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 يف رؤية مستقبلية لتفعيل دور املواقع الصحفية واالجتماعية

 املشاركة السياسية للشباب اجلامعي يف إطار نظرية ثراء الوسيلة

 *د. حنان عبد هللا عبد الصمد

وضتتتؤدة مفدقبتتتفلتف فداف ر ادموةدااا اكؤداناةف و  فداستتتفت الداا ةاستتتفداا  تتت  فد

اابتت يستت فدافرتتتيمدااويقرادوة مفتودافف  ةا دااصتتي  فدواتمفاية فداادااارتتية فد

ااابتتتتفلتف فداافكدماة دحقدهيللتيدة ي تتتت داات اعدوااف يةف فدوففعدااا اكؤفدووينضتتتتيافد

ق تجدااابتتتتتعدويار  فدوك دهودماؤداات ي ي دق دداةدحما دداذاعداةفا  داا ةاستتتتتفدةفا

ق  م دق دد300اتستتتتتتفت يقدو ذادقل ي دل اعداا ستتتتتت ففد  يدةتليدةفادة  فدك اقتيد

فلداا ةاستتتفد اكدحقداارصةدان صتتتي ادافتل  دمةمي دل اعداارتتتتيمدااويقرافدو ه  تتت 

اا س ففدك دحمىداف يكصدك افدقريقاداتةهتيةدو  دحستيمداسفخ امداارتيمداففعدااا اكؤد

(فدواة هدقيزاةدماتًد  صتتي  يًفدوهرة د0.622 اكد0.675وااارتتية فداابتت يستت فدق د 

قفغ  دل اعداا ستت ففدمف ستتئدمص  يًدااراكفدو  دحستتتيمداستتفخ امداارتتتيمدهفعداا ف وفدحقد

اففعدااا اكؤدوااارية فدااب يس ففداضاًدة دحقدقفغ  دل اعداا س ففدمل يدهذهدااراكفد

و  دااافغ  دااا تئد]حستتتيمداستتفخ امداارتتتيمداففعدااا اكؤتدوااافغ  داافيوؤد]ااارتتية فد

دااب يس فت.

د

دااابفلتف فد:الكلمات المفتاحية دد–داا  مف دااب يس ف دااصي  د-ااارية ف فدااا اكؤ

د ظ مفدل اعداا س ففد-اارتيمدااويقراد-واتمفاية ف

د

  

                                           
دميقرفدااا ص ة د-دوةف فدااف و فداا  ة فدةامناولبودق ة د *
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A future vision for activating journalistic and social websites' 

role In university youth' political participation in the context 

of media richness theory 

 

Dr. Hanan Abdullah abd elsamed* 

The descriptive study aimed to develop A future vision to activate 

journalistic and social websites' role In university youth' political 

participation, and their vision about future developments that the 

interactive elements could achieve  a distinguished position of 

these websites in the future. In addition to the study employed 

survey method and the data were collected through applying 

questionnaire, and media richness scale which applied on 300 

sample of university youth. The study found that the statistical 

isolation of the effect of the means' richness degrees has led to 

decrease in the value of the correlation coefficient between the 

reasons for youth' using of these sites and political participation 

from (0.675 to 0.622), but it is still statistically significant, and 

this result reflects that the method's richness variable partially 

mediates the relationship between the reasons for using these sites 

Youth to these sites and political participation, in addition to that 

the variable wealth of the means strengthens this relationship 

between the predictive variable [reasons for youth' using these 

sites] and the dependent variable [political participation]. 
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 مقدمة:

د ت  اًدشتتتتتتتتت دةوؤداال قدا د  د اوتتيةداتهصتتتتتتتتيت دوهة  ا م تتيدوده  ةاً

وه  ةدفد(1 شتتتتتتةاداتهصتتتتتتيةدوقيف اهدوحستتتتتتيا  د  فيمهدهغ  دةفاد ل هيااارف قي د

دح تتتيلدظت ةدوستتي اد ةاق فدم م  دو ضتتافكدما ؤدااابتتف مي دانةامدةةفد تت ي

 دةتداارتتتتتتتةاو يقدظت ةداتهصتتتتتتيةددفح ت دهتل  اًددااداااوفاري ح ت دمايه  مفدو

م فقدةف تهدقتيدحودد(computer mediated communication 2حمتص دااةات  ه د

د Multi – Media communication technology قفر مداا ستتتتتي ئاتهصتتتتتيةد

دهة  ا م تتتود(ااف تتتيةفا  دحما  دو  ددفااا هتئدو م م ف تتتفداارادة ااهف ستتتتتتئدااراكتتتف

اايادا قتادافصتتييافدااا ت ةفدااكف امدق داا ت رفداافصاق  فدداتهصتتيا فبدويةفتيةهي

ه تتتف م دوااصتتتتتتت  ف ام ددا ااصتتتتتتت ة  ف  صم قاوا ف ا(د3 ف دوهؤميد وات ةدفف ا ف تتتلدا  

Demassificationةهدمواادةاف فداتهصتتتتتتيةدا فتيمةدده يةف فهدوموةهداااؤل مةودود

د.(4 قؤدااا سادو  ملفد مويو ف

وقيدهف يهدق دق اكؤد تتتتتتي  فدوامفاية فدوهل  يهتيدان ف  لدد وك دستتتتتتية 

 دة دوغضداا ظدقبتتفخ ق تيو  ددغ  دااافصاق ودااافصاق اتهصتتيةدااف يةف فداادمةود

ية ي دقرتتفد ايدحقد(5 واا  ع  امصداافغفددوورتتةادمفخ كااصقيقدواااةيقددة صتت ي

فدوهذادقيد(6 انةاقامر دمصعادًدحسيس يدًدق داات يعدااةفكدافايف ىدق ددااتيداااففل  د

ااتي ففداكده م هداهفايقي ددتيةيكيهق ددااستتتف يم ااتييدة دحاضتتتاداابتتتتاداستتتف ةاد

ح ت داا ئي ددوبدويةفتيةه(7 وفار فاالضتتتيميداااد ي دات ةدتستتت ايداارتتتتيمدااويقراااو

ورضدفهدوهذادقيدحلتفدااافصففدوين ف  لدةت دوسي اداتهصيةدااي متفه يةادًوقرية فد

سي د رتةي دهف عد  مفد  ةداةفتيةداا ةا   دواافرت  دوهل مودحاةيةدم مداا حيحقدهذهداا
فد(9 ةف و  فدوي فظيماناااويقرادمفر ضتتت قدافصتتتي دق داارتتتتيمدد%34د ايدحقفد(8 

ااصتتتي  فدواتمفاية فدااا اكؤداافادحوضتتتيلدحقددد"ثريا أحمد البدوي"و ذادمةاستتتفد

ا دةفكدحموا ده يةف فدقف  ةفدهبتتتوداادهرصمصد ل ادا ا امدااداتهصتتيةدو  مفدهرف

وقي  يدًداأل  اثدورتتتتةادتدماة دداًدقؤل داًدة صتتتت ااا اكؤددافصتتتتتعدقرتيدهفعاافرت  د

 قدمبتتتتتتف  رتدوو ماًداف اكؤداايل لاداااصتتتتتت يدافرتتتتتتتيمدة يًدااف اضتتتتتت يًدهويهفهدوو

ااارتتتتتتية فدوا  تتتتتتفدافي مادح ايةداتستتتتتتفغ يعدة هدومصعاًدق د ائد  يهتوداا  ق ففد

وقويتًددصتتتتيًدافي ىدااصتتتالدوهرصمصدااا اة فدوهت تتت اد ةضداا اكؤداابتتت يستتت فد

د.(10 ا متودقل قي داات مف

ااييا فداتهفايمدو ضؤدة مفدقبفلتف فدوس  يةم هي دهبتوددوهذادقيد  ادويا ةاسفدددددد

فداادمةودوزميم دااارتتتتتية دااده ر ادموةدااا اكؤداناةف و  فدااصتتتتتي  فدواتمفاية ف

اابتتتتتت يستتتتتت فدافرتتتتتتتيمدااويقرابدويةفتيةهيدم ه دااي ي داا مال اة فداكداااوفاري د

د.واا  مقدافيل قدااف ا فدااريقففداااف ا فف
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  -حثية وأهميتها :المشكلة الب

ستتتتتتف ودق دحهوددةفااحستتتتتتف مدداامر دهي م دااارتتتتتتةففدااتيت فدو تتتتتت يغفتيدد

دفافتي تال دحقة دفدوةفادذاعد(11 ستت  دااتييدو  ملفدقتيشتت  دااهؤل دداافاااخ  ا د

ااف  ةا داافة  ا م فد  ةداارفا فدتيدقا ظيهضتتتتتت عددااهي م دااارتتتتتتةففدااتيت فد

ال ة دزميم داافا اكؤداناةف و  فدااصتتي  فدواتمفاية فدواافادستتية  دةفاداااف  ة د

وه ستتتتتت ؤدحموا دداافيةمخاةفكدااتييدة دااابتتتتتتف  ا دوماؤدااخف  ي دواابتتتتتت ياد

ف فدااف يةك اقتيدليافداضتتتتتتاًدة دهل ماتيدلفدااصتتتتتتي    دااات    دوااوات ةدق داات اه

دوااف ازقدواا ضتتتتتت ردواابتتتتتت ةفدوااييا فوااا و فداكداتافصامدويال اة دقتاداا كفد

ودصتتتتي صداتوييةدةت داضتتتتيعدااف اضتتتتادم ةود  مفداا حيدواافرت  دوهل مودحاةيةد

ًد د.(12 م م  دافارية فدااب يس فدوستادقف  ةفداف ر فتيدااف اض يًدوواكر ي

داا ةاستتتتتتتتفداار اقتتاداااؤل  دواافكدماة دحقدهؤل داتتاايتتيااددااتيتتيدوم ي 

افا اكؤداناةف و  فدااصتتتتي  فدواتمفاية فداادضتتتت عدقيددااويقرااارتتتتتيمدداستتتتفخ ام

هفافؤدوهدق دل اعدواموا داهصتتتيةده يةف فدهصاق  فدوتدهصاق  فدورتتتةادم ةودقبتتتف مي د

فعدهدووضتتتؤدستتت  يةم دوة مفدهبتتتية دةفكده ر ادموةه يةفتودوقرتتتية فتوداابتتت يستتت فد

فدهي مدحها فدااارةفادذاعدةففدوفرتيمدااويقرااة فدااب يس فداااريدمةوااا اكؤدااد

دد-ااتيت فدا ايدمفكد:

ادموةداف ر ة مفدقبتتفلتف فدوضتتؤدحها فدااا ضتت عدااذىدهف يواهدوااذىدم  صدةفكدد-1

شتتتتتتةادًدوقضتتتتتتا  يدًداكدااارتتتتتتية فداا اكؤداناةف و  فدااصتتتتتتي  فدواتمفاية فدا

قيددوةفكداا غودق دحقدح  دتدمر فدةفكدومهداا كففدااويقرااابتتت يستتت فدافرتتتتيمد

  دح هد تدح هدق داااؤدواتمفاية فددااصتتي  فهدااابتتفلتادويا بتتتفدافا اكؤدااذىدمياف

ستتتتتت ي ثدهغ  داكدااابتتتتتتفلتادووايدحقدااابتتتتتتفلتاده دقي ةداتةهةيزداكدااراف فد

اتهصيا فداايدماففةهدق دك ة دةفكدااارية فداا ر فدواا ريافداكدااراف فداتهصيا فد

 ةدةفكدااارف قي دوادف يةدااا يستتتت دق تيد  يدح تتتتتعدااوات ةدمبتتتتركدافيصتتتت

وهتيمةداا ستتتي ادقؤدااا ستتتادور قيد يقدموةدااابتتتفلتاده دقو مدهفلكدااارف قي د

الئدوق ده يداإقداافا  صدو  دااا سادوااابفلتاداكدظاداسفخ امدوسي اداتهصيةد

دااي متففدوهي ةدااا ساد اادقبفلتا.

يقدااف يةادوااارتتتتية فداكدوكلدوا  د  يدح تتتتتعدوينقةدهفعدااا اكؤهريظودموةدد-2

داتكدهر دوس ففدمذمدافرتيمدهبية هودةفكداافة  دقؤدا   اثداا  ق ف.

اففعدااا اكؤدويةفتيةهيدهاتادحها فدق  ففداارتتيمدااويقركدوهكدا  ت داستفخ اقيدًدد-3

ااارتتتتتية فدو ةمفدق  ففدم م  دق دوستتتتتي ادانةامدااف يةفادااو م  دواافادهيلقد

د ت   .
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 للدراسة : النظرياإلطار 

دMedia Richness theoryاةفا  دااتي تفدةفاد ظ مفدل اعداا ستتتتتت ففدد

الثراء  حيث عرفافد(د1984 د Daft & Lengelوضتتتتتتؤدا وضتتتتتتتيدا واكددواافا

Richness وت هدا اريةداتهصيا فداافادهبية دااده ض عداالضيميدااغيقضفدق دامادد

ومرفت دل اعدوسي ادانةامدق داار اقاداااتافدفد(13 ه ض عداا توداكداا كلدااا يس 

داا قدادفتيةداارتتتتتتةاداتهصتتتتتتياكداف ستتتتتتيافدملفادق د ووداافغ   ددباوفاؤدا ةايةو

ق دح ت دحشتتةيةداتهصتتيةداريا فدوادداارتتخصتتاقضتتا  تيدااا ل ةد ايدمر داتهصتتيةد

داتهصتتتية فداريا  يدمصم ددبماة داال ةدح هدمرفت دويا رادح ت داا  اداتهصتتتيا فدل اعًد

ال ة دااا ستتتتتتادةفكدقر افد ف وفدااراف فددومرصودذاعوم ا دةمؤدااصتتتتتت ىداا  ةيبد

ق دح ت داا ستتتتتتتي اداتهصتتتتتتتيا فدداناةف و اايظفتيفدومرفت داات م ددااداتهصتتتتتتتيا ف

وي وثدةمؤدااص ىددE-mailتغف داااؤسبي فدوهباعدهذهداا س ففدووكت تدًد ةيدًش 

ق دداةدحشةيةداا مدةفكداا سيافد  بتيدحود ةسيةداا سيافد  ت دق دقبفخ مدواة تيد

د.(14 يا تيمفدوس ففدغ  دشخص فددي فدا ايدمفرفقدو يةف فدل اعدوسي ادانةاموهظاد

اا ةمفداافادة  هيده  قجددوت هدMedia Richnessدثراء الوسيييييييلة ومر فدددددددد

ة ي تتتتتت داا اكؤداايل لادومفودهل ماتيداادوستتتتتتي ادانةامفدذاعد قداارياوداا اكرادحود

اايل لادمة قدح ت دل اعدق دحيدوس ئداهصياافدوق ده يداإقداا س ففداات مفدهاداافاد

 فدواذاده  فقداا ظ مفدق دااف اض  دهاي:(15 ه   داادهل مودق ض ةي داارياوداايل لا

دق داات ي ي دوااارف قي دد-1 د ت  ادً دهاففعدك ةادً دواافة  ا م ف حقداا سي ادانةاق ف

دفدف  عداوينضيافد داا سي اداافغف دةفكدااغا ضدقضا  تي وويافياكدهبف  ؤدهذه

دواارعدااذىدم فيمدا ا امدة  داافر ضداتي.

داا سد-2 داف ه   دحسيس ف دقريم   دحةورف ده يك دانةاق ف داات اعدي ا دمةمف د  ي ق 

 س ةفدةمؤد:ةفكد زاافدااغا ضدااذىدمفيقدويااؤسبي دوهووك ةهتيددانةاقا

داا ق زدفااص ى داا ت ر فدفهر م داافغف د(16 د(ااخص   فدفاسفخ ام سرلددواذاف

د دااتي تف داا ظ مفاف ت ق ددهفع دمةمف دااصي  فدل اعافي م  داناةف و  ف دااا اكؤ

ددواتمفاية ف دااارية فداداقفا تيوق ى دةفك دااويقرك داارتيم دهبية  فل  ي 

دقبفلتاًداادا  ر فدوا   اثدااب يس ف.وااف يةف فد

 أهداف البحث:

كداااصتتتتتتي  فدواتمفاية فداناةف و  فدفلتف فداف ر ادموةدااا اكؤدوضتتتتتتؤدة مفدقبتتتتتت

د-فدق دداة:ااويقراااارية فدااب يس فدافرتيمد

دمةمفد-1 ددهي م  داار اقا دداا ما غ اا فهتل   دااف يةاددااويقراافرتيم دق ى ةفك

دوااارية فد.

د.فة  فداا ةاسهر فدةفكدحستيمداسفخ امداارتيمدااويقركدة  فداا ةاسفدافا اكؤدد-2
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داا اكؤاهفعدهل قتيدداافافباي دااف يةف فدادااويقراااةر دة دهص ةا داارتيمدد-3

داتسف يم دق تي.وستاد

داافادةت دهفعدااا اكؤافل  ي دااف يةادوااارية فدداا ةاسفة  فداسفخ امددمةمفدة  د-4

دتي.  مبفخ ق

ددااباي دااف يةف فد-5 دااا اكؤ دهفتكدةغتي دواافاوففع دحق تيمدوا ف يمي دااردماة 

د.هتودق دهفعدااباي اسف يمدة  فداا ةاسفدومةمفدااويقرا

داار ي  دد-7 دهيللتي دحق دماة  داافك دافف  ةا  دااويقرك داارتيم دة مف دةفك هر ف

دااي فدقفا ص داةواةكدهصتعدوياا اكؤداناةف و  فدااصي  فدواتمفاية فدااف يةف فدد

دااابفلتا.د

د.اففعدااا اكؤه امهداااتي ل  دة  دهر ضتودداافاة  دااارةا دواافي مي دد-8

دوقبيةهددهي م د-9 دااا  ور دافب  يةم  داا ةاسف دة  ف دااويقرك داارتيم هص ةا 

د.ااابفلتفادا ةودحومهدقرية يهتودااداا  ا ادااب يس فدااافر م 

ي دفاص فياةفادهل موداافر م ي دانم ا  فددفاةفا  دااتي ت مصطلحات البحث:

د يافياا:

ال يمدادووسي فتيداااف  ةفاااؤسبي دانةاق فداا وةدااذىده مد:دالرؤية المستقبلية .1

ااف  م دااابفا داف   ةد اكداا ف وفداا تي  فد قيد  مداا   ةدوهدوااب  دك قيًد ي د

 .وهيل قدا ه افدانةاق فدااا ر م د ا ه(

قوا ةفدق داافل  ي دواآلا ي دواار ي  داافادمفوده ظ  تيدوياا اكؤددهاالتفاعلية:  .2

  هد ي لدحودتدهصاق  هدوايدميلقدح ت دك ةداتاةف و  فدةفكدشتتتتتتتةفدات ف  لدهصاق

يتهصيةدوق دااارية فدوااف يةادا ايدو  داااففل  دورضتودااترضدواااففلادواالي ود

ك ةد يميهتودواهفايقيهتودوه ضتتتتتت اهتوداااخفف فدافيل قدو ذاداااففلادواا ستتتتتت ففد

 ا ه افدااا ر م داادض عدةاف فداتهصية.

حىدةااده  ةكدق ظودحودغ  دق ظودة ضكدحودقبفا دهكد المشاركة السياسية: .3

قبتتتفخ ق  داادذاعدحستتتيا  دشتتت ة فدوت فداافتل  دةفكدمل مدوهداارتتتتيمدااويقركد

ادف يةدااب يسي دااريقف,دو ماة داارئ قدااريقف,دحودادف يةدااليم دااب يس   دةفكدحىد

 دكد ق يخدس يسدقبف ىد ة قكدحودقيفكدحودك قافدوهفودهفعداااايةسي داادظا

قيد مبتتتتتوداكد تتتت ؤداال اةا داابتتتت يستتتت فدوه ا فداااوفاؤدوهيل قدحه ااهدقبتتتتفخ

داات ةا داارياا فدواار و فدهذادقيد  ثداكدح  اثاا ستتتي اداتهصتتتيا فدااف يةف ففدو

ااا اكؤددةت وااارتتتتتتية فددواخفف دائيهتودوياف ا تتتتتتااااصتتتتتت يداارتتتتتتتيمديمد كو

بتتتفا ففدوستتتية  دهذهدااظيه ا داواادفواية اادي  فويماتةف و  فداكدةاادانا
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ضتتتيعدا و  ةدو  مفداافرت  دداف حيااا اكؤداناةف و  فدوايدهفا صدوهدق دقبتتتي فد

 (17 دااب يس ف.

بسييييييني  هر اتتيد د "Online journalism"المواقع االلكترونيية الصييييييحفيية: .4

 :دوت تيدوستتت ففدق دوستتتي اداتهصتتتيةدةت داارتتتتةفدهبتتتفخ مدا  قدو ا ي دالعقباوى

ااراادااصي ادقضيايد ا تيدقتيةا داهصيةدقبفخ قفداكدذاعدة ي  دوقتيةا د

اا ستتي ئدااافر م دواا صداا ي قدواا ستتي ئداا ي لفداففريقادقؤدقيف مي دااصتتي  ففد

دإمويو فووي يدمفيردافاففلادااف يةاددوقرياوفتيدوهيف فتيدو رتتتتتت هيدةفكدااوايه  ف

استتتتفلصتتتتيعدا  تيعدا ف يميههدوك ةاههداادهصتتتت عدااا ضتتتت ةي دوواقدوستتتت ةفد

 هذاداافر م .دااتي تففدوهفت كد(18 و قةي  فد  ظفدافارف قي دوا دتية

ماعية .5 قي دد"Social Networked Sites" :المواقع االجت خ  قوا ةفدق داا

اتهصيةددهتيمةواافادهل مدةت دشتةفدات ف  لدق دحمادهرصمصداارتةي داتمفاية فد

وا  رتتتتتت فدحوداا دمتفا قدوي فرتتتتتتيفددو  داا ي دااذم دهوارتود   داتهفايقي 

ق  ةدوح رتتتتتت فداآلد م دوغيمفدهفعدااا اكؤدااداااليمدا وةده ا  دقوا ةفدق د

د–ي اداا ستتد–ااخ قي داااف  ةفدوايدمرصزدااف يةادو  دااابتتفخ ق  دقتاد اااييملفد

 .(19 دااا و ي ..دوغ  هي(د–هتيمةداااف ي دد-اااييملفدااص ه فدد-اا   م دد–اات م د

وياويقري دةيقيَدذ  ةدو  يثد(22د–18ق  ااا  ففداارا مفدد:الجامعيالشييييييباب  .6

د.دواتمفاية فقبفخ قادااا اكؤدااصي  فدداااص مفدااية ق فدوااخي فدق 

 الدراسات السابقة:

داادااييا فق داا ةاستتي داابتتيولفد  ةدق ضتت عداا ةاستتفددماففدفااتي تدهل م

 اااييوةداافيا فدوهاد يافياا:

 ولأثيرها علي ولطبيقات اإلنترن الدراسيييييييات المرلبطة بالمواقع اإللكترونية :دأوالا 

فدةلواقعيمشاركات الجمهور في الجوانب السياسية ولحولها من مشاركات افتراضية 

 Antonio Momoc(2020)(20) أنتونيو موموك فياسفت الدمةاسددواادهذادااب يا

ةفكدموةداسفخ امدوسي ادانةامداا    فداففر فد (21) (2012حالم سليم العالونة )

 تموا دافراكي دااريمدوااف ا ادقؤدااوات ةدداتمفاية فدق دكتاداابيسفداا وقي    

ة فدوا م فد ةو دا ةم  فدافاريدو ذاد  صداا ليو  دااابفت فدحودااتو مدةفادااا ياب  

مد اادحقدوستتتتتي ادانةاهفعداا ةاستتتتتي ددفدوه  تتتتتفلااداريا ي دااي اكدااوايه  ي

اتمفاية فداستتتفخ قلداادات فخيوي داا  يستتت فد تو زدا موا دااازقفدافرتئفدا ا امد

اففصتتتت ملدو ضتتتت ةدات فويمي داارتتتترت فدويارتتتت اةعدو هي فدح ت دا  تتتتفدافي اةد

اابتتت يستتتافدومبتتتفخ قتيداابتتت يستتت  قدافيبتتت  د تتت ةهتودحل يعدات فخيوي فد ايدحقدهفعد

كي دااريقفدوااتيقفدافبتت يستت   د ا صتتي دافل موداا ستتي اداتمفاية فدواتيوفدحموا دافرا

د دوفصامتت  داستتتتتتفختت اقتتتي داايوجداارلا  تتفدومصمتت  دم رة دةفادااف تتق صاهتتتي دواتتي يةف تتف
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ق داا ليو   دما ايدقيدمرتتتتتية  قداادااي اكد%56.6و  لداا في جدحقداا مال اة ففدوك د

 ااا اكؤ.ااوايه  يدااذيدم يا دوإم اعدان اردواافغ   داادا ةمقدةت دهفعد

 

 et.al., Ipec Danju (2019)(22),إيبيك دانجو وآخرون مةاستتتف وميع 

اافيف ف فدافاصتتتيمةداتاةف و  فدااا رتتت ة دوا اكؤدوستتتي ادانةامداتمفاية ف  يا   د

ةدقبتتتتتتفت افداافر فدةفكدموه مف (دد-ق كؤدومةف ة د-اا  ه  مد-ك ي دااوصم  د-و ك

اد ف يضي داار و فدواارياا فدوموةهيدااابيولفداايا ف ا دووسي ادانةامداتمفاية فد

موةاًددارتلهفعداا ستتي ادحقد هت  ورتتايةدحا مل يدواارتت ادا وستتئفدو شتتريةداات ةا د

 يستتتتتايًداادقبتتتتتية  دقخفف داا ئي دنظتيةداةف اضتتتتتتودضتتتتت د ة قيهتودااابتتتتتفت  د

 وحستالدورةاد ت  دوراف فداافغ   داا مال اةا.

شييباب لمواقع الشييبكات ومشيياركالهم في ا نشييطة فيما يتعلق باسييتاداا الو

رضييوان  ( 23)(2012) عالية أحمد عبد العال اتلوصييل  دراسييالسييياسييية المتنوعة  

 اادحقداا   دو كدهاددد(25)(2012) حمزة السيييييييييد حمزة خليييل( 24)(2012) جييدي

وا  ت داستتتتتتفخ اقيدق دكتادداا ستتتتتتتي ادا هودااداافر فدةفادااي  ي دات فويم ف

بدوذاعدافتلفداادقصتتتتتتت اك فدااصتتتتتت يي دواالي ا  د%47فد%61اارتتتتتتتيمدو بتتتتتتت د

تي  ر داات ةا ددد Adminsةف  ايدو و ذادااف ا تتتتتتتادوقر افدح  ثدا دتيةدتستتتتتت 

ق دااارتتية   داا رف   دااداا ك ي دات فويم ففدشتتية  ادد%70حقد بتتتف ايددفاار و ف

ق داار  فدحقدد%61 ا تتتتتتاداتمفايةافد ايدح  د  مدارادافر ضتتتتتتتودارتتتتتتتةي دااف

اصتت يي دااف ا تتاداتمفايةادموةدااد رتت دات فويمي دااوايه  مفدوااةرتت دة د

 تاوهذا ما أكدله دراسيييييي اايلي قدلودانق امدوياارف قي دواافر م دوتقي  داااظيه ا 

أكدت وةاو دةفادذاعددف(27)(2012) ونها ا سيييييييدودي (26)(2012)أشييييييرف جالل 

ق داارتيمدمبفخ ق قدد%50.6حقد بتفدد(28  2009دراسة محمود حمدى عبد القوى 

اا   دو كدوي فظيمدو غ اضدستتت يستتت ففدوهت  دح هد فايداةه ؤدااابتتتف ىداتكفصتتتيميد

 ت دحفد ايدحقدواتمفايةادافاتي ل  داةه ؤداستتفخ اقتوداا   دو كد غ اضدستت يستت ف

وصتتتت يي دااف ا تتتتاداتمفايةاده داا لادااياداا ستتتتي ادهتل  اًدةفادة  فداا ةاستتتتفد

وقريه  دقليةؤداا   م دةت داا  ه  مفد ايدحقدهفعدااا اكؤدداااتيش دق دقةيقدا   اث

 داةف و  فدااد ةااداات ةاارية فدانوااااا ض ةي دااب يس فدسية هوداادق يكرفد

اادد هتوستتتتتيةق داار  فدحقدهفعدااا اكؤدد%51فدااد   دم ي%51.8اار و فدو بتتتتتتفد

د(29)(2012)ر حسينطاه ستففدو  ايدحوضتيلدمةااهخيذدك اةدااارتية فدوت  اثداات ة 

حقدااا اكؤداتمفاية فدااف يةف فدك دسيهالداادزميم داا ةادااب يسادد%74.2ةفادحقد

س فوهي م داهويهيهتود ي ددرية فدااابفخ ق   ي دقواتمفايةاد دااا ض ةي دااب ي

ق داار  فدح تيد  صهتودةفادااارتتتية فدوت ةا داا و ؤدد%79واات ةا داار و ففدوم ي

اار وافد ايدحقدهفعدااا اكؤدسية  دةفاد كتيةدقبفخ ق تيدةفاداافص ملدوين فخيوي د

وم مدةاكفداةهتية هدة ممفدو  داستتتتتفخ امدق اكؤداارتتتتتتةي دو فاا  يستتتتت فدا ق مة ف
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 دااارتتية فداابتت يستت فدوايةف فداافرفوداابتت يستتاداتمفاية فد غ اضدستت يستت فدوقر ت

 Bryan Boroughsبريان بورجس ا يدةامدااويقرفدوهذادقيدح  ههدمةاستتتتتتي د

د.Rebecca A. Hayes (2009)(31) وريبيكا هايس (30)(2010)

موةدد(32)(2011) غادة مصييطفي أحمد محمد البطريق واستتفر ضتتلدمةاستتف

انةامداتاةف و اداادمةودااارتتتية فداابتتت يستتت فداادظاداار اافدانةاق فدوياف ت قد

ا يداااتي ل  دهادق اكؤد ففد ةفادح  اثدل ة دم يم فدو ي لدح ت دااا اكؤدااا ضتتتتتت

م ضتتف قدقرتتيه  دهذهدااا اكؤدد%90.6حقد بتتتفدفدو%90.6و بتتتفدfacebookاا   د

فدواافر فدةفادشتتتتخصتتتت ي د تتتت كيعدو و اعداآلةاعافليعدقؤدا   هدمفودق ددااتيدات

تيمةداآلةاعدقرتي جد أمين فدواه للدمص  يدقرتيدمةاستتتتتتتفدم م  دوه رضيييييييا عبد الوا

ات ف  لدوه ت ليههد يا  ه  مدقص ةاًدد اادحق (34)(2003حنان جنيد )و  ( 33)(2009)

ة  بتتتيًدافارف قي داابتتت يستتت فدواتيدهتل  دامويواداادقفيورفداارتتتتيمدااويقرادوه رتتت ئد

اا ليشد  اتيدواةه يعدمةمفدوة تودويالضتتيميداابتت يستت ففدومرتت  دذاعداويذو فدانةامد

رتيااو م دوا  ايةداتهصيا فدااو م  دال يةي دقفر م دق داااوفاؤدوةفكدة ستيداا مدح

 ااويقرا.

