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استخدام الشباب اجلامعي ملواقع التواصل االجتماعي ىف 

 األزماتالتزود باملعلومات وقت 

 ية على عينة من طالب قسم االعالمدراسة ميدان

 *د. محمد سعد الدين محمد الشربيني

 ملخص

تهدف الدراسة إلى كيفية تزود  الشباب المصري )طالب قسم االعالم( بالمعلومات 

 ظاهرة مواقع التواصل االجتماعي وأسبابها وأهدافها، ولعلوقت األزمات من خالل 

بالمعلومات في أوقات األزمات  للتزود االجتماعي التواصل وسائل على إقبال الشباب

المختلفة التي يشهدها المجتمع المصري ،والتي تعد مصدراً هاماً في الحصول عليها 

 طبيعة التعمق بشكل أكبر في باختالف المواقع المستخدمة لهؤالء الشباب فتحتاج إلى

 المعلومات. هذه

عينة عشوائية من طالب قسم منهج المسح االعالمى بالعينة وواعتمدت الدراسة على 

طالبا ،  85من الذكور واالناث   301االعالم كلية اآلداب جامعة دمياط وكانت 

لعام طالبة ومن السنوات الدراسية األربعة حسب السنة في الفصل الثاني من ا216

 م.2017/2018الدراسي 

 وتوصلت الى عدد من النتائج من أهمها :

إن من أهم أسباب استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي التميز  -1

في سرعة نقل األخبار والتي تعد  بذلك اداة هامة في نقل خصائص وسمات 

 تكنولوجيا االتصال في الفورية واالنية 

وتعد تحديد المواقف تجاه األزمات لشغل وقت فراغهم  من أهم أهداف استخدام  -2

الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي كمصدر للحصول على المعلومات 

بالنسبة إلجمالي األهداف األخرى التي تناولتها  %49،والتي بلغت نسبتها 

 .الدراسة 

ى مواقع التواصل االجتماعي، والتي وتعد فترة حدوث األزمات ومتابعتها للشباب عل

( من إجمالي االستجابات لعينة الشباب المصري محل الدراسة %44.8بلغت نسبتها )

 من أهم االوقات التي ينشغل فيها الشباب بمتابعة تلك األزمات.

                                                           
 جامعة  دمياط -بقسم اإلعالم بكلية اآلداب استاذ ذا البحث لدرجة م ترقية سيادته بهت *
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Use of university youth for social networking sites in the 

supply of information to the time of crisis (a field study on a 

sample of students from the Department of Media) 

The study aims at how to provide young Egyptian students 

(Department of Media) information crisis time through social 

networking sites, their causes and objectives, and perhaps 

motivated young phenomenon on social media to provide 

information in times of various crises taking place in the 

Egyptian society, which is an important source of access by 

different The sites used for these youths, so you need to delve 

more deeply into the nature of this information.  

The study was based on survey methodology Media random 

sample of students from the Department of Information and 

sample Faculty of Arts, University of Damietta and were 301 

male and female students 85 216 students and four school years 

by year in the second quarter of 2017/2018 m school year.  

And it reached a number of results including: 

 1- One of the most important reasons for Egyptian youth using 

social networking sites is the excellence in the speed of 

transmitting news, which is thus an important tool in 

transmitting the characteristics and features of communication 

technology in the immediate and immediate manner. 2- 

Determining attitudes towards crises to occupy their spare time 

is one of the most important goals of Egyptian youth using social 

media as a source for obtaining information, which amounted to 

49% of the total other goals covered by the study. The period of 

crises occurring and its follow-up to youth on social media, 

which amounted to (44.8%) of the total responses of the sample 

of Egyptian youth under study, is one of the most important 

times when young people are busy following up on these crises. 
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 مقدمة :

 التواصل ومواقع العموم وجه على اإلنترنت شبكة ظهور معجديد  واقع بدأ  

 خالله يتمو، التواصل على تقوم مجتمعات إلى ليشير الخصوص وجه على االجتماعي

 المادة هي المعلومات لكن ,أشكالها، بمختلف االجتماعية التفاعل عمليات من الكثير

 االتصال. هذا خالل تبادلها يتم التي األساسية

الظاهرة اإلعالمية األبرز في عالمنا اليوم, فقد  االجتماعيتعد مواقع التواصل لذلك 

قامت بدور فعال ومؤثر في إمداد األفراد ال سيما الشباب منهم بكثير من المعلومات 

مساحة واضحة من وقت  االجتماعيواآلراء, بخاصة بعد ما حصلت مواقع التواصل 

ًما يستمد وأصبحت هذه المواقع مصدًرا مه وفكر واهتمام ووجدان وعقول الشباب,

تساعد في تكوين رؤيته الخاصة نحو القضايا المطروحة,  التيمنه الشباب المعلومات 

 االجتماعيبخاصة مع زيادة إقبال طالب الجامعة على استخدام شبكات التواصل 

 .(1)بشكل خاص

 وتكنولوجيا ، االتصال راتمؤش من كثير في األولى المراتب مصر وتحتل

 االجتماعي، التواصل مواقع استخدام وكذلك، االنترنت شبكة إلى والنفاذ ،المعلومات

  ،واليوتيوب وغيرها من المواقع. وتويتر بوك الفيس مقدمتها وفي

اإللكترونية  االجتماعيوفى هذا الصدد يؤكد خبراء اإلعالم الجديد أن مواقع التواصل 

استقطاب ماليين األعضاء والمستخدمين خالل سنوات قليلة حيث  فيكانت األسرع 

ظهرت تلك المواقع فعليًا خالل السنوات المبكرة من القرن الحالي األمر الذي يعكس 

قدرة تلك المواقع على تلبية االحتياجات االتصالية المتنوعة لمختلف فئات 

 .(2) المستخدمين وبخاصة الشباب

 الشباب بينخصوصا  انتشارها تنامي التي االجتماعي، صلالتوا مواقع دور برز وقد

 خالل من كبيرة قوة اكتسابها إلى ذلك وأدى ،الماضية السنوات خالل كبيرة بسرعة

 والثقافية والعلمية الصحفية المعلومات لمختلفة سواء اإلشباعات من لعدد تحقيقها

 . (3)واألخبار المعلومات أنواع من ذلك وغير واالقتصادية

 على يحصل منمصدر التحكم في عصرنا الحالي ف هي ن المعلوماتأونجد 

 من والنماء التطور على قدرة أكثر يصبح لصالحه ويوظفها ،بها ويتحكم، المعلومات

 المعلومات لعبت فقد ولذلك الدول، مستوى على األفراد أو مستوى على سواء غيره،

العالمية  مجتمعاتال في مهمة أدوار المختلفة نقلها وأساليب تكنولوجياتها خالل من

 والسياسية )االقتصادية  المجتمع جوانب كل واصبحت مؤثرة علىوالمحلية ، 

 . (4))والتكنولوجية والنفسية واالجتماعية
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االلكترونية بأشكالها المختلفة ثورة في  االجتماعيأحدثت شبكات التواصل وبذلك 

عوالم االتصال والمعلومات واإلعالم، فقد أجمع خبراء االعالم على أن ظهور تلك 

الشبكات سيؤدى حتًما إلى تأثيرا وتغييرات في المنظومة اإلعالمية وسيتغير المشهد 

 .اإلعالمي

 األزمات ومواقع التواصل االجتماعي :

بشكل غير متوقع، ومن هنا برزت األزمات عبر ادارة حسابات األزمات تحدث عادة 

التواصل االجتماعي، من خالل طرح األشخاص من مستخدمي وسائل التواصل 

االجتماعي و ادارة حسابات التواصل االجتماعي للمشاكل التي يواجهونها مع بعض 

 .(5)الخدمات والشركات أو العالمات التجارية

ات في الواقع تحدث بشكل مفاجئ ،وإال فإنها لن تكون ومما ال شك فيه أن األزم

أزمة، ولذلك ال بد أن تكون هناك خطط وترتيبات مسبقة معدة للتنبؤ بالمخاطر 

واألزمات التي قد تحدث في أي وقت من الزمان عبر إدارة حسابات التواصل 

لها االجتماعي التي أصبحت أكثر تأثيراً وتفاعالً في المجتمع واألسرة وخطط لح

 والتعامل معها.

فتعددت وسائل اإلعالم وأصبحت مواقع التواصل االجتماعي مصدراً أساسياً لكل من 

 يريد إيصال المعلومات ،وتزود الجمهور بها في فترة األزمات. 

وبما أن مصطلح األزمة متعدد المعاني والمواقف فمن الالزم تحديد مفهوم مختلف 

ً أن كل أزمة ترتبط بأزمة األزمات وتصنيفها من خالل مواقف م عينة، علما

 .(6)معلومات

تصرفات  أو أحداث من فيه التفكير أو توقعه يمكن ال ما أما عن األزمات فتعد كل

 حياة البشر او مصالحهم . على وتهدد تؤثر

مها موقف غامض في حاجة الى وتظهر األزمة نتيجة عدد من المقومات من اه

االتساق في حجم المعلومات المقدم على مواقع ، حالة من عدم االتزان او تفسير

 التواصل االجتماعي ، واخيرا انحراف عن ما يجب ان يكون وما هو كائن بالفعل .

 :(7)خصائص األزمة على مواقع التواصل االجتماعي 

 ويمكن تلخيص أهم خصائص األزمة في النقاط التالية :

 بالسرعة والغموض .. المفاجأة: فهي غير متوقع حدوثها وتتسم 1

 ار وتصل. جسامة التهديد: والذي قد يؤدي إلى خسائر مادية أو بشرية هائلة تهدد االستقر2

 أحياناً إلى القضاء على كيان المنظمة .

 . مربكة: فهي تهدد االفتراضات األساسية والرئيسية التي يقوم عليها النظام وتخلق حالة من3
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 بالبدائل المتاحة خاصة في ظل  نقص المعلومات .حاالت القلق والتوتر وعدم  يقين 

 . ضيق الوقت المتاح لمواجهة األزمة: فهي تقع وتتصاعد بشكل متسارع األمر الذي قد يفقد4

 اطراف المنظمة السيطرة على الموقف.

 . تعدد األطراف والقوى المؤثرة في حدوث األزمة: وتطورها وتعارض مصالحها مما يخلق5

 لسيطرة على الموقف .صعوبات جمة في ا

مليار  3في العالم اليوم إلى  االجتماعيشبكات التواصل  مستخدميلقد بلغ عدد و

مليار حساب وصفحة، وال تزال هذه الوسائل تلقى الرواج  3مستخدم يملكون 

  .(8)واالنتشار السريع

ً  إليها الوصول يستطيع لمن المعلومات هذه إتاحةيتم  األزماتففى وقت   تقنيا

 ً ً  واقتصاديا ً  وفنيا ً أالذى  الشبابفئة وخاصة ،من الجمهور  وثقافيا بتلك  صبح مرتبطا

 ً  من تدور التي األحداث لمعرفة وقت كل فيون يحتاج مهف شديداً  المواقع ارتباطا

 والبعيدة القريبة الناس أحوال لمعرفة يحتاجه أيضا وهو ،محياته في وتؤثر محوله

 .المواقف في يتصرفون وكيف

 مشكلة الدراسة:

 لكنها المجتمع، في للتغيير األساس العامل االجتماعي التواصل مواقع تمثل ال   

 عامل أصبحت

كافة  فيتبارها مصدر للحصول على المعلومات عوبا ،التغيير متطلبات تهيئة في مهم

 أو ثقافية أو سياسية أو إخبارية رسائل عبر به تتوجه الذي فالمضمونالحياة ،  مناحي

 في يسهم إنه بلدراك الحقيقية فقط ، إ إلى يؤدي بالضرورة ال ،غيرها  أو ترفيهية

 .إشكالياتها وحل ،الحقيقة تكوين

تساعد الجمهور في  فهي واقعال في وجودها االجتماعي التواصل مواقع فرضت لقدو

من خالل   األزماتو  األحداث ومشاركة قراءة من العالم في يحدث ما ومعرفة متابعة

 .وتكلفة جهد وبأقل أي وقت في واألخبار المعلومات على الحصول

الشباب المصري )طالب قسم االعالم(  كيفية تزود   فيوتتبلور مشكلة الدراسة 

، هدافهاأسبابها وأو االجتماعيمن خالل مواقع التواصل  األزماتبالمعلومات وقت 

و توتير ألهذه المواقع سواء الفيس بوك  المصريظل تزايد استخدام الشباب  فيوذلك 

قبال إ ظاهرة ولعل، األخرىو العديد من المواقع أو فليكر أسبيس  و ماىأو اليوتيوب أ

 األزماتوقات أبالمعلومات في  للتزود االجتماعي التواصل وسائل على الشباب

ً هام اً تعد مصدر والتيالمختلفة التي يشهدها المجتمع المصري ، في الحصول عليها  ا

 طبيعة فيكبر ألى التعمق بشكل إباختالف المواقع المستخدمة لهؤالء الشباب فتحتاج 

 على تلك المواقع المصرييتابعها الشباب  التي األزماتطبيعة ، و المعلومات هذه
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الفترات وكذلك  ،االجتماعي التواصل مواقع بمصداقية الثقة ودرجة ، وأنواعها

أساليب التزود و ، األزماتالزمنية الذى يتاح فيها للشباب المصري من متابعة تلك 

لذا قمنا بهذه الدراسة للوقوف على مواقع التواصل ، األزماتبالمعلومات وقت 

الوسائل أخيراً أهم و،  األكثر استخداماً ومتابعة من قبل الشباب المصري االجتماعي

ولتحديد المشكلة بشكل أدق ، مواقع التواصل االجتماعيالمستخدمة في متابعتهم ل

 تكون في التساؤل الرئيسي كالتالي:

وقت  فيمواقع التواصل االجتماعي ل المصرياستخدام الشباب  طبيعة ما     

 ؟ األزمات

 أهمية الدراسة:

 تكتسب الدراسة أهميتها من عدة اعتبارات أهمها:

 من اتجاه بحثى  ءجزإضافة جديدة في الدراسات االعالمية  فهي الدراسة  تقدم

في تزويد الشباب  االجتماعيمواقع التواصل دور واسع يسعى إلى الكشف عن 

 بالمعلومات .

  األهمية الخاصة لمواقع الفيس بوك وتويتر واليوتيوب على مستوى العالم بشكل

 فيعام والمجتمعات العربية بشكل خاص, فقد ارتبطت تلك المواقع بالتأثير 

 فيمصر, حيث لعبت دوًرا كبيًرا  فياألحداث المجتمعية والظواهر الكبرى 

 أحداث.اندالع ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تالها من 

  تبحث في ظاهرة متطورة ومتنامية بسرعة كبيرة وهي ظاهرة مواقع التواصل

 .ازدياد مستمر في المجتمع المصري االجتماعي، حيث أن إقبال الشباب عليها في

  ستكشف  الدراسة عن أسباب استخدام الشباب المصري إلى مواقع التواصل

ا قد ينبه هذه الوسائل من اإلعالم الرسمي والجماهيري، م االجتماعي بدالً 

اإلعالمية إلى أهمية معالجة الثغرات والنواقص التي تعاني منها في مجال توفير 

 . األزماتالمعلومات واألخبار وقت 

 أهداف الدراسة :

 :التعرف على تهدف الدراسة إلى 

 االجتماعي.لمواقع التواصل  المصرياستخدام الشباب طبيعة  .1

ً ومتابعة من قبل الشباب مواقع التواصل االجتماعي  .2 األكثر استخداما

 المصري.

