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 ملخص

يناير/كانون الثاني  25تعالج الورقة السلوك االتصالي لفئة الشباب المصري في عالقته بشبكات التواصل االجتماعي بعد ثورة 

زبية والثقافية واإلعالمية، فضالا عن المؤسسة العسكرية ؛ حيث تعاظم اهتمام النشطاء السياسيين بوسائطها؛ بل والقوى الح2011

ا التنظيمات والجماعات المسلحة، في التفاعل مع األحداث الجارية وقضايا الشأن العام وإنتاج مضامين إعالمية ال  واألمنية، وأيضا

ا. وهنا، تبرز مشكلة الدراسة في  تحديد طبيعة هذا السلوك االتصالي، تحظى باألهمية واألولوية في اإلعالم الرسمي والخاص معا

يناير/كانون الثاني، وهو ما يستدعي التعرف على  25والدور المتعاظم لشبكات التواصل االجتماعي في الحالة المصرية بعد ثورة 

 حجم هذا الدور ودوافع استخدام هذه الشبكات واإلشباعات المتحققة منها ومدى تأثيرها في الرأي العام.

 

ه المشكلة استعانت الورقة بمدخل االستخدامات واإلشباعات الذي يهتم بدراسة االتصال الجماهيري دراسة وظيفية ُمْنتَِظمة ولمقاربة هذ

ز على الوظائف األساسية لوسائل اإلعالم من وجهة نظر المستخدمين لها والمستهلكين لمحتواها، ويهدف هذا المدخل إلى اإلجابة  تركِّ

 افع التي تجعل الجمهور يتعرض لوسائل اإلعالم؟ وما اإلشباعـات التي تتحقق نتيجة هـذا التعرض؟عن سؤال أساسي: ما الدو

  

وخلصت الدراسة إلى أن الشباب المصري يستخدم شبكات التواصل االجتماعي باعتبارها إعالماا بديالا يتميز بالسرعة في نقل الوقائع 

ا على حرية الرأي والتعبير، ويُعبِّر عن  واألحداث السياسية الجارية في مصر، ويُوثِّق كل األخبار بالوسائط المتعددة، ويُعدُّ أكثر انفتاحا

جميع فئات وشرائح المجتمع على الرغم من حالة االستقطاب التي يواجهها، بينما تراجعت قيم اإلعالم التقليدي لكونه إعالماا رسمي اا 

كما يعتمد المستخدمون على هذه الشبكات لكونها وسيلة تؤكد على ديمقراطية حكومي اا ال يعالج الموضوعات الشائكة والحساسة. 

االتصال وتسمح بالتفاعل مع األحداث الجارية وال تخضع للرقابة أو سيطرة الحكومات، وُتفسح المجال إلنتاج محتوى يتضمن 

حرية وكرامة إنسانية وديمقراطية ووحدة وطنية يناير/كانون الثاني من عدالة اجتماعية و 25األهداف التي دفعت نحو القيام بثورة 

 وإصالح سياسي واجتماعي.

 

 

 

 )الجزيرة(
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 مقدمة

 

يشير العديد من الدراسات في مجال اإلعالم وتكنولوجيا االتصال إلى أهمية الشبكات االجتماعية في التواصل بين أفراد 

اإلشباعات لدى فئة الشباب في شتى المجتمع؛ بل يرى البعض أن هذه الشبكات أخذت تسيطر على جميع االستخدامات و

العلوم والمعارف، واستطاع النشطاء السياسيون توظيفها في الحراك السياسي الذي شهدته دول المجال العربي، وتجاوز 

الرقابة الصارمة التي كانت الحكومات تفرضها على وسائل اإلعالم والتضييق على حرية الرأي والتعبير، مما جعل بعض 

ل دورها من مجرد منصات للتواصل مواقع التواص ا بين المستخدمين وخاصة فئة الشباب، وتحوَّ ا كبيرا ل يلقى رواجا

وتكوين الصداقات والدردشة إلى أدوات للعمل السياسي وفق مفاهيم جديدة للمشاركة السياسية، وأتاحت فضاءا للتعبير عن 

إبريل، والحركة الوطنية للتغيير، فضالا عن إتاحة  6ة الحركات والجماعات السياسية الحديثة، مثل: حركة كفاية، وحرك

، إال أن 2011يناير/كانون الثاني  25منصات لالحتجاج والتعبئة؛ حيث كان لشبكات التواصل دور بارز في التمهيد لثورة 

؛ وهو ما بسلبية شديدة مع القضايا الحيوية 2013يونيو/حزيران  30جمهور الشباب يرى أن السلطة تعاملت بعد أحداث 

يفسِّر انتشار صورة من عدم الرضا عن أداء السلطة بعد ُمضي عام على مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، 

والحديث عن عودة نظام مبارك في صور وأشكال جديدة وتَصدُّر رموزه للمشهد اإلعالمي من خالل امتالك كبريات 

التليفزيون الحكومي ومواقع اإلنترنت، مقابل تضييق حرية الرأي الصحف والقنوات الفضائية الخاصة وعبر برامج 

نين وصفحات الفيسبوك لعدد كبير من الحقوقيين  والتعبير للمعارضين للنظام، وتشديد الرقابة على مواقع اإلنترنت والمدوِّ

 الم الرسمي.( الذين وجدوا في هذه الوسائط بديالا عن اإلع1واإلعالميين والنشطاء وشباب الثورة وغيرهم)

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 

 مشكلة الدراسة .أ 

لت معظم وسائله إلى أذرع لخدمة أجندتها السياسية )السلطة(،  في ظل هيمنة السلطة على المشهد اإلعالمي، الذي تحوَّ

يلة اتصال يتعاظم وانسداد آفاق العمل السياسي وفضاءاته التقليدية، تبرز أهمية شبكات التواصل االجتماعي التي باتت وس

ا المؤسسة العسكرية واألمنية،  اهتمام النشطاء السياسيين بوسائطها؛ بل والقوى الحزبية والثقافية واإلعالمية، وأيضا

والتنظيمات والجماعات المسلحة، في التفاعل مع األحداث الجارية وقضايا الشأن العام وإنتاج مضامين إعالمية ال تحظى 

ا.  باألهمية واألولوية في  اإلعالم الرسمي والخاص معا

 

وهنا، تبرز مشكلة الدراسة في تحديد السلوك االتصالي للشباب المصري في عالقته بشبكات التواصل االجتماعي بعد أن 

أصبح اإلعالم الرسمي والخاص ال يستجيب الحتياجاته المعرفية واالتصالية، وانحسار المجال العام والفضاءات التقليدية 

ل هذه الشبكات في المقابل لمجال أوسع إلنتاج مضامين وقيم إعالمية وتعبيرات سياسية تَْرُسُم للعمل الس ياسي، وتحوُّ

اهتمامات وأولويات الشباب. ومن خالل المالحظة االستكشافية ومتابعة التطور الملحوظ لشبكات التواصل االجتماعي 

ني، وهو ما يستدعي التعرف على حجم هذا االنتشار وأسبابه ومدى يناير/كانون الثا 25يتبين انتشارها المتعاظم بعد ثورة 

 تأثيرها وقوتها، والدوافع الحقيقية وراء استخدام هذا النمط من اإلعالم وفيما يُستخدم، واإلشباعات المتحققة منه. 
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 تساؤالت الدراسة . ب

 تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ؟ 2011يناير/كانون الثاني  25بكات التواصل االجتماعي بعد ثورة ما حجم تعرض الشباب المصري لش .1

 ما نوع القضايا التي تثير اهتمام الشباب المصري في شبكات التواصل االجتماعي؟  .2

 ما أسباب ودوافع تعرض الشباب المصري لشبكات التواصل االجتماعي؟ .3

 لتواصل االجتماعي؟ما المضامين اإلعالمية التي ينتجها الشباب المصري عبر شبكات ا .4

 ما اإلشباعات المتحققة باستخدام شبكات التواصل؟ .5

 ما تأثيرات الشبكات االجتماعية في الشباب المصري معرفي اا ونفسي اا وسلوكي اا؟ .6

 

  أهمية الدراسة . ج

التواصل تبرز قيمة الدراسة من خالل األهمية التي باتت تكتسبها المضامين اإلعالمية التي ينتجها الشباب عبر شبكات 

