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دور مواقع التواصل االجتماعي في تدعيم المشاركة السياسية
في االنتخابات البرلمانية العراقية  " 1024دراسة ميدانية "
ا.م.د.محمد حسين علوان
جامعة واسط كلية اإلعالم
باتت وسائل التواصل االجتمااي تكا ل د ال الوساائل االتةاالإلع واةيالإلاع المتاالإلاع األهمإلاع يا
الوقت الراهن و لما تمتاز به لن سمات جعلت لن يئات واسعع لن المستخللإلن االيتماا يلإلهاا يا
ياقاتهم الكخةإلع ويا الصةاوع يلال المعلولاات واأل واا ويا التواصال لا ا

ار ن األلار

الذي جعل لاها وسائل ذات دهمإلع لتزا لة ي المجااالت االجتمايإلاع واةيالإلاع والسإلاساإلع ياال ثإلر
لن اة ةائإلات تكإلر إلل دن ديلا لستخلل هذه المواق قل تجاوز الملإلا لستخلم ي العاالم لماا
ع س للى دهمإلع هذه الوسائل أليلا كوإلرة لن يئات الجمهو 0
وتكإلر وسائل التواصل االجتماي إلل بلا ع لر لع  WEB 2.0يا يةار االرتررات والاذي جعال
لاهااا م لاةااع م للتعوإلاار يمااا ر اال المتل ا التعوإلاار ياااه لاان ار ودي ااا ووجهااات ر اار وإ ةاااع
لعلولااات إلاال لتل ااإلن اار ن كااا كوره الفيااار رفسااه ي ا العااالم االيترا ا
اةرتررت والت جعلت لن المتل

ورعا ا بااه ااو ع

لكا كا ي العملإلع االتةالإلع بلو يعااع و إلاوي ي اس الالو

السلو ي وسائل األيام الت لإلل ع الذي تةر به يلل التل

يصسب 0

ي ل دصوح المتل ا يا لر لاع  web2.0قائماا باالتةااع وصاارعا للمصتاوى وبارز لةا لح user
 generated contentالذي عرف ا تةا ا ( )u.g.cولن هااا ي ال دصاوصت هاذه الوساائل لمإلازة
بإل ارإلاتها وبمصتو اتها وباللو الذي ت وم به ي تفعإلل و المستخلم وإ فار السمع اال جابإلع يلل
اللو الذي وم به ولان هااا ياون وساائل التواصال االجتمااي
المجاالت ولن

ماها المجاع السإلاس

يا

ا لت دهمإلاع كوإلارة يا ال ثإلار لان

اا المساتخللإلن يلال المكاا كع السإلاساإلع والتعارف

يلل الورالج والصمات االرتخابإلع للمر صإلن لماا جعال لان هاذه الوساائل د ال األ وات والوساائل
المهمع للتصكإلل ولصاولع كساب الااا وإلن والتاو إلر يلال الاردي العاام باتجااه لعاإلن وهاو لاا ساإلعمل
الوصااا يلاال

اسااته إلااا سااعل إلاال التعاارف يلاال و وسااائل التواصاال االجتماااي ي ا

ياام
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المكا كع السإلاسإلع ي االرتخابات الورلمارإلع العراقإلع  4002ولاهإلاع هاذا الالو التا سااهمت يا
تفعإلل المكا كع السإلاسإلع لمستخلل هذه الوسائل
دوال :اةطا الماهج للوصا
لك لع الوصا :
تعل وسائل التواصل االجتماي د ل الوسائل المتزا لة االستخلام لن قول يئات واسعع لن المجتما
بمختلااف يئاااتهم العمر ااع ولسااتو اتهم التعلإلمإلااع واالقتةااا ع واالجتمايإلااع األلاار الااذي جعاال لاهااا
وسااإللع لا رة م اان دن ت ااوم باالو هااام يا ال ثإلاار لاان المجاااالت ولاهااا المجاااع السإلاسا والسااإلما
دوقات االرتخابات الت تمتاز بالماايسع ولصاولع المر صإلن كسب و الاا وإلن والتو إلر يلل دي ا هم
و ارهم بالك ل الذي يمن الصةوع يلال دصاواتهم ولصاولاع تص إلان الاجااب باوكور قال لم ان
األلر الذي ليعهم الساتخلام جمإلا الوساائل اةيالإلاع واالتةاالإلع ولان
االجتماي

ولن هاا توت لك لع الوصا ي العمال يلال

اماها لواقا التواصال

اساع و وساائل التواصال االجتمااي

ي ا تفعإلاال المكااا كع السإلاسااإلع لمسااتخلل هااذه الوسااائل ولاالى الاجاااب الااذي تاام تص إل ااه ي ا

ااا

المسااتخللإلن يلاال المكااا كع السإلاسااإلع ي ا االرتخابااات الورلمارإلااع العراقإلااع والت ا تاام دجرا هااا يااام
0 4002
دهمإلع الوصا :
م ن تلخإلص دهمإلع الوصا باألت :
 – 0دهمإلع

اسع و الوسائل االتةالإلع واةيالإلع الجل لة الت ديرزتهاا او ع االرتررات الساإلما

الجإلل الثار (وسائل التواصل األجتماي ) ي تليإلم المكا كع السإلاسإلع للاا وإلن 0
 – 4تمثل

اسع العملإلع االرتخابإلع دهمإلع بالغع لماا تمثلاه لان اا يئاات واساعع لان ديارا المجتما

باتجاه المكا كع يإلةا ال را ي لجاع ا تإلا ال إلاا ة السإلاساإلع يا الولال ولاا تكا له لان لرت از
هام ي العملإلع الل م راطإلع 0
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– 3دهمإلع التعرف يلل اللو الذي ت وم به وسائل التواصل االجتماي ي

ا و يا المساتخللإلن

باتجاااه لعااإلن لاان دجاال التااو إلر يلال ائهاام وقااياااتهم ودي ااا هم بالكا ل الااذي ص اان دهاالاف ال ااائم
باالتةاع 0
 – 2دهمإلع

اسع سمات ولزا ا وسائل التواصل االجتماي واألسواب الت

يعات الموصاو إلن إلال

االيتما يلإلها ي لجاع الصةوع يلل المعلولات واأل وا واتخاذهاا وساإللع للتواصال لا األيارا
ي المجتم الذي اتمون إلإله دو ل األيرا ي المجتمعات األ رى 0
 – 5دهمإلااع

اسااع جمهااو وسااائل التواصاال االجتماااي لمااا متاااز بااه هااذا الجمهااو لاان ساامات

اال جابإلع والمكا كع الفايلع ي صا الميمورات اةيالإلع وتوا لها ل ا

ر ن يهو متاز باللو

الفعاع ي العملإلع االتةالإلع ي س اللو السلو الذي وم به الجمهو ي وسائل األيام الت لإلل ع
والذي تف بلو المتل

0

دهلاف الوصا :
 0 0صاال وتصل اال الاالو الااذي ت ااوم بااه وسااائل التواصاال االجتماااي يا

ياام وتصفإلااز المكااا كع

السإلاسإلع لن قول الجمهو 0
 0 4التعاارف يلاال دهاام ساامات وسااائل التواصاال االجتماااي بت اال ر الموصااو إلن والتاا جعلااتهم
ستخللون هذه المواق 0
 0 3قإلاس التو إلرات الت د ل ها استخلام الجمهو لوسائل التواصال االجتمااي يا دي اا ه و اره
رصو المر صإلن ي االرتخابات الورلمارإلع ولن م التاو إلر يا سالوكهم والاذي تمثال يا لكاا كتهم
ي االرتخابات 0
 0 2الت عرف يلل اتجاهات لستخلل وسائل التواصال االجتمااي رصاو هاذه الوساائل وتصل ال هاذه
االتجاهات دذا لا كارت سلوإلع دو ا جابإلع 0
 0 5تصل ل و وسائل التواصل االجتماي ي ت و ن اتجاهات الجمهاو رصاو المكاا كع السإلاساإلع
ي االرتخابات الورلمارإلع 0
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يروض الوصا :
الفرر

اوو

توجاال يااروت ذات اللاع إ ةااائإلع بااإلن كثايااع تعارض الموصااو إلن لوسااائل التواصاال

االجتماااي ولتغإلااراتهم الل موجرايإلااع ( الاااو

الساان المهاااع التصةااإلل الل اساا

المسااتوى

االقتةا ي واالجتماي )0
الفر

الثاني توجل يروت ذات اللع إ ةائإلع بإلن

جع رص الموصاو إلن يلال االطاا يلال

برالج المر صإلن االرتخابإلع و ماتهم االرتخابإلع ولتغإلراتهم الل موجرايإلع ( الاو
التصةإلل الل اس
الفررر

الثالر

السن المهاع

المستوى االقتةا ي واالجتماي )0
توجاال ياقااع ا جابإلااع ذات اللااع إ ةااائإلع بااإلن كثايااع اسااتخلام الموصااو إلن لوسااائل

التواصل االجتماي واتجاهاتهم رصو المكا كع السإلاسإلع ي االرتخابات الورلمارإلع 0
الفر

الرابع توجل ياقع ا جابإلع ذات اللاع إ ةاائإلع باإلن

جاع تفايال الموصاو إلن لا وساائل

التواصل االجتماي واتجاهاتهم رصو المكا كع السإلاسإلع ي االرتخابات الورلمارإلع 0
الفر

الخامس توجل ياقع ا جابإلع ذات اللع إ ةائإلع باإلن كثاياع تعارض الموصاو إلن للصماات

االرتخابإلع للمر صإلن ي وسائل التواصل االجتماي وكثايع لكا كتهم ي االرتخابات الورلمارإلع 0
اةطا الماهج للوصا :
اتم هذا الوصا إلل الل اسات الوصفإلع وه الت تهتم برصل و اساع ةاائص هااهرة لعإلااع
لن دجل ال تعرف يلل سماتها و ةائةاها وتساايل الوصاول الوصافإلع يلال التعارف يلال طوإلعاع
العاقع بإلن لتغإلرات الوصا وات

م ن إ يايها للرصل والتصلإلل 0

لاهج الوصا :
عتمال الوصاا يلال لااهج المساح  survey methodبكا إله الوصاف  descriptiveلإلجاباع يان
تسا الت الل اسع والتصلإلل  analyticalال توا ياروض الل اساع وذلاأ بوسالوب المساح بالعإلااع
يإلمااا خااص لسااح الجمهااو لاان دجاال التعاارف يلاال و لواق ا التواصاال االجتماااي ي ا تااليإلم
المكا كع السإلاسإلع للموصو إلن ي االرتخابات الورلمارإلع
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اةطا اةجرائ للوصا :
لجتم الوصا :
كتمل لجتم الوصا يلل جمإل لستخلل لواق التواصال االجتمااي لمان كارات ديماا هم دكثار
لن  01ساع يما يوت ولجمإل المستو ات التعلإلمإلع ولختلف المستو ات االقتةا ع واألجتمايإلع0
رو العإلاع :
ديتمل الوا ا طر ع العإلاع العمل ع ي ا تإلاا العإلااع ود اترط تاوير

جاع لان

جاات االساتخلام

ال لإللع دو المتوس ع دو ال ثإلفع لن قول الموصو إلن لوسائل التواصال االجتمااي و ارو ة تعر اهم
لورالج المر صإلن االرتخابإلع ي هذه الوسائل 0
يإلاع الوصا :
دجر ااات الل اساااع المإللارإلاااع يلااال يإلااااع بلغااات ( )200لوصاااول لااان لساااتخلل وساااائل التواصااال
االجتماي لمن كارت ديما هم  01ساع يوكثر ولمان تعر اون لوارالج المر اصإلن االرتخابإلاع يا
هذه الوسائل 0
د اة جم بإلارات الوصا :
صحيفة االستبيان دستعمل الوا ا صصإلفع االستوإلان بالم ابلع كو اة لجم الوإلارات لن يإلاع الوصا
وتم ت سإلم صصإلفع االستوإلان إلل المصاو ا تإلع :
 0 0كثايع التعرض لوسائل التواصل االجتماي 0
 0 4الخةائص التفايلإلع الت

ستخللها الموصو إلن ي وسائل التواصل األجتماي 0

 0 3التااو إلرات الااتجااع لاان الموصااو إلن جاارار اسااتخلالهم لوسااائل التواصاال االجتماااي ي ا لجاااع
المكا كع السإلاسإلع ي االرتخابات الورلمارإلع 0
 0 2اتجاهات الموصو إلن رصو وسائل التواصل األجتماي 0
 0 5المتغإلرات الل موجرايإلع للموصو إلن 0
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الةلت والثوات:
الةلت:
دستخلم الوا ا دسلوب الةلت ال اهري ) (Face Validityال توا صلت صصإلفع االستوإلان لن
اااع ير ااها يلاال لجمويااع لاان المص مااإلنء وبعاال دجاارار التعاال ات الت ا دباالوها تاام ديتمااا
األستما ة بك لها الاهائ

ودقروا بون االستما ة ت إلس بالفعل لا فترض قإلاسه0

الثوات:
ل إلاااس وااات األسااتوارع دسااتخلم الوا ااا دساالوب ديااا ة اال توااا ) (T-Retestيلاال يإلاااع يكااوائإلع
ل ورع لن د بعإلن لوصو ا تمثل  %00لن دجمال العإلاع األصلإلع الوالغع( )200لوصاول وقال بلغات
قإلمع لعالل الثوات  %10 0وه قإلمع يالإلع تكإلر إلل وات الم إلاس و قته0
ارإلا:اةطا الا ري للل اسع:
ر ر ع االيتما يلل وسائل األيام
تعرف الا ر اع يا الوصاول االتةاالإلع بورهاا تفساإلرات لا ماع ووايإلاع تعمال يلال لااقكاع وتصلإلال
ال واهر االتةالإلع ( ) 0ودرها ت و إلل استاتاجات لا إلع ورتائج لورهن يلإلها بكاون المو اويات
الت تم إ يايها للل اسع والما