 الوسائل المستخدمة في متابعة الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي. .3

، االجتماعيعلى مواقع التواصل  المصرييتابعها الشباب  التي األزمات .4

 وتنقسم إلى عدة أهداف فرعية كالتالي:
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على مواقع التواصل  المصرييتابعها الشباب  التي األزماتنوع  -أ

 االجتماعي.

 االجتماعي.على مواقع التواصل  المصريمدى تفاعل الشباب  -ب

 .أساليب التزود بالمعلومات فى وقت األزمات -ج 

والمعروضة على  األزماتثقة الشباب المصري بالمعلومات وقت  درجة .5

 االجتماعي.مواقع التواصل 

 الدراسات السابقة :

السابقة إلى محورين أساسين هما الدراسات المتعلقة  باستخدام تم تقسيم الدراسات 

والدراسات المتعلقة باإلعالم الجديد واالزمات  الشباب لمواقع التواصل االجتماعي

 وهى على النحو التالي :

 :استخدام الشباب لمواقع التواصل االجتماعيبالدراسات المتعلقة ول :المحور األ

 التواصل مواقع األمريكيون يستعمل لماذا( عن 2011دراسة سميث ) -1

 :(9)االجتماعي؟

االجتماعي  التواصل لمواقع استخدام االمريكيين  على التعرف إلى الدراسة هدفت

 االستخدامات نظرية على وقامت المسحي، الوصفي المنهج الدراسة على ،اعتمدت

 واالشباعات.

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

 يستخدمون األمريكي المجتمع في البالغين من ( 66 %) أن نتائجها أهم من وكان 

 أو "سبيس ماي" "وتويتر" "بوك الفيس" مثل التواصل االجتماعي مواقع

  ،"لينكيدن"

 و األصدقاء مع أو العائلة رد ا أف مع المواقع للتواصل تستعمل الفئة وهذه 

 القدامى مع األصدقاء للتواصل المواقع هذه تستخدم الفئة هذه نصف

 األشخاص  مع للتواصل المواقع هذه يستخدمون المستعملين من ( 14 %) أن كما

 المستعملين من (9 %) أما واالهتمامات الهوايات في معهم يشتركون الذين

 الشخصيات يتابعون من أما جدد أصدقاء مع للتعارف )المواقع  هذه يستخدمون

 إيجاد إلى تهدف كانت المستعملين من 3 %) ونسبة (5 %) نسبتهم فإن العامة

 .رومانسيين شركاء

م( عن الشبكات االجتماعية عبر 2011دراسة كريستى وبوى و ماثيو ) -2

 :(10) االنترنت :لماذا يستخدم الشباب الفيس بوك 

وقد سعت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تدفع الطالب إلى 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي على اإلنترنت، وقام الباحثون باستخدام المنهج 
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( مفردة من مستخدمي الفيس 182المسحي من خالل تطبيق استمارة استبيان على )

 ( عاًما.23إلى  19بوك، تتراوح أعمارهم بين )

 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: وقد

  أثبتت الدراسة أن من أهم أهداف استخدام الفيس بوك هو مساعدة

 المستخدمين لمعرفة المزيد من األحداث واألحزاب والسياسة.

  أظهرت النتائج أن معظم الطالب يستخدمون موقع الفيس بوك لالتصال مع

 كثر الدوافع أهمية لديهم.أصدقائهم، كما جاء دافع الترفيه من أ

م( عن دور الفيس بوك في إمداد الشباب الجامعي 2014دراسة أسامة محمد )-3

 :  (11)بالمعلومات حول قضايا الفساد المصري 

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الفيس بوك في إمداد الشباب الجامعي 

منهج المسح عن  بالمعلومات حول قضايا الفساد في مصر، وقد استخدمت الدراسة

يناير يوم  25طريق استمارة تحليل المضمون طبقت على صفحتي )كلنا خالد سعيد، 

م حتى 2013الثورة على التعذيب والفقر والفساد والبطالة( في فترة امتدت من )يناير

م(، كما استخدمت الدراسة الميدانية استمارة االستبيان لقياس الوعي 2013مارس

, واستمارة لقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي, تم بقضايا الفساد في مصر

 355تطبيقها على عينة عمدية من الشباب الجامعي مستخدمي الفيس بوك قوامها )

 18( مفردة تتراوح أعمارهم بين )400مفردة( مأخوذة من عينة عشوائية قوامها )

 شمس(.( عاًما من كليات جامعة )الزقازيق، المنصورة، القاهرة، عين 21إلى 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

  الفيس بوك يأتي في مقدمة مصادر معرفة أفراد العينة للحصول على

 المعلومات حول قضايا الفساد في مصر عبر مواقع التواصل االجتماعي.

  توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين زيادة اعتماد الشباب الجامعي

الدراسة على الفيس بوك وحصولهم على المعلومات حول قضايا الفساد عينة 

في مصر، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب الجامعي عينة 

الدراسة )ذكور، إناث( في درجة الوعي بقضايا الفساد في مصر من خالل 

 االعتماد على الفيس بوك لصالح أفراد العينة الذكور.

أثر التعرض للشبكات االجتماعية على اإلنترنت  م(عن2014 )دراسة نورة عبدهللا-4

في إدراك القضايا واألحداث الجارية لدى عينة من الشباب الجامعي: دراسة 

 :(12)ميدانية

سعت الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر على تعرض الشباب 

، واستخدمت الجامعي للشبكات االجتماعية وإدراك القضايا واألحداث الجارية
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( مفردة من الشباب 400الدراسة منهج المسح، حيث تم اختيار عينة عمدية قوامها )

الجامعي المستخدم لشبكات التواصل االجتماعي، تم توزيعها بأسلوب التوزيع 

 –جامعة جنوب الوادي  –المتساوي في الجامعات المصرية وهي )جامعة القاهرة 

 جامعة األزهر(.  –أكتوبر  6جامعة 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

  ارتفاع درجة ثقة الشباب الجامعي عينة الدارسة في المعلومات حول القضايا

واألحداث الجارية التي يلتمسوها من الشبكات االجتماعية, إلى جانب ارتفاع 

درجة حرص واعتماد المبحوثين على التماس المعلومات حول القضايا 

 الجارية.واألحداث 

  لألحداث الجارية  -عينة الدارسة-ارتفاع درجة إدراك الشباب الجامعي

 ٣٠الخاصة بقضية الوضع السياسي لإلخوان المسلمين بعد أحداث ثورة

م، فقد جاءت نسب اإلدراك )كبيرة ومتوسطة( في المراتب 2013يونية 

 األولي بنسب عالية إذا ما قورنت بنسبة اإلدراك الضعيفة.

  نتائج الدراسة عن تفضيل الشباب الجامعي لموقعي اليوتيوب، والفيس كشفت

 بوك، وموقع تويتر بصفة أساسية.

م( عن دور مواقع التواصل االجتماعي في ترتيب 2014دراسة هوايدا عزوز )-5

 :(13)أولويات الشباب المصري نحو القضايا السياسية بعد ثورة يناير

دراسة شبكات التواصل االجتماعي هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية 

 -الدولية  -كوسيط اتصالي لمعرفة تأثيرات أجندة القضايا السياسية )المصرية 

اليوم السابع علي موقع الفيس  -العربية( علي موقع التواصل االجتماعي )الجزيرة 

بوك وتويتر( محل الدراسة ومقارنتها بأجندة القضايا السياسية لدي المبحوثين من 

اب المصري لمعرفة قدرة هذه المواقع علي ترتيب أولويات القضايا السياسية لدي الشب

الشباب المصري, كما سعت هذه الدراسة إلي معرفة مدي تأثيرات المتغيرات 

الوسيطة علي ترتيب أولويات القضايا السياسية لدي أفراد العينة )المتغيرات 

درجة االعتماد علي  -األخرى وسائل االتصال  -االتصال الشخصي -الديموجرافية 

 مواقع التواصل االجتماعي(, واعتمدت الدراسة علي نظرية ترتيب األولويات.

يوجد ارتباط طردي إيجابي بين معدل  وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مؤداها :

االتصال الشخصي حول القضايا السياسية المنشورة على موقع التوصل االجتماعي 

ه القضايا حسب مدركات الشباب مستخدمي موقع الفيس بوك وبين ترتيب أهمية هذ

 وتوتير.

( عن التأثير االجتماعي لوسائل 2015دراسة رضا ابراهيم محمد االشرم )-6

 :(14)التواصل االجتماعي لدى الشباب الجامعي 
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هدفت الدراسة الحالية إلى فهم العوامل التي تحفز الشباب الجامعي على استخدام 

االجتماعي لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، والكشف عن التأثير وسائل التواصل 

االجتماعي جراء هذه الرغبات، وكذلك األساليب المستخدمة من قبل األعضاء لتلبية 

( طالباً وطالبة بجامعة المنصورة  50احتياجاتهم ورغباتهم وقد بلغ عدد المشاركين )

 لمسحي لجمع البيانات .بجمهورية مصر العربية، وتم استخدام منهج الوصفي ا

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

  أن وسائل التواصل االجتماعي األكثر شيوًعا لدى الشباب الجامعي الفيس

بوك ويوتيوب ثم تويتر، وأن جميع المشاركين يستخدمون الفيس بوك مرة 

في وسائل  واحدة على األقل في األسبوع. األنشطة الثالثة األكثر شيوًعا

التواصل االجتماعي خاصة الفيس بوك بين المشاركين في هذه الدراسة 

استعراض ومشاهدة الصور، والتواصل مع اآلخرين من خالل الرسائل 

 الخاصة أو الدردشة، والتحري لمعرفة ماهية الشخص الذي يتواصل معهم 

  خاصة واتفق غالبية المشاركين أنهم استخدموا وسائل التواصل االجتماعي

الفيس بوك كأداة للتعرف على أشخاص جدد، واستكشاف عالقات جديدة، 

وأن وسائل التواصل االجتماعي خاصة الفيس بوك أصبحت جزًء مما يقرب 

من المشاركين  % 84.2من الحياة اليومية للمشاركين، واعترف  % 75من 

 ي. أن وسائل التواصل االجتماعي خاصة الفيس بوك جزًءا من نشاطهم اليوم

التماس الشباب المصري  (عن2017دراسة أماني أشرف محمد المهدى )-7

للمعلومات السياسية من شبكات التواصل االجتماعي وعالقته بمستوى المشاركة 

 :(15)السياسية االفتراضية والفعلية 

هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل معدل ودوافع واستراتيجيات التماس الشباب 

السياسية من شبكات التواصل االجتماعي، والتعرف على المصري للمعلومات 

التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة جراء هذا االلتماس في محاولة 

لتفسير العالقة بين التماس الشباب لهذه المعلومات ومستوى مشاركتهم السياسية 

ب العينة من خالل الفعلية واالفتراضية، واستخدمت هذه الدراسة منهج المسح بأسلو

  مفردة من الشباب المصري بأسلوب كرة الثلج. 450مسح عينة مكونة من 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:
  ارتفاع معدل التماس المبحوثين للمعلومات السياسية من شبكات التواصل

المضامين التي االجتماعي، وهي نتيجة طبيعية لتصدر المضامين السياسية قائمة أهم 

 يتابعها الشباب عند استخدام الشبكات االجتماعية.

  أن استراتيجية الرقابة أو الرصد )مرحلة ما بعد االلتماس( هي االستراتيجية األكثر

نشاًطا واألكثر شيوًعا حيث جاءت في الترتيب األول، تالها في الترتيب الثاني من 
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ثناء االلتماس(، ثم جاءت استراتيجية حيث درجة النشاط استراتيجية البحث )مرحلة أ

 التصفح )مرحلة ما قبل االلتماس( في الترتيب الثالث.

  ارتفاع مستوى التأثيرات الناتجة عن استخدام الشباب للمعلومات السياسية التي

حصلوا عليها من شبكات التواصل االجتماعي، حيث تصدرت التأثيرات المعرفية 

 قائمة هذه التأثيرات.

 ستوى المشاركة السياسية االفتراضية والفعلية، كما انخفضت مشاركة انخفاض م

 .2015الشباب في االنتخابات البرلمانية 

  وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التماس المعلومات

السياسية من شبكات التواصل االجتماعي ومستوى المشاركة السياسية الفعلية 

 واالفتراضية.

  ود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التماس المعلومات وج

السياسية من شبكات التواصل االجتماعي والتأثيرات الناتجة عن استخدام هذه 

 المعلومات. 

( عن دور مواقع التواصل االجتماعي 2017دراسة: سارة فوزي أحمد مصطفى )-8

 :(16) التمكين السياسي للمرأةفي تشكيل اتجاهات الشباب المصري نحو 

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير كل من )مواقع التواصل االجتماعي،      

النوع، مستوى التدين( على تشكيل اتجاه مستخدمي مواقع التواصل من الشباب 

 الجامعي المصري نحو قضية التمكين السياسي للمرأة، واستخدمت هذه الدراسة منهج

  أداة االستبيان.المسح من خالل 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

  قوة تأثير متغير النوع عن غيره من المتغيرات على اتجاه المبحوثين نحو

قضية التمكين السياسي للمرأة، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

حيث الذكور واإلناث عينة الدراسة من حيث اتجاههم نحو القضية، ومن 

احتمالية القيام بسلوك تصحيحي داعم للقضية عبر اإلنترنت أو في الواقع 

 الفعلي لصالح اإلناث.

  أظهرت نتائج الدراسة الكيفية رفض الذكور لتولى المرأة المناصب السياسية

 والقيادية العليا رغم إيمانهن بأهمية حصول المرأة على حقوقها السياسية.

 رتباطية دالة إحصائيًا بين تعرض الفرد لقضية أثبتت النتائج وجود عالقة ا

التمكين السياسي للمرأة عبر مواقع التواصل من ناحية وإدراك الفرد لتأثير 

هذه المواقع على تشكيل االتجاه نحو القضية وإدراك الفرد ألهمية القضية 

 وزيادة اهتمامه بها من ناحية أخرى.
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 صائيًا بين اتجاه الفرد نحو أثبتت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إح

القضية واالتجاه السائد بين أغلبية مستخدمي مواقع التواصل نحو نفس 

 القضية كما يدركه الفرد )بروز ظاهرة اإلدراك االنعكاسي(.