االجتماعي؛ حيث يشير العديد من الدراسات السابقة إلى أن اإلعالم الجديد يتناول موضوعات شائكة وشديدة الحساسية تعتِّم 

عليها وسائل اإلعالم التقليدية، مما يستدعي مقاربة بعض الجوانب المهمة والمؤثرة في استخدامات الشباب لشبكات 

ه المعرفية واالتصالية، واالستخدام األمثل لهذه الشبكات إلحداث نوع من الوعي التواصل ودرجة إشباعها الحتياجات

يناير/كانون الثاني، كما أن نتائج الدراسة تسهم في التعرف على أولويات  25السياسي واالجتماعي لدى الشباب بعد ثورة 

 اعي. القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام من أجل معالجة الوضع السياسي واالجتم

 

 أهداف الدراسة . د

 تهدف الدراسة إلى تحديد أبعاد السلوك االتصالي لدى الشباب المصري من خالل:

 يناير/كانون الثاني. 25التعرف على حجم استخدام الشباب المصري لشبكات التواصل االجتماعي بعد ثورة  .1

 تحديد أسباب ودوافع استخدام الشباب المصري لشبكات التواصل االجتماعي. .2

 تعرف على المضامين اإلعالمية التي ينتجها الشباب المصري.ال .3

 التعرف على القضايا التي يتداولها الشباب المصري على شبكات التواصل االجتماعي. .4

 الكشف عن تأثيرات شبكات التواصل االجتماعي في الشباب المصري. .5

 

 مجتمع الدراسة وعيِّنَتُه . ه

بعدد من المحافظات المصرية )القاهرة، اإلسكندرية، الدقهلية، بورسعيد،  يتكون مجتمع الدراسة من فئة الشباب المصري

أسيوط( وفقاا للتوزيع والتقسيم الجغرافي والخصائص السكانية التي تميز كل إقليم، وقد ُروِعي في اختيار العينة المتغيرات 

 25خالل الفترة الممتدة من -المتاحة  الديمغرافية التي تتفق وتساؤالت الدراسة، وتم سحبها بأسلوب العينة العشوائية

مفردة ممن يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي  430تطبيقاا على عيِّنة قوامها  -2015إبريل/نيسان  25مارس/آذار إلى 

استبانة منها، ومن ثم أصبح  30ولهم حق التصويت في االنتخابات. وتبيَّن بعد جمع الوحدات وفرزها عدم صالحية 

 فقط، ويوضح الجدول اآلتي خصائص هذه العينة.  400تبيانات الخاضعة للدراسة مجموع االس
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 2011يناير/كانون الثاني  25( يبيِّن خصائص عينة الدراسة بعد ثورة 1جدول رقم )

 مفردة 400ن =   الفئات المتغيرات

 النسبة المئوية العدد

 72.5 290 ذكور النوع

 27.5 110 إناث

 

 يمالمستوى التعلي

 17 68 يمِّ أُ 

 24 96 متوسط

 42 168 يجامع

 17 68 فوق الجامعي

 

 العمر

 34 136 اعاما  22 -18من 

 48 192 اعاما  25-23من 

 14 56 اعاما  29-26من 

 4 16 اعاما  35-30من 

 27 108 القاهرة اإلقامة مكان

 26 105 اإلسكندرية

 20 80 الدقهلية

 17 68 بورسعيد

 9 36 أسيوط

 

 مستوى دخل األسرة

 11.25 45 مرتفع

 52.5 210 متوسط

 28 112 محدود

 8.25 33 ال يوجد دخل

 

%، ويرجع ذلك إلى أن الذكور هم أكثر 27.5%، بينما بلغت نسبة اإلناث 72.5يتصدَّر الذكور عينة الدراسة بنسبة 

ا لشبكات التواصل االجتماعي من اإلناث في مصر، وهو ما ا إلى انتشار خدمات اإلنترنت في مختلف  استخداما يشير أيضا

يناير/كانون الثاني، خاصة مقاهي اإلنترنت التي يُقبل عليها الذكور بصورة أكبر من اإلناث  25مدن وقرى مصر بعد ثورة 

تعليمي تصدَّر بحكم البيئة والعادات االتصالية الجديدة التي خلقتها وسائل اإلعالم الجديد في المجتمع. وعلى المستوى ال

ا لشبكات التواصل، 42طالب الجامعة عينة الدراسة بنسبة بلغت  ا بالشأن العام واستخداما % باعتبارهم الفئة األكثر اهتماما

ا بالنسبة لمتغيِّر الفئة العمرية فقد تصدَّرت الفئة بين  ا عينة الدراسة بنسبة  25و 23أمَّ % لكونها أكثر الفئات تفاعالا 48عاما

 ها السياسي واالجتماعي على شبكات التواصل االجتماعي.مع محيط

 

وبخصوص متغير اإلقامة فقد تصدَّرت القاهرة واإلسكندرية والمنصورة قائمة المحافظات التي تتمركز فيها عينة الدراسة 

 25 % على التوالي؛ مما يعني أن المحافظات الثالث شهدت زخم األحداث التي صاَحبَت ثورة20% و26% و27بنسب 

% من إجمالي 20يناير/كانون الثاني وما بعدها؛ حيث تستأثر القاهرة بأكبر كتلة تصويت في مصر والتي تصل نسبتها نحو 

( أن النسبة األكبر من أفراد العينة من ذوي المستوى 1الناخبين على مستوى الجمهورية. كما توضح بيانات الجدول رقم )

ا منذ ثورة %، وهو م52.5االقتصادي المتوسط بلغت  ا كبيرا  25ا يتسق مع الوضع االقتصادي الذي يشهد تراجعا

يناير/كانون الثاني بجانب استمرار إضراب واعتصام العمال وهروب عدد كبير من المستثمرين ورجال األعمال إلى 

%، مقابل 85بلغت نحو  الخارج، باإلضافة إلى زيادة الدَّيْن الخارجي؛ األمر الذي وسَّع من قاعدة فئة محدودي الدخل التي

(، بينما تعاني النسبة المتبقية من ارتفاع األسعار، وزيادة المطالب الفئوية، فضالا 2% لذوي الدخول المرتفعة في مصر)15

 (.3% من المصريين دون سنِّ الثالثين يعانون البطالة، وتمثل هذه الفئة الغالبية العظمى في التركيبة السكانية)70عن أن 
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 لدراسة منهج ا . و

 تعتمد الدراسة منهج المسح اإلعالمي عن طريق العينة، ويستهدف الوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها وتفسيرها وتعميمها.

 

 أداة جمع البيانات . ز

اعتمد الباحث في جمع بيانات الدراسة على صحيفة االستبيان التي تم تصميمها لتطبيقها على عينة من المستخدمين الشباب 

قابلة الشخصية. وتضمنت صحيفة االستبيان الجوانب المختلفة التي تسعى الدراسة إلى التعرف عليها وفقاا عن طريق الم

ألهدافها، وقد ُروِعي فيها التدرج المرحلي لألسئلة وسهولة الصياغة، وتم عرضها على عدد من أساتذة اإلعالم 

 واالتصال*.

 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات . ح

 Statistical Package Socialإحصائي اا باستخدام نظام التحليل اإلحصائي في العلوم االجتماعية تم معالجة البيانات 

Sciences ا بـ ، وتم تطبيق المعامالت اإلحصائية اآلتية: التكرارات البسيطة، والنسب المئوية، SPSSالمعروف اختصارا

 وُمعاِمل ارتباط بيرسون.  t- test -والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والوزن المئوي، واختبار

 

 المدخل النظري للدراسة . ط

تعتمد الدراسة على مدخل االستخدامات واإلشباعات الذي يهتم بدراسة االتصال الجماهيري دراسة وظيفية ُمْنتَِظمة تركز 

(، ويهدف هذا 4اها)على الوظائف األساسية لوسائل اإلعالم من وجهة نظر األفراد المستخدمين لها والمستهلكين لمحتو

المدخل إلى اإلجابة عن سؤال أساسي: ما الدوافع التي تجعل الجمهور يتعرض لوسائل اإلعالم؟ وما اإلشباعـات التي 

 (  5تتحقق نتيجة هـذا التعرض؟)

 

الدوافع  وقد قسَّم إلياهو كاتز وجي بلومر وميشال جورفيتش دوافع التعرض لوسائل اإلعالم واالتصال إلى فئتين، األولى:

النفعية، وتستهدف التعرف على الذات واكتساب المعرفة والمعلومات والخبرات، وجميع أشكال التعليم بوجه عام التي 

تعكسها نشرات األخبار والبرامج التعليمية والثقافية وغيرها، والفئة الثانية: الدوافع الطقوسية، وتستهدف االسترخاء 

 (.6هروب من المشكالت، وتعكس هذه الفئة األفالم والمسلسالت وغيرها)والصداقة واألُلفة مع الوسيلة وال

 

بينما صنَّف لورنس وينر اإلشباعات التي يبحث عنها الجمهور لتحقيقها إلى نوعين، األولى: إشباعات المحتوى، وهي التي 

المستخدمة، والثانية: إشباعات تنتج عن التعرض لمحتوى الرسالة اإلعالمية وترتبط بها أكثر من ارتباطها بنوع الوسيلة 

عملية االتصال، وهي اإلشباعات التي تتحقق نتيجة اختيار الفرد لوسيلة اتصالية معينة، وال ترتبط مباشرة بخصائص 

 (. 7حديثة( وتنقسم إلى إشباعات شبه توجيهية وإشباعات شبه اجتماعية)-الوسيلة )تقليدية

 

تعرف على دوافع استخدام الشباب المصري لشبكات التواصل االجتماعي، وقد استفادت الدراسة من هذا المدخل في ال

النفعية منها والطقوسية في ضوء وظائف هذه الوسيلة الجديدة والتي تختلف عن وسائل االتصال واإلعالم التقليدية، ثم 

 اإلشباعات المتحققة من استخدام شبكات التواصل االجتماعي مقارنة بالوسائل األخرى. 
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 الدراسة الميدانية نتائج

 

 يناير/كانون الثاني  25وسائل اإلعالم األكثر استخداًما بعد ثورة  .1

 ( يُبيِّن وسائل اإلعالم األكثر استخداًما لدى الشباب المصري بعد ثورة يناير/كانون الثاني2جدول رقم )

 %النسبة  ك -التكرار  عالموسائل اإل

 18.75 75 القنوات الفضائية

 5.75 23 اعيةالمحطات اإلذ

 56 224 شبكة اإلنترنت

 18 72 الصحف 

 1.5 6 المجالت العامة والمتخصصة

 100 400 المجموع

 

ا من قبل المبحوثين بعد ثورة  يناير/كانون الثاني، تالها  25تصدَّرت اإلنترنت قائمة أكثر الوسائل االتصالية استخداما

ر اإلنترنت التليفزيون ثم الصحف والراديو، وجاءت المجالت ا لعامة والمتخصصة في الترتيب األخير، ويرجع سبب تصدُّ

ا لدى الشباب كونها تحظى بانتشار واسع حالياا مقارنة بالوسائل التقليدية األخرى؛ حيث تجاوز عدد  للوسائل األكثر استخداما

ة دخول بلغت ، ونسب2014يونيو/حزيران  30مليون مستخدم في  46مستخدمي اإلنترنت حسب بعض اإلحصاءات 

مليون مستخدم في نهاية العام  12% من مجموع السكان، أما عدد مستخدمي الفيسبوك مثالا فقد بلغ أكثر من 53.2

(. فقد أصبحت اإلنترنت بفعل تكنولوجيا اإلعالم الحديثة توفر خدمات ومزايا يمكن من خاللها االستغناء عن 8)2012

ا يعطي السبق للمواقع اإللكترونية التي أسهمت في السنوات األخيرة في جذب أنظار وسائل اإلعالم التقليدية نسبي اا، وهو م

الرأي العام، وأرغمت حكومات كثيرة على اتخاذ قرارات ضد رغبتها، مما يضيف قيمة حقيقية لهذه الوسائل عن غيرها. 

صل االجتماعي لتُمكِّن جمهورها من ولهذه األسباب مجتمعة أنشأ بعض وسائل اإلعالم التقليدية منصات على مواقع التوا

يناير/كانون الثاني  25الوصول إلى المحتوى الذي تقدمه بسهولة والتفاعل معه بشكل آني ومواكبة تطورات ثورة 

 وتداعياتها وردود األفعال اإلقليمية والدولية إزاء متغيرات المشهد السياسي المصري.  

 

 لحجم استخدام الشباب المصري لشبكات التواص .2

 ( يوضح حجم استخدام الشباب المصري لشبكات التواصل االجتماعي3جدول رقم )

 % ك االجتماعي معدل التعرض لشبكات التواصل

 23.7 95 ادائما 

 71.8 287 اأحيانا 

 4.5 18 انادرا 

 100 400 المجموع

 

ا( لشبك23.7توضح نتائج الدراسة أن  ات التواصل االجتماعي، وبشكل % من أفراد العينة يتعرضون بصفة دائمة )دائما

ا( بنسبة 71.8غير دائم )أحياناا( بنسبة  ض الشباب 4.5%، ثم بصفة نادرة )نادرا %، وهو ما يشير إلى ارتفاع معدل تعرُّ

ا لسماته  المصري لشبكات التواصل؛ حيث تتسع دائرة استخدامها واإلقبال على هذا النمط الجديد من اإلعالم نظرا

ز بها السيما سهولة الحصول على المعلومة وسرعة نشرها وقِلَّة تكلفتها. وقد حتَّمت هذه البيئة وخصائصه التي يتمي

االتصالية الجديدة على صاحب القرار االعتماد على هذا النمط من اإلعالم الجديد في مخاطبة الشباب وتزويده بالمعلومات 
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الجمهور العام، وهو ما تمت ترجمته من خالل وجود بريد  المختلفة عبر المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة والتواصل مع

إلكتروني وصفحة لرئيس الدولة على الفيسبوك للشكاوى والمقترحات، وصفحات أخرى للمؤسسات األمنية والرقابية 

 25ورة لإلبالغ عن الخاليا اإلرهابية، أو وقائع فساد في قطاع المحليات والمؤسسات المختلفة، والتي تزايدت في أعقاب ث

يناير/كانون الثاني ألسباب، منها: انعدام الرقابة واستغالل السلطة والرشاوى السياسية وإهدار المال العام في مشروعات 

 يراها غالبية الشباب غير مجدية وغير حقيقية. 

 

 القضايا التي يتابعها الشباب المصري عبر شبكات التواصل االجتماعي .3

 لتي يتابعها الشباب المصري عبر الشبكات االجتماعية( يبيِّن القضايا ا4جدول رقم )

 % ك  عبر الشبكات االجتماعيةالشباب  يتابعهاالقضايا التي 

 15.33 125 يالدفاع الجو استادقضية أحداث 

 4.29 35 يقضايا التمويل ومنظمات المجتمع المدن

 6.62 54 محاكمات جماعة اإلخوان المسلمين

 3.80 31 اعة الجائلينلبلالمظاهرات المستمرة 

 7.98 65  يناير/كانون الثاني 25ثورة األوضاع االقتصادية المتردية بعد 

 14.23 116 االنفالت األمني في الشوارع والميادين

 5.52 45 رهاب في سيناء وعلى الحدود مع ليبيااإل

 13.86 113 يأزمة السوالر والغاز الطبيع

 5.88 48 ىسمَّ ل غير مُ تأجيل االنتخابات البرلمانية ألج

 1.84 15 وائتالفات الثورة السلطةالصراع السياسي بين 

 4.66 38 قضايا الفساد وتزاوج المال بالسلطة 

 3.06 25  يقضايا االستثمار الوطني والمؤتمر االقتصاد

 1.47 12 نح والديون الخارجيةقضايا المِ 

 7.11 58 األحداث في سوريا والحرب في اليمن

 4.29 35 يا تجديد الخطاب الدينقضاي

 100 *815 المجموع

 ( اختيار أفراد العينة ألكثر من إجابة.815* مالحظة: يشمل مجموع التكرارات )             

 

ا أن أهم القضايا التي شغلت اهتمامات الشباب المصري محلي اا ما اصطُلِح على تسميته إعالمي اا بأحداث مجزرة  يبدو واضحا

ا كروي اا بنسبة  23لدفاع الجوي ووفاة نحو استاد ا %، وأزمة السوالر 14.23%، ثم االنفالت األمني بنسبة 15.33مشجعا

%، فاألحداث في اليمن وسوريا بنسبة 7.98%، وتردِّي األوضاع االقتصادية بنسبة 13.86والبنزين وقطع الكهرباء بنسبة 