ع ( ) 4يها ر اام لجار لان المفااهإلم تو اح العاقاع باإلن هاذه

المفاهإلم ( ) 3و هلف اساتعماع الا ر اع االتةاالإلع يا الوصاول اةيالإلاع إلال تاوطإلر الل اساع وي اا
لفروض الا ر ع الت

تم االيتما يلإلها0

وتسااتال هااذه الل اسااع ي ا إطا هااا الا ااري يلاال ر ر ااع االيتمااا يلاال وسااائل األيااام media
 dependency theoryوالت و عها كل لان للفاإلن ويلإلار وساارل ا باوع وكإلات  0وتفتارض
الا ر ع دره كلما كان الفار لعتمالا يلال اساتخلام وساائل األياام يا تلوإلاع اال تإلاجاات كلماا دز ا
دهمإلع اللو الذي ت وم به وسائل األيام ي
الفر باار يلل هذا االيتما

إلاة الفر

ولذا يون تو إلر وسائل األيام تزا ال يلال

ودن هااك ياقع باإلن جام االيتماا ال لا وتاو إلر وساائل األياام 0

( )2
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يواسااتخلام لاال ل اجتماااي تصلإلل ا للا ااام االجتماااي وصااف ويلاار العاقااع بااإلن وسااائل األيااام
والجمهااو والمجتم ا ك اال كو االة توصااف بااليتمااا المتوااا ع ( )5وتعماال ر ر ااع االيتمااا يلاال
وسائل األيام إلل ال كف ين األسواب الت تجعل لوسائل األيام اا ا قو اع ولوا ارة يا بعا
األ إلان وتو إلرات غإلر لوا رة و عإلفع ي د إلاان د ارى  0وها توصاا يا العاقاع باإلن االيتماا
يلل وسائل األيام وبإلن الا ام االجتمااي والجمهاو

وتفتارض دن ر اام وساائل األياام جازرا

هالاااا لااان الاساااإلج االجتمااااي للمجتمااا الصااال ا وهاااذا الا اااام لاااه ياقاااع بااااأليرا والجماياااات
والما مات وار م االجتمايإلع األ رى (. )6
يا ر ااع االيتمااا يلاال وسااائل األيااام ت االم دطااا ا لفهاام ياقااات االيتمااا بااإلن وسااائل األيااام
والجماهإلر المختلفع والمجمويات االجتمايإلع دو الا م االجتمايإلع (. )7
وطو ا لتعر اف االتةااع بوراه المكاا كع يا الرساائل االتةاالإلع التا تصمال المعاار المت ا باع باإلن
دطراف العملإلع االتةالإلع ( )1يوره م ااا يهم دسواب ايتما الجمهاو يلال وساائل إيالإلاع لعإلااع
ون غإلرها يا تإلا ات الجمهو لوسائل األيام تتاو

سب تفيإلاته الكخةإلع وتةو اته يما

ست لله هذه الوسائل له لن ليمورات تتفن دو ال تتفن ل هذه التفيإلات دو التةو ات (. )9
و وم الما و الخاص بايتما األيرا يلل وسائل األيام يلل يالتإلن ئإلسإلتإلن:
الدعامة اوولى دن هااك دهلايا لأليرا وغون تص إل ها لن اع المعلولات الت تويرها المةاا
المختلفع سوار كارت هذه األهلاف خةإلع دو اجتمايإلع .
الدعامة الثانية  :ايتواا ر اام وساائل األياام ر اام لعلولاات اتص م يا لةاا
الخاصع باأليرا وتتمثل هذه المةا

تص إلان األهالاف

ي لرا ل است ار المعلولات وركرها لرو ا بعملإلع األيلا

والترتإلب والتاسإلن لهذه المعلولات م ركرها بةو ة د رى (. )00
وت وم الا ر ع يلل يلة ايترا ات ه (: )00
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 0 0تختلااف

جااع اساات را الا ااام االجتماااي وتوازرااه رتإلجااع التغإلاارات المسااتمرة وتوعااا لهااذا

اال تاف تز ل دو ت ل الصاجع إلل المعلولات واأل وا يف

الع يلم االسات را االجتمااي تاز ا

الصاجع للمعلولات يإل ون األيرا دكثر ايتما ا يلل وسائل األيام ي
 0 4عتور الا ام اةيال لهما للمجتم وتز ا
الجمهو وت ل

جع ايتما ه يلإلاه يا

جع ايتما ه يلل الا ام دأليال ي

 0 3ختلااف الجمهااو ياا

الع يلم االست را .
الاع إ اوايه ال تإلاجاات

الع وجو قاوات بل لع للمعلولات .

جااع ايتمااا ه يلاال وسااائل األيااام رتإلجااع ا تاياااتهم ياا األهاالاف

والمةالح والصاجات الفر ع .
و كل رموذج االيتما يلل ال وإلعع التفايلإلع لعملإلات تاو إلر وساائل األياام بكا ل دساسا وتفايال
ر م وسائ ل األيام والا م االجتمايإلع والتو إلر يلل استجابات الجمهو والت تا ر يلال المجتما
ووسائل األيام والاموذج هو كا ت (. )04
نظم وسائل اإلعالم عدد
ومركزية وتنوع وظائف
المعلومات

النظم االجتماعية درجة
تنوع الثبات (البنائي)

الجمهور
( درجة االعتماد على وسائل اإلعالم
المتنوعة )
التأثيرات
المعرفية
العاطفية
السلوكية
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وتتوقا الا ر ااع دن ايتماا الجمهااو يلال لعلولااات وساائل األيااام اتم لاان دجال تلوإلااع ا تإلاجااات
ودهلاف لصل ة لن قول الجمهو ودن
قلم المساواة ودن

جع ايتما الجمهو يلال وساائل األياام ها لإلسات يلال

جع هذا االيتما تختلف لن وسإللع إيالإلع إلل د رى (. )03

وتفترض ر ر ع االيتما يلل وسائل األيام دره كلما كان ايتما الجمهاو يلال هاذه الوساائل يا
استخلالاتهم وا تإلاجاتهم كلما كان تو إلر هذه الوسائل يلإلهم دكثر(. )02
ودن

جاع ايتما رااا يلاال وسااائل األيااام وليااموراتها ها بمثابااع المفتاااب لفهاام لتاال وكإلااف تغإلاار

الرسائل االتةالإلع لوسائل األيام لعت لات ولكاير دو سلوك الجمهو (. )05
ودن األياارا لثاال الااا م االجتمايإلااع اكاائون ياقااات ايتمااا يلاال وسااائل األيااام ألن األياارا
تااوجههم األهاالاف وبع ا

دهاالايهم تت لااب الوصااوع إلاال لةااا

تسااإل ر يلإلهااا وسااائل األيااام

الجماهإلر ع(. )06
و عتمل األيرا يلل وسائل األيام لتص إلن األهلاف ا تإلع )07( :
 0 0الفهررم لثاال لعريااع الااذات لاان اااع الااتعلم والصةااوع يلاال الخواارات الفهاام االجتماااي لاان
اع لعريع د إلار ين العالم دو الجمايع المصلإلع وتفسإلرها .
 0 4التوجيه و كتمل يلال توجإلاه العمال لثال :دن ت ار لااذا تكاتري وتوجإلاه تفاايل لثال يلال
الالت ين كإلفإلع التعالل ل لواقف جل لة دو صعوع :
 0 3التسررلية وتكااتمل يلاال التساالإلع الماعزلااع لثاال :الرا ااع واالسااتر ار واالستكااا ة والتساالإلع
االجتمايإلع لثل الذهاب إلل السإلاما ولكاهلة التلفز ون ل األسرة .
و اتج ين االيتما يلل وسائل األيام لجمويع لن التو إلرات دهمها:
 0 2التأثيرات المعرفية )21(cognitive effects
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لثل إزالع الغموض الااتج يان ايت اا المعلولاات ال ايإلاع لفهام الصالل وذلاأ بت ال م لعلولاات كايإلاع
وتفسإلرات صصإلصع للصلل ود يا التو إلر ي د اك الجمهو لألهمإلع الاساوإلع التا تماصهاا لاوع
ال يا ا ييا ين التو إلرات الخاصع بال إلم والمعت لات .
 0 1التأثيرات الوجدانية affective effects
والت ا تخااص المكاااير واأل اسااإلس لثاال ز ااا ة المخاااوف والتااوتر والصساسااإلع للعاااف ود يااا
التو إلرات المعاو ع لثل االغتراب ين المجتم
 0 3التأثيرات السلوكية behavioral effects
والمتمثلع ي الصركع دو الفعل الذي

هار يا سالوك يلاا

وهاذه التاو إلرات راتجاع يان التاو إلرات

المعريإلع والتو إلرات الوجلارإلع ولترتوع يلإلها0
وتةااا اف بصاااول االيتماااا يلااال الوساااائل الجل ااالة والتااا تعااال الةاااصايع االل ترورإلاااع د ااال هاااذه
الوسائل

من دروا بصول التو إلرات(. )09

وي الساوات األ إلرة يون الوصول العلمإلع ي لجااع التاو إلرات الافساإلع لوساائل األياام قال تزا الت
السإلما وسائل األيام الجل لة (. )40
و عل تك إلل اتجا هات الجمهو رصو قيإلع لعإلاع هو د ل رتائج االيتما يلال وساائل األياام واتا
ه ا د اال د ا اع التااو إلرات المعريإلااع

إلااا تماالرا وسااائل األيااام بتاالين ال رهااائ ياان األ االال

والمو ويات واأل خاص لما سايل الجماهإلر يلل ت و ن اتجاهاات رصاو تلاأ األ اإلار لان ااع
العملإلات االرت ائإلع الت

وم بها األيرا (. )40

يتو إلرات وسائل األيام تولد بالتو إلرات المعريإلع دي ت و ن لعا ف ولعلولات جل لة دو تعز از لهاا
وتو إلرات ياطفإلع والتا تتيامن التاو إلر يلال يواطاف و اعو الجمهاو رصاو لو او دو قياإلع
لعإلاع تتيمن تغإلر سلوك الجمهو وذلأ باتخاذ لوقف لعإلن والسلوك رصوه ون د اع د رى لان
دروا السلوك يالمعريع ه د ل يااصر االتجاه وه ل ر دساس ي السلوك جعل الفار

وال دو
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لتااو را بواائااه المعريا الااذي كاامل ياال ا دكواار لاان المعااا ف والمعلولااات والخواارات التا

ااري

تتفاااوت دهمإلتهااا وتتوااا ن ي ا طوإلعتهااا وي ا ياقاتهااا بمو ااو االتجاااه إلااا ت ا ر ي ا العاةاار
الكعو ي والت و م للفر رصو لو و االتجاه (. )44
وقإلاس االتجاهات عل لن االهتمالات الرئإلسع لوصول تو إلرات األياام( )43وذلاأ لان دجال تصل ال
جع الاجاب الت قالت به وسإللع إيالإلع لعإلاع ي التو إلر يلل جمهو ها .

للى

يا تماع ز ا ة تو إلرات وسائل األيام يلل الجمهو

وار يااللا تمال ر ام وساائل األياام األيارا

بخااللاتها وتوصاال لهاام لعلولااات ئإلسااإلع وير االة يل جااع ايتمااا األياارا يلاال المعلولااات الت ا
ست ورها لن وسائل االتةاع تعتور لتغإلرا دساسإلا لفهم لتل ولمااذا تغإلار وساائل االتةااع لعت الات
ولكاير وسلوك األيرا (. )42
اهمية مواقع التواصل االجتماعي
عإل

المجتم المعاصر تصوالت هائلع ي لجاع االتةاع واةيام د ت ي السااوات األ إلارة إلال

تغإلرات كوإلرة يا دساالإلب إرتااج وتوز ا وتل ا المعلولاات .ي ال ههارت ت اإلاات ودساالإلب اتةاالإلع
ل ثع ،وارتكرت ين طر هاا ةاائص ووهاائف اتةاالإلع جل الة ،لان دهمهاا التصاوع لان وساائل
االتةاع الجماهإلري ذات االتجاه الوا ل ،والمصتوى المتجارس ،إلل ت اإلاات االتةااع التفايلإلاع ذات
االتجاااهإلن ،والميااالإلن المتعاال ة ،وههاار لة ا لح (اةيااام الجل اال) للتعوإلاار ياان هااذه ال ااواهر
الجل لة.
ياةيام الجل ل غإلر لن طرت تف إلر الجمهو و ت وله للعل ل لن األ وا و المو اويات و
األ لال ودصوصت ال رت الت لإلل ع ي وسائل اةيام ال ل مع غإلر كايإلع إلا متاز اةيام الجل ل
بالعل ل لن الت اإلات الجل لة والجذابع(،)45كما ان وسائل اةيام توسعت يا لما سااتها اةيالإلاع
لن اع المواق االجتمايإلع لتجعل الجمهو دكثر لكا كع وتفاياً لعها لما جعلها رموذجا ً وسائل
اتةاع تفايل لتوازن(.)46
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ارتكاارت وسااائل اةيااام الجل اال بعاال يةاار سااا يإلااه االتةاااع د ااا ي االتجاااه وغاااب يإلااه صااوت
الجمهو م ي ل د لل ههو اةرتررت تصوالت جوهر اع يا طوإلعاع االتةااع اةرساار االجتمااي
الجماهإلري ،للل جع الت دصوصت لعهاا بصاول االتةااع الجمااهإلري –يالاع ،-وبصاول التاو إلرات
االجتمايإلع – اصع -ي

اجع إلل لراجعع اللع لتف بمت لوات هذه التصوالتم ()47

يف هل الثو ة االتةالإلع الجل لة التا

عإلكاها العاالم ا ن ،دًصاوصت او ع االرتررات او ع واساعع

االرتكااا  ،ووسااإللع اتةاااع وإيااام جل االة ول ا رة  ،تااربا س ا ان العااالم بعيااهم بااوع