 مواقع على الجامعي الشباب ( عن اعتماد2018حمدي ) هللا عبد دراسة ماطر-9

 تبوك جامعة في دراسة مسحية :بالمعلومات التزود في االجتماعي التواصل

 :(17)السعودية

 على السعودي الشباب اعتماد درجة تمثلت الدراسة في هدف رئيسي هو معرفة 

 المعلومات طبيعة ومعرفة ،واألخبار بالمعلومات للتزود التواصل االجتماعي مواقع

 وأداة الوصفي المنهج على الدراسة اعتمدت وقد الشباب السعودي، عنها يبحث التي

 المملكة في تبوك جامعة طلبة من فردةم( 401من ) عينة على طبقت وقد االستبانة،

 .السعودية العربية

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

 تتمثل االجتماعي التواصل لمواقع السعودي الشباب استخدام دوافع أهم إن 

 األخبار على للحصول ثم ، الفراغ وقت والتسلية ،وقضاء الترفيه في

 .أصدقاء واألقارب مع االجتماعية للعالقات ثم والمعلومات،

 خالل من السعودي الشباب عنها يبحث التي واألخبار المعلومات طبيعة إن 

 وحول السعودي، المجتمع شؤون حول تتمحور التواصل االجتماعي مواقع

 االهتمام جاء بينما وتسلية، فنون ونكت وموضوعات الترفيهية، األخبار

 .و اإلقليمية الدولية السياسية موضوعات في جدا منخفضا

 ألفراد االجتماعي التواصل مواقع من تتحقق التي راتوالتأثي الفوائد أهم إن 

 وزيادة المختلفة، والمعلومات األخبار على االطالع في زيادة يتمثل العينة

 .للمستخدمين العامة الثقافة

 جاءت لألخبار كمصدر االجتماعي التواصل مواقع بمصداقية الثقة درجة إن 

 .متوسطة

 الجديد واالزمات : باإلعالمالدراسات المتعلقة المحور الثانى : 

م( عن المبادئ االعالمية لسلوك 2012دراسة فالنيزويال وارياجادا وشيرين )-1

 :(18) احتجاج الشباب 

الشبكات  وقد سعت هذه الدراسة الختبار العالقة بين استخدام مواقع

االجتماعية واحتجاج الشباب, والمتغيرات الوسيطة فى هذه العالقة, وقد تم جمع 

عام فى  29 - 18البيانات بعد إجراء مسح على األفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 10أغسطس إلى  27مدينة تشيلى, وتم إجراء المقابالت معهم في الفترة ما بين )

 م(.2010سبتمبر 
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إن استخدام موقع "الفيس بوك" قد ارتبط الدراسة إلى نتيجة مؤداها : وقد توصلت

 بشكل كبير بنشاط االحتجاج.

م( عن اعتماد الشباب الفلسطيني على الشبكات 2014دراسة إسماعيل أحمد )-2

 :(19)األزماتاالجتماعية وقت 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد الشباب الفلسطيني على مواقع 

التي يهتم الشباب  األزمات، ورصد أهم األزماتشبكات التواصل االجتماعي وقت 

الفلسطيني بمتابعتها عبر مواقع شبكات التواصل االجتماعي، والكشف عن أسباب 

سة بالمنهج المسحي على عينة من ودوافع هذا االعتماد، وتمت االستعانة فى هذه الدرا

( عاًما من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي ٣٥إلى ١٩الشباب الفلسطيني سن )

 في قطاع غزة.

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

  يعتمد المبحوثون بدرجة متوسطة على شبكات التواصل االجتماعي

، بينما % ٣٩.٣المختلفة بنسـبة  األزماتللحصول منها على معلومات حول 

 ١٩.٣، في حين كان %٣٠.٣كانت نسبة من يعتمدون عليها بدرجة قوية 

 من المبحوثين يعتمدون عليها بدرجة قوية جدًا. %

  جاءت شبكات التواصل االجتماعي في مقدمة الوسائل التي يعتمد عليها

, وتصدر %78بنسبة بلغت  األزماتالمبحوثون لمعرفة األخبار عند حدوث 

موقع الفيس بوك قائمة الشبكات االجتماعية التي يعتمد عليها المبحوثين 

 .%93.8بنسبة 

عن تشاُرك المعلومات عبر الشبكات االجتماعية م( 2014دراسة سمر صبرى )-3

 :(20)وقت األزمات وانعكاساته على إدراك الشباب المصرى لألزمة

وقد اهتمت الدراسة بالبحث فى العالقة بين استخدام الشباب لموقع الفيس 

بوك كنموذج للشبكات االجتماعية وقت األزمات، ومستوى اإلدراك المتحقق لديهم 

نتيجة استخدام الموقع لمتابعة األزمات من خالله، وذلك بالتطبيق على ثالث أزمات 

وهى: أزمة البنزين، أزمة أحداث م 2012اندلعت فى الستة أشهر األولى من عام 

وقد ُطبقت ”, محاولة اقتحام وزارة الدفاع”ستاد بورسعيد، وأزمة أحداث العباسية 

( مفردة من مستخدمى الفيس بوك، ممن 394الدراسة على عينة عمدية قوامها )

 Post( رسالة  650( عاًما، وتم تحليل محتوى )30إلى  18تتراوح أعمارهم بين )

مستخدًما للموقع فى الستة أشهر األولى من  40محل الدراسة نشرها عن األزمات 

م، واستخدمت الدراسة عددًا من األدوات البحثية تضمنت استمارة 2012عام 

استقصاء وأداة تحليل المضمون، كما تم إجراء مقابالت غير مقننة مع عدد من خبراء 

 إدارة أزمات، ومن أبرز نتائج الدراسة:
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 االهتمام بمتابعة الوسائل التقليدية إلى جانب موقع الفيس بوك وقت  تمثلت أهم أسباب

األزمات فى المقارنة بين ما تنشره الوسائل التقليدية وما ينشره الموقع, وذلك لإللمام 

 .بكافة وجهات النظر حول األزمة

: األزماتالشبكات االجتماعية وإدارة (عن 2014دراسة شريف درويش اللبان )-4

 :(21)يونيو 30الجيش والشرطة في إدارة أزمة ما بعد دور صفحات 

هدفت الدراسة الى معرفة الدور الذي لعبته صفحات الجيش والشرطة على الفيس 

، حيث 2013من يونيو  30التي تلت الثورة المصرية الثانية في  األزمةبوك إلدارة 

واجهت مصر أزمة عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه كمطلب شعبي لنهاية حكم 

اإلخوان المسلمين في مصر، وأزمة اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، وما ترتب 

من  14 على ذلك من تداعيات أدت إلى فضهما بواسطة الجيش والشرطة في يوم

، وأيًضا المسيرات المتتالية ألنصار جماعة اإلخوان المسلمين في 2013أغسطس 

عينة عمدية أنحاء الجمهورية وما يترتب عليها من مواجهات، وطبقت الدراسة على 

مفردة من المقيمين في مدينة القاهرة الكبرى، واعتمدت الدراسة على  400قوامها 

ومقياس االعتماد  ،دام الفيس بوك من المبحوثينمقياس معدل استخعدة مقاييس منها 

 .األزماتعلى صفحات الجيش والشرطة على الفيس بوك وقت 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

  النسبة األكبر من المبحوثين يستخدمون الفيس بوك بمعدالت مرتفعة، كما

يجري من أحداث جاء استخدام الفيس بوك "للحصول على معلومات عّما 

وآخر المستجدات" في الترتيب األول، يلي ذلك في الترتيب الثاني استخدام 

الفيس بوك "للدردشة والتواصل مع األصدقاء، ثم جاء في الترتيب الثالث 

 "للتعبير عن اآلراء في الموضوعات المختلفة واألحداث الجارية"

 ت األحداث" الحصول على معلومات عّما يجري من أحداث وآخر مستجدا

يعد أكثر أسباب ودوافع التعرض لصفحات الجيش والشرطة، وجاء في 

الترتيب الثاني ألسباب التعرض لصفحات الجيش والشرطة على الفيس بوك 

"االهتمام بمجال السياسة واألحداث الجارية"، وفي الترتيب الثالث الشعور 

ترتيب الرابع بالوالء والفخر واالعتزاز بمؤسسة الشرطة والجيش، وفي ال

المتعلقة بالسياسة أو األمن  األزمات"الدخول على هذه الصفحات وقت 

 القومي"

( عن  األطر النظرية إلدارة األزمات 2018دراسة المية طالة و جميمة قادم)-5

 : (22)إعالميا: المفهوم واألبعاد 

هدفت الدراسة الى التعرف على أهمية وسائل االعالم  في أوقات األزمات والكوارث 

التي تصيب المجتمعات، فتشكل إحدى أهم المصادر التي يعتمد عليها الجمهور في 

استقاء المعلومات المرتبطة باألزمة، وذلك من خالل قيامها بدورين مختلفين ، االول  
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ومتوازنة لألزمة ، أما الدور الثاني فهو سلبي  ايجابي ويكون بضمان تغطية كاملة

ويتجلى في تشويه الحقائق وتقديم معالجة ناقصة للحدث بعيداً عن الموضوعية 

 وبالتاليوالمصداقية، وهذا ما يزيد من حالة التوتر واالحتقان بين اطراف االزمة ، 

 استمرارها .

ور وأهمية اإلعالم الجاد في وتتمحور إشكالية الدراسة  في النوع االول الذي يوضح د

وذلك  بأخذ بعين االعتبار أبعادها المختلفة  معالجة األزمة وتناولها بصفة موضوعية،

 سعياً للقضاء على األزمة ومحاولة تجاوزها في أسرع وقت ممكن .

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

 وهي تلعب دور الوسيط  وسائل اإلعالم لها دور أساسي وخطير في األزمات

 األزمة والمجتمع . بين عناصر

 .تعتبر الخطة اإلعالمية من أهم مقومات اإلدارة الناجحة لألزمات 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :

 تتحقق التي والحاجات والوظائف باإلشباعات الدراسات معظم اهتمت 

 االنترنت، شبكة في االجتماعي التواصل مواقع خالل استخدام من للمواطنين

 االجتماعية االنعكاسات مثل أو أكثر واحد جانب على ليركز بعضها وجاء

  .السياسية القيم واكتساب ،االجتماعي التواصل لمواقع

  االجتماعي التواصل الدراسات على استخدامات شبكتي اغلبفي حين اتفقت 

 فقط. والتويتر الفيسبوك

  التواصل نحو الشباب باتجاهاتاتفقت معظم الدراسات على االهتمام 

 .ذلك وغير والمنافع والوظائف الدوافع حيث من االجتماعي

 الجوانب من أكثر أو ناحية في السابقة الدراسات من الباحث استفاد وقد 

 أو الموضوعية

 التواصل شبكات استخدام نحو الشباب اتجاهات معرفة في (،المنهجية

أداة جمع البيانات ،واالستفادة في تحليل ، وبناء اإلطار النظري ،و االجتماعي

 النتائج من الدراسات ذات الصلة بدراستنا الحالية .

 تساؤالت الدراسة :

 تتلخص الدراسة في عدد من التساؤالت الرئيسية والفرعية كالتالي :

 ؟االجتماعيلمواقع التواصل  المصرياستخدام الشباب طبيعة ما  .1

ً ومتابعة من قبل الشباب ما مواقع التواصل االجتماعي  .2 األكثر استخداما

 المصري ؟
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ما الوسائل المستخدمة في متابعة الشباب المصري لمواقع التواصل  .3

 االجتماعي ؟

 االجتماعيعلى مواقع التواصل  المصرييتابعها الشباب  التي األزماتما  .4

 ؟

 وتنقسم الى عدة تساؤالت فرعية كالتالي :

على مواقع التواصل  المصريلشباب يتابعها ا التي األزماتما نوع  -أ

 ؟ االجتماعي

 ؟ االجتماعيعلى مواقع التواصل  المصريما مدى تفاعل الشباب  -ب

 ما أساليب التزود بالمعلومات وقت األزمات ؟ -ج

والمعروضة على  األزماتبالمعلومات وقت  المصريثقة الشباب  درجةما  .5

 ؟ االجتماعيمواقع التواصل 

 فروض الدراسة :

درجات عينة الدراسة  متوسطيتوجد فروق ذات دالة احصائية بين االول :الفرض 

 على استبانة الدراسة تعزى لمتغير النوع لصالح االناث.

درجات عينة الدراسة  متوسطيتوجد فروق ذات دالة احصائية بين  الفرض الثانى :

لصالح)ذوى  اليوميساعات العلى استبانة الدراسة تعزى لمتغير معدل عدد 

 على (.االستخدام األ

 وصف على تقوم اذ المسحية الوصفية البحوث من الدراسة هذه تعد الدراسة : نوع

الظاهرة والخاصة بطبيعة استخدام الشباب  العلمي وعرض المنهج باتباع الحقائق

 دقيق. موضوعي لمواقع التواصل االجتماعي وقت االزمات بأسلوب

لجمع البيانات؛ وذلك  اإلعالمي بالعينة  المسح منهج تعتمد على منهج الدراسة :

لتحقيق هدف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها التي سبق اإلشارة إليها، وذلك 

 –استخدام الشباب المصري )طالب قسم االعالم للوصول إلى مؤشرات تعكس لنا 

من خالل مواقع  األزماتللتزود بالمعلومات وقت  جامعة دمياط (  –كلية اآلداب 

 التواصل االجتماعي .

 عينة الدراسة :

اعتمدت عينة الدراسة على عينة العشوائية لطالب قسم االعالم كلية                  

ً  (85)من الذكور واالناث  (  301)اآلداب جامعة دمياط وكانت  ،  طالبا

من  الثانياألربعة حسب السنة في الفصل  الدراسيةومن السنوات ،طالبة (216و)

عضاء أوقد تم اختيار العينة بناًء على: أن يكونوا إما  م،2017/2018العام الدراسي 

سبيس، ولديهم الرغبة في تبادل ومشاركة األفكار  أو تويتر أو ماي الفيس بوكفي 

 باستخدام وسائل التواصل االجتماعي مع الطالب اآلخرين . والخبرات
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 ( 1جدول رقم )

 العينة من حيث النوع أفراديوضح توزيع 

 ن ك النوع

 %28.2 85 ذكر

 %71.8 216 أنثى 

 %100 301 المجموع

 

يبين الجدول أعاله أن استجابة اإلناث من طالبات الجامعة لتعبئة االستبانة كانت 

(، %28.2( مقابل ) % 71.8الذكور، إذ إن نسبة االستجابة وصلت إلى )  أفضل من

 .تقريبا( % 30( إلى )  70)% بينما هي في الواقع

 ( 2جدول رقم )

 لمواقع اليومي االستخدام ساعات معدل حسب الدراسة عينة أفراد توزيعيوضح 

 االجتماعي التواصل

 النسبة التكرار اليومي االستخدام ساعات معدل

 %16.6 50 يوميا   ساعة من اقل

 %17.3 52 يوميا ساعات ثالث – ساعتين من

 %66.1 199 يوميا   ساعات ثالث من أكثر

 %100 301 المجموع

يظهر الجدول السابق أن الفئة التي تستخدم مواقع التواصل االجتماعي )أكثر من 

ثالث ساعات يوميا( كانت هي الفئة األكبر من بين الفئات األخرى وبلغت 

(، ثم % 17.3ثالث ساعات( بنسبة ) -(، ، بينما تلتها الفئة )من ساعتين 66.1%)

 معدل أن النتائج هذه (، وتدل%16.6أخيراً فئة )أقل من ساعة يوميا( بنسبة ) 

ً  معدالً  يعتبر و االجتماعي التواصل لمواقع افراد العينة استخدام  .مرتفعا

 أداة جمع البيانات:

لجمع البيانات من المبحوثين, تضمنت  اعتمدت هذه الدراسة على االستبانة          

 تم اختيارها بعناية من أجل تحقيق أهداف الدراسة التيمجموعة من األسئلة 

 اشتملت أداة الدراسة على:

 :كالتالي  (  فئات6استبانة جمع البيانات من إعداد الباحث وتتألف من  )

   اليومي االستخدام ساعات ومعدلوالنوع ،  )الخصائص الديموغرافية مثل 

 االجتماعي(. التواصل لمواقع

  التي يتعرض لها الشباب المصري على مواقع التواصل  األزماتطبيعة

 ، وأنواعها .االجتماعي
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 .االيجابيات والسلبيات التي تتحقق من مواقع التواصل االجتماعي 

 .درجة الثقة بمصداقية مواقع التواصل االجتماعي 

 .ًمواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما 

 االجتماعي الوسيلة المستخدمة في تصفح مواقع التواصل. 

 ثبات االستبانة :

تم تطبيق اداة االستمارة على عينة من  طريقة التجزئة النصفية :استخدم الباحث 

والثانية )من غير عينة الدراسة ( وبلغ عددهم  األولىطالب قسم االعالم من الفرقة 

( وقد تم تصحيحها .585)( طالب وطالبة وذلك لحساب ثبات االداة والذى بلغ 80)

مما يدل على .(612) الفعليباستخدام معادلة سيبرمان براون وبلغ قيمة معامل الثبات 

 ثبات االستمارة .

كرونباخ وبلغ قيمة معامل الثبات  تم حساب الثبات باستخدام معادلة الفا:  كرونباخالفا 

 العالمة العشرية . فيتعديل  ( .602من المعادلة ).

 :صدق االستبانة 

قام الباحث بعرض االستبانة بعد إعدادها بشكل مبدئي على مجموعة من              

، وذلك للحكم على  (23)( محكمين6المحكمين من ذوى االختصاص وبلغ عددهم )

االستمارة من حيث ارتباطها بالهدف وللتأكد من السالمة العلمية من حيث المضمون 

أجله، وإبداء ما يرونه من ملحوظات  والصياغة وتحقيقها للغرض الذي صممت من

تتعلق بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة، ثم قام الباحث بتعديل المسح في ضوء 

 التيالمقترحات، وللتحقق من ثبات المسح تم تطبيقه، وقد ابقى الباحث على المفردات 

 .د ابقى الباحث على جميع المفردات( ومن ثم فق%100-80حصلت على نسبة اتفاق )

 معالجات االحصائية :ال

التكرارات والنسب ، واستخدم  فياالحصائي ،  التحليل spssتم استخدام برنامج 

 اختبار 

 T-TEST  أسابيعاالستبانة ، وخالل ثالثة  بتحويلوقد قام الباحث  ً حصل  تقريبا

(  301بلغت )  للتحليلمنها، وتبين أن االستبانات الصالحة  308الباحث على 

 التحليل spssبرنامج  طريقعن  وتحليلهااستبانة، وقدم تم سحب المعلومات 

 : كالتالي هياالحصائي، واستخدام عدد من االساليب االحصائية 

 freqenses)التكرارات(  الوصفياالحصاء  .1

 independent samples Ttestاختبارات العينات المستقلة  .2

 .one way anovaاالتجاه اختبار تحليل التباين احادى  .3
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 حدود الدراسة:

 ستنفذ هذه الدراسة ضمن الحدود اآلتية:

 مصرالحدود المكانية:  -

  جامعة دمياط كلية اآلدابالمجال التطبيقي:  -

 م.2018الدراسة الميدانية في شهري فبراير ومارس  تطبيقتم الحدود الزمانية: 

 جامعة دمياط. –اآلداب كلية  –طلبة قسم االعالم الحدود البشرية:  -

 :للدراسة اإلجرائية المصطلحات

 :Social Networks sites(24)مواقع التواصل االجتماعي 

هذه  فييمكن أن تسهل التفاعل النشط بين األعضاء المشتركين  التيمواقع الوب  هي

الشبكة االجتماعية الموجودة بالفعل على اإلنترنت وتهدف إلى توفير مختلف وسائل 

من شأنها أن تساعد على التفاعل بين األعضاء بعضهم بعض ويمكن  والتياالهتمام 

أن تشمل هذه المميزات المراسلة الفورية والفيديو والدردشة وتبادل الملفات 

 والمدونات.  نياإللكتروومجموعات النقاش والبريد 

 الوب، تتضمن إلى مستندة تكنولوجية تطبيقات عن عبارة بأنهاويعرفها البعض 

 وتبادلها اإللكترونية البيانات بنقل وتسمح المستخدمين، بين والتفاعل التواصل

 .بسهولة

 :Youth (25)الشباب 

بالقدرة على تعرف بأنها مرحلة عمرية من مراحل عمر اإلنسان، ترتبط                 

 18العطاء والتعلم، ويحمل فيها اإلنسان مسؤولية تصرفاته وسلوكياته، وتمتد من سن 

 سنة، وتتميز هذه المرحلة بالمرونة، والقدرة على تكوين العالقات اإلنسانية. 22إلى 

 :The information  (26)المعلومات

 اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية أكانت سواء المعلومات من نوع أي بها يقصد         

 العامة، والمعلومات الجامعي بالتعليم الخاصة المعلومات تتضمن وهي،ثقافية أم

 . األزماتو ،العالمية و المحلية باألخبار المتعلقة المعلومات وكذلك

ً بأنها خلل : (27) األزمات  غير ألوضاع نتيجة مفاجئ يعرفها البعض اصطالحا

من قبل  احتوائها على القدرة عدم نتيجة متوقعة غير عليها تطورات يترتب مستقرة

ً  المعنية االطراف  بفعل االنسان. تكون ما وغالبا
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 للدراسة: النظرياإلطار 

 :نظرية االستخدامات واالشباعات

تعتبر نظرية االستخدامات واالشباعات، إحدى النظريات المفسرة لدور 

الجمهور وتلبية حاجاته عبر وسائل اإلعالم، والدور الذي يلعبه في تحريك عملية 

االتصال، لكونها قائمة على الحاجات والدوافع، وذات عالقة بنفسية الفرد، حيث إن 

شباع حاجات إاإلعالم، بغرض  جوهر النظرية تقوم على أن الفرد يتعرض بوسائل

معينة، وأن رغبته وارتباطه باإلعالم، أصبح بغرض سد فجوات نفسية، ودوافع 

 تحركه لتلبية حاجات معينة. 

 :مرتكزات وأسس النظرية

،  ترى النظرية أن الجمهور المتعرض لوسائل اإلعالم، يمتاز بأنه نشيط 

ولديه المبادرة والقدرة على الربط بين حاجاته والوسائل اإلعالمية التي ستشبع هذه 

الحاجات، باإلضافة إلى اعتقاد النظرية أن األفراد لديهم القدرة على إدراك 

 احتياجاتهم، وميولهم ورغباتهم. 

االختيار ووفق النظرية، يختار الجمهور مضمونًا من وسائل اإلعالم المختلفة، ويقع 

على الوسيلة التي تشبع حاجاته، مثل حاجات التنفيس أو الترفيه، والمعلومات، وهذه 

االشباعات المقصود بها، تنقسم إلى نوعين، األول، هو االشباع الذي يحققه الجمهور 

بعد البحث والوصول إليه، وإشباع الحاجة بالتعرض للوسيلة اإلعالمية، وتسمى 

ا النوع اآلخر، وتكون هنا االشباعات التي تتحقق بعد استخدام اإلشباعات المطلوبة، أم

األفراد لوسائل اإلعالم، بعد التعرض واكتساب القيمة والمنفعة، وتحقيق اإلشباع 

 .(28)لدوافع األفراد، وتسمى االشباعات المتحققة أو المكتسبة

النفسية ومنظور االستخدامات واإلشباع  يقوم بالتركيز على األصول االجتماعية و

بعض الناس على األرجح يستخدمون فلالحتياجات، التي تولد توقعات وسائل اإلعالم 

لترفيه ،والبحث عن المعلومات ، كما أنهم قد يستخدمون اإلنترنت لشبكة اإلنترنت 

عن  1998لتواصل والحفاظ على العالقات االجتماعية، وأسفرت دراسة أجريت عام ل

رنت في ست فئات تحفيزية: التسلية، والتفاعل استخدام طلبة الجامعات لإلنت

باختصار االجتماعي، وتمرير الوقت، والهروب، والمعلومات، وتفاعل موقع الوب ،و

سيكون دافع الفرد الستخدام اإلنترنت إذا كان يعتقد أنها سوف تساعده على خدمة 

 .أهدافه لالختالط مع أشخاص آخرين

سهلة ومريحة لألعضاء للتواصل مع  وتوفر وسائل التواصل االجتماعي وسيلة

احتياجات المستخدمين الفردية يمكن فوغيرهم باإلضافة إلى ذلك،  األصدقاءو العائلة

 تتمتع بالتفردما يجعل مواقع التواصل االجتماعي مأن تتحقق باستمرار وبشكل فوري 

  . (29)تمكن المستخدمين من وضع وجعل شبكاتهم االجتماعية مرئية ألنها
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اهم الناس بآرائهم وخبراتهم على تويتر، والفيس بوك، ووسائل التواصل كما يس

 االجتماعي

هذه ف وكذلك ميولهم تجاهها ، فإنهم قد ينشرون نصيحة صحية تعلموها، األخرى

المعلومات الناتجة عن الحشود يمكن أن تكون مفيدة الكتساب معارف جديدة واتخاذ 

 .وسائل التواصل االجتماعي  جمهورالونتيجة لذلك يستخدم  ،قرارات مستنيرة

نخلص إلى أن الشباب يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي لتلبية احتياجاتهم و

يتمتع فلطبيعة األفراد والرغبة في بناء وتطوير العالقات،  نظراً ذلك و، ورغباتهم

مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي باالرتياح والفعالية والشهرة الستخدام وسيلة 

قوية لنقل الرسائل والبحث عن اإلجابات وتجدر اإلشارة إلى أن الفورية تدفع الشباب 

إلى استخدام وسائل التواصل االجتماعي، لتلبية اإلشباع المحدد الذي يسعون اليه 

يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي حيث يتمتعون من الواضح أن الشباب ،ف

وذلك من خالل عدة طرق إلنتاج المحتوى بالحرية، ولتلبية الرغبات الشخصية 

وتبادله مع اصدقائهم سواء باإلعجاب او التعليق او المشاركة فتعمل على تعزيز 

 العالقات بينهم على مواق التواصل االجتماعي .

 تمهيد:

،  web-based communitiesتمعات القائمة على الوب إن تطوير المج     

والخدمات المضيفة مثل مواقع التشبيك االجتماعي, والمدونات والويكي, وغيرها بل 

أكثر من ذلك, أصبح الذكاء الجمعي في االستخدام والتشبيك والتطوير سمة من سمات 

ادة استخدامه الجيل الثاني للوب ،والذى يستهدف االرتقاء بالمحتوى ونشره وإع

  .(30)وتطويره بين أعضاء مواقع التواصل االجتماعي  

اإلعالم الجديد وسائل وقنوات جديدة لالتصال والتواصل ، ويتيح منصات ويوفر 

جديدة للنقاش الحوار، مما فتح المجال أمام أفراد المجتمع لممارسة مختلف أنواع 

 .(31)االتصاالت بواسطة شبكة اإلنترنت 

الوسائل إلى مجموعة من األساليب واألنشطة الرقمية الجديدة التي تمكن وعمدت هذه 

من إنتاج ونشر واستهالك المحتوى اإلعالمي بكافة أشكاله من خالل األجهزة 

اإللكترونية )الوسائط( المتصلة أو غير المتصلة باإلنترنت, كما تتيح وسائط اإلعالم 

جتماعي كما هو الحال فى مواقع الجديد إمكانيات هائلة للتواصل واالتصال اال

 .(32)( وغيره من المواقعFacebookالتواصل االجتماعي  مثل الفيس بوك )

مجموعة عبارة عن  فهيشكال االعالم الجديد أحد أ االجتماعيوتعد مواقع التواصل 

،والتى  (.web 2) 2.من المواقع علي شبكة اإلنترنت ظهرت مع الجيل الثاني للويب

تتيح التواصل بين األفراد في بنية مجتمع افتراضي يجمع بين أفرادها اهتمام مشترك 

يتم التواصل بينهم من خالل الرسائل وشركة(  -جامعة -مدرسة  -أو شبة انتماء ) بلد 
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أو االطالع علي الملفات الشخصية, ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها ،

صل االجتماعي بين األفراد سواء أصدقاء نعرفهم في للعرض, وهي وسيلة فعالة للتوا

 نتعرف عليهم من خالل الواقع االفتراضي. أصدقاء  والواقع أ

 االجتماعي:مواقع التواصل  نشأة

مواقع التواصل ظهور ل كان أول  تسعينيات القرن العشرين فينجد أن             

شكل تجمعات على اإلنترنت مثل موقع  فيعلى شبكة اإلنترنت  االجتماعي

((Theglobe.com ،موقع ثم م, 1994 وذلك في عامGeocities.com)  )نفس  في

, وركزت هذه التجمعات على لقاءات بين Tripod.com)موقع ), وتالهما العام

الدردشة, وتشارك المعلومات واألفكار  غرفاألفراد للسماح لهم بالتفاعل من خالل 

الشخصية حول مواضيع باستخدام وسائل شخصية للنشر عبر الصفحات, وهو 

 .(33)فيما بعد  األساس الذى قامت عليه المدونات

باسم  1995 سنة األمريكية المتحدة الواليات في االجتماعي للتواصل موقع أول ظهر

على التقسيم الجغرافي  بدايته في الموقع اعتمد وقد "للدراسة زمالء"

(Classmatesحيث ،) والية وكل واليات إلى األمريكي المجتمع الموقع هذا قسم 

 ينتسب التي المدرسة عن بالبحث الفرد يقوم مدارس، إلى منطقة كل وقسم إلى مناطق

عام  في من خالله ، و معهم ويتفاعل جدد أصدقاء على ويتعرف يجد زمالئه كي إليها

الخدمات  من مجموعة وهدف الى تقديم ( Six Degrees )موقع ظهر 1997

 بها إمكانية صنع ملفات شخصية والتعريف في تمثلت والتي والمميزات للمستخدمين ،

 انه على نفسه يروج الموقع هذا كان قوائمهم، وتصفح األصدقاء مع وإمكانية التواصل

 في واستطاع اآلخرين، لىإ الرسائل وإرسال التواصل الجمهور على تساعد أداة

 يواجه عاد أنه إال المستخدمين، من الماليين مئات  استقطاب قليله شهور غضون

 .2000 للتوقف عام  اضطر حتى التمويل مشكالت

مواقع التواصل ( كأحد (Facebook.comلموقع الفيس بوك البدايات الحقيقية  وتعد

االنتشار  فيم, وقد بدأ هذا الموقع أيًضا 2004فبراير عام  في وذلك،االجتماعي 

حتى قام فيس بوك في عام , شبكة االنترنتالتواصل األخرى على  مواقعمع  الموازي

وهذا ما أدى إلى زيادة أعداد مستخدمي ،م بإتاحة تكوين التطبيقات للمطورين 2007

 .(34)فيس بوك بشكل كبيرال

المعلومات وتدفق االتصال سوف يسهم في عدد من  أن وفرة الباحثينويعتقد بعض 

احتكارها من قبل  إمكانيةالمظاهر منها وفرة المعلومات في جميع المجاالت، وعدم 

ً  إليها،وإتاحة هذه المعلومات لمن يستطيع الوصول  الصحافة فقط ً  تقنيا ً  واقتصاديا  وفنيا

 ً  االنترنت .شبكة خالل  من وثقافيا

 



 التزود بالمعلومات وقت األزماتاستخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي فى 

 23 2021 يونية – يناير الواحد والعشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 االجتماعى:أشهر مواقع التواصل 

ً  23 من أكثر اآلن حتى المعروفة االجتماعي التواصل مواقع قائمة تضم  ،موقعا

 مصر كما يلى : فيسنعرض منها االكثر ذيعاً وانتشاراً 

 :Face Bookفيس بوك الأوال  موقع 

ً للشباب في العالم ف أكثر د من يع        بدأ مواقع التواصل االجتماعي استخداما

األمريكية  (Harvard)( في جامعة هارفرد Facebookالفيس بوك )استخدام موقع 

الطالب بتلك الجامعة آنذاك وذلك  (Mark Zuckerberg)بواسطة مارك زوكيربرج 

م ، وقد وصف الموقع نفسه بأنه )موقع يهدف إلى المنفعة 2004فبراير  4في 

م لمستخدميه فهو يقد االجتماعية فهو يساعد على تواصلك مع األشخاص من حولك (،

 طريق عن حولهم؛ بمن التواصل استخدامه، وسهولة عدد من المميزات منها سهولة

 . (35) من المميزات  وغيرها الفيديو أو الصوتية، أو النصية الرسائل

فيس بوك, ومصريًا فإن الومنذ نشأة اإلنترنت لم يشهد موقع نمًوا هائالً مثل موقع 

عدد مستخدميه مثلما شهد الفيس بوك  فيموقع نمًوا  أياألمر لم يختلف, فلم يشهد 

يناير, وعلى الرغم من أن عدد مستخدميه فى بدايات عام  25السيما بعد ثورة 

مصر  فيم 2017عام  فيمليون مستخدم, إال أنهم بلغوا  4.5م لم يكن يتجاوز 2010

تل ويح ،العربيالعالم  فيمليون مستخدم 45مليون مستخدم, ضمن نحو  33نحو 

مصر فيحتل  فيموقع الفيس بوك المرتبة الثانية عالميًا بين أكثر المواقع زيارة, أما 

 .Alexa(36)المرتبة األولى بين أكثر المواقع تصفًحا وزيارة حسب تقديرات موقع 

 :Twitterثاني ا موقع تويتر  

  Obvious)) شركة أجرته بحثي كمشروع م2006 عام الموقع في ظهر        

ً  الشركة أطلقته ذلك بعد ، سان فرانسيسكو مدينة في األمريكية  للمستخدمين رسميا

 بحد قصيرة تغريدات كتابة لمستخدميه يتيح و ،2007أكتوبر في عام بشكل

 لعدد االقصى الحد مضاعفة تويتر أعلن 2017 نوفمبر 8 وفي  حرف 140أقصى

 حوالي تويتر المستخدمين، ويضم لجميع حرف 280 الى 140 من حروف التغريدات

 إلبقاء استخدامه يفضلون الذين السياسيين المشاهير من مستخدم أغلبهم مليون 500

  .(37) أخبارهم ونشاطاتهم بآخر علم على متابعيهم

 :YouTubeثالث ا موقع يوتيوب 

التقطوا مجموعة   اليوتيوب لمجموعة من األصدقاء موقع إنشاء فكرة جاءت       

هنا  من زمالئهم، بين نشرها في ورغبوا أصدقائهم ألحد حفلة  الفيديو في مقاطع من 

 كانت ومشاهدتها، و الفيديو أفالم رفع من يمكنهم موقع إنشاء فكرة لديهم تبلورت

 أشهر. خالل وتجهيزه إعداده وتم 2005فى عام األولى  البداية
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ً  الموقع يسمحو ،  للمستخدمين برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو األصلية مجانا

ً ويقدم أيض منتدى يتيح لألشخاص االتصال باآلخرين، كما يعمل كنظام أساسي  ا

للتوزيع لمن يقوموا بإنشاء المحتوى األصلي والشركات الُمعِلنَة، وقامت جوجل 

ساعة من الفيديو كل دقيقة،  60، و يتم تحميل  2006باإلعالن عن شراء الموقع عام 

مليا ا رت من  4أي أنه يتم تحميل ساعة واحدة من الفيديو كل ثانية، وتتم مشاهدة 

 مقاطع الفيديو كل يوم.

وهو موقع يتم االشتراك فيه حتى يتمكن المستخدم من وضع مقاطع الفيديو والتعليق 

تم االشتراك مجانًا فى عليها والتعبير عن مشاعره تجاه مقاطع الفيديو وصانعيها, وي

الموقع, ويستطيع المستخدمون البحث عن مقاطع الفيديو بسهولة عن طريق كلمات 

دالة, وعند نجاح عملية البحث تظهر التفاصيل الخاصة بالمقاطع مثل عناوين المقاطع 

وتصنيفها وعدد مرات المشاهدة, وكذلك تاريخ إضافة المقطع واسم المستخدم صاحب 

 .(38)المقطع

 :MySpaceبعا : موقع ماى سبيس را

 المواقع أكبر وثالث ، العالم في لغة بأي المكتوبة الوب مواقع اكبر سادس الموقع يعد

ً  المتحدة الواليات في الشعبية  تفاعلية وهو شبكة ، اليسكا لموقع األمريكية وذلك طبقا

 ونشر كالمدونات خدمات أخرى إلى باإلضافة الخدمة في المسجلين األصدقاء بين

 في مقره يقع،وم  2003أنشئ الموقع في عام الفيديو،و ومقاطع والموسيقى الصور

  األمريكية، المتحدة الوالياتفي  كاليفورنياب مونيكا سانتا

 :Instagram خامسا:موقع االنستجرام

 لتبادل موقع سيسترون ، وهو وكيفن كريجر، بواسطة مايك م2010أطلق الموقع عام 

 حسابه ربط للمستخدم ويتيح الكمبيوتر، أو المحمول عبر الهاتف والفيديوهات الصور

 على له صورة نشر من يمكنه االختيار ومن ذلك كالفيس بوك، له آخر حساب بأي

 نفسه ، يشير الوقت في الربط بها تم التي المواقع باقي على تنشر أيًضا رام إنستج

 مليون 300 وجود 2017إلى 2016 عام من الثالث الربع نهاية في أجري إحصاء

 .فعال مستخدم

 :(39)بعدة مميزات منها، ما يلي  االجتماعيالتواصل  عمواقتتميز و

والقيام باألنشطة  إمكانية التواصل مع العالم الخارجي، وطرح األفكار وتبادلها،

المختلفة التي تُساهم في التقرب من اآلخرين والتواصل معهم. عرض المشاريع 

سهولة ، وعالوة على ذلك ،واإلبداعات التي تُساعد على نمو المجتمع وازدهاره

االستخدام: فالشبكات االجتماعية تستخدم باإلضافة للحروف وبساطة اللغة، تستخدم 

العالمية: حيث تلغى الحواجز ، واخيرا  الرموز والصور التي تسهل للمستخدم التفاعل
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الحدود الدولية، حيث يستطيع الفرد في الشرق الجغرافية والمكانية وتتحطم فيها 

 التواصل مع الفرد في الغرب، في بساطة وسهولة.

 :فيالعديد من السلبيات, يتمثل بعضها  االجتماعيكما أن لمواقع التواصل 

و انتشار  عدم وجود الرقابة، وانعدام المسؤولية لدى البعض من المستخدمين،

نشرها لألفكار الضالة مثل ترويج العنف ، والشائعات والمبالغة في نقل األمور

وعدم تبادل االحترام في بعض النقاشات،  والمشاركة فيه, والجنس والتورط فى مباذله

وعدم تقبل آراء الغير، و إهدار الوقت وعدم استغالله في أمور ُمفيدة، عزل البعض 

عرض والت، عن أسرهم  والمجتمع المحيط بهم ، وعدم احترام خصوصية الغير 

لبعض الخداع فبعض األشخاص عبارة عن مسوقين للمنتجات وهذا مثال على خدعة 

ظهور لغة جديدة بين الشباب, حيث تحولت حروف اللغة العربية ، واخيرا   بسيطة

" 3" والعين "2" والهمزة "7على سبيل المثال إلى رموز وأرقام وبات حرف الحاء "

 .(40)" إلخso3adب "" وكلمة سعاد تكت"7warوكلمة حوار تكتب 

 : (41)األزمةتطور 

ويساعد معرفة مراحل  تطور  األزمةباختالف طبيعة  األزمةتختلف مراحل تطور    

، إذ ركز بعضها على مراحل دورة األزمة،فتتباين النماذج التي تناولت مراحل تطور 

 حياتيا الخمس:

مرحلة الميالد ،ومرحلة النمو واالتساع ،و مرحلة النضج ،و مرحلة االنحسار 

 مرحلة االختفاء . والتقمص،و

 لى ثالثة مراحل كالتالي :إفي حين يقسمها البعض 

وتمثل فترة محددة غير ظاهرة للعالم الخارجي تسبق : األزمةأوال: مرحلة ما قبل 

األلم الذي يزداد ببطء في هذه المرحلة، والتي ، وتشير إلى بدايتها ، وبداية األزمة

 تظهر فيها ثالث مراحل ضمنية وهي :

تحذير  إشارةإذ يعكس تكرار االعمال غير متقنة األداء . مرحلة انعدام األداء: 1

 . لإلدارة

وهي الفترة االطول في هذه المرحلة وتمتاز بتراكم المشكالت التي . مرحلة اإلنكار: 2

 دون االعتراف بها او بخطورتها . تم التعرف عليها

إذ يسيطر شعور الخوف والغضب، وتبادل االتهامات . مرحلة الخوف والغضب: 3

 فتنشأ

 . األزمةالصراعات التي تفجر 
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وهي مرحلة الالعودة للوضع السابق، وتمتاز بالسرعة والحدة : األزمةثانيا: مرحلة 

ويرتفع حجم تأثيراتها في اإلدارة  األزمةإذ تحدث فيها ، وبالتدفق السريع لألحداث 

كذلك مستوى األلم إلى أعلى نقطة، وتكوف أبعاد الفشل مدمرة وواضحة للعيان تصنع 

 حالة من الفزع والذعر وتؤدي إلى االنهيار.

غير المدارة بالصدمة  األزمةتعرف المرحلة األخيرة من : األزمةثالثا: مرحلة ما بعد 

يهبط األلم ببطء إال أنه يستقر عند  األزمة،وعد م التأكد،  وفقدان األمل ومع انتهاء 

 مستوى أعلى من بدايته .

وخالصة القول ان لمواقع التواصل االجتماعي دور في تزويد الشباب باألخبار 

خالل تقديم كم  من األزمةسواء قبل او اثناء او بد  األزماتوالمعلومات ، في وقت 

هائل من المعلومات المتداخلة في عناصرها ومتشابكة واظهار عدد من االسباب التي 

تؤدى الى التعقيد وظهور مؤيد ومعارض ، واتضح جليا عنصر المفاجأة الذى يظهر 

في وقت غير متوقع ، ونجد ان هناك اخفاء عن عمد لعدد من البيانات األساسية التي 

ومن ثم اجمع المبحوثين انهم لديهم صدمة في كمية المعلومات تعبر عن الحقيقة ، 

 . األزمةالزائفة ، مما يوحى بان هناك شك في ايجاد حلول او بدائل للحلول لتك 

 نتائج الدراسة :

 تتلخص في اإلجابة على تساؤالت وفروض الدراسة وجاءت على النحو التالي :

 :االجتماعي استخدام الشباب المصري لمواقع التواصلطبيعة  -1

 سباب استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي:أ: أوال  

 ( 3جدول رقم )

يوضح أسباب استخدام مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للحصول على 

 المعلومات:

 ن ك أسباب االستخدام

 %71.9 207 نقل األخبار والمعلومات فيلتميزها بالسرعة 

 %68.1 196 لألحداث والوقائع الفعليتوضيح الواقع  فيألنها تساهم 

 %64.9 187 وسائل اإلعالم األخرى فيألنها تجمع بين أكثر من مصدر وهو ما ال يتوافر 

 %35.1 101 لسهولة الرجوع إلى المعلومات مدعمة بالصوت والصورة والفيديو

ع على أكثر التعرف على آراء وتحليالت المختصين واالطال في تساعدنيألنها 

 من وجهة نظر

22 7.6% 

من بيانات الجدول السابق أن  أهم أسباب  استخدام مواقع التواصل االجتماعي يتضح  

نقل األخبار والمعلومات فيكمصدر للحصول على األخبار هو "لتميزها بالسرعة 

لألحداث  الفعليتوضيح الواقع  في, يليها " ألنها تساهم  %71.9" بنسبة 

, يليها "ألنها تجمع بين أكثر من مصدر وهو ما ال يتوافر  %68.1والوقائع" بنسبة

, يليها "لسهولة الرجوع إلى المعلومات  %64.9وسائل اإلعالم األخرى" بنسبة في
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التعرف  في تساعدني, ثم "ألنها  %35.1بنسبة مدعمة بالصوت والصورة والفيديو"

 .%7.6واالطالع على أكثر من وجهة نظر" بنسبةعلى آراء وتحليالت المختصين 

و يمكن تفسير ذلك بأن المبحوثين من الشباب الجامعي يهتمون أوالً في مواقع 

التواصل االجتماعي بالسرعة في الحصول على األخبار , و ثانيِا بإمكانية الرجوع 

اقع إلى المعلومات مدعمة بالصوت و الصورة و الفيديو و هما من أهم مميزات مو

التواصل االجتماعي , فقد لعبت المواقع دوراَ ال يمكن تجاهله في نشر األخبار و 

تبادل المعلومات متجاوزة بذلك مقص الرقابة التي تمارسها العديد من الحكومات على 

 .اإلعالم التقليدي 

 :أهداف استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعيثانيا : 

 ( 4جدول رقم )

ماعي كمصدر للحصول على األخبار أهداف استخدام مواقع التواصل االجتيوضح 

 المعلومات:و

 ن ك أهداف االستخدام

 %49 141 األزماتتجاه القضايا و موقفيلتحديد 

 %48.3 139 لتمضية وقت الفراغ فقط

 %33.7 97 للتسلية واإلمتاع

 %27.1 78 األزماتللحصول على معلومات عن مختلف 

 %19.1 55 األزماتلفهم مواقف ورؤى المختصين إزاء 

 %7.3 21 األزمات  فيالتخاذ الموقف المناسب 

يظهر الجدول أهداف استخدام مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للحصول على 

لتحديد موقفى تجاه القضايا  األخبار و المعلومات جاء في المرتبة األولى هدف "

, يليه  %48.3, يليه هدف " لتمضية وقت الفراغ فقط"بنسبة%49" بنسبة  األزماتو

للحصول على معلومات عن  , يليه هدف " %33.7هدف " للتسلية واإلمتاع " بنسبة

لفهم مواقف ورؤى المختصين إزاء  , يليه هدف "%27.1 " بنسبة األزماتمختلف 

" بنسبة  األزماتاسب فى  التخاذ الموقف المن , ثم هدف " %19.1" بنسبة األزمات

7.3%. 

أظهرت األخبار والمعلومات في الرتبة األولى بنسبة  ( التي 2016العمودي )  دراسة

نفذت في جامعات أردنية وأظهرت  التي (42) ( 2014)الرشيد،  ودراسة(، % 85.3) 

بوك هو التواصل مع  أن أكثر دوافع استخدام طلبة الجامعات األردنية لشبكة الفيس

ً األصدقاء واألهل والتفاعل معهم  التي نفذت  وكذلك تتفق مع نتائج وفكرياً، اجتماعيا

، وأظهرت أن  63.77%(43) (2016كينديا،)  دراسة و, في جنوب غرب نيجيريا 

ثلثي المستخدمين يستخدمونها لغرض البقاء على معرفة باألحداث/ األخبار، ثم لقضاء 

 سلية.والت الفراغوقت 
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 مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما  ومتابعة من قبل الشباب المصري. -2

 (5جدول رقم )

 يوضح المقارنة بين معدل متابعة مواقع التواصل االجتماعي المختلفة:

 النسبة التكرار مواقع التواصل االجتماعي

 246 85.4% (Face Book)فيس بوك 

 36 12.5% (Twitter)تويتر 

 83 28.8% (You Tube)يوتيوب 

 6 2.1% (MySpace)ماي سبيس 

 45 5.6% (Instagram)انستجرام 

) الفيس يتضح من بيانات الجدول السابق أغلب أفراد العينة يحرصون على متابعة 

(، يليها متابعتهم %12.5بنسبة ) )تويتر((، يليها متابعتهم %85.4( بنسبة )بوك

( ، وأخيراً 2.1بنسبة ) )ماي سبيس( (، يليها متابعتهم %28.8بنسبة ))يوتيوب( 

 (،وذلك كما يوضحه الشكل التالى :%5.6بنسبة ) )انستجرام(متابعتهم 

 

 ( 1شكل رقم ) 

 يوضح المقارنة بين معدل متابعة مواقع التواصل االجتماعي في وقت األزمات

بين  راً  انتشا األكثر هما وتويتر بوك والفيس آب الواتس أن على النتائج هذه وتدل

التي توصلت إلى أن  (44) (2015دراسة رضا االشرم )مع ،وتتفق العينة أفراد 

استجابات المشاركين لديهم درجة متوسطة من االرتباط المتعلق بوسائل التواصل 
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االجتماعي خاصة بالفيس بوك على الرغم من أن معظم المشاركين أشاروا أنهم 

 الفيس بوك أصبح جزًءا من نشاطهم اليومي والروتين اليومي.  متفقون على أن

 : الوسائل المستخدمة في متابعة الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي-3

 (6جدول رقم جدول )

 يوضح الوسيلة المستخدمة في تصفح مواقع التواصل االجتماعي: 

 النسبة التكرار الوسيلة المستخدمة في تصفح مواقع التواصل االجتماعي

 %54.5 157 جهاز كمبيوتر لالستخدام الشخصي

 %69.1 199 هاتف محمول، مثل آي فون، أندرويد أو بالك بيري

 6.6 19 جهاز لوحي، مثل آي باد او غيره

يتضح من بيانات الجدول السابق ارتفاع نسبة متابعة المبحوثين لمواقع التواص 

(، يليها %69.1حيث بلغت النسبة ) )جهاز محمول( االجتماعي من خالل استخدام 

(، يليها استخدام 54.5بنسبة))جهاز كمبيوتر لالستخدام الشخصى(  استخدامهم 

(،وذلك كما يوضحه الشكل التالي %6.6بنسبة ))جهاز لوحي، مثل آي باد او غيره( 

: 

 

 ( 2شكل رقم )

اعي لدى الشباب محل يوضح الوسيلة المستخدمة في تصفح مواقع التواصل االجتم

 الدراسة 

وتتفق مع العديد من نتائج االبحاث في تفضيل المبحوثين للهاتف المحمول في   

الولوج إلى مواقع التواصل االجتماعي ،وذلك لسهولة حمله مع توفر تطبيقات لكافة 

 مواقع التواصل االجتماعي على تلك الهواتف .
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  االجتماعي :ايجابيات وسلبيات مواقع التواصل 

 ( 7جدول رقم )

 يوضح ايجابيات و سلبيات مواقع التواصل االجتماعي :

 نسبة  تكرار  اإليجابيات و السلبيات

 %50.5 152 التواصل مهاره من خبرات اكتساب في االجتماعى التواصل مواقع ساعدتني

 %8.3 25 والوقت للمال مهدرة االجتماعى التواصل مواقع

 %18.6 56 الثقافة مستوى رفع في االجتماعي التواصل مواقع تؤثر

 %4.7 14 التواصل مواقع علي الفراغ وقت قضاء من أفضل بالناس واالختالط االهل مع الجلوس

 %33.2 100 الفرد شخصية تطوير في دور لها االجتماعي التواصل مواقع

 %5 15 الدراسى مستوايا على بالسلب أثرت

 %4.3 13 العزلة وأفضل انطوائًيا شخًصا أصبحت

يتضح من الجدول السابق سلبيات و إيجابيات مواقع التواصل االجتماعي  جاءت "  

اعدتني مواقع التواصل االجتماعي في اكتساب خبرات من مهاره التواصل بنسبة 

, يليه مواقع التواصل االجتماعي لها دور في تطوير شخصية الفرد" %50.5بلغت 

االجتماعي في رفع مستوى الثقافة"  ، يليه "تؤثر مواقع التواصل%33.2بنسبة بلغت 

، يليه مواقع التواصل االجتماعي مهدرة للمال والوقت بنسبة %18.6بنسبة بلغت 

، يليه %5،يليه )أثرت بالسلب على مستوايا الدراسي ( بنسبة بلغت %8.3بلغت 

"الجلوس مع االهل واالختالط بالناس أفضل من قضاء وقت الفراغ علي شبكات 

، واخيرا" أصبحت شخًصا انطوائيًا وأفضل العزلة" %4.7ة بلغت التواصل" بنسب

 .%4.3بنسبة بلغت 

أن التواصل في العالم االفتراضي يسمح (45)(  2011وتوضح دراسة ) تاركل 

بامكانية التواصل من اى مكان وفى اة وقت ، ليس فقط يمكن أن نقرر متى وأين نريد 

 نريد أن نكرس للقيام باتصالنا بعناية.التواصل، ولكن يمكن  أن نقرر كم من الوقت 

 : مزايا مواقع التواصل االجتماعي 

 (8جدول رقم ) 

يوضح المزايا التي تتمتع بها مواقع التواصل االجتماعي من حيث القدرة على  

 النقاش مع اآلخرين :

 ن ك مزايا مواقع التواصل

 %28.5 86 االستفسار عن زوايا و جوانب أخرى حول حدث معين بشكل أسرع

 % 27.2 82 التفاعلية و المرونة التي تحظى بها

 %15 45 التعبير عن الرأي بحرية دون قيود أو خوف

 %12 36 تكون القدرة على الرؤية النقدية للموضوعات المختلفة

 %11 33 تنمي مهارة التعامل مع اآلخرين

 %6.3 19 التعرف على أفكار و أيديولوجيات و ثقافات أخرى

 %100 301 المجموع
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يظهر الجدول إن أهم ميزة تتمتع بها مواقع التواصل االجتماعي "االستفسار عن 

 %28.5زوايا و جوانب أخرى حول حدث معين بشكل أسرع  "حيث بلغت نسبتها 

، ثم % 27.2،تم تليها ميزة "التفاعلية و المرونة التي تحظى بها" حيث بلغت نسبتها 

, يليها " تكون القدرة %15بحرية دون قيود أو خوف بنسبة " التعبير عن الرأي 

, يليها تنمي مهارة التعامل مع %12عللى الرؤية النقدية للموضوعات المختلفة بنسبة 

"، و أخيراً" التعرف على أفكار و أيديولوجيات و ثقافات %11اآلخرين  بنسبة 

 .%6.3أخرى " بنسبة 

الجتماعي  بسبب المرونة و التفاعلية التي و يمكن تفسير ذلك أن مواقع التواصل ا

تحظى بها أتاحت للكثيرين التعبير عن الذات بحرية , فهي وسيلة ينشئها األشخاص 

إلبداء آرائهم بحرية دون قيود و بعيداً عن المراقبة األمنية , و بالتالي عدم التعرض 

ز ثقة الفرد للكبت و القمع الذي تمارسه بعض الدول على مواطنيها, و هو ما يعز

بنفسه و يدعم حرية الرأي و التعبير, و هو ما يؤكد على أن مواقع التواصل 

ً في زيادة التفاعل االجتماعي , حيث تسمح بإنشاء  االجتماعي تلعب دوراً هاما

المجموعات التفاعلية بين األفراد من مختلف أنحاء العالم يجمعهم مجتمع افتراضي 

اآلراء و األفكار, و هو ما يساهم في زيادة الوعي  تقني واحد يتم من خالله تبادل

الثقافي و السياسي لدى الشباب و يشكل بالنبة إليهم موقع لقاء بعيداً عن الحواجز 

المكانية و الفواصل الزمنية لتبادل الثقافات و ممارسة حرية التعبير عن الرأي خاصة 

من حرية الرأي و  في الدول العربية التي ظلت شعوبها لسنوات طويلة محرومة

التعبير و هو ما يعمل على تعزيز ثقة األفراد في أنفسهم حيث نالحظ بأن أكثر من 

نصف أفراد العينة أفادوا بأن تللك المواقع ساعدتهم في التنفيس و التعبير عن آرائهم 

 بكل حرية .

التي أظهرت أن لمواقع (46)(  2011ووتفق مع هذه النتيجة نتائج دراسة ) سويجر 

 لتواصل االجتماعي تتأثر كبير على معتقدات وسلوكيات المواطنين .ا

ممن خالل  المصرييتزود بها الشباب  التي األزماتطبيعة المعلومات عن  -4

 : االجتماعيمواقع التواصل 

 ( 9جدول رقم )

 :األزماتيوضح كيفية علم المبحوثين ب

 النسبة التكرار األزماتكيفية علم المبحوثين ب

 %25 75 وسائل اإلعالم التقليديمن خالل 

 %36.5 110 من خالل الزمالء والمعارف

 %38.5 116 بشكل عفوي أثناء استخدام اإلنترنت

 %100 301 المجموع 
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)بشكل عفوي يتضح من بيانات الجدول السابق ارتفع نسبة معرفتهم بها من خالل

)الزمالء (، يليها معرفتهم بها من خالل%38.5بنسبة بلغت ) أثناء استخدام اإلنترنت(

)وسائل اإلعالم (، يليها معرفتهم بها من خالل 36.5بنسبة بلغت )والمعارف( 

 (.%25بنسبة )التقليدي( 

في األخير يمكن القول بأن مواقع الشبكات (47)  (2015خالد منصر )دراسة 

مصادر معلومات الكترونية مختلفة  تحتوي على افتراضيةاالجتماعية أضحت مكتبة 

 تنافس المصادر التقليدية،

 :التي يتابعها الشباب المصري على مواقع التواصل االجتماعي األزماتنوع -أ

 (10جدول رقم )

 التي يتابعها المبحوثين علي مواقع التواصل االجتماعي: األزماتيوضح أهم 

 النسبة التكرار الموضوعات

 %53.1 153 الرياضية األزمات

 %47.6 137 االجتماعية األزمات

 %5.2 15 االقتصادية األزمات

 %25 72 الثقافية األزمات

 %18.4 53 الدينية األزمات

 %6.6 19 السياسية األزمات

 %11.5 33 الفنية األزمات

 %47.6 137 الصحية األزمات

يتضح من الجدول السابق أهم الموضوعات التى يهتم المبحوثين بمتابعتها علي مواقع 

حيث  األزماتالرياضية فى مقدمة هذه  األزماتالتواصل االجتماعي، حيث جاءت 

االجتماعية والصحية بنسبة متساوية حيث  األزمات(،يليها %53.1بلغت النسبة )

الدينية  األزمات(،يليها %25افية بنسبة)الثق األزمات(،يليلها %47.6بلغت النسبة )

السياسية  األزمات(،و أخيراً %11.5الفنية بنسبة ) األزمات(،يليها %18.4بنسبة )

 (.%6.6بنسبة )

 يمر التي المرحلة وحسب المجتمع حسب تختلف اهتماما األكثر األزمات أن ويبدو

 المصري الشباب على أجريت وهي مثال،(48)(2014) رفاعي دراسة أظهرت إذ فيها،

 لمواقع الدراسة عينة المصري الشباب استخدام دوافع  أهم أن (سنة،و18-21)

 وهذا سياسية، معلومات من يحتاجونه ما لهم توفر أنها في يتمثل االجتماعي التواصل

 التي السنة تلك في مستقرة غير سياسية حالة في يمر كان المصري المجتمع ألن

 .الدراسة فيها أجريت

 فيالرياضية ،وليس  األزمات فيين جاءت ثن معظم استجابات المبحوأوقد لوحظ 

عينة الدراسة بشكل من الشباب كما توقع الباحث وبسؤال عينة   السياسيالجانب 
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نه يتخوفون من تداول المعلومات واالخبار السياسية دون التحقق من أب أشاروامنفرد 

 . الشائعاتمصادرها ، وذلك منعاً النتشار 

التي تم تزويدهم باألخبار  األزماتفي حين اتفق معظم الشباب على عدد من 

 والمعلومات وان كان معظمها ازمات رياضية ، وازمات اجتماعية ومن اهمها :

،  العب نادى الزمالك  باسم مرسيالرياضية منها ازمة  األزماتعلى سبيل المثال 

وتويتر كل تفاصيل حياته خارج  مدمن لمواقع التواصل فيس بوك وانستجراموانه 

الملعب وداخله تكون على مواقع التواصل يفضل ان ينهي خالفاته او يشكو النادي او 

يعلن رحيله على صفحات مواقع التواصل واستخدمها في ان يكون العب مثير للجدل 

في كل تصرفاته خاصة خارج الملعب ، كما خالف تعليمات ناديه ووضع صوره له 

وقال انه حزين لرحيله وطبقت عليه الغرامة ولكنه اعتذر وانتهى االمر مع فيريرا 

 .باإلضافة لصورة قرن الفلفل

تسببت صفحات التواصل االجتماعي في أزمة كبيرة للنجم المصري، أحمد حسام 

، وهو األمر الذي يوضح بإقالته من تدريب فريق الوحدة السعودي ، انتهت«ميدو»

 .حياة المشاهير وكل مستخدميها بشكل عام مدى تعمق مثل هذه المواقع في

في حين شهدت مالعب كرة القدم في الفترة األخيرة العديد من حاالت االرتفاع 

الملحوظ في أهمية وسائل التواصل االجتماعي؛ فأصبحت المحرك والداعم األساسي 

لكثير من النجوم، وحائط صد للدفاع عن الالعب المفضل، أو من ناحية أخرى تعد 

 .برا للمطالبة بتطبيق أقسى العقوبات على أي مخطئمن

أزمة مواقع التواصل وانخراط الالعبين فيها بشكل زائد عن الالزم جعل الزمالك 

ألف جنيه كغرامة مالية اذا ما استخدم الالعبون مواقع التوصل في نشر  300يقرر 

حساباتهم صور شخصية بل واجبر رئيس الزمالك الالعبين على ان يقوموا بإغالق 

 .في مواقع التواصل المختلفة ولكن لم يفعل احد منهم ذلك

في واقعة « شيرين»تورطت  األزماتاستكمااًل لمسلسل  الفنية : األزماتما عن أ

هنا ممكن أتكلم »جديدة مؤخًرا، بعد تصريحها خالل حفلها في البحرين، وقالت: 

لتقرر نقابة المهن  براحتي لكن أنتم عارفين في مصر مبقدرش أتكلم براحتي،

الموسيقية إيقافها عن الغناء وإحالتها للتحقيق، كما رفع المحامي سمير صبري دعوى 

قضائية بحقها يتهمها باإلساءة لمصر، فيما نفت المطربة ما نُسب إليها في بيان 

 أصدره مكتبها اإلعالمي.

مثلت مواقع التواصل االجتماعي مسرحا آخر من مسارح  السياسية : األزماتوعن 

وأزمة الخليج وإن بدأت بشكل  الخليجية التي انطلقت بإعالن حصار قطر األزمة

 فجائي وفردي فإنها تحولت إلى صراع حقيقي بين مشروعين داخل المنطقة العربية.

https://arabia.as.com/article/26772/%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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يمثل مواقع التواصل تختلف في شهرتها وانتشارها بين المشرق والمغرب حيث ف

تويتر أهم منصات الفضاء االفتراضي خليجيا في حين يمثل فيسبوك الفضاء المفضل 

وليس الحصار المضروب على دولة خليجية صغيرة  ،واألهم في دول المغرب الكبير

 .والمطالبة بإغالق قناة الجزيرة 

مواقع التواصل االجتماعي تحولت هي األخرى من حديث عن صراع محلي إلى 

خفيه هذا الصراع من أجندات كبيرة ستحدد مستقبل األمة ومستقبل شعوبها تناول ما ي

 ألجيال قادمة.

مشكلة نجيب  هامن أشهرو االقتصادية ، األزماتهم أ ةفراد العينأخيرا ذكر أو 

بيع حصة  فيموبينيل وكانت سبب شركة ساويرس اللي أثرت بشكل مباشر علي 

 نجيب ساويرس لشركة أورانج.

 :الشباب المصري على مواقع التواصل االجتماعيمدى تفاعل -ب

 ( 11جدول رقم )

يوضح مدي التفاعل مع األطروحات المتداولة علي مواقع التواصل االجتماعي فى 

 :األزماتوقت 

 النسبة التكرار مدي التفاعل

 Like 163 54.2%أسجل إعجابي بها 

 Share 46 15.3%أمررها لآلخرين 

 Comment 23 7.6%أعلق عليها 

 %22.9 69 أطلع عليها وال اهتم

 %100 301 المجموع 

يتضح من بيانات الجدول السابق أنه فيما يتعلق بمدي تفاعل المبحوثين مع 

األطروحات المتداولة علي مواقع التواصل االجتماعي ارتفاع نسبة من يسجلون 

) أطلع  (، يليها%54.2حيث بلغت نسبتهم ) (Like) ـإعجابهم بهذه األطروحات ب

(، ثم )أعلق %15.3(، يليها أمررها لآلخرين بنسبة)%22.9عليها وال اهتم( بنسبة )

 (.%7.6عيها( بنسبة )

 األنشطة أن جدو، ف Junco ( 2012 )(49) جانكووتتفق هذه النتيجة مع دراسة  

 المحتوى، على والتعليق الصور، مشاهدة المشاركين بين شهرة األكثر الثالثة

 معه، وتتفق ايضاً  يتواصل الذي الشخص به يقوم ما لمعرفة والبحث والتدقيق
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 ( 3شكل رقم )

يوضح مدي التفاعل مع األطروحات المتداولة علي مواقع التواصل االجتماعي فى 

 األزماتوقت 

  الفترة الزمنية الذى يتاح فيها للشباب المصري من متابعة األزمات على مواقع

 التواصل االجتماعي

 ( 12جدول )

 يوضح األوقات التي يزداد فيها استخدام مواقع التواصل االجتماعي:

 النسبة التكرار األوقات

 %44.8 129 في أوقات األزمات

 %33.7 97 حسب طبيعة األحداث

 %21.5 62 عند الرغبة في الحصول علي معلومات

 %37.2 107 في األجازات والمناسبات

 %6.9 20 في كل األحوال تقريبا  

 %10.4 30 ال يوجد وقت محدد

 يتضح من بيانات الجدول السابق ما يلي:

يتضح من بيانات الجدول السابق أنه فيما يتعلق باألوقات التي يزداد فيها تعرض  

المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي ارتفاع نسبة تعرضهم لها في أوقات األزمات 

(، يليها ارتفاع نسبة تعرضهم لها في األجازات %44.8حيث بلغت النسبة)

حسب طبيعة األحداث بنسبة  (، يليها%37.2والمناسبات حيث بلغت النسبة )

(، يليها ال %21.5(، يليها عند الرغبة في الحصول علي معلومات بنسبة)33.7%)

ً بنسبة )%10.4يوجد وقت محدد بنسبة ) (، %6.9(، وأخيراً في كل األحوال تقريبا

( وبما أن هذه المواقع تعد فضاءات نشر 50( )2015وتتفق مع دراسة خالد منصر )

لباحث من إخضاع ما يتم استرجاعه من معلومات من الشبكة إلى حرة ، البد على ا

 معايير تقييم المعلومات المختلفة كمرجعية الباحث والحداثة , عمق التغطية وغيرها.
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 ( 13جدول رقم )

 يوضح فترة متابعة المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي قبل واثناء وبعد األزمة :

 النسبة التكرار  التواصل االجتماعيفترة متابعة المبحوثين لمواقع 

 %40.2 121 قبل  حدوث األزمة 

 %56.1 169 أثناء األزمة 

 %3.7 11 بعد حدوث األزمة 

 %100 301 المجموع

يتضح من بيانات الجدول السابق أن أغلب أفراد العينة حرصوا علي متابعة األزمة 

( ، %40.2لها قبل األزمة بنسبة )(، يليها متابعتهم %56.1اثناء حدوثها بنسبة بلغت )

 (.%3.7واخيرا متابعة األزمة بعد حدوثها بنسبة بلغت )

 :األزماتأساليب التزود بالمعلومات وقت  -ج

 (14جدول رقم )

من مواقع التواصل االجتماعى وقت  األزماتالتزود بالمعلومات وقت  يوضح

 خرى :أو مصادر أ األزمات

 نسبة تكرار  األزماتالتزويد بالمعلومات وقت 

 %66.1 199 األزمةمواقع التواصل االجتماعي في التزود بالمعلومات قبل 

 %70 226 األزمةمواقع التواصل االجتماعي في التزود بالمعلومات اثناء حدوث 

 %9 27 األزمةمواقع التواصل االجتماعي في التزود بالمعلومات بعد حدوث 

 %36.5 110 واالصدقاءالتزود بالمعلومات من االهل 

 %21.6 65 التزود بالمعلومات من المواقع االخبارية  

 %14.3 43 التزود بالمعلومات من مواقع الصحف االلكترونية

 %8.6 26 التزود بالمعلومات من وسائل االعالم التقليدية  

من مواقع التواصل االجتماعي وقت  األزماتيظهر الجدول التزود بالمعلومات وقت 

االعلى بنسبة بلغت  األزمةاو مصادر اخرى  حيث جاءت اثناء حدوث  األزمات

، تليه التزود بالمعلومات من %66.1بنسبة بلغت  األزمة، وتالها قبل حدوث  70%

،تليه التزويد بالمعلومات من المواقع االخبارية  %36.5االهل واالصدقاء بنسبة بلغت 

علومات من مواقع الصحف االلكترونية بنسبة ،  يليه التزويد بالم%21.6بنسبة بلغت 

ثم مواقع التواصل االجتماعي في التزود بالمعلومات بعد حدوث  %14.3بلغت 

، واخيراً " التزويد بالمعلومات من وسائل االعالم التقليدية  %9بنسبة بلغت  األزمة

 . %8.6بنسبة بلغت 

فهي ال يجاريها وسيلة أخرى في  (51) (2014)رانيا يوسف  دراسةوتتفق مع نتائج 

يسر وما تتيحه من  والمنتشرة المتعددةصفحاتها  خاللمن  لالتصالوالتوسع ،الفعالية 

كما  ،والشائعات واألخبار الصادقة والكاذبة المعلومات تبادلوسهولة لنشر وانسياب و

 أنها األفضل لقدرتها على كشف تزوير األخبار والقصص .
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حياث يتااح أن وساائل التواصال االجتمااعي ( 2015شارم األ رضاا)دراسة وتتفق مع  

خاصة الفيس بوك ال تستخدم عادة لاللتقاء بأشخاص جدد، كما هو الحال للمساعدة فاي 

وسااائل التواصاال لصااداقات والعالقااات مااع الناااس وعلااى الاارغم ماان أن ااستكشاااف 

فاى حاين دد، بوك يمكن أن تستخدم كأداة لاللتقاء بأشخاص ج االجتماعي خاصة الفيس

إلااى أن الناااس فااي الغالااب يسااتخدمون (52)(  2006المااب وزمالؤهااا  )دراسااة تشااير 

الناس الذين يشعرون بأنهم يتواصلون معهم خارج الشبكة أكثار  بوك للبحث عن الفيس

 .الغرباء بوك كأداة للقاء من استخدامهم الفيس

والمعروضة على مواقع  األزماتمدى ثقة الشباب المصري بالمعلومات وقت  -5

 التواصل االجتماعي.

 ( 15جدول رقم )

 يوضح مستوى الثقة فيما تقدمه مواقع التواصل من اخبار و معلومات :
 ن ك مستوى الثقة

 %41.5 125 أثق فيه بدرجة كبيرة

 %36.9 111 أثق فيه بدرجة متوسطة

 %21.6 65 ال أثق فيه مطلقا  

 %100 301 المجموع

بيانات الجدول السابق ارتفااع أعاداد المبحاوثين الاذين يثقاون فاي األخباار و المعلوماات يتضح من 

المنشورة على مواقع التواصل االجتمااعي , حياث وصال عادد المبحاوثين الاذين يثقاون فاي مواقاع 

ماان المبحااوثين الااذين يثقااون فيمااا تقدمااه  % 78.4مبحوثاااً بواقااع 236التواصاال االجتماااعي إلااى 

االجتماااعي ماان أخبااار و معلومااات و تراوحاات هااذه النساابة مااا بااين " أثااق فيهااا  مواقااع التواصاال

،بينمااا بلااغ عاادد %36.9،و" أثااق فيهااا بدرجااة متوسااطة " بنساابة %41.5بدرجااة كبياارة " بنساابة 

المبحوثين الذين ال" يثقون" في األخبار و المعلومات المنشاورة علاى مواقاع التواصال االجتمااعي 

 .%21.6مبحوث بنسبة  65

ماان  % 70التااي أظهاارت أن نساابة (53)(  2014رفاااعي  ) دراسااة وتتفااق هااذه النتااائج مااع نتااائج 

يثاق فاي المعلوماات المنشاورة عبار مواقاع التواصال االجتمااعي بدرجاة متوساطة، و   العينة رادأف

 منهم ال يثق فيها. % 4.6منهم يثق بدرجة كبيرة فيها ، ونسبة  %25.4نسبة 

 ( 16جدول رقم )

 أسباب الثقة فيما تقدمه مواقع التواصل االجتماعي :يوضح 

 ن ك أسباب الثقة

 %3.8 9 لعمق معالجتها لالزمات و تقديم أدلة كافية 

 %1.7 4 لها تعرض الرأي و الرأي اآلخر

 %11.9 28 دون تحيز األزماتألنها تبرز الجوانب السلبية و اإليجابية في 

 %11.4 27 أوال  بأوللتنوع مصادرها و مواكبتها لالزمات 

 %22.5 53 ألنها تنقل الصورة الحقيقية 

 %48.7 115 ألنها ال تخضع لرقابة الحكومة

 %100 236 المجموع
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يتضح من بيانات الجدول السابق تعدد أسباب ثقة المبحوثين فيما تقدمه مواقع 

ألنها ال التواصل االجتماعي من أخبار و معلومات, و جاء في مقدمة أسباب ثقتهم  

" بنسبة  ألنها تنقل الصورة الحقيقية , يليه "%48.7" بنسبة  تخضع لرقابة الحكومة

دون تحيز  األزمات, يليه  " ألنها تبرز الجوانب السلبية و اإليجابية في 22.5%

لعمق , ثم"  %1.7" بنسبة لها تعرض الرأي و الرأي اآلخر , , يليه  %11.9بنسبة 

،وأخيراً يليه " لتنوع مصادرها  %3.8" بنسبة يم أدلة كافية معالجتها لالزمات و تقد

 .%11.4ومواكبتها لالزمات  أوالً بأول " بنسبة

ويمكن تفسير ذلك بأن أهم سبب ثقة المبحوثين في مواقع التواصل االجتماعي تنوع 

ً بعد ما لعبت دوراً جوهرياً في نقل  مصادرها ومواكبتها لألحداث خصوصا

من أكثر من مصدر و بأكثر من  األزماتباء و الصور الخاصة المعلومات واآلر

طريقة في أكثر من مناسبة , بشكل يمكنهم من الوثوق فيها كمصدر أساسي لألخبار 

المختلفة, خصوصاً التي تملك مصداقية عالية و دقة متميزة , فهناك مصادر لألخبار 

افة إلى تمتعها بمصداقية عبر مواقع التواصل االجتماعي تتميز بالسرعة و التنوع إض

 .عالية عند المتابعين , فهي تنقل األخبار بشكل سريع و تتجاوب مع المتابعين

 (17جدول رقم )

 يوضح أسباب عدم الثقة فيما تقدمه مواقع التواصل االجتماعي: 

 ن ك أسباب عدم الثقة

 %33.8 22  األزماتألنها تزيد الصراع بين افراد المجتمع في 

 %35.4 23 تروج لإلشاعات المغرضة و تشوه سمعة اآلخرينألنها 

 %9.2 6 و تركز على السلبيات المسؤولينألنها تسئ إلى 

 %10.8 7 ألنها تهتم بالخالفات فقط و تزيد الصراع بين المستخدمين

 %6.2 4 ألن محتوياتها غير كافية و غير موثقة

 %4.6 3  األزماتألنها تلعب دور في زيادة االحتقان تجاه 

 %100 65 المجموع

أما فيما يتعلق بأسباب عدم ثقة المبحوثين فيما تقدمه مواقع التواصل االجتماعي 

" ألنها تروج اإلشاعات المغرضة فيتضح من مؤشرات الجدول السابق تصدر سبب 

أول أسباب عدم ثقة المبحوثين  فيما تقدمه , %35.4و تشوه سمعة اآلخرين" بنسبة 

" محتوياتها غير ألنها تزيد الصراع بين افراد التواصل االجتماعي , يليهمواقع 

" ألنها تهتم بالخالفات فقط و تزيد يليه " "%33.8بنسبة  األزماتالمجتمع في 

 %10.8الصراع بين المستخدمين " بنسبة 

, يليه " ألن محتوياتها   %9.2ألنها تسئ إلى المسئولين و تركز على السلبيات بنسبة 

, ثم "  ألنها تلعب دور في زيادة االحتقان  %6.2ير كافية و غير موثقة " بنسبة غ

 . %4.6" بنسبة  األزماتتجاه 
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و يمكن تفسير ذلك من وجهة  نظر  المبحوثين أنه بالرغم من أهمية  هذه الوسيلة و 

اشتمالها على  عدد كبير و متنوع من المصادر , إال أنها مازالت تفتقر إلى معايير 

المصداقية و الدقة و الموضوعية ,  فأصبح كثير من المستخدمين ال يثقون بما تتداوله 

ً بعد نشرها أخباراً مغلوطة يثبت عدم صحتها  مواقع التواصل االجتماعي خصوصا

في وقت الحق و هو ما يعكس وعي المبحوثين بضرورة التأكد من شخصية القائم 

ً في حالة  باالتصال , فهي وسيلة سهل استغاللها في تشويه سمعة اآلخرين خصوصا

الصراع السياسي التي تدفع الخصوم السياسيين إلى التفنن في تزييف الحقائق بدقة و 

 حرفية  تامة للنيل من سمعة اآلخرين.

 النتائج المتعلقة بالفرض األول: 

توجد فروق ذات دالة احصائية للتحقق من صحة الفرض األول والذي ينص على أنه  

متوسطي درجات عينة الدراسة على استبانة الدراسة تعزى لمتغير النوع لصالح بين 

 االناث.

 Independent sample (T)قام الباحث باستخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة 

test  عينة الدراسة على استبانةوذلك للتحقق من داللة الفروق بين متوسطي درجات 

فكانت  األزماتفى التزود بالمعلومات وقت استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

 النتائج على النحو التالي:

 ( 18جدول ) 

داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة على استبانة استخدام  يوضح

 األزماتمواقع التواصل االجتماعي في التزود بالمعلومات وقت 

 المجموعة 

 

االنحراف  المتوسط العدد

 المعياري

مستوى  )ت(

 الداللة

 (0,01)  7,5 5,65 28,4 216 إناث  الدرجة الكلية

 2,69 19,83 85 ذكور

أن قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور  السابقيتضح من الجدول 

واإلناث على استبانة استخدام مواقع التواصل االجتماعي فى التزود بالمعلومات وقت 

(، ومن ثم فإن الفروق لصالح المجموعة ذات 0,01دالة عند مستوى داللة ) األزمات

 ، ومن ثم فإن الفرض األول قد تحقق.كانت لإلناث المتوسط األعلى 

 النتائج المتعلقة بالفرض الثاني: 

توجد فروق ذات دالة  للتحقق من صحة الفرض الثاني والذي ينص على أنه  "

احصائية بين متوسطات درجات عينة الدراسة على استبانة الدراسة تعزى لمتغير 

 معدل عدد ساعات اليومي لصالح ذوى االستخدام االعلى".
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 One way ANOVAقام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه 

 عينة الدراسة على استبانة وذلك للتحقق من داللة الفروق بين متوسطات درجات

فكانت  األزماتاستخدام مواقع التواصل االجتماعي في التزود بالمعلومات وقت 

 النتائج على النحو التالي:

 (  19جدول ) 

داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة على استبانة استخدام يوضح 

 األزماتمواقع التواصل االجتماعي في التزود بالمعلومات وقت 

مجموع  الدرجة الكلية

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

  32.91 2 65.83 بين المجموعات

1.39 

 غير دالة

 23.67 298 7052.33 داخل المجموعات

  300 7118.16 الكلي

( لداللة الفروق بين متوسطات درجات عينة تأن قيمة ) السابق يتضح من الجدول 

التزود بالمعلومات وقت  فيالدراسة على استبانة استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

 غير دالة، ومن ثم فإن الفرض الثاني لم يتحقق. األزمات

قل من ساعة يومياً أسواء  اليومي االستخدام ساعاتن الشباب بمعدل ويرجع ذلك أل

ً أو من ساعتين ،أ أو أكثر ال يمثل عندهم فروق ذات داللة  و من ثالث ساعات يوميا

 وبهذا لم يتحقق الفرض. ،

  نتائج الدراسة :

 همها ما يلى :أتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج من 

إن من أهم أسباب استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي  .1

نقل خصائص  فيتعد  بذلك اداة هامة  والتيخبار سرعة نقل األ فيالتميز 

وصلت نسبها من  ،والتيالفورية واالنية  فيوسمات تكنولوجيا االتصال 

عدد  إجماليمن  %71.9استجابات المبحوثين عينة الدراسة الى نسبة

االستجابات االخرى ، وتالها مساهمتها  في توضيح الواقع الفعلي لألحداث 

لك استخدامها لملفات الصوت والفيديو ،وجمعها  بين أكثر من مصدر، وكذ

 في االجتماعيميزت وسائل التواصل  التيهم الوسائط المتعددة أتعد  التي

 الدراسة الحالية .

هداف أهم ألشغل وقت فراغهم  من  األزماتوتعد تحديد المواقف تجاه  .2

كمصدر للحصول  االجتماعيلمواقع التواصل  المصرياستخدام الشباب 

خرى هداف األاأل إلجماليبالنسبة  %49بلغت نسبتها  ،والتيعلى المعلومات 

همها فهم مواقف ورؤى المتخصصين إزاء أمن  ،والتيتناولتها الدراسة  التي

ن الشباب أ ىمما يدل عل األزمات  فيالتخاذ الموقف المناسب  األزمات
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 األزماتهدافه الستخدام تلك المواقع هو أمحل الدراسة لم يكن من  المصري

 فينه ليس بالمشارك أويؤكد على ،وبشكل غير متوقع ، فجأةتظهر  نهاأل،

 . األزماتو البدء من خاللهم لهذه األزمات أصنع 

يعد الفيس بوك  من مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداماً ومتابعة من  .3

قبل الشباب المصري، ويليه بقية الوسائل  مثل التويتر واليوتيوب وماى 

اً االنستجرام ، وذلك في التزود بالمعلومات في األزمات لما لها سبيس ،وأخير

من إمكانية إدارة النقاش وتشكيل مجموعات يتناقل فيها األفراد تتمتع 

 بالسرعة العالية .

 %69.1يفضل الشباب المصري استخدام جهاز محمول بنسبة عالية بلغت  .4

الشباب المصري لمواقع ،وبذلك يعد من أهم الوسائل المستخدمة في متابعة 

التواصل االجتماعي ، وذلك لسهولة حمله وتوافر عدد من التطبيقات لمواقع 

 التواصل االجتماعي .

وتبرهن الدراسة إلى أن هناك عدد من ايجابيات وسلبيات لمواقع التواصل  .5

االجتماعي من أهمها اكتساب مهارة التواصل في مقدمة االيجابيات بنسبة 

ها تطوير السمات المختلفة لشخصيات الشباب ، ورفع ، وتال %50بلغت 

مستوى لثقافة لدى هؤالء الشباب ، وأما عن السلبيات التي أظهرها الشباب 

محل الدراسة فمن أهمها أنها مهدرة للمال والوقت ،وتراجع المستوى 

 التعليمي لهم ، وأخيراً  االنعزالية والميل إلى االنطوائية .

ن المميزات لمواقع التواصل االجتماعي اثناء وأوضحت الدراسة عدد م .6

النقاش مع االخرين ومنها االستفسار عن زوايا و جوانب أخرى حول حدث 

وتالها في الترتيب التفاعلية   %28.5معين بشكل أسرع والتي بلغت نسبتها 

والمرونة، والتعبير عن الرأي بحرية، القدرة على الرؤية النقدية 

التعامل مع اآلخرين  ،وأخيراً" التعرف على أفكار للموضوعات تنمي مهارة 

 و أيديولوجيات و ثقافات أخرى .

يتزود  التي األزماتوبرهنت نتيجة الدراسة الخاصة بطبيعة المعلومات عن  .7

نهم يتلقونها بشكل عفوي أممن خالل مواقع التواصل   المصريبها الشباب 

عينة  إجمالي( من %38.5بلغت نسبتها ) والتي، أثناء استخدام اإلنترنت

ن معرفتهم من خالل الزمالء والمعارف أمحل الدراسة ، و المصريالشباب 

المرتبة الثانية والثالثة ، مما يؤكد على  فيقارب ووسائل اإلعالم التقليدي واأل

 وطبيعتها . األزماتوعى الشباب بمثل هذه 

على مواقع التواصل  ومتابعتها للشباب األزماتوتعد فترة حدوث  .8

االستجابات لعينة  إجمالي( من %44.8بلغت نسبتها ) والتي االجتماعي،

ينشغل فيها الشباب  التيهم االوقات أمحل الدراسة من  المصريالشباب 
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 والمناسبات وحسب طبيعة األحداث، اإلجازات وتأتى األزماتبمتابعة تلك 

و ال يوجد وقت محدد ، أوعند رغبة الشباب  في الحصول علي المعلومات ، 

من  هين فترة الذروة أكل االحوال مما يبرهن على نتيجة مؤداها  في خيراً أو

زمات على تلك المواقع لكمية لأل المصرييتابع فيها الشباب  التيهم الفترات أ

وتداولها من خالل عدد من المشاركات المختلفة  األزماتلك تالمعلومات عن 

 نفسهم .أمن الشباب 

على مواقع التواصل  المصرييتابعها الشباب  التي األزماتهم أوعن  .9

الرياضية  األزماتجاءت على عكس المتوقع من الباحث فكانت  االجتماعي

سواء  األزماتوجاءت بقية ،( %53.1ولى اهتماماتهم بنسبة بلغت )أ هي

السياسية ،  خيراً أو الفنية وأو الدينية أو الثقافية أو الصحية أاالجتماعية 

 منهأب أشاروارجع الشباب عينة الدراسة بسؤالهم بشكل منفرد عن ذلك أو

، السياسية دون التحقق من مصادرها خباريتخوفون من تداول المعلومات واأل

 وذلك منعاً النتشار الشائعات .

ولى المرتبة األ فيطروحات تلك األ بأهم بإعجابهموجاء تسجيل الشباب  .10

ذلك  في( من استجابات الشباب محل الدراسة ، وتالها %54.2بنسبة  )

عدم التفاعل مما يبرهن على حرص  خيراً أو،وعدم االهتمام ، االطالع

ل مع تلك اععجابهم والتفإجيل أت فيالشباب محل الدراسة على الحذر 

 تخصص االعالم . وهو، مما يؤكد على طبيعة تعليهم  األزمات

ساليب التزود بالمعلومات وقت أهم أن من أوتؤكد الدراسة على نتيجة مؤداها  .11

، فاحتلت بذلك  %70بنسبة بلغت  االجتماعيمن مواقع التواصل  األزمات

خرى مثل أساليب أحياة الشباب وتراجع  فيهم داة األكونها األ فيالصدارة 

وسائل االعالم  خيراً أو،و حتى مواقع الصحف االلكترونية أقارب هل واألاأل

، وهذا بدوره يؤكد على مدى انتشار استخدام مواقع التواصل  التقليدي

 .المصريبين الشباب  االجتماعي

لى نتيجة مهمة عن مدى ثقة الشباب المصري محل إوتوصلت الدراسة  .12

 فيخبار جاء أمن معلومات و االجتماعيالدراسة بما تقدمه مواقع التواصل 

سباب هذه الثقة جاءت أو، %78.4تقدمه بنسبة بلغت  ول ثقتهم بماالمركز األ

, وتالها لها تعرض %38.2ألنها ال تخضع لرقابة الحكومة بنسبة :  كالتالي

 األزماتألنها تبرز الجوانب السلبية و اإليجابية في ،والرأي والرأي اآلخر 

اتاحت لهم تلقى االخبار والمعلومات  التيسباب ، والعديد من األدون تحيز 

 بكل ثقة . االجتماعيمن مواقع التواصل  األزماتعن 

سباب عدم الثقة وفى أ وجاءت. %21.6بلغت نسبتهم  التيما عن عدم الثقة أ    

وتشويه سمعة اآلخرين ، وتزيد الصراع ،لإلشاعات المغرضة  الترويج مقدمتها
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تبرهن عن  التيخرى سباب األعديد من األوال، األزماتفراد المجتمع في أبين 

 فين كانت نسبتهم ضعيفة مقارنة بثقتهم أال ،إعدم ثقتهم فيما يقدم من معلومات 

 . األزمات في االجتماعيود بالمعلومات من خالل مواقع التواصل زالت

ول بوجود فروق ذات داللة نه تحقق الفرض األأويتضح من نتائج الدراسة  .13

بين متوسطي درجات الذكور واإلناث على استبانة استخدام مواقع التواصل 

دالة عند مستوى داللة  األزماتالتزود بالمعلومات وقت  فياالجتماعي 

 (، ومن ثم فإن الفروق لصالح المجموعة ذات المتوسط األعلى اإلناث.0,01)

فروق م وجود عدلوذلك ، الثانيفرض ويتضح من نتائج الدراسة عدم تحقق ال .14

متوسطات درجات عينة الدراسة على استبانة استخدام ذات دالة احصائية بين 

 غير دالة. األزماتالتزود بالمعلومات وقت  فيمواقع التواصل االجتماعي 

 توصيات الدراسة :

 همها :أيوصى الباحث بعدد من التوصيات من 

على مواقع التواصل  األزماتدارة إمزيد من الدراسات حول كيفية  .1

 وطرق مواجهتها قبل انتشارها . األزماتوالتخطيط لمواجهة تلك   االجتماعي

من  التأكدتوعية الشباب بمزيد من الندوات وورش العمل حول كيفية  .2

وتوخى الحذر  وانتشارها، األزماتمهد ظهور  فيالمعلومات ومصادرها خاصة 

و التدوينات والروابط دون أخبار المعلومات واأل عند المشاركة والتفاعل مع تلك

 .والهوية المصرية  المصري القوميمن حفاظاً على األ تحقق

 األزمات تأجيج فيتوخى الحذر من وسائل االعالم التقليدية من المشاركة  .3

عادة إو االجتماعي،خبار والمعلومات على مواقع التواصل على نشر األ بالتأكيد

 خرى .أنشرها مرة 

 االجتماعي،البحوث الميدانية الخاصة بمواقع التواصل  فياالستمرار  .4

 تغير مستمر وبشكل سريع . فيزمات خاصة انها وتناولها لأل
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