بينما تراجعت قضايا مثل تأجيل االنتخابات البرلمانية لوجود  %،6.62%، ثم محاكمات اإلخوان المسلمين بنسبة 7.11

%، والفساد المالي 5.52%، وقضايا العنف والتحرش وأعمال البلطجة بنسبة 5.88بنسبة  2014عوار في دستور 

مع %، وتجديد الخطاب الديني وتمويل جمعيات ومنظمات المجت4.66واإلداري في شركات القطاع العام والمحليات بنسبة 

%، ومظاهرات الباعة الجائلين في ميدان العتبة ورمسيس واإلسعاف وميدان الجيزة بنسبة 4.29المدني بنسبة موحدة 

%، والصراع بين الشباب وائتالفات الثورة 3.06%، وقضايا الحوار واالستثمار ونتائج المؤتمر االقتصادي بنسبة 3.80

ا قضايا الديون 1.84مع السلطة بنسبة   %. 1.47الخارجية بنسبة %، وأخيرا

 

وتؤكد هذه النتائج حجم اهتمام الشباب المصري بقضايا الشأن الداخلي على شبكات التواصل االجتماعي، مثل: أحداث 

العنف التي شهدها استاد الدفاع الجوي الرياضي، واالنفالت األمني، على الرغم من زيادة عدد العاملين في األجهزة األمنية 

، مليون 2014فعات استثنائية جديدة؛ حيث بلغ عددهم حسب تقرير جهاز اإلحصاء والتعبئة لعام في مصر وقبول د
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مواطناا؛ األمر الذي لم يختلف  45وثمانمائة ألف ما بين ضابط وجندي ومخبر شرطة، وهو ما يعني أن هناك عسكري اا لكل 

ا عندما انسحبت قوات الشرطة أمام ثورة الشباب في بدايات ثور  يناير/كانون الثاني. 25ة كثيرا

 

 أسباب اعتماد الشباب المصري على شبكات التواصل االجتماعي  .4

 ( يوضح أسباب اعتماد الشباب المصري على شبكات التواصل االجتماعي5جدول رقم )

 % ك اعتماد الشباب المصري على شبكات التواصلأسباب 

 12.6 92 وسيلة تساعد على اكتساب الخبرات

 21.39 156 ق التفاعل مع األحداث الجاريةوسيلة لتحقي

 11.5 84 وسيلة محايدة ال تخضع للرقابة أو سيطرة الحكومات

 30.54 223 وسيلة تؤكد على ديمقراطية االتصال

 23.98 175 وسيلة أوجدت إعالم المواطن

 100 *730 المجموع

اد العينة ألكثر من إجابة.( اختيار أفر 730* مالحظة: يشمل مجموع التكرارات )              

 

ا لألخبار والمعلومات عن المشهد السياسي  ا رئيسا تتنوع أسباب اعتماد الشباب المصري على شبكات التواصل مصدرا

المصري؛ حيث أشار أفراد العينة إلى وجود خمسة أسباب تدفعهم العتماد هذه الوسائط؛ جاء في مقدمتها أنها وسيلة تؤكد 

%، ويُعدُّ هذان 23.98%، ثم ألنها وسيلة أوجدت ما يُعرف بإعالم المواطن بنسبة 30.54صال بنسبة على ديمقراطية االت

المتغيران من المعايير األساسية لحرية الرأي وحقِّ الحصول على المعلومات، وجاء في المرتبة الثالثة أنها وسيلة لتحقيق 

الرابعة تساعد على اكتساب خبرات ومعارف جديدة بنسبة %، وفي المرتبة 21.39التفاعل مع األحداث الجارية بنسبة 

ا للمعلومات باعتبارها وسيلة ال 12.60 ا يعتمد الشباب المصري على شبكات التواصل االجتماعي مصدرا %، وأخيرا

 %. 11.50تخضع للرقابة أو سيطرة الحكومات بنسبة 

 

تواصل، فعندما يستحوذ موضوع معين على اهتمام الشباب وتبدو هذه النتائج منطقية في إطار التعرض االنتقائي لشبكات ال

فقد يدفعه ذلك إلى زيادة التعرض لوسائل اإلعالم التي تتناول الموضوع، وبالتالي قد يتأثر بما تبثه من معلومات وآراء 

ل نشطاء ثورة  30وأفكار، وهو ما ظهر بوضوح بعد أحداث  عالء عبد يناير/كانون الثاني ) 25يونيو/حزيران من تحوُّ

الفتاح، وأحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل...( إلى شباب خونة وعمالء يعملون لصالح دول وأجهزة مخابراتية ال 

ترغب في استقرار الوضع السياسي بمصر، ومن رموز سياسية وخبراء كانوا ضيوفاا دائمين على شاشات القنوات 

 ت سياسية وتشكيل حكومة تلو األخرى.الفضائية إلى متابعين لما يجري في مصر من تحوال

 

 دوافع تعرض الشباب المصري لشبكات التواصل االجتماعي .5

ض الشباب المصري لشبكات التواصل االجتماعي بعد ثورة 6جدول رقم )  يناير/كانون الثاني 25( يُبيِّن دوافع تعرُّ

 

المصري  الشباب تعرضدوافع 

 لشبكات التواصل االجتماعي

الوسط  ال اأحيانا  ادائما 

 يالحساب

االنحراف 

 يالمعيار

الوزن 

 يالنسب
 % ك % ك % ك

 الدوافع النفعية: :أواًل 

 472.4مجموع األوزان=  -دوافع التزود بالمعلومات  -1

خرين من معرفة أشياء عن اآل يتتيح ل

 القادة ونجوم المجتمع

68 17 156 39 176 44 2.27 0.73 75.6 

واكتساب  علهاأشياء لم أفب القيام يتتيح ل

 مهارات جديدة

66 16.5 151 37.8 183 45.8 2.29 0.73 76.3 
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جابة عن مشكالت كثيرة إ فيهاأجد 