  David Ingentio (2010)(35)ديفيد انجينيتوا   ادق دمةاسف وحوضيل

ااد في وتيد اادحقدقوا ةي داا ليشداادق كؤدد( 36)(2010وأماني عمر الحسيييييييني )

اا   دو كفدهادق ف مي دافي اةداا ريةدو  دقبتتتتتتفخ قادااا كؤد   هدم  مدقبتتتتتتي ي د

س يس فدقخفف ففدومر دااا كؤدد   دكيمقفد ي ددااف اض فدواسرفداا يكرفدق ض ةي 

م مدةاكفدذا دمتافدفدو ذادوا م يةدااليمقفدافخ يمداابتت يستتاداا مال اة فدوموفذم

دومهاستتتفر او  صتتتي  فدو  داستتتف يم داا امدوياخي تتت فد ااف يةف ف دق دشتتتخصد د د

داا امدويفلي اافييادو ذادوم مدةاكفدو  دافارتتتية فداادهيبتتت  دح  اةداااوفاؤفد

 وهيل لتوداذواهتوداا ليشداادات ف  ل

اافيف ف فداخ يمدد(37)(2008وفي دراسييييية: عبد الجواد سيييييعيد محمد ربيع )

ااا و ي دوموةهيد تما داهصتتتتتيةده يةفادو ائدو ماداففرت  دة داآلةاعد  ةداالضتتتتتيميد

و ي دااا دةت يافر ما داا ستتف ةمففدوه  تتفلد اادحقدقايةستتفداابتت يستتفد داابتت يستت ف

ًدو  ا مي ثدهغ   اًد  فويجداامبتتفخ قتيداا رتت يعداابتت يستت   دماهديًبدو  تت تيدحستت يستت دي

   ةيدق داافغذمفدااا ه  دهويهداال اةا دااية ق ف.وووس  يًدو  داايي ودواااية ق  فد

سفهد  ة ب يسادافا اهل  ددواادمةا موةدااصي داناةف و  فدااداافتل  داا

  اثد اادحقدهفعدااصي دحم دندف(38  2008وليد عبد الفتاح النجار  مةاسفده  فل

 ايدحقدااذ  ةدح ت دق داااتي ل  فددد%د57.5ح  هددوهذادقيافا اهل  ددستت يستتاهتل  د

ًدح وهذادقيدحلتففه  اسفخ اقيداف بخداناةف و  فدق دااصي داا ةك فدقلية فدوين يث  مضي

نوال عبد العزيز  مةاستتتف اا ل ضدقيدحلتففهفدوةفاد(39 د2004ددراسييية مها عبد المجيد

ق داارتتتيمدااويقرادمفر ضتت قدافصتتي داناةف و  فدد%د34حقدد(40  2001الصييفت 
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ايدا وي فظيمدفدواهضتتتتتعدحقدان يثدح ت دهر ضتتتتتيدًدافصتتتتتي داناةف و  فدق دااذ  ةفد

اافادةتللدةفادااا ح داااصتتتت مفددد(41 د2005غادة موسيييي  صييييقر هايمص دمةاستتتتفد

ةفف دا  تتت دحهودااااقعدا يت فخيوي داات ااي  فدةيمدواابتتت يستتت فددقرتتتية فت  اكؤدااٌارتتتلة

د%د45حقددوهت  دفوااار افداابت يست ف(داابت يستا اتهفايمد:دقبتف م  دهايدةت د2005

ق ت دة دد%د20وياا يكرتتي داابتت يستت فدوةصوفد%35ح  ي يدوو بتتتفدرتتية  دت دمق 

دااارية فدواتادهذهدااا يكري .

 اادحقد بتتتفدااارتتية فدد(42 1999محروس حسييانين  حنفي مةاستتفدوحشتتية 

واددااد%د14.5و  دحا امداار  فداكدا  صامدااا م م د لي غ  دقرتتتتتتتية   دد%85ق

كفدد%81ي  صامدااا م م داكدقصتتتتتت فد ايدحقدو ا متودو ي ق دةامداار   فدا  د

فدق تود%7غديت فخيوي دوفوا فخيمدفد ايدحقدااذم دمي  تتت قدةفكدانمتعدوت تتت اهتود

هصام دق اداارتتتتتتيمدق دحا امداار  فد اكدد(43 1998نجوى عبد السيييييالا   واادمةاستتتتتف

استتتفخ امدان ف  لدوةتيافدوايدمرتتت  د اكدميذو فتيد  ستتت ففداهصتتتيةدهبتتتفي ذدةفكدا فتيهد

وه   صدااابتتتتتتفخ مدومرفت د شتتتتتتتيعدااييمي دااار ا فدوااافاتففداكداايصتتتتتت ةدةفكد

دااارف قي دق دحهوداا وااؤدا ىداارتيمداف   ةد اكدان ف  ل.

ا: وفيما  محرز حسييين غال   فميع دمةاستتدياص الدراسييات المسييتقبليةثانيا

ف بتتت  دااراكفدو  دح ايةدقفة فدااصتتتي دوقصتتتيمةدها مفتيداستتترلددواافا (44 2007

وو  دس يسيهتيداافي م مفدوه متيهتيدااب يس فدواا ة مفداكد ةيةدة  داا اكؤداا اه د

ب  يةم هي داات مففدواقوه    هدوهيف فهدو ذاعداكد ب دهيف اداا  يةم هي دة مدق داا

داابتت  يةم هي فدو يقددق دحو زدهذهدااابتتفت افداابتتفلتاد تت يةفدااصتتييافداكدقصتت 

هي ماداااؤستتتتتبتتتتتي دااصتتتتتي  فدق دقو مددةت ه  م د تتتتت يةفدااصتتتتتييافداافلف  مفد

 ,Parkدمةاستتف استتفت الوفداؤستتبتتي دق فوفدافارف قي اقؤستتبتتي دهصتت ةد تتي د

Hyung 2007ةفكدستتتتؤاةدقيد ذاد ي لدان ف  لدهؤل دةفكداافصتتتت ملددنميوفاد(45 د

بفخ ق  تيدو سف كدا ا امدحودااذم دم يت فخيوي دوه  فلد اكدحقدات ف  لدهؤل دةفكد

س فدوان ف  لدحما دهةا ف فدوا  دحما د ر فدافارية فداات ةمف دسرلوفد غ اضدس ي

في م دةت رفداهويهدحا امداار  فد ي دظيه  دانةهيمداد(46 د1996دسهير عثمان مةاسف

وةاكفدذاعدوابتتتتتتف ىداافر ضدافصتتتتتتي دااا ت ةفدواناةف و  فدوق ىدهتل  دهذهد

رتيمد ي دااظيه  د رتيمدتسفخ دوهت  اااضيق  دةفكداهويهداا بتفدهتم  داا امداةه يعد 

ادح  دااف يةدان ف  لد  ستت ففدستت مرفدافيصتت ةدةفكدااارف قي داه قدحغفتتودةفكدحق

دصداارتةفدقلية فدوياصي دااا ت ةف.حستيمدها  د
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  -:اإلجراءات المنهجية للدراسة

 فروض الدراسة :أوالا: 

ه م دةاكفد مويو فدذا دمتافد  صتتتتتتي  فدو  دقر ةدهر ضداارتتتتتتتيمدالفرض ا ول: 

 فدوزميم دقبف ىدااارية فدااب يسدافا اكؤداناةف و  فدااصي  فدواتمفاية فااويقراد

 ا متو.

دقبتتتتتفخ قاه م دا وادذا دمتافد  صتتتتتي  فدو  داارتتتتتتيمدااويقراد: الفرض الثان 

اية ف د-ق د  يدقفغ  د  عداافرف و د ة قادااا اكؤداناةف و  فدااصتتتتتتي  فدواتمف

 ديص(داادزميم دااارية فدااب يس فداصياعداارتيمدااويقرادااداافرف ودااخيص.د

قبتتتتتفخ قاده م دا وادذا دمتافد  صتتتتتي  فدو  داارتتتتتتيمدااويقراد: رض الثالثالف

اية ف ايةاددااا اكؤداناةف و  فدااصتتتتتتي  فدواتمف ق د  يدقفغ  دقبتتتتتتف ىداتمف

ق ه ؤ(داادزميم دااارية فدااب يس فداصياعداارتيمدد-قف سئدد-اتكفصيمي دق خ ض

 ااويقرادااداافرف ودااخيص.د

ويقري د  ة قا الفرض الرابع: د-ه م دا وادذا دمتافد  صتتتتتتتي  فدو  دةامداا

دموةد داتتت ةو دواتكف ا تتتي داافادملتتت ق  تتتتي دااصتتتتتتي  تتتفددتتتيص( ااا اكؤداناةف و  تتتف

 ياارية فدااب يس فداصياعداارتيمدااويقرادااداافرف ودااخيص.واتمفاية فدو

يمداارتتتده م دةاكفد مويو فدذا دمتاهد  صتتي  فدو  دقر ةدهر ض الفرض الاامس:

يهافداادااابتتتتواةفليمهودول ةهتيدااا اكؤداناةف و  فدااصتتتتي  فدواتمفاية فدااويقراد

 ااداافرو ؤدةفكدااارية فدااب يس ف.

ه م دةاكفد مويو فدذا دمتاهد  صتتتتي  فدو  دقبتتتتف ىدااارتتتتية فد الفرض السييييادس:

مفاية فدفدواتااا اكؤداناةف و  فدااصي  ااب يس فدا امدااويقري دواةفليمهودول ة د

داادااابيهافدااداافرو ؤدةفكدااارية فدااب يس ف.

ه م دةاكفداةهتية فدذا دمتافد  صتتتتتي  فدو  داستتتتتفخ امداارتتتتتتيمدالفرض السيييييابع: 

ااويقرادة  فداا ةاستتتفدافا اكؤدااصتتتي  فدواتمفاية فدوه ر ادقرتتتية فتوداابتتت يستتت فد

 و مةا تود وريمدل اعدهفعدااا اكؤ.

هؤل دمةمفدل اعداا ستتت ففدوياا اكؤدااصتتتي  فدواتمفاية فداادااراكفدالفرض الثامن: 

 اتةهتية فدو  دحستيمداسفخ امداارتيمداففعدااا اكؤدوقبف يدااارية فدااب يس ف.

ا:   ومنهجه:  نوع البحثثانيا

دد Description studiesف ةاستتتتتفداا  تتتتت  فداداايياا فاكدااتييدمنوع البحث:  )أ(

فدو ذاد(47 هودهوا رتيدوهبتتتتتتو فتيداافاواافكدهبتتتتتتفت فدهصتتتتتت   داات ي ي دواايلي قد

ةفكدا و تتتيفداا ك لفدافظيه  دحودااوا ةفدق دااظ اه د  يدم هتئدق ت مداافر فد

ااتيتتيداا  تتتتتت كدوتت ةاستتتتتتتتفدواكؤدا  تت اثدوااظ اه دوااا اك دواآلةاعدوهيف فتتتيد
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ود قيدافصي عدهذاداا اكؤدحودهي متهدحوه ب  هيدوغ ضداا   ةد اكداسف فيمي دق    فد

استتتتتتفةاياهدحوده  م هدوهاتادهذهداتستتتتتتف فيمي داتايدافييضتتتتتت دمبتتتتتتفت فده م هد

فداف ر ادااتي تاسفخاصداات ي ي دواا تت داااف هتفدةفكدو يعدة مفدةت دد(48 ااابفلتا

دمافارتتية فداابتت يستت فدافرتتتيموةدااا اكؤداناةف و  فدااصتتي  فدواتمفاية فداادمةود

د.ااويقرا

هييوةدااةرتتتتت دة دااابتتتتتفلتادداافاتي ثدااابتتتتتفلتف فدافوم فاكدهذادااتييد

وهت   دقبتتيةهدوقريااهدفدوق دحهودا ستتيا  دااابتتفخ قفداكداا ةاستتي دااابتتفلتف فدو يعد

ب  يةم هي فدوهكدةتية دة د صدقةف مدمرفا دةفكدو  دااف  ةا دااابفلتف فد اا

اااف كرفدحودااا غ وفداظيه  دقيدحوده بتتتتتت  هيدوف ضتتتتتت عدا ستتتتتتتيمداافكدحم د ا تيد

ديةداااف كرفداافكده فجدة تي.وه    داآلل

دبةفكدق تجدااابتتتتتعدانةاقادحستتتتتيستتتتتاورتتتتتةاد دااتي تفداةفا  منهج البحث: )ب(

سي داا    فدو ب دااا يهجداارفا فداف ةا سفدويةفتيةهدق دح  دااارةا ااظ اه دومةا

مت اًددةفا يًددق ظايدافيصتتتتتت ةدةفكدو ي ي دفدومرفت د(49  ضتتتتتترتيداا اه وااتيت فد

وقرف قي ددي فداكدقويةداا ةاسي دااابفلتف فدوهكداا ةاسي داافكدهرفا دةفكدو يعد

اااليم  دان صي  فدواافكدهل مدةفكدحسي دهصا وداسفاية داسفلصيعدق مهداوات ةد

وةداف ر ادمدااويقرا  تتت دوه بتتت  دهصتتت ةا داارتتتتيمدبداافخ وجددااويقرااارتتتتيمد

اادقرتتتتية فتوداابتتتت يستتتت فدوااخ وجدوبتتتت  يةم هي ددااا اكؤدااصتتتتي  فدواتمفاية ف

دق ىد ا  فدهذادااب  يةم دواسفخ اقه.هل  ودةت ددوه تؤا دقيفاففدحودقلص م 

ااتي تفدوإم اعداا ةاستتتتفدااا  ا  فدةفكدة  فدق ددكيقلدمجتمع وعينة الدراسيييية:ثالثا: 

دق  مدق دااويقري دااية ق فد150قيدو  ددةل دق  مهدوز دد300ك اقتيددااويقرااارتيمد

 تتتي  فداتستتتفلصتتتيعددةت ت ي ي دااماؤدفدوك دهودق  مدق دااويقري دااخي تتتفد150و

ا   دقبيةا داا وةداافادهل مدوهدااا اكؤداناةف و  فدااصي  فدواتمفاية فدوااف تؤد

افياادادفدوااو وةوابتتفلتادموةهيدااده ر ادااارتتية فداابتت يستت فدا يداارتتتيمدااويقرا

 مفا:د ايمل مده    يًدار  فدااتييدااييااد

 لوصيف عينة الدراسة( 1جدول )

 الجامعات

 خصائص العينة

 الجامعات اإلجمالي خاصة حكومية

 خصائص العينة

 اإلجمالي خاصة حكومية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 النوع

 50 150 50 75 50 75 ذكور
مستوي 

 الدخل

 4.3 13 2 3 6.7 10 منافض

 54 162 30 45 78 117 متوسط 50 150 50 75 50 75 إناث

 41.7 125 68 102 15.3 23 مرلفع 100 300 100 150 100 150 اإلجمالي

 محل اإلقامة

 100 300 100 150 100 150 اإلجمالي 50 150 50 75 50 75 ريف

 50 150 50 75 50 75 حضر
المستوي 

التعليمي 

 لألب

 

مؤهل 

 متوسط

52 

 

34.7 

 

24 

 

16 

 

76 

 

25.3 

 100 300 100 150 100 150 اإلجمالي 

المستوي 

التعليمي 

 لألا

مؤهل 

 متوسط

 

43 28.7 26 17.3 69 23 
فوق 

 المتوسط
26 17.3 10 6.7 36 12 
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فوق 

 المتوسط
26 17.3 17 11.3 43 14.3 

 48.7 146 58.7 88 38.7 58 جامعي 54.7 164 58 87 51.3 77 جامعي

 2.3 7 2 3 2.7 4 ماجستير
 5 15 6 9 4 6 ماجستير

 5.7 17 11.3 17 0 0 دكتوراه

 9 27 12.7 19 5.3 8 دكتوراه 100 300 100 150 100 150 اإلجمالي

ا جهزة 

 االلكترونية

 100 300 100 150 100 150 اإلجمالي 84.7 254 86.7 130 82.7 124د ات  ه 

 32.3 97 44.7 67 20 30 الب لوب

المستويات 

داالجتماعية

 22.7 68 15.3 23 30 45 منافض

 68.3 205 71.3 107 65.3 98 متوسط 5 15 6 9 4 6 محمول

أكثر من 

 محمول
 9 27 13.3 20 4.7 7 مرلفع 40.7 122 43.3 65 38 57

محمول 

 لكل فرد
82 54.7 77 51.3 159 53 

 100 300 100 150 100 150 اإلجمالي
ال أملك 

 أي منها
5 3.3 1 0.7 6 2 

د(  يثذ  ةدواااتي ل  داادقفغ  داا  عد دمفضتتعدق دااو وةداابتتيوقد:دهبتتيويد بتتتف

اةادد%50و اكؤددفدو ذاعدقياد كيقفتود ةم دو ض (وياويقري دااية ق فدوااخي ف

د.ق تو

قؤهادقف ستتتتئ,دد وياويقري دااية ق فدحقتيهتودهرف اتدق دحا امداار  فد%43 بتتتتتفدد-

ميقرا,دو بتتتتفدهرف ات دق تودد%51.3ق تودا اداااف ستتتئ,دو بتتتتفدد%17.2و بتتتتفد

ق دحا امداار  فدوياويقري دااخي تتفدد%17.3قيمبتتف  د,دو بتتتفدهرف ات دق تودد2.7%

بتفدهرف ات دحقتيهتود ق تودد%58ق تودا اداااف سئفدو  ايد%11.3قؤهادقف سئ,دو 

دم ف ةاه.هرف ات دق تودد%12.7و  ايدفقيمبف  هرف ات دق تودد%2وميقرا,دهرف ات د

ق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدحوي تودهرف اتودقؤهادقف ستتتتئ,دد%34.7 بتتتتتفدد-

ق تودهرف اتودميقرا,دد%38.7ق تودهرف اتودا اداااف ستتتئ,دو بتتتتفدد%17.3و بتتتتفد

د%16ق تودهرف اتودم ف ةاهدو بتتتفدد%5,و بتتتفدق تودهرف اتودقيمبتتف  دد%4و بتتتفد

د%6.7ق دحا امداار  فدوياويقري دااخي تتتتفدحقتيهتودهرف اتودقؤهادقف ستتتتئ,دو بتتتتتفد

ق تودد%6ق تودهرف اتودميقرا,دو بتتتفدد%58.7ق تودهرف اتودا اداااف ستتئ,دو بتتتفد

دق تودهرف اتودم ف ةاه.د%12.7هرف اتودقيمبف  ,دو بتفد

اار  فدوياويقري دااية ق فدقبتتتف ىدمدفتودق خ ض,دو بتتتتفددق دحا امد%6.7 بتتتتفدد-

ق دحا امدد%2ق تودمدفتودق ه ؤد,دو بتفدد%15.3ق تودمدفتودقف سئ,دو بتفدد78%

ق تودمدفتودقف ستتئ,دو بتتتفدد%30اار  فدوياويقري دااخي تتفدمدفتودق خ ض,دو بتتتفد

دق تودمدفتودق ه ؤ.د68%

د%54.7اية ق فدماففة قد ات  ه فدويقري داق دحا امداار  فدوياود%82.7 بتتتتتتتفدد-

ق تودماففة قدح ت دق دقيا ة,دو بتتتتتتتفدد%38,دو بتتتتتتتفدوا  ق تودماففة قدقيا ةد

ق تودد%51.3وياويقري دااخي تتتتفدماففة قد ات  ه ,دو بتتتتتفدداااتي ل  ق دد83.7%

ق تودماففة قد ات  ه دقيا ة,دو بتتتتتتتتتفدد%44.7و بتتتتتتتتتفددوا تت فماففة قدقيا ةد

دح ت دق دقيا ة.ق تودماففة قدد43.3%
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ق داار  فدوياويقري دااية ق فدقبتتف اهوداتمفايةاداتكفصتتيميدق خ ض,دد%30حقد-

ق دد%15.3دفدو  ايق تودقبتتتتف اهودق ه ؤد%4.7فدوقبتتتتف اهودقف ستتتتئد%65.3و  اي

د%71.3وحا امداار  فدوياويقري دااخي تتفدقبتتف اهوداتمفايةاداتكفصتتيميدق خ ض,د

دق تودقبف اهودق ه ؤ.د%13.3 ايدحقق تودقبف اهودقف سئ,د

ا  د  أدوات جمع البيانات:: رابعا

هر د ي  فداتسفلصيعدق دح ب دحسيا  دماؤداات ي ي داا ض عد أداة االستقصاء:)أ( 

نقةي  فداستتفخ اقتيداكدماؤددوذلكااتييدوح ت داا ستتي اداستتفخ اقيدداكدق تجدااابتتعد

 .(50 ااارف قي دة دق ض عدقر  دةفكدة مد ت  دق دا ا امدموفار قداكدقةيقدوا  

داارتتتتتتةي داتمفاية فواياا اكؤداتاةف و  فدااصتتتتتي  فد:دد)ب( مقياس ثراء الوسييييييلة

هفافؤدواوا ةفدق دانقةي ي داافل  فداافاده ا هيدهفعدااا اكؤفدوك داستتتتتتف يم دهفعد

ااا اكؤدقايدحهي فهدوستتتتتتتي ادانةامدااو م  دق ده ظ  ده اداداا ستتتتتتتي ئدانةاق فد

Media Conversationويا ستتتتتتي ئدااافر م دوةواوئدهل مود صتتتتتت صدق ةافددةت د

  ةددتورتتتتتية يهوقضتتتتتاًدة د ضتتتتتيافدهرف لي دااوات ةدفداا ستتتتتي اد ةاق فدحد ي

فعددا   اث ايمدةفادفد(51 ااا اكؤدافة قدوستتتتتتتي اد ةاق فدح ت دل اعًدوف وك دهوداتةف

فدوكيمد(52 د(1993 د.Et.al.,,Valacich Joseph Sقريم  داات اعداافادوضتتتتتترتيد

فدواادهذادانةيةد(53 د(2000 د,.David Marginson, Et. alدوف  م هيدا ايدور 

د:دوهفضعدوياو وةداافيااافت اعددا وريمداابترفةفادة ص دااتي تفد

 المواقع وعباراله( يوضح أبعاد مقياس ثراء 2جدول)

 العبارات ا بعاد ا
أرقاا 

 العبارات 

عدد 

 العبارات

 الفورية 1

لعتمد المواقع علي لحديث محتواها وموضوعالها بشكل 

يمكن للزوار إدراج لعليقات دون انتظار  -دوري مستمر

يقوا   -مراجعة من قبل القائمين علي الموقع قبل نشرة

لعليقات الزوار بالموقع القائمين بااللصال بالرد علي 

 بشكل فوري

1-2-3 3 

2 
لعدد 

 الرموز

-المواقع لقدا المعلومات بأشكال متنوعة)كالنصوص

   وغير ذلك( -الروابط -الفيديو-التسجيالت الصولية

الموقع يمتلك قدرات وإمكانيات شبكة االنترن  والواقع 

 االفتراضي

4-5 2 

3 
اللغة 

 الطبيعية

المتنوعة )كالعربية واالنجليزية لستادا المواقع اللغات 

وغيرها من اللغات( للوصول للمستادمين ذوي الثقافات 

لحفز المواقع علي زيادة حجم النقاش بداخلها   -الماتلفة

 من خالل وسائل عديدة

6-7 2 

4 
التركيز 

 الشاصي

المواقع التي استادمها لساعد علي عرض الابرات 

لمستادا علي المواقع لساعد ا -والمعلومات الشاصية

لوفر المواقع   -لوضيح هويته ولحقق له الاصوصية

 وسائل عديدة لاللصال با شااص

8-9-10 3 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=5xquV6JLDcZJJOEMfSBMLQ__.ericsrv004?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Valacich+Joseph+S.%22
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5 
التوجه 

 المتعدد

اك ربط بين المواقع الصحفية ومواقع الشبكات هن

الموقع يساعد علي نقل الرسالة  -االجتماعية

والموضوعات والفيديوهات والصور والمحتوي المتنوع  

لتعدد الروابط المؤدية للمواقع التي  - مستادا كثر من 

لوجه المواقع لكافة المستادمين في مصر  -استادمها 

   وخارجها

11-12-

13-14 
4 

6 
التسجيل 

 الاارجي

المواقع لساعدني كمستادا علي نقل المادة 

 -إرسالها آلخرين بالبريد االلكتروني-المقدمة)طباعتها

قبل الدخول لها لمتابعة لحتاج المواقع للتسجيل   -نساها(

وجود عدادات لرصد عدد  -موضوعالها ومحتويالها

 (الزوار علي الموقع

15-16-

17 
3 

7 
الذاكرة 

 الحاسوبية

لعمل المواقع علي لوفير أرشيف للموضوعات القديمة 

لقدا المواقع محركات بحث بأشكال   -واالحتفاظ بها

 متنوعة لكي يستطيع المستادا البحث عما يريده من

لعتمد المواقع علي وضع روابط لموضوعات  -موضوعات

سابقة أو الدخول لموضوعات أو لصنيفها بشكل 

 موضوعي أو زمني

18-19-

20-21 
4 

دقاة دحودقيفاادحودقبفلتفاااب  يةم ده دو  ددأسلوب كتابة السيناريوهات:)ج( 

ادلتق غ مدا هدقؤده ضتتت عدااابتتتيةدااذىدماة دحقدمؤمىد اكدهذاداا ضتتتؤداكدااابتتتف

د.(54 دق داا ضؤداا اه دًا  اكي

ا:   الصدق والثبات:رابعا

هودك ي دااصتتت ادة دة مقدك ي دااصتتت اددصيييدق وثبات اسيييتمارة االسيييتبيان: (1)

ااستتتتتتفاتية دق د  تيدكت ةهتتيدانمتيوتفدة دا وضدااتيتيدفد اتيدهوددااظتيه ي

ااذىدحشتتيةوادوصتتا  فتيدافف ت قدد()ة ضتتتيدةفكدة مدق دااخت اعدوااايةا  

وح تيدهل  دويا رادقيدم ف ضدك يستتتتتتهدور د مديةدورضداافغ  ا دةفكد تتتتتت يغفد

عدادفتيةد م اهودورضدا ستتتئففدو ضتتتيافدورضداا ئي فدواففت  دق دلتي داات ي ي د

تي دة تي دد%12و اكؤدد ق  مد35فكداات قاداات افدقري غلدك  ق د ووداار  فدووف

 ه ةدةفكدلتي داات ي ي .وهكدك افدةيا فدد0.81

 وثبات مقياس ثراء المواقع: صدق (2)

 صدق االلساق الداخلي: -أ

د( صدق االلساق الداخلي  بعاد مقياس ثراء المواقع3جــــدول)
 مستوى الداللة معامل االرلباط بالدرجة الكلية البعد

 0.01 **0.5.74 الفورية

 0.01 **0.616 لعدد الرموز

 0.01 **0.583 اللغة الطبيعية

 0.01 **0.741 التركيز الشاصي

 0.01 **0.828 التوجه المتعدد

 0.01 **0.613 التسجيل الاارجي

 0.01 **0.781 الذاكرة الحاسوبية

ووا ؤدحوريمدد0.01ااو وةداابيوقدمتافدقريقاداةهتيةدو  س قدة  دقبف يدمفضعدق د
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دص اداتدفتيةدااابفخ م,.اا ق دااذيدمر  دااال ي دواةهتيةتيدويا ةمفدااةف ففد

 -صدق المقارنة الطرفية )الصدق التمايزي(: -ب

ااا خ ضتتتتتتفداادااا ه رفدودهودااالية فدو  داارتتتتتتتيمدااويقرادذويداا ةمي 

(د100  يدةتقدةفكدة  فدك اقتيد دبداار افد تتتتتتت ادااال ي فل اعدااا اكؤدقل ي 

وا ةويةاددف(دا م30لودهودقلية فد ا ةويةادا ةفك دق  م دق داارتتتتتتتيمدااويقراف

ا تافداا  وادو  دقف ستتتتتت ي د30ا م ك  تيةد د خ امدادف ويستتتتتتف (دا مد  صتتتتتتتي  يًد

داو وةداآلها:دويذاعددومفضعاااوا ةي دااابفلففدوماة د

( قيمة ت لدالله الفروق بين متوسطي درجات ا رباعي ا عل  4جدول )

 مواقعثراء ال مقياسوا دن  في 

 ا بعاد

 ا رباعي ا دن  ا رباعي ا عل 

 ت
 الداللة

 المتوسط 1ن 58د.ح
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط 2ن

االنحراف 

 المعياري

 0.001 4.692 1.196 6.5 30 0.997 7.8 30 الفورية

 0.001 5.859 0.973 4.1 30 0.675 5.4 30 لرموزلعدد ا

 0.001 9.281 0.855 3.4 30 0.813 5.4 30 اللغة الطبيعية

 0.001 8.009 1.066 5.9 30 0.928 8 30 التركيز الشاصي

 0.001 11.752 0.971 7.8 30 0.894 10.6 30 التوجه المتعدد

 0.001 5.885 1.242 6.1 30 1.125 7.9 30 التسجيل الاارجي

 0.001 7.220 1.845 8.2 30 0.999 10.9 30 الذاكرة الحاسوبية

 0.001 16.057 4.476 42 30 1.729 56.1 30 ثراء المواقع

فد  صتتتي  فدو  دا ةويةكدا وادذا دمتادمفضتتتعدق دااو وةداابتتتيوقدوم م

ايدقدت اعد ايدم اهيداااتي ل  فااا اكؤدق ه رفدوق خ ضتتتتتتفدااا م كدحيدو  دا ةفكدو