 ،وتتمإلااز

بالسريع الفائ ع واليخالع المتااهإلع ،وتعم كل جوارب إلاتاا ،وتسهم ي تامإلع قل اتاا يلل التف إلر،
وتيغا ل ا إلس الزلن ،وال تعترف بالفروت الجغرايإلع والم ارإلع ،وتسايل ي تغإلإلار ال ر اع التا
رف ر بها وال ر ع الت رتفايل بها ل ا

ر ن ،بل ولا ر وله لهم ،وهو لا جعل ال اائمإلن يلال هاذه

الكاااو ع ول و هاااا اااو ون الا اااام العاااالم الجل ااال ،و ةاااوغون ايتاااه ،و وجهاااون سإلاسااااته،
و تص مون ي اقتةا اتهم ()41
برزت ي ا ورع األ إلرة و ات التواصل االجتماي يلل و ع اةرتررت و

إلات بارتكاا كوإلار

يلل الةعإلل العالم  ،بل وقل بات بعيها لان دكثار المواقا ز اا ة يا العاالم ،تال إرهاا دصاوصت
ت غل يلل لا كان عرف ي يلم االجتما بـ ( الم ان الثالا ) دي الم ان الذي لجاو إلإلاه اةرساان
بعل ل اره األوع (الوإلات) ول اراه الثاار (العمال دو المل ساع او الجالعاع)  ..ل ال دصاوح وا اصا ً دن
الم ان الثالا دصوح ل ارا ً إلإل ترورإلا ً بالتإلاز( )49
و كإلر لفهوم التفايل االجتماي إلل تلأ مالعملإلات اة اكإلع والمكاير ع والسلوكإلع الت تاتم باإلن
األطراف المتةلع بصإلا تتوا ع هذه األطراف سائل كثإلرة يإلماا بإلاهاا يا لوقاف اجتمااي لصال
زلارإلا ً ول ارإلا ً و ون سلوك كل طرف لاها لاوها لسلوك ال رف ا ر)30( ،

الل اسات ت الساب ع
الل اسات العربإلع
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اسع يوز ع الصرب

( )30( )4004وياوارها قيا ا السعو ات ي الفإلسووك

اسع الع

كااروب ( لوهااا تعاالي ) وهااليت الل اسااع إلاال اةجابااع يلاال لجمويااع لاان التسااا الت تتعلاان
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بالمك لع الوصثإلع ولاها الو التفايال يا الفإلساووك ولاا ها دهام ةاائص الفإلساووك و و
المردة ي الفإلسووك ولا دبرز ال يا ا الت

ر ها كروب ( لإلها تعالي ) لاا األهالاف التا

سعل إلإلها ال روب لن اع طر ها هذه ال يا ا للى دتفات دسلوب ال رب والمعالجع ل يا ا
المردة لن ال إلم العالع للمجتم

وهل هااك تغإلر ي رو ال يا ا الم رو ع ي الفإلســـووك يما

هااو بوسااائل األيااام وذلااأ بااالت وإلن يلاال يإلاااع بل ا يـااـل ها (  ) 3063لكااترك إلااا قالاات
الوا ثاااع بجمااا المعلولاااات لااان ااااع الما
االل ترور

اااع بالمكاااا كع والم ابلاااع يوااار الهااااتف والور ااال

وتوصلت الل اسع إلل قيا ا المردة وصو تها المرسولع لها لااذ سااإلن طو لاع يا

وسائل األيام الت لإلل ع لام تتغإلار بال جاار األياام الجل ال لإل كال يلإلهاا ودن كارات يا الما ا
ترساام ياهااا هااذه الةااو ة يااالمردة الإلااوم لاان اااع االرفتاااب الفيااائ جااارت لترساام لز اال لاان
التس إلح ين قيا اها واهتمالاتها .
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اسع يل ي لع رجا ات ( )34( )4004وياوارها استخلالات األسرة األ رإلع للفإلسووك

واأل ااوايات المتص ااع لاهااا

اسااع لسااصإلع يلاال يإلاااع لاان المتزوجااات العااالات يا جالعااع

الإلرلوك  0وهليت الل اسع يلل لعريع واي استخلام المتزوجات العالات لموق الفإلسووك
واأل وايات الت تتص ن يال الموصو ات يال استخلالهن للفإلسووك واألسواب الت تصاوع ون
استخلام الموصو ات لموق الفإلسووك ودييل األوقات ويل والسايات الت ت ياإلها الموصو اات
ل ا الفإلسااووك ورويإلااع المو ااويات والملفااات الت ا تتوا لهااا ل ا ا

اار ن يلاال الفإلسااووك 0

و ااملت يإلاااع الل اسااع (  ) 401لفاار ة وجمعاات المعلولااات لاان اااع قإلااام الوا ااا بتا ااإلم
اسااتما ة است ةااار تتياامن لتغإلاارات الل اسااع ال ابلااع لل إلاااس  0وتوصاالت الل اسااع إلاال دن لااا
رسااوته ( 5و ) % 65لاان يإلاااع الل اسااع وجاال لاال هن ساااب خة ا يلاال لوق ا التواصاال
االجتماي

ودن األصلقار لن جهع واةرتررإلت لن جهع د رى كارتا دهم الوسائل الت ساهمت

يا لعريااع الموصو ااات بمواقا التواصاال االجتماااي ( الفإلسااووك ) ودن ااوال

لثا اللااوات

ستخللاه وبما رسوته ( ) % 67 7لإلس لل هن وقت لصل لفيل الساتخلام الفإلساووك بالل جاع
األولل وكارت الم اط اة وا اع الهالاع والااا ة والم ااط الل اإلاع ها األكثار تفياإلا وبماا
لجمويه ( ) % 25 9لن لجمو اةجاباات ودن د اوايات التواصال االجتمااي ت اللت يلال
غإلرهااا لاان األ ااوايات األ اارى يااال الموصو ااات وبمتوسااا ساااب ل االا ه (  ) 3009يلاال
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الم إلاس الرباي

يال استخلالهن للموق لما لع يلل دهمإلع هذا الموق ي دب ار األيرا يلل

اتةاع وتفايل ل بعيهم الوع
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اسااع طلعاات يواال الصمإلاال يإلساال  )33(4004اسااتخلالات طاااب الجالعااات الفلس ا إلاإلع

لكااو ات التواصاال االجتماااي ياا التويإلااع بال يااإلع الفلساا إلاإلع –

اسااع لإللارإلااع وهااليت

الل اسع إلل قإلاس للى اساتخلام طلواع الجالعاات الفلسا إلاإلع لكاو ات التواصال االجتمااي يا
التويإلع بال يإلع الفلس إلاإلع ودهم الكو ات الت اساتخللوها ولالى رجاا هم يا اساتغاع هاذه
الكااو ات يا إ ةاااع الص ااائن والمعلولااات الساالإلمع ااوع ال يااإلع الفلسا إلاإلع إلاال الجمهااو إلن
العرب واألجاو

إ ايع إلل التعرف يلال المكااكل التا واجهاتهم يا اساتخلام هاذه الكاو ات

وكإلفإلع ت و ر و هذه الوسائل واستغالها لخللع قيإلع الكعب الفلس إلا العا لع  0وايتملت
الل اسااع الماااهج المسااص وباسااتخلام د اة االسااتوإلان ووزياات اسااتما ة االسااتوإلان يلاال يإلاااع
ل ورع لن (  ) 300لان طلواع الجالعاات الاثال يا ق اا غازة وها الجالعاات الرئإلساإلع يا
ال اا جالعاع األقةاال واألزهار واةساالإلع وتوصاالت الل اساع إلال دن الفإلسااووك هاو دكثاار
و ات التواصل االجتماي استخلالا بك ل يام لن قول الموصاو إلن ووصالت رساوع المهتماإلن
باستخلام او ات التواصال االجتمااي يا التويإلاع بال ةاوع الفلسا إلاإلع إلال (  ) % 36 9لان
دجمال الموصو إلن وكارات دكثار الوساائل التا دساتخللها الموصو اون يا التعوإلار يان المعارااة
الت ا

عإلكااها الكااعب الفلس ا إلا ه ا الةااو باسااوع يالإلااع جاالا تاهااا بفااا ت كوإلاار الا ا ااات

والتعلإل ات ود تل الصةا يلل غزة ل للع ال يا ا الت
لن اع و ات التواصل االجتماي
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اوع الموصو ون تويإلع الجمهو بها

وذلأ باسوع تز ل ين ( ) % 16لن الموصو إلن .

اسااع سااايل سااعل( )32الث اااي واالجتماااي يا

ااو ات التواصاال االجتماااي –

اسااع

لإللارإلااع ي ا لعوقااات التفاياال ( الفإلسااووك رموذجااا )  0وهااليت الل اسااع إلاال لعريااع لعوقااات
التواصاال يواار الفإلسااووك و ااملت االو الل اسااع كاال لاان الاالوع العربإلااع ا تإلااع  :الجزائاار –
المغرب – لو تارإلا – األ ن – الوصار ن لان ااع توز ا اساتما ة يلال يإلااع ت ورات لان
( )650لفاار ة  0وتوصاالت الل اسااع إلاال إن دباارز لعوقااات التواصاال والتفاياال يواار الكااو ات
االجتمايإلااع ( الفا سااووك ) هااو األلإلااع إلااا بلغاات رسااوتها يا الوصااا ( )% 41إلااا هااااك لااا
رب لن  60للإلون دل ي الوطن العرب جاارت لان ااع الل اساع وكاذلأ جاراب الاوي
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السإلاس و و الاخوع وهذا لإلل يلل تغإلإلب هذه الفئع ي المجتم وبسووها قل الاوي السإلاسا
والتواصاال االجتماااي وكااان لااا رسااوته ( )%02لاان العإلاااع  0باة ااايع إلاال اة هاااب كإ االى
لعوقات التواصل االجتماي وباسوع ( )%9كذلأ و المجتم الملر الذي د اصل لاإلس لاه
يو ي لفهوم اللولع الصل ثع ي بع

الوللان العربإلع وباسوع( )%7لن العوائن وهو كإلر

إلاال دن التواصاال ل ا الفإلسااووك هااو رااو لاان الم ا الرة األجاوإلااع

اال بع ا

األر مااع والص ااام

العرب .
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اسع  0تصسإلن لاةو

إلل  )35( 4004بعاوان و

تص إلن ا تإلاجاات الكاواب األ را –

و ات التواصل االجتمااي يا

اساع ل ا راع يا الااو االجتمااي – وهاليت الل اساع

للتعاارف يلاال اسااتخلالات الكااواب األ را لكااو ات التواصاال االجتماااي و و هااا يا تص إلاان
ا تإلاجاتهم وطو ت الل اسع يلل يإلاع ملت ( ) 416لفر ة لن الكواب الجالع األ ر ي
جالعااع الإلرلااوك و لةاات الل اسااع إلاال لجمويااع لاان الاتااائج لاهااا  :ا تفااا رسااوع اسااتخلام
اااو ات التواصااال االجتمااااي لااالى الكاااواب األ رااا باساااوع ( )% 93 7وا اااتاع الفإلساااووك
المرتوع األولل يا اساتخلام او ات التواصال االجتمااي باساوع ( )% 74 2لالى ديارا العإلااع
ل ا رع بالكو ات األ رى  0و

االستخلام الإلاول لكاو ات التواصال االجتمااي

بالمرتواع

األولل باسوع يالع ( )% 50و وم الكواب باستخلام و ات التواصل االجتماي لن سايع إلل
سايتإلن ولإلا باسوع ( )% 31 0كما توصلت الل اسع إلل دن هااك مس اجاات أل اوايات
ص ها الكواب الجالع األ ر لن استخلام و ات التواصل االجتماي وهذه الصاجات لرتوع
سااب دولو ااات اساااتخلالها وهاا  0 0اجاااات لعريإلااع و لعلولاااات  0 4اجااات وجلارإلاااع و
سااالوكإلع  0 3اجاااات خةاااإلع براغماتإلاااع  0 2اجاااات اجتمايإلاااع و تواصااال  0 5اجاااات
الهروب لن الواق للر الفراغ .
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اسااع  0ياطمااع الزهاارار لصماال د ماال السااإلل و  0بسااات يواال المصساان الع واااوي 4004

( )36استخلالات الكواب السعو ي لمواق التواصل االجتمااي وياقتهاا بورمااط الكخةاإلع
 0استخللت الل اسع الماهج المسص

ود اة االستوإلان ووزيت االساتما ة يلال ( ) 200لفار ة

وطو ت الل اسع ي جاوب جلة وتوصلت الل اسع إلل يلة الالت لاها دن الاسوع األكوار لان
العإلاع كارت لن اةرال وبلغات ( )% 56يا ل ابال ( )% 22لان الاذكو

وكاان المعالع العاام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   828 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد الثامن عشر السنة السابعة 0215
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة ساع الرسائل يور الموق هاو ساالع وا الة دو دكثار يا الإلاوم الوا ال باساوع ( )% 24لان
جم العإلاع ودن دكثر اللواي الت تصفز المستجإلوإلن بك ل يام يلل إ ساع سائل دو تعلإل ات
هو دن علن د ل دصلقائهم يلل لو و لا دو دن تب د لهم يلل الصائا الخااص بهام وذلاأ
باسوع ( )% 70لإلها دن تصفز لإل ساع دو التعلإلن رتإلجع لااقكع لو و ذو دهمإلاع بالاساوع لاه
( )%01لع م المستجإلوإلن يوروا دن السوب ي استمرا هم التواصل لا ا
الموق

ار ن لان ااع

غوتهم ي ت و ن ياقاات جل الة ولفإلالة ( )%64لإلهاا توقا دن ص ان لهام ذلاأ ل اراع

اجتمايإلع ( )%40ورسوع ( )%02تتوق تصسإلن لستوى لعإلكتها دو تص إلن ز اا ة للموساع يا
الل ل الما ي .
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اسع الر بات سعو إبراهإلم الزولان  )37( 4004تعرض الكاواب الساعو ي للكاو ات