 ها وطرق حلِّ 

27 6.8 152 38 221 55.3 2.48 0.62 82.6 

متابعة األحداث والقضايا السياسية 

 اا ودولي ا قليمي ا إ الجارية

56 14 159 39.8 185 46.3 2.32 0.70 77.3 

 30بعد  ية إلى فهم الواقع السياسالحاج

 2013 يونيو/حزيران

31 7.8 145 36.3 224 56 2.48 0.63 82.6 

عن متغيرات السياسة  يزيادة معلومات

 الدولية 

36 9 192 48 172 43 2.34 0.63 78 

 284.2مجموع األوزان=  - يدوافع التفاعل االجتماع  -2

 76 0.66 2.28 39.8 159 48.5 194 11.8 47 خرين  على التحدث مع اآل يتساعدن

األهل  من التواصل والتفاعل مع يتمكنن

 واألصدقاء

55 13.8 146 36.5 199 49.8 2.36 0.71 78.6 

قامة عالقات اجتماعية إعلى  يتساعدن

 متعددة

76 19 220 55 104 26 2.32 0.836 77 

األدوات االتصالية الحديثة بين  ىحدإ

 األصدقاء

48 12 156 39 196 49 2.37 0.688 79 

 73.6 0.76 2.21 42.3 169 37 148 20.8 83 مجرد التعود على تقنية اتصالية جديد 

 371.7مجموع األوزان=  -ختيار دوافع حرية اال -3

االختيار بين العديد من  يتتيح ل

 الجاريةالموضوعات 

56 14 248 62 96 24 2.1 0.609 70 

بعة د وقت متاأحدِّ أن أستطيع من خاللها 

 الموضوعات

32 8 204 51 164 41 2.33 0.618 77.7 

 يأستمتع بالصور والفيديوهات الت

 يرسلها األصدقاء

96 24.0 80 20 224 56 2.29 0.496 76 

التمتع بمصاحبة األسرة واألصدقاء في 

 الحوار والدردشة

92 23 161 40.3 147 36.8 2.13 0.76 71 

 بكتابة التعليقات على الصور يتسمح ل

 والموضوعات

76 19 220 55 104 26 2.32 0.836 77 

 قوسية:طالدوافع ال :ثانيًا

 400.1مجموع األوزان=   -دوافع االتصال المتبادل  -1

باستخدام الصور والفيديو مع  يتسمح ل

 األصدقاء

21 5.3 163 40.8 216 54 2.48 0.59 82.6 

بعمل روابط على صفحات  يتسمح ل

 أخرى 

30 7.5 185 46.3 185 46.3 2.38 0.62 79.3 

أستطيع متابعة الموضوعات األكثر 

 وتقييمها تصحفاا

46 11.5 150 37.5 204 51 2.39 0.68 79.6 

 79.6 0.64 2.39 48.5 194 42.5 170 9 36 القضاء على الشعور بالوحدة 

خرين من االتصال باآل يتمكنن

 والتحاور معهم 

25 6.3 199 49.8 176 44 2.37 0.60 79 

 393.9مجموع األوزان=  -دوافع التسلية والمتعة  -2

 75.3 0.720 1.96 24 96 48 192 28 112 على االسترخاء يتساعدن

 78 0.62 2.34 42.3 169 49.8 199 8 32 ل وقت الفراغغْ على شَ  يتساعدن

 86.3 0.512 2.59 1.0 4 60 240 39.0 156 بالمتعة عند استخدامها يشعرنتُ 

 77 0.73 2.31 47.8 191 35.8 143 16.5 66 من الملل والقلق ص التخلُّ 

 77.3 0.73 2.32 48.4 195 35 140 16.3 65 ليها إأحتاج  يالتسلية الت يتقدم ل

 297.6مجموع األوزان=  -دوافع الهروب من الضغوط  -3

 82 0.63 2.46 54 216 38.3 153 7.8 31 رغب فيها أ يثارة التباإل يتزودن

 74.3 0.71 2.23 39.8 159 43.8 175 16.5 66 بالحيوية والطاقة  يتزودن

 81.3 0.695 2.24 36 156 49 184 15 60 على نسيان ضغوط العمل  يتساعدن

 يعلى الهروب من األعباء الت يتساعدن

 أقوم بها 

160 40 160 40 80 20 1.80 0.749 60 

 2219.9=  أوزان الدوافع يإجمال
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سة تنوع دوافع الشباب المصري الستخدام شبكات التواصل االجتماعي بعد ثورة يناير/كانون الثاني؛ حيث تبين نتائج الدرا

%، 472.4جاءت دوافع التزود بالمعلومات في المقدمة، وورد مجموع العبارات الدالة على هذا الهدف بوزن نسبي بلغ 

%، تالها دوافع التسلية والمتعة حيث بلغ وزنها 400.1لغ وجاءت دوافع االتصال المتبادل في الترتيب الثاني بوزن نسبي ب

%، ثم دوافع الهروب من 371.7%، في الوقت الذي جاءت فيه دوافع حرية االختيار بوزن نسبي أقل 393.9النسبي 

ا جاءت دوافع التفاعل االجتماعي كأقل مجموعة أوزان نسبية بلغت 297.6ضغوط الحياة اليومية بوزن نسبي  %، وأخيرا

%، وهو ما يدل على أن دوافع التعرض لشبكات التواصل االجتماعي تصدَّرتها الدوافع المعرفية لحالة المشهد 284.2

يناير/كانون الثاني، ثم االهتمام بالمحيط العربي والدولي، تال ذلك اكتساب خبرات جديدة، والحاجة  25السياسي بعد ثورة 

يقة التي يحل بها اآلخرون قضاياهم، والقضاء على الشعور بالوحدة، والتفاعل إلى فهم الواقع السياسي، والتعرف على الطر

االجتماعي مع األصدقاء، وملء وقت الفراغ والتسلية واالسترخاء والتخلص من الملل، ونسيان المشاكل اليومية والتخلص 

 (. 6دول رقم )من ضغوط الحياة، وتعلُّم مهارات مفيدة، ثم تأتي باقي الدوافع كما يشير إليها الج

 

وتؤكد هذه النتائج أن الشباب المصري يتعرض لشبكات التواصل بدوافع نفعية أكثر من تعرضه لتلك الوسائل بدوافع 

طقوسية، ويمكن ربط ذلك بالمرحلة العمرية للشباب والتطور التقني في وسائل االعالم وتكنولوجيا االتصال، وسعيهم إلى 

ا عبر منصات إعالمية جديدة، لكن ال يمكن تجاهل الدوافع الطقوسية بالنسبة الستخدام كل جديد تكوين الذات معرفي اا وثقافي ا 

دون النظر إلى قيمته، والتعامل مع مواقع التواصل االجتماعي باعتبارها وسائل للتسلية والترفيه، وهو ما تغير بعد سنوات 

كت ما ُعرف بثور ات الربيع العربي، أي: إن هذه الوسائل لم تُستخدم اعتباطاا حيث كانت واحدة من أهم قوى الدفع التي حرَّ

من قِبل الكثيرين من الشباب المصري، وإنما كانت واحدة من أهم الوسائل التي ساعدت على تكوين المجاميع ذات 

تفاعلية  االهتمامات المتشابهة ثم الخروج بهذه المجاميع إلى فضاءات أوسع عبر ما تتيحه هذه التكنولوجيا من أدوات

والوصول ألصدقاء األصدقاء، كما أوجدت هذه الوسائل فضاء مناسباا للحوار والمشاركة وتبادل اآلراء بهدف رفع مستوى 

يناير/كانون الثاني. كما تشير النتائج إلى زيادة شدة الدوافع النفعية للتعرض  25الوعي السياسي لدى الشباب بعد ثورة 

%. ويبدو من تحليل المؤشرات 1091.6% عن الدوافع الطقوسية 1128.3الشباب لشبكات التواصل االجتماعي لدى 

ا اتصالي اا يرتبط بالعديد من الدوافع المعرفية والطقوسية؛ تشبع  اإلحصائية أن شبكات التواصل االجتماعي باعتبارها سلوكا

بنوع من اإلحساس بالذات، باإلضافة إلى لديهم دوافع المعرفة وزيادة المعلومات في المجاالت السياسية، وتجعلهم يشعرون 

ما تُحقِّقه من متعة وتسلية وقضاء الوقت واالسترخاء والهروب من أعباء الحياة اليومية، وقد يكون السبب هو تحويل انتباه 

 الشباب لقضايا هامشية، منها: شطحات إسالم بحيري والمتحولون والمطالبون بتقنين تجارة الحشيش واألفيون، أو بثُّ 

معلومات غير صحيحة أو التركيز على موقف أو اتجاه سلبي لكيان سياسي محدد وهو ما ظهر بوضوح في حمالت 

ا لثورة  25التشوية التي قامت بها أجهزة اإلعالم المصرية تجاه شباب ثورة  يناير/كانون الثاني وتوصيفها بأنها كانت تمهيدا

 كمتهم. يونيو/حزيران، وإلقاء القبض على قادتها ومحا 30

 

 المضامين اإلعالمية التي ينتجها الشباب المصري عبر شبكات التواصل االجتماعي  .6

 ( يُبيِّن المضامين اإلعالمية التي ينتجها الشباب عبر مواقع التواصل االجتماعي7جدول رقم )

التي ينتجها الشباب المصري عبر عالمية المضامين اإل

 شبكات التواصل االجتماعي

 ال  اأحيانً  ادائمً 

 % ك % ك % ك

 0 0 13.7 114 21 286 الجاريةتدوين المشاهدات اليومية عن األحداث 

 0 0 8.8 109 21.4 291 التعليق على األوضاع السياسية في مصر

 0 0 8.8 109 21.4 291 رصد مجريات األحداث في الواقع المصري 

 100 6 45.2 146 16.6 248 رصد معالجة الحكومة لألحداث وموقفه تجاهها
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 0 0 23.5 124 19.7 276 التعليق على أحداث الثورات العربية األخرى 

 400ن = 

 

ا بالتعليق على األوضاع السياسية في مصر بعد 21.4تُظهر نتائج الدراسة أن  % من مجموع أفرد العيِّنة يقومون أساسا

مواقع التواصل المختلفة، وهو ما يُبرز يناير/كانون الثاني، ورصد األحداث في الواقع المصري عبر  25ثورة 

االستخدامات السياسية المتنامية لمواقع التواصل االجتماعي لدى الشباب في مقابل االستخدامات التي ارتبطت بنشأتها 

األولى واألغراض األولية لمؤسِّسيها من التسلية والترفيه والتواصل مع األصدقاء. وتعكس هذه النتائج وجهات نظر 