د.د  ادااال ي م ةدةفكد

 ثراء المواقع: مقياسثبات : ثانيا

ومفضعددااال ي لتي دايبيمدد  ملفهفعداااسفخ مدااتي تفدهوددطريقة ألفا كرونباخ: -أ

د:وياو وةداافياادذاع

 ثراء المواقع لمقياس(  يوضح معامالت ألفا كرونباخ  5) جدول 

 ا بعاد عدد ا فراد ألفا كرونباخ

 ثراء المواقع مقياس 100 0.796

ؤدمفافال ي داادحقوه ةدةفادحا يد  و تيخدق ه رفدك افدقريقادمفضتتتتتتعدحقد

د.ااتتي دو ةمفدةيا ف

(دشتتتتتيمدميقراد100هوداستتتتتفخ امدمةمي دة  فدق د ددالتجزئة النصيييييفية:طريقة  -ب

و  ملفداافوص فداا صتتت  فد  يدا فبتتتتلدمةمفداا صتتت دا وةددااال ي ايبتتتيمدلتي د

و ذاعدمةمفداا صتتتتتت دااتي اد اا ةمي دااصوم ف(ددق ددف اارتيةا داا  ممفداادفتية

 امدهر ماداا  ةدويسفخاا ةمي دوذاعدويبيمدقريقاداتةهتيةدو  داا ص   دلودم ىد

د:دومفضعدذاعدوياو وةداافيااقريمافدست  قيقدو اوقد



 لوسيلةافي المشاركة السياسية للشباب الجامعي في إطار نظرية ثراء  رؤية مستقبلية لتفعيل دور المواقع الصحفية واالجتماعية

 117 2020ديسمبر  – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 (  معامالت االرلباط بين نصفي اختبار المعلومات الدينية معامل الثبات بعد التعديل6جدول )

معمل 

 جتمان

ألفا 

 2جزء
 1ألفا جزء

معامل 

 االرلباط

 بعد التعديل

معامل 

 االرلباط

 قبل التعديل

العبارات 

 الزوجية
العبارات 

 الفردية
 المتغيرات

 ثراء المواقع مقياس 11 10 0.546 0.746 0.790 0.791 0.776

قريقادااتتي دو  ملفداافوص فدك وددهدويبتتتتتيمح دااو وةداابتتتتتيوقمفضتتتتتعدق د

(دوهذادم ةدةفكدحقد0.7 دوقريقادلتي دمفايقدهت  دح تيدهصم دة داا صتتت  فدور داافر ما

دمفافؤدو ةمفدةيا فدق دااتتي .دااال ي 

ا: خامس  المعالجة اإلحصائية للبيانات:ا

ور دات فتيعدق دماؤدو ي ي داا ةاستتتتتتفدااا  ا  ففدهوده ق صداات ي ي دو مدياتيد

فييستت داآلاافددلودقرياوفتيدوهيف فتيدواستتفخ اجداا في جدان صتتي  فدويستتفخ امدو  يقجدا

د-]اافة اةا دااتب  فدواا ب دااائ مفد:  صي  فدهاة  دقريقا ددةت دف دSPSS د

(دا ةاستتتتتفداا تافدان صتتتتتي  فددChi Square Test دد2ادفتيةد يد-اا ستتتتتئدااا مع

قريقاد  اق زدااداتييدك  دااراكفدد-حودااراكفدو  تياف  وادو  دقفغ  م داستتتتتتا   د

د ا  وادو  داااف س ي داايبيو فدااوا ةف  دقايبيمداد (ادفتيةد د-و  دااافغ  ا 

د-دقريقاداةهتيةدو  ستتتتتت قد-غ  ا داا ئفدحوداا بتتتتتتتفدوقر افدمتافتيفقاااتي ل  دااد

دداااف س ي دوات ي ااي دااار يةمفتد-ومفايقحا يد  و تيخدد قريقا

 نتائج الدراسة:

دايدمفا: واففدق داا في جداه  فلداا ةاسفدةت دقرياوفداات ي ي ددأوالا: نتائج الدراسة الميدانية: 

مدى في  خاصة( –الجامعات ) الحكومية يوضح الفروق بين طالب ( 7جدول )

دمواقع اإللكترونية الصحفية واالجتماعيةاستادامهم لل

 الجامعات               

 المبحوثيناستاداا  

للمواقع الصحفية 

 واالجتماعية

 إجمالي الااصة الحكومية

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك 1د ح 

المواقع 

 الصحفية

 49 147 62 93 36 54 دائما

41.005 
0001 

 

 41 123 38 57 44 66 أحيانا

 10 30 0 0 20 30 ال

 100 300 100 150 100 150 الجمــلة

المواقع 

 االجتماعية

 67.3 202 66.7 100 68 102 دائما

0.069 
0.966 

 غير دالة

 27.3 82 28 42 26.7 40 أحيانا

 5.3 16 5.3 8 5.3 8 ال

 100 300 100 150 100 150 الجمــلة

 0.001دالة عند مستوى  0.370معامل كرامرز في = 
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ااا اكؤددمبفخ ق قق دحا امداار  فدد%49مفضعدق دااو وةداابيوقدحقد بتفد

ق دد%36 بتتتفددحقوق تودمبتتفخ ق  تيدح  ي يًفدد%41و بتتتفددفصتت فدما افااصتتي  فدو

ق تودد%41و بتتتتتتتفددفوصتتتتتت فدما افمبتتتتتتفخ ق  تيدوياويقري دااية ق فددحا امداار  ف

فدوص دمفيور  تيدحا امداار  فدوياويقري دااخي فق دد%62 بتفددودفح  ي يمبفخ ق  تيد

 دو ماافد  صي  يدح  ي يفدوةفادذاعدال دوم  دمبفخ ق  تيدق تودد%38ما اف,دو بتفد

فا اكؤدااصتتتتي  ففدتودااستتتتفخ اق ىدحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدوااخي تتتتفداادق

د.0.001متافددوهادماافدة  دقبف ىد41.005=دد2  يد ي لدك افد ي

ق دحا امداار  فدد%67.3حقد بتفدوويا بتفداا اكؤداارتةي داتمفاية فداهضعد

ق تود يمةادد%5.3ق تودمبفخ ق  تيدح  ي ي,دو بتفدد%27.3و بتفددقيدمبفخ ق  تيفدما اي

ق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدمبفخ ق  تيدد%68دواهضعدحقفدقيدمبفخ ق  تي

ق تود يمةادقيدمبفخ ق  تيفدد%5.3ق تودمبفخ ق  تيدح  ي يفدو بتفدد%26.7ما ايفدو  اي

ق دحا امداار  فدوياويقري دااخي فدمبفخ ق قدق اكؤداارتةي دد%66.7و ي لد بتفد

دحد%28اتمفاية فدما ايفدو  ايد ق تود يمةادقيدد%5.3  ي يفدو بتفدق تودمبفخ ق  تي

 مبفخ ق  تي.

د دو   د  صي  ف دمتاف دذا  دا وا دوم م دة م دمفت   دذاع داااتي ل  وةفا

=دد2وياويقري دااية ق فدوااخي فداادق يداسفخ اقتوداا اكؤداارتةي فداةي لدك افد ي

د.0.05وهادغ  دماافدة  دقبف ىدمتافد0.069

 اإللكترونية الصحفية واالجتماعية التعرض للمواقعأسباب يوضح  (8جدول )

 270ن=

 درجة التأثير

 العبارة

المتوسط  ال نادرا أحيانا دائما

 المرجح
 االلجاه

 % ك % ك % ك % ك

متابعة ا حداث 

 بشكل فوري
 دائما 2.72 1.5 4 2.2 6 18.9 51 77.4 209

لتيح فرص التفاعل 

 مع اآلخرين
 دائما 2.41 4.1 11 8.5 23 29.6 80 57.8 156

متابعة ما ينشر من 

 لعليقات الجمهور
 دائما 2.67 0.7 2 3.3 9 24.1 65 71.9 194

التعرف عل  أهم 

القضايا العربية 

 لعالميةوا

 دائما 2.57 1.5 4 5.9 16 26.3 71 66.3 179

لتيح فرص 

وحرية  المشاركة

 التعبير

 دائما 2.50 3.7 10 5.2 14 28.9 78 62.2 168

 دائما 2.59 1.5 4 6.3 17 24.1 65 68.1 184 التحديث المستمر

 دائما 2.56 1.1 3 5.2 14 30.4 82 63.3 171 التعايش مع ا حداث
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استاداا الوسائط 

المتعددة صوت 

 وصورة نص

 دائما 2.63 0 0 4.1 11 28.9 78 67 181

سهولة الحصول 

عل  المعلومات في 

 الوق  المناسب  

 دائما 2.66 1.9 5 4.8 13 19.3 52 74.1 200

جيدة الصياغة 

 ويسهل فهمها
 دائما 2.47 3.3 9 6.7 18 30 81 60 162

يمكن التركيز عل  

 المعلومات الهامة
 دائما 2.62 2.6 7 5.9 16 18.5 50 73 197

متاحة في أي أنها 

 وق 
 دائما 2.67 3 8 5.2 14 13.3 36 78.5 212

دمبفخ ق قدااا اكؤدااصي  فدواتمفاية فبمفضعدق دااو وةدحقدحا امداار  فد

رةادا ةي بافداا  ةمفدواآل  فدوةفادذاعدايدفاافيورفدا   اثدو دات ةااو ق امدده ةوا

ماد ت دهفعدااا اكؤقفيورفدهودقت ةا دانكتيةدةفكدحومر دذاعدوي دتيةدوااارف قي د

فدلقفي فداادحيدوكو  تيدقفيورفدقيدم رتتتتت دق دهرف لي دااوات ةدواف ستتتتتي اداافلف  مفد

وااا ةافدويا ستتي ئدااافر م دق ددااتيدق ددااتيدداايصتت ةدةفكدااارف قي دومبتتتا

د.اا كلدااا يس داا

ت الحكومية والااصة في دوافع الفروق بين متوسطي درجات الجامعا (9جدول )

دالصحفية واالجتماعية اللكترونيةمتابعة المواقع ا

 الجامعة          

 العبارة              

 150خاصة ن= 120حكومية ن=

المتوسط 

 المرجح
 الترليب االلجاه

المتوسط 

 المرجح
 الترليب االلجاه

 1 دائما 2.87 8 دائما 2.53 متابعة ا حداث بشكل فوري

 8 دائما 2.59 12 أحيانا 2.18 لتيح فرص التفاعل مع اآلخرين

 2 دائما 2.73 7 دائما 2.60 متابعة ما ينشر من لعليقات الجمهور

التعرف عل  أهم القضايا العربية 

 والعالمية
 دائما 2.48

9 
 دائما 2.65

4 

 7 دائما 2.60 11 دائما 2.37 لتيح فرص المشاركة

 10 دائما 2.55 5 دائما 2.63 التحديث المستمر

 11 دائما 2.51 6 دائما 2.62 التعايش مع ا حداث

استاداا الوسائط المتعددة صوت 

 وصورة نص
 دائما 2.65

4 
 دائما 2.61

6 

سهولة الحصول عل  المعلومات في 

 الوق  المناسب  
 دائما 2.70

1 
 دائما 2.62

5 

 12 دائما 2.45 10 دائما 2.48 جيدة الصياغة ويسهل فهمها

يمكن التركيز عل  ا فكار 

 والمعلومات الهامة
 دائما 2.68

2 
 دائما 2.57

9 

 3 دائما 2.69 3 دائما 2.65 متاحة في أي وق أنها 
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دمفيور قحقدحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدمفضتتتتتتعدق دااو وةداابتتتتتتتيوقد

سبت افداايص ةدةفكدااارف قي داادادااا اكؤدااصي  فدواتمفاية فب د اا كلدااا ي

  يدح   دةفكدحقدد(55)هبه مصييييطف وهةيمدهف قدهذهداا ف وفدقؤدمةاستتتتفددق ددااتيف

ماة دااف   صدةفكدودزميم دااارف قي دااريقفاستتتتتفخ امدهفعدااا اكؤد ي لدحهودحستتتتتتيمد

لوداستتتتتتفخ امدفدقفي فداادحيدوكلدميع دةتية دح تيلودفدا اةيةدوااارف قي دااتيقف

دوهف قدهذهداا ف وفدقؤدفلوداافي ميدااابتتفا دفو تت ة د صداا ستتي ئدااافر م د تت  

حقداا امدمبتتتتفخ ق قدات ف  لدافيصتتتت ةدد  يدWalter Melissa (56)دراسيييية 

 يد حا امداار  فدوياويقري دااخي تتتتفدفدا ايدهتيم لدموااؤدةفكدااارف قي داابتتتت يستتتت ف

ف لي دق دهردقفيورفدقيدم رتت فدواافيورفدا   اثدورتتةادا ةيدمبتتفخ ق قدهفعدااا اكؤب

لوددفلوداافر فدةفكدحهوداالضتتتتتتيميداار و فدواارياا ففدلودقفي فداادحيدوكلفدااوات ة

د.يا كلدااا يس وةفكدااارف قي ددست افداايص ة

بدوافع لعرضهم للمواقع  المبحوثين( الفروق بين متوسطي درجات 10جدول )

 الصحفية واالجتماعية

 الجامعات

 الدوافع

 (150خاصة)ن= (120حكومية)ن=
 ت

 الداللة

 ع ا ع ا 268د.ح 

دوافع التعرض للمواقع الصحفية 

 واالجتماعية
30.6 4.62 31.4 3.88 

-

1.681 

غير  0.094

 دالة

مفضتتتتعدق دااو وةدة مدوم مدا وادماافد  صتتتتي  فدو  دقف ستتتت ادمةمي د

ةامدااوتتيقرتتي دااية ق تتفدوةامدااوتتيقرتتي دااختتي تتتتتتتفداادموااؤداافر ضداففتتعد

د.0.05ااا اكؤفد  يد ي لدك ود  (دغ  دماافدة  دقبف ىد

 أسباب خاصة( في  –الجامعات ) الحكوميةطالب بين لفروق ا( 11جدول )

دالتعرض للمواقع الصحفية واالجتماعيةعدا 

 الجامعات                              

 للمواقع  التعرضعدا أسباب 

 الحكومية

 30ن=

 الااصة

 0ن=

 إجمالي

 30ن=

 % ك % ك % ك

 53.3 16 0 0 53.3 16 احصل عل  معلومالي من مصادر أخرى

 73.3 22 0 0 73.3 22 ال امتلك جهاز كمبيولر

 50 15 0 0 50 15 أفضل الصحف المطبوعة

 46.7 14 0 0 46.7 14 ال أثق بها كمصدر للمعلومات

 المواقع الصحفية ومواقع أخرى غير لمتابعتي 

 االجتماعية
18 60 0 0 18 60 

 60 18 0 0 60 18 لمتابعتهاليس لدى وق  

 50 15 0 0 50 15 المستادالشت  انتباه 
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تفد ق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدتدد%73.3مفضتتتتتتعد ذاعدحقد بتتتتتت

ومرصودذاعدار مداقفا توددبق اكؤداارتتتتتتتةي داتمفاية فواا اكؤدااصتتتتتتي  فدمفيور قدا

دتوا  دا مد%60و بتتتتفددفق اكؤدحد ىددمفيور قدق تودد%60فدو بتتتتفدمتيزد ات  ه 

ايصتتتت اتودةفكدقرف قيهتودق دمبتتتتفخ ق  تيدق تودتدد%53.3و بتتتتتفدفداافيورفتيوكلد

فدوهذادمرتتت  داابتتتف يداا ةادااافصام دا يدةامدااويقري دااخي تتتفدقصتتتيمةدحد ى

وحها فدهفعدااا اكؤدويا بتتتتتتفداتود اصتتتتتيمةدافارف قي فد ايدح تودمفيور قدهفعدااا اكؤد

 داافغ  ا دااب يس فدواتمفاية فدةفاداابي فداارياا فدوااايف فداافادم غت قدااداةت 

د.قفيورفده ي  فتيدحوتدوتوة

 التعرضخاصة( في معدل  –الفروق بين طالب الجامعات ) الحكومية  (12جدول )

 للمواقع الصحفية واالجتماعية 

 الجامعات            

التعرض للمواقع معدل  

 واالجتماعيةالصحفية 

 إجمالي الااصة الحكومية

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك 2د ح 

 43.7 118 50.7 76 35 42 يومي

7.214 0.05 
 18.9 51 18 27 20 24 أسبوعي

 37.4 101 31.3 47 45 54 حسب الظروف

 100 270 100 150 100 120 الجمــلة

 0.05دالة عند مستوى  0.163معامل كرامرز في = 

مفر ضتتتت قدق دحا امداار  فدد%43.7مفضتتتتعدق دااو وةداابتتتتيوقدحقد بتتتتتفد

حستتت ة ي,ددمفر ضتت قداتيق تودد%18.9م ق ي,دو بتتتفدددواتمفاية فافا اكؤدااصتتي  فد

د ب دااظ وف.دمفر ض قداتيق تودد%37.4و بتفد

مفر ض قدق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدد%35مفضعد ذاعدحقد بتفد

حستتتتت ة ي,ددمفر ضتتتت قداتيق تودد%20م ق ي,دو بتتتتتفدافا اكؤدااصتتتتي  فدواتمفاية فد

ق دحا امداار  فدد%50.7 بتتت دااظ وف,دو بتتتتفدمفر ضتتت قداتيدق تودد%45و بتتتتفد

بتفدمفر ض قداتيدوياويقري دااخي فد ست ة ي,دمفر ض قداتيدق تودد%18م ق ي,دو  ح

  ب دااظ وف.مفر ض قداتيدق تودد%31.3و بتفد

 ذاعدمفضتتتتتعدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتي  فدو  دحا امداار  فدوياويقري د

د  يد ي لدر ضتتتتودافا اكؤدااصتتتي  فدواتمفاية ففهااية ق فدوااخي تتتفداادقر ةد

د.0.05وهادماافدة  دقبف ىدمتافدد7.214=دد2ك افد ي

شية دااكد  يدحد(57)كامل الطرابيش  مرف قؤدمةاسفدداا ف وفهذهددوادفف ل

ستتتتتتت ةكدواافر ضدا دماياكدق  ما داار  ف ق دد%25قد بتتتتتتتفداافر ضداا  قكدح

تفداافدف24%   اثداا  قكداكداا ةاستتتتتتتفدااييا فد ف وفدا ر ضدوم مؤدزميم د بتتتتتت

   اثدار افدااهوراداارتيمداكد يمفدما افداافكدها دوهدقص دواافغ  ا دااب يس فد

دااويةمفدواافة  دقؤدااي ي داا  ق ف.
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كم في  خاصة( –الجامعات ) الحكومية يوضح الفروق بين طالب ( 13جدول )

 اإللكترونية الصحفية واالجتماعية قيد الدراسةيقضونها في متابعة المواقع ساعة 

 الجامعات            

 عدد ساعات المتابعة

 إجمالي الااصة الحكومية
 2كا

 الداللة

 % ك % ك % ك 2د ح 

 38.1 103 28.7 43 50 60 أقل من ساعة

22.911 0.001 

من ساعة إل  اقل من 

 ساعتين
40 33.3 43 28.7 83 30.7 

 31.1 84 42.7 64 16.7 20 أكثر من ساعتين

 100 270 100 150 100 120 الجمــلة

 0.001دالة عند مستوى  0.291معامل كرامرز في = 

دحكادق دستتتيةفدااداا  مدملضتتت قق دحا امداار  فدد%38.1مفضتتتعدق دااو وةداابتتتيوقدحقد بتتتتفد

ق دستتتتيةفد اكداكادق ددمفيور  تيق تودد%30.7و بتتتتتفدداافيورفدااا اكؤدااصتتتتي  فدواتمفاية فف

دح ت دق دسيةف  دااداا  م.مفيور  تيدق تودد%31.1سيةف  دااداا  م,دو بتفد

بتفددمفضعد ذاعدحق مفيور قدهفعدااا اكؤدوياويقري دااية ق فددحا امداار  فق دد50% 

ق دسيةفد اكداكادق دسيةف  دمفيور  تيدق تودد%33.3حكادق دسيةفدااداا  م,دو بتفد

د%28.7 بتتتفددح ت دق دستتيةف  دااداا  م,دومفيور  تيدق تودد%16.7ااداا  م,دو بتتتفد

حكادق دستتتتتتيةفدااداا  م,دمفيور قدهفعدااا اكؤددحا امداار  فدوياويقري دااخي تتتتتتفق د

ق دستتتتتيةفد اكداكادق دستتتتتيةف  دااداا  م,دو بتتتتتتفدمفيور  تيدق تودد%28.7و بتتتتتتفد

 ح ت دق دسيةف  دااداا  م.مفيور  تيدق تودد42.7%

 ذاعدمفضتتتتعدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتي  فدو  دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فد

 ي لدد  يدقفيورفدااا اكؤدااصي  فدواتمفاية ففوااخي فدااد ودسيةفدملض  تيدااد

نائلة  ايدحوضيلدمةاسفدفد0.001متافددوهادماافدة  دقبف ىد22.911=دد2ك افد ي

اكدقصتتتت ددااويقراات ف  لدو  داارتتتتتيمداستتتتفخ امدقر ةدداةه يعد(58)إبراهيم عمارة

د.اا  قاس اعدق د  يدة مدس  ا داتسفخ امدحودة مداابيةي د

مكان متابعتهم لتلك خاصة( في  –)الحكوميةالجامعاتالفروق طالب ( 14جدول )

دالمواقع قيد الدراسة

 الجامعات         

للك  لتابعأين 

 المواقع

 الحكومية

 120ن=

الااصة 

 150ن=

إجمالي 

 2كا 270ن=
 الداللة 

 1د ح 

معامل 

كرامرز 

 % ك % ك % ك في

 0.286 0.001 22.142 83 224 73.3 110 95 114 في المنزل

 - 0.326 0.964 10.4 28 12 18 8.3 10 في النادي

 - 0.326 0.964 6.7 18 8 12 5 6 في الجامعة

 - 0.642 0.216 14.4 39 15.3 23 13 16 بمنزل صديق

 - 0.081 3.040 37.4 101 42 63 31.7 38 بمقاهي االنترن 

 - 0.261 1.262 3 8 4 6 1.7 2 في المكتبات
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مفيور قدااا اكؤدااصي  فدق دحا امداار  فدوياويقري دد%83حقد بتفددق دااو وةمفضعد

د دواتمفاية ف دو بتف دد%37.4وياا صة, دق تو دمفيور  تي دو بتف ق تودد%14.4واليهادات ف  ل,

دويا يمي.مفيور  تيدق تودد%10.4وا صةد  مق,دو بتفدمفيور  تيد

 صة,دوياادمفيور قدهفعدااا اكؤق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدد%95حقد بتفد ايد

د دد%31.7و بتف دق تو دمفيور  تي دو بتف دد%13واليهادات ف  ل, دق تو وا صةد  مق,دمفيور  تي

د دد%8.3و بتف دق تو دمفيور  تي د بتف دحق دوياويقري دااخي فدد%73.3ويا يمي, داار  ف دحا ام ق 

مفيور  تيدق تودد%15.3واليهادات ف  ل,دو بتفدمفيور  تيدق تودد%42وياا صة,دو بتفدمفيور  تيد

 سعيد غريبهف قدهذهداا ف وفدقؤدمةاسفدفدوويا يميمفيور  تيدق تودد%12وا صةد  مق,دو بتفد

داارظد(59)النجار دااغيات ف دلوداادحق دااويقرف دلو دااا صة داا دافصي داتاةف و  ف دمفر ض ق اك

د ف  لد.االيهاداتا   كيعدوادفف لداادحقدا كف فد

 ذاعدمفضعدة مدوم مدا وادذا دمتافد  صي  فدو  دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فد

غ  دماافدد2 ي  يد ي لدك ودقفيورفدااا اكؤدااصي  فدواتمفاية ففدوااويقري دااخي فداادقةيقد

,دقيدة ادك اعهتيداادااا صةد يقده يكدا واداصياعدةامدااويقري دااية ق فد0.05ة  دقبف ىد

اادحقدح ت دق دد(60)محمد رضا أحمدقؤدمةاسفدحمضيًددوهف قدهذهداا ف وفدف0.001ة  دقبف ىد

د دق دمبفخ ق  تي دمف تو دمبفخ ق قدات ف  لداادااا صة دا ىدات ف  لدلدواليها ص داار  ف و

دوادفف لد دااويقرف داا دا كف ف دمبفخ قتي دو  اي دا   كيع دقؤ ده ياا ةاسف دا كف ف داادحق دااييا ف

د.هفعدااصي ر مدذ  داااةفتي د تقي  دال اع داتدفافدومرصودهذادايااةفتي دو

خاصة( في أهم  –الجامعات ) الحكوميةلداللة الفروق طالب  2قيمة كا( 15جدول )

دالتي يفضلون استادامها الصحفية واالجتماعية المواقع

 الجامعات           

المواقع الصحفية أهم 

 واالجتماعية 

 الحكومية

 120ن=

 الااصة

 150ن=

إجمالي 

 2كا 270ن=
 الداللة

 1د ح  

معامل 

كرامرز 

 % ك % ك % ك في

المواقع 

 الصحفية

المصري 

 اليوا
44 36.7 82 54.7 126 46.7 8.679 0.01 0.179 

اليوا 

 لسابعا
30 25 45 30 75 27.8 0.831 0.362 - 

 0.192 0.01 9.994 52.6 142 44 66 63.3 76 ا هراا

 0.167 0.01 7.513 44.1 119 36.7 55 53.3 64 ا خبار

 0.218 0.001 12.859 38.1 103 28.7 43 50 60 الجمهورية

المواقع 

 االجتماعية

الفيس 

 بوك
142 94.7 143 95.3 285 95 0.070 0.791 - 

الوالس 

 آب
78 52 82 54.7 160 53.3 0.214 0.643 - 

ماي 

 سبيس
30 20 39 26 69 23 1.525 0.217 - 

 - 0.887 0.020 79 237 79.3 119 78.7 118 يوليوب

 - 0.163 1.948 44 132 48 72 40 60 لويتر
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تفدق دااو وةداابتتتتتتتيوقدمفضتتتتتتعد حا امداار  فد ماياادق دد%52.6حقد بتتتتتت

اااصتتت يداا  م,دو بتتتتفددمبتتتفخ ق قد%46.7 تتتي  فدا ه ام,دو بتتتتفددمبتتتفخ ق ق

فدوا ايدمفرفقدااوات ةمفمبتتتتفخ ق قدد%38.1ا دتية,دو بتتتتتفدمبتتتتفخ ق قدد44.1%

ويقري دااية ق فدهت  دحق دفا ه اممبتتتتتتفخ ق قدق كؤدق دحا امداار  فدد%63.3دويا

ااوات ةمف,دمبتتفخ ق قدق تودد%50ا دتية,دو بتتتفدمبتتفخ ق قدق تودد%53.3و بتتتفد

فدحقيدويا بتفدا امدااويقرفدااخي فداااص يداا  مدمبفخ ق قق تودد%36.7و بتفد

فدو  ايدمبتتفخ مدق كؤدا ه امداااصتت يداا  ممبتتفخ ق قددق تود%54.7 بتتتفددهت  دحقد

داا  مداابيوؤ.مبفخ ق قدد%30فدو  ايا دتيةمبفخ ق قدد%36.7فدو44%

مفضتتتتتتعدوم مدا وادذا دمتاتتفد  صتتتتتتتتي  تتفدو  دحا امداار  تتفددوةفادذاتتع

وياويقري دااية ق فدوااويقري دااخي فداادك اع د ي  فدااوات ةمفداصياعدةامد

ا ه امدوا دتيةداصتتياعدةامددق كؤ,دوااد0.001 دااية ق فدة  دقبتتف ىدااويقري

,دوااد تتي  فداااصتت يداا  مداصتتياعدةامد0.01ااويقري دااية ق فدة  دقبتتف ىد

,دوااد تتتتتي  فدا ستتتتتت عداصتتتتتياعدةامد0.001ااويقري دااخي تتتتتفدة  دقبتتتتتف ىد

بيوؤد  يد ي لد,داودمة دو  تودا وادااداا  مداا0.05ااويقري دااخي فدة  دقبف ىد

د.0.05غ  دماافدة  دقبف ىدد2ك افد ي

ق تودد%95اا اكؤداارتتتتتتتةتتي دهت  دحقدداااتي ل  وا اتتيدمفرفقدوتتيستتتتتتفختت امد

ق تودد%79مبتتتتتتفخ ق ادق كؤدا  دو كدق دق اكؤداارتتتتتتتةي داتمفاية ففدو بتتتتتتتفد

د%44ق تودمبتتتتفخ ق اداا اه د مفدو بتتتتتفدد%53.3د ذامبتتتتفخ ق ادق كؤدم ه  مفدو

دق تودمبفخ ق ادق كؤده مف .