االجتمايإلااع

اسااع وصاافإلع لإللارإلااع يلاال يإلاااع لاان ال اااب وال الوااات الجااالعإلإلن ي ا لل اااع

الر اض وهليت الل اساع إلال لعرياع جام تعارض الكاواب الساعو ي للكاو ات االجتمايإلاع
وال كااف ياان درماااط اسااتخلام الكااواب السااعو ي للكااو ات االجتمايإلااع ولعريااع واي ا الكااواب
لاستخلام والوقوف يلل األ وايات الت تص ها وسائل األيام الجل ل باة ايع إلل استجار
العوالل الم رة ي درماط استخلام الكواب السعو ي للكاو ات االجتمايإلاع وتعال هاذه الل اساع
لن الل اسات الوصفإلع وباستخلام الماهج المسص

وا تإلا يإلاع ل ورع لن ( )400لفر ة لن

الكواب السعو ي بعل لتساو لن الجاسإلن لن طاب المر لاع الجالعإلاع طااب جاالعت األلاام
لصماال باان سااعو اةسااالإلع وجالعااع الملااأ سااعو يا لل اااع الر اااض  0وككاافت الل اسااع ياان
ا تفااا قاال ة الكااو ات االجتمايإلااع يا إ ااوا

اجااع المسااتخللإلن للعل اال لاان الاالواي ي اال اال

التعرف يلل لعلولات وتفاصإلل د ايإلع لأل لال لن ولهم ي المرتوع األولل كماا دههارت
رتائج الل اسع دن لتغإلر الاو لن إلا ت سإلم يإلاع الل اسع إلل طاب وطالوات

ر ي بلا اع

اساتخلام يإلاااع الل اساع لاان الكاواب السااعو ي لإلرتررإلات وان ال اااب كااروا األسااون السااتخلام
اةرتررإلاات وتوصاالت الل اسااع د يااا ياان ا تفااا لعاالع

ااا المسااتخللإلن لاان العإلاااع ياان

الكو ات االجتمايإلع لن إلا السريع ي ر ال الخوار والمعلولاع إلاا د اا غالوإلاع العإلااع إلال
ااهم بل جاع كوإلارة يلإلهاا
الثالثع

ااهم يان لساا ع الصر اع المماو اع يإلهاا ويا

ويا المرتوااع

ا العإلاع إلاع ت اي الفرص للى جمإل دطإلاف المجتم للتعوإلر ين د هم  0و رجت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   822 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد الثامن عشر السنة السابعة 0215
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الل اسع باة ا ة إلل ا تفا رسوع يلم لتابعع الكواب الجالع لوسائل األيام الت لإلالي بمعالع
لا العإلاع ت ر وا وهذا لا كل يازوف يال كوإلار لان الكاواب الساعو ي يان األياام الت لإلالي
لمثا بالةصف .
اسع  0د رف جاع سن لصمل  )31( 4004يمال الوصاا يلال
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اساع و الكاو ات

االجتمايإلع ي ت و ن الردي العام يا المجتما العربا رصاو الثاو ات العربإلاع

اساع لإللارإلاع

ل ا رااع يلاال الجمهااو العرباا ي ا ( لةاار – تااورس – لإلوإلااا – سااو ا – الااإلمن ) وتهاالف
الل اسع إلل تفعإلل و الكو ات االجتمايإلاع كوساائل ل ثاع يا دياا ة صاإلاغع وتكا إلل الاردي
العام ي األق ا العربإلع تجاه الثو ات العربإلع لخلن بإلئع تفايلإلع م ان اساتثما ها ك اوة

اغا

عوإلع وسإلاسإلع ي ال يا ا الهالع لست وا بعال رجااب هاذه الثاو ات وتصال اةطاا الجغرايا
للل اسااع ي ا لل اااع اللو ااع ب اار واةطااا الوكااري للل اسااع تمثاال ي ا الجاسااإلات العربإلااع لاان
لةر إلن ولإلوإلإلن وتورسإلإلن وسو إلن و ماإلإلن وذلاأ يا المر لاع العمر اع لان  60 – 01سااع
ولفترة زلاإلع التالت لان  0دكتاوبر  4000و تال  42يورا ار  0 4004وتعال هاذه الل اساع لان
الل اسااات الوصاافإلع التاا تسااعل لرصاال وتوصااإلف د اار اسااتخلام الكااو ات االجتمايإلااع يلاال
توصإلف الردي العام رصاو الثاو ات العربإلاع وايتمالت الل اساع يلال لاهجا المساح والمااهج
الم ا ن ألجرار ل ا رات كمإلع وكإلفإلع لن ااع الت وإلان يلال يإلااع قوالهاا ( )500لفار ة 0
وتوصلت الل اسع إلل وجو تفوت وا ح للكو ات االجتمايإلاع يا ت او ن د ار الجمهاو رصاو
الثو ات العربإلع رتإلجع لتواير ياللإلن دساسإلإلن وهما سماب هذه الوسائل بصر ع دكوار ب ثإلار لان
الوسائل الت لإلل ع وقل تها يلل تص إلن المكا كع بفايلإلع وهااك تهل ل
الت

إل ا للوساائل الت لإلل اع

وت يجزها ويكلها بل جات لختلفع و اصع ل ت و الكو ات االجتمايإلع بوجه اص

والميمون المرت ز يلل المتل

بوجه يام .

كما وت وجاو د ار للااو والجاساإلع يا اساتخلام األيارا للكاو ات االجتمايإلاع وااليتماا
يلإله ي ت و ن د ائهم ي
ياقع بإلن الكو ع الت

إلن لم ثوت وجو يروت ترج للسن دو التعلإلم كما وت وجاو
ستخللها األيرا ولستوى التفايل واال جابإلاع يا اساتخلام الكاو ع

وكذلأ وت وجو ياقع بإلن االيتما يلل الكو ع االجتمايإلع واالتجاه رصو العربإلع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   822 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد الثامن عشر السنة السابعة 0215
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اسع  0اا د مل يراب

 0بساات د مال الع وااوي –  )39( 4004لةالاقإلع الميامون

الخوااري لمواق ا التواصاال االجتماااي لاالى الكااواب –

اسااع لإللارإلااع يلاال يإلاااع لاان الكااواب

السعو ي  0وسعت الل اسع إلل التعرف يلل طوإلعع تعارض الكاواب الساعو ي للااما الخواري
ياا المواقاا االجتمايإلااع والتعاارف يلاال لاالى وياا الجمهااو السااعو ي المسااتخلم للمواقاا
االجتمايإلع بمفهوم المةلاقإلع والعااصر الم ورع لاه 0و صال لالى ايتماا الجمهاو الساعو ي
يلل الميمون الخوري للمواق االجتمايإلع وتصل ال يا دي المجااالت ز ال ايتماا ه وال كاف
ياان لاالى وي ا الموصااو إلن بااالفروت بااإلن المةااا

اةيالإلااع وتلااأ الفر ااع و صاال وتصلإلاال

للعااصر الم رة يلل الموصو إلن ي ت إلإلمهم لملى لةلاقإلع لاا اكار لان ليامون واري يا
المواق االجتمايإلع بهالف الوصاوع إلال رماوذج ل تارب لمعاا إلر قإلااس لةالاقإلع لاا اكار لان
د وا يلل لواقا التواصال األجتمااي  0تمثلات يإلااع الل اساع بعإلااع يكاوائإلع قوالهاا ()400
لفاار ة لاان الكااواب السااعو ي ولاان الجاسااإلن تتااراوب ديمااا هم ( )35 -01يالااا 0وتوصاالت
الل اسااع دن لسااريع لواقا التواصاال االجتماااي يا ر اال األ وااا

و ا لهمااا يا التااو إلر يلاال

دسواب تعرض الكاواب لمواقا التواصال االجتمااي وااليتماا يلإلهاا كمةال لأل واا وجاار
اللاي الخاص بت اولوجإلا الوسإللع رفسها باساوع  %40كو ال دساواب االيتماا يلإلهاا ودو اصت
الاتاائج دن دغلوإلاع الكاواب الساعو ي تفيال االيتماا يلال الفإلساووك يا ركار األ واا وجاارت
بالمرتوااع األولاال  %20 5تاهااا التااو تر  %41 5اام الإلوتإلااوب باسااوع  %07ود إلاارا الةااصايع
االل ترورإلع . %02
الل اسات األجاوإلع:
 -تو إلر هذه المواق ي الصمات السإلاسإلع

إلاا رجال دن العل ال لان الل اساات

اساع لاإلم وجاوالن

(، 4000 ) 20و اسع تاورر و لإلو  ، )20(4000اسع هارسون ود رون ،)24( 4000و اسع
ولان ولوكر ، ) 23 ( 4009و اسع تاا اوو تز ) )22( 4007اهتمات بتاو إلر الم ااط التا بثات
يلاال الإلوتإلااوب والفإلسااووك ولاااي سااوإلس يلاال إ اك الجمهااو للمر ااصإلن السإلاسااإلإلن ي ا

ملااع

االرتخابات الرئاسإلع األلر إلع ي ، 4001وكإلفإلع استخلام هذه الم اط لان قوال المر اصإلن لت او ن
الت اا ب و المكاا كع االجتمايإلاع لا الااا وإلن ،كماا دو اصت الاتاائج دن اساتخلام الإلوتإلاوب وساإللع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   822 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد الثامن عشر السنة السابعة 0215
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيالإلااع يعالااع وغإلاار ل لفااع ،ولااذا دوصاات بياارو ة االهتمااام بل اسااع اهتمااام وسااائل األيااام
بالإلوتإلوب لتعمإلم يائلته يلل هذه الوسائل.
اسااع Mohmmed Elmasry,Across-culture & Philip J .Auter.Ph.d.
content analysis of student Facebook use,Paperto be Presented at the
 ) 25(6th Annual Forum,April,2012.دستخلالات طلوع الجالعع للفإلسووك لتصلإلل
ليمون الث ايات المختلفع ملت الل اسع()426لفر ة لن طلوع د لى الجالعات األلر إلع
وجالعتإلن لن جالعات الكرت األوساا وبالتصل ال جالعاع لةار ع ود ارى ق ر اع ود وتات
الاتائج العالع للوصا الل تاو األكتكايات واأليارات بواس ع التصلإلل لمستوى الث اياع لان
ااع الفإلساووك كااذلأ د اا ت الاتااائج الال تزو ال درااوا لان المعلولااات وتركاز الل اسااع
الصالإلع يلل ال إلام باستخلام يملإلع تصلإلل الميمون يلل طلوع كلإلات لةر وق ر للتوصال
الل التكابه واأل تاف ين كإلفإلع تواصل ال لوع يور الفإلساووك لا لجموياات لاوياع لان
األصلقار0وكذلأ ت كف الل اسع د تإلاا ال لواع لمعلولااتهم ولعاريتهم الكخةاإلع لان هاذه
األ اة0
وين تو إلرات اةرتررات يا لجااع التغإلإلار االجتمااي دكالت اساع يان اةرتررات ورها اع
االتةاع ال اول يلال يايلإلاع االتةااع لان ااع االرتررات يلا تاو إلرات االرتررات يا
لجاع التغإلإلر االجتماي والسإلاس والمعري ر را لما تتإلصه ت اولوجإلا
االرتررت لن المزج بإلن يااصر التوقإلت والم اان  ،و إلاا تمتازج الهو اات االجتمايإلاع وال إلاراات
الث ايإلع لعا لت لم درماط ايإلع واجتمايإلع وسإلاسإلع جل لة )26(.
 دراسة  ,(No Date) Urista Dong& Dayوعنوانها
(Explaining Why Young Adults Use Myspace & Facebook Through
) .Uses and Gratifications Theoryوهاليت الل اساع إلال التعارف يلال العوالال التا تصفاز
اال خاص يلل استعماع لواق التواصل االجتماي لمثلع بموقع (لاي سوإلس والفإلسووك) بهلف تلوإلع
غواتهم وا تإلاجاتهم وذلأ لن اع يإلاع ل وراع لان ( )50طالواا لان جالعاع كالإلفو رإلاا ،ا اتركوا يا
ست لجمويات ب ع للصةوع يلل المعلولات الم لوبع للل اسع.
وقاال ككاافت الل اسااع دن الموصااو إلن سااتخللون لواق ا التواصاال االجتماااي ة ااوا اجاااتهم
الكخةااإلع و غواااتهم لاا ا اار ن ر اارا ً ل ااون هااذه المواقاا لاان اكثاار الوسااائل قاال ة يلاال توصااإلل
المعلولات إلل ا ر ن لهما كان يل هم وبك ل لص .
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كمااا ديااا ت الل اسااع ا يااا دن اسااتخلام ااو ات التواصاال االجتماااي سااهم ي ا توا ا و يا ااع
العاقات ل ا ر ن لان ااع الميامون والخ اباات التا تةااغ بكا ل لص ا يلال الكاو ع كماا دن
ااو ات التواصاال االجتماااي تم اان المسااتخللإلن لان ا تإلااا األ ااخاص الااذ ن م اااهم االطااا دو ياالم
االطا يلل لصتو ات الملف الكخة للمستخلم)27(.
ثالثا نتائج الدراسة الميدانية
وتتياامن رتااائج الل اسااع المإللارإلااع والت ا تاام دجرارهااا يلاال ( )200لوصااول لاان لسااتخلل لواق ا
لعااون يلاال الواارالج والصمااات االرتخابإلااع للمر ااصإلن لارتخابااات

التواصاال االجتماااي ولاان

الورلمارإلع العرقإلع . 4002توصإلف يإلاع الل اسع طو اا لمتغإلاراتهم الل موجرايإلاع  .جالوع قام ()0
توصإلف يإلاع الل اسع طو ا لمتغإلراتهم الل موجرايإلع.
جدو رقم ()2يبين خصائص إفراد العينة الديموجرافية والمهنية
التغإلرات

الفئات

الت را

الاسوع المئو ع

الاو

ذكر

439

%59 1

درثل

060

%20 3

49 – 01

000

%45 3

30 – 49

011

%27 0

 20ساع يوكثر

000

%47 1

لتوسا

77

%09 3

جالع

304

%75 5

40

%5 3

طالب

077

%22 3

لوهف

067

%20 1

ديماع رة

56

%02 0

26

%00 5

494

%73

الفئع العمر ع

المستوى التعلإلم

اسات يلإلا
الوهإلفع

المسااااتوى االقتةااااا ي لرتف
واالجتماي

لتوسا
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لاخف

%05 5

64

تكإلر بإلاراات الجالوع ( )0إلال دن رساوع الاذكو لان المجماو ال لا للعإلااع باساوع بلغات (% 59 1
ورسااوع األرااال % 20ودن رسااوع الموصااو إلن الااذ ن كاراات ديمااا هم لاان  49-01ساااع بلغاات %45 3
ورسوع الفئاع العمر اع  %27 0 39 - 30ورساوع الفئاع العمر اع لمان كارات ديماا هم  20سااع ياوكثر
. %47 1
ورساوع لان كااان لساتواهم التعلإلما لتوسااا  %09 3ورساوع جاالع  %75 5ورسااوع اها ات يلإلااا
 %5 3ورسوع لن كارت لهاتهم طالب %22 3ورسوع لوهف

اول  %20 3ورساوع ديمااع ارة

 %02 0ورسوع ورسوع لن كان لستواهم االقتةا ي لرتف بلغت%00 5ولتوسا  %73ولاخف
. %05 5جلوع قم ( )4و ح توز العإلاع سب المعالع األساووي الساتخلام لواقا التواصال
االجتماي المعلع األسووي الستخلام الموصو إلن لمواق التواصل االجتماي .
جدو رقم ()1يبين استخدام العينة المبحوثة لمواقع التواصل االجتماعي في اليوم
لعلع االستخلام

الت را

الاسوع المئو ع

ولإلا

400

% 50 0

 5لرات دسوويإلا

33

%13

 2لرات دسوويإلا

43

%51

بةو ة غإلر لات مع

022

% 36 0

المجمو

200

% 000

تكإلر بإلارات الجلوع قم ( )4إلل دن الذ ن ساتخللون لواقا التواصال االجتمااي ( ولإلاا) جااروا
بالمرتوع األولل باسوع  %50 0وهم غالوإلع ديارا العإلااع م الموصو اون الاذ ن ساتخللورها بةاو ة
غإلر لات مع  %36 0م الموصو ون الذ ن ستخللورها ( 5لرات دسوويإلا) باساوع  % 1 3ام الاذ ن
سااتخللورها(2لاارات دسااوويإلا) وقاال جاااروا بالمرتوااع األ إلاارة 0األلاار الااذي كااإلر إلاال دن غالوإلااع
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الموصو إلن تساتخلم وساائل التواصال االجتمااي بةاو ة ولإلاع .دكثار لواقا التواصال االجتمااي
الت

ستخللها الموصو ون باستمرا .

دو رقم ()3
يبين اهم شبكات التواصل االجتماعي التي يستخدمها المبحوثون باستمرار
الكو ع

الت را

الاسوع المئو ع

الفإلسووك

064

% 20 5

تو تر

002

% 41 5

الةصف االل ترورإلع

61

% 07 0

الإلوتإلوب

56

% 02 0

المجمو

200

% 000

تو ح بإلارات الجلوع قم ( )3إلل دن (الفإلسووك) هاو دكثار لواقا التواصال االجتمااي اساتخلالا
لن قول الموصو إلن باسوع  %20 5وجار بالمرتوع األولال

ام الموصو اون الاذ ن ساتخللون التاو تر

كوكثر لواق التواصل االجتماي استخلالا باسوع  %41 5م الإلوتإلوب باساوع  % 07ام الةاصف
االل ترورإلع باسوع  %02 0جاارت بالمرتواع األ إلارة  0و تواإلن لان ترتإلاب هاذه المواقا لالى يإلااع
الوصا الص ائن ا تإلع .
 -0تلر ترتإلب المواق الت تسعل للتويإلع والتث إلف واة

ا وت ل م المعلولات للى الموصو إلن0

 -4تفيإلل ديرا العإلاع للمواق الت تليم لل هم الصاجات الكخةإلع واالجتمايإلع لن اع التواصل
ل األصلقار ولواكوع األ لال وتليإلم العاقات باألصلقار وإبلار الردي الصار األلار الاذي ع ا
اللع يلل دهمإلع الفإلساووك كوساإللع للتواصال باإلن الجمهاو

إلاا ال يا المرتواع األولال وبفاا ت

كوإلر ين ب إلع المواق االجتمايإلع األ رى  .الوقت الذي يإله الموصو إلن ي االطاا يلال لواقا
التواصل االجتماي .
جدو رقم ()4
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يبين الوقت الذي يقضيه المبحوثون في استخدام مواقع التواصل االجتماعي
الوقت

الت را

الاسوع المئو ع

ال ألقل لن د ب سايات

040

% 30 3

سايع ألقل لن سايتإلن

003

% 41 3

سايتإلن ألقل لن ال سايات

76

% 09 0

اقل لن سايع

90

% 44 5

المجمو

200

% 000

توإلن لن الجلوع ( ) 2إلل دن لن يون ( ال ألقال لان د با ساايات) ولإلاا يا االطاا يلال
لواق التواصل االجتماي جاروا بالترتإلب األوع باسوع  %30 3م الذ ن يون (سايع ألقال لان
سااايتإلن) باسااوع  %41 3اام الااذ ن يااون ( دقاال لاان سااايع ) باسااوع  %44 5والااذ ن يااون
(سايتإلن ألقل لن ال سايات ) جاروا بالترتإلب األ إلر باسوع . %09 0
األلر الذي كإلر إلل دن غالوإلع الموصاو إلن

لعاون يلال لواقا التواصال االجتمااي لمالة تتاراوب

لن ال ألقل لن د ب ساايات وهاو وقات ال باوس يإلاه خةةاه ديارا العإلااع الموصو اع للتعارض
لمواق التواصل االجتماي

ولإلا  .كثايع تعرض الموصو إلن لمواق التواصل االجتماي .

جدو رقم ()5يبين توزيع المبحوثين حسب معد استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي
المعلع

الت را

الاسوع المئو ع

ائما

407

% 50 1

د إلارا

025

% 36 3

را ا

21

% 04 0

المجمو

200

% 000

تكإلر بإلارات الجلوع قم ( )5إلل دن الاذ ن ساتخللون لواقا التواصال االجتمااي بمعالع ( ائماا)
جاااروا بالترتإلااب األوع باسااوع  %50 1وهاو دكثاار لاان رةااف دياارا العإلاااع اام الااذ ن سااتخللورها
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(د إلاراا) باسااوع  %36 3ويا الترتإلااب األ إلاار الاذ ن سااتخللورها (راا ا) باسااوع  0%04 0األلاار
الذي كإلر إلال دن دغلوإلاع ديارا العإلااع ساتخللون المواقا االجتمايإلاع بمعالع ( ائماا) .الخةاائص
التفايلإلع الت

فيلها الموصو إلن ي لواق التواصل االجتماي .

جدو رقم ()6توزيع المبحوثين حسب الخصائص التفاعلية التي يفضلونها
ائما

الخصررررررررررررائص
التفاعلية

اال تإلا

د إلارا

ك

ك

%

را ا
ك

%

المتوساااااااااااااا
%

الصساب

الااااوزن
األرصااااااااااااااااراف

الاسو

المعإلا ي
كتابرررة تعليقرررات علرررى البررررامج والحمرررالت

040

%30

006

46 5

072

23 5

0 90

0 75

63 67

االنتخابية المرشحة
االطالع على تعليقات المستخدمين اآلخرين
لمواقرع التواصررل االجتمرراعي علررى البرررامج

9

44

001

49 5

473

61 0

0 57

0 61

54 33

والحمالت االنتخابية للمرشحين
تشررررترر بلرسررررا صررررور وتعليقررررات علررررى
الحمررالت والبرررامج االنتخابيررة للمرشررحين

2

0

90

44 3

305

76 0

0 55

0 70

50 67

في مواقع التواصل االجتماعي
تشترر بلرسا تسجيالت فيديو تعليقا علرى
الحمررالت والبرررامج االنتخابيررة للمرشررحين

00

45

29

04 0

320

15 0

0 23

0 65

27 67

في مواقع التواصل االجتماعي

تكإلر بإلارات الجلوع قم ( ) 6إلل دن كتابع تعلإل اات يلال الوارالج والصماات االرتخابإلاع للمر اصإلن
ي لواق التواصل االجتماي ه دهم الخةائص التفايلإلع الت
بالترتإلب األوع بمتوسا ساب  0 90ووزن رسو 63 67
ا

ستعملها الموصاو إلن إلاا جاارت
م االطا يلل تعلإل ات المستخللإلن

ر ن لمواق التواصل االجتماي يلل الورالج والصمات االرتخابإلع للمر صإلن بمتوسا ساب

 0 57ووزن رساااو 54 33

ااام المكاااا كع بإ سااااع صاااو وتعلإل اااات يلااال الصماااات والوااارالج

االرتخابإلع للمر صإلن بمتوسا ساب

 0 55ووزن رسو  50 67م إ ساع تسجإلات يإلال و تعلإل اا

يلل الصمات االرتخابإلع للمر صإلن يا لواقا التواصال االجتمااي بمتوساا سااب  0 23ووزن
رسو  0 27 67األلر الذي كإلر إلل دن اصإلع كتابع تعلإل ات يلال الوارالج والصماات االرتخابإلاع
للمر اااصإلن هااا دكثااار الخةاااائص التفايلإلاااع اساااتخلالا لااان قوااال الموصاااو إلن يااا لواقااا التواصااال
االجتماااي الت ا

عتماالون يلإلهااا ي ا

ااإلن جااارت ب إلااع الخةااائص التفايلإلااع األ اارى لوزيااع

بل جات لختلفع لن األهمإلع بإلن الموصو إلن .
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الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد الثامن عشر السنة السابعة 0215
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما عا دن يالل المكا كع لن قول الموصو إلن جار ي ل للع الخةائص التفايلإلع لما عل ل را
جإللا للعملإلع التفايلإلع بإلن لواق التواصل االجتمايإلع ولستخلل هذه المواق .
جع رص الموصو إلن ي االطا يلل الصمات االرتخابإلع للمر اصإلن وبارالجهم االرتخابإلاع يا
لواق التواصل االجتماي .
جدو رقم ()7يبين توزيع المبحوثين حسب درجة حرصهم فري االطرالع علرى الحمرالت االنتخابيرة
للمرشحين وبرامجهم االنتخابية
الت را

الاسوع المئو ع

جع الصرص
ائما

27

% 00 1

د إلارا

071

% 22 5

را ا

075

% 31 1

المجمو

200

% 000

تكااإلر بإلارااات الجاالوع قاام ( )7إلاال دن الااذ ن صرصااون يا االطااا يلاال لو ااويات الصمااات
االرتخابإلااع للمر ااصإلن وباارالجهم االرتخابإلااع لاان الموصااو إلن بل جااع (د إلارااا) جاااروا بالترتإلااب األوع
باسوع  %22 5ام الاذ ن

لعاون يلإلها(راا ا) باساوع  %31 1ام ( ائماا) باساوع  %00 1وجاارت

بالترتإلااب األ إلاار 0األلاار الااذي كااإلر إلاال دن غالوإلااع دياارا العإلاااع صرصااون ي ا االطااا يلاال
لو ويات الصمات االرتخابإلع للمر صإلن بل جع (د إلارا) .
جع اطا الموصو إلن يلل برالج و مات المر صإلن االرتخابإلع ي لواقا التواصال االجتمااي
وللى لسايلتها ي التعرف يلل برالج ه الر المر صإلن .
جدو رقم ()1يبين مدى مساعدة اطرالع المبحروثين علرى بررامج وحمرالت المرشرحين االنتخابرات
في مواقع التواصل االجتماعي في التعرف على برامجهم االنتخابية
للى اطا الموصو إلن

الت را

الاسوع المئو ع
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بل جع كوإلرة

20

% 00 3

بل جع لتوس ع

062

% 20 0

بل جع قلإللع

095

% 21 1

المجمو

200

% 000

تكإلر بإلارات الجلوع قم ( )1إلال دن الموصاو إلن الاذ ن دجاابوا باون اطايهام يلال بارالج و ماات
المر صإلن ي لواق التواصل االجتماي

سايلهم (بل جع قلإللع ) ي التعارف يلال بارالج ها الر

المر صإلن جارت بالترتإلب األوع وباسوع  %21 2م الذ ن جلون بورها تساايلهم بل جاع لتوسا ع
باسوع  %20 0وي الترتإلب األ إلر الموصو إلن الذ ن جلون بورها تسايلهم (بل جع كوإلارة) وباساوع
 . %00 3األلر الذي كإلر إلل دن غالوإلع ديرا العإلاع جلون بون إطايهام يلال بارالج و ماات
المر صإلن االرتخابإلع لن اع لواق التواصل االجتماي تسايلهم بل جع قلإللاع يا التعارف يلال
برالج ه الر المر صإلن0
اطا الموصو إلن يلل برالج و مات المر صإلن االرتخابإلع ي لواق التواصل االجتمااي و و ه
بمكا كتهم ي االرتخابات الورلمارإلع .
جرردو رقررم ()9يوضررد درجررة إطررالع المبحرروثين علررى برررامج وحمررالت المرشررحين االنتخابيررة فرري
مواقع التواصل االجتماعي ودوره بالمشاركة في االنتخابات البرلمانية
و االطاااااااا يااااااا

جاااااااع

المكا كع ي االرتخابات

الت را

الاسوع المئو ع

بل جع كوإلرة

60

% 05 3

بل جع لتوس ع

027

% 36 1

بل جع قلإللع

094

% 21 0

المجمو

200

% 000
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الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد الثامن عشر السنة السابعة 0215
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تكإلر بإلارات الجلوع قم ( )9إلل دن الموصو إلن الاذ ن دجاابوا باون اطايهام يلال بارالج و ماات
المر صإلن االرتخابإلع يا لواقا التواصال االجتمااي كاان لاه و ( بل جاع قلإللاع ) بمكاا كتهم يا
االرتخابااات الورلمارإلااع وجااارت بالترتإلااب األوع باسااوع  %21 0اام الااذ ن دجااابوا لهااا و ( بل جااع
لتوس ع ) وباسوع  %36 1وي المرتوع األ إلرة لن دجابوا باون لهاا و ( بل جاع كوإلارة ) وباساوع
 0 %05 3األلر الذي كإلر إلل دن غالوإلع ديرا العإلااع دجاابوا باون اطايهام يلال بارالج و ماات
المر صإلن االرتخابإلع ي لواق التواصل االجتماي كان له و بل جاع قلإللاع بمالى لكاا كتهم يا
االرتخاباات الورلمارإلاع0
جااع رجاااب المر ااصإلن ي ا االرتخابااات الورلمارإلااع الااذ ن اسااتخللوا لواق ا التواصاال االجتماااي
للتعر ف بورالجهم االرتخابإلع .
جدو رقرم ()20يبرين درجرة نجرال المرشرحين فري االنتخابرات البرلمانيرة الرذين اسرتخدموا مواقرع
التواصل االجتماعي للتعريف ببرامجهم االنتخابية
جااااع رجاااااب المر ااااصإلن ياااا
التعر ف بورالجهم االرتخابإلع

الت را

الاسوع المئو ع

بل جع كوإلرة

30

%71

بل جع لتوس ع

092

% 21 5

بل جع قلإللع

075

% 23 1

المجمو

200

% 000

تكااإلر بإلارااات الجاالوع قاام ( )00إلاال الموصااو إلن الااذ ن دجااابوا بااون

جااع رجاااب المر ااصإلن ي ا

االرتخابااات الورلمارإلااع الااذ ن اسااتخللوا لواق ا التواصاال االجتماااي للتعر ااف بواارالجهم االرتخابإلااع
كارت ( بل جع لتوس ع ) وباسوع  %21 5جارت بالترتإلب األوع م الموصو إلن الذ ن جلون بورها
جارت ( بل جع قلإللع ) باسوع % 23 1

م الذ ن جلون درها جارت (بل جع كوإلارة) باساوع % 7 1

 .األلار الاذي كاإلر إلال دن دغلوإلااع الموصاو إلن جالون باون رجاااب الموصاو إلن يا اساتخلالهم لمواقا
التواصل االجتماي كارت (بل جع لتوس ع) للتعر ف بورالجهم االرتخابإلع 0
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صو ة المكا كع الفايلع لن قول المواطاإلن يا االرتخاباات الورلمارإلاع تسااهم يا تصساإلن األو اا
العالع .
جدو رقم ()22
يبين صورة المشاركة الفاعلة من قبل المواطنين فري االنتخابرات البرلمانيرة فري تحسرين اووضراع
العامة
صو ة المكا كع

الت را

الاسوع المئو ع

بةو ة كوإلرة

059

% 39 1

بةو ة لتوس ع

022

% 36 0

بةو ة قلإللع

97

% 42 3

المجمو

200

% 000

تكإلر بإلارات الجلوع قم ( )00إلل دن دغلوإلاع الموصاو إلن دجاابوا باون صاو ة المكاا كع الفايلاع لان
قول المواطاإلن ي االرتخابات الورلمارإلع تساهم ( بةو ة كوإلرة ) وباسوع  %39 1وجارت بالترتإلب
األوع م الموصو ون الذ ن دجابوا ( بةو ة لتوس ع ) وباسوع  %36 0م الموصو ون الذ ن دجاابوا
( بةو ة قلإللع ) وباسوع  0%42 3األلر الذي كإلر إلال دن دغلوإلاع ديارا العإلااع الموصو اع جالون
بون صو ة المكا كع الفايلع لن قول المواطاإلن تساهم بةو ة كوإلرة ي تصسإلن األو اا العالاع0
الوسااائل اةيالإلااع األكثاار تفيااإلا لاالى الموصااو إلن ي ا الصةااوع يلاال لعلولاااتهم ياان الواارالج
والصمات االرتخابإلع للمر صإلن .
جدو رقم ()21
يبررين الوسررائل الترري يعتمررد عليهررا المبحوثررون للحصررو علررى معلومرراتهم مررن البرررامج والحمررالت
االنتخابية للمرشحين
الوسائل المفضرلة فري االعتمراد
للحصرررو علرررى معلومرررات عرررن الت را

الاسوع المئو ع
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الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد الثامن عشر السنة السابعة 0215
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرشحين
ال اوات الفيائإلع المصلإلع

374

% 93

الةصف الم وويع المصلإلع

41

%7

المص ات اةذايإلع المصلإلع

09

% 20 0

ال اوات الفيائإلع العربإلع

017

% 0 26

لواق التواصل االجتماي

320

% 15 45

404

% 73

الةصف االل ترورإلع المصلإلع

007

% 40 45

الةصف االل ترورإلع العربإلع

12

% 40

المص ات اةذايإلع العربإلع

1

%40

الةصف الم وويع العربإلع

3

% 0 75

المجمو

0370

% 000

لواق

و ع االرتررإلت

تكااإلر بإلارااات الجاالوع قاام ( )04إلاال دن ال اااوات الفيااائإلع المصلإلااع جااارت بالترتإلااب األوع كااوكثر
الوسائل اةيالإلع تفياإلا لان قوال الموصاو إلن باساوع  %93ام لواقا التواصال االجتمااي باساوع
 %15 45م لواق

و ع االرتررت باسوع  %73ام ال ااوات الفياائإلع العربإلاع باساوع  %26 75ام

الةااصف االل ترورإلااع المصلإلااع باسااوع  %49 45اام الةااصف االل ترورإلااع العربإلااع باسااوع  %40اام
الةصف الم وويع المصلإلع باسوع  %7م المص اات اةذايإلاع المصلإلاع باساوع  %2 75ام المص اات
اةذايإلع العربإلع باسوع  %4 0ام الةاصف الم ووياع العربإلاع باساوع 0 %0 75األلار الاذي كاإلر
إلل دن دغلوإلع ديرا العإلاع فيلون ال اوات الفيائإلع المصلإلع كوكثر الوسائل اةيالإلع تفيإلا تلإلهاا
لواقاا التواصاال االجتماااي ياا الصةااوع يلااال لعلولاااتهم ياان الواارالج والصمااات االرتخابإلاااع
للمر اااصإلن لااالى ااارص الموصاااو إلن يلااال لااقكاااع ا

ااار ن يااا الوااارالج والصماااات االرتخابإلاااع

للمر صإلن .
جدو رقم ()23
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يبين مناقشة المبحوثين لالخرين في البرامج والحمالت االنتخابية للمرشحين
الت را

الاسوع المئو ع

جع الصرص
ائما

020

% 35 0

د إلارا

059

% 39 1

را ا

000

% 45.0

المجمو

200

% 000

تكإلر بإلارات الجلوع قم ( ) 03إلل دن الموصو إلن الذ ن صرصون يلل لااقكاع الوارالج والصماات
اال رتخابإلع للمر صإلن ل ا

ر ن بل جع (د إلارا) جارت بالترتإلب األوع باسوع  %39 1لإلها الاذ ن

صرصون يلل ذلأ بل جع ( ائما) باسوع  %35 0ود إلرا الذ ن صرصون يلل ذلأ (را ا) باساوع
 . %45 0األلر الذي كاإلر إلال دن غالوإلاع الموصاو إلن صرصاون يلال لااقكاع الوارالج والصماات
االرتخابإلع للمر صإلن د إلارا وذلأ ألهمإلع هذه بالاسوع لهم ولا تمثله لن لساس لصإلاتهم األلر الذي
ليعهم لمااقكع تفاصإلل وت و ات هذه المو ويات ل ا

ر ن الذ ن توا لون لعهم رفاس الهماوم

والمكاااكل 0األ ااخاص الااذ ن صاارص الموصو ااون يلاال لااقكااتهم الواارالج والصمااات االرتخابإل اع
للمر صإلن جدو رقم ()24يوضرد اوشرخاا الرذين يحررا المبحوثرون علرى مناقشرتهم البررامج
والحمالت االنتخابية للمرشحين .
ابرز لن تم لااقكتهم

الت را

الاسوع المئو ع

ديرا األسرة

403

%53 3

األصلقار

95

% 43 1

زلار الل اسع

50

% 04 5

الااس ي الم هل

09

%21

األقربار

43

%51

المجمو

200

% 000
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تكإلر بإلارات الجلوع قم ( )02إلل دن ديرا األسرة هام دكثار األ اخاص الاذي صارص الموصو اون
يلل لااقكتهم الورالج والصماات االرتخابإلاع للمر اصإلن إذ جااروا بالترتإلاب األوع باساوع %53 3ام
األصلقار باسوع  %43 1م زلاار العمال باساوع  %04 5ام األقرباار باساوع  %5 1ويا الترتإلاب
األ إلر الااس ي الم هل باسوع0%2 1األلر الذي كإلر إلل دن ديرا األسارة هام غالوإلاع األ اخاص
الذي صرص الموصو إلن لااقكتهم لو ويات الورالج والصمات االرتخابإلع للمر صإلن وذلأ بسوب
الةلع العائلإلع بإلاهم ولا مثلوره لن ت ا ب مإلم إلإلهم كورهم يون دكثر األوقات لعهم 0
اتجاهات الموصو إلن رصو لو ويات الورالج والصمات االرتخابإلاع للمر اصإلن يا لواقا التواصال
االجتماي .
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تكإلر بإلارات الجلوع قام ( ) 05إلال دن ايا التعارف يلال دي اا و اياات ا

ار ن جاار بالترتإلاب

األوع كوهم اللواي للى الموصو إلن ي االطاا يلال لواقا التواصال االجتمااي بمتوساا سااب
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 2 06ووزن رسو  13 40م اي التعوإلر ين دي ا ي و ائ الكخةإلع ي لختلف المو اويات
يلل لواق التواصال االجتمااي وبمتوساا سااب  3 90ووزن رساو  71 40ام دل ارإلاع دقالاع
ياقات ل د خاص ال ديريهم بك ل لوا ار وتساايل يلال التصااو والتفايال بكاون المو اويات
وال يا ا الت تهم المجتم وبمتوسا ساب  3 19ووزن رساو 77 10

ام ايا إ سااع الةاو

والتعلإل ااات لاان الفإلاال و يواار لواقاا التواصاال االجتماااي وبمتوسااا ساااب  3 69ووزن رسااو
73 10

م اي التعو

ين االيتما يلل وسائل األيام الت لإلل ع ي الصةوع يلل المعلولات
اام اي ا ا تااوار لواق ا التواصاال االجتماااي يلاال

بمتوسااا ساااب  3 66ووزن رسااو 73 40

ال يااا ا الساالوإلع لاان الاالواي التا تماا الموصااو إلن ياان االيتمااا يلاال لواقا التواصاال االجتماااي
وبمتوسااا ساااب  3 51ووزن رسااو 70 60

اام اي ا ايت ااا بع ا

لسااتخلل لواق ا التواصاال

االجتماي للإلاقع الم لوبع للتعوإلر يان ائهام تا ي إلال االبتعاا يان لواقا التواصال االجتمااي
وبمتوسا ساب 3 57ووزن رسو 70 20

م ايت ا المةلاقإلع لأل وا والمعلولات الماكو ة يا

المواق االجتمايإلع ت ي إلال االبتعاا ياهاا بمتوساا سااب  3 27ووزن رساو  69 20ام ايا
االركغاع بمواق التواصل االجتماي

يإل وقت وال جعلا دهتم بمتابعع

است

ليعا لابتعا

ياه بمتوسا ساب  3 47ووزن رسو  65 20ود إلرا تكا ل لواقا التواصال االجتمااي وساإللع
ا ة بث ايع وياا ات وت الإلال المجتما

ايا لابتعاا يان االساتخلام وبمتوساا سااب 3 04ووزن

رسو  60 20األلر الذي كإلر إلل غلوع االتجاهات اال جابإلع للموصو إلن رصو المكا كع السإلاسإلع يا
االرتخابات الورلمارإلع يلل االتجاهات السلوإلع إذ جارت العوا ات الت تصمل ليمولات ا جابإلاع يا
المراتب األولل بمتوس ات سابإلع ووزن رسو ديلال لان العواا ات التا تصتال ليامورات سالوإلع
 .واي الموصو إلن رصو المكا كع السإلاسإلع ي االرتخابات الورلمارإلع .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكإلر بإلارات الجلوع قم ( )06إلل دن يوا ة ( استعمال لمواق التواصال االجتمااي جعلاا دكثار
يعالإلااع و إلو ااع أل ار و ي ي ا المجتما ) جااارت بالترتإلااب األوع كااوكثر العوااا ات تااو إلرا لاان قواال
من واي اطايهم يلل لواقا التواصال االجتمااي وبمتوساا سااب  3 51ووزن

الموصو إلن
رسو 70 60

م يوا ة ( تعل لواق التواصل االجتماي وسإللع لثالإلع للترو ج لورالج المر اصإلن

االرتخابإلااع ) بمتوسااا ساااب  3 57ووزن رسااو  70 20اام يوااا ة ( اسااتعمال لمواق ا التواصاال
االجتماي

سايل ي ز ا ة الوي السإلاس ) بمتوسا ساب  3 50ووزن رسو  70 40م يوا ة

(وسائل التواصل االجتماي وسإللع لهمع للتعوإلر ين ائ بكون المر صإلن تعو ا يان التعوإلار
بةو ة لوا رة) وبمتوسا ساب  3 26ووزن رسو  69 40م يوا ة (تم اا لن التعارف يلال
برالج المر صإلن ين طر ن لا اكروره ي لواق التواصل االجتماي ) وبمتوسا سااب 3 39
ووزن رسو 67 10

م يوا ة (لواق التواصل االجتماي تم اا لن بلو ة وإريااج ا تإلاا ات

بةو ة صصإلصع بكون المر صإلن) وبمتوسا سااب  3 42ووزن رساو 62 10

ام يواا ة (تعال

وسااإللع لهمااع لمراقوااع د ار المر ااصإلن ولاالى صاالت باارالجهم االرتخابإلااع ) وبمتوسااا ساااب 3 40
ووزن رسو 62 00

م يوا ة ( تو ر لستخلل لواقا التواصال االجتمااي باالورالج والصماات

االرتخابإلع الماكو ة يلل هذه المواق ) وبمتوسا ساب  3 09ووزن رساو  63 10ام يواا ة (
اطاي يلل لواق التواصل االجتماي ساهم ي لكا كت ي االرتخابات الورلمارإلاع ) وبمتوساا
ساب  3 01ووزن رسو  60 60م يوا ة ( اطاي يلل لواق التواصل االجتمااي سااهم يا
ارتخاااب ها الر المر ااصإلن ) وبمتوسااا ساااب 4 12ووزن رسااو  . 56 10األلاار الااذي كااإلر إلاال
غلوااع التااو إلرات المعريإلااع الت ا د اال ها اطايهاام يلاال لو ااويات الواارالج والصمااات االرتخابإلااع
للمر صإلن يا لواقا التواصال االجتمااي يلال الموصاو إلن ام جاارت بعالها التاو إلرات السالوكإلع
ود إلرا التو إلرات العاطفإلع دو الوجلارإلع .
رابعا نتائج اختبار فرو
الفرر

اوو

الدراسة

توجاال يااروت ذات اللاع إ ةاائإلع بااإلن كثايااع تعارض الموصااو إلن لوسااائل التواصاال

االجتماااي ولتغإلااراتهم الل موجرايإلااع ( الاااو

العماار المهاااع التصةااإلل الل اس ا

المسااتوى

االقتةا ي واالجتماي )0
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جررردو رقرررم ( ) 27يبرررين العالقرررة برررين كثافرررة تعرررر المبحررروثين لوسرررائل التواصرررل االجتمررراعي
ومتغيرررراتهم الديمغرافيرررة (النررروع ,العمرررر ,السرررنة ,التحصررريل الدراسررري ,المسرررتوى االقتصرررادي,
االجتماعي )
كثافة التعر
والعامل اإلحصائي

دائما

أحيانا

نادرا

قيمرررة مربرررع
كررررررررررررررررررررررراي
المحسوبة

قيمة مربرع
كرررررررررررررررررراي
الجدولية

مستوى الداللة

السمات الديمغرافية

ذكر
درثل
المجمو

الاو

49 – 40
الفئع العمر ع
30 – 49
 20يوكثر
المجمو
لتوسا
المستوى التعلإلم
جالع
يلإلا
المجمو
طالب
المهاع
لوهف
ديماع رة
المجمو
لرتف
المستوى االقتةاا ون لتوسا
االجتماي
لاخف
المجمو

036
70
407

72
70
025

49
09
21

60
99
27
407
34
063
04
407
005
14
30
407
20
041
31
407

30
70
22
025
34
005
1
025
51
70
06
025
41
76
20
025

00
01
40
2
03
32
0
21
02
42
00
21
9
43
06
21

7 636

5 99
اع ياااااااااااااااال
جاااااااااااااااااااااع
()0 05

9 695

9 29

5 339

9 29

04 566

9 29

7 754

9 29

غإلاار اع يااال
جاااااااااااااااااااااع
()0 05
غإلاار اع يااال
جاااااااااااااااااااااع
()0 05
غإلاار اع يااال
جاااااااااااااااااااااع
()0 05
غإلاار اع يااال
جع()0 05

تكإلر بإلارات الجلوع قم ( )07إلل يلم وجو يروت ذات اللع إ ةائإلع بإلن السمات الل موجرايإلع
( الاو

العمر المهاع التصةإلل الل اس

الموصو إلن لوسائل التواصل االجتماي

المستوى االقتةا ي واالجتماي ) وبإلن كثايع تعرض
إلا لم ت ن قإلمع لرب كوي المصسوبع الع إ ةاائإلا ياال

لستوى لعاو ع ( 0 )0 05بإلاما كان هاااك اللاع إ ةاائإلع باإلن كال لان الااو والمهااع وباإلن كثاياع
تعرض الموصو إلن لوسائل التواصل االجتماي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   222 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد الثامن عشر السنة السابعة 0215
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لن هاا ي ل وت يلم صاصع الفارض ال ائال بوجاو ياروض ذات اللاع إ ةاائإلع باإلن كثاياع تعارض
الموصو إلن لوسائل التواصل االجتماي ولتغإلراتهم الل موجرايإلع (الاو
الل اس
الفر

العمر المهااع التصةاإلل

المستوى االقتةا ي واالجتماي ) إال ي لتغإلر ن ي ا هما الاو والمهاع .
الثاني توجل يروت ذات اللع إ ةائإلع بإلن

جع رص الموصاو إلن يلال االطاا يلال

برالج المر صإلن االرتخابإلع و ماتهم االرتخابإلع ولتغإلراتهم الل موجرايإلع ( الاو
التصةإلل الل اس

العمر المهااع

المستوى االقتةا ي واالجتماي ) .

جرردو رقررم ()21يبررين العالقررة بررين حرررا المبحرروثين علررى االطررالع علررى الحمررالت االنتخابيررة
للمرشحين في مواقع التواصل االجتماعي والسمات الديموجرافية للمبحوثين .
كثافة التعر
دائما

أحيانا

نادرا

والعامل اإلحصائي
السمات الديمغرافية
الاو

الفئع العمر ع

المستوى التعلإلم

المهاع

المسااااااااااتوى االقتةااااااااااا ي
واالجتماي

ذكر
درثل
المجمو
49 – 40
30 – 49
 20يوكثر
المجمو
لتوسا
جالع
يلإلا
المجمو
طالب
لوهف
ديماع رة
المجمو
لرتف
لتوسا
لاخف
المجمو

34
05
27
03
40
03
27
03
49
5
27
43
09
5
27
1
41
00
27

006
69
075
27
14
26
075
46
020
9
075
73
69
33
075
32
004
39
075

000
77
071
20
15
54
071
31
033
7
071
10
79
01
071
36
97
25
071

قيمرررة مربرررع
كررررررررررررررررررررررأي
المحسوبة

قيمة مربع
كرررررررررررررررررأي
الجدو

4 077

5 99

0 914

9 29

غإلااار الاااع ياااال
جع ()0 05

1 721

9 29

غإلااار الاااع ياااال
جع ()0 05

6 324

9 29

غإلااار الاااع ياااال
جع ()0 05

0 130

9 29

مستوى الداللة
غإلااار الاااع ياااال
جع ()0 05

غإلااار الاااع ياااال
جع ()0 05

تكإلر بإلارات الجلوع قم ( )01إلل يلم وجو يروت ذات اللع إ ةائإلع بإلن السمات الل موجرايإلع
(الاااو

العماار المهاااع التصةااإلل الل اسا

المسااتوى االقتةااا ي واالجتماااي ) وبااإلن اطااا
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الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد الثامن عشر السنة السابعة 0215
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموصو إلن يلل الصمات االرتخابإلع للمر صإلن وبرالجهم االرتخابإلع ي لواق التواصال االجتمااي
إلا لم ت ن قإلمع لرب كوي ( )4الع إ ةائإلا يال لستوى لعاو ع ()0 05
لن هاا ي ال وات يالم صاصع الفارض ال ائال بوجاو ياروت ذات اللاع إ ةاائإلع باإلن

جاع ارص

الموصااو إلن يلاال االطااا يلاال باارالج المر ااصإلن و ماتهاام االرتخابإلااع ولتغإلااراتهم الل موجرايإلااع
(الاو
الفر

العمر المهاع التصةإلل الل اس المستوى االقتةا ي واالجتماي ) .
الثال

توجل ياقع ا تواط ذات اللع إ ةائإلع بإلن

جع تفايلإلاع الموصاو إلن يلال لواقا

التواصل االجتماي و وايعهم الافعإلع وال وسإلع
جدو رقم () 29معامل ارتباط بيرسرون لقيراا العالقرة اورتباطيرة برين درجرة تفاعليرة المبحروثين
على مواقع التواصل االجتماعي ودوافعهم(النفعية والطقوسية )
اللواي

اللواي
R

اللواي ال وسإلع
P

R

P

جع التفايلإلع

جع تفايلإلاع الموصاو إلن 0 011

0 00

0 00

0 00

يلاااال لواقاااا التواصاااال
االجتماي

% 54

ن=200
إلا دن :
ن = لجمو العإلاع
 =Rقإلمع لعالل ا تواط بإلرسون
 = Pلستوى المعاو ع
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الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد الثامن عشر السنة السابعة 0215
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تيح لن بإلارات الجلوع قم( ) 09وجو ياقع ا توااط الاع د ةاائإلا باإلن

جاع تفايلإلاع (الافعإلاع

وال وسإلع)  0وقل توإلن درها ياقع ا تواط طر ع قو ع لللواي الافعإلع إذ بلغات قإلماع لعالال ا توااط
بإلرسااون0 011يااال لسااتوى لعاو ااع  . 0 000ي ا

ااإلن كاراات العاقااع د تواطإلااع لتوس ا ع ال ااوة

لللواي ال وسإلع إذ بلغت قإلمع لعالل ا تواط بإلرسون  0 054يال لستوى لعاو ع 0 000
وهذا عا دراه كلماا زا ت

جاع تفايلإلاع الموصاو إلن يلال لواقا التواصال االجتمااي يإلماا خاص

المكاا كع السإلاساإلع يا األرتخاباات الورلمارإلاع كلماا زا ت وايعهام (الافعإلاع وال وساإلع) يا
التفايلإلع لعها  0وبذلأ وت صاصع الفارض يا وجاو ياقاع د تواطإلاع ا جابإلاع باإلن

جاع

جاع تفايلإلاع

الموصو إلن يلل لواق التواصل االجتماي و وايعهم 0الافعإلع وال وسإلع ) ي التفايل لعها0
الفر

الرابع توجل ياقع ا تواط ذات اللع إ ةائإلع بإلن

جع تفايلإلاع الموصاو إلن يلال لواقا

التواصل االجتماي واتجاهاتهم رصو المكا كع السإلاسإلع ي االرتخابات الورلمارإلع 0
جدو رقم ()10معامل ارتباط بيرسرون لقيراا العالقرة اورتباطيرة برين درجرة تفاعليرة المبحروثين
على مواقع التواصل االجتماعي واتجاهاتهم نحو المشاركة السياسية في االنتخابات البرلمانية
اللواي

اتجاهات الموصو إلن
R

P

جع التفايلإلع

جع تفايلإلع الموصاو إلن يلال لواقا التواصال 0 44

0 00

االجتماي

تيح لن بإلارات الجلوع ( )40وجو ياقع د تواطإلع الع إ ةاائإلا باإلن

جاع تفايلإلاع الموصاو إلن

يلل لواق التواصل االجتمااي واتجاهااتهم رصاو المكاا كع السإلاساإلع يا األرتخاباات الورلمارإلاع إذ
بلغت قإلمع لعالل ا تواط بإلرسون  0 421يال لستوى لعاو ع 0 000
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الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد الثامن عشر السنة السابعة 0215
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا عا دراه كلماا زا ت

جاع تفايلإلاع الموصاو إلن يلال لواقا التواصال االجتمااي يإلماا خاص

المكا كع السإلاسإلع يا االرتخاباات الورلمارإلاع كلماا تعاززت اتجاهااتهم رصاو المكاا كع السإلاساإلع يا
االرتخابات الورلمارإلع 0
جاع تفايلإلاع الموصاو إلن يلال

وبذلأ تثوت صصع الفارض يا وجاو ياقاع د تواطإلاع ا جابإلاع باإلن

لواق التواصل االجتماي واتجاهاتهم (اال جابإلع والسلوإلع) رصو المكا كع السإلاسإلع يا االرتخاباات
الورلمارإلع 0
الفررر الخررامس توجاال ياقااع ا تواااط ذات اللااع إ ةااائإلع بااإلن واي ا الموصااو إلن يلاال لواق ا
التواصل االجتماي واتجاهاتهم رصو المكا كع السإلاسإلع0
جدو رقم ()12يبين معامل ارتباط بيرسون لقياا العالقة اورتباطية بين دوافع المبحروثين علرى
مواقع التواصل االجتماعي واتجاهاتهم نحو المشاركة السياسية
اللواي

اللواي الافعإلع
R

اللواي ال وسإلع
P

R

P

جع التفايلإلع

اتجاهات الموصو إلن

0 401

0 00

0 430

0 00

تيح لن بإلاان الجلوع وجو ياقع د تواطإلع الاع إ ةاائإلا باإلن وايا الموصاو إلن (الافعإلاع) يلال
لواق التواصل االجتماي يإلما خص المكا كع السإلاسإلع ي االرتخابات الورلمارإلع واتجاهاتهم رصو
المكا كع السإلاسإلع وقل توإلن دن العاقع طر ع بإلن الالواي الافعإلاع واتجاهاات الموصاو إلن إذ بلغات
قإلمع لعالل ا تواط بإلرسون 0 401يال لستوى لعاو ع . 0 000
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الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد الثامن عشر السنة السابعة 0215
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتوااإلن وجااو ياقااع د تواطإلااع الااع إ ةااائإلا بااإلن واياا ال وسااإلع واتجاهااات الموصااو إلن رصااو
المكااا كع السإلاسااإلع إذ بلغاات قإلمااع لعالاال ا تواااط بإلرسااون  0 430وه ا غإلاار الااع إ ةااائإلا يااال
لستوى لعاو ع 0 000
وبااذلأ واات صااصع الفاارض بالاسااوع لوجااو ياقااع د تواطإلااع ا جابإلااع بااإلن واي ا الموصو إلن(الافعإلااع
وال وسإلع) يلل لواق التواصل االجتماي واتجاهاتهم رصو المكا كع السإلاسإلع
خامسا النتائج والمقترحات
نتائج الدراسة
 - 0جار الموصو ون الاذ ن ساتخللون لواقا التواصال االجتمااي ( ولإلاا) بالمرتواع األولال باساوع
 %50 0م الذ ن ستخللورها (بةو ة غإلر لات مع)باسوع 0%36 0
 - 4جااار الموصو ااون الااذ ن سااتخللون (الفإلسااووك) كااوكثر لواق ا التواصاال االجتماااي اسااتمرا ا
باالستخلام باسوع  %20 5م التو تر باسوع  % 41 5م الإلوتإلوب باسوع 0%07 0
 - 3جار الموصو ون الذ ن يون ( ال ألقل لن د ب سايات)ي االطا