سياسية ترتبط بتوجهات وانتماءات الشباب المصري المستخِدم لمواقع التواصل االجتماعي دون مراعاة الضوابط  ومواقف

المهنية واألخالقية إزاء المضامين التي تتم معالجتها، وهو ما يتطلب أهمية وجود مجلس وطني لإلعالم لوقف تجاوزات 

 .  وسائل التواصل االجتماعي مستقبالا

  

 اإلعالمية التي ينتجها الشباب المصري عبر الشبكات االجتماعية قيم المضامين .7

 ( يُبيِّن أهم القيم التي يحرص الشباب المصري على إنتاجها في المضامين اإلعالمية8جدول رقم )

  نتاجهاإعلى المصري القيم التي يحرص الشباب 

 في المضامين اإلعالمية

 الترتيب  المتغيرات

 % ك

 2 12.5 50 ةالحرية والمساوا

 4 10 40 الكرامة اإلنسانية

 1 17.5 70 العدالة االجتماعية

 5 9.5 38 الديمقراطية السليمة

 3 12 48 الوحدة الوطنية

 7 8.5 34 ياالنتماء الوطن

 9 7 28 خرالتسامح مع اآل

 8 8 32 خرالحوار مع اآل

 10 6 24 يجتماعواال يالسياس يالوع

 6 9 36 ر لألفضلوالتغيي يصالح السياساإل

 - 100 400 المجموع

 

يناير/كانون  25تُبيِّن نتائج الدراسة أن القيم التي يحرص الشباب المصري على إنتاجها في المضامين اإلعالمية بعد ثورة 

 %، تلتها الحرية17.5الثاني عبر شبكات التواصل االجتماعي تشمل في المرتبة األولى قيم العدالة االجتماعية بنسبة 

%، والديمقراطية السليمة بنسبة 10%، فالكرامة اإلنسانية بنسبة 12%، ثم الوحدة الوطنية بنسبة 12.5والمساواة بنسبة 

%، 8%، فالحوار مع اآلخر بنسبة 8.5%، واالنتماء الوطني بنسبة 9%، فاإلصالح السياسي والتغيير لألفضل بنسبة 9.5

ا الوعي السياسي 7والتسامح بنسبة  %، وهو ما يشير إلى حرص الشباب على أن يتضمن 6واالجتماعي بنسبة %، وأخيرا

يناير/كانون الثاني من عدالة اجتماعية وحرية وكرامة إنسانية  25إنتاجهم األهداف التي دفعت نحو القيام بثورة 

بيعة المشهد وديمقراطية ووحدة وطنية وإصالح سياسي واجتماعي، بينما تراجعت قيم الحوار والتسامح، التي تكشف ط

السياسي الراهن؛ حيث باتت حالة االستقطاب والصراع القائم بين مؤسسات الدولة وجماعة اإلخوان المسلمين التي تطالب 

ا للبالد على أُشدِّها، فيما ترى القوى الشبابية وائتالفات ثورة   25بالشرعية وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي رئيسا

ا عن المؤسسة العسكرية أو الشرطية، وأن الرئيس عبد الفتاح يناير/كانون الثاني ضرورة و جود رئيس مدني منتخب بعيدا

السيسي لم يستطع بعد عام على تولِّيه السلطة تحقيق ما كان يطمح إليه الشعب المصري من عيش وحرية وعدالة اجتماعية 

يناير/كانون الثاني أن  25لم تستطع بعد ثورة وكرامة إنسانية. وتؤكد هذه المعطيات أن معظم شبكات التواصل االجتماعي 

تقدم المفهوم الشامل للديمقراطية؛ فقد ركَّز مستخدمو الفيسبوك مثالا على المعنى أكثر من كيفية ممارسة تلك الديمقراطية 
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بق، محفوظ عبر حرية االنتخابات وحق التصويت وتحقيق المساواة والعدالة االجتماعية؛ األمر الذي دفع وزير العدل السا

صابر، في أحد البرامج التليفزيونية إلى القول بعدم صالحية "ابن الزبَّال" للعمل في سلك القضاء، وصاَحَب ذلك حمالت 

 على شبكات التواصل ضد الوزير واتهامه بالعنصرية حتى تمت إقالته، لكن ظلَّت القضية كما هي دون حل. 

 

 اصل االجتماعياإلشباعات المتحققة من التعرض لشبكات التو .8

 ( يُبيِّن اإلشباعات المتحققة من التعرض لشبكات التواصل االجتماعي9جدول رقم )

شباعات التعرض لشبكات إ

 التواصل

الوسط  ال اأحيانً  ادائمً 

 بيالحسا

ف رااالنح

 يالمعيار

الوزن 

 بيالنس
 % ك % ك % ك

 714.7مجموع األوزان =  -شباعات المحتوى )المضمون( إأواًل: 

322.9مجموع األوزان=  -شباعات توجيهية إ -1  

ثورة معرفة ما يحدث في مصر بعد 

  يناير/كانون الثاني 25

61 15.6 132 33.8 197 50.5 2.34 0.73 78 

التعرف على القضايا واألحداث 

  الجاريةالسياسية 

27 6.9 151 38.7 212 54.4 2.47 0.62 82.3 

طرح موضوعات للتواصل مع 

 ألصدقاء األهل وا

37 9.5 156 40 197 50.5 2.41 0.65 80.3 

على المشاركة الفاعلة في  يتساعدن

 الجاريةاألحداث 

29 7.4 148 37.9 213 54.6 2.47 0.63 82.3 

391.8مجموع األوزان = -شباعات اجتماعية إ -2  

 76.3 0.70 2.29 43.8 171 41.8 163 14.4 56 المحيط ي ف ياالندماج االجتماع

ن مساب مهارات جديدة اكت

 خريناآل

33 8.5 159 40.8 198 50.8 2.42 0.64 80.6 

الحصول على معلومات للمناقشة 

 خرمع اآل

22 5.6 185 47.4 183 46.9 2.41 0.59 80.3 

خرين التعرف على مشاكل اآل

 وهمومهم 

47 12.1 174 44.6 169 43.3 2.31 0.67 77 

 يمعرفة كيفية قضاء احتياجات

 الشخصية 

43 11 172 44.1 175 44.9 2.33 0.66 77.6 

 775.4مجموع األوزان=  -إشباعات عملية االتصال )الوسيلة(  :ثانيًا

307.9مجموع األوزان=  -شباعات شبه توجيهية إ -1  

 76 0.65 2.28 40 156 48.5 189 11.5 45 التخلص من الملل والتوتر

 78 0.66 2.34 45.6 178 43.3 169 11 43 نحو نسيان الهموم الشخصية يالسع

 75.6 0.67 2.27 40.3 157 46.9 183 12.8 50 الرغبة في الراحة واالسترخاء 

 78.3 0.60 2.35 42.3 165 50.8 198 6.9 27 الهروب من الحياة اليومية 

467.5مجموع األوزان=  -شباعات شبه اجتماعية إ -2  

 75 0.75 2.25 44.4 173 36.7 143 19 74 بالمتعة والسعادة  يشعرنتُ 

 81 0.62 2.43 50.0 195 43.1 168 6.9 27 القضاء على وقت الفراغ

 76.3 0.68 2.29 42.8 167 43.8 171 13.3 52 التخلص من الشعور بالوحدة 

 79.6 0.63 2.39 47.4 185 44.6 174 7.9 31 الفضول وتقدير الذات 

 74.3 0.65 2.23 35.6 139 51.8 202 12.6 49 خرين التميز عن اآل

معرفة عادات وتقاليد الشعوب 

 خرىاأل

37 9.5 144 36.9 209 53.6 2.44 0.66 81.3 

 1490.1شباعات = أوزان اإل يإجمال

 

يناير/كانون الثاني؛ حيث جاءت  25تتنوع إشباعات الشباب المصري عند استخدام شبكات التواصل االجتماعي بعد ثورة 

اإلشباعات المتحققة من التعرض لشبكات التواصل، وبلغ مجموع العبارات الدالَّة عليه بوزن إشباعات الوسيلة في مقدمة 
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%، واإلشباعات شبه التوجيهية 467.5%، وجاءت اإلشباعات شبه االجتماعية بمجموع أوزان 775.4نسبي قدره 

مجموع أوزان عباراته وبلغ  %، بينما جاءت إشباعات المحتوى في الترتيب الثاني من حيث307.9بمجموع أوزان قدره 