وياويقري دااية ق فدمبتتفخ ق ادق كؤدا  ددحا امداار  فق دد%94.7 بتتتفددحق

ق تودمبفخ ق ادد%52د بتفق تودمبفخ ق ادق كؤدم ه  مفدو  ايدد%78.7و كفدو بتفد

يدمفرفقدو امدااويقري دفدوا اق كؤدقييدستتت  د%20اا اه د مفدااد   دمبتتفخ مد

بتفددحقااخي فداإقد بتفدد95.3%  بفخ ق ادق كؤدا  دو كفدو  ق تودد%79.3ق تودم

ق تودمبتتتتفخ ق اداا اه د مفدااد   دد%54.7مبتتتتفخ ق ادق كؤدم ه  مفدو  ايد بتتتتتفد

 ق كؤدقييدست  دحا امداار  فق دد%26مبفخ مد

اار  فدااويقري ددذا دمتافد  صتتي  فدو  دحا امدا واة مدوم مددواذادمفضتتع

ااية ق فدوااويقري دااخي تتفداادق اكؤداارتتتةي داتمفاية فداافادمبتتفخ ق  تيد  يد

د.0.05غ  دماافدة  دقبف ىدد2 ي لدك ود ي

د

د

د

د
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دى مفي  خاصة( –الجامعات ) الحكومية يوضح الفروق بين طالب ( 16جدول )

دواالجتماعيةمتابعة الموضوعات السياسية بالمواقع اإللكترونية الصحفية 

 الجامعات               

متابعة الموضوعات 

 السياسية

 إجمالي الااصة الحكومية

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك 2د ح 

 28.1 76 34.7 52 20 24 دائما

10.113 
001 

 

 70.7 191 63.3 95 80 96 أحيانا

 1.1 3 2 3 0 0 نادرا

 100 270 100 150 100 120 الجمــلة

 0.01دالة عند مستوى  0.194معامل كرامرز في = 

مفتتيور قدق دحا امداار  تتفدد%49مفضتتتتتتعدق دااوتت وةداابتتتتتتتيوقدحقد بتتتتتتتتتفد

ق تودد%41وص فدما اف,دو بتفددااصي  فدواتمفاية فااا ض ةي دااب يس فدوياا اكؤد

تي فيور   ايدهت  ددم تفدح  ي يفد  ري دااية ق فدد%36حقد بتتتتتت ويق ويا ق دحا امداار  فد

ق دحا امدد%62ح  ي ي,دود بتتتتتفدمفيور  تيدق تودد%41وصتتتت فدما اف,دو بتتتتتفدمفيور  تيد

 ح  ي ي.مفيور  تيددق تود%38وص فدما اف,دو بتفدمفيور  تيداار  فدوياويقري دااخي فد

 ذاعدمفضتتتتتتتعدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتتتتي  فدو  دحا امداار  فدوياويقري د

قفترفتودافا ضتتتتتتت ةي داابتتتتتتت يستتتتتتت فدوياا اكؤدااصتتتتتتتي  فدااية ق فدوااخي تتتتتتتفداادق ىد

فدوهف قد0.001وهادماافدة  دقبتتتتتتتف ىدمتافدد41.005=دد2ةي لدك افد يواتاةف و  ففدا

ق داارتتتتتيمدد%34حشتتتتية د اكدحقدد  يد(61)نوال الصييييفت دراسيييية هفعداا في جدمص  يًدقؤد

 Parkدراسة  مفر ضتت قدافصي داتاةف و  فدوي فظيمدوهلف مدهذهداا ف وفدقؤددااويقرا

Hung 62)د  يدحلتفلدحقدات ف  لدحما دهةا ف فدوا بلدحما دافارية فدااب يس ف.د

برز أخاصة( في  –الجامعات ) الحكوميةلداللة الفروق طالب  2قيمة كا( 17جدول )

دتلك المواقعبا خيرة  اآلونةقاموا بقراءلها في الموضوعات السياسية التي 

 الجامعات          

 الموضوعاتأبرز 

 الحكومية

 120ن=

 الااصة

 150ن=

إجمالي 

 2كا 270ن=
 الداللة 

 1د ح 

معامل 

كرامرز 

 % ك % ك % ك في

انتاابات غرفتي 

البرلمان المصري 

 )النواب والشيوخ(

74 61.7 60 40 134 49.6 12.519 0.001 0.215 

 - 0.402 0.701 38.9 105 36.7 55 41.7 50 أزمة سد النهضة

التدخل التركي في 

 ليبيا
92 76.7 121 80.7 213 78.9 0.640 0.424 - 

دعوات الحركات 

اإلسالمية للتظاهر في 

والدول العربية  مصر

 ا خري

6 5 28 18.7 34 12.6 11.313 0.001 0.205 

انتاابات الرئاسة 

 ا مريكية
4 3.3 12 8 16 5.9 2.604 0.107 - 
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قؤد اًدول اع دك دكيق ادق دحا امداار  فدوياويقري دد%78.9مفضتتتتتتتعد ذاعدحقد بتتتتتتتتفد

ك دهيور ادق ضتتتتتتت ةي دد%49.6و بتتتتتتتتفدفدااا ضتتتتتتت ةي دااا هت فدوياف دادااف  اداادا ت ي

د%16.9و بتفددهتية ادحزقفدس داا تضففق تودد%38.9و بتفدات فخيوي داات ااي  فداااص مففد

د.هيور ادمة ا دااي  ي داتساق فداففظيه داادقص دواا وةداار و فدا د يق تود

اا في جدااف صتت ف فدوياو وةداافرتتيوهدااةت  دو  دةامدااويقري دااية ق فدومفضتتعدق د

وياا اكؤدااصتتتتتتتي  فد د دقؤد اً تي وااخي تتتتتتتفداادحوا مي دااا ضتتتتتتت ةي داافادك دكيق ادوافيورف

ة مدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتتي  فدو  دحا امداار  فدااويقري دااية ق فددواتمفاية فدوهت  

غ  دماافدة  دد2ةي داافادم ضتتف قدك اعهتيدد  يد ي لدك ود يوااويقري دااخي تتفداادااا ضتت 

 ي لده يكدا وادداات ااي  ف,دقيدة ادك اع دااا ضتتتتت ةي دااخي تتتتتفدوي فخيوي د0.05قبتتتتتف ىد

,دواادك اع دااا ضتتتت ةي دااخي تتتتفد0.001اصتتتتياعدةامدااويقري دااية ق فدة  دقبتتتتف ىد

لد ي داا وةداار و فدا د ىد  يويا ة ا دق دكتادااي  ي دانستتتتاق فداففظيه داادقصتتتت دو

وهخفف دهذهداا ف وفدقؤدفد0.001ااويقري دااخي تتتتفدة  دقبتتتتف ىده يكدا واداصتتتتياعدةامد

ق دااابفخ ق  داإل ف  لدغياتيدد%28ه  فلد اكدحقددداافاد(Nelisa R.Watter  63دراسة  

ا ضتتتتتت ةي دياوتدمرتتتتتف   قدد%86قيدمتيت قدة دقرف قي دة دات فخيوي داا  يستتتتت فدقليواد

بتتت يستتت فدةفكداا  بتتتت كدووذاعدتدمبتتتفخ ق قدقتادهذهدااا اكؤدافرتتتتةفداتمفاية فدنةستتتتيةداا

قص ددااتدفافدا   اثدااويةمفددواسفلتيةدقرف قي دس يس فدوةوايدهذهداا ف وفدقخفف فد ظ اًد

ااا ضتت ةي داابتت يستت فدواافادهلؤدضتتا دحوا مي داهفايمدااوايه  دو  صدااوا ؤدةفكدقفيورفد

  يدح  دااا اهل قداكدمةاستتتتتفهدحقد(64)عالء عبد العاط مةاستتتتتفددفدوهخفف داا في جدقؤار و فا

االضتتتت فداار اك فدا ففلدااا  صدا وةدلوداالضتتتت فداا فبتتتت    فدوم مؤدذاعداتدفافدتدفافد

اا ف  دااصق  فداافكدحم ىدا تيدااتييدوادفافدا   اثدايالضتتتتتتيميداابتتتتتت يستتتتتت فداا ادف فدهيفاد

وهي  صد اداااصت م  داار افدد2011م يم دد25ا وةد ظ اداايدها دوهدقصت دور دل ة دااف ه  د

 ل كتودااب يس فدواا ة  داإل اردوااارية فدااب يس فدوه ا فداا ةكدااب يسادا ىدااا اة   د

ق تودم يار قدكضيميدد%63.3ق تودم يار قدكضيميداا وةداار و فدةيقف,دو بتفدد%75.2و بتفد

دق تودم يار قداالضيميدااب يس فدااخيةم ف.د%57.4,دو بتفد  ا  فادا فب   ات فاةدانس

تهم مدى مناقشفي  خاصة( –الحكومية ) الجامعاتالفروق بين طالب  (18جدول )

دمع آخرين عينة الدراسةالمواقع اإللكترونية  ونها عبرءيقرلموضوعات السياسية التي ل

 الجامعات              

لموضوعات امدى مناقشة  

 السياسية

 إجمالي الااصة الحكومية

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك 2د ح 

 21.5 58 20 30 23.3 28 دائما

2.760 

0.252 

غير 

 دالة

 

 77.4 209 78 117 76.7 92 أحيانا

 1.1 3 2 3 0 0 ال

 100 270 100 150 100 120 الجمــلة

ق دحا امداار  فدم يكرتتتتتت قدد%49مفضتتتتتتعدق دااو وةداابتتتتتتتيوقدحقد بتتتتتتتفد

ؤدقدواتمفاية فااا اكؤدااصتتتي  فدااا ضتتت ةي داابتتت يستتت فداافادمل عو تيدق دداةد
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ق تودم يكرتت  تيدح  ي يفدومفت  دحمضتتيًدا ايدمفرفقدد%77.4بتتتفد د م دوصتت فدما اف,دو 

ق دحا امداار  فدم يكر قدااا ض ةي دااب يس فداافادد%23.3وياويقري دااية ق فدحقد

قؤد د م دوصتتتتت فدما اف,دو بتتتتتتفدااا اكؤدااصتتتتتي  فدواتمفاية فدمل عو تيدق دداةد

ق دحا امداار  فدوياويقري دااخي تتتتفدد%20  تيدح  ي ي,دود بتتتتتفدق تودم يكرتتتتد76.7%

م يكرتتت قدااا ضتتت ةي داابتتت يستتت فداافادمل عو تيدق دداةدااصتتتي داتاةف و  فدقؤد

 ق تودم يكر  تيدح  ي ي.د%78 د م دوص فدما اف,دو بتفد

 ذاعدمفضعدة مدوم مدا وادذا دمتافد  صي  فدو  دحا امداار  فدوياويقري د

مل عو تيدوياا اكؤددوااخي تتفداادق ىدق يكرتتفدااا ضتت ةي داابتت يستت فداافاااية ق فد

وهاددغ  دماافدة  دد2.760=دد2قؤد د م ,د  يد ي لدك افد يااصي  فدواتمفاية فد

د.0.05قبف ىدمتافد

خاصة( في مع من لناقش  –الجامعات ) الحكوميةطالب بين الفروق  (19جدول )

دهذه الموضوعات

 الجامعات        

مع من لناقش 

 هذه الموضوعات 

 الحكومية

 120ن=

 الااصة

 147ن=

إجمالي 

 2كا 267ن=
 الداللة

 1د ح  

معامل 

كرامرز 

 % ك % ك % ك في

ا صدقاء 

 وا قارب
102 85 99 67.3 201 75.3 11.064 0.001 0.204 

 - 0.171 1.871 29.2 78 32.7 48 25 30 ا سرة

 - 0.166 1.917 34.5 92 38.1 56 30 36 الزمالء

 0.239 0.001 15.219 14.2 38 21.8 32 5 6 الجيران

 - 0.327 0.962 34.8 93 37.4 55 31.7 38 أسالذلي

 - 0.126 2.346 49.8 133 45.6 67 55 66 مواقع الدردشة

ق دحا امداار  فدوياويقري دمف يكرتتت اداادهفعدد%75.3مفضتتتعد ذاعدحقد بتتتتفد

ق تودمف يكرتتتتت ادقؤدق اكؤدد%49.8ااا ضتتتتت ةي دقؤدا  تتتتت كيعدوا كيةم,دو بتتتتتتفد

ق تودمف يكرتت ادد%34.5ق تودمف يكرتت ادقؤدحستتيهذهتو,دو بتتتفدد%34.8اا ةمشتتف,دو بتتتفد

دقؤدااصقاع.

تفد فعدد%85حقد بتتتتتت وياويقري دااية ق فدمف يكرتتتتتت ادااده ق دحا امداار  فد

ق تودمف يكر ادقؤدق اكؤداا ةمشف,دد%55ااا ض ةي دقؤدا   كيعدوا كيةم,دو بتفد

ق تودمف يكرتت ادقؤدااصقاع,دد%30ق تودمف يكرتت ادقؤدحستتيهذهتو,دو بتتتفدد%31.7و بتتتفد

ق دحا امداار  فدوياويقري دااخي تتفدمف يكرتت اداادهفعدااا ضتت ةي دد%67.3حقد بتتتفد

ق تودمف يكرتتت ادقؤدق اكؤداا ةمشتتتف,دو بتتتتفدد%45.6قؤدا  تتت كيعدوا كيةم,دو بتتتتفد

 ق تودمف يكر ادقؤدحسيهذهتو.د%37.4ق تودمف يكر ادقؤدااصقاع,دو بتفدد38.1%

 ذاعدمفضعدة مدوم مدا وادذا دمتافد  صي  فدو  دحا امداار  فدااويقري د

ااية ق فدوااويقري دااخي تتتتفداادقؤدق دمف يكرتتتت اداادااا ضتتتت ةي داافادمل عو تيد
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,دقيد0.05 دماافدة  دقبتتتتتف ىدغ د2  يد ي لدك ود يدوياا اكؤدااصتتتتتي  فدواتمفاية ف

ة ادق يكرتتتتتفتيدقؤدا  تتتتت كيعدوا كيةمد ي لده يكدا واداصتتتتتياعدةامدااويقري د

,دواادق يكرتتتفتيدقؤدااو  اقد ي لده يكدا واداصتتتياعد0.001ااية ق فدة  دقبتتتف ىد

د.0.001ةامدااويقري دااخي فدة  دقبف ىد

ية مناقشتهم كيففي  (خاصة –الجامعات ) الحكومية الفروق بين طالب  (20جدول )

دموضوعات السياسيةلل

 الجامعات            

 ية المناقشةكيف 

 إجمالي الااصة الحكومية
 2كا

 الداللة

 % ك % ك % ك 2د ح 

 16.9 45 17 25 16.7 20 أبدء المناقشة

1.949 

0.377 

 غير دالة

 

 13.1 3 15.6 23 10 12 استمع فقط

 70 187 67.3 99 73.3 88 أشارك في المناقشة

 100 267 100 147 100 120 الجمــلة

حا امداار  فدمرتتية  اداادق يكرتتفدااا ضتتت ةي دق دد%70مفضتتعدق دااو وةداابتتيوقدحقد بتتتفد

دق تودمبفار ادالئ.د%13.1ق تودمت عوقدويا ليش,دو بتفدد%16.9ااب يس ف,دو بتفد

ق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدمرية  ادد%73.3مفضعد ذاعدحقد بتفد

ق تودد%10دفدو ذاق تودمت عوقدويا ليشد%16.7ودفاادق يكرفدااا ض ةي دااب يس ف

ق داار  فدوياويقري دااخي تتتتتتتفدمرتتتتتتتية  اداادق يكرتتتتتتتفدد%67.3ودفمبتتتتتتفار ادالئ

ق تودد%15.6ق تودمت عوقدويا ليش,دو بتتتتفدد%17ااا ضتتت ةي داابتتت يستتت ف,دو بتتتتفد

داااتي ل  و  ديًد  صتتتتتتتي  دماافة مدوم مدا وادفدوقايدستتتتتتتقدمفت  دمبتتتتتتفار ادالئ

ك افددةي لفداااا ضتت ةي داابتت يستت فوياويقري دااية ق فدوااخي تتفدااد    فدق يكرتتفد

د.0.05غ  دماافدة  دقبف ىدد1.949=دد2 ي

مدى في  خاصة( –الجامعات ) الحكومية الفروق بين طالب  (21جدول )

داالعتماد عل  مصادر أخرى في حصولك عل  المعلومات السياسية

 الجامعات             

عل  مصادر اد االعتم

 أخرى

 إجمالي الااصة الحكومية

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك 3د ح 

 4.4 12 8 12 0 0 دائما

15.751 

 

0.001 

 

 24.4 66 25.3 38 23.3 28 أحيانا

 23.7 64 17.3 26 31.7 38 نادرا

 47.4 128 49.3 74 45 54 ال

 100 270 100 150 100 120 الجمــلة

  0.001دالة عند مستوى  0.242معامل كرامرز في =  
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ق دحا امداار  فدمرفا وقدةفكدد%4.4مفضتتتتعدق دااو وةداابتتتتيوقدحقد بتتتتتفد

د%24.4ااد صتت اتودةفكدااارف قي داابتت يستت فدوصتت فدما اف,دو بتتتفدقصتتيمةدحد ىد

ق تود يمةادقيدمرفا وقدةفكدد%23.3ق تودمرفا وقدةفكدقصيمةدحد ىدح  ي ي,دو بتفد

دقصيمةدحد ىدااد ص اتودةفكدااارف قي دااب يس ف.

ق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدمرفا وقدد%23.3مفضعد ذاعدحقد بتفد

د%31.7ىدااد صتت اتودةفكدااارف قي داابتت يستت فدح  ي ي,دو بتتتفدةفكدقصتتيمةدحد 

ق تود يمةادقيدمرفا وقدةفكدقصيمةدحد ىدااد ص اتودةفكدااارف قي دااب يس ف,دود

ق دحا امداار  فدوياويقري دااخي تتتتتتفدمرفا وقدةفكدقصتتتتتتيمةدحد ىداادد%8 بتتتتتتتفد

فا وقدةفكدق تودمرد%25.3 صت اتودةفكدااارف قي داابت يست فدوصت فدما اف,دو بتتفد

ق تود يمةادقيدمرفا وقدةفكدقصيمةدحد ىداادد%17.3قصيمةدحد ىدح  ي ي,دو بتفد

  ص اتودةفكدااارف قي دااب يس ف.

 ذاعدمفضتتتتعدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتي  فدو  دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فد

,د  يدوااخي تتفداادق ىداتةفايمدةفكدقصتتيمةدحد ىدااد صتت اعدةفكدااارف قي داابتت يستت ف

د.0.001وهادماافدة  دقبف ىدمتافدد15.751=دد2 ي لدك افد ي

خاصة( في المصادر  –طالب الجامعات ) الحكوميةبين الفروق ( 22جدول )

 المواقع الصحفية واالجتماعيةا خرى التي لعتمد عليها غير 

 الجامعات           

 المصادر ا خرى

 الحكومية

 66ن=

 الااصة

 76ن=

إجمالي 

 2كا 142ن=
 الداللة

 1د ح 

معامل 

 كرامرز
 % ك % ك % ك

 - 0.392 0.732 40.1 57 43.4 33 36.4 24 الصحف المطبوعة

 - 0.202 1.625 19.7 28 23.7 18 15.2 10 راديوال

القنوات الفضائية 

 المصرية
38 57.6 39 51.3 77 54.2 0.558 0.455 - 

القنوات الفضائية 

 العربية
36 54.5 44 57.9 80 56.3 0.161 0.688 - 

 القنوات الفضائية

ا جنبية الناطقة 

 -بالعربية)الحرة

BBC - CNN 

6 9.1 27 35.5 33 23.2 13.838 0.001 0.312 

ق دحا امداار  فدوياويقري دمرفا وقدةفكدد%56.3مفضتتتتتتعد ذاعدحقد بتتتتتتتفد

ق تودمرفا وقدةفكداال  ا داا ضتتتتتتي  فدد%54.2اال  ا داا ضتتتتتتي  فداار و ف,دو بتتتتتتتفد

ق تودد%23.2فدوق تودمرفا وقدةفكدااصتتتي دااا ت ةفد%40.1اااصتتت مف,دو بتتتتفد

د.-BBC- CNN) م ت فداا يةلفدويار و ف ااي  مرفا وادةفكداال  ا داا ضي  فدا

د دمرفاتت وقدةفكداال  ا دد%57.6حقد بتتتتتتتتتتف دوتتياوتتيقرتتي دااية ق تتف داار  تتف ق دحا ام

ق تودمرفا وقدةفكداال  ا داا ضتتتتي  فداار و ف,دو بتتتتتفدد%54.5اا ضتتتتي  فداااصتتتت مف,دو بتتتتتفد
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ق تودمرفا وقدةفكداا امم ,دد%15.2ااا ت ةف,دو بتتتتفدق تودمرفا وقدةفكدااصتتتي دد36.4%

ق دحا امداار  فدوياويقري دااخي تتفدمرفا وقدةفكداال  ا داا ضتتي  فداار و ف,دد%57.9حقد بتتتفد

بتفد بتفدد%51.3و  ق تودمرفا وقدد%43.4ق تودمرفا وقدةفكداال  ا داا ضي  فداااصت مف,دو 

ادةفكداال  ا داا ضتتي  فدا م ت فداا يةلفدق تودمرفا ود%35.5ااا ت ةف,دو بتتتفدااصتتي ددةفك

 .BBC- CNN)ويار و ف ااي  دـ

 ذاعدمفضعدة مدوم مدا وادذا دمتافد  صي  فدو  دحا امداار  فدااويقري د

ااا اكؤدااية ق فدوااويقري دااخي تتتتتفدااداااصتتتتتيمةدا د ىداافادهرفا دةف تيدغ  د

,دقيدة اد0.05  دقبتتتتتتف ىدغ  دماافدةد2  يد ي لدك ود يااصتتتتتتي  فدواتمفاية ففد

دBBC- CNN)اتةفايمدةفكداال  ا داا ضتتتي  فدا م ت فداا يةلفدويار و ف ااي  دـتتتتتتتتت

د.0.001 ي لده يكدا واداصياعدةامدااويقري دااخي فدة  دقبف ىد

 خاصة( –الجامعات ) الحكومية لداللة الفروق بين طالب  2قيمة كا( 23جدول )

دالمواقع والوسائل اإلعالمية ا خريبين للك مدى الشعور بفارق في  

 الجامعات              

وجود الشعور بمدى 

 فارق

 إجمالي الااصة الحكومية

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك 2د ح 

 77.5 110 81.6 62 72.7 48 نعم

5.773 

0.056 

 غر دالة

 

 16.9 24 10.5 8 24.2 16 إل  حد ما

 5.6 8 7.9 6 3 2 ال

 100 142 100 76 100 66 الجمــلة

ق دحا امداار  فدمرر وقدو م مدد%77.5مفضعدق دااو وةداابيوقدحقد بتفد

دة فدواا ستتتتتتي اااا اكؤدااصتتتتتتي  فداناةف و  فدوق اكؤداارتتتتتتتةي داتمفايايةادو  د

ا ايدو  تيفدق تودمرتتتر وقدو م مدايةاد اكد  دقيدد%16.9و بتتتتفددانةاق فدا د ي

ق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدمرتتتتتتر وقدو م مدد%72.7حقد بتتتتتتتفد ايدمفت  د

ايايةادو   ايةادد%24.2تيفدو   تيدق تودمرتتتتتتر وقدو م مد قيدو   تفدفد اكد  د و بتتتتتت

ؤدهفعدااا اكااخي تتفدمرتتر وقدو م مدايةادو  ددق دحا امداار  فدوياويقري دد81.6%

فدق تودمرر وقدو م مدايةاد اكد  دقيدد%10.5 بتفدواا سي ادانةاق فدا د يفدو

 مدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتتتي  فدو  دحا امداار  فدوياويقري دوةفادذاعدمفت  دة

هودو م مددا ةاادو  دااا اكؤدااصتتتتتتي  تتفدشتتتتتتر ةااية ق تتفدوااختتي تتتتتتتفداادقتت ىد

وهادغ  دماافدد5.773=دد2  يد ي لدك افد يواتمفاية فدووسي ادانةامدا د يفد

د.0.05ة  دقبف ىدمتافد

د

د
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أهم الفوارق في  خاصة( –الجامعات ) الحكومية الفروق بين طالب  (24جدول )

دا خريوالوسائل واالختالفات بين المواقع الصحفية واالجتماعية 

 الجامعات              

 الفارق

 إجمالي الااصة الحكومية
 2كا

 الداللة

 % ك % ك % ك 2د ح 

 10.4 14 11.4 8 9.4 6 فارق في المحتوى

6.835 
0.05 

 

 32.1 43 41.4 29 21.9 14 فارق في الشكل

فارق في إمكانية التفاعل 

 والمشاركة
44 68.8 33 47.1 77 57.5 

 100 134 100 70 100 64 الجمــلة

 0.05دالة عند مستوى  0.226معامل كرامرز في = 

ق دحا امداار  فدم وادحقداا يةادد%57.5مفضعدق دااو وةداابيوقدحقد بتفد

د دو   داا دمفوفا دا د ي دانةاق ف دواا سي ا دواتمفاية ف دااصي  ف   فد قةيااا اكؤ

د%10.4 يةادااداارةا,دو بتفدااق تودم وادح هدد%32.1ااف يةادوااارية ف,دو بتفد

دق تودم وادا هدايةاداادااايف ى.

ااا اكؤدق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدم وادحقدد%68.8مفضعد ذاعدحقد بتفد

 بتفدااف يةادوااارية ف,دو قةي  فدااددمفوفكدا د ىااصي  فدواتمفاية فدواا سي ادانةاق فد

ق تودم وادا هدايةاداادااايف ى,دود بتفدد%9.4ق تودم وادح هدايةادااداارةا,دو بتفدد21.9%

دوااصي دد47.1% داتاةف و  ف دااصي  دو   داا يةا دحق دم وا دوياويقري  داار  ف دحا ام ق 

ايةادااداارةا,دق تودم وادح هدد%41.4ااا ت ةفددايةادااد قةي  فدااف يةادوااارية ف,دو بتفد

 ق تودم وادا هدايةاداادااايف ى.د%11.4و بتفد

دوياويقري د داار  ف دحا ام دو   د  صي  ف دا وادذا دمتاف  ذاعدمفضعدوم م

اا  اةاددو  دااا اكؤدااصي  فدواتمفاية فدواا سي ادانةاق فدااية ق فدوااخي فدااد

د.0.05متافدوهادماافدة  دقبف ىدد6.835=دد2  يد ي لدك افد يفدا د ى

خاصة( في سبب عدا االعتماد  –الفروق طالب الجامعات ) الحكومية ( 25جدول )

 عل  مصادر أخرى في حصولك عل  المعلومات السياسية

 الجامعات

سبب عدا االعتماد 

 عل  مصادر أخرى

 الحكومية

 54ن=

 الااصة

 74ن=

إجمالي 

 2كا 128ن=
 الداللة

 1دح  

معامل 

 كرامرز 
 % ك % ك % ك

أثق فيما لقدمه   نني

 الصحف االلكترونية

 ومواقع الشبكات

54 100 72 97.3 126 98.4 1.483 0.223 - 

علومات التي الن الم

للك المواقع لقدمها 

 وافية

54 100 65 87.8 119 93 7.064 0.01 0.235 

ية لسمح بتعدد  نها

 اآلراء وحرية التعبير
54 100 67 90.5 121 94.5 5.404 0.05 0.205 
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 نها لتيح التفاعل 

 والمشاركة
48 88.9 64 86.5 112 87.5 0.165 0.685 - 

لتيح فرصة متابعة 

 ا حداث بشكل فوري
48 88.9 66 89.2 114 89.1 0.003 0.957 - 

سهولة الحصول عل  

 المعلومات
50 92.6 61 82.4 111 86 2.798 0.094 - 

ق دحا امداار  فدوياويقري دتدمرفا وادةفكدد%98.4مفضتتتتتعد ذاعدحقد بتتتتتتفد

دااا اكؤدااصتتتتي  فدوق اكؤداارتتتتتةي داتمفاية فقصتتتتيمةدحد ىد  تودحلقدا ايدهل قهد

ستتتتاي تيدوفر ممفداآلةاعدق تودمرفا وقدةفكدقصتتتتيمةدحد ىدوبتتتتت دد%94.5و بتتتتتفد

قدااارف قي داافاد ىد ق تودمرفا وقدةفكدقصتتيمةدحدد%93و بتتتفدو  مفداافرت  فد

بتفدهل قتيدواا رةادق تودمرفا وقدةف تيد  تيدد%89.1 ف,دو  ا  فدقفيورفدا   اثدو

دا ةي.

ق دحا امداار  تتفدوتتياوتتيقرتتي دااية ق تتفدتدمرفاتت وادةفكدد%100حقد بتتتتتتتتتفد

ق تودتدمرفا وقدد%100و بتتتتتفدهفعدااا اكؤفدا ايدهل قهددمتل ققصتتتتيمةدحد ىد  تود

 بتفدوو  مفداافرت  فدداآلةاعمفدهباعدوفر مدهفعدااا اكؤوبت دحقدةفكدقصيمةدحد ىد

د%92.6قرف قيهتيدواا ففدو  ايدقدق تودتدمرفا وقدةفكدقصتتتتتتتيمةدحد ىد د100%

ق دحا امدد%97.3بتتتت افداايصتتت ةدةفكدااارف قي ,دحقد بتتتتفدمرفا وقدةف تيداق تود

تفدمتل قدا ايدهل قهدهفعدااا اكؤفداار  فدوياويقري دااخي تتتتتتتفد  تود د%90.5و بتتتتتت

ق تودد%89.2و بتفدمرفا وقدةف تيدافر ممفداآلةاعدو  مفداافرت  دااافي فدق ددااتيفد

دفا  تتتتفدقفيورفدا   اثدورتتتتةادا ةي,دد  تيدهف عتدمرفا وقدةفكدقصتتتتيمةدحد ىد

 .قرف قيهتيدواا فقد ةف تيدد%87.5دوحد  ادمرفا 

ا وادذا دمتافد  صي  فدو  دحا امداار  فدااويقري د ذاعدمفضعدة مدوم مد

ااية ق فدوااويقري دااخي تتتتتتتفداادستتتتتتت دة مداتةفايمدةفكدقصتتتتتتتيمةدحد ىدااد

دف0.05غ  دماافدة  دقبتتف ىدد2ةفكدااارف قي داابتت يستت فد  يد ي لدك ود يد صتت اتو

ةي لدففداهفعدااا اكؤدواا قيدة ادة مداتةفايمدةف هدوبتتتتت دحقدااارف قي داافادهل قتيد

فدواتةفايمدةف تيد0.001ويقري دااية ق فدة  دقبتتف ىده يكدا واداصتتياعدةامداا

يقري داو ي لده يكدا واداصياعدةامدامفداآلةاعدو  مفداافرت  دووفر مد  تيدهباع

فدوق دداةداا في جدمفت  داهبتتتيادة يدةامدااويقري د0.05ااية ق فدة  دقبتتتف ىد

يمدوافيورفدقو مي دا   اثدوياا اكؤدااصتتتتتتي  فدااية ق فدوااخي تتتتتتتفد  ةداتهفا

دااف تتيةف تتفدوهفت تتفدا ف تتيمتتي د دوه  عداقةتتي تتيهتتتي دات اعدقيف اهتتي واتمفاتتية تتفبد ظ اً

ااابتتفخ ق  دومةاتودوايدم م و هدق دقرف قي د  ةدا   اثداابتت يستت فدواتمفاية فد

اد قي دوملورتتتةادمورفتودتدمفوئ قدااصتتتيمةدحد يدتدهل مداتود   دااخ قي دوااارف

دقبف يده يةفتودق ددااتيد.

