصادر عان  ؛وبحا ك عليه        
األحداث والقضايا المثاارة، وال يارابط االعامااد علاش وسايلة باسااخدام ا، فقاد يقضاش الفارد فاارة طويلاة فاي 

االسااااخدام يعحاااش معااادل اسااااخدام وسااايلة معيحاااة بيحماااا يعاماااد علاااش وسااايلة أخااار  لمصااادر لمعلوماااااه، ف
 .وافضااايلههاااذه الوسااايلة للفااارد لمصااادر لمعلوماااااه واخايااااره  الماابعاااة، أماااا االعامااااد فيعحاااش درجاااة أهمياااة

 وااو ف درجة اعاماد أفراد الجم ور علش المعلومات الاي اوفرها وسائل اإلعلم علش أمرين           
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حيث افارض الحظرية زيادة هذا االعاماد في حاالت الصراع  درجة الثبات واالساقرار داخل المجام   - 
 .واألزمات حيث ال ااوفر لألفراد وسائل ومصادر مباكرة أو كخصية في هذه الحاالت

، فضاالك عاان الوظااائف األخاار  الاااي اضااطل  حجام وأهميااة المعلومااات المسااامدة ماان وسااائل اإلعالم  - 
 (8) ب ا هذه الوسائل في ىطار المجام 

  إلعلم علش مجموعة من االفاراضاتم مدخل االعاماد علش وسائل اويقو 

، هاذه العل اة هاي الااي احادد بصاورة مباكارة إلعالم والمجاما وجود عل ة ابادلية ثلثية بين وساائل ا -
 .ئل اإلعلم في الحاس وفي المجام لثيراك من الا ثيرات الاي يملن أن احدث ا وسا

المعلومااات، زاد اعاماااد الجم ااور علااش وسااائل اإلعاالم، وللمااا زاد احامااال أن للمااا زادت الحاجااة ىلااش  -
اغير المعلومات الاي اطرح ا وسائل اإلعلم أكلاالك مخالفة من معارف الجم اور ومكااعره وسالوليااه ، 

 .ومعقدة ولثيفة م  وسائل اإلعلم وبالاالي يطور المجام  عل ات مابادلة

لمعلوماااات الااااي اطااارح مااان  بااال أي وسااايلة ىعلمياااة، اااازداد درجاااة اعامااااد للماااا زادت درجاااة مرلزياااة ا -
 الجم ور علش الك الوسيلة.

ياازداد اعاماااد الجم ااور علااش معلومااات الوسااائل اإلعلميااة فااي المجامعااات الاااي ااطااور في ااا األحظمااة  -
 .لش زيادة مساو  الصراع االجاماعيالمحامية ىلي ا هذه الوسائل، باإلضافة ى

؛ وفقااااك الخالفااااا م فاااي األهاااداف والمصاااالح د الجم اااور علاااش الوساااائل اإلعلمياااةدرجاااة اعاماااااخالاااف  -
 (9)والحاجات الفردية 

اإلعلم لاحقي  األهداف  أن الجم ور يعامد علش وسائل ممفين ديفميز وساندرا بول روكيتشوير       
  الاالية

 معرفة أكيا  عن البيئة المحيطة وافسيراا ا.ويامثل ذلك في الاعلم والحصول علش الخبرات ، و  الفيم: -

، ويكامل أيضااك ، واوجياه العمال والسالوكويكمل الاوجيه الذااي مثل  ااخاذ القرارات المحاسابة التوجيو: -
 الاوجيه الافاعلي مثل ليفية الاعامل م  الموا ف الجديدة أو الصعبة.

الساااارخا ، والاسااالية االجاماعياااة لالاااذهاب واكاااامل علاااش الاسااالية المحعزلاااة مثااال  الراحاااة وا التسيييمي : -
 (10) .للسيحما أو االساماع ىلش الموسيقش، أو مكاهدة الاليفزيون بمصاحبة األسرة أو األصد ا 

مجموعاة مان اآلثاار الااي احادث حايجاة االعامااد   Rockeach  Deflure andويرصيد   ديميفير وروكييتش  
 علش وسائل اإلعلم، والاي يملن حصرها فيما يلي  

واكمل لكف الغموض الحااج عن احا ض المعلومات أو حقص ا  : Cognitive Effectsاآلثار المعرفي :  -
بالحسابة للجم اور،  أو عدم لفايا اا، واكاليل االاجاهاات ححاو  ضاايا المجاما ، واراياب أولوياات االهاماام

 واوسي  دائرة معاقدااه والا ثير في القيم .
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واكمل ءثار وسائل اإلعلم في العواطاف والمكااعر و يااس هاذه :  Affective Effectsاآلثار الوجداني   -
 اآلثار، ومح ا   الفاور العاطفي، الخوف، القل ، االغاراب .

الاااي احكااط الفاارد للقيااام بساالوك معااين حايجااة اعرضااه وهااي  :  Behavioral Effectsاآلثييار السييموكي   -
للوسااايلة اإلعلمياااة، وهاااي الحاااااج الح اااائي للاااا ثيرات المعرفياااة والوجداحياااة، و اااد يلاااون سااالوك الفااارد ياسااام 

 .(11) بالخمول والسلبية وعدم الرغبة في المكارلة

للياة للعل اات  اقادم حظرياة عاماد اعد حظرية كاملة، حيثأن حظرية اإل (12) "محمود ىسماعيل"ويذلر     
اليسيرة ذات العل ة با ثير وسائل اإلعالم فاي المجاما ، لماا  بين االاصال والرأي العام، وااجحب األسئلة

للحظرية هي أن المجام  يتثر في وسائل اإلعلم، وهاذا يعلاس الميال العلماي الساائد  يذلر أن أهم ىضافة
لااش الحياااة علااش أح ااا محظومااة مرلبااة ماان العحاصاارالمافاعلة، الحديثااة وهااو المياال ى العلااوم االجاماعيااة فااي

 .والحاائج وليست حماذج محفصلة من األسباب

أن وسااااائل  (13) م(Andrew2009وفااااي المجااااال السياسااااي أظ اااارت حاااااائج دراسااااة الباحااااث "أحاااادرو" )     
فاااي ف ااام  رئيساااياك  اك اإلعااالم األمريلياااة ا اااام ألثااار بمحااااو  العل اااات الخارجياااة، وأح اااا مازالااات العاااب دور 

 .الجم ور للمعلومات عن المركحين وأهداف م لما اتثر علش  راراا م االحاخابية

 : ويمكن توظيف ىذه النظريو لخدم  الدراس  الحالي  قي ضوء االعتبارات التالي 

األحداث لمصدر للمعلومات عن  الكبلات االجاماعيةعلش جم ور الصعيد اخابار مد  اعاماد  -
لالسياسيةوالقضايا  في  ش أي حد يعامد جم ور الصعيد علي ا، وذلك للاعرف علش ماش؟ ولماذا وا 

؟ وما أهداف هذا االعاماد؟ وما مقارحة بالوسائل األخر  األحداثالحصول علش معلومات حول هذه 
د ألحه ياضمن اوصيفاك د يقاك لدواف  اإلعاما االمدخل محاسب هذا ول ذا يعد ،الا ثيرات الحااجة عحه؟

 .وا ثيرااه المخالفة
أصبحت دراسة ا ثيرات وسائل اإلعلم علش المعارف واالاجاهات والسلوليات السياسية ألفراد  -

األلثر اساخداماك واأللثر ارليزاك عليه في أبحاث االاصال الجماهيري، واللثير من هذه  األساسالجم ور 
 (14)ذا الك ن.األبحاث اعارف با ثيرات االعاماد علش وسائل اإلعلم في ه

السيما وسائل للعاماد علش وسائل اإلعلم  األفرادفرصة م مة ادف  األحداث السياسية اكلل  -
للحصول علش المعلومات السياسية، حيث ااسم هذه الفارة بالصراعات بين األحزاب اإلعلم الجديدة 

ويايح الفرصة لظ ور  ووجود احاماالت الاغيير، مما يحكط االحاياجات والدواف ، القوي السياسيةو 
يوجد اعاماد مابادل بين السياسيين والحظام اإلعلمي، ىذ  األحداثا ثيرات وسائل اإلعلم، فخلل هذه 

لما ااباين دواف  األفراد وبالاالي سلولياا م اجاه  لمعلومات عن الك األحداث،اقدم وسائل اإلعلم ا
 .لي اوبدائل ا الوظيفية ومد  اعامادهم ع اإلعلموسائل 
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ىالدراساتىالسابقة:مراجعةىى-خامسًا
كاارت أهحاك عدد من الدراسات الاي احاولت كبلة االحارحت في عل ا اا بعادد مان الماغيارات، والااي     

 ه، والاساااابه المعاااارف السياساااية، ودعماااالجم اااورىلاااي معااادالت مرافعاااة السااااخدام االحارحااات مااان جاحاااب 
 السياسية. ومن هذه الدراسات   ةلمكارلل

موا اا  الاواصاال  أن، الاااي اوصاالت ىلااي (15) (2013) محمييود اسييماعيلم وممييدوح مكيياويدراسااة   -1
 25عاداد لثاورة سياساية ملحوظاة علاي طالب الجامعاات، ظ ار ذلاك جلياا فاي اإل ات ثير اااالجاماعي ل اا 

يحااااير وأثحا هاااا وبعااادها. مااان خااالل اوجياااه دعاااوة صاااريحة ومباكااارة للحخاااراط فاااي أحاااد أكااالال المكاااارلة 
 االحضامام لمكاروع أو حملاة،االحاجاجاات، السياسية، احوعات هاذه الادعوات ماابين الاظااهر، الاصاويت، 

 .حضور حدوة أو متامر
  وجاود هم ااالعديد من الحااائج مان أ( الاي اوصلت الدراسة ىلش 86( )2013) ىشام خير اهللدراسة  -2

م اعاااارض المبحااااوثين لقضااااايا الفساااااد فااااي الصااااحف باطيااااة موجبااااة ودالااااة ىحصااااائياك بااااين حجااااعل ااااة ارا
اإلللاروحيااة ومساااويات المكااارلة السياسااية لاادي م ، لمااا لكاافت الدراسااة عاان وجااود عل ااة اراباطيااة ذات 

ساويات الاعرض المخالفة للصحف اإلللاروحية، داللة ىحصائية بين لثافة اعرض المبحوثين لإلحارحت وم
وأثبااااات الدراسااااة وجااااود فاااارو  ذات دالالت ىحصااااائية بااااين ماوسااااطات درجااااات المبحااااوثين علااااش أبعاااااد 

 وملوحات مقياس المكارلة السياسية والدرجة الللية عليه وفقاك الخالف الماغيرات الديموغرافية .
ي العديد من الحاائج من أهم ا  أن الكاباب الماااب  ( الاي اوصلت ىل87( )2012) داليا خميلدراسة  -3

للقضااايا السياسااية ماان خاالل الصااحف اإلللاروحيااة يلجااا الااي ماابعاا ااا ماان خاالل الصااحف اإلللاروحيااة 
المصرية في مقابل ى باال ضاعيف علاي ماابعاا اا عبار الصاحف العربياة واهاماام ماوساط لماابعاا اا عبار 

كاااافت الدراسااااة أن العاااادد األلباااار ماااان الكااااباب ياجااااه ىلااااي الصااااحف الصااااحف اإلللاروحيااااة األجحبيااااة ، ول
اإلللاروحيااة   للاعاارف والاواصاال ماا  القضااايا السياسااية ،وي ااام الكااباب بمطالعااة القضااايا السياسااية عباار 
الصحف اإلللاروحيةأعلي من ى باله علي ماابعاا ا عبار الصاحف الور ياة ، لماا رفضات الدراساة الفارض 

ة اراباط بين خصائص المبحاوثين ومسااويات الافضايل وباين الصاحف اإلللاروحياة   القائل ب حه اوجد عل 
 .المصرية والعربية واألجحبية

، الاااي خلصاات ىلااي أن أغلبيااة مقاااط  الفيااديوالاي ياابع ااا (18) م(2012) نيييي نبيييل ايسييدويدراسااة  -4
سااالمية، ورلااازت الكاااباب ذات طااااب  سياساااي وثاااوري، الي اااا مقااااط  الفياااديو الااااي احااااوي علاااي مسااايرات 

المحكااورت فااي صاافحة خالااد سااعيد علااي حااادث أو ضااية مثاال االحااداث السياسااية العدياادة الاااي اجااحااات 
مصر لاالعاصامات واإلضربات والو فات االحاجاجية ثم المحكورات الااي رلازت علاي فلارة أو موضاوع 

جامااااعي، ويعاااود . وأوضاااحت الدراساااة الميداحياااة ارافااااع معااادالت اسااااخدام الكاااباب لموا ااا  الاواصااال اال
االساخدام ىلي الافو  والالحولوجي ال ائل الذي اعامدت عليه موا   الاواصل االجاماعي، و د ألد بعض 
المبحوثين أن االكاراك في مو   الفيس بوك أصبح مان األساساية فاي حيااة الكاباب، والااي اكاغل معظام 

 أو ات فراغ م واآلن أصبحت أدة سياسية م مة.

لااش عاادة حاااائج ماان أهم ااا  ارافاااع معاادل اساااخدام ىاوصاالت  الاااي، (81()2012) حمييزه خميييلدراسااة  -5
حياااث أن الحسااابة األلبااار مااان أفاااراد العيحاااة يسااااخدمون موا ااا   ؛موا ااا  الكااابلات االجاماعياااة بكااالل عاااام

وأغلااب م ياعرضااون ل ااا بكاالل يااومي. وجااا   % مااح م،56الكاابلات االجاماعيااة بكاالل دائاام بحساابة بلغاات 
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ألثااار موا ااا  الكااابلات االجاماعياااة اسااااخداما باااين الكاااباب الجاااامعي عيحاااة الدراساااة  "الفااايس باااوك"مو ااا  
للمكاااارلة اإلللاروحياااة فاااي ىطااال  الثاااورة. لماااا جاااا ت الموضاااوعات السياساااية لااا لثر الموضاااوعات الااااي 

 يفضل الكباب عيحة الدراسة محا كا ا عبر موا   الكبلات االجاماعية.
اوصالت الااش عادة حااائج ماان أهم اا  أن اإلحارحاات  الاااي (02)(2012) عالييي  محميد عبييد العيالدراساة  -6

وكااابلات الاواصااال االجامااااعي والفااايس باااوك علاااش وجاااه الاحدياااد هاااي الوساااائل األهااام فاااي الاعااارف علاااش 
الحرلات االحاجاجياة، وذلاك للثقاة فاي مصادا ية الصافحات وللقاائمين علي اا "األدمان". وأن ماا يقارب مان 

و فااات االحاجاجيااة كااارلوا لاارد فعاال لاعرضاا م لكاابلات الاواصاال % ماان المكااارلين الفعليااين فااي ال70
االجاماعي. وأن أهم األدوار الاي اتدي ا كبلات الاواصل االجاماعي من وج ة حظر العيحة هي اللكف 

 والاعريف ب مالن المظاهرات.  ،عن الحقائ ، ثم اإلمداد بالمعلومات
 Mario و مياريو Jessica T. Feezell مجيسييكا Meredith Conroyميرييديث دراساة  -7

Guerrero (2012)(08)،  ن الفاايس بااوك وغيااره ماان موا اا  ألااش عاادة حاااائج ماان أهم ااا  ىاوصاالت الاااي
الاواصل االجاماعي خل  وسائل جديدة لاقليال ال اوة باين المسااخدمين مان خالل الافاعلياة وا ثيرهاا علاي 

لاسااب المعرفاة السياساية عان ىسااعد فاي يلموا ا  ن حكر معلومات عن هذه الجماعات عبر اأالسياسة. و 
 هذه الجماعات من خلل هذه الوسيلة.

لااش عاادة حاااائج ماان أهم ااا  ىحااه ىاوصاالت الاااي  ،(00)( 2012)حسيينيند حمييمالكنييدري و  يعمييدراسااة  -8
حارحاات للحصااول علااي المعلومااات وحريااة الاعبياار وخاصااة فااي الماادوحات يملاان للحاااس اساااخدام كاابلة اإل

ن مساخدمي الفيس بوك والمدوحات واوياير ألثر احخراطا في السياسة. وأكارت أاالجاماعية. و والكبلات 
مان خالل  2011يحااير25ساسي الاي لعبا ا وسائل االعلم االجاماعية خلل ثورة الحاائج ىلي الدور األ
ويجاااب أن  رحاات.حاخبااار عااان الثااورة بااين الحاكاااطين السياساايين علاااي اإلاأل را  وارساااالابااادل االفلااار واآل

أماا فاي  ،حيث لان ل ا دور في ااوحس ومصار ،من اعميم ا ثير اإلحارحت علي الثورات العربية لله ححذر
  سقاط القذافي.ىبيا هحاك دعم خارجي لقوة المعارضة أثر علي يل
اوصلت ىلاش عادة حااائج مان أهم اا  أن معظام طالب  الاي ،(02)(2011) عمرو محمد مسعددراسة  -9

 ،حكاااطة االاصااااليةلاااي طبيعاااة األىويرجااا   ذلاااك  ،الجامعاااة يقضاااون و ااااا طاااويل علاااي مو ااا  الفااايس باااوك
والاطبيقات الماحوعة الاي املن الطلب من  ضا  و اا طويلك. لما أكارت الدراسة ىلي أن الاذلور ألثار 

 ث حيث يكارلون في مجموعات الحقاش وصفحات المعجبين.اساخداما لمو   الفيسبوك من اإلحا
لاش عادة حااائج مان أهم اا  أن ىاوصلت الدراسة  الاي، (02)(2011) غادة مصطفى البطريقراسة د -10

. Yahooثام مو ا    Googleااله مو ا  FaceBookألثر الموا ا  المفضالة لادي المبحاوثين هاو مو ا  
هااااي المضاااامون الااااديحي اااااله المضاااامون السياسااااي ثاااام وأن أباااارز المضااااامين المفضاااالة لاااادي المبحااااوثين 

 .المضمون الااريخي  ثم المعلومات العلمية والالحولوجية
أن الكبلات االجاماعية لاحت الكرارة  عليألدت الاي م Yousra Allam 1111 15  دراسة -11

األولي ىلي أكعلت الثورة المصرية الاي لاحت ساحدث بكلل أو ب خر سوا  من خلل ال ااف األرضي 
أو المحمول للن الكبلات االجاماعية ساهمت في اإلسراع ب ذه الثورة من جاحب وأدت ىلي د ة احظيم ا 

ت لقط  االحارحت واالاصاالت خمسة أيام بعد أن أدرلت من جاحب ءخر بدليل أن الحلومة المصرية لج 
 وة وفاعلية الكبلات االجاماعية في احظيم حرلة الثوار ، وألدت الدراسة الدور اللبير للكبلات 
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حما في  اغيير الدور الاقليدي للمرأة وحفزها للمكارلة السياسية االجاماعية ليس فقط في الجاحب الثوري وا 
 بمخالف كرائح ا ىلي جاحب الرجل في ميدان الاحرير وفي الفضا  االللاروحي . الفاعلة حيث اواجدت 

علي دور الكبلات االجاماعية في ىعادة  حيث رلزت: 2011Karin Knessil   16 دراسة -12
رسم الخريطة السياسية في العالم العربي و سمت الدراسة خريطة العالم العربي لخمس فئات لما يلي   

دول ك دت و ا،دول ك دت الثورات ولم اساقر لمصر وليبيو ،اساقرت لاوحسدول ك دت الثورات و 
دول ك دت احاجاجات لبيرة لالجزائر والعرا  ، و احاجاجات واسعة الحطا  لسوريا والبحرين واليمن

دول ك دت احاجاجات بسيطة مثل اللويت ولبحان وموريااحيا والسعودية و  ،والمغرب وعمان واألردن
الدراسة أن هذه الخارطة لم الن لاحدث لوال الكبلات االجاماعية والمدوحات والسودان، وألدت 

والمحاديات الاي أااحت مليين الوثائ  والصور واألفلم الاي فضحت األحظمة االسابدادية وكجعت 
 ليلي االهامام بالك ن العام علي الكعور ب ن الك اللحظات ااريخية ويجب علي م المكارلة بعد أن 

 داح م وأرائ م.كللت وج
اعد هذه الدراسة جز ا من مكروع لبير سمي ا ثير و  2011Tamara Chahayeb  :17 دراسة -13

الفراكة الاي احاقل من ملان ألخر في ىكارة الحاقال الثورة العربية في سيا ات اجاماعية ماعددة وأكارت 
الاي لكفت عن اواطت   -الاي احاكرت عبر الكبلات االجاماعية  -الدراسة ألهمية وثائ  ويلليلس

بعض القادة العرب ولكفت عن حجم الفساد في العديد من الدول لاوحس ومصر والاي ازامحت م  
ضرابات  الظروف اال اصادية واألمحية الصعبة الاي اعيك ا هذه الكعوب والاي ارجمت في احاجاجات وا 

ثرت علي ليبيا وسوريا واعاصامات حاش احطلقت الكرارة األولي في اوحس ف ثرت علي مصر الاي أ
 واليمن ومركحة للا ثير علي دول عربية ءخري.

لااش أن الفاايس بااوك لكاابلة اجاماعيااة يكااب  ىاوصاالت الاااي  ،(01)(2010) صييالح  الييدماريدراسااة  -14
الطلبة معرفيا ويزود الطلبة بمعرفة ماعمقة بالعالم. وأن للفيس بوك ىكباع اجاماعي، حيث يخل  حاجات 

جديدة للاواصل بين  اطرح أفلار يواواصل بين الزمل . وأن للفيس بوك ىكباع فلري؛ حيث  ااجاماعي اجو 
 الطلبة.

اوصااالت الاااش عااادة حااااائج مااان أهم اااا  أن دوافااا  الااااي  ،(01)(2009) نيييرمين زكرييييا خضيييردراساااة  -15
اامثل فش الاسلية والارفياه عان الاحفس، والافاعال ما   Facebookاالساخدامات األساسية للطلب لمو   

اآلخااارين، واالاصاااال ب صاااد ائ م ومقابلاااة أصاااد ا  جااادد، والحفااااظ علاااش العل اااات الموجاااودة بالفعااال مااا  
عادة االاصاال باألصاد ا  القادامش الاذين فقادوا االاصاال ب ام. وأن الكابلات االجاماعياة عبار  اآلخرين، وا 

للثياااار ماااان طاااالب الجامعااااات المصاااارية واألمريليااااة. ويساااااعد مو اااا   ياااااحرواي ااإلحارحاااات أصاااابحت ساااالول
Facebook الكباب علش الاساب الخبرات والثقة االجاماعية.  

اوصلت ىلش عدة حاائج من أهم ا  وجود عل ة الاي  ،Boroughs (2010)(22)بورجس دراسة  -16
الكااابلات االجاماعياااة واحامالياااة اراباطياااه دالاااة ىحصاااائيا باااين الاعااارض للمحاوياااات السياساااية فاااش موا ااا  

الاصاويت فااش اإلحاخابااات. لمااا اساا م موا اا  الكاابلات االجاماعيااة ىساا اماك لبيااراك فااش دفاا  الجم ااور، الااذ  
 ليست لديه أية اهامامات سياسية، ىلش الاصويت فش االحاخابات.

عددا من المتكرات الدالة علي ازايد  الاي رصدت Jeffry Ghannam   31 2011 دراس   -17
ور الكبلات االجاماعية في الوين الرأي العام مح ا اهامام كرلة جوجل بالمحطقة العربية الاي سيصل د
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فرد في ىدارة  45، وألدت الدراسة رغم وجود  2015مليون عام  100اساخدام ا للكبلات االجاماعية 
ل عدد احميلت مليون ووص 5لماابعة الفيسبوك في مصر فقد وصل عدد المساخدمين أثحا  الثورة ىلي 

ساعة لل د يقة في اجربة جديدة الخازال الزمن في و ت عصيب ووصل  24الفيديو علي اليوايوب ىلي 
ألف وأثبات الكبلات االجاماعية دورها ال ام في  25عدد الاعقيبات علي الاويار وبعض المدوحات الي 

هذه الوسائل الحرة المرحة في الوين  القيام بم ام الر يب االجاماعي والسياسي وزاد اعاماد األفراد علي
 أرائ م وااجاهاا م.

فااي احديااد المكااللة، وحصاارها فااي دراسااة الااا ثيرات السياسااية. ولااذلك  مفييادت الدراسييات السيياب  ولقااد    
الاااوين خلفياااة حظرياااة معرفاااة مااادي ى باااال الجم اااور علاااي كااابلات الاواصااال االجاماعياااة، لماااا أفاااادت فاااي 

وضا  بعاض فاروض و  افعيال الحاراك السياساي،ومعرفية حاول اسااخدام الكابلات االجاماعياة ودورهاا فاي 
افساير بعاض حااائج و  ،اطوير بعض المقاييس المساخدمة فاي اطبيا  اساامارة الدراساة الميداحياةو  ،الدراسة

 .الدراسة في ضو  ما خرجت به حاائج الدراسات السابقة

ىضىالدراسة:فروى-سادًسا
  :عيحة جم اور صاعيد مصار اوجد عل ة اراباطية دالة ىحصاائياك باين معادل اسااخدام الفرض ايول

 الدراسة لكبلات الاواصل االجاماعي واإلعاماد علي ا لمصادر للمعلومات.
  :عيحة جم ور صعيد مصر اوجد عل ة اراباطية دالة ىحصائياك بين معدل اساخدام  الفرض الثاني

 لكبلات الاواصل االجاماعي ومساوي الحراك السياسي لدي م.الدراسة 
  :عيحة الدراساة جم اور صاعيد مصار اوجد عل ة اراباطية دالة ىحصائياك بين اعاماد الفرض الثالث

 علي كبلات الاواصل االجاماعي ومساوي الحراك السياسي لدي م.
  :عيحة جم اور صاعيد مصار أهاداف اعامااد باين دالاة احصاائياك عل ة اراباطياة اوجد الفرض الرابع

 علي كبلات الاواصل االجاماعي ومساوي الحراك السياسي لدي م. الدراسة
  :عيحة جم اور صاعيد مصار مادي اهاماام بين دالة احصائياك عل ة اراباطية اوجد الفرض الخامس

 ياسي لدي م.بماابعة المضمون السياسي عبر كبلات الاواصل االجاماعي ومساوي الحراك الس الدراسة
  :عيحة جم ااور صااعيد مصاار ماادي ثقااة بااين دالااة احصااائياك عل ااة اراباطيااة اوجااد الفييرض السييادس

 في المضمون السياسي عبر كبلات الاواصل االجاماعي ومساوي الحراك السياسي لدي م. الدراسة
  كااابلات الاواصااال باااين االعامااااد علاااش دالاااة احصاااائياك   " اوجاااد عل اااة اراباطياااه السيييابعالفيييرض

حايجة اساااخدام الااك جم ااور صااعيد مصاار الساالولية( لااد   –الوجداحيااة  –والااا ثيرات )المعرفيااة االجاماااعي 
 الكبلات".

     عيحة الدراسة ممن يساخدمون جم ور صعيد مصر اوجد فرو  دالة ىحصائياك بين : الثامنلفرض ا
محل كبلات الاواصل االجاماعي علي مقياس الحراك السياسي ابعاك للماغيرات الديموجرافية )الحوع، 

 ، المساوي االجاماعي اإل اصادي، اإلحاما  الحزبي(. اإل امة
  محل الدراسااااة مماااان جم ااااور صااااعيد مصاااار   " اوجااااد فاااارو  دالااااة ىحصااااائياك بااااين التاسييييعالفييييرض

لدرجااة اإلعاماااد علااي الااك كاابلات الاواصاال االجاماااعي علااي مقياااس الحااراك السياسااي ابعاااك يساااخدمون 
 .الكبلات
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  محل الدراسااااة مماااان جم ااااور صااااعيد مصاااار   " اوجااااد فاااارو  دالااااة ىحصااااائياك بااااين العاشييييرالفييييرض
 .لدرجة الثقة في الك الكبلاتيساخدمون كبلات الاواصل االجاماعي علي مقياس الحراك السياسي ابعاك 

ى

ىىنوعىومنهجىالدراسة:ىى-سابعًا
، حيث اسا دفت اوصيف ظاهرة اساخدام جم ور صعيد مصرفي اعد الدراسة من الدراسات الوصفية    

واساااخدمت مااح ج  أ اااليم مصاار للكاابلات االجاماعيااة، ومايارلااه هااذا االساااخدام ماان ءثااار سياسااية علااي م.
 .جم ور صعيد مصرالمسح لعيحة من 

ىالدراسة:صونةىمجتمعىوى-ثامنًا
 400)بلغ  وام اا ام اخايار عيحة عكوائيةيمثل المجام  البكري في هذه الدراسة جم ور صعيد مصر، و 

مفااردة( للاال محافظااة ماان محافظااات) بحااي 100؛ وااام اوزيع ااا ب ساالوب الاوزياا  الماساااوي بوا اا  )(مفاارده
ساااويف، المحياااا، أسااايوط، ساااوهاج(، وروعاااي فاااي اخاياااار العيحاااة أن الاااون ممثلاااة لمجامااا  الصاااعيد كاااماالك 

 وجحوباك. 

ىأداةىجمعىبواناتىالدراسةىالمودانوة:ى-تاسعًا
لإلجابااة علااي اساااتالت الدراسااة، واضاامحت ماغياارات الدراسااة القابلااة  صااحيفة اإلساقصااا ااام اصااميم     

ومقياااس ، ، ومساااوي االهامااام السياساايللكاابلات االجاماعيااة معاادالت وأحماااط اساااخدامللقياااس ماان حيااث 
وااام الا لااد ماان  عاان دوافاا  االساااخدام والمكااارلة السياسااية. ت. واضاامحت بياحااالعمليااة الحااراك السياسااي

طرياا  عاارض االسااامارة علااي مجموعااة ماان المحلمااين الماخصصااين فااي مجااال عاان  يالصااد  الظاااهر 
و ادرا ا علاي  يااس ماغيارات  ،اراباط االسامارة ب هداف الدراساةللحلم علي مدي  ،(32) البحث واإلعلم

ىعااادة  ااامحيااث  Re-Testعاان طرياا  ىجاارا  اخابااار الثبااات  االسااامارةالدراسااة. وااام الاحقاا  ماان ثبااات 
م اااالثاااحي، و و  ين األولبفاصاال زمحااي مداااه أساابوع بااين الاطبيقااماان ىجمااالي العيحااة %( 10اطبياا  علااي )ال

 .%(95) بين الاطبيقين والذي بلغمعامل الثبات حساب 

ىمقاووسىالدراسة:ى-صاشرًا
وعااادد مااارات  هااضااامن عااادد الكااابلاتالسااااخدام  اجميعاااياااام عمااال مقيااااس   التعيييرض م يييياس  .1

وطبيعاااة ومسااااوي الافاعااال االهاماااام واالحاظاااام والحاارص علاااش االسااااخدام  ومااادي هاالساااخدام يوميااااك وو اااا
وأهداف اإلعاماد علي ا.والاعرض للمحاوي السياسي عبر  االعاماد علي او  الكبلاتواقدير األفراد ألهمية 

 ومدي االهامام باساخدام الك الكبلات في ماابعة األحداث السياسية. الك الكبلات.
  حياااث اااام الساااتال عااان درجاااات اعامااااد ميييي شيييبكات التواصيييل االجتمييياعيم يييياس امعتمييياد ع .2

المبحاااوثين علاااي كااابلات الاواصااال االجامااااعي فاااي الحصاااول علاااي المعلوماااات عااان األحاااداث والقضاااايا 
السياساااية، ومااادي جعااال الاااك الكااابلات المصااادر األهااام فاااي عملياااة المعرفاااة والاااوعي بالقضاااايا واألحاااداث 

كاااارلة والحاااراك السياساااي، واااادرجت ىجاباااة المبحاااوثين فاااي )اإلعامااااد السياساااية والوصاااول ىلاااي عملياااة الم
 بدرجة لبيرة، واإلعاماد بدرجة ماوسطة، واإلعاماد بدرجة محخفضة(.  
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  مااان خااالل الساااتال عااان مااادي اهاماااام المبحاااوثين بماابعاااة واصااافح م يييياس االىتميييام السياسيييي .3
جت ىجابااة المبحااوثين فااي )االهامااام المضاامون السياسااي المقاادم عباار كاابلات الاواصاال االجاماااعي، وااادر 

 المراف ، واالهامام الماوسط، واالهامام المحخفض(.  
  مان خالل اوجياه اسااتل للمبحاوثين حاول مادي الثقاة فاي في المضمون السياسيي م ياس الث   .4

األخباار السياساية عبار كابلات الاواصال االجامااعي الااي يفضال اسااخدام ا، واادرجت ىجاباة المبحااوثين 
 في )الثقة المرافعة، والثقة الماوسطة، والثقة المحخفضة(.  

لاواصال السياساي مان   المقادم عبار كابلات ام ياس االسيتفادة مين متابعي  المضيمون السياسيي .5
خلل اوجيه اساتل للمبحوثين حول مدي االسافادة من ماابعة المضمون السياسي عبر كبلات الاواصل 
االجاماااااعي الاااااي يفضاااال اساااااخدام ا، وااااادرجت ىجابااااة المبحااااوثين فااااي )االسااااافادة المرافعااااة، واالسااااافادة 

 الماوسطة، واالسافاده المحخفضة(.
 20  ويكاامل المقيااس علاي ستخدام شبكات التواصل االجتمياعيم ياس التأثيرات الناتج  عن ا .6

( 33 – 20ماان )، ولاحاات الاادرجات (60 – 20)عبااارة، وحاجاات عمليااة الاجمياا  عاان مجمااوع  درجااات 
. حيااث اضاامن المقياااس ثلثااة مقاااييس فرعيااة هااي ( مرافاا 60 – 49( ماوسااط، )48 – 34مااحخفض، )

الااااا ثيرات  مقياااااسعبااااارات(،  6  )الااااا ثيرات الوجداحيااااة مقياااااسعبااااارات(، 7  )الااااا ثيرات المعرفيااااة مقياااااس
 عبارات(. 7  )السلولية

عباارة، وحاجات عملياة الاجميا  عان مجماوع  41  ويكامل المقياس علاي م ياس الحراك السياسي .7
 – 93( ماوسااااط، )92 – 62( مااااحخفض، )61 – 41ماااان )، ولاحاااات الاااادرجات (123 – 41)درجااااات 

 13  )مف ااوم الحااراك السياسااي مقياااس. حيااث اضاامن المقياااس ساابعة مقاااييس فرعيااة هااي ( مرافاا 123
 مقياااااس عبااااارات(، 7  )المكااااارلة الاعبيريااااة مقياااااسعبااااارات(،  9  )المكااااارلة المعرفيااااة مقياااااسعبااااارة(، 

المكاااارلة  مقيااااس عباااارات(، 7  )المكاااارلة عبااار المحظماااات مقيااااس عباااارات(، 5  )المكاااارلة اإلحاخابياااة
   )عبارااان(.  المكارلة الحلومية مقياس عبارات(، 3  )ةالحزبي

   نتائج الدراس  -الحادي عشر
 :مستويات استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي -1

 مستويات استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي وف ًا لممحافظ  (1جدول )

 العين 

 ستخدامالمستويات ا

 امجمالي سوىاج مسيوط المنيا بني سويف

 % ك % ك % ك % ك % ك

 60.8 197 61.4 51 60.2 50 64.6 51 57 45 مستوي مرتفع

 18.8 61 18.1 15 21.7 18 20.3 16 15.2 12 مستوي متوسط
 20.4 66 20.5 17 18.1 15 15.2 12 27.8 22 مستوي منخفض

 100 324 100 83 100 83 100 79 100 79 امجمالي

 غير دال = الدالل     13565مستوي المعنوي =      6درج  الحري  =       63836= 1قيم  كا           
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امثلات  مسااويات اسااخدام المبحاوثين لموا ا  الاواصال االجامااعيأن   ياضح من الجادول السااب        
، و)مساااوي مااحخفض( بحساابة %18.8بحساابة  (مساااوي ماوسااط)، و%60.8 بحساابة فااي )مساااوي مرافاا (

20.4%. 

. ويعحاي دال  إحصيائياً  غير(، وهي  يماة 6( عحد درجة حرية = )4.836بلغت ) 2وبحساب  يمة لا    
المحافظة الاي يقيم ب ا المبحوثون )بحي سويف، المحيا، أسيوط، وجود عل ة دالة ىحصائياك بين عدم ذلك 

 .االجاماعيلموا   الاواصل  م مساويات اساخدامو ( سوهاج

 :  االجتماعي المبحوثين مواقع التواصل مسباب استخدام -1

 مسباب استخدام المبحوثين مواقع التواصل االجتماعي  (1جدول )

 % ك ايسباب
 8136 167 معرف  ايحداث التي تحدث في المجتمع الذي اعيش فيو

 79 156 التعرف عمى ث افات الشعوب ايخرى
 59 191 الواقع الممموس الذي معيش فيومعرف  واقع مختمف عن 

 6838 158 تبادل الممفات وايلعاب والصور والنغمات مع اآلخرين
 61 133 التعرف عمى موضوعات تصمح لمن اش

 3131 111 مناقش  الموضوعات وال ضايا المجتمعي  مع الزمالء

 1939 97 لإلطالع عمى مواقع الصحف وال نوات الفضائي  ووكاالت اينباء

 1933 95 البحث عن مصدقاء مو زمالء قدامي

 1831 91 كونيا بديل لمبريد املكتروني مرسال واست بال الرسائل

 1731 88 إقام  عالقات جديدة مع مفراد يشاركوني اىتماماتي

 316 جمم  من سئموا
امثلات فاي أح اا  االجامااعيأساباب اسااخدام المبحاوثين موا ا  الاواصال   أن ياضح من الجدول الساب   
%، ثام 82.4( في مقدمة هاذه األساباب بحسابة معرفة األحداث الاي احدث في المجام  الذي اعيش فيه)
معرفااة وا اا  مخالااف عاان %، ثاام )79( فااي المرابااة الثاحيااة بحساابة الاعاارف علااش ثقافااات الكااعوب األخاار )

اباادل الملفاات واأللعااب والصاور %، ثام )59( فاي المراباة الثالثاة بحسابة الوا   الملموس الذي أعيش فياه
( الاعارف علاش موضاوعات اصالح للحقااش%، و)48.8( فاي المراباة الرابعاة بحسابة والحغمات م  اآلخارين

فاي المراباة  (محا كة الموضوعات والقضايا المجامعية م  الزمل %، ثم )41في المرابة الخامسة بحسبة 
( فاااي  ااا  الصاااحف والقحاااوات الفضاااائية وولااااالت األحباااا لإلطااالع علاااش موا%، و)31.2السادساااة بحسااابة 

( فااي المرابااة الثامحااة بحساابة البحااث عاان أصااد ا  أو زماال   اادامي%، ثاام )29.9المرابااة السااابعة بحساابة 
 %.27.2( بحسبة ى امة عل ات جديدة م  أفراد يكارلوحي اهامامااي%، وأخيراك )29.3
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 :  يستخدميا المبحوثون مواقع التواصل االجتماعى العالمي  التىمىم  -3

 يستخدميا المبحوثون مواقع التواصل االجتماعى العالمي  التى مىم  (3جدول )

 % ك مىم المواقع
 Facebook    266 82.1مو   فيس بوك 
 Twitter          166 51.2مو   اويار 
 You Tube  162 50مو   يوايوب 
 Instagram       158 48.8مو   احساجرام  
 My space   101 31.2مو   ما  سبيس 

 Hi5  71 21.9مو   ها  فايف 
 Flicker     43 13.3مو   فليلر 
 Linked in    25 7.7مو   ليحلد ىن 

 316 جمم  من سئموا
 يساااخدم ا المبحوثااونموا اا  الاواصاال االجاماااعش العالميااة الاااش   أن أهاام ياضااح ماان الجاادول الساااب   

( فاي Twitterمو ا  ااويار %، ثام )82.1( في المقدمة بحسابة Facebookمو   فيس بوك امثلت في )
%، ثاام 50( فااي المرابااة الثالثااة بحساابة You Tubeمو اا  يوايااوب %، ثاام )51.2الثاحيااة بحساابة المرابااة 

( My spaceمو ا  ماا  سابيس %، و)48.8( في المرابة الرابعاة بحسابة Instagramمو   احساجرام  )
%، 21.9( فاي المراباة السادساة بحسابة Hi5مو ا  هاا  فاايف %، ثام )31.2في المرابة الخامسة بحسبة 

( بحسبة Linked inمو   ليحلد ىن %، وأخيراك )13.3( في المرابة السابعة بحسبة Flicker   فليلر مو و)
7.7.% 

 مسباب متابع  المبحوثين لممحتوى السياسي عمى مواقع التواصل االجتماعي: -6

مسباب متابع  المبحوثين لممحتوي السياسي عمي مواقع التواصل االجتماعي (6جدول )  
 

ياضااااااح      
الجاادول  ماااااااااااااااان 

 % ك ايسباب
 83 269 لماابعة ما يساجد من أحداث وأزمات سياسية
 71.6 232 المصرية ألح ا افيدحي في الوين احليل أعم  ألحداث الثورة

 58.6 190 ألعبر عن أفلاري وأرائي السياسية
 45.7 148 ألح ا اطلعحي علش وج ات حظر ماعددة

 43.8 142 لحكر بعض الحقائ  عن الكائعات السياسية
 41.4 134 للاعبير عن اضامحي م  مو ف سياسي أو كخصية سياسية

 41.4 134 إل حاع أصد ائي بالابرع لصالح حملة سياسية
 39.2 127 ألح ا اساعدحي في ابحي موا في السياسية

 316 جمم  من سئموا
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امثلااات فاااي  أساااباب ماابعاااة المبحاااوثين للمحااااوي السياساااي علاااي موا ااا  الاواصااال االجامااااعي  أن السااااب 
ألح اا افياادحي فاي الااوين %، ثام )83( فااي المقدماة بحساابة ماابعاة ماا يساااجد مان أحااداث وأزماات سياساية)

ألعبار عان أفلااري وأرائاي ثام ) %،71.6( في المرابة الثاحية بحسبة احليل أعم  ألحداث الثورة المصرية
( فاي المراباة ألح اا اطلعحاي علاش وج اات حظار ماعاددة%، ثام )58.6بحسابة  ( في المرابة الثالثةالسياسية

( فااي المرابااة الخامسااة بحساابة لحكاار بعااض الحقااائ  عاان الكااائعات السياسااية%، و)45.7الرابعااة بحساابة 
فاي المراباة السادساة بحسابة  (ية سياسايةللاعبير عن اضامحي م  مو ف سياسي أو كخصا%، ثم )43.8
%، وأخياراك 41.4( فاي المراباة الثامحاة بحسابة إل حاع أصد ائي بالابرع لصاالح حملاة سياساية، و)41.4%

 %.39.2( بحسبة ألح ا اساعدحي في ابحي موا في السياسية)

عمييي المعمومييات عيين  فييي الحصييول درجييات اعتميياد المبحييوثين عمييي مواقييع التواصييل االجتميياعي -5
 :وال ضايا السياسي حداث اي

 (5جدول )

 درجات اعتماد المبحوثين عمي مواقع التواصل االجتماعي في الحصول عمي المعمومات عن ايحداث وال ضايا السياسي  

 العين                 

 درجات االعتماد

 امجمالي سوىاج مسيوط المنيا بني سويف

 % ك % ك % ك % ك % ك

 42.3 137 42.2 35 43.4 36 38 30 45.6 36 بدرج  كبيرة

 28.1 91 28.9 24 24.1 20 29.1 23 30.4 24 بدرج  متوسط 

 29.6 96 28.9 24 32.5 27 32.9 26 24.1 19 بدرج  منخفض 

 100 324 100 83 100 83 100 79 100 79 امجمالي

 غير دال = الدالل     13856مستوي المعنوي =      6درج  الحري  =     13618= 1قيم  كا           

موا   الاواصل االجاماعي يعامدون علي % من المبحوثين 42.3  أن ياضح من الجدول الساب        
% 28.1 ويعامااد علي ااا(، بدرجااة لبياارة) فااي الحصااول علااي المعلومااات عاان األحااداث والقضااايا السياسااية

 بدرجة محخفضة(.% من المبحوثين )29.6 ويعامد علي ا(، بدرجة ماوسطة)علي ا مح م 

. داليي  إحصييائياً  غييير(، وهااي  يمااة 6( عحااد درجااة حريااة = )2.608بلغاات ) 2وبحساااب  يمااة لااا        
)بحاي ساويف، المحياا، المحافظة الاي يقيم ب ا المبحوثاون وجود عل ة دالة ىحصائياك بين عدم ويعحي ذلك 

علي موا   الاواصال االجامااعي فاي الحصاول علاي المعلوماات عان هم درجات اعامادو ( أسيوط، سوهاج
 3األحداث والقضايا السياسية
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عميييي مواقيييع التواصيييل  المحتيييوي السياسييييمسيييتويات ث ييي  المبحيييوثين فيييي صيييدق وموضيييوعي    -6
 :االجتماعي

  (6جدول )
 وموضوعي  المحتوي السياسي عمي مواقع التواصل االجتماعيمستويات ث   المبحوثين في صدق 

 العين             

 مستوي الث  

 امجمالي سوىاج مسيوط المنيا بني سويف

 % ك % ك % ك % ك % ك

 24.1 78 20.5 17 27.7 23 22.8 18 25.3 20 مثق فييا لدرج  كبيرة
 69.4 225 73.5 61 65.1 54 73.4 58 65.8 52 مثق فييا إلي حد ما 

 6.5 21 6 5 7.2 6 3.8 3 8.9 7 ال مثق فييا

 100 324 100 83 100 83 100 79 100 79 امجمالي
 غير دال = الدالل     13756مستوي المعنوي =      6درج  الحري  =   33617= 1قيم  كا

موا ا  يثقاون فاي المحااوي السياساي عبار % من المبحوثين 24.1  أن ياضح من الجدول الساب  
ويث  (، بدرجة لبيرة) الاواصل االجاماعي في الحصول علي المعلومات عن األحداث والقضايا السياسية

 .% من المبحوثين6.5 بيحما ال يث  في ا(، ىلي حد ما% مح م )69.4 في ا
. ويعحاي دال  إحصيائياً  غير(، وهي  يماة 6( عحد درجة حرية = )3.427بلغت ) 2وبحساب  يمة لا    
المحافظة الاي يقيم ب ا المبحوثون )بحي سويف، المحيا، أسيوط، وجود عل ة دالة ىحصائياك بين عدم ذلك 

 .في صد  وموضوعية المحاوي السياسي علي موا   الاواصل االجاماعي ومساويات ثقا م( سوهاج
 :عبر مواقع التواصل االجتماعييحداث وال ضايا السياسي  من متابع  امدي استفادة المبحوثين  -7

 (7جدول )
 االجتماعيمدي استفادة المبحوثين من متابع  ايحداث وال ضايا السياسي  عبر مواقع التواصل 

 غير دال = الدالل     13311مستوي المعنوي =      6درج  الحري  =   73136= 1قيم  كا

ماان ماابعاة األحااداث والقضااايا يساافدون % مان المبحااوثين 31.8  أن ياضاح ماان الجادول الساااب  
بيحماا ال (، ىلاي حاد ماا% ماح م )61.1ويسافيد (، لبيرةبدرجة ) السياسية عبر موا   الاواصل االجاماعي

 .% من المبحوثين7.1 يسافيد في ا

 العين                 

 مدي امستفادة

 امجمالي سوىاج مسيوط المنيا بني سويف
 % ك % ك % ك % ك % ك

 31.8 103 30.1 25 22.9 19 34.2 27 40.5 32 استفدت بدرج  كبيرة 

 61.1 198 65.1 54 68.7 57 58.2 46 51.9 41 استفدت إلي حد ما 

 7.1 23 4.8 4 8.4 7 7.6 6 7.6 6 لم مستفد منيا

 100 324 100 83 100 83 100 79 100 79 امجمالي
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. ويعحاي دالي  إحصيائياً  غيير(، وهاي  يماة 6( عحاد درجاة حرياة = )7.234بلغات ) 2وبحساب  يمة لاا  
أسيوط، المحافظة الاي يقيم ب ا المبحوثون )بحي سويف، المحيا، وجود عل ة دالة ىحصائياك بين عدم ذلك 

 3من ماابعة األحداث والقضايا السياسية عبر موا   الاواصل االجاماعيومدي اسافادا م ( سوهاج

ىنتائجىفروضىالدراسة:

عين  جميور صعيد مصر :   توجد عالق  ارتباطي  دال  إحصائيًا بين معدل استخدام الفرض ايول
 لممعمومات  الدراس  لشبكات التواصل االجتماعي وامعتماد عمييا كمصدر 

عل ة اراباطية دالة بين وللاحق  من صحة هذا الفرض ام حساب معامل اراباط بيرسون لقياس         
عيحة الدراسة لكبلات الاواصل االجاماعي واإلعاماد جم ور صعيد مصر ىحصائياك بين معدل اساخدام 

  يليلما وذلك ، علي ا لمصدر للمعلومات

 (8جدول )

 معدل استخدام جميور صعيد مصرعين  الدراس  لشبكات التواصل االجتماعي وامعتماد عمييا كمصدر لممعمومات 

 المتغيرات
 اعتماد الجميور عمي شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات

 الدالل  معامل االرتباط العدد

 1311 13166 316 استخدام الجميور لشبكات التواصل االجتماعي

جم اااور صاااعيد معااادل اسااااخدام باااين ياباااين مااان الجااادول السااااب   وجاااود عل اااة ارابااااط دالاااة احصاااائياك  
حياث بلاغ معامال  ،عيحة الدراسة لكابلات الاواصال االجامااعي واإلعامااد علي اا لمصادر للمعلومااتمصر 

 .(0.01عحد مساوي داللة ) (، وهي  يمة دالة ىحصائياك 0.244اراباط بيرسون  يمة )
اكاير هااذه الحايجااة ىلاي ارافاااع مساااوي الااوعي وادراك الجمااهير فااي صااعيد مصار لاادور كاابلات الاواصاال 
االجاماااعي فااي الاواصاال بااين األفااراد والجماعااات، ويعاباار ذلااك احااول حااوعي ماان اإلعاماااد اللاماال علااي 

ذي أرائ ام وأفلااراهم العل ات األسرية المباكرة و ادة الرأي ووسائل اإلعلم الاقليدية ىلي وسائل جديادة اغا
برتي ماعددة واسمح في ذات الو ت بوجود رأي خاص يملن الاعبير عحه ومالون من خلصة عدة أرا  
ومعلومات مخالفة ف عطت هذه الوسائل الجديدة ل ذه المجام  ذي الطبيعة الخاصاة ميازة جديادة وأوجادت 

در للمعلوماات ثام اباادل الارأي والاوين محافذ للمعرفة لم الن موجاودة مان  بال فازاد اعاماادهم علي اا لمصا
وج ات حظر ورتي هي عبارة عن حااج ال ح فلري ذي صبغة خاصة بطريقة أيسر وأس ل حيث مححت 
ماصفحي ا اماحات وخدمات واسعة زادت من ملاحا م االجاماعية في مجاماعا م المحلية واإل ليمة حاجياة 

   بالادوين أو بالاعبير الصريح المباكر.  ما الون لدي م من أرا  يملح م الاعبير عح ا سوا
جم اور عل اة اراباطياة دالاة ىحصاائياك باين معادل اسااخدام القائال بوجاود  ن بل الفيرض ايولوبذلك فإححا 
 .عيحة الدراسة لكبلات الاواصل االجاماعي واإلعاماد علي ا لمصدر للمعلوماتصعيد مصر 
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عين  جميور صعيد مصر  معدل استخدامحصائيًا بين عالق  ارتباطي  دال  إ  توجد  :الفرض الثاني
   شبكات التواصل االجتماعي ومستوي الحراك السياسي لدييملالدراس  

معدل العل ة بين وللاحق  من صحة هذا الفرض ام حساب معامل اراباط بيرسون لقياس         
، ومساوي الحراك السياسي لدي مكبلات الاواصل االجاماعي لعيحة الدراسة جم ور صعيد مصر اساخدام 
  يليلما وذلك 

 (9جدول )

العالق  بين معدل استخدام جميور صعيد مصرعين  الدراس  لشبكات التواصل االجتماعي ومستوي معامل ارتباط بيرسون ل ياس 
 الحراك السياسي لدييم

 المتغيرات
 مستوي الحرك السياسي لدي الجميور

 الدالل  معامل االرتباط العدد

 1311 13131 316 استخدام الجميور لشبكات التواصل االجتماعي

جم اااور صاااعيد معااادل اسااااخدام باااين ياباااين مااان الجااادول السااااب   وجاااود عل اااة ارابااااط دالاااة احصاااائياك  
حيث بلغ معامل اراباط  ،كبلات الاواصل االجاماعي ومساوي الحراك السياسي لدي ملعيحة الدراسة مصر 

. واتلاد هاذه العل اة علاي (0.01وهي  يمة دالة ىحصاائياك عحاد مسااوي داللاة )(، 0.131بيرسون  يمة )
الحااراك العوامال الاااي ازياد مان معادل اسااخدام جم اور صااعيد مصرلكابلات الاواصال االجاماااعي مان أن 

 السيما بعد اما  المجام  المصري بقدر لبير من حرية الاعبير.السياسي لدي م؛ 
ة الفاارض الساااب ، حيااث أن ارافاااع مساااوي اإلعاماااد علااي مثاال هااذه اتلااد هااذه الحايجااة وااساا  ماا  صااح

الوسائل يدلل علي اعاراف هذه الجم ور بجدواها وبالاالي املاحية احداث الا ثير المطلاوب حايجاة الاارالم 
المعرفاااي وال اااح األرا  مماااا يااادف  ىلاااي حماااو وج اااات حظااار ورتي  اااد اخالاااف عماااا لاااان موجاااوداك مااان  بااال 

ي اغيااار فاااي الفلااار والاوج اااات السياساااية مماااا  اااد يااادف  فاااي هاااذا االاجااااه أو ذاك طبقااااك وبالااااالي ااااتدي ىلااا
لحوعيات الاعرض والخلفيات مما يدف  في الح اية ىلي حوع من الحراك السياسي للمزيد مان المكاارلة الااي 

إن اباادأ فلريااة للح ااا ال البااث أن ااحااول ىلااي ساالوك سياسااي ايجااابي متيااد أو معااارض للاان فااي الح ايااة فاا
الحايجااة ااادلل علااي أهميااة و اادرة الااك الوسااائل الجدياادة ىلااي أحااداث الاغياار الفلااري والسياسااي فااي عقليااة 
وسلوك المواطحين الماعرضين ل اا فاي صاعيد مصار خاصاة وأن معادالت هاذا الاعارض فاي ازاياد مساامر 

الابلد والااي سااهمت  ليسر اساخدام هذه الوسائل وزيادة الاعليم والثقافة والظروف السياسية الاي امار ب اا
 في ارافاع أهمية هذه الوسائل واعطش الصعيد ىلي احداث اغييرات  د احسن من أوضاعه المارديه.  

جم ااور صااعيد معاادل اساااخدام عل ااة اراباطيااة دالااة بااين القائاال بوجااود  ن بييل الفييرض الثييانيوبااذلك فإححااا 
 .السياسي لدي مكبلات الاواصل االجاماعي ومساوي الحراك لعيحة الدراسة مصر 



 شبكات التواصل االجتماعي ودورها فى تفعيل الحراك السياسي:  د/ محمد زين 26 

عين  الدراس  جميور صعيد مصر اعتماد عالق  ارتباطي  دال  إحصائيًا بين   توجد  :الثالثالفرض 
   عمي شبكات التواصل االجتماعي ومستوي الحراك السياسي لدييم

اعاماد العل ة بين وللاحق  من صحة هذا الفرض ام حساب معامل اراباط بيرسون لقياس         
، عيحة الدراسة علي كبلات الاواصل االجاماعي ومساوي الحراك السياسي لدي مصعيد مصر جم ور 
  يليلما وذلك 

 (11جدول )

العالق  بين اعتماد جميور صعيد مصرعين  الدراس  عمي شبكات التواصل االجتماعي ومستوي معامل ارتباط بيرسون ل ياس 
 الحراك السياسي لدييم

 المتغيرات
 السياسي لدي الجميورمستوي الحرك 

 الدالل  معامل االرتباط العدد

 1311 13133 316 اعتماد الجميور عمي شبكات التواصل االجتماعي

عيحة جم ااور صااعيد مصاار اعاماااد بااين يابااين ماان الجاادول الساااب   وجااود عل ااة اراباااط دالااة احصااائياك  
، حيااث بلااغ معاماال ارابااااط لاادي مالدراسااة علااي كاابلات الاواصاال االجاماااعي ومساااوي الحااراك السياسااي 

 .(0.01(، وهي  يمة دالة ىحصائياك عحد مساوي داللة )0.233بيرسون  يمة )
اتلاد هاذه الحايجاة وااسا  أيضااك ما  ثباوت صااحة الفرضاين الساابقين، حياث أن زياادة اإلعامااد علاي الااك 

لاااي ارافاااع حسااابة كاابلات الاواصاال االجامااااعي لمصاادر للمعلوماااات، وزيااادة معاادالت االسااااخدام ياادلل ع
ومساااوي الحااراك السياسااي لاادي م سااوا  علااي مساااوي حساابة ومساااوي الحااراك السياسااي لاادي م سااوا  علااي 
مساوي الوين األفلار والرتي أو ابلور وج اات الحظار أو اعزياز أو اقليال االحاماا ات الفلرياة ودعم اا أو 

الخاباار هاذه الفاروض علاي ان جم اور زعزعا ا أو المكارلة السياساية للافاة أكالال ا، فقاد دللات الحااائج 
الصعيد يعاماد بكالل لبيار علاي وساائل اإلعالم الجديادة و الكابلات االجاماعياة ساوا  للاواصال والحاوار 
الفلااري أو الااوين وج ااات الحظاار واألرا  وبالاااالي االاجاااه ححااو موا ااف سياسااية، ولعاال األحااداث الجاريااة 

تيااد هاذا الارأي فااي حادوث حاراك واغياار عادد مان المفاااهيم وحااائج المكاارلات الكااعبية لجمااهير الصاعيد ا
واإلحامااا ات ممااا  ااد يحاااج عحااه افاعاال ألثاار ايجابيااة ااادف  ىلااي المزيااد ماان اإليمااان ب هميااة الااك الوسااائل 
الجديدة ودورها في اكليل وا   فلري ثم سلولي جديد للجماهير في األ اليم، وخاصة الصاعيد وهاي الااي 

لمجام  م  مراعاة ظروف وبيئة هذا المجام  الذي البد من المزيد من االهاماام جز  ال ياجزأ من حسيج ا
به لاعطكه سوا  للمطرفه المدعمه باألرا  الماعددة وليست الرأي الواحد ثم الحاجاة ىلاي الاغييار والاطاوير 

 والاحديث.  
عيحة جم اور صاعيد مصار اعامااد عل ة اراباطياة دالاة باين القائل بوجود  الثالثن بل الفرض وبذلك فإححا 

 .الدراسة علي كبلات الاواصل االجاماعي ومساوي الحراك السياسي لدي م
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عين  جميور صعيد مصر اعتماد مىداف عالق  ارتباطي  دال  إحصائيًا بين   توجد  :الرابعالفرض 
   الدراس  عمي شبكات التواصل االجتماعي ومستوي الحراك السياسي لدييم

أهداف العل ة بين وللاحق  من صحة هذا الفرض ام حساب معامل اراباط بيرسون لقياس         
عيحة الدراسة علي كبلات الاواصل االجاماعي ومساوي الحراك السياسي جم ور صعيد مصر اعاماد 
  يليلما وذلك ، لدي م

 (11جدول )

مصرعين  الدراس  عمي شبكات التواصل االجتماعي العالق  بين مىداف اعتماد جميور صعيد معامل ارتباط بيرسون ل ياس 
 ومستوي الحراك السياسي لدييم

 المتغيرات
 مستوي الحرك السياسي لدي الجميور

 الدالل  معامل االرتباط العدد

مىداف اعتماد الجميور عمي شبكات التواصل 
 االجتماعي

316 13111 1315 

جم اااور صاااعيد اعامااااد باااين أهاااداف ياباااين مااان الجااادول السااااب   وجاااود عل اااة ارابااااط دالاااة احصاااائياك  
، حياث بلاغ معامال عيحة الدراسة علي كابلات الاواصال االجامااعي ومسااوي الحاراك السياساي لادي ممصر 

 .(0.05(، وهي  يمة دالة ىحصائياك عحد مساوي داللة )0.101اراباط بيرسون  يمة )
الحايجة حاجاة جم اور الصاعيد ىلاي المزياد مان وساائل المعرفاة ساوا  لاحات هاذه المعرفاة ب ادف اتلد هذه 

الحصول علي المعلومات الاي ظلت فارة طويلة موج ة في طار  واحاد، ف ااحات الوساائل الجديادة فارص 
ل اعددية اآلرا  والارتي بال واإلخاالف بال والحاديث عان أكايا  لايارة مان المسالوت عح اا، أو فارص ابااد

المعلومات واألرا  واألفلار في افاعلية لام الان موجاوده أو مااحاة مان  بال لمجاما  مااعطش ضاا  ذرعااك 
بالاوجه الدائم من أعلي ىلي أسفل وعاحي سلطة الق ر للافة صورها وأحواع ا ووجد اللثير بغيا م في هذه 

فاات مخالفاة ما  املاحياة الوسائل، ولذلك أااحت فرص االحفااح علي أصاد ا  مان مجامعاات مخالفاة وثقا
ابادل الملفات والصور ومقاط  الفيديو وغيرها، واجرا  محادثاات وحقاكاات واباادل للمعلوماات؛ مماا ألغاي 
لثير من الحدود والمسافات الاي ظلت ىلي فارة  ريبة اجعال الصاعيد محطقاة ذات اماايز مغااير لغياره مان 

ضااحلات والحلااات وغيرهااا، فلااان اعاماااد جم ااور المحاااط  باال حولااه ىلااي  طعااة حائيااة ال اااذلر ىال فااي ال
الصعيد رغم ظروف الفقر والج ال المفروضاة علياه ىلاي طاو  رأي محاه الماعااملون ما  الاك الوساائل أحاه 
 ااد الااون طااو  حجاااه ل اام، أو بدايااة الطرياا  للاغياار الماا مول والمحاظاار محااذ زماان بعيااد اااحااة الااك الوسااائل 

 و جز  من لل الك األهداف الماعددة وغيرها.  فلاحت زيادة اإلعاماد علي ا احق  ول
جم ااور صااعيد اعاماااد عل ااة اراباطيااة دالااة بااين أهااداف القائاال بوجااود  الرابييعن بييل الفييرض وبااذلك فإححااا 

 .عيحة الدراسة علي كبلات الاواصل االجاماعي ومساوي الحراك السياسي لدي ممصر 



 شبكات التواصل االجتماعي ودورها فى تفعيل الحراك السياسي:  د/ محمد زين 21 

عين  جميور صعيد مصر مدي اىتمام عالق  ارتباطي  دال  إحصائيًا بين   توجد  :الخامسالفرض 
 بمتابع  المضمون السياسي عبر شبكات التواصل االجتماعي ومستوي الحراك السياسي لدييم الدراس 

  

مدي اهامام العل ة بين وللاحق  من صحة هذا الفرض ام حساب معامل اراباط بيرسون لقياس         
بماابعة المضمون السياسي عبر كبلات الاواصل االجاماعي ومساوي  عيحة الدراسةمصر جم ور صعيد 

  يليلما وذلك ، الحراك السياسي لدي م

 (11جدول )

بمتابع  المضمون السياسي عبر شبكات  العالق  بين مدي اىتمام جميور صعيد مصرعين  الدراس معامل ارتباط بيرسون ل ياس 
 الحراك السياسي لدييمالتواصل االجتماعي ومستوي 

 المتغيرات
 مستوي الحرك السياسي لدي الجميور

 الدالل  معامل االرتباط العدد

مدي اىتمام الجميور بالمضمون السياسي عبر 
 شبكات التواصل االجتماعي

316 13116 1311 

عيحة صاعيد مصار جم اور مدي اهامام بين يابين من الجدول الساب   وجود عل ة اراباط دالة احصائياك  
، بماابعة المضمون السياساي عبار كابلات الاواصال االجامااعي ومسااوي الحاراك السياساي لادي م الدراسة

 .(0.01(، وهي  يمة دالة ىحصائياك عحد مساوي داللة )0.214حيث بلغ معامل اراباط بيرسون  يمة )
في ضو  احوع المضمون السياساي المقادم عبار الاك الوساائل، حياث اعادت هاذه  يملن افسير هذه الحايجة

الوساااائل حااادود السااايطرة ولسااارت الاابوهاااات المقدساااة وفاحااات الملفاااات الممحوعاااة و ااادمت اآلرا  المخالفاااة 
وسمحت بالاعددية الفلرية واحولت القدرة علي الاوجه من الحكد المباكر للرأي ال واحد والراره لارسيخه 

رض أرا  ماعاااددة اسااامح بحرياااة فلرياااة ال ياااود علي اااا ولسااارت لااال المقدساااات السياساااية، لااال هاااذه ىلاااي عااا
المضااامين السيسااية أدت ىلااي وجااود عل ااات اراباااط ماعااددة بااين المضااامين السياسااية المقدمااة ومساااوي 
ن الحراك السياسي لدي جم ور صعيد مصر األلثر اعطكاك لمثل الك األمور، بل ومان الماو ا  المزياد ما

حراله السياسي للما زاد احاكاار الاك الكابلات االجاماعياة، وللماا ايسارت طار  الادخول والاواصال ولعال 
الزائر ولو لمرة واحدة  د يصبح صديقاك دائماك بال جاز اك مان هاذه األدوات عبار الاك الكابلات، لماا  لصات 

المخالفة، وبالاالي الحراك لثيراك من اإلعاماد علي غيرها في الحصول والوصول ىلي المضامين السياسية 
السياسااي الماعاادد اإلاجاهااات ا ييااداك أو معارضااة، باال ولعاال الااا ثير المعااارض  ااد يلااون أ ااوي ماان الااا ثير 
المتيااد باعابااار الحاكطيساان فااي هااذه الوسااائل أمياال ىلااي الاعبياار عاان الجديااد ماان الفلاار والحريااة فااي الاارأي 

 والبعد عن القيود.  
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جم ااور صااعيد ماادي اهامااام عل ااة اراباطيااة دالااة بااين القائاال بوجااود  لخييامسان بييل الفييرض وبااذلك فإححااا 
بماابعااااة المضاااامون السياسااااي عباااار كاااابلات الاواصاااال االجاماااااعي ومساااااوي الحااااراك  عيحة الدراسااااةمصاااار 

 .السياسي لدي م
 

 عين  الدراس جميور صعيد مصر  ث  مدي عالق  ارتباطي  دال  إحصائيًا بين   توجد  :السادسالفرض 
   المضمون السياسي عبر شبكات التواصل االجتماعي ومستوي الحراك السياسي لدييم في

مدي ثقة العل ة بين وللاحق  من صحة هذا الفرض ام حساب معامل اراباط بيرسون لقياس         
في المضمون السياسي عبر كبلات الاواصل االجاماعي ومساوي  عيحة الدراسةجم ور صعيد مصر 

  يليلما وذلك ، السياسي لدي مالحراك 

 (13جدول )

في المضمون السياسي عبر شبكات  العالق  بين مدي ث   جميور صعيد مصرعين  الدراس معامل ارتباط بيرسون ل ياس 
 التواصل االجتماعي ومستوي الحراك السياسي لدييم

 المتغيرات
 مستوي الحرك السياسي لدي الجميور

 الدالل  معامل االرتباط العدد

مدي ث   الجميور بالمضمون السياسي عبر شبكات 
 التواصل االجتماعي

 غير دال  13111 316

جم ااور صااعيد ماادي اهامااام بااين وجااود عل ااة اراباااط دالااة احصااائياك عاادم يابااين ماان الجاادول الساااب    
الحااااراك بماابعااااة المضاااامون السياسااااي عباااار كاااابلات الاواصاااال االجاماااااعي ومساااااوي  عيحة الدراسااااةمصاااار 

(، وهااي  يمااة غياار دالااة ىحصااائياك عحااد 0.012، حيااث بلااغ معاماال اراباااط بيرسااون  يمااة )السياسااي لاادي م
 .(0.05مساوي داللة )

في ضو  السلسة مارابطة الحلقات الاي أثباا ا الفروض السابقة من حيث زيادة  يملن افسير هذه الحايجة
ىلاااااي احقيااااا  األهاااااداف واإلحسااااااس باااااالاثقيف  اإلعامااااااد وزياااااادة الاعااااارض والمكاااااارلة واألمااااال والااااااعطش

واإلضطلع والاعددية الفلرية وحرية الاعرض الفرص مما أدي ىلي مزيداك مان الثقاة فاي المضامون المقادم 
عبر كبلات الاواصل االجامااعي، وبالااالي ارافااع معادالت الاون األفلاار والارتي السياساية األلثار ثقاة، 

 ع معدالت الحراك السياسي واحوعه لدي جم ور صعيد مصر.  وارابط ذلك اراباطاك طردياك بارافا
جم ااور صااعيد  ثقااةماادي عل ااة اراباطيااة دالااة بااين القائاال بوجااود  السييادسن بييل الفييرض ال وبااذلك فإححااا 

المضاامون السياسااي عباار كاابلات الاواصاال االجاماااعي ومساااوي الحااراك السياسااي  فااي عيحة الدراسااةمصاار 
 .لدي م



 شبكات التواصل االجتماعي ودورها فى تفعيل الحراك السياسي:  د/ محمد زين 22 

االعتمياد عميى شيبكات التواصيل االجتمياعي بيين دال  احصائيًا   توجد عالق  ارتباطيو  :السابعالفرض 
   نتيج  استخدام تمك الشبكاتجميور صعيد مصر السموكي ( لدى  –الوجداني   –والتأثيرات )المعرفي  

العل ااة بااين االعاماااد وللاحقاا  ماان صااحة هااذا الفاارض ااام حساااب معاماال اراباااط بيرسااون لقياااس         
جم اااور صاااعيد السااالولية( لاااد   –الوجداحياااة  –علاااش كااابلات الاواصااال االجامااااعي والاااا ثيرات )المعرفياااة 

  يليلما وذلك ، حايجة اساخدام الك الكبلاتمصر 

 (16جدول )

 –الوجداني   –العالق  بين االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي والتأثيرات )المعرفي  معامل ارتباط بيرسون ل ياس 
 السموكي ( لدى جميور صعيد مصرنتيج  استخدام تمك الشبكات

 المتغيرات
 شبكات التواصل االجتماعياالعتماد عمى 

 الدالل  معامل االرتباط العدد

 التأثيرات المعرفي 

316 

13176 1311 

 غير دال  13178 التأثيرات الوجداني  

 1311 13191 التأثيرات السموكي 

 يكير الجدول الساب  ىلش ما يلي     

والااا ثيرات كاابلات الاواصاال االجاماااعي علااش  اعاماااد الجم ااوروجااود عل ااة دالااة ىحصااائيا بااين  -
، وهذا يعحي أن 0.01( وهي  يمة دالة عحد مساوي =0.174المعرفية حيث بلغ معامل اراباط بيرسون )

 يتد ىلش حدوث ا ثيرات معرفية لدي م.  الك الكبلاتعلش  الجم وراعاماد 

والا ثيرات كبلات الاواصل االجاماعي علش  اعاماد الجم ورعدم وجود عل ة دالة ىحصائيا بين  -
، وهااذا 0.01ر دالااة عحااد مساااوي =( وهااي  يمااة غياا0.078الوجداحيااة حيااث بلااغ معاماال اراباااط بيرسااون )

 لم يتد ىلش حدوث ا ثيرات وجداحية لدي م.  الك الكبلاتعلش  الجم وريعحي أن اعاماد 

والااا ثيرات كاابلات الاواصاال االجاماااعي علااش  اعاماااد الجم ااوروجااود عل ااة دالااة ىحصااائيا بااين  -
، وهذا يعحي أن 0.01وي =( وهي  يمة دالة عحد مسا0.191السلولية حيث بلغ معامل اراباط بيرسون )

 يتد ىلش حدوث ا ثيرات سلولية لدي م.  الك الكبلاتعلش  الجم وراعاماد 

ارافااااااع معااااادالت اعااااارض جم اااااور الصاااااعيد لكااااابلات الاواصااااال يملااااان افساااااير هاااااذه الحايجاااااة فاااااي       
ىلاااي االجاماااعي، واعامااااده علي اااا واحقيااا  العدياااد مااان األهاااداف وأوجاااه اساااافادة لااال هاااذه العوامااال ااااتدي 

ا ثيرات معرفية من خلل اعدد وارالم المعرفة وبالاالي وجاود وج اات حظار وأرا  مابايحاة مبحياة علاي الاك 
المعارف، مما ياتثر وجاداحياك علاي الميال ىلاي أو ضاد موا اف أو  ضاايا سياساية معيحاة، ثام ااخااذ السالوك 

اجااه القضااايا والموا اف دعماااك أو الاذي ياحاساب أو ياااوا م ما  هاذه الااا ثيرات بالمكاارلة والحااراك السياساي 
 .  محاهضة ابعاك لما الون من ا ثيرات وااجاهات اتدي في الح اية ىلي ا ييد أو معارضة
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االعاماد علاش كابلات الاواصال القائل بوجود عل ة اراباطيه بين  جزئياً  السابعن بل الفرض وبذلك فإححا 
حايجة اساااخدام الااك جم ااور صااعيد مصاار الساالولية( لااد   –الوجداحيااة  –االجاماااعي والااا ثيرات )المعرفيااة 

 .الكبلات
عين  الدراسي  ممين يسيتخدمون جمييور صيعيد مصير فيروق دالي  إحصيائيًا بيين  :  توجيدالثيامنالفرض 

شبكات التواصل االجتماعي عمي م ياس الحراك السياسي تبعًا لممتغيرات الديموجرافي  )النيوعم امقمييمم 
 3تصاديم امنتماء الحزبي(المستوي االجتماعي امق

 الفروق تبعًا لمنوع: -1

محل الدراسة جم ور صعيد مصر درجات  اتبين ماوسط( لقياس الفرو  T.Testام اساخدام اخابار )
 وفقاك للحوع.يساخدمون كبلات الاواصل االجاماعي علي مقياس الحراك السياسي ممن 

  (15جدول )

جميور صعيد مصرمحل الدراس  ممن يستخدمون شبكات التواصل درجات  اتمتوسطنتائج اختبار )ت( لدالل  الفروق بين  
 وف ًا لمنوعاالجتماعي عمي م ياس الحراك السياسي 

 مستوى الدالل  قيم  )ت( ع م العدد النوع الحراك السياسيمستويات 

 غير دال   13118 5313 19316 171 الذكور الحراك السياسيمفيوم 
 5318 18366 156 امناث

 غير دال   13111 1366 13311 171 الذكور المشارك  المعرفي 
 1366 11395 156 امناث

 135 13113 1356 17387 171 الذكور المشارك  التعبيري 
 1371 17318 156 امناث

 غير دال   13117 1365 11391 171 الذكور المشارك  امنتخابي 
 1367 11358 156 امناث

 غير دال   13169 1366 3379 171 الذكور المشارك  عبر المنظمات
 1337 3399 156 امناث

 غير دال   13717 1391 6361 171 الذكور المشارك  الحزبي 
 1311 6316 156 امناث

 1311 13779 1331 6315 171 الذكور المشارك  الحكومي 
 1311 3367 156 امناث

محل الدراساة جم ور صعيد مصار درجات  اتماوسطعدم وجود ىلي   اطبي  اخابار "ت"اكير حاائج     
وفقاك للحوع، عدا بعد المكارلة يساخدمون كبلات الاواصل االجاماعي علي مقياس الحراك السياسي ممن 

، 0.05عحااد مساااوي داللااة ) داليي  إحصييائياً الاعبيريااة، والمكااارلة الحلوميااة، حيااث بلغاات  يمااة "ت"  يماااك 
0.01.) 



 شبكات التواصل االجتماعي ودورها فى تفعيل الحراك السياسي:  د/ محمد زين 20 

 :لمحل امقام الفروق تبعًا  -1

جم ور درجات  اتبين ماوسطلقياس الفرو  ( ANOVA)احليل الاباين األحاد  اخابار  اساخدام ام
 يساخدمون كبلات الاواصل االجاماعي علي مقياس الحراك السياسيمحل الدراسة ممن صعيد مصر 

 .لمحل اإل امةوفقاك 

  (16جدول )

جميور صعيد مصرمحل الدراس  ممن يستخدمون درجات  اتلدالل  الفروق بين متوسطتحميل التباين ايحادى نتائج اختبار  
 وف ًا لمحل امقام شبكات التواصل االجتماعي عمي م ياس الحراك السياسي 

مجموعات  مصدر التباين مستويات الحراك السياسي

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 الداللة قيمة ف

 مفهوم الحراك السياسي
 328003 3 628.09 بين المجموعات

 غير دلة 18130
 .09890 302 3028.93. داخل المجموعات

  303 9118961. المجموع

 المشاركة المعرفية
 08100 3 98330 بين المجموعات

 غير دلة 28306
 98916 302 01198361 داخل المجموعات

  303 01008603 المجموع

 المشاركة التعبيرية
 .3831 3 138636 بين المجموعات

 غير دلة 28093
 98696 302 003282.2 داخل المجموعات

  303 00698236 المجموع

 المشاركة اإلنتخابية
 8.06. 3 0986.9 بين المجموعات

 غير دلة 18363
 98390 302 02668091 داخل المجموعات

  303 01098060 المجموع

 المشاركة عبر المنظمات
 28616 3 .1803 بين المجموعات

 غير دلة .2802
 08213 302 9668060 داخل المجموعات

  303 9698222 المجموع

 المشاركة الحزبية
 18203 3 38203 بين المجموعات

 غير دلة 28090
 .3862 302 10328962 داخل المجموعات

  303 10338093 المجموع

 المشاركة الحكومية
 08.00 3 8913. بين المجموعات

 غير دلة 18620
 18312 302 6.38160 داخل المجموعات

  303 6618.10 المجموع

جم ااور درجااات  اتماوسااطفاارو  بااين عاادم وجااود ىلااي   "احلياال الابااايناكااير حاااائج اطبياا  اخابااار "    
يسااخدمون كابلات الاواصال االجامااعي علاي مقيااس الحاراك السياساي محال الدراساة ممان صعيد مصر 

 (.0.05عحد مساوي داللة ) دال  إحصائياً   يماك غير " فبلغت  يمة " ،  حيثلمحل األ اليموفقاك 
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 الفروق تبعًا لممستوي االجتماعي امقتصادي: -3

جم ور درجات  اتبين ماوسطلقياس الفرو  ( ANOVA)احليل الاباين األحاد  اخابار  اساخدام ام 
 يساخدمون كبلات الاواصل االجاماعي علي مقياس الحراك السياسيمحل الدراسة ممن صعيد مصر 

 وفقاك للمساوي االجاماعي اإل اصادي.

   (17جدول )

جميور صعيد مصرمحل الدراس  ممن يستخدمون درجات  اتلدالل  الفروق بين متوسطتحميل التباين ايحادى نتائج اختبار 
 وف ًا لممستوي االجتماعي امقتصاديشبكات التواصل االجتماعي عمي م ياس الحراك السياسي 

مجموعات  مصدر التباين الحراك السياسيمستويات 
 المربعات

درج  
 الحري 

متوسط 
 المربعات

 الدالل  قيم  ف

 الحراك السياسيمفيوم 
 963631 1 1893161 بين المجموعات

 193711 311 115173671 داخل المجموعات 1315 33185

  313 117163931 المجموع

 المشارك  المعرفي 
 163558 1 533115 بين المجموعات

 63161 311 11163335 داخل المجموعات 1315 63161

  313 11693651 المجموع

 المشارك  التعبيري 
 383761 1 773511 بين المجموعات

 83616 311 19753116 داخل المجموعات 1315 63611

  313 31513666 المجموع

 المشارك  امنتخابي 
11311 753113 1 1513116 بين المجموعات

9 
 63689 311 13673959 داخل المجموعات 13111

  313 15183185 المجموع

 المشارك  عبر المنظمات
 83593 1 173186 بين المجموعات

 13955 311 6913979 داخل المجموعات 1315 63396

  313 7193165 المجموع

 المشارك  الحزبي 
 163916 1 333819 بين المجموعات

 63175 311 16613699 داخل المجموعات 1315 63168

  313 16763318 المجموع

 المشارك  الحكومي 
 63869 1 73738 بين المجموعات

 13559 311 5513781 داخل المجموعات 1315 33116

  313 5613518 المجموع

جم اور صاعيد درجاات  اتماوساطفارو  باين وجاود ىلاي   "احليال الاباايناكير حاائج اطبيا  اخاباار "    
وفقااااك مصااارمحل الدراساااة ممااان يسااااخدمون كااابلات الاواصااال االجامااااعي علاااي مقيااااس الحاااراك السياساااي 

 (.0.05عحد مساوي داللة ) دال  إحصائياً "  يماك فللمساوي االجاماعي اإل اصادي، حيث بلغت  يمة "
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محييل جميييور صييعيد مصيير  ولمعرفيي  مصييدر ودالليي  الفييروق بييين المتوسييطات الحسييابي  لمجموعييات
 م تم استخدام االختبار البعدي بطري   مقل فرق معنوي3الدراس 

 (18جدول )

متوسطات درجات جميور صعيد مصرمحل الدراس  ممن يستخدمون شبكات الفروق بين مصدر لمعرف   L.S.Dنتائج تحميل 
 وف ًا لممستوي االجتماعي امقتصاديالتواصل االجتماعي عمي م ياس الحراك السياسي 

 مستوي مرتفع مستوي متوسط مستوي منخفض المجموعات الحراك السياسيمستويات 

 الحراك السياسيمفيوم 
 - - - منخفض مستوي

 - - 1377 مستوي متوسط

 - 1319 *1386 مستوي مرتفع

 المشارك  المعرفي 
 - - - مستوي منخفض
 - - 1351 مستوي متوسط
 - *1386 1333 مستوي مرتفع

 المشارك  التعبيري 
 - - - مستوي منخفض
 - - *1396 مستوي متوسط
 - *1399 1316 مستوي مرتفع

 امنتخابي المشارك  
 - - - مستوي منخفض
 - - *1319 مستوي متوسط
 - *1363 1333 مستوي مرتفع

 المشارك  عبر المنظمات
 - - - مستوي منخفض
 - - 1317 مستوي متوسط
 - *1369 1311 مستوي مرتفع

 المشارك  الحزبي 
 - - - مستوي منخفض
 - - 1339 مستوي متوسط
 - *1368 1319 مستوي مرتفع

 المشارك  الحكومي 
 - - - مستوي منخفض
 - - 1331 مستوي متوسط
 - *1336 1315 مستوي مرتفع

اخااااالف الماوسااااطات الحسااااابية للمجموعااااات الاااااي امثاااال مساااااويات   ياضااااح ماااان الجاااادول الساااااب     
ولمعرفة مصدر الاباين للفرو  بين الماوسطات الحسابية  المصري المخالفة للجم وراجاماعية ا اصادية 

، اام علي مقياس المكارلة السياسية ابعااك للمسااوي االجامااعي اال اصاادي المصري للجم ورلمجموعات 
 لمعرفة مد  داللة هذه الفرو  ولصالح أي من المجموعات المخالفة. L.S.Dىجرا  اخابار 
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 :السياسيالحراك بالنسب  لمبعد الخاص بمفيوم 
  ألدت حاائج اخابارL.S.D  محل الدراسة ذوي المساوي االجاماعي الجم ور أن هحاك اخالفا بين

بفر  باين الماوساطين ذوي المساوي االجاماعي اإل اصادي )المحخفض(  والجم ور اإل اصادي )المراف (
 . 0.05وهو فر  دال عحد مساو   1.86الحسابيين بلغ 

 بالمشارك  المعرفي :بالنسب  لمبعد الخاص 
  ألدت حاائج اخابارL.S.D  محل الدراسة ذوي المساوي االجاماعي  الجم ورأن هحاك اخالفا بين

بفار  باين الماوساطين ذوي المسااوي االجامااعي اإل اصاادي )الماوساط(  والجم اور اإل اصادي )المراف (
 . 0.01وهو فر  دال عحد مساو   0.86الحسابيين بلغ 

 د الخاص بالمشارك  التعبيري :بالنسب  لمبع
  ألدت حاائج اخابارL.S.D  محل الدراسة ذوي المساوي االجاماعي  الجم ورأن هحاك اخالفا بين

بفاااااار  بااااااين ذوي المساااااااوي االجاماااااااعي اإل اصااااااادي )الماوسااااااط(  والجم ااااااور اإل اصااااااادي )المااااااحخفض(
 . 0.05وهو فر  دال عحد مساو  ، 0.94الماوسطين الحسابيين بلغ 

 محاااال الدراسااااة ذوي المساااااوي االجاماااااعي اإل اصااااادي  الجم ااااورأن هحاااااك اخالفااااا بااااين  وابااااين
بفاار  بااين الماوسااطين الحسااابيين ذوي المساااوي االجاماااعي اإل اصااادي )الماوسااط(  والجم ااور )المرافاا (

 . 0.01وهو فر  دال عحد مساو  ، 0.99بلغ 
 بالنسب  لمبعد الخاص بالمشارك  امنتخابي :

 ائج اخابار ألدت حاL.S.D  محل الدراسة ذوي المساوي االجاماعي  الجم ورأن هحاك اخالفا بين
بفاااااار  بااااااين ذوي المساااااااوي االجاماااااااعي اإل اصااااااادي )الماوسااااااط(  والجم ااااااور اإل اصااااااادي )المااااااحخفض(
 . 0.01وهو فر  دال عحد مساو  ، 1.09الماوسطين الحسابيين بلغ 

 الدراسااااة ذوي المساااااوي االجاماااااعي اإل اصااااادي محاااال  الجم ااااورأن هحاااااك اخالفااااا بااااين  وابااااين
بفاار  بااين الماوسااطين الحسااابيين ذوي المساااوي االجاماااعي اإل اصااادي )الماوسااط(  والجم ااور )المرافاا (

 . 0.001وهو فر  دال عحد مساو  ، 1.43بلغ 
 بالنسب  لمبعد الخاص بالمشارك  عبر المنظمات:

  ألدت حاائج اخابارL.S.D  محل الدراسة ذوي المساوي االجاماعي  الجم ورأن هحاك اخالفا بين
بفار  باين الماوساطين ذوي المسااوي االجامااعي اإل اصاادي )الماوساط(  والجم اور اإل اصادي )المراف (

 . 0.01وهو فر  دال عحد مساو  ، 0.49الحسابيين بلغ 
 بالنسب  لمبعد الخاص بالمشارك  الحزبي :

 ار ألدت حاائج اخابL.S.D  محل الدراسة ذوي المساوي االجاماعي  الجم ورأن هحاك اخالفا بين
بفار  باين الماوساطين ذوي المسااوي االجامااعي اإل اصاادي )الماوساط(  والجم اور اإل اصادي )المراف (

 . 0.01وهو فر  دال عحد مساو  ، 0.68الحسابيين بلغ 
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 بالنسب  لمبعد الخاص بالمشارك  الحكومي :
  ألدت حاائج اخابارL.S.D  محل الدراسة ذوي المساوي االجاماعي  الجم ورأن هحاك اخالفا بين

بفار  باين الماوساطين ذوي المسااوي االجامااعي اإل اصاادي )الماوساط(  والجم اور اإل اصادي )المراف (
 . 0.05وهو فر  دال عحد مساو  ، 0.36الحسابيين بلغ 

 الحزبي:الفروق تبعًا لإلنتماء  -6
محل الدراسة ماوسطات درجات جم ور صعيد مصر بين ( لقياس الفرو  T.Testام اساخدام اخابار )

 وفقاك لإلحاما  الحزبي.يساخدمون كبلات الاواصل االجاماعي علي مقياس الحراك السياسي ممن 
  (19جدول )

متوسطات درجات جميور صعيد مصرمحل الدراس  ممن يستخدمون شبكات التواصل نتائج اختبار )ت( لدالل  الفروق بين  
 وف ًا لإلنتماء الحزبياالجتماعي عمي م ياس الحراك السياسي 

 مستوى الدالل  قيم  )ت( ع م العدد العين  الحراك السياسيمستويات 

 غير دال   13561 6397 18367 71 ينتمي الحراك السياسيمفيوم 
 5311 19315 153 ال ينتمي

 غير دال   13319 1351 11391 71 ينتمي المشارك  المعرفي 
 1358 13311 153 ال ينتمي

 غير دال   13516 3311 17365 71 ينتمي المشارك  التعبيري 
 1351 17363 153 ال ينتمي

 غير دال   13171 1363 11366 71 ينتمي المشارك  امنتخابي 
 1356 11383 153 ال ينتمي

 غير دال   13811 1336 3361 71 ينتمي المشارك  عبر المنظمات
 1361 3396 153 ال ينتمي

 غير دال   13136 1319 6318 71 ينتمي المشارك  الحزبي 
 1393 6351 153 ال ينتمي

 غير دال   13763 1319 3377 71 ينتمي المشارك  الحكومي 
 1316 3391 153 ال ينتمي

فرو  دالاة احصاائياك باين ماوساطات درجاات جم اور عدم وجود ىلي   اكير حاائج اطبي  اخابار "ت"    
يساااخدمون كاابلات الاواصاال االجاماااعي علااي مقياااس الحااراك السياسااي محل الدراسااة مماان صااعيد مصاار 

 (.0.05عحد مساوي داللة ) غير دال  إحصائياً وفقاك لإلحاما  الحزبي، حيث بلغت  يمة "ت"  يماك 
عيحة جم ااور صااعيد مصاار فاارو  دالااة ىحصااائياك بااين القائاال  "اوجااد  جزئييياً  الثييامنن بييل الفييرض وبااذلك    

الدراساااة ممااان يسااااخدمون كااابلات الاواصااال االجامااااعي علاااي مقيااااس الحاااراك السياساااي ابعااااك للماغيااارات 
 ".دي، اإلحاما  الحزبي(الديموجرافية )الحوع، اإل ليم، المساوي االجاماعي اإل اصا

يسيتخدمون محيل الدراسي  ممين جمييور صيعيد مصير توجد فروق دال  إحصائيًا بين " :التاسعالفرض 
  3شبكات التواصل االجتماعي عمي م ياس الحراك السياسي تبعًا لدرج  امعتماد عمي تمك الشبكات

جم ور درجات  اتبين ماوسط( لقياس الفرو  ANOVA)احليل الاباين األحاد   اخابار ام اساخدام
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محل الدراسة ممن يساخدمون كبلات الاواصل االجاماعي علي مقياس الحراك السياسي صعيد مصر 
 .ابعاك لدرجة اإلعاماد علي الك الكبلات

 (11جدول )
يستخدمون جميور صعيد مصرمحل الدراس  ممن درجات  اتلدالل  الفروق بين متوسطنتائج اختبار تحميل التباين ايحادى 

 شبكات التواصل االجتماعي عمي م ياس الحراك السياسي تبعًا لدرج  امعتماد عمي تمك الشبكات

مجموعات  مصدر التباين الحراك السياسيمستويات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 الداللة قيمة ف

 الحراك السياسيمفهوم 
 08331 1 08236 بين المجموعات

 غير دلة .2820
 328311 311 129668.09 داخل المجموعات

  313 120298632 المجموع

 المشاركة المعرفية
 18.00 1 38931 بين المجموعات

 غير دلة 28063
 98613 311 00938.02 داخل المجموعات

  313 00968631 المجموع

 المشاركة التعبيرية
 38929 1 .168.1 بين المجموعات

 غير دلة 28096
 8360. 311 32308.09 داخل المجموعات

  313 32308966 المجموع

 المشاركة اإلنتخابية
 .16890 1 3..638 بين المجموعات

 غير دلة 082.0
 08226 311 06068321 داخل المجموعات

  313 031.81.3 المجموع

 المشاركة عبر المنظمات
 2..28 1 08961 بين المجموعات

 غير دلة 28662
 08221 311 0298306 داخل المجموعات

  313 0268193 المجموع

 المشاركة الحزبية

 .1801 1 68933 بين المجموعات

 68106 311 16008933 داخل المجموعات غير دلة 28060

  313 .1609832 المجموع

 المشاركة الحكومية
 08619 1 08060 بين المجموعات

 غير دلة .1833
 18302 311 3368001 المجموعاتداخل 

  313 .391831 المجموع

جم اااور درجاااات  اتماوساااطعااادم وجاااود ىلاااي   "احليااال الابااااين األحاااادياكاااير حااااائج اطبيااا  اخاباااار "    
محل الدراسااة مماان يساااخدمون كاابلات الاواصاال االجاماااعي علااي مقياااس الحااراك السياسااي صااعيد مصاار 

حيث بلغت  يمة "ف"  يماك غير دالة ىحصائياك عحد مساوي داللة  .الكبلاتابعاك لدرجة اإلعاماد علي الك 
(0.05) 

عيحة جم ور صاعيد مصار فرو  دالة ىحصائياك بين القائل  "اوجد  الحادي عشرن بل الفرض ال وبذلك    
لدرجاة اإلعامااد الدراسة ممن يساخدمون كبلات الاواصل االجاماعي علي مقياس الحاراك السياساي ابعااك 

 ". علي الك الكبلات
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يسيتخدمون محل الدراسي  ممين جمييور صيعيد مصير توجيد فيروق دالي  إحصيائيًا بيين " :العاشرالفرض 
 لدرج  الث   في تمك الشبكات  3شبكات التواصل االجتماعي عمي م ياس الحراك السياسي تبعًا 

جم ور درجات  ات( لقياس الفرو  بين ماوسطANOVA)احليل الاباين األحاد   اخابار ام اساخدام
محل الدراسة ممن يساخدمون كبلات الاواصل االجاماعي علي مقياس الحراك السياسي صعيد مصر 

 .ابعاك لدرجة الثقة في الك الكبلات
 (11جدول )

جميور صعيد مصرمحل الدراس  ممن يستخدمون درجات  اتلدالل  الفروق بين متوسطنتائج اختبار تحميل التباين ايحادى  
 التواصل االجتماعي عمي م ياس الحراك السياسي تبعًا لدرج  الث   في تمك الشبكاتشبكات 

مجموعات  مصدر التباين الحراك السياسيمستويات 
 المربعات

درج  
 الحري 

متوسط 
 المربعات

 الدالل  قيم  ف

 مفيوم المشارك  الشياسي 
 593385 1 1183771 بين المجموعات

 163658 311 86913911 المجموعاتداخل  غير دال  13165

  313 86113691 المجموع

 المشارك  المعرفي 
 133161 1 163119 بين المجموعات

 63531 311 11963816 داخل المجموعات غير دال  13999

  313 11113913 المجموع

 المشارك  التعبيري 
 113671 1 613965 بين المجموعات

 63869 311 11153189 داخل المجموعات غير دال  13981

  313 11663136 المجموع

 المشارك  امنتخابي 
 613155 1 1113311 بين المجموعات

 63169 311 11153937 داخل المجموعات 13111 93616

  313 11163167 المجموع

 المشارك  عبر المنظمات
 83639 1 173179 بين المجموعات

 13959 311 6183711 داخل المجموعات 1315 63611

  313 6663111 المجموع

 المشارك  الحزبي 
 13695 1 53391 بين المجموعات

 33889 311 11683375 داخل المجموعات غير دال  13693

  313 11533765 المجموع

 المشارك  الحكومي 
 73615 1 163851 بين المجموعات

 13686 311 6763961 المجموعاتداخل  1311 63997

  313 6913811 المجموع

جم اور صاعيد درجاات  اتماوساطفارو  باين وجاود ىلاي   "احليال الاباايناكير حاائج اطبيا  اخاباار "    
محل الدراساااة ممااان يسااااخدمون كااابلات الاواصااال االجامااااعي علاااي مقيااااس الحاااراك السياساااي ابعااااك مصااار 

ماان حيااث )المكااارلة اإلحاخابيااة، والمكااارلة عباار المحظمااات، والمكااارلة  لدرجااة الثقااة فااي الااك الكاابلات
 (.0.01، و0.05، و0.001عحد مساوي داللة ) دال  إحصائياً "  يماك فالحلومية(، حيث بلغت  يمة "
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 ولمعرفيييييييييييي  مصييييييييييييدر ودالليييييييييييي  الفييييييييييييروق بييييييييييييين المتوسييييييييييييطات الحسييييييييييييابي  لمجموعييييييييييييات
 االختبار البعدي بطري   مقل فرق معنوي 3م تم استخدام محل الدراس جميور صعيد مصر 

 (11جدول )

جميور صعيد مصرمحل الدراس  ممن يستخدمون شبكات درجات  اتمتوسطالفروق بين مصدر لمعرف   L.S.Dنتائج تحميل 
 التواصل االجتماعي عمي م ياس الحراك السياسي تبعًا لدرج  الث   في تمك الشبكات

مستويات الحراك 
 السياسي

  مرتفع ث    متوسط ث    منخفض ث   المجموعات

 المشارك  امنتخابي 
 - - -  منخفض ث  
 - - *1316  متوسط ث  
 - *1318 1316  مرتفع ث  

المشارك  عبر 
 المنظمات

 - - -  منخفض ث  
 - - 1331  متوسط ث  
 - *1351 1319  مرتفع ث  

 المشارك  الحكومي 
 - - -  منخفض ث  
 - - 1363  متوسط ث  
 - *1366 1316  مرتفع ث  

ثقاة فاي اخالف الماوسطات الحساابية للمجموعاات الااي امثال مسااويات   ياضح من الجدول الساب     
ولمعرفااااة مصاااادر الاباااااين للفاااارو  بااااين الماوسااااطات الحسااااابية  المخالفااااة كاااابلات الاواصاااال االجاماااااعي

، ااام ىجاارا   ابعاااك لدرجااة الثقااة فااي الااك الكاابلات السياساايالحااراك علي جم ااور صااعيد مصاار لمجموعااات 
 لمعرفة مد  داللة هذه الفرو  ولصالح أي من المجموعات المخالفة. L.S.Dاخابار 

 بالنسب  لمبعد الخاص بالمشارك  امنتخابي :

  ألااادت حااااائج اخابااااارL.S.D  ذوي درجاااات الثقااااة محااال الدراسااااة الجم ااااورأن هحااااك اخالفااااا باااين 
وهاو ، 1.14بفر  بين الماوساطين الحساابيين بلاغ ( ة)الماوسط درجات الثقةذوي  والجم ور (ة)المحخفض

 . 0.01فر  دال عحد مساو  

 ذوي  والجم ااور )المرافاا ( ذوي درجااات الثقااة محاال الدراسااة الجم ااورأن هحاااك اخالفااا بااين  وابااين
وهاااو فااار  دال عحاااد مسااااو  ، 1.28بفااار  باااين الماوساااطين الحساااابيين بلاااغ ( ة)الماوساااط درجاااات الثقاااة

0.001 . 

 بالنسب  لمبعد الخاص بالمشارك  عبر المنظمات:

  ألااادت حااااائج اخابااااارL.S.D  ذوي درجاااات الثقااااة محااال الدراسااااة الجم ااااورأن هحااااك اخالفااااا باااين 
وهااو ، 0.50بفاار  بااين الماوسااطين الحسااابيين بلااغ ( ة)الماوسااط درجااات الثقااةذوي  والجم ااور  )المرافاا (

 . 0.01مساو  فر  دال عحد 
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 بالنسب  لمبعد الخاص بالمشارك  الحكومي :

  ألااادت حااااائج اخابااااارL.S.D  ذوي درجاااات الثقااااة محااال الدراسااااة الجم ااااورأن هحااااك اخالفااااا باااين 
وهااو ، 0.46بفاار  بااين الماوسااطين الحسااابيين بلااغ ( ة)الماوسااط درجااات الثقااةذوي  والجم ااور  )المرافاا (

 . 0.01فر  دال عحد مساو  
جم اااور صاااعيد فااارو  دالاااة ىحصاااائياك باااين القائااال  "اوجاااد جزئييييًا  الثييياني عشيييرن بيييل الفيييرض وباااذلك    

لدرجة عيحة الدراسة ممن يساخدمون كبلات الاواصل االجاماعي علي مقياس الحراك السياسي ابعاك مصر 
 ". الك الكبلات الثقة في

 خاتم  الدراس :

أجمعاااات الدراسااااة علااااي العل ااااة بااااين اساااااخدام جم ااااور الصااااعيد محاااال الدراسااااة لكاااابلات الاواصاااال      
الااك الكاابلات فااي الحصااول علااي االجاماااعي وافعياال الحااراك السياسااي لاادي م ماان خاالل اإلعاماااد علااي 

المعلومات السياسية وماابعة المضمون السياسي عبرها، حياث ياتدي الحاراك السياساي ىلاي زياادة الالافال 
المجامعااي واحاكااار المساااوة  واغياار اإلاجاهااات ورغبااات الجماااهير ولعاال جم ااور الصااعيد األلثاار اعطكاااك 
لإلحسااااس بالمسااااواة فاااي مصاااادر المعرفاااة والمكاااارلة فاااي الحيااااة السياساااية المصااارية، األمااار الاااذي لاااان 

دت الدراسااة مقاصاراك علااي محافظااات القاااهرة واإلساالحدرية وغيرهااا مان محافظااات الوجااه البحااري، لمااا رصاا
 اااادرة كاااابلات الاواصاااال االجاماااااعي فااااي الاعاماااال ماااا  جماااااهير صااااعيد مصاااار فااااي القضااااايا والمكااااللت 
واألحااداث السياسااية الاااي اواجااه مصاار فااي المساااقبل ماان دساااور واحاخابااات واركاايحات وغيرهااا. ويملاان 

 رصد عدداك من حاائج الدراسة لما يلي 

 عيحة الدراسة لكبلات جم ور صعيد مصر اساخدام  عل ة اراباطية دالة ىحصائياك بين معدل وجود
 الاواصل االجاماعي واإلعاماد علي ا لمصادر للمعلومات.

  وجاااود عل اااة اراباطياااة دالاااة ىحصاااائياك باااين معااادل اسااااخدام  جم اااور صاااعيد مصااارعيحة الدراساااة
 لكبلات الاواصل االجاماعي ومساوي الحراك السياسي لدي م.

 ائياك بااين اعاماااد جم ااور صااعيد مصاارعيحة الدراسااة علااي كاابلات وجااود عل ااة اراباطيااة دالااة ىحصاا
 الاواصل االجاماعي ومساوي الحراك السياسي لدي م.

 علااي  أهااداف اعاماااد جم ااور صااعيد مصاارعيحة الدراسااةبااين عل ااة اراباطيااة دالااة احصااائياك  وجااود
 كبلات الاواصل االجاماعي ومساوي الحراك السياسي لدي م.

 بماابعااة  ماادي اهامااام جم ااور صااعيد مصاارعيحة الدراسااةبااين عل ااة اراباطيااة دالااة احصااائياك  وجااود
 المضمون السياسي عبر كبلات الاواصل االجاماعي ومساوي الحراك السياسي لدي م.

 في المضمون  مدي ثقة جم ور صعيد مصرعيحة الدراسةبين عل ة اراباطية دالة احصائياك  وجود
 اواصل االجاماعي ومساوي الحراك السياسي لدي م.السياسي عبر كبلات ال

  والااا ثيرات كاابلات الاواصاال االجاماااعي وجااود عل ااة اراباطيااه دالااة احصااائياك بااين االعاماااد علااش
 السلولية( لد  جم ور صعيد مصرحايجة اساخدام الك الكبلات". –الوجداحية  –)المعرفية 
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 ة الدراسااااة مماااان يساااااخدمون كاااابلات عيحجم ااااور صااااعيد مصاااار فاااارو  دالااااة ىحصااااائياك بااااين  وجااااود
، محاال اإل امااةالاواصاال االجاماااعي علااي مقياااس الحااراك السياسااي ابعاااك للماغياارات الديموجرافيااة )الحااوع، 

 المساوي االجاماعي اإل اصادي، اإلحاما  الحزبي(. 
  يساااخدمون كاابلات وجااود فاارو  دالااة ىحصااائياك بااين جم ااور صااعيد مصاارمحل الدراسااة مماان عاادم

 .لدرجة اإلعاماد علي الك الكبلاتالاواصل االجاماعي علي مقياس الحراك السياسي ابعاك 
  يساااااخدمون كاااابلات وجااااود فاااارو  دالااااة ىحصااااائياك بااااين جم ااااور صااااعيد مصاااارمحل الدراسااااة مماااان

 .لدرجة الثقة في الك الكبلاتالاواصل االجاماعي علي مقياس الحراك السياسي ابعاك 
 

ى:راسةمراجعىالد
                                                           

إٔمااان وعمااان جمعااحو   أااذَد ذاايةٕش الريةٕااح ا المٕااح لمصلااظ الذااعة الااّ سااُسذً الزٌىٕااح َاوع اعاااذٍا الااّ المذاااسكح  اآ ( 1)

ٔىاأش  مااسط و 1و ع 0جامعاح الاااٌشجو ما  -كلٕاح ا اال المجلةت المصةر ت لبحةُد الةرلع العةا    و 0222االورخاتاخ الثشلماوٕح 

 و056 -002و ص صو 0221

 مذا لخ االذاااا الغٕاعآ  اّ فةي   إٔمان وعمان جمعحو  قٕاعاخ الشأْ العا  إصاء الاضأا الاُمٕح تالرةثٕق الّ االورخاتاخ و( 0)

أتشٔا/  ُٔوٕاً و 0جامعاح الاااٌشجو ع -و كلٕاح ا اال المجلت المصةر ت لبحةُد الةرلع العةا  و 0222ُٔلُٕ  06ماش: ألاح وااشٕح 

 و342 -333و ص صو 0222

 و )الاااٌشج: مشكااض الصضٔااشج للذساعاااخ دَر َسةةا ل االعةف  فةةي مراتةةل الخحةةُر الةد مُ راوي  مصةةر ومُ جةةا  ساوُخ العااال"و   ( 3)

 و0 (، ص0213،

دساعاح مٕذاوٕاح مااسواح  دَس الذث اخ االجرماإح  ٓ ذ ُٔه الشأْ العا   ٓ المصرمع العشتٓ وحاُ الواُساخ العشتٕاح: أششف جلا،( 4)

مقد  في المىخةدِ السةىُع السةادل للجمعيةت السةعُد ت ل عةف   بحذ الٕمه (، -عُسٔا -لٕثٕا-ذُوظ-الّ الصمٍُس العشتٓ  ٓ )ماش

المُا ق  1433جمادْ األَلٓ  04-03الشٔاض  –جامعح الملك ععُد  َاالحصار  "شبكاث الخُاصل االجخماعي َحشكيل الرلع العا "

  و0210أتشٔ/  16 -15

 َر ةت جاا، وماُر ا اال  لحشٔح الُطىٓ االئرلف–دااما   المذوٓ المصرمع الذٔماشاطٓ الرحُا  ٓ ا ال  دَس المٕشغىٓ، سجائٓ( 5)

  و0211ُٔلُٕ  01 15الااٌشج مه  :الليبييه الصحفييه لشباب "َالىٍُض  بالمعرفت القدراث بىاء" لبروامج مقدمت عمل

ٌُٔذا ماةوّ ، دَس الوضائٕاخ العشتٕح  آ ذذا ٕ/ معااسف الصمٍاُس َاذصاٌاذاً وحاُ ا سٌااب: دساعاح مٕذاوٕاح الاّ إىاح ماه ) 6)

  ( و 0223،  63)ذُوظ:  جامعح الذَا العشتٕح، اذحاد ا راااخ العشتٕح، العذد   سلسلت بحُد َدراساث إ اعيتالصمٍُس العشتٓ، 

و033 – 030(، ص ص 1227، )الااٌشج : اال" ال رة ، االحصار َوظر احً المعاصرةغٕذ،  (أغه اماد م اَْ، لٕلّ أغٕه ال(7
 

وحُ معالصــح المُاقع الاحوٕح الغاعُدٔح الاّ شاث ح ا ورشواد  أعامح غاصْ المذوٓ ، اذصاٌــاخ الىخــثــح االقراادٔح الغعـــُدٔح (3)

 (، 0222العلاااااااُ  االجرماإاااااااح، جامعاااااااح أ  الااااااااشِ ،  لألصماااااااح المالٕاااااااح العالمٕاااااااح: دساعاااااااح مٕذاوٕاااااااح ) الشٔااااااااض: كلٕاااااااح

 وhttp://uqu.edu.sa/page/ar/158190مراح:

( اثذ هللا امشان الآ إتاشإٌ" ، اذصاٌااخ الصمٍاُس المااشْ وحاُ معالصاح الوضاائٕاخ العشتٕاح للذاةُن المااشٔح: دساعاح ذحلٕلٕاح (2

   (و0222اب، جامعح الضقاصٔق، ، ) الااٌشج: كلٕح اٖد رسالت ماجسخير غير مىشُرةمٕذاوٕح ، 

، ذشجماح كمااا اثاذ الاش)َف )الاااٌشج: الاذاس الذَلٕاح للىذاش  وظر ةاث َسةا ل االعةف ( ملوٕه دٔلٕواش ، سَكٕار، ، عااوذسا تاُا ، (12

( و1223َالرُصٔع ، 
 

11  - Defleur M, Ball Rockeach S., 1992, Theories of Mass Communication, 4th ed, New York: 

Longman, pp 242 – 244.
 

10
 (0223و) الااٌشج: الذاس العالمٕح للىذش َالرُصٔع، . مبادئ علم االحصار َوظر اث الخأرير( محمُد أغه إعماإ/(

 و 

)
13

)
 
Kennis, Andrew, Theorizing and Historicizing the Media Dependence Model, Conference 

Papers, Annual Meeting  of International Communication Association, 2009,p1-45
 

(14) Pierce, C. John, Lee- Sammons, Lynette, Steger, E. Mary Ann, and Jr. Lovrich, P. Nicholas. 

“Media Reliance and Public Images of Environmental Politics in Ontario and Michigan”. 

Journalism Quarterly. V. 67. N.4. Winter, 1990. P. 838. 
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ٔىااأش  05( محمااُد إعااماإ/، ممااذَح م اااَْو الراايةٕشاخ الغٕاعاإح لذااث اخ الرُاساا/ االجرماااآ الاآ الذااثاب الماااشْ)ةُسج (15

،  15، المصلاذ  52) جامعح اإه شامظ : معٍاذ الذساعااخ العلٕاا للةوُلاح ، ا ساذاس سقا"  مجلت دراساث الطفُلت  أومُرجا(، 0211

 و35- 77( ص ص  0213ُٔوُٕ،  -ملحق أتشٔ/ 

( ٌذا  سشذْ محمُد الٓ خٕش هللا ، معالصح الاحا ح ا ل رشَوٕح لاضأا الوغاد  ٓ المصرمع المااشْ َذيةٕشٌاا الاّ المذااسكح 16)

 (و0213رشتٕح الىُإح ، الغٕاعٕح للذثاب الصامعٓ ، دساعح ذحلٕلٕح مٕذاوٕح ، سعالح دكرُساي ،غٕش مىذُسج )جامعح المىاُسج : كلٕح ال
(17)

دالٕا سلح محمذ الٓ خلٕ/ ، دَس الاحف االل رشَوٕح  ٓ الرعشٔف تالاضأا الغٕاعٕح الماشٔح لعٕىح مه شثاب الصامعاخ ،  

عثرمثش ،  -، ملحق ُٔلُٕ  15، المصلذ  56) جامعح إه شمظ : معٍذ الذساعاخ العلٕا للةوُلح ، ا سذاس سق"  مجلت دراساث الطفُلت

  113- 115( ص ص  0210
(13)

  دَس مُاقع الرُاس/ ا جرمااآ  آ إدساا الذاثاب الصاامعٓ لحشٔاح الاشأْ َمذااسكرٍ" الغٕاعإح  آ  وٍا وثٕ/ محمُد االعذَْ 

)الاااٌشج : كلٕاح الرشتٕاح الىُإاح، جامعاح المىااُسج،  رسالت ماجسخير غير مىشةُرة  :دساعح ذحلٕلٕح مٕذاوٕح  ، 0211ٔىأش 05ةُسج 

0210 )  
(12)

 َاالشثاااخ المرحااح الماشٔح ٔىأش 05  طلق ةُسج  االجرماإح الذث اخ مُاقع الذثاب اعرخذا أمضي الغٕذ أمضي خلٕ/و    

 ( 0210كلٕح الرشتٕح الىُإح ، قغ" االال  الرشتُْ  –)جامعح طىةا  رسالت ماجسخير غير مىشُرة: دساعح مٕذاوٕح   مىٍا

(02)
المةتحمر السةىُع عثةاح الحشكااخ االأرصاجٕاح الصمإٌشٔاح  ، االٕح أأمذ اثذ العااو   شث اخ الرُاس/ االجرمااآ َدَسٌاا  آ ذ 

مااسط  01إلّ  12، )الااٌشج : جامعح األٌشا  ال ىذٔح، كلٕح ا ال  ، مه  "األَر ححج عىُان "مسخقبل االعف  بعد الزُراث العربيت

  (و0210

(
21

) - Meredith Conroy,M,. Jessica, T& Guerrero,F  " Face book and political engagement: A study of 

online political group membership and offline political engagement "Computers in Human Behavior, 

In Press,Corrected Proof, 24 April 2012 Available online:www.sciencedirect.com.  

(22) - Al-Kandari, A., Hasanen,M." The impact of the Internet on political attitudes in Kuwait and 

Egypt" In Telematics and Informatics ,Vol .29. 2012 p.p . 245–253 

(03)
امشَ محمذ أععذو  العلقح تإه اعارخذا  الذاثاب المااشْ لمُاقاع الذاث اخ االجرماإاح َقإمٍ" المصرمعٕاح دساعاح الآ ماُقعٓ  

 (0211) جامعح الااٌشج ، كلٕح االال ، رسالت دكخُراي غير مىشُرة ،  Face bookَالوٕغثُا  Youtubeالُٕذُٕب

 

(04) 
غادج ماةوّ أأمذ محمذ الثةشٔقو   دَس ا ال  ا ل رشَوٓ  ٓ دا" المذاسكح الغٕاعٕح  ٓ ااش العُلماح ا المٕاح: دساعاح   

بحــــــةةـذ مقةةد  للمتحمةةـر الةةدَلي األَر للكليةةت " العلةةُ  االوسةةاويت      0211ٔىااأش  05مٕذاوٕااح الاآ  أأااذاز  ةااُسج ماااش  اآ  

  (و0211مأُ  32-02، )جامعح قىاج الغُٔظ، كلٕح اٖداب َالعلُ  ا وغاوٕح، الورشج مه َالعُلمت"

25
 Yousra Allam (2011) , social media and politics : Amplification in Arab world ( case study of the 

Egyptian revolution. 
26

 Karin Knessil ( 2011) , Elements for a scientific analysis for Arab revolution in Spring 2011.AAS 

working papers in social anthropology, volume21.  
27

 Tamara Chahayeb Makarem (2011),  Arab revolution the butterfly effect , Parson the new school 

for design, New York. 
(03)

الةلب َالذث اخ االجرماإحـ دساعح مٕذاوٕح  ٓ اعرخذاماخ َإشثاااخ طلب كلٕح الوىُن َا ال  للوٕظ سالحح الذماسْو   

 alola.maktoobblog.com: مذَوً سالحح الذماسْح اجرماإح  ، تُا كذث 
(02)

دساعح الٓ مغرخذمٓ  -وشمٕه صكشٔا خضشو  اٖةاس األةاس الىوغٕح َاالجرماإح العرخذا  الذثاب لمُاقع الذث اخ االجرماإح 

 مُاقع الوٕظ تُا، مشجع عاتقو

(
30

) Boroughs,B "social networking websites and voter turnout ". Unpublished M.A (Washington ,Dc 

: Georgetown University.2010 ) 

31
 Jeffery Ghannam2011 social media in the Arab world, Center for international media association. 

(
30

 قا   ترح ٕ" سحٕوح ا عرثٕان الغادج : (
 جامعح إه شمظ وأود  اارماد خلف معثذ و أعرار ا ال  ،  -
 واألصٌش: أعرار الاحا ح، جامعح جماا الىصاسأود    -
 والمىٕا، جامعح اٖداب: أعرار ا ال  ت لٕح محمذ ععذأود    -
 وإه شمظ، جامعح َسئٕظ قغ" ا ال : أعرار محمُد أغه اعماإ/أود    -
 والمىٕا، جامعح المغااذ ت لٕح اٖداب و أعرار ا ال  َ اء ةشَخد    -
 أعرار ا ال  المغااذ ، جامعح إه شمظو صكشٔا الذعُقٓ:د   -
 د  ممذَح م اَْ: مذسط ت لٕح ا ال ، جامعح تىٓ عُٔفو -
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   Society and the study sample: a human society in this study audience Upper 

Egypt, was chosen as a random sample was strong (400 single); and distributed 

in a manner equal distribution of (100 single) for each governorate (Beni Suef, 

Minya, Assiut, Sohag), and takes into account in the selection of the sample to 

be representative of the community level, north and south. 

    The study data collection tool: The Inquisition newspaper design to answer 

the questions of the study, and the study included a removable variables 

measurable in terms of rates and patterns of use of social networks, the level of 

political attention, and a measure of the process of the political movement. And 

included data on the use of the motives and political participation. 

    Results of the study: unanimously study on the relationship between the use 

of the public level in the study of social networks and activate the political 

movement they have through the use of these networks in getting political 

information and follow up the political content through, as it leads the political 

movement to increase community solidarity and the spread of equality and 

change directions and wishes of the masses Perhaps the audience the most 

hungry for a sense of equality in the knowledge and participation sources in 

Egyptian political life level, which was limited to the governorates of Cairo, 

Alexandria and other governorates of Lower Egypt, as the study monitored the 

ability of social networks to deal with the masses of Upper Egypt in the issues 

and problems and political events that faces Egypt in the future of the 

constitution and elections and nominations, among others. 
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Abstract 

   Study Problem: Because level region was and continues to suffer neglect in 

many areas of life compared to other regions has not yet been studying the role 

of level in what is happening from the revolutions of political and motionless, 

and see how close or after level for dealing with networks and means of new 

media and its contribution to political and revolutionary events, so put the 

current study attempts to answer the question: What is the role of social 

networks in the activation of the political movement I have the audience Upper 

Egypt.? 

    Importance of the study: Turning social networking networks and means to 

mobilize and support for activists everywhere, and became her great on the 

importance of the Egyptian political arena in the crowd and the support and 

assembly of special votes in seasons elections to put a particular candidate and 

his support or underestimated and minimized. 

    Objectives of the study: The study aims to identify the role of social 

networks modern means in the reformulation and activating the political 

movement process in the provinces of Egypt, especially level towards the 

political events to create an interactive environment can be invested as a popular 

and political pressure in the important issues in the future after the success of a 

number of Arab revolutions and create an environment and climate politically 

convenient from which to monitor the impact of social networks on 

democratization processes in transition stages taking place in Egypt 

   Type And the methodology of the study: is the study of descriptive studies, 

where the phenomenon of the use of targeted audience banker regions of Upper 

Egypt characterization of social networks, and Menzkh this use of their political 

effects. The method used to survey a sample of the audience Upper Egypt. 
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