%، ثم إشباعات توجيهية 391.8%، مقسَّمة إلى إشباعات اجتماعية بمجموع أوزان بلغ 714.7مجموع الوزن النسبي له 

%؛ حيث تشير نتائج الجدول إلى أن متغيرات "زيادة معرفتي باألحداث السياسية الجارية، 322.9بمجموع أوزان قدره 

لسياسي الراهن والمشاركة في فعالياته، واالطالع على تجارب اآلخرين"، شكَّلت أهم أوجه وقدرتي على فهم الواقع ا

% لكل 82.3االستفادة المتحققة للشباب المصري نتيجة تعرضه لشبكات التواصل بعد ثورة يناير/كانون الثاني بوزن نسبي 

ى موضوعات تصلح للنقاش مع اآلخرين، %، ثم الحصول عل81.3منهما، تالها التعرف على ثقافة الشعوب بوزن نسبي 

(، كأهداف تحققت أثناء 9ومعرفة ثقافات جديدة واالنفتاح على العالم، ثم جاء باقي اإلشباعات، كما يشير الجدول رقم )

التعرض لشبكات التواصل االجتماعي بعد ثورة يناير/كانون الثاني. كما جاءت إشباعات المحتوى التوجيهية في مقدمة 

ت المتحققة نتيجة استخدام شبكات التواصل االجتماعي من حيث معرفة تطورات الوضع السياسي في مصر، اإلشباعا

نت االرتباط مع اآلخر واكتساب معلومات عن اآلخرين، ثم  ا إشباعات المحتوى االجتماعية فقد تضمَّ واألحداث الجارية، أمَّ

باعات التي استطاعت شبكات التواصل االجتماعي تحقيقها الحصول على معلومات للمناقشة، وهو ما يدل على تعدد اإلش

يونيو/حزيران، واتساع دائرة اهتمام  30بعد ثورة يناير/كانون الثاني. وتتسق هذه النتائج مع تطور األحداث في مصر بعد 

ا؛ األمر الذي لم يختلف ا على نحٍو لم يكن متوقعا ا وتشابكا ا عن األنظمة  الشباب بالشأن الداخلي الذي ازداد تعقيدا كثيرا

السياسية التي سبقته، ومن ثم سادت حالة من اإلحباط وعدم الرضا إزاء تراجع المتطلبات األساسية بشأن القضاء على 

البطالة والفقر والمرض وتحسين الدخول، ومن المنطقي أن تتصدَّر هذه الحاجات أولويات الشباب الذي يحكمه القلق على 

 يمة.المستقبل وتأمين حياة كر

 

 تأثيرات شبكات التواصل االجتماعي في الشباب المصري .9

 ( يوضح تأثيرات شبكات التواصل االجتماعي في الشباب المصري بعد ثورة يناير/كانون الثاني10جدول رقم )

                  الرأي              

 نوع التأثيرات

المتوسط  معارض محايد موافق

 الحسابي

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعياري

 400ن =  : التأثيرات المعرفيةأواًل 

ا باألحداث جعلتني أكثر وعيً  -1

 السياسية في مصر
305 76.25 337 84.25 119 29.75 1.18800 0.7165 

أستطيع الحكم على مواقف  أصبحتُ  -2

 مختلف األحزاب والتيارات السياسية
68 17 117 54.25 236 59 1.94100 0.7775 

ا بضرورة أكثر اقتناعً  أصبحتُ  -3

 التوافق بين القوى السياسية
27 6.75 63 15.75 45 11.25 1.89150 0.7206 

 400: التأثيرات الوجدانية ن = اثانيً 
ا لتفاقم الخالف الشعور باإلحباط نظرً  -4

 30بين القوى السياسية في مصر بعد 

 2013 /حزيرانيونيو
235 58.75 228 57 333 83.25 1.9100 0.7237 

السياسية في  ىاالعتقاد بفشل القو -5

 رضي القوى الوطنيةالتواصل لحل يُ 
115 28.75 105 26.25 124 31 1.5199 0.6510 

الشعور بالفخر للمشاركة في عملية  -6

 التحول الديمقراطي في مصر
50 12.5 67 16.75 43 10.75 1.9290 0.7620 

 400: التأثيرات السلوكية ن = اثالثً 
شاركت في بعض األنشطة  -7

مها بعض األحزاب والفعاليات التي نظ  

 والتيارات السياسية
52 13 123 30.75 41 10.25 2.1500 0.7530 

سهمت في توعية محيطي أ -8

الجماهيري بطبيعة الوضع السياسي في 

 2013 /حزيرانيونيو 30مصر بعد 

135 33.75 253 63.25 127 31.75 1.4050 0.5321 
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قمت ببعض النشاطات المضادة  -9

للتيارات والقوى الثوربة التي تخالف 

 توجهي السياسي

213 53.25 24 6 232 58.0 2.2100 0.2234 

 

تكشف نتائج الدراسة وجود تأثيرات لشبكات تواصل االجتماعي في عيِّنة الدراسة، وقد تمثَّلت في التأثيرات المعرفية التي 

(، والتأثيرات السلوكية التي تتضمن 6.5.4انية التي تتضمن العبارات )(، والتأثيرات الوجد3.2.1تتضمن العبارات أرقام )

( ارتفاع نسبة التأثيرات السلوكية عن التأثيرات 10(، وياُلَحظ من خالل بيانات الجدول رقم )9.8.7العبارات أرقام )

لف توجهات المبحوثين األخرى؛ حيث جاء تأثير القيام ببعض النشاطات المضادة لألحزاب والقوى السياسية التي تخا

(، ثم متغير مشاركة المبحوثين في بعض األنشطة والفعاليات التي 2.2100السياسية في مقدمة التأثيرات جميعها بمتوسط )

(، وأنها أسهمت في توعية 2.1500نظَّمها بعض األحزاب واالئتالفات والقوى السياسية في المركز الثاني بمتوسط )

ا التأثيرات الوجدانية فقد ورد تأثير الشعور 1.4050لوضع السياسي في مصر بمتوسط )محيطي الجماهيري بطبيعة ا (. أمَّ

ا لتفاقم الخالف بين 1.9290بالفخر للمشاركة في عملية التحول الديمقراطي في مصر بمتوسط ) (، والشعور باإلحباط نظرا

ا االعتقاد بفشل القوى السياس1.9100القوى السياسية بمتوسط ) ية في التوصل لحل يرضي جميع األطراف فجاء (، أمَّ

(. وبالنسبة للتأثيرات المعرفية فقد جاء متغير "أصبحُت أستطيع الحكم على مواقف مختلف األحزاب 1.5199بمتوسط )

ا بضرورة التوافق بين القوى السياسية" بمتوسط 1.94100والتيارات السياسية" بمتوسط قدره ) (، و"أصبحُت أكثر اقتناعا

 (. 1.18800(، و"جعلتني أكثر وعياا باألحداث السياسية" بمتوسط )1.89150)

 

ا في إجابات المبحوثين، وهو ما يتفق مع الواقع  ويالحظ من خالل هذه النتائج أن التأثيرات السلوكية جاءت أكثر وضوحا

يناير/كانون الثاني  25بعد ثورة المصري حيث تكثر األنشطة والفعاليات التي تقوم بها األحزاب والقوى السياسية المختلفة 

ا من المؤتمرات والمظاهرات وسائر الفعاليات المختلفة التي تطالب بإلغاء قانون التظاهر واإلفراج عن المعتقلين من  بدءا

شباب الحركات الثورية؛ حيث أصبح بإمكانهم من خالل استخدام أدوات التواصل االجتماعي أن يقوموا بنشر مطالبهم، 

اآلخرين لالنضمام للمظاهرات، وأن يحصلوا على مزيد من الدعم من شرائح أخرى عريضة في المجتمع  وأن يدعوا

يونيو/حزيران تم تضييق الخناق على  30وإشباع حاجات محددة في ظلِّ حالة من اإلحباط العام لدى الشباب. لكن، وبعد 

ي الشوارع والميادين ودمج المعارضة في حركات وسائل اإلعالم المرئي واإللكتروني ومالحقة النشطاء السياسيين ف

ا على انتشار ثقافة التردد والخوف بين  وائتالفات تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قراراته، وربما يعكس ذلك مؤشرا

كات التواصل الشباب بعد ثورة يناير/كانون الثاني وتفضيله عدم إبداء رأي صريح تجاه دوافع االهتمام بالشأن العام عبر شب

رت وزارة الداخلية جهودها لمالحقة أصحاب الصفحات المناهضة للنظام الحاكم على شبكة اإلنترنت، وأوجدت  بعد أن سخَّ

 إدارة جديدة ألمن المعلومات.