د
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 -:لدي الشباب الجامعي عينة الدراسة المحور الثاني المشاركة السياسية

دمدى ممارسة نشاط سياسي في الجامعةي فالجامعات الفروق بين طالب ( 26جدول )

 الجامعات              

مدى ممارسة نشاط  

 سياسي

 إجمالي الااصة الحكومية

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك 3ح  د

 16.7 45 27.3 41 3.3 4 نعم

39.711 
0.001 

 

 34.8 94 37.3 56 31.7 38 أحيانا

 19.6 53 18 27 21.7 26 نادرا

 28.9 78 17.3 26 43.3 52 ال

 100 270 100 150 100 120 الجمــلة

 0.001دالة عند مستوى  0.384معامل كرامرز في = 

ق دحا امداار  فدمايةس اداا ريةدد%16.7فضعدق دااو وةداابيوقدحقد بتفدم

ق تودد%19.6ق تودمايةس  هدح  ي ي,دو بتفدد%34.8ااب يسادوياويقرفدما اي,دو بتفد

دةدااب يسادوياويقرف. يمةادقيدمايةس اداا ري

مايةس اداا ريةدوياويقري دااية ق فددحا امداار  فق دد%3.3 بتفددحقدومفت  

ق تودد%21.7ق تودمايةس  هدح  ي ي,دو بتفدد%31.7ااب يسادوياويقرفدما اي,دو بتفد

حا امداار  فدق دد%27.3 بتتتتتتفدد يمةادقيدمايةستتتتت اداا رتتتتتيةداابتتتتت يستتتتتادوياويقرف,دو

ق تودد%37.3مايةستت اداا رتتيةداابتت يستتادوياويقرفدما اي,دو بتتتفددوياويقري دااخي تتف

 ق تود يمةادقيدمايةس اداا ريةدااب يسادوياويقرف.د%18مايةس  هدح  ي ي,دو بتفد

 ذاعدمفضتتتتتعدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتي  فدو  دحا امداار  فدوياويقري د

د2لدك افد ياادق ىدقايةسفد ريةدس يساداادااويقرف,د  يد ي ااية ق فدوااخي فد

د.0.001وهادماافدة  دقبف ىدمتافدد39.711=د

 عدا ممارسة  أسبابخاصة( في  –الجامعات ) الحكوميةالفروق طالب ( 27جدول )

دنشاط سياسي في الجامعة

 الجامعات          

 سبب عدا الممارسة

 الحكومية

 52ن=

 الااصة

 26ن=

إجمالي 

 2كا 78ن=
الداللة 

 1د ح 

معامل 

 كرامرز 
 % ك % ك % ك

الجامعة ال لسمح بممارسة 

 ا نشطة السياسية
14 26.9 3 11.5 17 21.8 2.407 0.121 - 

الاوف من التعرض 

 للمشكالت
36 69.2 12 46.2 48 61.5 3.900 0.05 0.224 

أشارك في أنشطة أخرى 

 غير سياسية
10 19.2 4 15.4 14 17.9 0.174 0.676 - 

 - 0.740 0.110 62.8 49 65.4 17 61.5 32 تهاليس لدى وق  لممارس

لتدخل البعض في التأثير 

 عل  الجاهالي السياسية
4 7.7 3 11.5 7 9 0.314 0.575 - 



 لوسيلةافي المشاركة السياسية للشباب الجامعي في إطار نظرية ثراء  رؤية مستقبلية لتفعيل دور المواقع الصحفية واالجتماعية

 134 2020ديسمبر  – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ق دحا امداار  فدوياويقري دتدمايةس اداا ريةدد%62.8مفضعد ذاعدحقد بتفد

د%61.9ااب يسادوياويقرفدوبت دا  دا ىدوكلدااايةسفدا  ر فدااب يس ف,دو بتفد

ق تودتدد%21.8ق تودتدمايةستتت  هدوبتتتت دااخ فدق داافر ضدافارتتتةا ,دو بتتتتفد

د%17.9مايةستت  هدوبتتت دحقدااويقرفدتدهبتتاعدواايةستتفدا  رتت فداابتت يستت ف,دو بتتتفد

دق تودتدمايةس  هدوبت دحشيةكداادح ر فدحد ىدغ  دس يس ف.

وياويقري دااية ق فدتدمايةستتت اداا رتتتيةددحا امداار  فق دد%69.2 بتتتتفددحق

ق تودتدد%61.5بتتتتفداابتتت يستتتادوياويقرفدوبتتتت دااخ فدق داافر ضدافارتتتةا ,دو 

ق تودتدد%26.9مايةس  هدوبت دا  دا ىدوكلدااايةسفدا  ر فدااب يس ف,دو بتفد

د%19.2مايةستت  هدوبتتت دحقدااويقرفدتدهبتتاعدواايةستتفدا  رتت فداابتت يستت ف,دو بتتتفد

ق دد%65.4 بتفددحق,دق تودتدمايةس  هدوبت دحشيةكداادح ر فدحد ىدغ  دس يس ف

اخي فدتدمايةس اداا ريةدااب يسادوياويقرفدوبت دا  دا ىدوياويقري دادحا امداار  ف

ق تودتدمايةس  هدوبت دااخ فدق دد%46.2وكلدااايةسفدا  ر فدااب يس ف,دو بتفد

ق تودتدمايةستت  هدوبتتت دحقدااويقرفدتدهبتتاعدد%11.5اافر ضدافارتتةا ,دو بتتتفد

حشتتيةكدااددق تودتدمايةستت  هدوبتتت د%15.4واايةستتفدا  رتت فداابتت يستت ف,دو بتتتفد

 .ح ر فدحد ىدغ  دس يس ف

 ذاعدمفضعدة مدوم مدا وادذا دمتافد  صي  فدو  دحا امداار  فدااويقري د

ااية ق فدوااويقري دااخي فداادست دة مدقايةسفد ريةدس يساداادااويقرفد  يد

,دقيدة ادااخ فدق داافر ضدافارتتتتتةا د0.05غ  دماافدة  دقبتتتتتف ىدد2 ي لدك ود ي

د.0.001اصياعدةامدااويقري دااية ق فدة  دقبف ىد ي لده يكدا واد

 خاصة( –الجامعات ) الحكومية لداللة الفروق بين طالب  2قيمة كا (28جدول )

دأشكال النشاط السياسي الذي لمارسهفي  

 الجامعات            

 أشكال النشاط السياسي 

 إجمالي الااصة الحكومية
 2كا

 الداللة

 % ك % ك % ك 2د ح 

المشاركة في انتاابات الحاد 

 الطلبة
40 58.8 66 53.2 106 55.2 

5.282 

0.071 

ر يغ

 دالة

 

الندوات المشاركة في 

      والمؤلمرات بالجامعة
14 20.6 15 12.1 29 15.1 

الحرص عل  حضور لقاءات 

خاصة  وندوات سياسية

باالنتاابات البرلمانية وا حزاب 

  السياسية

14 20.6 43 34.7 57 29.7 

 100 142 100 124 100 68 الجمــلة
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ق دحا امداار  فدمرتتتية  اداادد%55.2مفضتتتعدق دااو وةداابتتتيوقدحقد بتتتتفد

ق تودمي  تتت ادةفكد ضتتت ةداليعا دو  وا دد%29.7ا فخيوي داهييمداا فتف,دو بتتتتفد

د.اا  وا دواااؤها ا دوياويقرفق تودمرية  اداادد%15.1فدودس يس ف

مرية  ادوياويقري دااية ق فددحا امداار  فق دد%58.8 بتفددمفضعد ذاعدحق

ق تودمي  تتتتتت ادةفكد ضتتتتتت ةداليعا دد%20.6اادا فخيوي داهييمداا فتف,دو بتتتتتتتفد

فداا  وا دواااؤها ا دوياويقرفق تودمرتتية  اداادد%20.6و  وا دستت يستت ف,دو بتتتفد

دمرتتتتتتية  اداادا فخيوي داهييمدحا امداار  فدوياويقري دااخي تتتتتتفق دد%53.2بتتتتتتتفدو 

ةفكد ضتتتتت ةداليعا دو  وا دستتتتت يستتتتت ففددق تودمي  تتتتت اد%34.7اا فتف,دو بتتتتتتفد

ة مدوم مددفدو ذاعدمفضعاا  وا دواااؤها ا دوياويقرفق تودمرية  اداادد%12.1و

ا وادذا دمتافد  صتتي  فدو  دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدوااخي تتفداادحشتتةيةد

وهادغ  دماافدة  دقبف ىدد5.282د=د2ةي لدك افد يفدااا ريةدااب يسادااذيدهايةسه

بدومرصودذاعد اادحقدةت رفدقايةسفدا  ر فدااب يس فدتدهخفف دويدفافد0.05متافد

ااويقري د ة ق فدحوددي تتتتتتتفداتادها داهفايمداابتتتتتت امدا ةظودق دائي داااوفاؤد

رتيمدةفاد يافدا  ر  دوهة قدضا دحوا مي داهفايقيهتوداادهفعدااا  ففد تس ايداا

د.فداافادهبفت فدااف  م دواافغ   اارا م

مشاركتهم مدى في  خاصة( –الجامعات)الحكومية الفروق بين طالب ( 29جدول )

دا حزاب السياسيةب

 الجامعات             

 المشاركة في ا حزاب

 إجمالي الااصة الحكومية
 2كا

 الداللة

 % ك % ك % ك 1د ح 

 65.6 177 76.7 115 51.7 62 نعم

 34.4 93 23.3 35 48.3 58 ال 0.001 18.453

 100 134 100 70 100 64 الجمــلة

 0.001دالة عند مستوى  0.253معامل كرامرز في = 

د دق  دمفضع د بتف داابيوقدحق داادد%65.6ااو وة دمرية  ا داار  ف دحا ام ق 

مرية  اداادوياويقري دااية ق فددحا امداار  فق دد%51.7فدوهت  دحقدح صامدس يس ف

دو ددح صامدس يس ف, دوياويقري دااخي فق دد%76.7 بتف داار  ف دااددحا ام مرية  ا

داار  م مدا وادذا دمتافد  صي  ودفدوةفادذاعدمفت  ح صامدس يس ف فدفدو  دحا ام

وياويقري دااية ق فدوااخي فداادق ىدااارية فداادا  صامدااب يس ف,د  يد ي لد

د ي دقبف ىد18.453=دد2ك اف ددوهادماافدة   داا ف وفدقؤدد.0.001متاف هخفف دهذه

د%د15.8  يدوفغلد بتفدااارية   داكدح صامدس يس فددد(65 دوليد عبد الفتاحدمةاسف

د د اك دو فلد بتفتو دمرف   ا داو دهذهدد%د84.2وااذم  داتدفافداك د ف وف وم مؤ

م يم دواافكداهي لداوا ؤدة ا  داارر دد25اا ةاسفدة داا ةاسفدااييا فد ف وفدل ة د

 فداي مفداكداااريةهذهداات ة دك ةدق داودي فداارتيمدااذم د يقداتوداا وةدا  ت داكد

دواافرت  .
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دما هو هذا الحزبفي  خاصة( –الجامعات ) الحكومية الفروق بين طالب ( 30جدول )

 الجامعات

 ما هو هذا الحزب

 إجمالي الااصة الحكومية
 2كا

 الداللة

 % ك % ك % ك 3د ح 

 41.8 74 45.2 52 35.5 22 مستقبل وطن

23.517 
0.001 

 

 33.3 59 21.7 25 54.8 34 الوفد

 13 23 18.3 21 3.2 2 الشعب الجمهوري

 11.9 21 14.8 17 6.5 4 حماة الوطن

 100 177 100 115 100 62 الجمــلة

 0.001دالة عند مستوى  0.365معامل كرامرز في = 

ق دحا امداار  فدا ضتتتا ادد اكدد%41.8مفضتتتعدق دااو وةداابتتتيوقدحقد بتتتتفد

ق تودد%13ق تودا ضا ادااد صمداا ا ,دو بتفدد%33.3و بتفد صمدقبفلتادوة فد

د. اي داا ة يصمدق تودم فا قداد%11.9اارر دااوات ةيفدوو بتفدا ضا اد اكد

ا ضتا اددوياويقري دااية ق فددحا امداار  فق دد%54.8 بتتفددمفضتعد ذاعدحق

ق دد%45.2 بتفدودفايصمدقبفلتادوة ق تودا ضا ادد%35.5و بتفداا ا فدديصما

ق تودد%21.7و بتتتفددايصمدقبتتفلتادوة فا ضتتا ادددحا امداار  فدوياويقري دااخي تتف

اارر دااوات ةيفدوةفاديصمداق تودا ضا ادد%18.3يصمداا ا ,دو بتفداا ضا اد

ويقري ددذاعدمفت   ويا مفضتتتتتتعدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتتتي  فدو  دحا امداار  فد

وهادد23.517=دد2ةي لدك افد يفداذيدا ضتتتا اد ا هااية ق فدوااخي تتتفدااداايصمداا

د.0.001متافددماافدة  دقبف ى

دخاصة( في سبب االشتراك في هذا الحزب –الجامعات ) الحكوميةالفروق طالب  (31جدول )

 الجامعات

 سبب االشتراك 

 الحكومية

 62ن=

 الااصة

 115ن=

 إجمالي

 2كا 177ن=
 الداللة

 1د ح  

معامل 

كرامرز 

 % ك % ك % ك في

ي  نه حزب جماهير

ويحظي بشعبية 

 كبري

60 96.8 115 100 175 98.9 3.752 0.053 - 

ة فرص  عضائهيتيح 

 للتعبير عن الجاهاله
62 100 113 98.3 175 98.9 1.091 0.296 - 

 يتيح فرصة الحوار

 وحرية التعبير
56 90.3 105 91.3 161 91 0.047 0.828 - 

فرصة للتفاعل 

والتمثيل السياسي 

 الحقيقي

48 77.4 86 74.8 134 74.7 0.152 0.696 - 

 ا  طاأكثر نش أعضائه

ويعملون وفق 

برنامج واضح 

 ومحدد

46 74.2 78 67.8 124 70.1 0.779 0.378 - 

 بأهدافهمقتنع 

 ومبادئه
48 77.4 83 72.2 131 74 0.576 0.448 - 
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  هدوياويقري دشتتتتية  ادويايصمددحا امداار  فق دد%98.9 بتتتتتفددمفضتتتتعدحق

ق تودشتية  ادوهد  هدمف عد ةضتي هدا  تفداففرت  دد%98.9و بتتفددف صمدمايه  ي

دو  مفداافرت  فدوهد  هدمف عدا  تتفدااي اةشتتية  اددق تود%91,دو بتتتفدة داهويهيهه

د.ا  فدافف يةادواافات ادااب يساداايل لادنهي فهق تودشية  ادوهدد%74.7و بتفد

  هددوياويقري دااية ق فدشتتية  ادويايصمدحا امداار  فق دد%100 بتتتفددحق

ق تودشتتتتية  ادوهد  هدد%95.3مف عد ةضتتتتي هدا  تتتتفداففرت  دة داهويهيهه,دو بتتتتتفد

شتتتية  ادوهد  هدمف عدا  تتتفدااي اة,دو بتتتتفددق تود%90.3,دو بتتتتفدمايه  ي صمد

حا امدق دد%100 بتتتتتتتفددحقق تودشتتتتتتية  ادوهد  هدمف عددااي مفدااداافرت  ,دد77.4%

د%98.3  هد صمدمايه  ي,دو بتتتتتفدوياويقري دااخي تتتتفدشتتتتية  ادويايصمدداار  ف

دق تود%91.3,دو بتفدهويهيههق تودشية  ادوهد  هدمف عد ةضي هدا  فداففرت  دة دا

ق تودشتتية  ادوهدد%74.8و بتتتفددو  مفداافرت  فدشتتية  ادوهد  هدمف عدا  تتفدااي اة

مةاستتفددهف قدهذهداا ةاستتفدقؤفدوا  تتفدافف يةادواافات اداابتت يستتاداايل لا  هدمف عدد

يد عبد الفتاح مرتتتتتتف   قداادا  صامدد%د51.6حقددح   دةفا  يدد(66)النجار ول

 .ااب يس ف

ة مدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتتتي  فدو  دحا امداار  فدومفت  دقايدستتتتتتتقد

ااويقري دااية ق فدوااويقري دااخي تتتتتفداادستتتتتت داتشتتتتتف اكداادهذاداايصمد  يد

د.0.05غ  دماافدة  دقبف ىدد2 ي لدك ود ي

قاا بتشجيعهم خاصة( في من  –الفروق طالب الجامعات )الحكومية (32جدول )

 الحزبهذا باالشتراك علي 

 الجامعات         

من الذي شجعك 

عل  االشتراك 

 هذا الحزبب

 الحكومية

 62ن=

 الااصة

 115ن=

إجمالي 

 177ن=
 2كا

 الداللة

 1د ح 

معامل 

كرامرز 

 % ك % ك % ك في

 0.283 0.001 14.215 81.9 145 73.9 85 96.8 60 زمالئي

 - 0.149 2.085 52.5 93 56.5 65 45.2 28 أصدقائي

 0.196 0.01 6.789 18.6 33 13 15 29 18 أسرلي

 - 0.556 0.347 38.4 68 40 46 35.5 22 أسالذلي

وسائل عبر 

 اإلعالا
62 100 106 92.2 168 94.9 5.112 0.05 0.170 

تهم متابععبر 

الشاصية 

برامج الحزب ل

 وأهدافه

62 100 106 92.2 168 94.9 5.112 0.05 0.170 

 اقجدوك دكيق ادوت  بتودوافيورفدحا امداار  فدوياويقري دما ؤدمفضعد ذاعدحقد

و بتتتتتفددوةت دوستتتتي ادانةامدوهذادقيدشتتتتورتودةفكدمد ةداايصمفداايصمدوحه ااه
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فدوو بتفدق دداةدح  كي تود%52.5قا تو,دو بتفدق تودمدف هدق دداةدزد81.9%

د.%18.6ق دداةدحسيهذهتوفدوحد  ادةت دحس هتودو اكؤد38.4%

دشورتودةفكدمد ةداايصموياويقري دااية ق فددو ي لدما ؤدق  ما داار  ف

وةت دوستتتي ادانةامدايصتتتادةفادذا ددات اقجداايصمدوحه ااهدقفيورفتوداارتتتخصتتت ف

ق تودد%45.2ق تودمدف هدق دداةدزقا تو,دو بتفدد%96.8و بتفددفد%100داا بتف

وياويقري دااخي فددحا امداار  فق دد%91.2 بتفددقحفد ايدمدف هدق دداةدح  كي تو

دات اقجداايصمدوحه ااهقفيورفتوداارتتتتخصتتتت فدشتتتتورتودةفكدمد ةداايصمددق دداةد

ف هدق دداةدمدد%73.9دايصتتتتتتادةفادذا داا بتتتتتتتففدو  ايدوستتتتتتي ادانةاموةت د

 .ح  كي تومدف هدق دداةدد%56.5زقا توفدو  اي

و  دحا امداار  فدااويقري دااية ق فد ذاعدمفضتتتتتعدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتي  فد

مد اتوداايصمدوبتتت دزقا توداصتتياعدةامدااويقري دااخي تتفدة  دوااويقري دااخي تتفدااد

مدااويقري دااخي تتتفدة  د,دواادمد اتودوبتتتت دهرتتتو ؤدحستتت هتوداصتتتياعدةا0.001قبتتتف ىد

دوق دداةدااافيورفدات اقجداايصمدوحه ااهدق دداةدااافيورفدا ستتتي ادانةام,دد0.01قبتتتف ىد

د.0.05اصياعدةامدااويقري دااية ق فدة  دقبف ىد

دخاصة( في سبب عدا االشتراك في أحد ا حزاب –الجامعات) الحكوميةالفروق طالب  (33جدول )

 الجامعات         

سبب عدا االشتراك في 

 ا حزاب 

 الحكومية

 58ن=

 الااصة

 35ن=

إجمالي 

 2كا 93ن=
 الداللة 

 1د ح 

معامل 

 % ك % ك % ك كرامرز 

ال لسمح لي  أسرلي

 بالمشاركة السياسية
28 48.3 16 45.7 44 47.3 0.057 0.811 - 

ال فائدة من انضمامي 

   ي حزب
50 86.2 16 45.7 66 71 17.371 0.001 0.432 

ال يوجد حزب يتفق مع 

 أهدافي
48 82.8 13 37.1 61 65.6 20.125 0.001 0.465 

الظروف السياسية لم 

من  لكن لسمح بذلك

  قبل

6 10.3 10 28.6 16 17.2 5.091 0.05 0.234 

 ضعف ا حزاب القائمة

وغياب البرامج 

 الحقيقية لها

10 17.2 13 37.1 23 24.7 4.644 0.05 0.223 

 - 0.724 0.125 36.6 34 34.3 12 37.9 22 ال أفضل المشاركة

ق دحا امداار  فدوياويقري داودمرية  ادااد صمدد%71مفضعد ذاعدحقد بتفد

ق توداودد%65.6و بتتتفدة مدوم مداي   دق داشتتف ا تودوا ضتتايقتوداأل صامفدوبتتت د

د%47.3وحه ااا,دو بتتتتفدم ضتتتا اد اكد صمد  هدتدم م د صمدمف قدقؤداهفايقيهاد

دق توداودم ضا اد اكد صمد قدا س  دتدهباعداادوياارية فدااب يس ف.

ق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدمرتتتتية  ادااد صمدد%86.2حقد بتتتتتفد

ق توداودم ضا اد اكدد%82.8وبت ددحةىدا هدتداي   دق دا ضايقاد يد صم,دو بتفد
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ق توداودد%48.3اتتيقتتيهادوحهتت ااا,دو بتتتتتتتتتفد صمد  تتهدتدم متت د صمدمف قدقؤداهف

ق دد%45.7م ضا اد اكد صمد قدا س  دتدهباعداادوياارية فدااب يس ف,دحقد بتفد

حا امداار  فدوياويقري دااخي تتتتتتفدمرتتتتتتية  ادااد صمدوبتتتتتتت ددحةىدا هدتداي   دق د

ق توداودم ضا اد اكد صمد قدا س  دتدهباعدد%45.7ا ضايقاد يد صم,دو بتفد

ق توداودم ضتتتا اد اكد صمد  هدتدم م دد%37.1ياارتتتية فداابتتت يستتت ف,دو بتتتتفداادو

  صمدمف قدقؤداهفايقيهادوحه ااا.

 ذاعدمفضتتتتتتعدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتتي  فدو  دحا امداار  فدااويقري د

تدم م ددااية ق فدوااويقري دااخي تتتفداادحةىدا هدتداي   دق دا ضتتتايقاد يد صم

اصتتتتتياعدةامدااويقري دااية ق فددة  دقبتتتتتف ىددوحه اااد صمدمف قدقؤداهفايقيها

 ي لده يكد ضتتر دا  صامداالي اف ااظ وفداابتت يستت فداودهة دهبتتاعدوذاعفد0.001

هخفف دهذهداا ف وفدقؤدفد0.05ا واداصتتتياعدةامدااويقري دااخي تتتفدة  دقبتتتف ىد

ةفكدةحستيدست ددمتهاة مدات فايعداأل صامددحقدحستيماادد(67)محروس حنفي دراسة

د(.شاعتده راددا  صامد–ا  دا ىدوكلدد– دس يس فداهفايقيدة  ي ا  د

مدى المشاركة في خاصة(  –الجامعات)الحكومية الفروق بين طالب  (34جدول )

دالعملية السياسية سابقاب

 الجامعات              

 مدى المشاركة في  

 العملية السياسية سابقا

 إجمالي الااصة الحكومية

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك 3د ح 

 10.7 29 16.7 25 3.3 4 نعم

43.458 
0.001 

 

 58.5 158 65.3 98 50 60 أحيانا

 28.5 77 14 21 46.7 56 نادرا

 2.2 6 4 6 0 0 ال

 100 270 100 150 100 120 الجمــلة

 0.001دالة عند مستوى  0.401معامل كرامرز في = 

ق دحا امداار  فدمرتتتية  اداادد%10.7مفضتتتعدق دااو وةداابتتتيوقدحقد بتتتتفد

ق تودد%28.5ق تودشية  ادوتيدح  ي ي,دو بتفدد%58.5ااراف فدااب يس فدسيولي,دو بتفد

دااب يس ف.د يمةادقيدشية  ادوياراف ف

مرية  اداادوياويقري دااية ق فددحا امداار  فق دد%3.3 بتفددحقدمفت  د ذاع

ق تودد%46.7ق تودشتتية  ادوتيدح  ي ي,دو بتتتفدد%50ااراف فداابتت يستت فدستتيولي,دو بتتتفد

حا امداار  فدوياويقري دق دد%16.7 بتتتتتتفدد يمةادقيدشتتتتتية  ادوياراف فداابتتتتت يستتتتت ف,دو

ق تودشية  ادوتيدح  ي ي,دد%65.3ااب يس فدسيولي,دو بتفدمرية  اداادااراف فددااخي ف

مفضعدوم مدا وادمةادقيدشية  ادوياراف فدااب يس ففدوةفادذاعدق تود يد%14و بتفد

ذا دمتافد  صي  فدو  دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدوااخي فداادق ىدااارية فد
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وهادماافدة  دقبتتف ىدد43.458=دد2اادااراف فداابتت يستت فدستتيوليد,د  يد ي لدك افد ي

دد.0.001متافد

ا نشطة أخر ب خاصة( –الجامعات )الحكومية الفروق بين طالب ( 35جدول)

دالتي شاركوا فيهاالسياسية 

 الجامعات

 السياسية ا نشطةأخر 

 فيها  التي شارك

 إجمالي الااصة الحكومية

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك 1د ح 

االنتاابات 

 2020البرلمانية
102 85 142 98.6 244 92.4 

17.319 
0.001 

 7.6 20 1.4 2 15 18 التعديالت الدستورية 

 100 264 100 144 100 120 الجمــلة

 0.001دالة عند مستوى  0.256معامل كرامرز في = 

ق دحا امداار  فدشتية  ادقؤد ادد%92.4مفضتعدق دااو وةداابتيوقدحقد بتتفد

د.اافر ما داا سف ةمفق تودشية  اداادد%7.6و بتفدات فخيوي داات ااي  ففدااد

ق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدشتتتتية  ادد%85مفضتتتتعد ذاعدحقد بتتتتتفد

اافر ما داا سف ةمفدق تودشية  اداادد%15و بتفددات فخيوي داات ااي  ففقؤد ادااد

ات فخيوي دق دحا امداار  فدوياويقري دااخي تتفدشتتية  ادقؤد اداادد%98.6و بتتتفدفد

 .اافر ما داا سف ةمفق تودشية  اداادد%1.4و بتفدداات ااي  فف

 ذاعدمفضتتتتتعدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتي  فدو  دحا امداار  فدوياويقري د

د2 يد  يد ي لدك اففدشية  ادا تيداافادااب يس فدا  ر فااية ق فدوااخي فداادحد د

د.0.001وهادماافدة  دد17.319=د

 خاصة( –الجامعات ) الحكومية الفروق بين طالب ( 36جدول )

دعن القضايا السياسية بالقدر الكافيالمواقع الصحفية واالجتماعية مدى لعبير في 

 الجامعات            

عن القضايا  المواقعلعبير 

 السياسية 

 إجمالي الااصة الحكومية

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك 2د ح 

 41.9 113 48.7 73 33.3 40 بشكل كبير عنها رت  نعم عب  

8.414 
0.05 

 

 57.4 155 51.3 77 65 78 إل  حد ما

 0.7 2 0 0 1.7 2 علي اإلطالق لم لعبر عنها

 100 270 100 150 100 120 الجمــلة

 0.05دالة عند مستوى  0.177معامل كرامرز في = 
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ااا اكؤدااصي  فدق دحا امداار  فدم وادحقدد%41.9مفضعدق دااو وةدحقد بتفد

هرت ددتيق تودم وادح د%41,دو بتفدورةاد ت  هرت دة داالضيميدااب يس فددواتمفاية ف

د اكد  دقيدة داالضيميدااب يس ف.

ق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدم وادحقدد%33.3مفضعد ذاعدحقد بتفد

هرت ددتيق تودم وادح د%65دة داالضيميدااب يس ففدوم يدهرت دورةاد ت  هفعدااا اكؤد

ق دحا امداار  فدوياويقري دااخي فدم وادد%48.7فدو  دقيدة داالضيميدااب يس فد اك

ق تودم وادح تيدد%51.3و بتفددورةاد ت  فهرت دة داالضيميدااب يس فددهفعدااا اكؤدحقد

 فدوم مدا وادذا دمتافد  صي دفدوةفادذاعدهت  هرت د اكد  دقيدة داالضيميدااب يس ف

دوياويقري  داار  ف دحا ام ددو   دهرت   دق ى داا دوااخي ف دااصي  فااية ق ف دااا اكؤ

وهادماافدد8.414=دد2ي لدك افد يفداةة داالضيميدااب يس فدويال ةدااةياادواتمفاية ف

د.0.05ة  دقبف ىدمتافد

رونية المواقع اإللكتالمحور الثالث: سيييييناريو لقياس الرؤية المسييييتقبلية لتفعيل دور 

 :في المشاركة السياسية للشباب الجامعي الصحفية واالجتماعية

مدى االعتقاد في خاصة(  –الجامعات ) الحكومية الفروق بين طالب  (37جدول )

ديمكن أن لساهم في لشجيعك عل  المشاركة السياسيةالمواقع عينة الدراسة بأن 

 الجامعات            

مساهمة االعتقاد حول  

المشاركة المواقع في دعم 

 السياسية 

 إجمالي الااصة الحكومية

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك 3د ح 

 47 127 51.3 77 41.7 50 دائما

13.574 0.01 

 43 116 38.7 58 48.3 58 أحيانا

 6.7 18 4 6 10 12 نادرا

 3.3 9 6 9 0 0 ال

 100 270 100 150 100 120 الجمــلة

 0.01دالة عند مستوى  0.224معامل كرامرز في = 

ااا اكؤدق دحا امداار  فدمرفل وقدوتقدد%47مفضتتتتتتعدق دااو وةداابتتتتتتيوقدحقد بتتتتتتتفد

ماة دحقدهبتتيهوداادهرتتو رعدةفكدااارتتية فداابتت يستت فدوصتت فددواتمفاية فدااصتتي  ف

دفرتتتتو ؤدةفكااماة دحقدهبتتتتتودااددهفعدااا اكؤق تودمرفل وادوتقدد%43ما اف,دو بتتتتتفد

ق تود يمةادقيدمرفل وادوتقدااصتتتتتي دد%6.7ااارتتتتتية فداابتتتتت يستتتتت فدح  ي ي,دو بتتتتتتفد

دااب يس فداتاةف و  فدماة دحقدهبيهوداادهرو رعدةفكدااارية فد

دهفعدااا اكؤق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدمرفل وقدوتقدد%41.7مفضتتتتتعد ذاعدحقد بتتتتتتفد

ق تودمرفل وادد%48.3ف,دو بتفدماة دحقدهبيهوداادهرو رعدةفكدااارية فدااب يس فدوص فدما ا

قيددق تود يمةاد%10فرتتو ؤدةفكدااارتتية فداابتت يستت فدح  ي ي,دو بتتتفدااماة دحقدهبتتتوداادوت تيد
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ق دحا امدد%51.3ماة دحقدهبتتيهوداادهرتتو رعدةفكدااارتتية فداابتت يستت ف,دود بتتتفددتيمرفل وادوت 

ماة دحقدهبتتيهوداادهرتتو رعدةفكدااارتتية فداابتت يستت فدتيداار  فدوياويقري دااخي تتفدمرفل وقدوت 

ماة دحقدهبتتتيهوداادهرتتتو رعدةفكددهفعدااا اكؤق تودمرفل وادوتقدد%38.7وصتتت فدما اف,دو بتتتتفد

بتفد س فدح  ي ي,دو  ب ي بيهوداادهرتو رعددتيق تود يمةادقيدمرفل وادوت د%4ااارية فداا ماة دحقده

 ةفكدااارية فدااب يس ف.

 ذاعدمفضتتتتعدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتي  فدو  دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فد

ماة دحقدهبتتتتيهوداادواتمفاية فددااا اكؤدااصتتتتي  فوااخي تتتتفداادق ىداتةفليمدوتقد

وهادماافدة  دد13.574=دد2ةفكدااارتتية فداابتت يستت ف,د  يد ي لدك افد يتودهرتتو ر

د.0.01قبف ىدمتافد

لدى  لمشاركة السياسيةكيف لزيد المواقع الصحفية واالجتماعية ا (38جدول )

 (270ن=) العينة

 درجة التأثير

 العبارة

المتوسط  معارض محايد مؤيد

 المرجح
 االلجاه

 % ك % ك % ك

 مؤيد 2.80 1.1 3 18.1 49 80.7 218 للحوار والمشاركة ات متنوعةساحفتح 

 مؤيد 2.63 5.2 14 27 73 67.8 183 ن أدوات الراى المباشرأداة م

 مؤيد 2.79 3.7 10 13.7 37 82.6 223 لفتح المجال للتفاعل مع القراء

لتاط  الحدود الجغرافية بيسر 

 وسهولة
 مؤيد 2.67 4.8 13 23 62 72.2 195

أدوالها لواكب الجمهور المتفاعل من 

 الطلبة
 مؤيد 2.68 4.4 12 23.3 63 72.2 195

 مؤيد 2.73 3 8 21.1 57 75.9 205 سهولة عرض اآلراء

من أدوات االستبيان التي لظهر نتائجها 

فورا)المشاركة في االستفتاءات 

 المطروحة

 مؤيد 2.70 6.3 17 17 46 76.7 207

 مؤيد 2.70 4.8 13 20 54 75.2 203 لتميز بأفاق أوسع من الحرية

 لتغلب عل  مسالة الحجم والسعة

 الورقية
 مؤيد 2.73 3.7 10 20 54 76.3 206

 مؤيد 2.69 4.8 13 21.9 59 73.3 198 التعليق عل  المواد المنشورة

بشكل متزايد وفعال بمواقع المشاركة 

 التواصل كالفيس بوك
 مؤيد 2.72 5.6 15 16.7 45 77.8 210

 مؤيد 2.53 10.4 28 26.7 72 63 170 فتح صفحات للمدونات الشاصية

 مؤيد 2.73 5.2 14 16.7 45 78.1 211 سهولة التفاعل والمشاركة

 مؤيد 2.65 4.8 13 25.2 68 70 189 لعدد الادمات المتاحة

 مؤيد 2.60 8.9 24 21.9 59 69.3 187 التحديث المستمر في المواد المنشورة

عرض الموضوعات بشكل منظم يسهل 

 لفاعل الزائر معه
 مؤيد 2.71 3.7 10 21.5 58 74.8 202

لنم  لدى القارئ القدرة عل  الرؤية 

 النقدية للموضوعات السياسية
 مؤيد 2.64 4.8 13 25.9 70 69.3 187

 مؤيد 2.47 14.1 38 25.2 68 60.7 164 الدخول في حوار مع القيادات السياسية

د
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  فداة حقدحا امداار  فدوياويقري د ي لداهويهيهتودقؤم  ددمفضتتتتعدق دااو وةداابتتتتيوقد:

 مقدوذاعدة دةدفزميم دااصي داتاةف و  فدافارية فدااب يس فدا ىداارتيمدااويقرا

 Menalقؤدمةاستتتتتفددهفعداا ف وفاه للدفدوافي اةدوااارتتتتتية فدي دقف  ةفستتتتتي افعد

Ramonaال دحوضتتيلدحقدان ف  لدمبتتية داكده ر ادااارتتية فداابتت يستت فدا  دد(68 د

استتتتتتفخ امدااويقري داابتتتتتت يستتتتتت فدافت م دالئدق دداةدااا اكؤداتاةف و  فدو  ايدق د

زميم دااار افددااايرتتتتتتت دا ا امدحودغ فداا ةمشتتتتتتتفدود قي دا دتيةدداناةف و ا

افف يةادده فعداااويةد ايدح تيفدااب يساااب يس فدا ىدااا اة   دوايدمؤل دةفكدسف  تود

ستتتتت افدفدو ذادهفغف دةفكدقبتتتتيافداايوودواابتتتترفداا ةك ففداضتتتتاًدة دح تيدقؤداال اع

وااارتتتية فداادق اكؤدااف ا تتتاد يا   ددت افدة ضداآلةاعوستتتدااف يةادوااارتتتية ف

وهف قدهذهداا في جدفدة ضدااا ضتتت ةي دورتتتةادق ظودمبتتتتاده يةادااصا  دقرهو كدو

دياااص وت هده م دةاكفداةهتية فدو  داسفخ امداارتيمد (69)حمديد دراسة محموقؤد

د.اا كؤدا بت كد غ اضدس يس فدواهويهيهتود ي دااارية فدااب يس ف

المواقع الفروق بين الجامعات الحكومية والااصة في كيفية زيادة  (9جدول ) 

دلدي المبحوثين السياسيةالصحفية واالجتماعية للمشاركة 

 الجامعات

 المتغير

 (150خاصة)ن= (120حكومية)ن=
 ت

 الداللة

 ع ا ع ا 268د.ح 

 لمشاركة السياسيةاكيفية زيادة 

المواقع  عبرلدي المبحوثين 

 الصحفية واالجتماعية

48.1 5.05 48.2 5.96 
-

0.132 

غير  0.895

 دالة

مفضتتتتتتعدق دااو وةداابتتتتتتتيوقدة مدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتتتي  فدو  د

قف ستتتتتت ادمةمي دةامدااويقري دااية ق فدوااويقري دااخي تتتتتتفدااد    فدزميم د

  يد ي لدك ود  (ددغ  ددا متوفدافارتتتية فداابتتت يستتت فدااا اكؤدااصتتتي  فدواتمفاية ف

د.0.05ماافدة  دقبف ىد

( كيفية زيادة الصحف االلكترونية للمشاركة السياسية  لدى الشباب 40جدول )

 الجامعي 

 الجامعة

 العبارة

 150خاصة ن= 120حكومية ن=

المتوسط 

 المرجح
 الترليب االلجاه

المتوسط 

 المرجح
 الترليب االلجاه

للحوار  فتح ساحات متنوعة

 والمشاركة
 2 مؤيد 2.78 2 مؤيد 2.82

 16 مؤيد 2.62 13 مؤيد 2.63 المباشرأداة من أدوات الراى 

 6 مؤيد 2.71 1 مؤيد 2.88 لفتح المجال للتفاعل مع القراء

لتاط  الحدود الجغرافية بيسر 

 وسهولة
2.67 

 12 مؤيد
2.68 

 9 مؤيد
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أدوالها لواكب الجمهور 

 المتفاعل من الطلبة
2.70 

 9 مؤيد
2.66 

 12 مؤيد

 7 مؤيد 2.71 5 مؤيد 2.75 سهولة عرض اآلراء

من أدوات االستبيان التي لظهر 

االستفتاءات ك نتائجها فورا

 المطروحة

2.60 

 15 مؤيد

2.79 

 1 مؤيد

 5 مؤيد 2.71 8 مؤيد 2.70 لتميز بأفاق أوسع من الحرية

لتغلب عل  مسالة الحجم والسعة 

 الورقية
2.78 

 3 مؤيد
2.68 

 10 مؤيد

 13 مؤيد 2.66 7 مؤيد 2.72 التعليق عل  المواد المنشورة

 4 مؤيد 2.71 6 مؤيد 2.73 الفيس بوكالمشاركة في 

فتح صفحات للمدونات 

 الشاصية
2.52 

 17 مؤيد
2.53 

 18 مؤيد

 8 مؤيد 2.70 4 مؤيد 2.77 سهولة التفاعل والمشاركة

 15 مؤيد 2.63 11 مؤيد 2.68 لعدد الادمات المتاحة

التحديث المستمر في المواد 

 المنشورة
2.55 

 16 مؤيد
2.65 

 14 مؤيد

عرض الموضوعات بشكل منظم 

 يسهل لفاعل الزائر معه
 3 مؤيد 2.72 10 مؤيد 2.70

لنم  لدى القارئ القدرة عل  

الرؤية النقدية للموضوعات 

 السياسية

 11 مؤيد 2.67 14 مؤيد 2.62

الدخول في حوار مع القيادات 

 السياسية
 17 مؤيد 2.60 18 محايد 2.30

داابيوقد:مفضعدق دااو وةد

ميم د- م  داة   فدز هيهتودقؤ وي ري دااية ق فد ي لداه ويق ويا دااا اكؤحقدحا امداار  فد

رتيمدااويقرا,دوذاعدة دة مق:دااصي  فدواتمفاية ف س فدا ىداا ب ي د دافارية فداا

ةفكددهفغف د-ي اةدوااارتتتتية فافعدستتتتي ي دقف  ةفدافد-فعداااويةدافف يةادقؤداال اعا

د-ستتتت افدة ضداآلةاع-ستتتت افدااف يةادوااارتتتية فد-ا ةك فقبتتتيافداايوودواابتتترفدا

د.(ة ضدااا ض ةي دورةادق ظودمبتاده يةادااصا  دقره-اا   دو كااارية فدااد

هيهتودقؤم  داة   فدزميم د- وياويقري دااخي تتتتتتتفد ي لداهوي ااا اكؤدحقدحا امداار  فد

رتيمدااويقراااصي  فدواتمفاية فد س فدا ىداا ب ي  ددوذاعدة دة مق:فدافارية فداا

افعدد-حموا داتستتفت يقداافادهظت د في وتيدا ةا ااارتتية فدااداتستتف فيعا دااا  و ف

ة ضدااا ضتت ةي دورتتةادق ظودمبتتتاده يةادفدافي اةدوااارتتية في دقف  ةفدستتي 

ويةده فعداااد-هفا صدوتايادحوستتتتتتؤدق دااي مفد-اا   دو كااارتتتتتتية فداادد-ااصا  دقره

حقددةفادااذىدح  د(Rontyen 70دراسيييييية ف قدهذهداا في جدقؤدوه(فدافف يةادقؤداال اع

د–فدففر ضدا ستتي اداتةامداافلف  مافعدق ياذدم م  داد–ااارتتية ي دد-ااف ممد–اار  مفد

دااارية فدااب يس ف.وهرصزدااارية فدق دداةدات ف  لدمةود
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 مدىفي خاصة(  –الجامعات ) الحكومية يوضح الفروق بين طالب ( 41جدول )

دلأثير خصائص المواقع علي لوجهالهم السياسية اعتقاد المبحوثين حول

 الجامعات           

 التأثير 

 إجمالي الااصة الحكومية
 2كا

 الداللة

 % ك % ك % ك 2د ح 

اعتقد بذلك بدرجة 

 كبيرة
40 33.3 52 34.7 92 34.1 

0.053 
0.818 

 65.9 178 65.3 98 66.7 80 اعتقد ذلك إل  حد ما غير دالة

 100 270 100 150 100 120 الجمــلة

 لم حذف فئة ال أعتقد ذلك لعدا حصولها علي أي لكرارات علي اإلطالق لدي طالب الجامعات الحكومية والااصة 

ق ددهق دحا امداار  فدمرفل وادح د%34.1مفضتتعدق دااو وةداابتتيوقدحقد بتتتفد

ةمفد اية فده متيهتوداابتت يستت فدودصتتي صدااا اكؤدااصتتي  فدواتمفااااة دحقدهؤل د

ق تودمرفل وادحقدق دااااة د اكد  دقيدحقدهؤل دهذهدااخصي صدد%65.9 ت   ,دو بتفد

دةفكده متتودااب يسا.

ق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدمرفل وادد%33.3مفضتتتعد ذاعدحقد بتتتتفد

دو بتتتفدحقدق دااااة دحقدهؤل دهذهدااخصتتي صدةفكده متتوداابتت يستتادو ةمفد ت   ,

ق تودمرفل وادحقدق دااااة د اكد  دقيدحقدهؤل دهذهدااخصي صدةفكده متتودد66.7%

ب يسا,دود بتفد ق دحا امداار  فدوياويقري دااخي فدمرفل وادحقدق دااااة دد%34.7اا

ق تودد%65.3حقدهؤل دهذهدااخصتتي صدةفكده متتوداابتت يستتادو ةمفد ت   ,دو بتتتفد

 حقدهؤل دهذهدااخصي صدةفكده متتودااب يسا.مرفل وادحقدق دااااة د اكد  دقيد

 ذاعدمفضعدة مدوم مدا وادذا دمتافد  صي  فدو  دحا امداار  فدوياويقري د

ااية ق فدوااخي تتتتتفداادق ىدا هدق دااااة ددحقدهؤل دهذهدااخصتتتتتي صدةفكده متعد

د.0.05وهادغ  دماافدة  دقبف ىدمتافدد0.053=دد2ااب يسا,د  يد ي لدك افد ي

المواقع اإللكترونية مدى التفاعل مع في الجامعات  الفروق بين طالب ( 42جدول )

دعينة الدراسة

 الجامعات

مدى التفاعل مع 

المواقع الصحفية 

 واالجتماعية

 إجمالي الااصة الحكومية

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك 2د ح 

 33.7 91 40.7 61 25 30 بدرجة كبيرة

10.447 
0.01 

 

 65.2 176 57.3 86 75 90 إل  حد ما

ال اعتقد ذلك عل  

 اإلطالق
0 0 3 2 3 1.1 

 100 270 100 150 100 120 الجمــلة

 0.01دالة عند مستوى  0.197معامل كرامرز في = 
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د داابيوقدحقد بتف دااو وة دمف يةف قدقؤدد%33.7مفضعدق  داار  ف ق دحا ام

هفعدق تودمف يةف قدقؤدد%65.2و ةمفد ت   ,دو بتفددااصي  فدواتمفاية فااا اكؤد

داكد  دقي. دااا اكؤ

مف يةف قدقؤدوياويقري دااية ق فددحا امداار  فق دد%25 بتفددمفضعد ذاعدحق

ق دد%40.7 بتفددح  ي ي,دودمف يةف قدقرتيق تودد%75وص فدما اف,دو بتفدهفعدااا اكؤد

دق تود%57.3ووص فدما اف,ددمف يةف قدقؤدهفعدااا اكؤدخي فحا امداار  فدوياويقري داا

وم مدا وادذا دمتافد  صي  فدو  دحا امدمف يةف قدقرتيدفدوةفادذاعدمفت  ددح  ي يدقي

د دااف يةا دق ى داا دوااخي ف دااية ق ف دوياويقري  دااصي  فداار  ف دااا اكؤ قؤ

د.0.01متافدد ىوهادماافدة  دقبفد10.447=دد2  يد ي لدك افد يدواتمفاية فف

دعينة الدراسةجامعات في كيفية لفاعلهم مع المواقع اليوضح الفروق طالب ( 43جدول )

 الجامعات          

كيف لتفاعل مع 

  المواقع

 الحكومية

 120ن=

 الااصة

 150ن=

إجمالي 

 2كا 270ن=
 الداللة 

 1د ح 

معامل 

كرامرز 

 % ك % ك % ك في

اإلرسال بالبريد 

 االلكتروني
70 58.3 84 56 154 57 0.148 0.700 - 

 0.177 0.01 8.413 55.2 149 47.3 71 65 78 التواصل مع اآلخرين

 0.168 0.01 7.596 62.6 169 55.3 83 71.7 86 التعليق عل  ما ينشر

 المشاركة في

التصوي  عل  قضايا 

  معينة

68 56.7 64 42.7 132 48.9 5.229 0.05 0.139 

 0.124 0.05 4.134 36.7 99 31.3 47 43.3 52 غرف الدردشة

تفد ااا اكؤدق دحا امداار  فدوياويقري دمف يةف قدقؤدد%62.6مفضتتتتتتتعد ذاعدحقد بتتتتتتت

ق تودمف يةف قدقرتيدوينةستتتتتيةدد%57ويافرف قدةفكدقيدم رتتتتت ,دو بتتتتتتفددااصتتتتتي  فدواتمفاية ف

دف قدقرتيدوياف ا ادقؤداآلد م .ق تودمف يةد%55.2ويات م داتاةف و ا,دو بتفد

تفد هفعدق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدمف يةف قدقؤدد%71.7حقد بتتتتتت

ق تودمف يةف قدقرتيدوياف ا تتتتتتادقؤدد%65ويافرف قدةفكدقيدم رتتتتتت ,دو بتتتتتتتفددااا اكؤ

ق تودمف يةف قدقرتيدوينةستتيةدويات م داتاةف و ا,دحقد بتتتفدد%58.3اآلد م ,دو بتتتفد

ق دحا امداار  فدوياويقري دااخي فدمف يةف قدقؤدااصي داتاةف و  فدوينةسيةدد56%

 يةف قدقرتيدويافرف قدةفكدقيدم ر ,دو بتفدق تودمفد%55.2ويات م داتاةف و ا,دو بتفد

 ق تودمف يةف قدقرتيدوياف ا ادقؤداآلد م .د47.3%

 ذاعدمفضتتتتتتعدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتتي  فدو  دحا امداار  فدااويقري د

دااا اكؤدااصي  فدواتمفاية فدق دداةااية ق فدوااويقري دااخي فداادااف يةادقؤد

  دفدةكدقيدم رتت داصتتياعدةامدااويقري دااية ق ااف ا تتادقؤداآلد م دواافرف قدةف

 اافص ملدةفكدكضيميدقر  ف ااارية فداا,داادااف يةادقرتيدق دداةد0.01قبف ىد
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قيدة ادفد0.05وغ فداا ةمشتتتتتتفداصتتتتتتياعدةامدااويقري دااية ق فدة  دقبتتتتتتف ىد

انةستتتتتتتيةدوتتيات متت داتاةف و اداودهة ده تتيكدا وادو  دةامدااوتتيقرتتي دااية ق تتفدد

ددمدااويقري دااخي ف.وةا

  يدحشتتتتتية دد(71 وهف قدقؤدهذهداا ف وفدمةاستتتتتفدد و ىدةت داابتتتتتامداتاك

كيقفد تتتتففدقتيشتتتت  دو  دقي ةمتيدتيد اكدة مد  صد تتتتي داا ةاستتتتفدةفكدامةاستتتتف

دو م دااةف و كدااي ةمتيد.د هي فومات ةداال اعدافودهي صدةفكد

مدى استاداا في خاصة(  –الجامعات ) الحكومية الفروق بين طالب ( 44جدول )

عناصر لفاعلية لساهم في زيادة فاعليتها لدعم المواقع الصحفية واالجتماعية ل

دالمبحوثينالمشاركة السياسية لدى 

 الجامعات

استاداا عناصر لفاعلية 

بالمواقع ودورها في دعم 

المشاركة السياسية 

 للمبحوثين

 إجمالي الااصة الحكومية

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك 2د ح 

 35.9 97 28.7 43 45 54 اعتقد ذلك بدرجة كبيرة

7.726 
0.01 

 
 64.1 173 71.3 107 55 66 اعتقد ذلك إل  حد ما

 100 270 100 150 100 120 الجمــلة

 0.01دالة عند مستوى  0.169معامل كرامرز في = 

* لم حذف فئة ال أعتقد ذلك علي اإلطالق لعدا حصولها علي أي لكرارات علي اإلطالق لدي الطالب 

 بالجامعات الحكومية والااصة 

ق دحا امداار  فدمرفل وادحقدد%35.9مفضتتتتتتعدق دااو وةداابتتتتتتيوقدحقد بتتتتتتتفد

افادهصم دادف يةف فااد ي تت ااا اكؤدااصتتي  فدواتمفاية فدهفبتتودويستتفخ امداار م دق داار

مةودااارتتية فداابتت يستت فدا ىداارتتتيمدااويقرادو ةمفد ت   ,دو بتتتفدق دايةف فتيدااد

ق تودمرفل وادحقدااصتتتتي داتاةف و  فدهبتتتتفخ مدة ي تتتت ده يةف فدهبتتتتيهوداادد64.1%

دزميم دايةف فتيدا ةودااارية فدااب يس فدا ىداارتيمدااويقراد اكد  دقي.

مرفل وادحقدوياويقري دااية ق فددار  فحا امداق دد%45 بتتتفددمفضتتعد ذاعدحق

هبفخ مدة ي  ده يةف فدهبيهوداادزميم دايةف فتيدا ةودااارية فدااب يس فددهفعدااا اكؤ

هبفخ مدهفعدااا اكؤدق تودمرفل وادحقدد%55ا ىداارتيمدااويقرادو ةمفد ت   ,دو بتفد

يمدىداارتتتتتة ي تتتت ده يةف فدهبتتتتيهوداادزميم دايةف فتيدا ةودااارتتتتية فداابتتتت يستتتت فدا 

مرفل وادحقددحا امداار  فدوياويقري دااخي تتتفق دد%28.7 بتتتتفددااويقراد اكد  دقي,دو

هبفخ مدة ي  ده يةف فدهبيهوداادزميم دايةف فتيدا ةودااارية فدااب يس فدهفعدااا اكؤد

هفعدااا اكؤدق تودمرفل وادحقدد%71.3ا ىداارتتتتتتتيمدااويقرادو ةمفد ت   ,دو بتتتتتتتفد

فدهبيهوداادزميم دايةف فتيدا ةودااارية فدااب يس فدا ىداارتيمدهبفخ مدة ي  ده يةف 

 ااويقراد اكد  دقي.
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 ذاعدمفضتتتتتعدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتي  فدو  دحا امداار  فدوياويقري د

ف فدر ي تت ده يةااا اكؤدااصتتي  فدواتمفاية فداااية ق فدوااخي تتفداادق ىداستتفخ امد

اابتت يستت فدا ىداارتتتيمدااويقرا,د  يد ي لددهبتتيهوداادزميم دايةف فتيدا ةودااارتتية ف

د.0.01وهادماافدة  دقبف ىدمتافدد7.726=دد2ك افد ي

خاصة( في العناصر التفاعلية  –الجامعات ) الحكوميةالفروق طالب ( 45جدول )

لزيادة فاعليتها ف  دعم  المواقع اإللكترونية الصحفية واالجتماعيةالتي لوظفها 

 المشاركة السياسية 

د)ناصر الت  لعزز لطبيق هذا السيناريو خالل العقدين القادمين) الع

 الجامعات

 العناصر التفاعلية

 الحكومية

 120ن=

 الااصة

 150ن=

إجمالي 

 2كا 270ن=
 الداللة 

 1د ح 

معامل 

كرامرز 

 % ك % ك % ك في

استاداا البث 

المباشر لألخبار 

عن طريق النص 

المتحرك في شريط 

 ا خبار

110 91.7 132 88 242 89.6 0.964 0.326 - 

 - 0.134 2.241 77.4 209 74 111 81.7 98 استاداا الروابط

استاداا الوسائط 

مع  المتعددة

 النصوص 

106 88.3 111 74 217 80.4 8.682 0.01 0.179 

 - 0.102 2.671 63 170 58.7 88 68.3 82 الكلمات النشطة

التواصل مع خريطة 

 الموقع
76 63.3 81 54 157 58.1 2.386 0.122 - 

 0.166 0.01 7.457 54.1 146 46.7 70 63.3 76 التعقيب ليلد

 - 0.151 2.063 58.5 158 54.7 82 63.3 76 محركات البحث

التعليق والمشاركة 

 واالعجاب
84 70 81 54 165 31.1 7.181 0.01 0.163 

ق دحا امداار  فدوياويقري دم وادحقداار ي تت دد%89.6مفضتتعد ذاعدحقد بتتتفد

رية فداصميم دايةف فتيداكدمةوداااااا اكؤدااصي  فدواتمفاية فدااف يةف فداافاده ظ تيد

,دقداا صدااافي كداادش مئدا دتيةااب يس فداسفخ امدااتيداااتيش داألدتيةدة دة م

ق تودم وادح هداستتتفخ امداا   م دقؤداا صداااةف مداستتتفخ امداا ستتتي ئدد%80.4و بتتتتفد

دق تودم وادح هداسفخ امداا واوئ.د%77.4ااافر م د ااص  داا صدااص ة (,دو بتفد

ق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدم وادحقداار ي تتتتتت دد%91.7حقد بتتتتتتتفد

 امداصميم دايةف فتيداكدمةودااارية فدااب يس فداسفخدهفعدااا اكؤفاده ظ تيدااف يةف فداا

د%88.3ااتيداااتيشتت داألدتيةدة دة مقداا صدااافي كداادشتت مئدا دتية,دو بتتتفد

ق تودم وادح هداسفخ امداا   م دقؤداا صداااةف مداسفخ امداا سي ئدااافر م د ااص  د
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ق دد%88ق تودم وادح هدداسفخ امداا واوئ,دحقد بتفدد%81.7اا صدااص ة (,دو بتفد

دااا اكؤدهفعحا امداار  فدوياويقري دااخي تتتتفدم وادحقداار ي تتتت دااف يةف فداافاده ظ تيد

سفخ امدااتيداااتيش داألدتيةدة دة مقد س فدا ب ي اصميم دايةف فتيداكدمةودااارية فداا

ق تودم وادح هداستتتفخ امداا   م دقؤدد%84تية,دو بتتتتفداا صدااافي كداادشتتت مئدا د

د%84اا صداااةف مداستتفخ امداا ستتي ئدااافر م د ااصتت  داا صدااصتت ة (,دو بتتتفد

 ق تودم وادح هدداسفخ امداا واوئ.

 ذاعدمفضعدة مدوم مدا وادذا دمتافد  صي  فدو  دحا امداار  فدااويقري د

 فدااا اكؤدااصتتتتي ف يةف فداافاده ظ تيدااية ق فدوااويقري دااخي تتتتفدااداار ي تتتت داا

غ  دماافدد2اصميم دايةف فتيداكدمةودااارية فدااب يس فدد  يد ي لدك ود يدواتمفاية ف

قيدة اداستتتتفخ امداا   م دقؤداا صداااةف مداستتتتفخ امداا ستتتتي ئدفد0.05ة  دقبتتتتف ىد

دمياافرف قدوااارتتتتية فدواتةواافرل  دودا امودااافر م د ااصتتتت  داا صدااصتتتت ة د(

فدوهف قدهفعد0.01اويقري دااية ق فدة  دقبتتتف ىد ي لده يكدا واداصتتتياعدةامدا

ا خ يضدااصتتتتتي دواافكدحشتتتتتية د اكد (72)حلم  محمد محسيييييبمةاستتتتتفدداا في جدقؤ

اااص مفدتسفخ امدحوريمدااف يةف فدما رتيدةفكدةة دااصي دا ق مة فداافكدهبفخ مد

دوو م داااي ةم .داناةف و ااا سي ئدااافر م دو و داا ةمشفدواات م د

مدى مواجهة في خاصة(  –الجامعات ) الحكومية الفروق بين طالب  (46جدول )

صعوبات لؤثر ف  دعمها للمشاركة السياسية لدى  المواقع الصحفية واالجتماعية

دالشباب الجامعي .

 الجامعات            

مدي مواجهة المواقع  

لصعوبات لؤثر علي 

دعمها للمشاركة 

 السياسية

 إجمالي الااصة الحكومية

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك 3د ح 

 13 35 18 27 6.7 8 دائما

36.542 0.001 

 34.1 92 45.3 68 20 24 أحيانا

 28.9 78 18.7 28 41.7 50 نادرا

 24.1 65 18 27 31.7 38 ال

 100 270 100 150 100 120 الجمــلة

 0.001لة عند مستوى 0.368معامل كرامرز في = 

ااا اكؤدق دحا امداار  فدم وادحقدد%13مفضتتتعدق دااو وةداابتتتيوقدحقد بتتتتفد

ه امهد تتر وي دهؤل داكدمةاتيدافارتتية فداابتت يستت فدما ايدقيددااصتتي  فدواتمفاية ف

ه امهددهفعدااا اكؤدح  ي يدقيق تودم وادحقدد%34.1فدو  ايدم يدا ىداارتتتتتتيمدااويقرا

د ر وي دهؤل داكدمةاتيدافارية فدااب يس فدا ىداارتيمدااويقرا.



 لوسيلةافي المشاركة السياسية للشباب الجامعي في إطار نظرية ثراء  رؤية مستقبلية لتفعيل دور المواقع الصحفية واالجتماعية

 150 2020ديسمبر  – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدم وادحقدد%6.7مفضتتتتعد ذاعدحقد بتتتتتفد

ه امهد ر وي دهؤل داكدمةاتيدافارية فدااب يس فدا ىداارتيمدااويقراددهفعدااا اكؤ

ه امهد تتتتتتر وي دهؤل داكددهفعدااا اكؤدح  ي يدقيق تودم وادحقدد%20ما ايد,دو بتتتتتتتفد

ق دحا امداار  فدد%18و بتتتتتفددفمةاتيدافارتتتتية فداابتتتت يستتتت فدا ىداارتتتتتيمدااويقراد

ه امهد تتر وي ددفاية فدما ايدقيااا اكؤدااصتتي  فدواتموياويقري دااخي تتفدم وادحقد

ق تودم وادد%45.3دة فداابتت يستت فدا ىداارتتتيمدااويقرافدوم يهؤل داكدمةاتيدافارتتي

حقدااصتتتييافداتاةف و  فده امهد تتتر وي دهؤل داكدمةاتيدافارتتتية فداابتتت يستتت فدا ىد

 اارتيمدااويقرادح  ي ي.

 ديقري ذاعدمفضتتتتتعدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتي  فدو  دحا امداار  فدوياو

صتتر وي دهؤل دااا اكؤدااصتتي  فدواتمفاية فداااية ق فدوااخي تتفداادق ىدق امتفد

د36.542=دد2اكدمةاتيدافارية فدااب يس فدا ىداارتيمدااويقرا,د  يد ي لدك افد ي

د.0.001وهادماافدة  دقبف ىدمتافد

( العناصر الت  لعزز لطبيق هذا السيناريو خالل العقدين القادمين 47جدول )

 270ن=

 درجة التعزيز

 العبارة

 قليل ا همية
متوسط 

 ا همية
المتوسط  مرلفع ا همية

 المرجح
 االلجاه

 % ك % ك % ك

غياب التشريعات والقوانين الت  

  لحميها
16 7.8 37 18 152 74.1 2.66 

 مرلفع

صعوبات مادية متمثلة في عدا 

 قدرة البعض في امتالك أجهزة

  لدعم الوصول لتلك المواقع

12 5.9 155 75.8 38 18.5 2.13 

 متوسط

صعوبات فنية متمثلة في عدا 

  ا جهزةالقدرة عل  لحديث هذه 
36 17.6 112 54.6 57 27.8 2.10 

 متوسط

صعوبات فنية عند لصفح بعض 

  المواقع
60 29.3 98 47.8 47 22.9 1.94 

 متوسط

 متوسط 193 19.5 40 53.7 110 26.8 55  صعوبة التفاعل والتحميل

لحميل للك البطيء في 

      المواقع
102 49.8 73 35.6 30 14.6 1.65 

 منافض

حقدحا امداار  فدم وادحقداار ي  دااا ه رفدا ها فددمفضعدق دااو وةداابيوق

ليمق   غ يمداافرتتتتتت مري د د:هاداافادهرصزده ت قدهذاداابتتتتتت  يةم دداةداارل م داا

تي ايدواال ا   داافادهيا  هذاد(فدو   اار ي تتتتتت دقف ستتتتتت فدا ها فداافادهرصزده ت قد

ب  يةم دداةداارل م دااليمق  د: ضدافاتففداادة مدك ة دااتروااايممفدااصر وي د ااداا

د- تتتتتتر وي دا  فدقفاتففداادة مداال ة دةفكدهي ميدهذهدا متص -ااداقفاكدحمتص 

ها فداافادا ار ي  دكف ففد(فدااد   دميع دا ر وي دا  فدة  دهص عدورضدااا اكؤ

ديا ادهفعهداات اعدااابتت  يةم دداةداارل م دااليمق  دقفاتففداا:د هرصزده ت قدهذادا

د .(ااا اكؤ
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الفروق بين متوسطي درجات طالب الجامعات الحكومية والااصة في  (48جدول ) 

ف   لزيادة فاعليتها المواقع الصحفية واالجتماعيةالعناصر التفاعلية التي لوظفها 

ددعم المشاركة السياسية

 الجامعات

 التفاعلية العناصر

 (124خاصة)ن= (82حكومية)ن=

 ت

 الداللة

 

 ع ا ع ا 204د.ح

 0.05 2.480 2.87 14.4 1.78 15.3 اقع الموالعناصر التفاعلية التي لوظفها 

مفضتتتعدق دااو وةداابتتتيوقدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتي  فدو  دقف ستتت اد

مةمي دةامدااويقري دااية ق فدوااخي تتتتتتفدااداار ي تتتتتت دااف يةف فداافاده ظ تيد

اصميم دايةف فتيداكدمةودااارتتتية فداابتتت يستتت فداصتتتياعددااا اكؤدااصتتتي  فدواتمفاية ف

د.0.05قبف ىدد  يد ي لدك ود  (ددماافدة  دفةامدااويقري دااية ق ف

 حوثينالمبلدي  للمشاركة السياسيةلفعيل المواقع الصحفية واالجتماعية ( كيفية 49جدول )

 الجامعة

 العبارة

 124خاصة ن= 82حكومية ن=

المتوسط 

 المرجح
 الترليب االلجاه

المتوسط 

 المرجح
 الترليب االلجاه

غياب التشريعات والقوانين الت  

    لحميها
 1 مرلفع 2.46 1 مرلفع 2.98

عدا قدرة البعض كصعوبات مادية 

  في امتالك أجهزة
2.07 

 3 متوسط
2.16 

 3 متوسط

عدا القدرة عل  كصعوبات فنية 

  ا جهزةلحديث هذه 
2.07 

 4 متوسط
2.12 

 4 متوسط

صعوبات فنية عند لصفح بعض 

  المواقع
1.85 

 6 متوسط
1.99 

 5 متوسط

 6 متوسط 1.89 5 متوسط 1.98  صعوبة التفاعل والتحميل

 7 منافض 1.63 7 متوسط 1.68      المواقع لحميل للك البطيء في

 يتضح من الجدول السابق :

حقدحا امداار  فدم وادحقداار ي تتتتت دااا ه رفدا ها فداافادهرصزده ت قدهذاداابتتتتت  يةم د

ر ي تتتتت داا(فدو  ايدغ يمداافرتتتتت مري دواال ا   داافادهيا تي دداةداارل م دااليمق  د:

ب  يةم دداةداارل م دااليمق  د: ر وي د  دقف س فدا ها فداافادهرصزده ت قدهذاداا

 تتتتتتر وي دا  فدقفاتففداادة مدد-قيممفدقفاتففداادة مدك ة دااترضدااداقفاكدحمتص 

  د(فدااد  تتر وي دا  فدة  دهصتت عدورضدااا اكؤد-اال ة دةفكدهي ميدهذهدا متص 

د:ادهرصزده ت قدهذادااب  يةم دداةداارل م دااليمق  ار ي  دكف ففدا ها فداافهت  دحقدا

دالحمها عبد المجيد صوهذهداا في جدهف قدقؤدمةاسفد(فدااا اكؤدهيا ادهفعداات اعداا 
تيدورضدااا اكؤده هتئدداافااكدحقدااصتتتتتتر وي دد(73  وةت  داتم اعا داافكده  ضتتتتتت

ةفكدقيف اهيدود قيهتيداكدقل قفدااصر وي دوااارةا دااخي فددااةاعااصي د

حشتتتتيةد ا تيداار م دق داااتي ل  دق دقبتتتتفخ قكداا بتتتتخداتاةف و  فدداافاويتستتتتفخ امد

دااصي  ف.
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مدى االعتقاد في خاصة(  –الجامعات ) الحكومية الفروق بين طالب ( 50جدول )

ة السياسيللمعلومات  رئيسمصدر المواقع اإللكترونية الصحفية واالجتماعية ك

 لطالب الجامعة خالل السنوات القادمة 

 الجامعات

المصدر الرئيس 

 للمعلومات

 إجمالي الااصة الحكومية

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك 1د ح 

 32.6 88 28 42 38.3 46 اعتقد ذلك بدرجة كبيرة

3.240 

0.072 

 غير دالة

 

 67.4 182 72 108 61.7 74 اعتقد ذلك إل  حد ما

 100 270 100 150 100 120 الجمــلة

لم حذف فئة ال أعتقد ذلك لعدا حصولها علي أي لكرارات من قبل المبحوثين بالجامعات الحكومية 

 والااصة

ق دحا امداار  فدمرفل وقدحقدد%32.6مفضتتتتتعدق دااو وةداابتتتتتيوقدحقد بتتتتتتفد

ماة دحقدهصتتتعداااصتت ةداا   بتتادافارف قي دا امددااا اكؤدااصتتي  فدواتمفاية ف

ااويقرفدداةداابتت  ا دااليمقفدو اصتت ةدافارف قي داابتت يستت فدو ةمفد ت   ,دو بتتتفد

ماة دحقدهصتتتعداااصتت ةداا   بتتادافارف قي ددهفعدااا اكؤق تودمرفل وقدحقدد67.4%

د  دقي.ا امدااويقرفدداةدااب  ا دااليمقفدو اص ةدافارف قي دااب يس فد اكد

ق دحا امداار  فدوياويقري دااية ق فدمرفل وقدد%38.3مفضتتعد ذاعدحقد بتتتفد

ماة دحقدهصتعداااص ةداا   بادافارف قي دا امدااا اكؤدااصي  فدواتمفاية فدحقد

ااويقرفدداةداابتت  ا دااليمقفدو اصتت ةدافارف قي داابتت يستت فدو ةمفد ت   ,دو بتتتفد

ماة دحقدهصتتتعداااصتت ةداا   بتتادافارف قي ددهفعدااا اكؤق تودمرفل وقدحقدد61.7%

ا امدااويقرفدداةداابتت  ا دااليمقفدو اصتت ةدافارف قي داابتت يستت فد اكد  دقي,دود

ماة دحقدهفعدااا اكؤدق دحا امداار  فدوياويقري دااخي تتتتتتفدمرفل وقدحقدد%28 بتتتتتتتفد

دةهصتعداااص ةداا   بادافارف قي دا امدااويقرفدداةدااب  ا دااليمقفدو اص 

ماة دهفعدااا اكؤدق تودمرفل وقدحقدد%72افارف قي داابتتت يستتت فدو ةمفد ت   ,دو بتتتتفد

حقدهصتتتتتتعداااصتتتتت ةداا   بتتتتتادافارف قي دا امدااويقرفدداةداابتتتتت  ا دااليمقفد

 و اص ةدافارف قي دااب يس فد اكد  دقي.

 ذاعدمفضعدة مدوم مدا وادذا دمتافد  صي  فدو  دحا امداار  فدوياويقري د

ماة دحقددااا اكؤدااصتتتتتتي  فدواتمفاية فق فدوااخي تتتتتتتفداادق ىداتةفليمدحقدااية 

هصتعداااص ةداا   بادافارف قي دا امدااويقرفدداةدااب  ا دااليمقفدو اص ةد

وهادغ  دماافدة  دقبف ىدمتافدد3.240=دد2افارف قي دااب يس ف,د  يد ي لدك افد ي

د.0.05

 

 



 لوسيلةافي المشاركة السياسية للشباب الجامعي في إطار نظرية ثراء  رؤية مستقبلية لتفعيل دور المواقع الصحفية واالجتماعية

 153 2020ديسمبر  – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

خاصة(  –الجامعات) الحكوميةلداللة الفروق طالب  2يوضح قيمة كا( 51جدول )

ة في المشاركالمواقع اإللكترونية الصحفية واالجتماعية في مقترحالك لدعم  دور 

دعينة الدراسةالسياسية لدى الشباب 

 الجامعات

 المقترحات

 الحكومية

 120ن=

 الااصة

 150ن=

إجمالي 

 2كا 270ن=
 الداللة 

 1د ح 

معامل 

كرامرز 

 % ك % ك % ك في

المواقع الصحفية ظهور 

جديدة  كمنصاتالجتماعية وا

لسمح لألحزاب والحركات 

السياسية والقوى الفاعلة داخل 

المجتمع بعرض برامجها وافكارها 

والتواصل مع أفرادها العاديين 

 االنترن  عبر 

84 70 119 79.3 203 75.2 3.113 0.078 - 

ومواقع أن الصحف اإللكترونية 

القوى السياسية الشبكات لساعد 

عل  الوجود اإلعالمي المتعادل 

عل  االنترن  وهو ما يصعب 

في وسائل اإلعالا  لحقيقه

 التقليدية

84 70 83 55.3 167 61.9 6.078 0.05 0.150 

استاداا االنترن  في إطالق 

حمالت الكترونية لستهدف 

 الشباب

62 41.9 86 57.3 148 54.8 0.864 0.353 - 

المواقع الصحفية واالجتماعية 

يجب أن لحمل فكراا جديداا والتي 

يجب ان لكون عل  قدر من 

 التجديد واالبتكار

48 40 72 48 120 44.4 1.728 0.189 - 

مناقشة قضايا الشباب 

 ومساعدلهم في حل مشكاللهم
40 33.3 61 40.7 101 37.4 1.531 0.216 - 

مد جسور التواصل مع المصريين 

في الاارج للتعرف عل  المشاكل 

التي لواجههم واالستفادة 

بابرالهم في خطط وعمليات 

 التنمية الماتلفة

22 18.3 62 41.3 84 31.1 16.455 0.001 0.247 

 لتلك المواقعالتوظيف السياسي 

ظاهرة واعدة لرلبط بجيل جديد 

من النشطاء الذين يحاولون 

ممارسة السياسة بأدوات العصر 

التي لمنحهم الفرصة والقدرة عل  

التواصل مع ابناء جيلهم ممن 

 يتحدثون بلغة االنترن 

34 28.3 19 12.7 53 19.6 10.372 0.001 0.196 

ااا اكؤدق دحا امداار  فدوياويقري داكف   ادا ةوددموةدد%75.2مفضعد ذاعدحقد بتفد

  مفد دهفعدااا اكؤاادااارتتية فداابتت يستت فدا ىداارتتتيمدااويقرادظت ةددااصتتي  فدواتمفاية ف

بتتتتت يستتتتت فدواال ىداا يةففدماداداااوفاؤدور ضدو اقوتيدم م  دهبتتتتتاعداأل صامدوااي  ي داا

ق توداكف   ادحقدهبية دد%61.9وااةيةهيدوااف ا ادقؤدحا امهيدااريمم  دةت دات ف  ل,دو بتفد

اال ىداابتتتتت يستتتتت فدةفكداا م مدانةاقادااافريمةدةفكدات ف  لدوه دقيدمصتتتتتر ددهفعدااا اكؤ

ق توداكف   اداستتفخ امدات ف  لدااد ةاادد%38.9هيل لفداادوستتي ادانةامداافلف  مف,دو بتتتفد

د اا دااةف و  فدهبفت فداارتيم.
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تفددحق وياويقري دااية ق فداكف   ادا ةوددموةددحا امداار  فق دد%70 بتتتتتت

فعدهاادااارية فدااب يس فدا ىداارتيمدااويقرادظت ةداكؤدااصي  فدواتمفاية فدااا 

   مفدم م  دهبتتتتتتاعداأل صامدوااي  ي داابتتتتتت يستتتتتت فدواال ىداا يةففدمادادااا اكؤد

اااوفاؤدور ضدو اقوتيدوااةيةهيدوااف ا تتتتتتتادقؤدحا امهيدااريمم  دةت دات ف  ل,د

اال ىداابتتتتت يستتتتت فدةفكداا م مد اكؤدهفعداااق توداكف   ادحقدهبتتتتتية دد%70و بتتتتتتفد

ف,داادوستتي ادانةامداافلف  مدهيل لهانةاقادااافريمةدةفكدات ف  لدوه دقيدمصتتر د

ق توداكف   اداستتفخ امدات ف  لدااد ةااد اا دااةف و  فدهبتتفت فدد%41و بتتتفد

وياويقري دااخي تتتتفداكف   ادا ةوددموةددحا امداار  فق دد%79.3 بتتتتتفددحق,داارتتتتتيم

فعدهاادااارية فدااب يس فدا ىداارتيمدااويقرادظت ةدا اكؤدااصي  فدواتمفاية فداا

   مفدم م  دهبتتتتتتاعداأل صامدوااي  ي داابتتتتتت يستتتتتت فدواال ىداا يةففدمادادااا اكؤد

اااوفاؤدور ضدو اقوتيدوااةيةهيدوااف ا تتتتتتتادقؤدحا امهيدااريمم  دةت دات ف  ل,د

ف  لدااد ةااد اا دااةف و  فدهبفت فدق توداكف   اداسفخ امدات د%57.3و بتفد

اال ىداابتتت يستتت فدةفكدهفعدااا اكؤدق توداكف   ادحقدهبتتتية دد%55.3اارتتتتيم,دو بتتتتفد

اادوستتتتي ادانةامددهيل لهاا م مدانةاقادااافريمةدةفكدات ف  لدوه دقيدمصتتتتر د

 .اافلف  مف

ري دويق ذاعدمفضعدة مدوم مدا وادذا دمتافد  صي  فدو  دحا امداار  فداا

قفيورفتيدواستتفخ اقتيفدااية ق فدوااويقري دااخي تتفداادااا ضتت ةي داافادم ضتتف قد

افا اكؤد,دقيدة ادااف ظ  داابتتت يستتتاد0.05غ  دماافدة  دقبتتتف ىدد2  يد ي لدك ود ي

ات ف  لدظيه  دواة  ده هتئدوو ادم م دق داا رتتتتتت يعدااصتتتتتتي  فدواتمفاية فدةت د

ااذم دمييوا قدقايةستتفداابتت يستتفدوتموا داارصتت داافادها يتوداا   تتفدواال ة دةفكد

ااف ا ادقؤداو يعدم فتودقا دمفي ل قدوفغفدات ف  لد ي لده يكدا واداصياعدةامد

س فدةفكداال دهفعدااا اكؤ,دحقدهبية د0.001ااويقري دااية ق فدة  دقبف ىد ب ي ىداا

اا م مدانةاقادااافريمةدةفكدات ف  لدوه دقيدمصتتتتر دهيل لهداادوستتتتي ادانةامد

,دوااد0.05اافلف  مفد ي لده يكدا واداصياعدةامدااويقري دااية ق فدة  دقبف ىد

ق دمبتتت ةدااف ا تتتادقؤداااصتتت م  داادااخيةجداففر فدةفكدااارتتتي اداافاده امتتود

د ئدوةاف ي دااف ا فداااخفف فد ي لده يكدا واداصتتتتتتياعدواتستتتتتتف يم دوخت اهتودااد

سة وك ده  فلدفد0.001ةامدااويقري دااخي فدة  دقبف ىد  Claes H deدرا

Hajo BoomgaardenVreese and (2006) 74)اكدحقدااتليافداابتتتتتت يستتتتتت فددد 

دوااراادااب يسكدماة دااف تؤدوتايدق دداةدااارية فدااب يس ف.
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ثراء إدراكهم ل الجامعات الحكومية والااصة في مديطالب الفروق بين ( 52جدول )

دقيد الدراسة المواقع

 الجامعات

 المواقع

 (150خاصة)ن= (150حكومية)ن=
 ت

 الداللة

 ع ا ع ا 298د.ح 

المواقع 

 الصحفية

 1.821- 1.190 7.1 1.219 6.8 الفورية
غير  0.070

 دالة

 1.086- 0.925 4.8 1.089 4.5 لعدد الرموز
غير  0.278

 دالة

 1.733- 1.182 4.3 1.149 4.1 اللغة الطبيعية
غير  0.087

 دالة

التركيز 

 الشاصي
6.7 1.335 6.9 1.204 *2.225 0.05 

 1.745- 1.451 9.3 1.776 8.9 التوجه المتعدد
غير  0.082

 دالة

التسجيل 

 الاارجي
6.8 1.356 7.2 1.359 -2.103 0.05 

الذاكرة 

 الحاسوبية
9.4 1.818 9.8 1.748 -1.910 

غير  0.057

 دالة

مواقع 

 الشبكات

 1.852- 1.356 7.1 1.508 6.8 الفورية
غير  0.065

 دالة

 1.178- 1.022 4.7 1.132 4.6 لعدد الرموز
غير  0.240

 دالة

 0.350 1.138 4.1 1.174 4.1 اللغة الطبيعية
غير  0.727

 دالة

التركيز 

 الشاصي
6.5 1.477 6.7 1.484 -0.858 

غير  0.392

 دالة

 1.495- 1.517 9.4 1.647 9.2 التوجه المتعدد
غير  0.136

 دالة

التسجيل 

 الاارجي
6.8 1.493 7.1 1.311 -1.561 

غير  0.119

 دالة

الذاكرة 

 الحاسوبية
8.7 1.569 8.9 1.451 -1.184 

غير  0.237

 دالة

مفضتتتتتتعدق دااو وةداابتتتتتتتيوقدة مدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتتتي  فدو  د

قف ستتتتتت ادمةمي دةامدااويقري دااية ق فدوااويقري دااخي تتتتتتتفداادل اعدهفعد

داذا   اد-ااف مهدااافر مد-اافغفداا ت ر فد–هر مداا ق زدد-ااا اكؤدااصتتتتتتي  فد داا  ةمف

د.0.05ااييس و ف(د,د  يد ي لدك ود  (ددغ  دماافدة  دقبف ىد

ا وادذا دمتاتفد  صتتتتتتتي  تفدو  دقف ستتتتتت ادمةمتي دةامدو  اتيدومت  د

ريمدا ايدمفرفقدوتودااويقري دااية ق فدوااويقري دااخي تتفداادل اعدااا اكؤددااصتتي  ف

دي   يد ي لدك ود  (داصتتتتياعدااويقردف(اافبتتتتو ادااخيةماد- دااف   صداارتتتتخصتتتتا

د.0.05  يد ي لدك ود  (ددماافدة  دقبف ىددااية ق ف
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 مدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتتي  فدو  دقف ستتتتتت ادوك دهت  دق دااو وةدة

 اكؤدقت اعدق يد مةا تودامةمي دةامدااويقري دااية ق فدوااويقري دااخي تتفدااد

ماافدد   يد ي لدك ود  (ددغ داادما ؤدحوريمدقل ي دل اعداا ستت ففداابتتترففدداارتتتةي 

فدوه يدااتي تفدهيلقدحوريمدل اعدااا اكؤداابتتتتتترفداا  ة فدق دور د0.05ة  دقبتتتتتف ىد

آلد دستت اعدق د  يدق ىداافيلقد  بتتهدحودمةمفهدةت د بتتيمداااف ستتئدوات ي افد

ااار يةيداةادور فدوق دلودظت  داا  وادو  د اداا  ة  دق دااا اكؤدةفكدقل ي د

ق اكؤداارتتتةي (دق دداةد ماياادةتيةا دااال ي دل اعداا ستت ففد ااا اكؤدااصتتي  فدو

وميعده ه  دهفعدا وريمدقف يو دو  دااا اكؤدااصتتتتتتي  فدوق اكؤداارتتتتتتتةي د ايده د

ددق ضعدوياو وةداابيوق.

المواقع الصحفية قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات  (53جدول ) 

دوأدوات لحدد مدي ثرائهافيما لتمتع به من قدرات وإمكانات والمواقع الشبكات 

 المواقع

 أبعاد الثراء

 (300شبكات )ن= (300صحفية)ن=
 ت

 الداللة

 ع ا ع ا 299د.ح 

 غير دالة0.886 0.143- 1.439 6.9 1.209 6.9 الفورية

 غير دالة 0.105 1.624 1.079 4.6 1.010 4.7 لعدد الرموز

 دالة غير 0.143 1.470 1.155 4.1 1.170 4.2 اللغة الطبيعية

 0.05 2.438 1.480 6.6 1.279 6.8 التركيز الشاصي

 غير دالة 0.144 1.438- 1.587 9.3 1.626 9.1 التوجه المتعدد

التسجيل 

 الاارجي
 غير دالة 0.650 0.454 1.408 6.9 1.408 6.9

الذاكرة 

 الحاسوبية
9.6 1.791 8.8 1.513 8.068 0.001 

مدي ثراء للك 

 المواقع
 غير دالة 0.133 1.350- 9.661 47.2 9.493 48.2

مفضتتتتتتعدق دااو وةداابتتتتتتتيوقدة مدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتتتي  فداادد

قف ستتت ادمةمي دةامدااويقري دو  دااا اكؤدااصتتتي  فدوق اكؤداارتتتتةي داادل اعد

اافبو ادد-ااف مهدااافر مدد-اافغفداا ت ر فد–هر مداا ق زدد- داا  ةمفدوتوريمدهفعدااا اكؤ

د.0.05  يد ي لدك ود  (ددغ  دماافدة  دقبف ىددفااخيةما(

وم مدا وادذا دمتافد  صي  فدااددقف س ادمةمي دةامدااويقري دو  د

ااذا   دد-ااا اكؤدااصتتي  فدوق اكؤداارتتتةي داادل اعدهفعدااا اكؤد ااف   صداارتتخصتتا

د  يد ي لدك ود  (داصتتياعدااا اكؤدااصتتي  فد  يد ي لدك ود  (ددماافااييستت و ف(فد

د.0.05ة  دقبف ىد

ة مدوم مدا وادذا دمتافد  صتتتتتي  فدو  دقف ستتتتت ادمةمي دةامدوهت  د

اادا وريمداابتتتترفددااويقري دااية ق فدوااويقري دااخي تتتفداادل اعدق اكؤداارتتتتةي 

ه يدفدواادضتتتتت عدذاعد0.05  دقبتتتتتف ىدغ  دماافدةاةي لدك ود  (دداال ي داات اعف



 لوسيلةافي المشاركة السياسية للشباب الجامعي في إطار نظرية ثراء  رؤية مستقبلية لتفعيل دور المواقع الصحفية واالجتماعية

 157 2020ديسمبر  – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

بتتتتتترفداا  ة فدق دور دآلد دستتتتت اعدق د  يدق ىدااتي تفدهيلقدحوريمدل اعدااا اكؤداا

اافيلقد  بتتهدحودمةمفهدةت د بتتيمداااف ستتئدوات ي افدااار يةيداةادور فدوق دلود

د ااا اكؤد ظت  داا  وادو  د اداا  ة  دق دااا اكؤدةفكدقل تتتي دل اعداا ستتتتتت فتتتف

مدة دااصتتتي  فدوق اكؤداارتتتتةي (دق دداةد ماياادةتيةا دااال ي فدواذادمفضتتتعدحق

دوااذيل اعدااا اكؤد ايدحوضتتتتتتيلداستتتتتتفويوي دق  ما داار  فددوم مدا وادماافدوت  

ويا بتتتتتتتفدافا اكؤدااصتتتتتتي  ففدو  ايدد9.493وا ي افدقر يةىدد48.2هيلقدواف ستتتتتتئد

د-و ي لدك افد د=د9.661وا ي افدقر يةىدد47.2قف سئدل اعدق اكؤداارتةي د يقد

دد.0.001صي  يًدة  دقبف ىماافد  غ  دوهكدد299ة  دمةمفد  مفدد1.350

ا: نتائج   :فروض الدراسةثانيا

الفرض ا ول: لوجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصيييييائية بين معدل لعرض الشيييييباب 

وزيادة مسييييييتوى المشيييييياركة  للمواقع اإللكترونية الصييييييحفية واالجتماعيةالجامعي 

 السياسية لديهم.

للمواقع اإللكترونية الصحفية العالقة بين معدل لعرض الشباب الجامعي  (54جدول )

 وزيادة مستوى المشاركة السياسية لديهم واالجتماعية عينة الدراسة

 معدل التعرض

مستوى 

المشاركة 

 السياسية

 إجمالي مرلفع  متوسط منافض

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك % ك 4د ح 

 29.3 79 21.6 30 26.2 16 47.1 33 منافض

17.340 0.01 
 50.7 137 55.4 77 59 36 34.3 24 متوسط

 20 54 23 32 14.8 9 18.6 13 مرلفع

 100 270 100 139 100 61 100 70 الجمــلة

 0.01لة عند مستوى 0.179معامل كرامرز في = 

افا اكؤدذويدقر ةداافر ضددحا امداار  فق دد%47.1 بتتتتفددمفضتتتعد ذاعدحق

ااا خ ضد يقدقبتتف ىدقرتتية فتوداابتت يستت فدق خ ضتتف,دو بتتتفددااصتتي  فدواتمفاية ف

 يقددق تود%18.6,دو بتتتفدق تود يقدقبتتف ىدقرتتية فتوداابتت يستت فدقف ستتئد34.3%

ذويدقر ةددحا امداار  فق دد%26.2 بتتتفددحقدقبتتف ىدقرتتية فتوداابتت يستت فدق ه ؤ,دو

قف ستتتئد يقدقبتتتف ىدقرتتتية فتوداابتتت يستتت فدق خ ضتتتف,دو بتتتتفدداففعدااا اكؤاافر ضد

 يقددق تود%14.8,دو بتتتتفدق تود يقدقبتتتف ىدقرتتتية فتوداابتتت يستتت فداااف ستتتئد59%

ذويدقر ةددحا امداار  فق دد%21.6 بتتتتفددحقدقبتتتف ىدقرتتتية فتوداابتتت يستتت فدق ه ؤ,

ااا ه ؤد يقدقبتتتف ىدقرتتتية فتوداابتتت يستتت فدق خ ضتتتف,دو بتتتتفدداففعدااا اكؤاافر ضد

 يقدقبتتف ىددق تود%23و,دق تود يقدقبتتف ىدقرتتية فتوداابتت يستت فدقف ستتئد55.4%

دقرية فتودااب يس فدق ه ؤد.
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 ضد ذاعدمفضتتتتتتعدوم مدةاكفدامويو فدذا دمتافد  صتتتتتتي  فدو  دقر ةدهر

دوزميم دقبف ىدااارية فدااب يس فافا اكؤدااصي  فدواتمفاية فدداارتيمدااويقراداا

,دو ي لد0.01وهادماافدة  دقبتتتتتتف ىدمتافدد17.240=دد2ا متو,د  يد ي لدك افد ي

د(.0.3ااراكفدضر  فد ايدك بلدوال ي د  اق زدااد  تيد ي لد ددةد>دد

ة بين الشييييباب الجامعي مسييييتادمي الفرض الثان : لوجد فروق ذات داللة إحصييييائي

 -المواقع اإللكترونية الصييييييحفية واالجتماعية من حيث متغير نوع التعليم) حكومي

 خاص( في زيادة المشاركة السياسية لصالح الشباب الجامعي في التعليم الااص. 

خاص( في مستوى المشاركة  -الفروق بين طالب الجامعات ) حكومي  (55جدول )

 السياسية

 الجامعة

 مستوى المشاركة

 إجمالي خاص حكومي
 2كا

 الداللة

 % ك % ك % ك 2د ح 

 29.3 79 16.7 25 45 54 منافض

48.328 0.001 
 50.7 137 50 75 51.7 62 متوسط

 20 54 33.3 50 3.3 4 مرلفع

 100 270 100 150 100 120 الجمــلة

 0.001دالة عند مستوى  0.423معامل كرامرز في = 

ق دحا امداار  فدوياويقري دد%45مفضتتتتتتعدق دااو وةداابتتتتتتتيوقدحقد بتتتتتتتفد

ق تودقبتتتتف ىدد%51.7ااية ق فدقبتتتتف ىدقرتتتتية فتوداابتتتت يستتتت فدق خ ض,دو بتتتتتفد

فدقبف ىدقرية فتودااب يس فدق ه ؤق تودد%3.3قرية فتودااب يس فدقف سئ,دو بتفد

ق دحا امداار  فدوياويقري دااخي تتتتفدقبتتتتف ىدقرتتتتية فتوداابتتتت يستتتت فدد%16.7 ايدحق

س فدقف سئ,دد%50وق خ ض,د ب ي ق تودقبف ىدد%33.3وق تودقبف ىدقرية فتوداا

 قرية فتودااب يس فدق ه ؤ.

 ذاعدمفضتتتتتتعدوم مدةاكفدامويو فدذا دمتافد  صتتتتتتتي  فدو  د  عدااويقرفد

وهادماافدد48.328=دد2ميم دقبف ىدااارية فدااب يس فدا متو,د  يد ي لدك افد يوز

 تيد,دو ي لدااراكفدضر  فد ايدك بلدوال ي د  اق زدااد 0.001ة  دقبف ىدمتافد

وهذادم ضتتعدحقدااارتتية فداابتت يستت فدار  فداا ةاستتفد(فد0.6>دةد>دد0.03 ي لدك افد 

ددي ف.دهفتل دو  عداافرف ودس اعد يقد ة قكدحو

اا  ضدااتياي:دده م دا وادذا دمتافد  صتتتتتي  فدو  داارتتتتتتيمدااويقرادقبتتتتتفخ قاد

ايةاد اية فدق د  يدقفغ  دقبتتتتتتف ىداتمف ااا اكؤداناةف و  فدااصتتتتتتي  فدواتمف

ق ه ؤ(داادزميم دااارية فدااب يس فداصياعداارتيمدد-قف سئدد-اتكفصيمي دق خ ض

دااويقرادااداافرف ودااخيص.د
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باختالف المستوى االجتماعي االقتصادي عينة الدراسة الفروق بين ( 56جدول )

 في مستوى المشاركة السياسية

المستوى 

 االجتماعي

مستوى 

المشاركة 

 السياسية

 إجمالي مرلفع متوسط منافض
 2كا

 الداللة

 % ك % ك % ك % ك 4د ح 

 29.3 79 0 0 30.1 56 40.4 23 منافض

22.089 0.001 
 50.7 137 63 17 47.8 89 54.4 31 متوسط

 20 54 37 10 22 41 5.3 3 لفعمر

 100 270 100 139 100 61 100 70 الجمــلة

 0.001لة عند مستوى 0.202معامل كرامرز في = 

ذويدااابتتتتف ىداتمفايةاددحا امداار  فق دد%40.4 بتتتتتفددمفضتتتتعد ذاعدحق

ق تودد%54.4اتكفصيميدااا خ ضد يقدقبف ىدقرية فتودااب يس فدق خ ضف,دو بتفد

 يقدقبف ىدقرية فتوددق تود%5.3,دو بتفد يقدقبف ىدقرية فتودااب يس فدقف سئ

ذويدااابتتتتتف ىداتمفايةاددحا امداار  فق دد%30.1 بتتتتتتفددحقداابتتتتت يستتتتت فدق ه ؤ,دو

ق تودد%47.8اتكفصيميداااف سئد يقدقبف ىدقرية فتودااب يس فدق خ ضف,دو بتفد

 يقدقبف ىدقرية فتوددق تود%22,دو بتفد يقدقبف ىدقرية فتودااب يس فداااف سئ

ذويدااابف ىداتمفايةاداتكفصيميددحا امداار  فق دد%63 بتفددحقدااب يس فدق ه ؤ,

 يقدقبتتف ىددق تود%37,دو بتتتفدااا ه ؤد يقدقبتتف ىدقرتتية فتوداابتت يستت فدقف ستتئ

دقرية فتودااب يس فدق ه ؤد.

 ذاعدمفضتتتتتتعدوم مدةاكفدامويو فدذا دمتافد  صتتتتتتتي  فدو  دااابتتتتتتف ىد

د2ا متو,د  يد ي لدك افد ياتمفايةاداتكفصيميدوزميم دقبف ىدااارية فدااب يس فد

,دو ي لدااراكفدضتتتر  فد ايدك بتتتلد0.001وهادماافدة  دقبتتتف ىدمتافدد22.089=د

د(.0.3وال ي د  اق زدااد  تيد ي لد ددةد>دد

جامعات )حكومي :الرابعالفرض  ية بين طالب ال  -لوجد فروق ذات داللة إحصيييييييائ

لكترونييية الصييييييحفييية المواقع اإلخيياص( واالقتراحييات التي يقييدمونهييا لييدعم دور 

 في المشاركة السياسية لصالح الشباب الجامعي في التعليم الااص.واالجتماعية 
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خاصة( في  –الجامعات ) الحكوميةلداللة الفروق طالب  2قيمة كا( 57جدول )

  المشاركة المواقع اإللكترونية الصحفية واالجتماعية فمقترحالك لدعم  دور 

دالدراسةعينة السياسية لدى 

 الجامعات                 

 المقترحات 

 الحكومية

 120ن=

 الااصة

 150ن=

إجمالي 

 270ن=

 2كا
 الداللة

 1د ح  

معامل 

 كرامرز 

 % ك % ك % ك

المواقع الصحفية ظهور 

كرؤية جديدة  واالجتماعية

لسمح لألحزاب والحركات 

السياسية والقوى الفاعلة 

برامجها داخل المجتمع بعرض 

وافكارها والتواصل مع 

 أفرادها العاديين عبر االنترن  

84 70 119 79.3 203 75.2 3.113 0.078 - 

أن لساعد الصحف اإللكترونية 

القوى السياسية عل  الوجود 

اإلعالمي المتعادل عل  

االنترن  وهو ما يصعب 

لحقيقة في وسائل اإلعالا 

 التقليدية

84 70 83 55.3 167 61.9 6.078 0.05 0.150 

استاداا االنترن  في إطالق 

حمالت الكترونية لستهدف 

 الشباب

62 41.9 86 57.3 148 54.8 0.864 0.353 - 

يجب أن لحمل  أن للك المواقع

فكراا جديداا والتي يجب ان 

لكون عل  قدر من التجديد 

 واالبتكار

48 40 72 48 120 44.4 1.728 0.189 - 

مناقشة قضايا الشباب 

 ومساعدلهم في حل مشكاللهم
40 33.3 61 40.7 101 37.4 1.531 0.216 - 

مد جسور التواصل مع 

 للتعرفالمصريين في الاارج 

عل  المشاكل التي لواجههم 

اطط بواالستفادة بابرالهم 

 وعمليات التنمية الماتلفة

22 18.3 62 41.3 84 31.1 16.455 0.001 0.247 

للمواقع التوظيف السياسي 

ظاهرة  الصحفية واالجتماعية

واعدة لرلبط بجيل جديد من 

النشطاء الذين يحاولون 

ممارسة السياسة بأدوات 

العصر التي لمنحهم الفرصة 

والقدرة عل  التواصل مع 

ابناء جيلهم ممن يتحدثون 

 بلغة االنترن 

34 28.3 19 12.7 53 19.6 10.372 0.001 0.196 

تفددحق وياويقري دااية ق فداكف   ادا ةوددموةددحا امداار  فق دد%70 بتتتتتت

فعدهاادااارية فدااب يس فدا ىداارتيمدااويقرادظت ةددااا اكؤدااصي  فدواتمفاية ف

   مفدم م  دهبتتتتتتاعداأل صامدوااي  ي داابتتتتتت يستتتتتت فدواال ىداا يةففدماداددااا اكؤ

هيدوااف ا تتتتتتتادقؤدحا امهيدااريمم  دةت دات ف  ل,داااوفاؤدور ضدو اقوتيدوااةية

اال ىداابتتتتت يستتتتت فدةفكداا م مددهفعدااا اكؤق توداكف   ادحقدهبتتتتتية دد%70و بتتتتتتفد
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انةاقادااافريمةدةفكدات ف  لدوه دقيدمصتتر دهيل لفداادوستتي ادانةامداافلف  مف,د

 فدهبتتفت فدق توداكف   اداستتفخ امدات ف  لدااد ةااد اا دااةف و د%41و بتتتفد

هفعدوياويقري دااخي فداكف   ادا ةوددموةددحا امداار  فق دد%79.3 بتفددحق,داارتيم

 م  د   مفدمدهفعدااا اكؤاادااارية فدااب يس فدا ىداارتيمدااويقرادظت ةددااا اكؤ

هبتتاعداأل صامدوااي  ي داابتت يستت فدواال ىداا يةففدماداداااوفاؤدور ضدو اقوتيد

ق توداكف   ادد%57.3وااةيةهيدوااف ا ادقؤدحا امهيدااريمم  دةت دات ف  ل,دو بتفد

ق تودد%55.3اسفخ امدات ف  لدااد ةااد اا دااةف و  فدهبفت فداارتيم,دو بتفد

اال ىداابتت يستت فدةفكداا م مدانةاقادااافريمةدةفكددااا اكؤدهفعاكف   ادحقدهبتتية د

 .اادوسي ادانةامداافلف  مفدهيل لهات ف  لدوه دقيدمصر د

 ذاعدمفضعدة مدوم مدا وادذا دمتافد  صي  فدو  دحا امداار  فدااويقري د

ااية ق فدوااويقري دااخي فداادااا ض ةي داافادم ضف قدك اعهتيدد  يد ي لدك ود

افا اكؤدااصتتتتتتي  فد,دقيدة ادااف ظ  داابتتتتتت يستتتتتتاد0.05غ  دماافدة  دقبتتتتتتف ىدد2 ي

ةت دات ف  تتلدظتتيه  دواةتت  ده هتئدوو تتادمتت متت دق داا رتتتتتت تتيعدااتتذم ددواتمفاتتية تتف

مييوا قدقايةسفدااب يسفدوتموا داارص داافادها يتوداا   فدواال ة دةفكدااف ا اد

ه تتيكدا واداصتتتتتتتتياعدةامددقؤداو تتيعدم فتودقا دمفيتت ل قدوفغتتفدات ف  تتلد تتي تتل

,دحقدهبتتتتتتية دااصتتتتتتي داناةف و  فداال ىد0.001ااويقري دااية ق فدة  دقبتتتتتتف ىد

اابتتت يستتت فدةفكداا م مدانةاقادااافريمةدةفكدات ف  لدوه دقيدمصتتتر دهيل لهدااد

وستتتتتتي ادانةامداافلف  مفد ي لده يكدا واداصتتتتتتياعدةامدااويقري دااية ق فدة  د

 ةدااف ا تتتتادقؤداااصتتتت م  داادااخيةجداففر فدةفكد,دواادق دمبتتتت0.05قبتتتتف ىد

ااارتتي اداافاده امتتودواتستتف يم دوخت اهتوداادد ئدوةاف ي دااف ا فداااخفف فد ي لد

د.0.001ه يكدا واداصياعدةامدااويقري دااخي فدة  دقبف ىد

الفرض الاامس: لوجد عالقة إيجابية ذات دالله إحصييائية بين معدل لعرض الشييباب 

المواقع اإللكترونييية الصييييييحفييية واالجتميياعييية واعتقييادهم بقييدرلهييا في الجييامعي 

 المساهمة في التشجيع عل  المشاركة السياسية.

للمواقع اإللكترونية الصحفية معدل لعرض الشباب الجامعي عالقة ( 58جدول )

 في التشجيع عل  المشاركة السياسية بقدرلهاواعتقادهم  واالجتماعية

 معدل التعرض

لتشجيع االمساهمة في 

 عل  المشاركة السياسية

 إجمالي مرلفع متوسط منافض

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك % ك 6د ح 

 47 127 41 57 60.7 37 47.1 33 دائما

9.075 

0.169 

غير 

 دالة

 43 116 47.5 66 36.1 22 40 28 أحيانا

 6.7 18 7.2 10 3.3 2 8.6 6 انادر

 3.3 9 4.3 5 0 0 4.3 3 ال

 100 270 100 139 100 61 100 70 الجمــلة



 لوسيلةافي المشاركة السياسية للشباب الجامعي في إطار نظرية ثراء  رؤية مستقبلية لتفعيل دور المواقع الصحفية واالجتماعية

 162 2020ديسمبر  – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

افا اكؤدق دحا امداار  فدذويدقبف ىداافر ضدد%47.1مفضعد ذاعدحقد بتفد

رو ؤداادااابيهافدااداافدهفعدااا اكؤااا خ ضدمرفل وادول ة ددااصي  فدواتمفاية ف

د دو بتف دما اي, دااب يس ف دااارية ف دمرد%40ةفك دق تو دول ة  دفل وا دااا اكؤ اادهفع

ق تودمرفل وادول ة دد%8.6ااابيهافدااداافرو ؤدةفكدااارية فدااب يس فدح  ي ي,دو بتفد

د%60.7اادااابيهافدااداافرو ؤدةفكدااارية فدااب يس فد يمةا,دود بتفدهفعدااا اكؤد

دول ةهفعدااا اكؤدق دذويدقبف ىداافر ضد دااا خ ضدمرفل وا دااهتي داادااابيهاف

اادول ةهتيدق تودمرفل وادد%36.1افرو ؤدةفكدااارية فدااب يس فدما ايدما اي,دو بتفدا

د دو بتف دح  ي ي, دااب يس ف دااارية ف دةفك داافرو ؤ داا دمرفل وادد%3.3ااابيهاف ق تو

ق دذويد%41اادااابيهافدااداافرو ؤدةفكدااارية فدااب يس فد يمةا,دو بتفدول ةهتيد

داافر ضدافصي داتاةف و  دقبف ى دااا خ ضدمرفل وا د ف دااابيهاول ةهتي دااداا ف

اادول ةهتيدق تودمرفل وادد%47.5اافرو ؤدةفكدااارية فدااب يس فدما ايدما اي,دو بتفد

ق تودمرفل وادد%7.2ااابيهافدااداافرو ؤدةفكدااارية فدااب يس فدح  ي يدما اي,دو بتفد

فضعدة مدمو ؤدةفكدااارية فدااب يس فد يمةافدوةفادذاعداادااابيهافدااداافرول ةهتيد

د دااويقرا داارتيم دهر ض دقر ة دو   د  صي  ف دمتاف دذا  دةاكف ااصي  فدوم م

دةفكددواتمفاية ف داافرو ؤ داا دااابيهاف داا دااصي داتاةف و  ف دول ة  واةفليمهو

ىدمتافدوهادغ  دماافدة  دقبف د9.075=دد2ااارية فدااب يس ف,د  يد ي لدك افد ي

د.0.05

الفرض السيييادس: لوجد عالقة إيجابية ذات دالله إحصيييائية بين مسيييتوى المشييياركة 

ية  ية الصييييييحف قدرة المواقع اإللكترون قادهم ب جامعات واعت ية لطالب ال ياسيييييي السيييييي

 واالجتماعية في المساهمة في التشجيع عل  المشاركة السياسية.

العالقة بين مستوى المشاركة السياسية لطالب الجامعات واعتقادهم ( 59جدول )

في المساهمة في التشجيع عل  المشاركة الصحفية واالجتماعية  المواقعبقدرة 

 السياسية

مستوى 

 المشاركة

المساهمة في 

التشجيع عل  

المشاركة 

 السياسية

 إجمالي مرلفع متوسط منافض

 2كا
 الداللة

 % ك % ك % ك % ك 6د ح 

 47 127 74.1 40 42.3 58 36.7 29 دائما

33.127 0.001 

 43 116 20.4 11 48.9 67 48.1 38 أحيانا

 6.7 18 0 0 8.8 12 7.6 6 نادرا

 3.3 9 5.6 3 0 0 7.6 6 ال

 100 270 100 139 100 61 100 70 الجمــلة

 0.001لة عند مستوى 0.248معامل كرامرز في = 



 لوسيلةافي المشاركة السياسية للشباب الجامعي في إطار نظرية ثراء  رؤية مستقبلية لتفعيل دور المواقع الصحفية واالجتماعية

 163 2020ديسمبر  – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ق دحا امداار  فدذويدقبتتتتتف ىدااارتتتتتية فدد%36.7مفضتتتتتعد ذاعدحقد بتتتتتتفد

اادداادااابتتتتيهافدااا اكؤدااصتتتتي  فدواتمفاية فاابتتتت يستتتت فدااا خ ضدمرفل وادول ة د

اادتودمرفل وادول ةهتيدق د%48.1و بتتتتفدداافرتتتو ؤدةفكدااارتتتية فداابتتت يستتت فدما ايد,

ق تودمرفل وادد%7.6,دو بتتتفدااابتتيهافدااداافرتتو ؤدةفكدااارتتية فداابتت يستت فدح  ي ي

ق دد%42.3اادااابيهافدااداافرو ؤدةفكدااارية فدااب يس فد يمةا,دو بتفدول ةهتيد

يهافدااداادااابدول ة دهفعدااا اكؤذويدقبف ىدااارية فدااب يس فداااف سئدمرفل واد

اادق تودمرفل وادول ةهتيدد%48.1و بتتتتفدداافرتتتو ؤدةفكدااارتتتية فداابتتت يستتت فدما ايد,

ق تودمرفل وادد%8.8ااابتتيهافدااداافرتتو ؤدةفكدااارتتية فداابتت يستت فدح  ي ي,دو بتتتفد

بتفدول ةهتيد س فد يمةا,دو  ب ي رو ؤدةفكدااارية فداا ق د%74.1اادااابيهافداادااف

يهافدااداادااابتدهفعدااا اكؤاابت يست فدااا ه ؤدمرفل وادول ة ددذويدقبتف ىدااارتية ف

دول ةهتيدح  ي يق تودمرفل وادد%20.4اافرتتو ؤدةفكدااارتتية فداابتت يستت فدما ايد,دو بتتتفد

داادااابيهافدااداافرو ؤدةفكدااارية فدااب يس ف.

 ذاعدمفضتتتتتتعدوم مدةاكفدذا دمتافد  صتتتتتتي  فدو  دااراكفدو  دقبتتتتتتف ىد

دااا اكؤدااصتتي  فدواتمفاية ف يستت فدا امدااويقري دواةفليمهودول ة دااارتتية فداابتت

د33.127=دد2  يد ي لدك افد يدفاادااابيهافدااداافرو ؤدةفكدااارية فدااب يس ف

,دو ي لدااراكفدضتتتتتتر  فد ايدك بتتتتتتلدوال ي د0.001وهادماافدة  دقبتتتتتتف ىدمتافد

د(.0.3 دة>ددد  يد ي ل  اق زد

قة ارلباطية ذات داللة إحصييييائية بين اسييييتاداا الشييييباب الفرض السييييابع :لوجد عال

سية  سيا سة للمواقع الصحفية واالجتماعية ولفعيل مشاركتهم ال الجامعي عينة الدرا

 وإدراكهم  بعاد ثراء للك المواقع.

( العالقة بين استاداا الشباب الجامعي عينة الدراسة للمواقع الصحفية 60جدول )

 مشاركتهم السياسية وإدراكهم  بعاد ثراء للك المواقعواالجتماعية ولفعيل 

 المتغير
 إدراكهم  بعاد ثراء للك المواقع

 مستوى الداللة القوة االلجاه معامل االرلباط

استاداا الشباب الجامعي للمواقع 

 الصحفية 
 0.01 متوسط طردي **0.652

استاداا الشباب الجامعي للمواقع 

 االجتماعية
 0.01 متوسط طردي **0.564

وم مدةاكفدة ممفدقف س فدو  داسفخ امداارتيمدااويقرادمفضعدق دااو وةداابيوقد

د دااصي  ف دافا اكؤ داا ةاسف دة  ف داتمفاية ف دااب يس فدوااا اكؤ دقرية فتو وه ر ا

(دوهادة  د0.7>دة>د0.3و مةا تود وريمدل اعدهفعدااا اكؤدااصي  ف,د  يد ي لد 

اا اكؤدففعدااسفخ امداارتيمدااويقرادة  فداا ةاسفدادزامد هد فايححيددف0.01قبف ىد

د.زامد مةا تود وريمداات اعدوتيدورةادمؤميدة مميًداصميم دوه ر ادقرية فتودااب يس ف
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الفرض الثامن : لؤثر درجة ثراء الوسيييييييلة بالمواقع الصييييييحفية واالجتماعية في 

واقع ومسيييتوي المشييياركة العالقة االرلباطية بين أسيييباب اسيييتاداا الشيييباب لتلك الم

 السياسية.

( يوضح الدور الوسيط لتأثير ثراء الوسيلة بالمواقع الصحفية 61جدول )

واالجتماعية في العالقة االرلباطية بين أسباب استاداا الشباب عينة الدراسة لتلك 

 (270المواقع ومستوي المشاركة السياسية )ن=

 المتغير المستقل

المتغير 

 التابع

معامل 

 بيتا

نسبة 

 المساهمة

R2 

R2 

 المصححة

التغير في 

 قيمة ف

قيمة 

 الثاب 

ميل خد 

 االنحدار

مستوى 

 الداللة

أسباب استاداا 

الشباب للمواقع عند 

ثراء متغير عزل 

 الوسيلة

المشاركة 

 السياسية
0.623 0.387 0.385 166.158 1.452 0.621(C) 0.001 

أسباب استاداا 

الشباب للمواقع عند 

لضمين ثراء 

 الوسيلة

المشاركة 

 السياسية
0.675 0.456 0.452 109.717 0.923 

0.472 

(C ) 
0.001 

= (C)أسباب استاداا الشباب لتلك المواقع عل  المشاركة السياسية . المباشر ا ثر ZERO ORDER  عند العزل االحصائي

 لثراء الوسيلة.

= (C´) ا ثر المباشر أسباب استاداا الشباب لتلك المواقع عل  المشاركة السياسيةBETA WEIGHT  عند لضمين ثراء

 الوسيلة في المعادلة.

= (C_C´) ا ثر غير المباشر أسباب استاداا الشباب لتلك المواقع عل  المشاركة السياسية  بعد لضمين ثراء الوسيلة في معادلة

 االنحدار.

مفت  دافتي تفدق دااو وةداابتتتتيوقدحقداارصةدان صتتتتي ادافتل  دمةمي دل اعدد

ف يكصدك افدقريقاداتةهتيةدو  دحستيمداسفخ امداارتيمداففعدااا اكؤدااا س ففدك دحمىد

ماتًد  صتتي  يًفدوهرة ددقيزاة(فدواة هد0.622 اكد0.675وااارتتية فداابتت يستت فدق د د

مدمف ستتئدمص  يًدااراكفدو  دحستتتيمداستتفخ امداارتتتيدهفعداا ف وفدحقدقفغ  دل اعداا ستت فف

اففعدااا اكؤدوااارية فدااب يس ففداضاًدة دحقدقفغ  دل اعداا س ففدمل يدهذهدااراكفد

و  دااافغ  دااا تئد]حستتتيمداستتفخ امداارتتتيمداففعدااا اكؤتدوااافغ  داافيوؤد]ااارتتية فد

دااب يس فت.

 لوصيات الدراسة:

دم االتيدق دواكؤدق  ا كدافرتيمدااويقركدووضؤداادض عدهذهداا في جدو قي

فدمةودااارية فدااب يس اريافداادحما دااا اكؤدااصي  فدواتمفاية فدة مفدافورادق د

د:فده  ااإقدااتي تدا يداااتي ل  دك  داا ةاسف

داأل صامد .1 دهباع دم م   د   مف داتاةف و  ف دافصيياف دااايممف دااري  ا  ه ا  

د دااب يس ف دوحاةيةهيدوااي  ي  دو اقوتي دور ض داااوفاؤ دمادا داا يةفف واال ى

دوااف ا ادقرتيد.
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 فدواال ىدااب يسدوااا اكؤداتمفاية فدوضؤدهخ  ئدمبية دااصي داتاةف و  فد .2

وه دقيدمصر دهيل لهداادوسي ادااافريمةدةفكدات ف  لددانةاقاةفكداا م مد

داتةامداافلف  مفد.

دهفعدي تتتتتتتفدوحقددةف و  فدااصتتتتتتي  فدواتمفاية فااا اكؤدانا ةيم ده ر ادموةدد .3

هفبتتتتؤدكية هتيدااوايه  مفدوه  عدحشتتتتةياتيدووستتتتي فتيدوظت ةدقؤشتتتت ا ددااا اكؤد

 مويو فدماافدةفكده يقكدك هتيدوهتل  ادقبتتفلتاد فكدح تتتيلدااصتتييافداتاةف و  فد

لتففهديدحستتتتتتفغ يعدة تيدوه دقحهوداال  ا داا ريافدااد  يه يداا  ق فداافكدتدماة دات

د.اادات  اثداا اه فدااايف فدواارياا ف

حقدمي صداالي ا  دويتهصتتيةدوستتي ادانةامداافلف  مفدةفادهيل قدحكصتتاداستتف يم د .4

ق دقصاميدان ف  لدووسي ادانةامدااو م دوقيدهيافهدق دحموا دود يةا ده يةف ففد

و ذادهبتتتتتتتوداادهرصمصدوه ة ودةستتتتتتيافتيدانةاق فدورتتتتتتةاده يةفادميلقدااف يةاد

د–ق دداةدق اكؤد اةف و  فدتدهة قوااارتتتتتتية فدو  دحة افدااراف فداتهصتتتتتتيا فد

اقف اما دا ستتتي ادانةامداافلف  مفدحودحذةةيًداا ةف و  فدهر  دهل مودقضتتتا  تيدد-الئ

ةفكد اا م (فدو  ايدو اوي د اةف و  فدقبتتتتتفلففده  لصدةفكدهل مودااخ قي دااف يةف فد

دفافابتتتتتفخ مفدوه  مؤدد يةا دااايف ىداناةف و ادق دداةداتستتتتتفخ امدااايف 

فدو تذادضتتتتتت وة دااي صدةفادهيل قدق ص دMultimediaاف ستتتتتتتي ئدااافرت م د

 اددااذيدة مات ةهيدده ل  اافي ميدواا  ةمف(داادق اكرتيداناةف و  ففد فكدتد

دان ف  ل.دم م دةت د

ةفاداالي ا  دويتهصتتيةدوا اكؤدااصتتي داتاةف و  فداستتفخ امدهة  ا م يداتهصتتيةد .5

ااي متففدوزميم دقبتتتي ي دااي اةفدو تتت يي دا ةشتتت  فدوهل مودد قيهتيدويافغي د

ا د ىفدو ذادضتت وة دحقدمة قداا يكودااصتتي ادواا  ادةفادقبتتف يدهل ادةفاد

فد تتتي  فدقيف فدوةياا فدوق ةو  دورتتتةاد يقادا صتتتتي ادكيمةم دةفادهل مودد ق

قفو م فدو تدق داتكفصيةدةفاد ر دقفخصي د هودقيف مي داا بخفدااا ت ةففد

ا ق دااذيدملفاد ووداتستتتتف يم دق تيفداضتتتتاًدة دضتتتت وة داتهفايمدورتتتتةادح ت د

وياخ قي دااف يةف فدوايدمبتتتتية دةفادهيبتتتت  دقبتتتتف يدااا اكؤداتاةف و  فدشتتتتةاًد

انكتيةددمصم  ةداا ادفاد اادمي  دااخيةمافدوهذادوقضتتتتتتا  يًفدوااف مهدافوات

 ةف تي.

ض وة دحقدمي صدااتي ت  داادقويةدانةامدةفاداتسف يم دق دااا اداداا ظ مفد .6

اااخفف فدا ةاستتفدق اكؤداارتتتةي داتمفاية فدااد تت يغفدا ستتئففدااتيت ففدواارااد

ي ادت رفدااخي فدا سةفكده  م داار م دق داا ظ مي داتهصيا فدوايدمفاعمدقؤداا 

انةامدااو م د  ستتي اداهصتتيةد اةف و  فد  متففدهخفف دورتتةادمذةيدة دوستتي اد

انةامداافلف  مففدو ذادضتتتتتت وة داال يمدوف  م داستتتتتتف اه و ي دويت فدهرفا دةفكد

و في جدح ت دمكفداادة تتت دوهل مودق ىداستتتفتايةددحستتتيا  د  صتتتي  فدمك لفدافخ وج
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 فدوق اكؤداارتتتتتتتةي داتمفاية فد موا داتهصتتتتتتيةدااا اكؤدااصتتتتتتي  فداتاةف و 

 اافصاق  فدواااهصاق  فداادهرصمصدةسيافتيدانةاق ف.د

ضتتتتت وة دا دذدااداتةفتيةدق دكتاداالي ا  دويتهصتتتتتيةدة  دهصتتتتتا ودااا اكؤدحقد .7

ااوات ةدح تتتعدقرتتية يًدحستتيستت يًدااد  فيجدااا امدااال قفدوياا اكؤداتاةف و  فدق د

هتل  د ضتتتتتت ةدداةدحموا دات ةاداافصاق  فدواااهصاق  ففدو ذاد هصتتتتتتتيةدوااف ي

ااابتتتتتتفخ مداادذه داااي ةدواالي ا  دويتهصتتتتتتيةدةفاداال اةا داافي م مفداافاد

 مفخذو تي.

فتيدوروايدماتمفاية فدااا اكؤدااصتتتتتتي  فدوةياا فدهيةودةااد مويمدقريم  دقت  فد .8

كدىدةاف فد  تتاردستت يستت دتستتي  اافادهف يتيدي مفداااتستتف يم دق دوداًدح ت دهتل  

دةف تي.دااوايه  ىانكتيةدوهصم دق دواكفصيمىد

 دراسات وبحوث مقترحة 

مةاسفدحل داسفخ امدق اكؤداارتةي دةفادزميم داا و  دااار ا فدو  دحا امداااوفاؤد .9

 ويالضيمي.

مةاسفدق ا ادا فريةداسفخ امدق اكؤداارتةي دووسي ادانةامدااو م  دا د ىد .10

وااباي د اااص يدااد ةيةدق ظ ةد رت دوا فريةدا اةيةدااابفي لفدويااوفاؤ

 .اابفخ ق تياارخص فد

اهويهي داا ختفد ي داسفخ امدوسي ادانةامدااو م دوةاكفتيدوفة م دةح دااايةد .11

 اتمفايةا.

ااخ يمدااب يسادو سي ادانةامدااو م داادظاداافي ةداا مال اةادواافغ   د .12

 اتمفايةا.

 ق اكؤداارتةي داتمفاية فداادهة م داااوفاري دقفر م دا وريم.دمةاسفدموة .13
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