يلل لواقا التواصال

االجتمااااي ( ولإلاااا) يااا المرتواااع األولااال باساااوع  %30 3ااام الاااذ ن ياااون (ساااايع ألقااال لااان
سايتإلن)باسوع  %41 3م الذ ن يون (دقل لن سايع) باسوع 0%44 5
 -2جاار الموصو اون الااذ ن ساتخللون لواقا التواصاال االجتمااي بمعالع ( ائمااا) بالمرتواع األولاال
باسااوع  %50 1اام الااذ ن ستخللورها(د إلارا)باسااوع  %36 3اام الااذ ن سااتخللورها (رااا ا) باسااوع
%04 0
 - 5جار الموصو ون الذ ن صرصاون يا االطاا يلال الصماات االرتخابإلاع للمر اصإلن وبارالجهم
االرتخابإلع ي لواق التواصل االجتماي (د إلارا)بالمرتوع األولال باساوع  %22 5ام (راا ا) باساوع
 %31 1م ( ائما) باسوع 0%00 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   282 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد الثامن عشر السنة السابعة 0215
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -6جااار الموصو ااون الااذ ن عتماالون يلاال لواق ا التواصاال االجتماااي ي ا التعاارف يلاال باارالج
و مات المر اصإلن االرتخابإلاع بل جاع قلإللاع بالمرتواع األولال وباساوع  %21 2ام بل جاع لتوسا ع
باسوع  %20 0م بل جع كوإلرة باسوع 0%00 3
 -7جار الموصو ون الذ ن دجابوا بون اطايهم يلل برالج و مات المر صإلن االرتخابإلع ي لواقا
التواصال االجتماااي لاه و (بل جااع قلإللاع) بمكااا كتهم يا االرتخابااات الورلمارإلاع بالمرتوااع األولاال
وباسوع  %21 0م (بل جع لتوس ع) باسوع  %36 1م (بل جع كوإلرة) باسوع 0%05 3
 -1جاار الموصو ااون الااذ ن دجااابوا بااون رجاااب المر اصإلن يا االرتخابااات الورلمارإلااع الااذ ن اسااتخللوا
لواق التواصل االجتماي للتعر ف بورالجهم االرتخابإلع كارت (بل جاع لتوسا ع) بالمرتواع األولال
باسوع  %21 5م (بل جع قلإللع) باسوع  %23 1م (بل جع كوإلرة) باسوع 0%7 1
 - 00جار الموصو ون الذ ن دجابوا بون صو ة المكا كع الفايلع لن قول الماواطاإلن يا االرتخاباات
الورلمارإلع تساهم ي تصسإلن األو ا العالع (بل جع كوإلرة) بالمرتوع األولل باسوع  %39 1ام
(بل جع لتوس ع) باسوع  %36 0م (بل جع قلإللع) باسوع 0%42 3
 - 00جااارت ال اااوات الفيااائإلع المصلإلااع بالمرتوااع األولاال كااوكثر الوسااائل اةيالإلااع تفيااإلا لاالى
الموصو إلن ي الصةوع يلل لعلولااتهم يان الوارالج والصماات االرتخابإلاع للمر اصإلن وباساوع
 %93م لواق التواصل االجتماي باسوع  %15 45م لواق

و ع االرتررت باسوع  %73ام

ال اوات الفيائإلع العربإلع باسوع  %26 75م الةصف االل ترورإلع المصلإلع باساوع  %49 45ام
الةصف االل ترورإلع العربإلع باسوع 0 %40
 - 04توإلن دن ديرا األسارة هام دكثار األ اخاص الاذ ن صارص الموصاو إلن يلال لااقكاتهم الوارالج
والصمااات االرتخابإلااع للمر ااصإلن وجاااروا بالمرتوااع األولاال باسااوع  %53 3اام األصاالقار باسااوع
 %43 1م زلار العمل باسوع  %04 5م األقربار باساوع  %5 1ام الاااس يا الم هال باساوع
0%2 1
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 -03توااإلن دن كتابااع تعلإل ااات يلاال الواارالج والصمااات االرتخابإلااع للمر ااصإلن ي ا لواق ا التواصاال
االجتماااي ه ا دهاام الخةااائص التفايلإلااع الت ا

سااتعملها الموصو ااون إذ جااارت بالمرتوااع األولاال

بمتوساا ساااب 0 90ووزن رساو  63 67اام االطااا يلال تعلإل ااات المساتخللإلن ا

اار ن لمواقا

التواصل االجتماي يلال الوارالج والصماات االرتخابإلاع للمر اصإلن بمتوساا سااب  0 57ووزن
رسو  54 33م المكا كع بإ ساع صو وتعلإل ات يلل الصماات والوارالج االرتخابإلاع للمر اصإلن
بمتوسا ساب 0 55ووزن رسو  50 67م إ ساع تسجإلات يإلل و تعلإل ايلل الصمات االرتخابإلع
للمر ااصإلن يا لواقا التواصاال االجتماااي بمتوسااا ساااب  0 23ووزن رسااو  0 27 67األلاار
الذي كإلر إلل دن اصإلع كتاباع تعلإل اات يلال الوارالج والصماات االرتخابإلاع للمر اصإلن ها دكثار
الخةاائص التفايلإلااع اسااتخلالا لان قواال الموصااو إلن يا لواقا التواصاال االجتمااي التا
يلإلها ي

عتماالون

إلن جارت ب إلع الخةائص التفايلإلع األ رى لوزيع بل جات لختلفع لان األهمإلاع باإلن

الموصو إلن .
 - 03توإلن دن اي التعرف يلل دي اا و اياات ا
يلل لواق التواصل االجتماي

ار ن ها دكثار وايا الموصاو إلن يا االطاا

وجارت بالمرتواع األولال وبمتوساا سااب  %2 06ام ايا

التعوإلااار يااان دي اااا ي و ائااا الكخةاااإلع يااا لختلاااف المو اااويات يلااال لواقااا التواصااال
االجتماي وبمتوسا ساب  %3 90م دل ارإلاع دقالاع ياقاات لا د اخاص ال دياريهم بكا ل
لوا اار بمتوسااا ساااب  %3 19اام اي ا إ ساااع الةااو والتعلإل ااات لاان الفإلاال و يواار لواق ا
التواصل االجتماي وبمتوساا سااب  %3 69ام ايا التعاو

يان االيتماا يلال وساائل

األيام الت لإلل ع ي الصةوع يلل المعلولات بمتوسا ساب 0%3 66
 - 02توإلن دن يوا ة(استعمال لمواق التواصل االجتماي جعلا دكثر يعالإلع و إلو اع أل ار و ي
يا المجتما ) جااارت بالترتإلااب األوع كااوهم التااو إلرات الااتجااع ياان االطااا يلاال لو ااويات
برالج الصمات االرتخابإلع للمر صإلن ي لواق التواصل االجتماي وبمتوسا ساب %3 51
م يوا ة (تعل لواق التواصل االجتماي وسإللع لثالإلع للتارو ج لوارالج المر اصإلن االرتخابإلاع)
بمتوسا سااب  %3 57ام يواا ة (اساتعمال لمواقا التواصال االجتمااي

ساايل يا ز اا ة

الوي السإلاس ) بمتوسا ساب  %3 50م يوا ة (وسائل التواصل االجتماي وساإللع لهماع
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للتعوإلر ين ائ بكون المر اصإلن تعو اا يان التعوإلار بةاو ة لوا ارة) وبمتوساا سااب
 %3 26ام يوااا ة (تم ااا لاان التعاارف يلال باارالج المر اصإلن ياان طر اان لاا اكااروره يا
لواق التواصل االجتماي ) وبمتوسا سااب  %3 39ام يواا ة(لواق التواصال االجتمااي
تم ااا لان بلاو ة وإريااج ا تإلاا ات بةاو ة صاصإلصع بكاون المر اصإلن) وبمتوساا سااب
 %3 42م يوا ة (تعل وسإللع لهمع لمراقوع د ار المر صإلن وللى صالت بارالجهم االرتخابإلاع)
وبمتوسااا ساااب  %3 40اام يوااا ة (تااو ر لسااتخلل لواق ا التواصاال االجتماااي بااالورالج
والصمات االرتخابإلع الماكو ة يلل هذه المواق )وبمتوسا ساب  %3 09م يوا ة (اطاي
يلاال لواق ا التواصاال االجتماااي ساااهم ي ا لكااا كت ي ا االرتخابااات الورلمارإلااع) وبمتوسااا
ساب  %3 01م يوا ة (اطاي يلل لواق التواصل االجتماي سااهم يا ارتخااب ها الر
المر صإلن) وبمتوسا ساب 0%4 12
 - 05توااإلن ياالم وجااو يااروت ذات اللااع إ ةااائإلع بااإلن الموصااو إلن ي ا كثايااع تعر ااهم لوسااائل
التواصاال االجتماااي

سااب لتغإلاارات (الاااو والفئااع العمر ااع والمسااتوى التعلإلماا والمهاااع

والمستوى االقتةا ي واالجتماي )0
 - 06توااإلن ياالم وجااو يااروت ذات اللااع إ ةااائإلع ياا

جااع ايتمااا هم يلاال لواقاا التواصاال

االجتماااي يا الصةااوع يلاال لعلولاااتهم ياان باارالج المر ااصإلن و ماتهاام االرتخابإلااع سااب
لتغإلاااارات (الاااااو والفئااااع العمر ااااع والمسااااتوى التعلإلماااا والمهاااااع والمسااااتوى االقتةااااا ي
واالجتماي )0
 - 07توإلن وجو ياقع د تواطإلع الع إ ةائإلا بإلن

جع تفايلإلاع الموصاو إلن يلال لواقا التواصال

االجتماي و واي االيتما ( الافعإلع وال وسإلع)0
 - 01توااإلن وجااو ياقااع د تواطإلااع ا جابإلااع بااإلن

جااع تفايلإلااع الموصااو إلن يلاال لواق ا التواصاال

االجتماي واتجاهاتهم (السلوإلع واال جابإلع) رصو المكا كع السإلاسإلع ي االرتخابات الورلمارإلع0
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 - 09توإلن وجو ياقع د تواطإلع الاع إ ةاائإلا باإلن وايا الموصاو إلن (الافعإلاع وال وساإلع ) يلال
لواق التواصل االجتماي يإلما خص المكا كع السإلاسإلع ي االرتخابات الورلمارإلع واتجاهااتهم
رصو هذه المكا كع
المقترحات
-0

رو ة استفا ة الجهات الت لها و بال إلام بتا إلم الصمات االرتخابإلاع لان الل اساات العلمإلاع

ي هذا اال تةاص لن دجل التعرف يلل ار المواطاإلن يإلما خص اةجارارات والخ اوات التا
ت وم بها ي هذا الكون لن دجل تعز ز اال جابإلات ي دوجه يملها وتاي السلوإلات التا قال تصةال
والعمل يلل ت و ر د ائها يإلما خص الصمات االرتخابإلع وبما تارم وا تإلاجات المواطاإلن الفعلإلاع
وي ا لمع إلات الوصول العلمإلع الماجزة ي هذا المجاع0
-4

اارو ة التوس ا بااوجرار

اسااات يلمإلااع لاان دجاال التعاارف يلاال لاالى تااو إلر وسااائل األيااام

الجل لة(لواق التواصل االجتماي

الملورات الةصف االل ترورإلع) يلل المستخللإلن و و ها ي

تك إلل اتجاهاتهم رصو لختلف المو ويات وال يا ا السإلما ال يا ا المجتمعإلع0
 - 3التوس بوجرار الل اسات العلمإلع ي لجاع لواق التواصال االجتمااي
ل ثااع ولتم إلاازة لاان دجاال تصل اال الاااوا

كورهاا وساإللع إيالإلاع

اال جابإلااع ي ا يملهااا لغاارض ت و رهااا وتصل اال الاااوا

السلوإلع لن دجل تايإلها والعمل يلل لعالجتها لست وا0
 - 2اقتران الل اسات العلمإلع بوجرار

اسات لإللارإلاع يا لجااع ال ياا ا المجتمعإلاع بكا ل ياام لماا

تمثلااه لاان دهمإلااع يا لجاااع الوصااا العلما ولااا تااويره لاان ل اارات كمإلااع لجمإلا طو ااات المجتما
وبمختلف يئاته العمر ع ولستو اته التعلإلمإلع واألقتةا ع0
 - 5دجرار

اسات يلمإلع ل ا رع لوسائل األيام الت لإلل ع والصل ثع ي للى تو إلرها يلل الجمهاو

لن را إلع تك إلل اتجاهاته رصو الصمات االرتخابإلع 0
-6

اارو ة تصسااإلن د ار لواقاا التواصاال االجتماااي والعماال يلاال االسااتفا ة لاان الخةاااائص

المتمإلزة لكو ع االرتررت والت تتخذ لاها لواق التواصل االجتماي وسإللع للوصوع إلل المتل اإلن
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