 

 استنتاجات

 

أ من منظومة اإلعالم الجديد الذي يعتبر تلك المواقع بمثابة ق ا ال يتجزَّ نوات إعالمية مفتوحة باتت الشبكات االجتماعية جزءا

لتبادل اآلراء والمعلومات واألفكار بين الشباب؛ حيث استغل الكثير منهم تلك المواقع االجتماعية من أجل دعم ومناصرة 

مطالب محددة كالعيش والحرية والمساواة والكرامة اإلنسانية، وهو مالم يتحقق كلية بعد ثورة يناير/كانون الثاني 

 ، وعليه فقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها:يونيو/حزيران 30وأحداث
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ا بديالا يتميز بالسرعة في نقل الوقائع  .1 يستخدم الشباب المصري شبكات التواصل االجتماعي باعتبارها إعالما

ا على حرية  الرأي واألحداث السياسية الجارية في مصر، ويوثِّق كل األخبار بالوسائط المتعددة، ويُعد أكثر انفتاحا

والتعبير، ويعبِّر عن جميع فئات وشرائح المجتمع على الرغم من حالة االستقطاب التي يواجهها، بينما تراجعت 

قيم اإلعالم التقليدي لكونه إعالم رسمي اا حكومي اا ال يعالج الموضوعات الشائكة والحساسة، ويفتقد إلى الكثير من 

حالي حتى اآلن الكثير من االهتمام بجعل وسائل اإلعالم الرسمية أكثر الحيادية والمصداقية، ولم يُظِهر النظام ال

ا وديمقراطية؛ إذ ال تزال في خدمة النظام السياسي الحاكم.   انفتاحا

تفاُوت حجم تعرض الشباب المصري لشبكات التواصل االجتماعي بعد ثورة يناير/كانون الثاني؛ حيث جاءت  .2

ا اإلذاعة، ويأتي ارتفاع حجم تعرض الشبكات االجتماعية في المقدمة،  ثم الصحف والمجالت، فالتليفزيون وأخيرا

ا لطبيعة األحداث التي شهدتها مصر بين عامي  ، كما أن 2015-2011الشباب لشبكات التواصل االجتماعي نظرا

مية وسائل اإلعالم الجديد استطاعت إعادة تشكيل خارطة العمل االتصالي بما تحمله من خصائص، مثل: عال

االنتشار وسرعة الوصول للمعلومات والتفاعل وتعدد الوسائط وقلة التكلفة، وهو ما جعل الشباب يستفيدون من 

 كل الخدمات التي توفرها هذه الوسائط. 

شكَّلت معرفة األخبار واألحداث الجارية أهم دوافع التعرض لشبكات التواصل االجتماعي، يليها كل من اكتساب  .3

والحاجة إلى فهم الواقع السياسي على نحو أفضل، والتعرف على الطريقة التي يحل بها األفراد خبرات جديدة، 

مشاكلهم، ثم القضاء على الشعور بالوحدة ومعرفة معلومات عن الثورات العربية، والتعرف على ثقافات الشعوب 

اإلرادة السياسية التي تبدو األخرى، وهو ما يشير إلى أن اإلصالح المؤسَّسي المصري في معظمه يعتمد على 

ا القنوات الفضائية الخاصة  غائبة إلى حدٍّ كبير في الوقت الراهن، فال يزال اإلعالم الحكومي في خدمة النظام، أمَّ

 فهي تعكس وجهه نظر رجال األعمال الذين يملكونها.

يمقراطية االتصال، كما أنها يعتمد الشباب المصري على شبكات التواصل االجتماعي لكونها وسيلة تؤكد على د .4

أوجدت إعالم المواطن، ووسيلة لتحقيق التفاعل مع األحداث الجارية وتساعد على اكتساب خبرات جديدة، 

ا لكونها ال تخضع للرقابة أو سيطرة الحكومات.  وأخيرا

ون الثاني شهد يناير/كان 25اعتبر مستخدمو شبكات التواصل االجتماعي أن الوضع السياسي المصري بعد ثورة  .5

الكثير من اإلخفاقات، منها: البعد عن أهداف الثورة، ثم عدم مشاركة المعارضة، وغلق منافذ الحريات، وتعقُّب 

ا االنفراد بالسلطة وتعطيل السلطة  جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، والسطو على أهداف الثورة، وأخيرا

 تعمل بين الشباب وتقدم رؤية جديدة لمستقبل ما بعد الثورة.  التشريعية، وهو ما يعني اإلقصاء لتيارات سياسية

يهتم الشباب المصري بإنتاج مضامين إعالمية تشمل كتابة التدوينات والتعليقات عن األحداث الجارية، ثم  .6

ا  25المشاهدات اليومية ومتابعة مسارات ثورة  يناير/كانون الثاني، والتعليق على الثورات األخرى، وأخيرا

لتعبير عن توجهات السلطة بشأن األحداث الجارية. ويمكن القول: إن وسائل التواصل االجتماعي أسهمت في ا

خلق بيئة أكثر ثراءا من المعلومات فاقت تلك التي تقدمها وسائل اإلعالم التقليدية، بل إن األخيرة باتت تعتمد في 

محتوى خبري، مما أوقعها في مأزق التحقق من تحديث أخبارها على ما تقدمه وسائل التواصل االجتماعي من 

 المعلومات وتدقيقها، وعدم المصداقية في الكثير من أخبارها العاجلة. 

__________________________________________ 

 أستاذ اإلعالم بجامعة المنصورة، مصر. -د. مجدي الداغر* 

 

 الهوامش

1 .Arab Social Media Report, Social Media in the Arab World, (July 2012), vol 2, No. 1. 

http://www.arabsocialmediareport.com/UserManagement/PDF/ASMR%204%20final%20to%20post.pdf  

http://www.arabsocialmediareport.com/UserManagement/PDF/ASMR%204%20final%20to%20post.pdf
http://www.arabsocialmediareport.com/UserManagement/PDF/ASMR%204%20final%20to%20post.pdf


 17 

 ، الهيئة العامة لالستعالمات.2015. االقتصاد المصري في 2

rate-http://ar.tradingeconomics.com/egypt/unemployment  

 ير/كانون الثاني، الهيئة العامة لالستعالمات.. معدالت الفقر والبطالة في مصر بعد ثورة ينا3

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles  

. فوزي عبد بكلية اإلعالم جامعة القاهرة، د * المحكِّمون لالستبيان: د. محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة، د. شريف درويش، أستاذ تكنولوجيا االتصال

 للتطبيق الميداني. الغني، عميد كلية اإلعالم جامعة فاروس، ووفق المالحظات التي أبداها المحكِّمون تم إجراء التعديالت المطلوبة لتصبح االستبانة صالحة

4 .Nah, Seungah, Saxton, Gregory, “Modeling the adoption and use of social media by nonprofit organizations”, New Media & Society. 

http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1208/1208.3394.pdf  

5 .David L. Swanson, “Gratification seeking Media Exposure and audience interpretations: some Directions for Research”, Journal of 

Broadcasting and electronic Media, 1987, vol 31, No. 3. P. 237- 245. 

6 .Katz, k., Blumler, J. G., Gurevitch, M., “Utilization of Mass Communication by the individual”, in Jay G. Blumler, Elihu Katz (eds.), The 

Uses of Mass Communication: Current perspectives on Gratifications Research, (Sage publications, USA, 1974), 3rd edition, p. 21-22. 

7 .Lawerence A.Wenner, “The Nature of New Gratification” In P. Palmgreen, L.A. Wenner, K.E. Rosengren, Media Gratifications 

Research: current Perspectives, (Beverly Hills, Sage, 1985), p. 171-193. 

8“ .Internet Penetration in Africa 2014 Q2”, Internetworldstats, 30 June 2014, (Visited on 20 June 2015 :) 

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm  

 

 

  انتهى

http://ar.tradingeconomics.com/egypt/unemployment-rate
http://ar.tradingeconomics.com/egypt/unemployment-rate
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1208/1208.3394.pdf
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1208/1208.3394.pdf
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm

