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 اإللكرتونية املواقع يف اإلنسان حقوق لقضايا املصري اجلامعي الشباب تعرض
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  ملخص الدراسة باللغة العربیة:

تهدف الدراسة الحالیة إلي التعرف علي مدي تعرض  الشباب الجامعي لقضایا حقوق 

ته بمستوي المشاركة السیاسیة لدیهم، وتنتمي هذه الدراسة اإلنسان في المواقع اإللكترونیة وعالق

، واستخدمت في ذلك ارها استخدمت الباحثة منهج المسحإلي الدراسات الوصفیة، وفي إط

استمارة االستبیان ومقیاس المشاركة السیاسیة كأدوات لجمع البیانات المطلوبة، طبقت الدراسة 

مفردة من طالب الجامعات  ٤٢٣كترونیة قوامها علي عینة عمدیة من مستخدمي المواقع اإلل

     الخاصة والحكومیة فى الوجه البحري والوجه القبلي.   

  وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها:

  مواقع لتوجد عالقة ارتباطیة موجبة ودالة إحصائیًا بین مستوي تعرض المبحوثین

  یة لدیهم.  التواصل اإلجتماعي ومستوي المشاركة السیاس

  أثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین حجم تعرض المبحوثین

ومستویات المشاركة السیاسیة مواقع التواصل اإلجتماعي لقضایا حقوق اإلنسان في 

  لدیهم.
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Abstract 
Exposure of academic Egyptians youth to human rights issues in 

websites and its relationship to the level of their political 
participation 

Research Abstract : 

The study aims at identifying the extent to which university youth 
are exposed to human rights issues in websites and their relationship to 
the level of their political participation. This study belongs to the 
descriptive studies. The researcher used the media survey methodology, 
The study was applied to a sample of 423 web users from private and 
government universities in Upper Egypt and Upper Egypt. 

The study reached a number of results, the most important of which 
are: 

- There is a positive correlation and a statistically significant 
relationship between the level of exposure of the respondents to 
social networking sites and the level of their political participation. 

- The study proved that there is a positive correlation between the 
respondents' exposure to human rights issues in the social 
networking and their levels of political participation. 
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  مقدمه:

شهدت المواقع اإللكترونیة تطورا ملحوظا في مختلف البلدان العربیة واألجنبیة من حیث  

أعدادها المتزایدة، كما زاد عد زوارها نظرا لقدرتها علي مواكبة األحداث العاجلة والمعلومات 

لم الهامة  في كافة أنحاء العالم، ومكنت عددًا كبیرًا من المواطنین في جمیع أنحاء العا

وغالبیتهم من الشباب من التعبیر عن آرائهم ومطالبهم ، وعلي هذا األساس فإن المواقع 

اإللكترونیة أصبحت بشكل عام إحدى الوسائل االتصالیة التي أخذت حیزا واضحا ومهما علي 

شبكة اإلنترنت، وبدأ التنافس والتسابق شدیدا بین هذه المواقع في تقدیم المضمون بشكل یهدف 

    .ب المتلقي والتأثیر علیهإلي جذ

وتعد وسائل اإلعالم من أهم ألیات نشر المعرفة وتكوین اآلراء والمواقف واالتجاهات إزاء 

قضایا حقوق اإلنسان، إذ تقوم بنشر المبادئ األساسیة لها، وتقوم بنقد ممارسات وانتهاكات 

االت إلي ظهور الوسائل ألنظمة لهذه الحقوق ، ولقد أدت الثورة التكنولوجیة في مجال االتص

الحدیثة مثل المواقع اإللكترونیة وما توفره من كم هائل من المعلومات إلي تنامي حركة حقوق 

اإلنسان علي امتداد العالم متخطیة كل الحواجز لتضع اإلنسان أمام تحدیات جدیدة تعرفه علي 

  حقوقه المختلفة.

إلنسان وحریاته األساسیة من أهم وبناءًا علي الطرح السابق فقد أصبحت قضایا حقوق ا

القضایا المطروحة األن علي الساحة الدولیة خاصة بعد تقنین هذه المبادئ والحقوق في العدید 

من االتفاقیات واإلعالنات الدولیة ، وقد لوحظ في الفترة األخیرة أن المواقع اإللكترونیة قد أثرت 

معالجات تفسیریة وتحلیلیة ، حیث تمثل مفاهیم قضایا حقوق اإلنسان من خالل ما تطرحه من 

     المجال الحیوي باعتبارها مقوم هام للنهوض بالمجتمع بما تكرسه من مبادئ المواطنة

المتساویة والمساواة والعدالة االجتماعیة في الحقوق والواجبات  علي اعتبار أن لكل انسان 

  ة واالقتصادیة بكلیة واالجتماعیالحق في التعبیر عن انتماءاته واتجاهاته الفكریة والسیاس

  .حریة واستقالل

كما تعد المشاركة السیاسیة جوهر الحیاة الدیمقراطیة فى أى مجتمع ، والطریق إلى 

تحقیق التنمیة الشاملة المتواصلة ، فالمشاركة السیاسیة من اإلشكالیات المهمة التى تواجه 

ن المشاركة تدعم العالقة بین الفرد المجتمعات فى طریقها نحو التنمیة ، باإلضافة إلى أ

ومجتمعه األمر الذى ینعكس على شعوره باالنتماء للوطن، فالدیمقراطیة لكى تتحقق فى الواقع 

المجتمعى البد أن تكون مرتبطة بقضیتین رئیسیتین، هما الحریة السیاسیة والمشاركة السیاسیة، 

بین تعرض الشباب الجامعى لقضایا  ویعتبر هذا من دواعى تفكیر الباحثة فى دراسة العالقة

  حقوق اإلنسان فى المواقع  اإللكترونیة ومستوى المشاركة لدیهم.



  

 ١٧١٠ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  مشكلة الدراسة:

تعتبر المواقع اإللكترونیة واحدة من المصادر الذي یعتمد الجمهور علیها للحصول علي    

كوین وتغییر المعلومات عن األحداث المختلفة حیث تقوم هذه المعلومات بدور رئیسي في ت

االتجاهات، باإلضافة إلي تشكیل رؤیة الفرد والمجتمع تجاه القضایا واألحداث والقدرة على 

تحلیلها، وتعد المواقع اإللكترونیة واحدة من وسائل اإلعالم الحدیثة التي ظهرت كأداة للتعبیر 

  عن اآلراء عبر شبكة اإلنترنت لترصد مشكالت المجتمع بكل ما فیه من أحداث.

قد الحظت الباحثة أن وسائل اإلعالم ومنها المواقع اإللكترونیة تسلط الضوء على و 

القضایا التي تحدث في المجتمع المصري ومن بینها قضایا حقوق اإلنسان. إن دور اإلعالم 

في نشر المفاهیم المرتبطة بقضایا حقوق اإلنسان وبشتي أنواعها أصبح ضرورة ملحة في هذا 

    التغیرات التي تشهدها الساحة المحلیة والدولیة .العصر وذلك في ضوء 

  ومن هذا المنطلق تكمن ُمشكلة البحث في اإلجابة عن التساؤل الرئیسي وهو:

ما العالقة بین تعرض الشباب الجامعي المصري لقضایا حقوق اإلنسان في المواقع 

  اإللكترونیة  ومستوي المشاركة السیاسیة لدیهم ؟

  فروض الدراسة:

 المبحوثین تعرض مستوى بین إحصائیاً  ودالة موجبة ارتباطیة عالقة توجد :األول الفرض

  .لدیهم السیاسیة المشاركة ومستوى االجتماعى التواصل لمواقع

 المبحوثین تعرض مستوى بین إحصائیاً  ودالة موجبة ارتباطیه عالقة توجد: الثانى الفرض

  .لدیهم السیاسیة المشاركة ومستوى ىاالجتماع التواصل مواقع عبر اإلنسان حقوق لقضایا

 الختالف تبعاً  االجتماعى التواصل لمواقع المبحوثین تعرض درجة تختلف: الثالث الفرض

  .للمعلومات كمصدر االجتماعى التواصل لمواقع وموضوعیة بصدق الثقة مستوى

 بحوثینالم اهتمام مستوى بین إحصائیاً  ودالة موجبة ارتباطیه عالقة توجد: الرابع الفرض

 لمواقع التعرض ومستوى االجتماعى التواصل مواقع عبر اإلنسان حقوق قضایا بمتابعة

  .االجتماعى التواصل

  أهمیة الدراسة: 

 واإلجتماعیة إن قضایا حقوق اإلنسان حظیت بإهتمام كبیر في الدرسات السیاسیة والقانونیة

  لي دراسات متعمقة .إال أن عالقة اإلعالم بقضایا حقوق اإلنسان التزال تحتاج إ
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 تعد هذه الدراسة محاولة للتعرف علي مجاالت التعرض لوسائل اإلعالم اإللكترونیة بین

  الشباب الجامعي، بالتطبیق علي المواقع اإللكترونیة علي شبكة االنترنت.

 تكتسب هذه الدراسة أهمیة آنیة من االهتمام العام على كافة المستویات داخل المجتمع

  یا حقوق اإلنسان باعتبارها قضایا ملحة وآنیة ضمن أجندة هذا المجتمع.المصرى بقضا

 أهمیة الموضوع نفسه وهو حقوق اإلنسان وضرورة التعریف بقضایا حقوق اإلنسان

            المختلفة ومما یؤكد ذلك اعتماد مادة حقوق اإلنسان كمادة أساسیة لتدرس في

  مختلف الجامعات.

 فى مجال اإلعالم، فمعرفة ردود األفعال تجاه ما یقدم خالل ضرورة معرفة رجع الصدى

المواقع اإللكترونیة مهم للمخططین وصانعى القرار لتعدیل الرسائل أو جعلها تتوافق مع 

  الجمهور المتلقي.

 تنبع أهمیة الدراسة من أهمیة مرحلة الشباب خاصة الشباب الجامعى، وهم من تقع على

 وتحدیث هذا المجتمع الذى یمد یده لعماد المستقبل. عاتقهم مسئولیة بناء وتطویر

  تشیر األبحاث إلى أن الناخبین من طالب الجامعات هم الفئة األقل میًال للتصویت فى

االنتخابات، كما أنهم باعتبارهم مستجدین على البیئة السیاسیة أو مبتدئین سیاسیین 

Political Novices ور لدیهم اتجاهات تنم عن فإنهم یكونون األكثر عرضة ألن تتط

السخط وعدم الرضا السیاسى، والباحثون یجدون صعوبة فى فهم وتفسیر كیف یصبح 

الصغار من الجیل الجدید ساخطین وغیر مبالین بشأن الشئون العامة فى 

،وأكدوا على ضرورة إجراء بحوث على هذه الفئة العمریة خاصة بین طالب )١(المجتمع

سباب الكامنة وراء المستویات المتدنیة من مشاركة الشباب فى الجامعات للتعرف على األ

التصویت، كما أكدوا على حقیقة أن تأثیر وسائل اإلعالم على مشاركة الطالب السیاسیة 

البد من إعادة مراجعتها ودراستها، للتعرف على عالقتها بضعف المشاركة السیاسیة 

حت الدراسات المصریة أن الوعى العام ، وبالمثل أوض)٢(للطلبة كفئة لها حق المشاركة 

لدى الشباب الجامعى ضعیف، كما أشارت إلى انخفاض معدالت مشاركتهم السیاسیة، 

وأشارت معظم هذه الدراسات أیضًا إلى تعدد المؤسسات االتصالیة سواء كانت مؤسسات 

ائل سمباشرة ینتمى إلیها األفراد مثل األسرة أو مؤسسات اتصالیة غیر مباشرة مثل و 

باعتبارها من أهم الوسائل التى تسهم فى تفعیل المشاركة  االتصال الجماهیرى المختلفة،

، خاصة وأن قطاع طالب الجامعة یمثلون شریحة )٣( السیاسیة لدى طالب الجامعات

هامة بین الشباب المصرى، كما أنهم فى هذه المرحلة یسعون لتحدید موقفهم من الواقع 

  . المحیط بهم
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  دراسة:أهداف ال

تهدف الدراسة الحالیة إلي التعرف علي العالقة بین تعرض الشباب الجامعي المصري       

مواقع  من خالل التعرف علي أهم ا لقضایا حقوق اإلنسان ومستوي المشاركة السیاسیة 

مدى حرص المبحوثین على متابعة التي یفضلها المبحوثین والتعرف علي  التوصل اإلجتماعي

  .مواقع التواصل اإلجتماعيباریة الخاصة بقضایا حقوق اإلنسان فى المواد اإلخ

  الدراسات السابقة :

التراث العلمي بشكل أساسي استجالء المفاهیم النظریة والمنهجیة  مراجعةتستهدف عملیة 

المتعلقة بالمتغیرات محل الدراسة والعالقات القائمة فیما بینها، بما یسهم إیجابا في البناء 

التصمیم المنهجي للدراسة الحالیة، وفي هذا الصدد هناك عدة دراسات تقترب من النظري و 

المحور  قریب أو بعید من موضوع الدراسة الحالیة، وتم تقسیم هذه الدراسات إلي محورین:

دراسات تناولت  :والمحور الثانىدراسات تناولت اإلعالم وقضایا حقوق اإلنسان،  :األول

سیة، وفیما یلي عرض هذه الدراسات علي أساس الترتیب الزمني لها المشاركة السیااإلعالم و 

  من األقدم إلي األحدث.

  المحور األول: دراسات تناولت اإلعالم وقضایا حقوق اإلنسان

إلـــي التعـــرف علـــي العالقـــة بـــین اســـتخدام مواقـــع  ٢٠١٨ )٤(هـــدفت دراســـة ماریـــان مـــراد أنـــیس

تنتمـي هـذه الدراسـة و  ان لـدي الشـباب المصـريالتواصل اإلجتمـاعي ودرجـة الـوعي بحقـوق اإلنسـ

واســتخدمت فــي ذلــك أداة  و  اســتخدمت الباحثــة مــنهج المســحللدرســات الوصــفیة  وفــي إطارهــا 

طبقــت الدراســة المیدانیــة علــى عینــة عمدیــة   قوامهــا اإلســتبیان و مجموعــات المناقشــة المركــزة 

مواقــــع التواصــــل  ســــنة مــــن مســــتخدمي ٣٥-١٨مــــن الشــــباب المصــــري مــــن ســــن  مفــــردة ٥٠٠

، اإلجتمــاعي مــن ذوي التعلــیم المتوســط والجــامعي والفــوق جــامعي  المتواجــد فــي القــاهرة الكبــري

مـن مسـتخدمي مواقـع  مجموعات من الشـباب المصـري ٧وأجرت مجموعات مناقشة مركزة علي 

ة التواصــل اإلجتمــاعي مــن ذوي التعلــیم المتوســط والجــامعي والفــوق جــامعي  المتواجــد فــي القــاهر 

الفــیس بــوك  نوأوضــحت نتــائج الدراســة أ، أفــراد  ٩وتــرواح متوســط عــدد أفــراد الجموعــة  الكبــري

هــو أهــم موقــع تواصــل اجتمــاعي ســاهم فــي زیــادة وعــي المبحــوثین فــي حقــوق اإلنســان المدنیــة 

ـــــه وســـــائل اإلعـــــالم التقلیدیـــــة ١٣.٤% یلیـــــه الیوتیـــــوب ینســـــبة ٧١.٢والسیاســـــیة بنســـــبة  %، یلی

  %.٩.٢الصحافة) بنسبة  -ونالتلفزی-(الرادیو
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إلـي التعـرف علـي اتجاهـات المـواطنین  )٥( ٢٠١٧  Yasmin Aldamenدراسـة كمـا هـدفت 

األردنیین نحو معالجة الصحافة األردنیة المطبوعة واإللكترونیة لقضایا حقـوق اإلنسـان، وتنتمـي 

یة وفــي إطارهــا هــذه الدراســة إلــي الدراســات الوصــفیة وتنتمــي هــذه الدراســة إلــي الدراســات الوصــف

استخدمت الباحثة مـنهج المسـح اإلعالمـي  باسـتخدام أداة اإلسـتبیان علـي عینـة عشـوائیة قوامهـا 

ســـنة فمـــا فـــوق، وأوضـــحت نتـــائج الدراســـة  أن معظـــم أفـــراد العینـــة  ١٨مفـــردة مـــن عمـــر ١٢٤٣

یتــــابعون الصــــحافة اإللكترونیــــة فــــي القضــــایا والمواضــــیع المتعلقــــة بحقــــوق اإلنســــان أكثــــر مــــن 

لصحافة المطبوع؛ وذلك ألسباب ترتبط بتوفرها وسـهولة الوصـول إلیهـا فـي أي وقـت وأي مكـان ا

وأشــارت الدراســة إلــي أن المــواطنین بشــكل عــام یــرون أن تــأثیر الصــحافة اإللكترونیــة أكبــر مــن 

الصــحافة المطبوعــة فــي مجــال تحقیــق أثــر إیجــابي ألصــحاب القضــایا أو الفائــدة للصــالح العــام 

  .أو قانون كنتیجة لتغطیة الصحافة المطبوعة لقضایا حقوق اإلنسان كتغییر قرار

إلــي معرفــة كیفیــة التنــاول الوثــائقي )٦(٢٠١٧دراســة دینــا عبدالمحســن أحمــد بعنــوان كمــا ســعت 

لقضایا حقـوق اإلنسـان فـي األفـالم الوثائقیـة فـي القنـوات التلفزیونیـة العربیـة الوثائقیـة والعامـة فـي 

ـــاج، ورصـــد اتجاهـــات الشـــباب المصـــري نحـــو هـــذا التنـــاول،ظـــل اخـــتالف جهـــة التمویـــ  ل واإلنت

، وتنتمــي هــذه الدراســة إلــي الدراســات الوصــفیة وفــي إطارهــا اســتخدمت الباحثــة المــنهج المســحي

واستخدمت الباحثـة فـى ذلـك االسـتبیان وطبقـت الدراسـة أیضـًا علـى عینـة عشـوائیة طبقیـة قوامهـا 

جــــاء  وكانــــت مــــن أهــــم النتــــائج أن الجیــــزة والقلیوبیــــة.مفــــردة مــــن ســــكان القــــاهرة الكبــــري و  ٤٠٠

التلفزیــون فــي المرتبــة األولــي فــي الترتیــب كــأعلى نســبة اعتمــاد علــي وســیلة فــي الحصــول علــي 

ـــــه االنترنـــــت بفـــــارق بســـــیط بنســـــبة ٣١.٣معلومـــــات حـــــول قضـــــایا حقـــــوق اإلنســـــان بنســـــبة  ،یلی

بمتابعـة قضـایا حقـوق اإلنسـان %كما كشفت الدراسة عنمدي اهتمام الشباب عینة الدراسة ٣٠.٥

علي المستوي المحلي واإلقلیمي والـدولي، وكانـت النسـبة األعلـى هـي اهتمـامهم بمتابعـة القضـایا 

  % مما یوضح اهتمام أغلب شباب العینة بالشأن المحلي.٦١.٥المحلیة في مصر بنسبة 

ــد الشــریف كمــا هــدفت  واصــل إلــي التعــرف علــي دور شــبكات الت )٧( ٢٠١٥دراســة رشــا محم

اإلجتمــاعي فــي دعــم حقــوق اإلنســان الرقمیــة الــواردة فــي العهــد الــدولي العــالمي لحقــوق اإلنســان 

السیاسیة، ووضع تصور مقترح لتفعیل دور شبكات التواصل اإلجتماعي بالجامعة. وتنتمـى هـذه 

الدراســــة إلــــى الدراســــات الوصــــفیة، وفــــى إطارهــــا اســــتخدمت الباحثــــة مــــنهج المســــح اإلعالمــــي، 

ت  فـــى ذلـــك االســـتبیان كـــأداة لجمـــع البیانـــات المطلوبـــة، وطبقـــت الدراســـة علـــى عینـــة واســـتخدم
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أن اســتخدام الفــیس بــوك  وكانــت مــن أهــم  النتــائجمفــردة مــن طــالب جامعــة طنطا. ٦٤قوامهــا 

یــؤدي دورًا كبیــرًا فــي معرفــة الحقــوق السیاســیة، ومــن خــالل الفــیس بــوك یقــوم أغلــب أفــراد العینــة 

خاصـة بمباشـرة   linksلكترونیـة، حیـث یسـتخدموا الفـیس بـوك لنشـر روابـطبممارسـة األنشـطة اإل

وأن مـــن أهـــم أســـباب االهتمـــام بمتابعـــة قضـــایا حقـــوق السیاســـیة مـــن  حقـــوق اإلنســـان السیاســـیة.

حــولهم مــن أحــداث ومعرفــة وجهــات النظــر المختلفــة حــول تلــك  رخــالل الفــیس بــوك فهــم مــا یــدو 

ألحــداث ولــیس منفصــًال عنهــا، وإلعطــائهم خلفیــة حــول القضــایا ولجعــل أفــراد العینــة جــزء مــن ا

 مختلف القضایا السیاسیة.

إلــي التعــرف علــي األطــر اإلعالمیــة )٨( ٢٠١١دراســة حنــان كامــل حنفــي مرعــي هــدفت بینمــا 

التــي تبنتهــا المواقــع الصــحفیة العربیــة عینــة الدراســة فــي عــرض قضــایا حقــوق اإلنســان السیاســیة 

ت الشـــباب الجـــامعي نحـــو هـــذه الحقـــوق واســـتخدمت الباحثـــة مـــنهج والمدنیـــة، وعالقتهـــا باتجاهـــا

مــن طلبــة الجامعــات  مفــردة ٤٠٠وطبقــت الدراســة المیدانیــة علــى عینــة عشــوائیة قوامهــا المســح 

المصــریة (جامعــة القــاهرة، جامعــة كفــر الشــیخ، جامعــة الــدلتا للعلــوم والتكنولوجیــا بالمنصــورة و 

تصــدر الحــق فــي الحیــاة  مجموعــة مــن النتــائج أهمهــا وقــد توصــلت الدراســة إلــىجامعــة األزهر)،

%مـــن اإلجمـــالي العـــام لقضـــایا ١٤.٨مقدمـــة القضـــایا التـــي اهتمـــت بهـــا مواقـــع الدراســـة بنســـبة 

الدراســـة، كمـــا جـــاء الخبـــر كشـــكل مـــن األشـــكال اإلخباریـــة فـــي صـــدارة فنـــون التحریـــر الصـــحفي 

ــــــب األول، تــــــ ــــــل بــــــذلك الترتی ــــــع الدراســــــة واحت ــــــي الترتیــــــب الثــــــانيالمســــــتخدمة فــــــي مواق             اله ف

  التقریر اإلخباري.

  التعلیق على دراسات المحور األول:

فى ضوء المسح العلمى الموضوعى للدراسات السابقة، أمكن رصد مجموعة من 

  التوجهات النظریة والمنهجیة لهذه الدراسات على النحو التالى:

قوق اإلنسان علي زاویة محددة ركزت معظم الدراسات التي اهتمت باإلعالم وقضایا ح

لمعالجتها كزاویة الحقوق السیاسیة والمدنیة. وقامت مجموعة من هذه الدراسات على 

، ولكن الدراسة الحالیة هدفت إلى التعرف حقوق اإلنسان في وسائل اإلعالم معالجة قضایا

واصل العالقة بین التعرض الشباب الجامعي لقضایا حقوق اإلنسان في مواقع التعلى  

، وانتمت معظم الدراسات السابقة إلى لدیهمالمشاركة السیاسیة ومستوي  اإلجتماعي 

الدراسات الوصفیة واستخدمت فى إطاره منهج المسح بالعینة، واستخدمت فى ذلك تحلیل 

المضمون فى بعض منها كأداة لجمع البیانات المطلوبة وفى دراسات أخرى االستبیان، 

راسة الحالیة فى أنها تنتمى إلى الدراسات الوصفیة، واستخدمت وهى فى ذلك تتفق مع الد

االستبیان ومقیاس المشاركة السیاسیة كأدوات مسح واعتمدت فى جمع بیاناتها علىمنهج ال

 لجمع البیانات.
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   المحور الثاني: دراسات تناولت دور وسائل اإلعالم فى المشاركة السیاسیة:

إلـي التعـرف علـي دور الفضـائیات اإلخباریـة )٩( ٢٠١٨سعت دراسة محمـد عبـده محمـد بـدوي 

العربیـــة واإلنترنـــت فـــي دعـــم المشـــاركة السیاســـیة بـــین الشـــباب العربـــي، واســـتخدم الباحـــث مـــنهج 

مفــردة مــن الشــباب  ٤٠٠المســح وطبقــت الدراســة المیدانیــة علــى عینــة عشــوائیة طبقیــة  قوامهــا 

مـن النتـائج أهمهـا أن أكثـر وظیفـة  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعـةالعربي في مصر وتونس ،

تتیحها مواقـع التواصـل اإلجتمـاعي لـدعم وتحفیـز المشـاركة السیاسـیة مـن وجهـة نظـر المبحـوثین 

% مـــن المبحـــوثین ٨٧.٣هـــي التعبیـــر عـــن الـــرأي فـــي حریـــة تامـــة، وأوضـــحت النتـــائج أن نســـبة 

  .شاركوا في التصویت في االنتخابات في بالدهم

إلـــي التعـــرف علـــي اســـتخدام الشـــباب  )١٠( ٢٠١٧أحمـــد حســـن  هـــدفت دراســـة نورهـــان رجـــبو 

المصـــري مـــن طـــالب الجامعـــات المصـــریة لمواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي ودرجـــة ثقـــتهم فـــي هـــذه 

المواقع وتأثیر ذلك علي مشـاركتهم السیاسـیة، وتنتمـي هـذه الدراسـة إلـي الدراسـات الوصـفیة وفـي 

یفة االستقصاء من خـالل أداة المقابلـة مـع إطارها استخدمت الباحثة منهج المسح باستخدام صح

النسـبة األكبـر مـن العینـة وتوصـلت الدراسـة إلـي أن مفردة مـن الشـباب الجـامعي المصـري، ٤٠٠

أن موقـع الفــیس بــوك قــادر علــي تغییــر األوضـاع السیاســیة ویشــجعهم علــي المشــاركة السیاســیة، 

صــائیًا بــین المشــاركة السیاســیة كمــا توصــلت الدراســة أیضــًا إلــي وجــود عالقــة ارتباطیــة دالــة إح

  للشباب ونعدل استخدامهم لموقع الفیس بوك.

إلـــي التعـــرف علـــي دور البـــرامج اإلخباریـــة )١١( ٢٠١٧ دراســـة محمـــد نبیـــل األلفـــيكمـــا هـــدفت 

المذاعــة بالفضــائیات المصــریة فــي تشــكیل معــارف الجمهــور المصــري واتجاهاتــه نحــو المشــاركة 

وتنتمـي هـذه الدراسـة فها السمة األبرز للمجتمعـات الدیمقراطیـة، السیاسیة بأشكالها المختلفة بوص

إلــي الدراســات الوصــفیة وفــي إطارهــا اســتخدم الباحــث مــنهج المســح بشــقیه الوصــفي والتحلیلــي، 

واســتخدم الباحــث اســتمارة االســتبیان،  وطبقــت الدراســة أیضــًا علــى عینــة عشــوائیة طبقیــة قوامهــا 

% من عینة الدراسة ترتفـع دافعیتهـا لمتابعـة ٤٩.٥أن نسبة  وكانت من أهم النتائجمفردة . ٤٠٠

ـــة بـــالقنوات الفضـــائیة ، تلتهـــا نســـبة  الموضـــوعات المتعلقـــة بالمشـــاركة السیاســـیة للبـــرامج الحواری

% من العینة غیـر مهتمـة علـي اإلطـالق بمتابعـة هـذه الموضـوعات المتعلقـة بالمشـاركة ٤١.٩٥

تمــــة إلــــي حــــد مــــا بمتابعــــة الموضــــوعات المتعلقــــة % مــــن العینــــة مه٨.٦السیاســــیة ، ثــــم نســــبة 

  بالمشاركة السیاسیة.
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إلـي الوقـوف علـي واقـع المشـاركة السیاسـیة بعـد  )١٢( ٢٠١٦وسعت دراسة عمرو سمیر السـید 

وتنتمــي هــذه الدراســة إلــي ینــایر لــدي الشــباب العــاملین بالقطــاعین الحكــومي والخــاص،  ٢٥ثــورة 

الباحــــث مــــنهج المســــح اإلجتمــــاعي باســـــتخدام أداة  الدراســــات الوصــــفیة وفــــي إطارهــــا اســـــتخدم

مفــردة مــن الشــباب العــاملین بالقطــاعین ٣٠٠اإلســتبیان شــبه المقننــة علــي عینــة عشــوائیة قوامهــا 

الحكومي والخاص بالقـاهرة الكبـري ،باإلضـافة إلـي دلیـل المقابلـة  الـذي طبـق علـي عینـة عمدیـة 

الحكــومي والخــاص بالقــاهرة الكبــري، وكانــت مفــردة مــن الشــباب العــاملین بالقطــاعین  ١٠قوامهــا 

مــن أهــم النتــائج أنــه ال توجــد فــروق بــین الــذكور واإلنــاث فــي المشــاركة السیاســیة، وفیمــا یتعلــق 

بأســباب عــدم المشــاركة فــي األنشــطة السیاســیة أوضــحت النتــائج أنهــا تتمثــل فــي عــدم االقتنــاع 

  وعدم وجود وقت للمشاركة.بأهمیة المشاركة وعدم الثقة في نزاهة الحیاة السیاسیة 

مات ااسـتخد علـيالتعرف بـ)١٣( ٢٠١٥مرعـي كامـل شـتلة، حنـان السـید ممـدوح  اهتمت دراسـة

الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعیة على شبكة اإلنترنت، وعالقته بالمشـاركة السیاسـیة 

لوصــفیة، وفــى وتنتمــى هــذه الدراســة إلــى الدراســات ا .٢٠١٤فــي االنتخابــات الرئاســیة المصــریة 

إطارهــا اســتخدم البــاحثین مــنهج المســح اإلعالمــي، واســتخدموا  فــى ذلــك االســتبیان كــأداة لجمــع 

مفــردة مــن  ٤٠٠البیانــات المطلوبــة، وطبقــت الدراســة علــى عینــة عشــوائیة غیــر منتظمــة قوامهــا 

یس موقـع فـ.وكانت من أهـم نتـائج الدراسـة أن أكتوبر٦زهر، : القاهرة ،طنطا ،األطالب جامعات

) بمتوســط you tubeفــي الترتیــب األول، یلیــه یویتیــوب ( ٢.٩بمتوســط  Facebook)بــوك (

فــي الترتیــب الثالــث، وهــذا یؤكـــد  ٠.٧) بمتوســط Twitterفــي الترتیــب الثــاني، ثــم تــویتر ( ٠.٨

  .ینایر ٢٥ثورة  منذ بدوره أهمیة موقع الفیس بوك في األحداث الهامة في مصر

دور مواقـــع التواصـــل  علـــيالتعـــرف إلـــي  )١٤( ٢٠١٤علـــي حمـــدي أحمـــد عمـــروهـــدفت دراســـة 

، وتنتمــى هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصــفیة، باالجتمــاعي فــي تشــكیل الــوعي السیاســي للشــبا

وفى إطارها استخدم الباحث مـنهج المسـح اإلعالمـي، واسـتخدم  فـى ذلـك االسـتبیان كـأداة لجمـع 

یـة مـن مسـتخدمي اإلنترنـت ومواقـع التواصـل البیانات المطلوبة، وطبقت الدراسـة علـى عینـة عمد

مفـردة مــن شـباب صــعید مصــر مـن محافظــات أسـیوط، وســوهاج وقنــا.  ٤٠٠االجتمـاعي قوامهــا 

التواصـــل االجتمـــاعي زادت مـــن اهتمـــام الشـــباب بالمشـــاركة  قـــعامو وأوضـــحت نتـــائج الدراســـة أن 

%، وأیضــًا جعلتــه ٥٠.٣االجتماعیــة، وعلــي األخــص المشــاركة السیاســیة بنســبة متوســطة بلغــت 

یشــــارك بحریــــة فــــي التعبیــــر بطالقــــة عــــن األوضــــاع السیاســــیة. كمــــا ســــاهمت مواقــــع التواصــــل 

االجتماعي في توفیر مناخ أكثر إیجابیة وفاعلیة في المشاركة السیاسـیة وتنمیـة العمـل السیاسـي 

، وكــذلك أدت إلــي زیــادة انتمــائهم لــبعض األحــزاب %٣٦.١الــدیمقراطي بنســبة متوســطة بلغــت 

  .%٣٧.٩السیاسیة واالتحادات والجمعیات األهلیة بدرجة متوسطة بلغت



  

 ١٧١٧ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ــدالنبى ( كمــا ســعت إلــى محاولــة رصــد وتوصــیف طبیعــة الــدور  )١٥()٢٠١٢دراســة شــیماء عب

الذي یقوم به اإلنترنت في تنمیة الـوعي بالمشـاركة السیاسـیة لـدي الشـباب الجـامعي وتنتمـى هـذه 

طارهــا اســتخدمت الباحثــة مــنهج المســح بالعینــة والمــنهج الدراســة إلــى الدراســات الوصــفیة، وفــى إ

المقـــارن، واســـتخدمت فـــى ذلـــك االســـتبیان بالمقابلـــة الشخصـــیة كـــأداة لجمـــع البیانـــات المطلوبـــة، 

مفـــردة مـــن مســـتخدمى اإلنترنـــت مـــن طـــالب  ٤٥٠وطبقـــت الدراســـة علـــى عینـــة عمدیـــة قوامهـــا 

وجــــود عالقـــة ارتباطیـــة ذات داللــــة أكــــدت النتـــائج علـــي جامعـــات القـــاهرة، المنصـــورة، وطنطا.و 

إحصــائیة بــین مســتوي تعــرض المبحــوثین لإلنترنــت ومســتویات الــوعي بالمشــاركة السیاســیة.كما 

توصــلت النتــائج إلــي أن كلمــا زاد مســتوي ثقــة المبحــوثین بالمعلومــات الموجــودة علــي االنترنــت 

  تزداد درجة المشاركة السیاسیة لدیهم.

إلــي التعــرف علــي دور البــرامج )١٦(  ٢٠١١فظ الشــلقاني كمــا هــدفت دراســة نشــوي حســین حــا

الحواریــــة فــــي جمیــــع قنــــوات التلفزیــــون المصــــري فــــي تحفیــــز المشــــاركة السیاســــیة لــــدي الشــــباب 

المصــري، وتنتمــى هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصــفیة، وفــى إطارهــا اســتخدمت الباحثــة مــنهج 

ـــك االســـتبیان كـــأداة  ـــة، وطبقـــت المســـح اإلعالمـــي، واســـتخدمت  فـــى ذل ـــات المطلوب لجمـــع البیان

مفردة من الشباب المصري في مدینة القـاهرة، توصـلت  ٣٠٠الدراسة على عینة عشوائیة قوامها 

الدراســـة إلـــي أن  الصـــحف والمجـــالت جـــاءت فـــي مقدمـــة وســـائل اإلعـــالم اآلخـــري بعـــد البـــرامج 

، یلیهــا اإلذاعــة بنســبة %٣٦.٣الحواریــة التــي یــتم فیهــا متابعــة قضــایا المشــاركة السیاســیة بنســبة 

%، ثـم قنـوات اإلذاعـة والتلفزیـون علـي شـبكة اإلنترنـت ٢٣.٤% وشبكة األنترنت بنسـبة ٢٦.٦٣

%، وأكــدت نتــائج الدراســة علــي أن مــن قضــایا المشــاركة السیاســیة التــي یــري الشــباب ١٤بنســبة 

ــــــي البــــــرامج الحواریــــــة ــــــز علیهــــــا ف ــــــت الــــــراهن ویجــــــب التركی                   المصــــــري أنهــــــا مهمــــــة فــــــي الوق

ـــة التصـــویت فـــي االنتخابـــات العامـــة والرئاســـیة، والحـــق فـــي الترشـــح لعضـــویة المجـــالس  ( أهمی

  ). النیابیة والمحلیة

إلـى الكشـف عـن العالقـة بـین اسـتخدام  )١٧( ٢٠١١ Lance A. Lohman وسـعت دراسـة 

الت اإلنتخابیــة اإلنترنــت ومــدي تــأثیره علــي المشــاركة السیاســیة فــي التوصــویت أو التبــرع للحمــ

، ، واســتخدم فــى ذلــك المقابلــة الشخصــیة كــأداة ٢٠٠٨تطبیقــًا علــي انتخابــات الرئاســة األمریكیــة 

عامــًا  ١٨لجمــع البیانــات المطلوبــة، وطبقــت الدراســة علــى المبحــوثین ممــن تزیــد أعمــارهم عــن 

د تــم إجـــاري ویقیمــون فــي الوالیــات المتحــدة ویتحــدثون اإلنجلیزیــة أو األســبانیة كلغــة أولــي ، وقــ

 ،بعـــدإجراء االنتخابـــات ٢٠١٢مبحوثـــًا قبـــل إجـــراء االنتخابـــات و ٢٣٢٣المقابلـــة الشخصـــیة مـــع 



  

 ١٧١٨ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

أظهرت نتائج الدراسة أن الدخول علي شبكة األنترنـت ال یجعـل الشـخص أكثـر مـیًال للتصـویت و 

اإلنتخــــابي، وأوضــــحت الدراســــة أن یــــزداد اإلعتمــــاد علــــي االنترنــــت كمصــــدر للحصــــول علــــي 

  ت الخاصة بالحمالت االنتخابیة مقارنة بالوسائل اآلخري.المعلوما

إلــى التعــرف علــى العالقــة بــین المــدونات )١٨( ٢٠١٠وهــدفت دراســة فاطمــة الزهــراء عبــدالفتاح 

دى تــأثیر متابعــة اإللكترونیــة والمشــاركة السیاســیة فــى مصــر، وذلــك مــن خــالل التعــرف علــى مــ

األفـراد إزاء الواقـع  مـات علـى اتجاهـات وتصـوراتتقدمه مـن معلومـات وتقیی المدونات والثقة فیما

عـامًال محفـًزا  دفعهـم إلـى االنخـراط فـي الفعالیـات العامـة، باعتبـاره السیاسـي، وتـداعیات ذلـك فـي

، وتنتمـى هـذه الدراسـة واالكتفـاء بالتفاعـل عبـر الوسـائط للمشاركة أو حضهم على العزوف عنهـا

الباحثــة مــنهج المســح اإلعالمــي فــي مســتوییه  إلــى الدراســات الوصــفیة، وفــى إطارهــا اســتخدمت

المتعلقین بالوسیلة والجمهور، وطبقـت الدراسـة التحلیلیـة علـى عـدد مـن المـدونات السیاسـیة، كمـا 

أن مفــردة. وأوضــحت نتــائج الدراســة  ٤٠٠طبقــت الدراســة المیدانیــة علــى عینــة عشــوائیة قوامهــا 

التحـول إلـي وسـیلة للمشـاركة وهـو مـا انعكـس المدونات السیاسیة المصریة تمتلك بالفعل إمكانیة 

٪ مــــن إجمــــالي تــــدوینات الدراســــة بتوجیــــه دعــــوة صــــریحة ٢٦.٥تدوینــــة بنســــبة  ١٤٤فــــي قیــــام 

تنوعـــت أشـــكال المشـــاركة مـــا بـــین كما فـــي أحـــد أشـــكال المشـــاركة السیاســـیة. طومباشـــرة لالنخـــرا

 أو مؤتمر. التظاهر أو التصویت أو االنضمام إلي مشروع أو حملة، أو حضور ندوة

:إلـي الكشـف عـن دور مواقـع الشـبكات )١٩( ٢٠٠٩ Rebecca A.Hayesدراسـة سـعت كمـا 

، وطبقـت الدراسـة والمشـاركة السیاسـیة لـدي الشـباب اإلجتماعیة في زیادة فاعلیة الـتعلم والمعـرف

 ٢٥و ١٨تتــرواح أعمــارهم بــین  Michiganمفــردة مــن طــالب جامعــة  ٦٢٥علــى عینــة قوامهــا 

وجــود عالقــة ارتباطیــة طردیــة بــین اســتخدام مواقــع الشــبكات اإلجتماعیــة النتــائج  عامــًا. وأثبتــت

ألغــراض سیاســیة ومعــدالت المعرفــة والمشــاركة السیاســیة وفعالیــة الــتعلم السیاســي لــدي طــالب 

الجامعة،كما أوضحت نتـائج الدراسـة أن الطـالب یفضـلون متابعـة التلفزیـون والصـحف أكثـر مـن 

  للحصول علي المعلومات واألخبار السیاسیة. وسائل االتصال الحدیثة 

  التعلیق على دراسات المحور الثاني:

فى ضوء المسح العلمى الموضوعى للدراسات السابقة، أمكن رصد مجموعة من 

  التوجهات النظریة والمنهجیة لهذه الدراسات على النحو التالى:

نمیة الوعى بالمشاركة ركزت الغالبیة من هذه الدراسات على دور وسائل اإلعالم فى ت

السیاسیة، التعرف على تأثیر وسائل االتصال على اتجاهات المراهقین نحو تصویتهم مستقبال 
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فى االنتخابات، وكشف العالقة بین وسائل االتصال الجماهیرى والمشاركة السیاسیة، وكذلك 

جتماعیة التعرف على العالقة بین استخدام وسائل اإلعالم المحلیة ومدى المشاركة اال

والسیاسیة للمراهق فى المناطق الحضاریة، ورصد وتحلیل وتفسیر وتقییم الثقافة السیاسیة للرأي 

العام المصري، إلى جانب التعرف علي دور البرامج السیاسیة وبرامج القضایا االجتماعیة التي 

السیاسیة،  تعرض من خالل القنوات التلیفزیونیة الحكومیة والخاصة في التأثیر علي المشاركة

فى ظل  الرئاسیةومعرفة دور الصحافة المصریة فى تشكیل اتجاهات المشاركة فى االنتخابات 

اإلصالح السیاسى، والتعرف على مدى تأثیر اإلنترنت علي المشاركة السیاسیة والسلوك 

 االنتخابى واختبار تأثیر التعرض للمعلومات السیاسیة في وسائل اإلعالم التقلیدیة والحدیثة

  علي أبعاد مختلفة من المشاركة السیاسیة.

  :للدراسة المصطلحات والتعریفات اإلجرائیة

هي تلك الحقوق غیر القابلة للتجزئة أو المساس بها والتیتحفظ لإلنسان  حقوق اإلنسان :

إنسانیته وتهدف لتحقیق كرامة كل إنسان، فضال عن أنها تشكل التزاما قانونیًا سواء علي 

  .)٢٠( .ي أو الدوليالمستوي الوطن

وتعرفها الباحثة إجرائیًا بأنها جمیع  القضایا التى تتناولها المواقع  قضایا حقوق اإلنسان :

اإللكترونیة محل الدراسة والتي تتعلق بحقوق اإلنسان و هذه الموضوعات تختلف باختالف نوع 

دیة والحقوق االجتماعیة القضیة المتناولة كالحقوق المدنیة و الحقوق السیاسیة والحقوق االقتصا

  والحقوق الثقافیة .

: وتعرفها الباحثة إجرائیًا بأنها المواقع اإللكترونیة اإلعالمیة على شبكة المواقع اإللكترونیة 

، وعرض المواد المرئیة، والمواد تهدف إلى نشر األخبار والمعلوماتاإلنترنت التي  

   اقع اإلخباریة  التلفزیونیة أو موافع علي مواقع الصحف اإللكترونیة أو المو  المسموعة 

  التواصل اإلجتماعي.

هي مساهمة الفرد في أحد األنشطة السیاسیة التي تؤثر في عملیة صنع  :السیاسیة المشاركة

القرار أو اتخاذه، والتي تشمل التعبیر عن الرأى في قضیة عامة، والعضویة الحزبیة واالنضمام 

ني أو التعاون معها والترشیح في االنتخابات وتولى أي من لمؤسسة من مؤسسات المجتمع المد

  المناصب التنفیذیة أو التشریعیة.

یقصد بالشباب الجامعى فى هذه الدراسة هى المرحلة العمریة التى تمتد من  :الجامعىالشباب 

سنة) والتى تتمثل فى مرحلة المراهقة المتأخرة، وتم اختیار هذه المرحلة تحدیدا  ٢١- ١٨(
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اإلنسان، حیث یكون الشباب قد انتهى من مرحلة المراهقة وبدأ فى  حیاةها فترة مهمة فى ألن

التفكیر بواقعیة والبحث عن مستقبل أفضل فى ظروف مواتیة ومالئمة یستطیع فیها بناء ذاته 

فضال عن أن المجتمع المصري یتمیز بالكثافة الشبابیة فى بنائه  وتكوین شخصیته.

أكثر من نصف سكانه فى سن الشباب. وهذا أمر یعنى أن هذا المجتمع  الدیموجرافى، فهناك

  )٢١( .یملك فى بنائه قوة مهمة من قواه األساسیة

  :حدود الدراسة

  تتمثل حدود الدراسة فیما یلي:      

تتمثل في تعرض الشباب الجامعي المصري لقضایا حقوق اإلنسان علي  حدود موضوعیة:

  عالقته بمستوي المشاركة السیاسیة لدیهم.و  مواقع التواصل اإلجتماعي 

جامعة المنوفیة وجامعة القاهرة وجامعة المنیا ممثلة للجامعات ( وتتمثل فيحدود مكانیة: 

الحكومیة، وجامعة السادس من أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجیا جامعة النهضة ممثلة 

  للجــــامعـــات الخــــــاصة). .      

  .     ٢٠١٨طبقت الباحثة دراستها في الفترة من نوفمبر وحتي شهر دیسمبر  حدود زمنیة:

  عام. ٢١إلى ١٨تقتصر الدراسة المیدانیة على الشباب الجامعى من سن حدود بشریة: 

  نوع الدراسة ومنهجها:

هذه الدراسة إلي الدراسات الوصفیة، وتسعي الدراسة الحالیة إلي معرفة العالقة  تنتمي

شباب الجامعي لقضایا حقوق اإلنسان في المواقع اإللكترونیة ومستوي المشاركة بین تعرض ال

السیاسیة لدیهم، وفي اطارها استخدمت الباحثة منهج المسح اإلعالمي، واستخدمت في ذلك 

  أداة االستقصاء كأداة لجمع البیانات المطلوبة. 

  تحدید مجتمع وعینة الدراسة:

: ١٨اسة في الشباب الجامعي والتي تتراوح أعمارهم من سن یتمثل المجتمع البشري للدر       

من مفردة  ٤٢٣قوامها  قامت الباحثة بتطبیق الدراسة المیدانیة علي عینة عمدیة و ،عام٢١

مستخدمي المواقع اإللكترونیة من الشباب الجامعي مع مراعاة التطبیق علي الطالب (الذكور 

ب الجامعات الخاصة والجامعات الحكومیة في واإلناث) المقیمین في الریف والحضر، وطال

كل من الوجه البحري والوجه القبلي وذلك لتمثیل كافة خصائص المجتمع األصلي للدراسة 

الحیادیة والموضوعیة، ولتیسیر عملیة التعمیم بمختلف اتجاهاتهم ولتحقیق أكبر قدر ممكن من 

  ة.عند تفسیر النتائج للوصول لرؤیة عامة حول موضوع الدراس
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  أدوات الدراسة :

  صحیفة اإلستبیان -١

  اختبار الصدق:   - أ

والمحكمیناالستبیان تم عرضها على مجموعة من الخبراء  صحیفةوللتأكد من صدق      
)*(

 

فى مجال اإلعالم، ومناهج البحث اإلعالمي، وذلك للتأكد من دقة االستمارة، ووضوحها، 

لمحكمین أجریت بعض التعدیالت على وٕامكانیة تحقیقها ألهداف الدراسة، وفى ضوء آراء ا

  إضافة بعض الفئات والبدائل). –االستمارة حتي أصبحت فى شكلها النهائي بعد (حذف بعض الفئات 

  اختبار الثبات: -ب

عبرة فترة زمنیة من  Retestتم إجراء اختبار الثبات عن طریق إعادة تطبیق االستمارة      

مفردة، وذلك بعد مرور خمسة عشر یومًا  ٥٠ین وقوامهاإجاباتهم علیها، وذلك علي عینة التقن

من التطبیق األول لإلستمارة، وقد اعتمدت الباحثة في حساب ثبات نتائج اإلستبیان علي 

حساب نسبة اإلتفاق بین إجابات المبحوثین في التطبیق األول والثاني وكانت قیمة معامل 

ود إختالف كبیر في إجابات %، وهو معامل ثبات مرتفع یدل علي عدم وج٩٠الثبات

  المبحوثین، كما یدل علي صالحیة اإلستبیان للتطبیق.

  المشاركة السیاسیة: مقیاس -٢

  خطوات تقنین المقیاس:

  أوًال: صدق المقیاس:  

  الصدق المنطقي (صدق المحتوى): -أ

اعتمــدت الباحثــة فــى بنــاء هــذا المقیــاس واختیــار العبــارات المكونــة ألبعــاده علــي الدراســات 

لســـابقة التـــي اتخـــذت مـــن المشـــاركة السیاســـیة موضـــوعًا لهـــا ، وكـــذلك اشـــتقت بعـــض عبـــارات ا

المقیـاس مـن بعـض المقـاییس الخاصـة بالدراســات السـابقة، سـواء بشـكل مباشـر أو غیـر مباشــر، 

واســـتكملت بـــاقي عبـــارات المقیـــاس مـــن الدراســـات التـــي تناولـــت أحـــد جوانـــب أو أبعـــاد المشـــاركة 

اإلعتمـاد علـي المصـادر السـابقة إلـي تمتـع المقیـاس بقـدر مقبـول ومعقــول  السیاسـیة، ویشـیر هـذا

  من الصدق المنطقي وأن المقیاس صالح للتطبیق.

  الصدق الظاهري أو صدق المحكمین : -ب

لقـــد قامـــت الباحثـــة بعــــرض المقیـــاس علـــي مجموعـــة مــــن المحكمـــین المتخصصـــین فــــي  

وذلــك بغــرض دراســة مفــردات كــل المصــریة ، اإلعــالم والعلــوم السیاســیة والتربیــة فــي الجامعــات 

ـــاس، ـــه ، وكـــذلك الهـــدف مـــن المقی وقـــد أقـــر المحكمـــون  مجـــال فـــى ضـــوء التعریـــف اإلجرائـــي ل
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وقــد تــم صــالحیة المقیــاس بشــكل عــام بعــد إجــراء بعــض التعــدیالت التــي إقترحهــا المحكمــون ، 

، وتـم حـذف بعـض  ٪ فـأكثر٩٠اإلبقاء على المفردات التى جاءت نسبة اتفاق المحكمین علیهـا 

العبـــارات وتعـــدیل بعضـــها فـــى ضـــوء المالحظـــات التـــى أبـــداها المحكمـــون ؛ حیـــث انتهـــى عـــدد 

  عبارة. ٢٦العبارات إلى 

  صدق االتساق الداخلي : -جـ

المشـاركة السیاسـیة  مقیـاس أبعـاد بعـد مـن كـل درجـة بـین االرتبـاط معـامالت حسـاب وتـم

 ولهـدف للمقیـاس، الكلیـة بالدرجـة كـل بعـد رتبـاطا مـدى للمقیـاس، وذلـك لمعرفـة الكلیـة والدرجـة

  .التالى جدولال خالل من ذلك المقیاس، ویتضح صدق مدى التحقق من

  )١جدول (

   للمقیاسالدرجة الكلیة و  فرعى مقیاسكل الكلیة ل ةدرجالرتباط بین معامالت اال

  مستوى الداللة  معامل اإلرتباط  المجال

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٦٢٢  مالسیاسیة في وسائل اإلعال المتابعة

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٧١٢المناقشات السیاسیة                       إجراء

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٧٨٧  الندوات والمؤتمرات السیاسیة        حضور

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٨٣٥  االنتخاباتفي  التصویت

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٦٩٨  لألحزاب والتنظیمات السیاسیة    االنتماء

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٨٨٣  واالحتجاجاتفي المظاهرات  المشاركة

إحصـائیًا  ودالـة قویـة ارتبـاط بمعـامالت المقیـاس تتمتـع أبعـاد الجـدول السـابق أن مـن یتبـین

لمجــاالت المقیــاس بــین  االرتبــاط وقـد تراوحــت معــامالت ،٠.٠١مــن  أقــل داللــة عنـد مســتوى

               بمعامـل المشــاركة السیاسـیة یتمتـع سمقیـا أن علـى كـافٍ  دلیـل ) وهـذا٠.٨٨٣،  ٠.٦٢٢(

  .صدق عالي

بـین فقـرات كـل  االرتبـاط معـامالت إجـراء تـم فقـد تم تقسیمه إلى ستة أبعاد، المقیاس أن وبما

  .الجدول التالى من خالل ذلك ویتضح حدة بعد على لكل الكلیة بعد من األبعاد الست والدرجة

  التكوینى أو البنائى : الصدق -د

وذلـك عـن طریـق حسـاب معامـل االرتبـاط  للمقیـاستم حساب الصـدق البنـائى أو التكـوینى 

الفرعى لهـا بعـد اسـتبعاد قیمـة هـذا البنـد مـن الدرجـة  للمقیاسبین درجة كل بند مع الدرجة الكلیة 

ممــا یشــیر إلــى اتســاق  ٠.٠١قــیم معــامالت االرتبــاط الناتجــة دالــة عنــد مســتوى  فجــاءتالكلیــة 

  فرعیة وصدق محتواها فى قیاس ما وضعت لقیاسه ، والجدول التالى یوضح ذلك .ال المقاییس
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  )٢جدول (

الفرعى  للمقیاسالدرجة الكلیة و  فرعى مقیاسمعامالت االرتباط بین درجات عبارات كل 

  )*(المشاركة السیاسیة لمقیاس لها 

    الصدق التمییزي (المقارنة الطرفیة): -هـ

تم حساب المتوسط واالنحراف المعیاري للدرجات الخـام الخاصـة بعینـة التقنـین. وفیمـا یلـي 

للدرجـــة الكلیـــة علـــي مقیـــاس المشـــاركة السیاســـیة لـــدى  لبیـــان نتـــائج هـــذه المقارنـــة بالنســـبة جـــدول

  الطالب .

  )٣جدول رقم (

  داللة الفروق بین متوسط درجات األرباع األعلى واألدنى علي مقیاس المشاركة السیاسیة

  ع  م  ن  المجموعة
  درجة 
  الحریة

  ت
  مستوى
  الداللة

  ٢.٦٤  ٨٤.٦٢  ٢٥  األرباع األعلى 
١١.٢٢  ٤٨  

  دالة عند  

  ١.١٢  ٣٦.٢٣  ٢٥  اع األدنى األرب  ٠.٠٠١

تشیر بیانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائیة بـین متوسـطات درجـات 

الطــــالب مرتفعــــى المســــتوى علــــي مقیــــاس المشــــاركة السیاســــیة ومتوســــطات درجــــات الطــــالب 

منخفضــى المســتوى علــى مقیــاس المشــاركة السیاســیة، فقــد بلغــت قیمــة (ت) للفــرق بــین متوســط 

رجــات األربــاع األعلــى واألدنــى لتوزیــع الــدرجات علــي مقیــاس المشــاركة السیاســیة لــدى الشــباب د

وذلـك لصـالح األربـاع األعلـى،  ٠.٠٠١إحصائیا عنـد مسـتوى  دالةوهى قیمة  ١١.٢٢الجامعى 

وهــو مـــا یشـــیر إلـــي قــدرة المقیـــاس علـــي التمییـــز بــین أداء األفـــراد المـــرتفعین علیـــه والمنخفضـــین 

قـــدرة المقیـــاس علـــي التمییـــز بـــین هـــؤالء الطـــالب دلیـــل آخـــر علـــي صـــدق المقیـــاس علیـــه، وتعـــد 

  وقدرته علي قیاس ما وضع لقیاسه.

  

  المجاالت الفرعیة للمقیاس

  السیاسیة المتابعة
المناقشات  إجراء

سیة                      السیا
الندوات  حضور

  والمؤتمرات
في  التصویت

  االنتخابات
لألحزاب  االنتماء

والتنظیمات السیاسیة   

في  المشاركة
المظاهرات 
  واالحتجاجات

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

قم ر 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

٠.٥٢٢  ٢٤  ٠.٥٩٨  ١٩  ٠.٥٤٧  ١٦  ٠.٦٢٢  ١١  ٠.٤٩٢  ٦  ٠.٥١٢  ١  

٠.٥٣٩  ٢٥  ٠.٥٧٨  ٢٠  ٠.٥٠٣  ١٧  ٠.٥٤٧  ١٢  ٠.٣٨٦  ٧  ٠.٥٠٣  ٢  

٠.٤٨٦  ٢٦  ٠.٤٨٥  ٢١  ٠.٤٩٨  ١٨  ٠.٤٩٢  ١٣  ٠.٥٣٩  ٨  ٠.٤٨٢  ٣  

٠.٦١٠  ٢٢      ٠.٥٣٤  ١٤  ٠.٥٢٢  ٩  ٠.٦٠٢  ٤      

٠.٦٣٢  ٢٣      ٠.٦٢٣  ١٥  ٠.٤٩٧  ١٠  ٠.٥١٣  ٥      

  ١٠٠ن =     ٠.٠١جمیع معامالت االرتباط دالة عند مستوى   )  *( 



  

 ١٧٢٤ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  ثانیًا: ثبات المقیاس :

) مفــردة، ٥٠وقــد تــم حســاب معامــل ثبــات مقیــاس المشــاركة السیاســیة علــي عینــة قوامهــا (

  اییس.الطرق التي تستخدم لحساب ثبات المق ومنوذلك بعدة طرق مختلفة، 

  طریقة إعادة التطبیق                       -

  طریقة التجزئة النصفیة لجتمان -

  براون –معامل ارتباط سبیرمان  -

  طریقة إعادة التطبیق  -أ

ثـم أعیـد تطبیقـه مفـردة مـن الشـباب الجـامعى  ٥٠تم تطبیق المقیاس على عینة مكونة مـن 

بحسـاب  ةالباحثـ تدره ثالثة أسابیع ، ثم قامـمرة أخرى على المجموعة نفسها بعد فاصل زمنى ق

، وقد أشارت معـامالت االرتبـاط فى التطبیقین األول والثانى  الطالببین درجات  الثباتمعامل 

إلــي االتفــاق بــین اإلجابــات علــي كــل بعــد مــن أبعــاد المقیــاس بــین التطبیــق األول والثــاني بنســبة 

  ویتضح ذلك من الجدول التالي : ٠.٩١٦بلغت 

  ) ٤رقم (  جدول

   معامل ثبات مقیاس المشاركة السیاسیة وأبعاده المختلفة
  

  مستوى الداللة  معامل الثبات  عدد العبارات  البعد  م

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٨١٥  ٥  السیاسیة في وسائل اإلعالم المتابعة  ١

  ٠.٠١دالة عند    ٠.٧٩٧  ٥المناقشات السیاسیة                       إجراء  ٢

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٩١٢  ٥ندوات والمؤتمرات السیاسیة       ال حضور  ٣

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٧٥٦  ٣  االنتخاباتفي  التصویت  ٤

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٨٨٢  ٥  لألحزاب والتنظیمات السیاسیة    االنتماء  ٥

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٨٧٩  ٣  واالحتجاجاتفي المظاهرات  المشاركة  ٦

  ٠.٠١عند دالة   ٠.٨٩٨  ٢٦  الدرجة الكلیة  

یتضح من الجدول السابق مدى تقارب نسبة الثبات بین األبعـاد المختلفـة ، كمـا یتضـح أن 

) وجمیعهــا معــامالت ٠.٩١٢ – ٠.٧٥٦معــامالت ثبــات األبعــاد المختلفــة قــد تراوحــت مــا بــین (

ـــد مســـتوى  ـــة عن ـــات دال ـــغ  ٠.٠١ثب ـــاس قـــد بل ـــة للمقی ـــین أن معامـــل ثبـــات الدرجـــة الكلی ، كمـــا یب

  نسبة توحي بالثقة في صالحیة المقیاس كأداة من أدوات الدراسة. وهي ٠.٨٩٨
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  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :  )S.Hطریقة التجزئة النصفیة ( -ب

كمــا قامــت الباحثــة بحســاب معامــل ثبــات كــل بعــد مــن أبعــاد مقیــاس المشــاركة السیاســیة، 

وحســـاب معامـــل ارتبـــاط األبعـــاد الســـتة مـــع بعضـــها وكـــذلك حســـاب معامـــل ارتبـــاط األبعـــاد مـــع 

ــــا لطریقــــة التجزئــــة النصــــفیة لجتمــــان ومعامــــلالدرجــــة الك   لیــــة لمقیــــاس المشــــاركة السیاســــیة وفق

  سبیرمان وبراون.

  )  ٥جدول رقم (

  براون) .سبیرمان و  –معامل ثبات مقیاس المشاركة السیاسیة وأبعاده وفقا (التجزئة النصفیة لجتمان

  م
  البعـد

معامل ارتباط التجزئة 

  النصفیة لجتمان 

معامل ارتباط 

  براون  –رمان سبی

  ٠.٦٨٧  ٠.٧٥٦  السیاسیة في وسائل اإلعالم المتابعة  ١

  ٠.٨٥٧  ٠.٨١٢المناقشات السیاسیة                       إجراء  ٢

  ٠.٨٣١  ٠.٧٩٢الندوات والمؤتمرات السیاسیة        حضور  ٣

  ٠.٨٢٧  ٠.٨٨٢  االنتخاباتفي  التصویت  ٤

  ٠.٧١٢  ٠.٦٩٨ة   لألحزاب والتنظیمات السیاسی االنتماء  ٥

  ٠.٨٦٩  ٠.٩١٣  واالحتجاجاتفي المظاهرات  المشاركة  ٦

  ٠.٨٧٨  ٠.٨٨٩  معامل ارتباط األبعاد مع بعضها   *

  ٠.٩٠٢  ٠.٩١٢  ارتباط األبعاد مع الدرجة الكلیة   *

  نتائج الدراسة

  عدد أیام تصفح المبحوثین لمواقع التواصل االجتماعى على اإلنترنت أسبوعیًا. -١

  )٦(جدول رقم 

  عدد أیام تصفح المبحوثین لمواقع التواصل االجتماعى على اإلنترنت أسبوعیًا وفقًا للنوع. 

  النوع               

 عدد األیام 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 ٩.٩٣ ٤٢ ١٢.٧٠ ٢٤ ٧.٦٩ ١٨ من یوم إلى یومین

 ١٩.٨٦ ٨٤ ٢٢.٢٢ ٤٢ ١٧.٩٥ ٤٢ من ثالثة إلى أربعة أیام

  ٣١.٢١ ١٣٢ ٢٨.٥٧ ٥٤ ٣٣.٣٣ ٧٨ سة إلى ستة أیاممن خم

 ٣٩.٠١ ١٦٥ ٣٦.٥١ ٦٩ ٤١.٠٣ ٩٦ یومیاً 

 ١٠٠ ٤٢٣ ١٠٠ ١٨٩ ١٠٠ ٢٣٤ يــجمالاإل

  مستوي الداللة = غیر دالة    ٠.١٠٧معامل التوافق =      ٣درجة الحریة =     ٤.٩٠٧= ٢قیمة كا

وهـى  ٤.٩٠٧وجـد أنهـا =  ، ٣مـن الجـدول السـابق عنـد درجـة حریـة = ٢بحساب قیمـة كـا

، ٠.٠٥، أى أن مسـتوى المعنویـة أكبـر مـن ٠.٠٥قیمـة غیـر دالـة إحصـائیًا عنـد  مسـتوى داللـة 



  

 ١٧٢٦ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تقریبــًا ممــا یؤكــد عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصــائیًا بــین  ٠.١٠٧وقــد بلغــت قیمــة معامــل التوافــق 

ن مواقـــع إجمـــالى مفـــردات مـــن یتصـــفحو  –إنـــاث) وعـــدد أیـــام تصـــفح المبحـــوثین  -النـــوع (ذكـــور

  لمواقع التواصل االجتماعى أسبوعیًا. –التواصل االجتماعى من إجمالى مفردات عینة الدراسة 

مواقـــع التواصـــل نســـبة مـــن یتصـــفحون كمـــا تشـــیر النتـــائج التفصـــیلیة للجـــدول الســـابق أن 

% ، ٩.٩٣بلغـت مـن إجمـالى مفـردات عینـة الدراسـة من یوم إلـى یـومین كـل أسـبوع االجتماعى 

ـــل ٧.٦٩موزعـــة بـــین  ـــذكور فـــى مقاب ـــة ال % مـــن إجمـــالى ١٢.٧٠% مـــن إجمـــالى مفـــردات عین

مــن ثالثــة إلــى مواقــع التواصــل االجتمــاعى مفــردات عینــة اإلنــاث، وبلغــت نســبة مــن یتصــفحون 

% مـن ١٧.٩٥%، موزعـة بـین ١٩.٨٦من إجمالى مفردات عینـة الدراسـة أربعة أیام كل أسبوع 

، كمـــا % مــن إجمـــالى مفـــردات عینـــة اإلنـــاث٢٢.٢٢إجمــالى مفـــردات عینـــة الـــذكور فـــى مقابـــل 

مـن إجمـالى من خمسـة إلـى سـتة أیـام كـل مواقع التواصل االجتماعى نسبة من یتصفحون بلغت 

% من إجمـالى مفـردات عینـة الـذكور فـى ٣٣.٣٣%، موزعة بین ٣١.٢١مفردات عینة الدراسة 

مواقــع نســبة مــن یتصــفحون بینمــا بلغــت % مــن إجمــالى مفــردات عینــة اإلنــاث، ٢٨.٥٧مقابــل 

%، موزعـة بـین ٣٩.٠١من إجمالى مفردات عینة الدراسة یومیًا كل أسبوع التواصل االجتماعى 

ــــذكور فــــى مقابــــل ٤١.٠٣ ــــة ال ــــردات ٣٦.٥١% مــــن إجمــــالى مفــــردات عین           % مــــن إجمــــالى مف

  .عینة اإلناث

  ى على اإلنترنت یومیًا.الوقت الذى یقضیه المبحوثون فى تصفح مواقع التواصل االجتماع -٢
  

   )٧جدول رقم (    

الوقت الذى یقضیه المبحوثون فى تصفح مواقع التواصل االجتماعى على اإلنترنت یومیًا وفقًا 

  للنوع. 

  النوع               

 الوقت الزمنى 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 ٤.٢٦ ١٨ ٣.١٧ ٦ ٥.١٣ ١٢ أقل من ساعة

 ٤٢.٥٥ ١٨٠ ٤١.٢٧ ٧٨ ٤٣.٥٩ ١٠٢ ساعتین من ساعة إلى أقل من

من ساعتین إلى أقل من أربعة 

 ساعات
٨٤ 

٣٥.٩٠ 
٧٥ 

٣٩.٦٨ 
١٥٩ 

٣٧.٥٩ 

 ١٥.٦٠ ٦٦ ١٥.٨٧ ٣٠ ١٥.٣٨ ٣٦ من أربع ساعات فأكثر

 ١٠٠ ٤٢٣ ١٠٠ ١٨٩ ١٠٠ ٢٣٤ يــجمالاإل

  ة = غیر دالةمستوي الدالل  ٠.٠٥٩معامل التوافق =    ٣درجة الحریة =     ١.٤٨٤ =٢قیمة كا
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  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

وهـى  ١.٤٨٤، وجـد أنهـا =  ٣مـن الجـدول السـابق عنـد درجـة حریـة = ٢بحساب قیمـة كـا

، ٠.٠٥، أى أن مســتوى المعنویــة أكبــر مــن ٠.٠٥قیمــة غیــر دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة 

تقریبــًا ممــا یؤكــد عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصــائیًا بــین  ٠.٠٥٩وقــد بلغــت قیمــة معامــل التوافــق 

إجمـــالى مفـــردات مـــن یتصـــفحون مواقـــع  –إنـــاث) وعـــدد أیـــام تصـــفح المبحـــوثین  -ذكـــورالنـــوع (

  لمواقع التواصل االجتماعى أسبوعیًا. –التواصل االجتماعى من إجمالى مفردات عینة الدراسة 

كمـــا تشـــیر النتـــائج التفصـــیلیة للجـــدول الســـابق أن نســـبة مـــن یتصـــفحون مواقـــع التواصـــل 

%، موزعـة بـین ٤.٢٦من إجمالى مفردات عینـة الدراسـة بلغـت  االجتماعى أقل من ساعة یومیاً 

% مـــن إجمـــالى مفـــردات عینـــة ٣.١٧% مـــن إجمـــالى مفـــردات عینـــة الـــذكور فـــى مقابـــل ٥.١٣

اإلناث، وبلغت نسبة من یتصفحون مواقع التواصل االجتماعى من ساعة إلـى أقـل مـن سـاعتین 

% مــــن إجمــــالى ٤٣.٥٩بــــین  %، موزعــــة٤٢.٥٥یومیــــًا مــــن إجمــــالى مفــــردات عینــــة الدراســــة 

% مـن إجمـالى مفـردات عینـة اإلنـاث، كمـا بلغـت نسـبة ٤١.٢٧مفردات عینة الذكور فـى مقابـل 

من یتصفحون مواقع التواصل االجتماعى مـن سـاعتین إلـى أقـل مـن أربعـة سـاعات مـن إجمـالى 

% من إجمـالى مفـردات عینـة الـذكور فـى ٣٥.٩٠%، موزعة بین ٣٧.٥٩مفردات عینة الدراسة 

% مــن إجمــالى مفــردات عینــة اإلنــاث، بینمــا بلغــت نســبة مــن یتصــفحون مواقــع ٣٩.٦٨مقابــل 

التواصــــل االجتمــــاعى مـــــن أربــــع ســــاعات فـــــأكثر یومیــــًا مــــن إجمـــــالى مفــــردات عینــــة الدراســـــة 

% مـن ١٥.٨٧% من إجمالى مفردات عینة الـذكور فـى مقابـل ١٥.٣٨%، موزعة بین ١٥.٦٠

  إجمالى مفردات عینة اإلناث.

  م مواقع التواصل االجتماعى التى یفضل المبحوثون تصفحها عبر اإلنترنت.أه -٣

   )٨جدول رقم (

  أهم مواقع التواصل االجتماعى التى یفضل المبحوثون تصفحها عبر اإلنترنت وفقا للنوع.

  النوع      

     األسباب

  اإلجمالي  إناث  ذكور
  الداللة  zقیمة 

ب
رتی

الت
  %  ك  %  ك  %  ك  

 ١  دالة*  ٢.٣٣٩ ٦٥.٩٦ ٢٧٩ ٧٦.١٩  ١٤٤ ٥٧.٦٩  ١٣٥             الفیس بوك   

 ٥  دالة***  ٣.٨٣٧ ٣٤.٠٤ ١٤٤ ٤٦.٠٣  ٨٧ ٢٤.٣٦  ٥٧  الواتس أب

 ٢  غیر دالة  ٠.٠٩٠ ٤٣.٩٧ ١٨٦ ٤٦.٠٣  ٨٧ ٤٢.٣١  ٩٩ الیوتیوب

 ٣  غیر دالة  ٠.٤٨٢ ٤٢.٥٥ ١٨٠ ٤٢.٨٦  ٨١ ٤٢.٣١  ٩٩  إنستجرام

  ٤  غیر دالة  ٠.٥٢٥ ٣٩.٧٢ ١٦٨ ٤٢.٨٦  ٨١ ٣٧.١٨  ٨٧  تویتر

  ٧  غیر دالة  ٠.٦٦٣ ٣٣.٣٣ ١٤١ ٣٦.٥١  ٦٩ ٣٠.٧٧  ٧٢فلیكر                             

  ٨  دالة*  ٢.٣٩٨ ٢٦.٢٤ ١١١ ٣٣.٣٣  ٦٣ ٢٠.٥١  ٤٨  الفایبر

  ٦  غیر دالة  ١.٣٣٣ ٣٤.٠٤ ١٤٤ ٣١.٧٥  ٦٠ ٣٥.٩٠  ٨٤  المدونات    

 ٤٢٣ ١٨٩ ٢٣٤  جملة من سئلوا



  

 ١٧٢٨ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

السـابق إلـى أهـم مواقـع التواصـل االجتمـاعى التـى یفضـل المبحوثـون  تشیر بیانـات الجـدول

تصــفحها عبــر اإلنترنـــت وفقــا للنـــوع، حیــث جـــاء فــى الترتیـــب األول الفــیس بـــوك، حیــث جـــاءت 

وجــــاء فــــى الترتیــــب الثالــــث ،  %  مــــن إجمــــالى مفــــردات عینــــة الدراســــة،٦٥.٩٦بنســــبة بلغــــت 

فــى الترتیــب الرابــع تــویتر بنســبة بلغــت وجــاء % ، ٤٢.٥٥رام، حیــث جــاءت بنســبة بلغــت إنســتج

وجـاء فـى الترتیــب  ،%٣٤.٠٤وجـاء فـى الترتیـب الخـامس الــواتس أب بنسـبة بلغـت  ،%٣٩.٧٢

وجاء فى الترتیب السابع فلیكر، حیـث جـاءت بنسـبة  ،%٣٤.٠٤السادس المدونات بنسبة بلغت 

  .%٣٣.٣٣بلغت 

االجتمــــاعى التــــى یفضــــل  وبإســــتعراض النتــــائج الســــابقة یتضــــح أن أهــــم مواقــــع التواصــــل 

المبحــوثین تصــفحها عبــر اإلنترنــت  هــو موقــع الفــیس بــوك حیــث جــاء فــى الترتیــب األول یرجــع 

ذلـك إلـي بسـاطة واجهـة إسـتخدام موقـع فـیس بــوك ومـا یتیحـه مـن تفاعلیـه فوریـة هـذا إلـي جانــب 

  التطبیقات والخدمات التي یتیحها الفیس بوك.

لمواد اإلخباریة الخاصة بقضایا حقوق اإلنسـان فـى مدى حرص المبحوثین على متابعة ا -٤

  مواقع التواصل االجتماعى.
  

   )٩جدول رقم (

مدى حرص المبحوثین على متابعة المواد اإلخباریة الخاصة بقضایا حقوق اإلنسان فى مواقع 

  التواصل االجتماعى وفقًا للنوع. 

  النوع               

 مدى المتابعة 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 ٧٨.٠١ ٣٣٠ ٧٧.٧٨ ١٤٧ ٧٨.٢١ ١٨٣ نعم

 ٢١.٩٩ ٩٣ ٢٢.٢٢ ٤٢ ٢١.٧٩ ٥١ ال

 ١٠٠ ٤٢٣ ١٠٠ ١٨٩ ١٠٠ ٢٣٤ يــجمالاإل

  مستوي الداللة = غیر دالة    ٠.٠٠٥معامل التوافق =    ١درجة الحریة =      ٠.٠١١= ٢قیمة كا

وهـى  ٠.٠١١د أنهـا = ، وجـ ١مـن الجـدول السـابق عنـد درجـة حریـة = ٢بحساب قیمـة كـا

، ٠.٠٥، أى أن مستوى المعنویـة أكبـر مـن ٠.٠٥قیمة غیر دالة إحصائیًا عند مستوى داللة = 

تقریبــًا ممــا یؤكــد عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصــائیًا بــین  ٠.٠٠٥وقــد بلغــت قیمــة معامــل التوافــق 

 إجمــــالى مفــــردات مــــن یســــتخدمون مواقــــع –إنــــاث) ومــــدى حــــرص المبحــــوثین  -النــــوع (ذكــــور

على متابعـة المـواد اإلخباریـة الخاصـة  -التواصل االجتماعى من إجمالى مفردات عینة الدراسة 

  بقضایا حقوق اإلنسان فى مواقع التواصل االجتماعى.



  

 ١٧٢٩ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

علــى متابعــة المــواد نســبة مــن یحرصــون كمــا تشــیر النتــائج التفصــیلیة للجــدول الســابق أن 

بصــفة منتظمــة مــن التواصــل االجتمــاعى  اإلخباریــة الخاصــة بقضــایا حقــوق اإلنســان فــى مواقــع

إجمـالى مفــردات مــن یســتخدمون مواقــع التواصــل االجتمــاعى مــن إجمــالى مفــردات عینــة الدراســة 

% مــــن إجمــــالى مفــــردات عینــــة الــــذكور فــــى مقابــــل ٧٨.٢١% ، موزعــــة بــــین ٧٨.٠١بلغــــت 

لمـواد علـى متابعـة ا% من إجمالى مفردات عینة اإلناث، وبلغت نسبة مـن ال یحرصـون ٧٧.٧٨

إجمــالى مطلقــًا مــن اإلخباریــة الخاصــة بقضــایا حقــوق اإلنســان فــى مواقــع التواصــل االجتمــاعى 

مفـــــردات مـــــن یســـــتخدمون مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعى مـــــن إجمـــــالى مفـــــردات عینـــــة الدراســـــة 

% ٢٢.٢٢% مــن إجمــالى مفــردات عینــة الــذكور فــى مقابــل ٢١.٧٩% ، موزعــة بــین ٢١.٩٩

  .ناثمن إجمالى مفردات عینة اإل

عدد مرات تعرض المبحوثین للمواد اإلخباریة الخاصة بقضایا حقـوق اإلنسـان فـى مواقـع  -٥

  التواصل االجتماعى أسبوعیًا.
  

   )١٠جدول رقم (

عدد مرات تعرض المبحوثین للمواد اإلخباریة الخاصة بقضایا حقوق اإلنسان فى مواقع 

  التواصل االجتماعى أسبوعیًا وفقًا للنوع. 

  النوع               

 عدد المرات 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 ١٣.٦٤ ٤٥ ١٦.٣٣ ٢٤ ١١.٤٨ ٢١ مرة كل أسبوع

 ٢٩.٠٩ ٩٦ ٢٦.٥٣ ٣٩ ٣١.١٥ ٥٧ مرتین فى األسبوع

 ٤٣.٦٤ ١٤٤ ٤٠.٨٢ ٦٠ ٤٥.٩٠ ٨٤ من ثالث إلى أربع مرات 

 ١٣.٦٤ ٤٥ ١٦.٣٣ ٢٤ ١١.٤٨ ٢١ خمس مرات فأكثر

 ١٠٠ ٣٣٠ ١٠٠ ١٤٧ ١٠٠ ١٨٣ يــجمالاإل

  مستوي الداللة = غیر دالة     ٠.١٠٨معامل التوافق =     ٣درجة الحریة =     ٣.٨٩٤= ٢قیمة كا

وهـى  ٣.٨٩٤، وجـد أنهـا =  ٣مـن الجـدول السـابق عنـد درجـة حریـة = ٢بحساب قیمـة كـا

، ٠.٠٥، أى أن مسـتوى المعنویـة أكبـر مـن ٠.٠٥قیمـة غیـر دالـة إحصـائیًا عنـد  مسـتوى داللـة 

تقریبــًا ممــا یؤكــد عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصــائیًا بــین  ٠.١٠٨وقــد بلغــت قیمــة معامــل التوافــق 

إجمالى مفردات من یحرصون على متابعـة  –إناث) وعدد أیام تعرض المبحوثین  -النوع (ذكور

المــواد اإلخباریــة الخاصــة بقضــایا حقــوق اإلنســان عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعى مــن إجمــالى 

للمـواد  –ات مـن یتصـفحون مواقـع التواصـل االجتمـاعى مـن إجمـالى مفـردات عینـة الدراسـة مفرد

  اإلخباریة الخاصة بقضایا حقوق اإلنسان فى مواقع التواصل االجتماعى أسبوعیًا.



  

 ١٧٣٠ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ـــة  ـــائج التفصـــیلیة للجـــدول الســـابق أن نســـبة مـــن یتعرضـــون للمـــواد اإلخباری كمـــا تشـــیر النت

ى مواقـع التواصــل االجتمـاعى مـن یـوم إلــى یـومین كـل أســبوع الخاصـة بقضـایا حقـوق اإلنســان فـ

% مــــن إجمــــالى مفــــردات عینــــة الــــذكور فــــى مقابــــل ١١.٤٨% ، موزعــــة بــــین ١٣.٦٤بلغــــت 

% مـــن إجمـــالى مفـــردات عینـــة اإلنـــاث، وبلغـــت نســـبة مـــن یتعرضـــون للمـــواد اإلخباریـــة ١٦.٣٣

ثــة إلــى أربعــة أیــام كــل الخاصــة بقضــایا حقــوق اإلنســان فــى مواقــع التواصــل االجتمــاعى مــن ثال

% مـــــن إجمـــــالى مفـــــردات عینـــــة الـــــذكور فـــــى مقابـــــل ١١.٤٨%، موزعـــــة بـــــین ٢٩.٠٩أســـــبوع 

% مـن إجمــالى مفــردات عینــة اإلنــاث، كمــا بلغــت نســبة مــن یتعرضــون للمــواد اإلخباریــة ١٦.٣٣

الخاصــة بقضــایا حقــوق اإلنســان فــى مواقــع التواصــل االجتمــاعى مــن خمســة إلــى ســتة أیــام كــل 

% مـــــن إجمـــــالى مفـــــردات عینـــــة الـــــذكور فـــــى مقابـــــل ٤٥.٩٠%، موزعـــــة بـــــین ٤٣.٦٤أســـــبوع 

% من إجمالى مفردات عینة اإلنـاث، بینمـا بلغـت نسـبة مـن یتعرضـون للمـواد اإلخباریـة ٤٠.٨٢

%، ١٣.٦٤الخاصــة بقضــایا حقــوق اإلنســان فــى مواقــع التواصــل االجتمــاعى یومیــًا كــل أســبوع 

% مـــن إجمـــالى ١٦.٣٣نــة الـــذكور فـــى مقابـــل % مـــن إجمـــالى مفـــردات عی١١.٤٨موزعــة بـــین 

  مفردات عینة اإلناث.

ــت الــذى یقضــیه المبحوثــو -٦ ن فــى تصــفح المــواد اإلخباریــة الخاصــة بقضــایا الوق

  حقوق اإلنسان فى مواقع التواصل االجتماعى یومیًا.
  

   )١١جدول رقم (    

حقوق اإلنسان فى  المبحوثین فى تصفح المواد اإلخباریة الخاصة بقضایا یهالوقت الذى یقض

  .مواقع التواصل االجتماعى یومیًا وفقًا للنوع

  النوع               

 الوقت الزمنى 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 ١٤.٥٥ ٤٨ ٨.١٦ ١٢ ١٩.٦٧ ٣٦ أقل من ساعة

 ٤٢.٧٣ ١٤١ ٤٦.٩٤ ٦٩ ٣٩.٣٤ ٧٢ من ساعة إلى أقل من ساعتین

 ٣٥.٤٥ ١١٧ ٣٦.٧٣ ٥٤ ٣٤.٤٣ ٦٣ من ساعتین إلى أقل من أربعة ساعات

 ٧.٢٧ ٢٤ ٨.١٦ ١٢ ٦.٥٦ ١٢ من أربع ساعات فأكثر

 ١٠٠ ٣٣٠ ١٠٠ ١٤٧ ١٠٠ ١٨٣ يــجمالاإل

  ٠.٠٥مستوي الداللة = دالة عند   ٠.١٦٢معامل التوافق =     ٣درجة الحریة =      ٨.٩٣٥= ٢قیمة كا

وهـى  ٨.٩٣٥د أنهـا = ، وجـ ٣مـن الجـدول السـابق عنـد درجـة حریـة = ٢بحساب قیمـة كـا

، وقـد ٠.٠٥، أى أن مستوى المعنویة أصـغر مـن ٠.٠٥١قیمة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة 

ـــًا ممـــا یؤكـــد وجـــود عالقـــة دالـــة إحصـــائیًا بـــین النـــوع  ٠.١٦٢بلغـــت قیمـــة معامـــل التوافـــق  تقریب



  

 ١٧٣١ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ة إجمـالى مفـردات مـن یحرصـون علـى متابعـ –إناث) وعدد ساعات تعـرض المبحـوثین  -(ذكور

المــواد اإلخباریــة الخاصــة بقضــایا حقــوق اإلنســان عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعى مــن إجمــالى 

للمـواد  –مفردات مـن یتصـفحون مواقـع التواصـل االجتمـاعى مـن إجمـالى مفـردات عینـة الدراسـة 

  اإلخباریة الخاصة بقضایا حقوق اإلنسان فى مواقع التواصل االجتماعى یومیًا.

ـــائج ال ـــة كمـــا تشـــیر النت تفصـــیلیة للجـــدول الســـابق أن نســـبة مـــن یتعرضـــون للمـــواد اإلخباری

الخاصـــة بقضـــایا حقـــوق اإلنســـان فـــى مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعى أقـــل مـــن ســـاعة یومیـــًا بلغـــت 

% مـن ٨.١٦% من إجمـالى مفـردات عینـة الـذكور فـى مقابـل ١٩.٦٧% ، موزعة بین ١٤.٥٥

ن للمــواد اإلخباریــة الخاصــة بقضــایا إجمــالى مفــردات عینــة اإلنــاث، وبلغــت نســبة مــن یتعرضــو 

حقــــوق اإلنســــان فــــى مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعى مــــن ســــاعة إلــــى أقــــل مــــن ســــاعتین یومیــــًا 

% مـن ٤٦.٩٤% من إجمالى مفردات عینة الـذكور فـى مقابـل ٣٩.٣٤%، موزعة بین ٤٢.٧٣

قضـایا إجمالى مفردات عینة اإلناث، كمـا بلغـت نسـبة مـن یتعرضـون للمـواد اإلخباریـة الخاصـة ب

حقــوق اإلنســان فــى مواقــع التواصــل االجتمــاعى مــن ســاعتین إلــى أقــل مــن أربعــة ســاعات یومیــًا 

% مـن ٣٦.٧٣% من إجمالى مفردات عینة الـذكور فـى مقابـل ٣٤.٤٣%، موزعة بین ٣٥.٤٥

إجمالى مفردات عینة اإلناث، بینما بلغت نسبة من یتعرضـون للمـواد اإلخباریـة الخاصـة بقضـایا 

%، موزعـة ٧.٢٧فى مواقـع التواصـل االجتمـاعى مـن أربـع سـاعات فـأكثر یومیـًا  حقوق اإلنسان

       % مـــن إجمـــالى مفـــردات٨.١٦% مـــن إجمـــالى مفـــردات عینـــة الـــذكور فـــى مقابـــل ٦.٥٦بـــین 

  عینة اإلناث.

أهـــم قضـــایا حقـــوق اإلنســـان التـــى یفضـــل المبحوثـــون تصـــفحها عبـــر مواقـــع التواصـــل  -٧

  االجتماعى على اإلنترنت.

   )١٢دول رقم (ج    

أهم قضایا حقوق اإلنسان التى یفضل المبحوثون تصفحها عبر مواقع التواصل االجتماعى 

  على اإلنترنت وفقا للنوع.

  النوع      

     أهم القضایا

  اإلجمالي  إناث  ذكور
  الداللة zقیمة 

ب
رتی

الت
  %  ك  %  ك  %  ك  

 ١  ر دالةغی  ١.٥٥٣ ٥٤.٥٥ ١٨٠ ٥١.٠٢  ٧٥ ٥٧.٣٨  ١٠٥ الحقوق المدنیة

 ١  غیر دالة  ٠.٤٨٢ ٥٤.٥٥ ١٨٠ ٥٥.١٠  ٨١ ٥٤.١٠  ٩٩  الحقوق السیاسیة

 ٤  غیر دالة  ٠.٢٤٥ ٣٦.٣٦ ١٢٠ ٣٨.٧٨  ٥٧ ٣٤.٤٣  ٦٣ الحقوق االقتصادیة

 ٢  غیر دالة  ٠.٢٧٢ ٤٠.٠٠ ١٣٢ ٤٠.٨٢  ٦٠ ٣٩.٣٤  ٧٢  الحقوق االجتماعیة

  ٣  لةغیر دا  ١.٨٦٣ ٣٧.٢٧ ١٢٣ ٣٢.٦٥  ٤٨ ٤٠.٩٨  ٧٥ الحقوق الثقافیة

 ٣٣٠ ١٤٧ ١٨٣  جملة من سئلوا



  

 ١٧٣٢ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ـــى أهـــم قضـــایا حقـــوق اإلنســـان التـــى یفضـــل المبحـــوثین  تشـــیر بیانـــات الجـــدول الســـابق إل

تصــفحها عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعى علــى اإلنترنــت وفقــا للنــوع، جــاء فــى الترتیــب األول  

رتیــب الثــانى وجــاء فــى الت، % ٥٤.٥٥بنســبة بلغــت  ا، حیــث جاءتــوالمدنیــة  الحقــوق السیاســیة

ــــوق ٤٠.٠٠الحقــــوق االجتماعیــــة، حیــــث جــــاءت بنســــبة بلغــــت  ــــى الترتیــــب الثالــــث الحق % و ف

% وجـــاء فـــى الترتیــب الرابـــع الحقـــوق االقتصـــادیة، ٣٧.٢٧الثقافیــة، حیـــث جـــاءت بنســبة بلغـــت 

  .% ٣٦.٣٦حیث جاءت بنسبة بلغت 

واإلطــــالع علــــى  موقــــف المبحــــوثین حــــول العبــــارات التــــى تقــــیس مســــتوى االهتمــــام بقــــراءة  -٨

  المضامین المتعلقة بحقوق اإلنسان عبر مواقع التواصل االجتماعى على اإلنترنت.

     )١٣جدول (  

  درجة االهتمام

  العبارة

المتوسط  نادراً  أحیانا  دائماً 

  الحسابى

االنحراف 

ب  المعیاري
رتی

الت
 

درجة 

  %  ك  %  ك  %  ك االهتمام

 مرتفع ١ ٠.٦٣ ٢.٦٥ ٨.١٨  ٢٧ ١٩.٠٩  ٦٣ ٧٢.٧٣  ٢٤٠  الحق في الحیاة

 مرتفع ١٠ ٠.٧٢ ٢.٤١ ١٣.٦٤  ٤٥ ٣١.٨٢  ١٠٥ ٥٤.٥٥  ١٨٠  الحق في الحریة 

 مرتفع ٨ ٠.٧٦ ٢.٥٠ ١٦.٣٦  ٥٤ ١٧.٢٧  ٥٧ ٦٦.٣٦  ٢١٩  الحق في المساواة

 متوسط ١٤ ٠.٦٢ ٢.٢٩ ٩.٠٩  ٣٠ ٥٢.٧٣  ١٧٤ ٣٨.١٨  ١٢٦ الحق في الكرامة والحریة الشخصیة

 مرتفع ٢ ٠.٦٧ ٢.٦٤ ١٠.٩١  ٣٦ ١٤.٥٥  ٤٨ ٧٤.٥٥  ٢٤٦  ة االإنسانیةحظر التعذیب أو المعامل

 مرتفع ٤ ٠.٦٤ ٢.٦٠ ٨.١٨  ٢٧ ٢٣.٦٤  ٧٨ ٦٨.١٨  ٢٢٥  الحق في المعتقد

 مرتفع ٤ ٠.٥٨ ٢.٦٠ ٤.٥٥  ١٥ ٣٠.٩١  ١٠٢ ٦٤.٥٥  ٢١٣  الحق في حریة التعبیر والرأي

 مرتفع ٧ ٠.٦٠ ٢.٥٣ ٥.٤٥  ١٨ ٣٦.٣٦  ١٢٠ ٥٨.١٨  ١٩٢  الحق في التجمع السلمي 

 مرتفع ٦ ٠.٧٢ ٢.٥٥ ١٣.٦٤  ٤٥ ١٧.٢٧  ٥٧ ٦٩.٠٩  ٢٢٨  الحق في المشاركة السیاسیة

 متوسط ١٦ ٠.٧٢ ٢.٢٥ ١٦.٣٦  ٥٤ ٤٢.٧٣  ١٤١ ٤٠.٩١  ١٣٥  الحق في تكوین األحزاب

 متوسط ١٥ ٠.٧٤ ٢.٢٨ ١٧.٢٧  ٥٧ ٣٧.٢٧  ١٢٣ ٤٥.٤٥  ١٥٠  الحق في العمل

 مرتفع ١١ ٠.٦٧ ٢.٣٨ ١٠.٩١  ٣٦ ٤٠.٠٠  ١٣٢ ٤٩.٠٩  ١٦٢  الحق في اإلضراب

 متوسط ١٣ ٠.٧٦ ٢.٣٠ ١٨.١٨  ٦٠ ٣٣.٦٤  ١١١ ٤٨.١٨  ١٥٩  الحق تكوین النقابات

 مرتفع ٣ ٠.٥٩ ٢.٦١ ٥.٤٥  ١٨ ٢٨.١٨  ٩٣ ٦٦.٣٦  ٢١٩  الحق في المستوي المعیشي الكافي

 مرتفع ٩ ٠.٦٠ ٢.٤٩ ٥.٤٥  ١٨ ٤٠.٠٠  ١٣٢ ٥٤.٥٥  ١٨٠  الحق في الرعایة الصحیة

 مرتفع ٦ ٠.٧٢ ٢.٥٥ ١٣.٦٤  ٤٥ ١٨.١٨  ٦٠ ٦٨.١٨  ٢٢٥  ن اإلجتماعيالحق في الضما

 متوسط ١٧ ٠.٣٦ ٢.١٥ ٠.٠٠  ٠ ٨٤.٥٥  ٢٧٩ ١٥.٤٥  ٥١  الحق في التنمیة

 مرتفع ٥ ٠.٥٧ ٢.٥٦ ٣.٦٤  ١٢ ٣٦.٣٦  ١٢٠ ٦٠.٠٠  ١٩٨  الحق في التعلیم

 مرتفع ١٢ ٠.٧٢ ٢.٣٥ ١٤.٥٥  ٤٨ ٣٥.٤٥  ١١٧ ٥٠.٠٠  ١٦٥  الحق في المعرفة

 متوسط ١٨ ٠.٩٢ ٢.١٠ ٣٧.٢٧  ١٢٣ ١٥.٤٥  ٥١ ٤٧.٢٧  ١٥٦  تداول المعلومات وعدم حجبها الحق في

 مرتفع --  ٠.٦٧ ٢.٤٤ ٣٣٠ جملة من سئلوا
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موقــف المبحــوثین حــول العبــارات التــى تقــیس مســتوى تشــیر بیانــات الجــدول الســابق إلــى 

ــر مو  ــة بحقــوق اإلنســان عب ــى المضــامین المتعلق ــراءة واإلطــالع عل ــع االهتمــام بق التواصــل اق

الحـق ، فقـد جـاء ٢.٤٤، التى جاءت بمستوى مرتفـع بمتوسـط حسـابى على اإلنترنتاالجتماعى 

بمتوســـط حظـــر التعـــذیب أو المعاملـــة الإلنســـانیة ، وجـــاء ٢.٦٥بمتوســـط حســـابى  فـــي الحیـــاة

ــافي، وجــاء ٢.٦٤حســابى  ــي االمســتوي المعیشــي الك ، وجــاء ٢.٦١بمتوســط حســابى  الحــق ف

والحـق  الحـق فـي المعتقـد ثـم جـاء ، حظر التعذیب أو المعاملـة اإلنسـانیةو  الحق في المعرفة

ــرأي ــر وال ــة التعبی ــیم، وجــاء ٢.٦٠بمتوســط حســابى  فــي حری ــي التعل بمتوســط حســابى  الحــق ف

بمتوسـط حسـابى  الحـق فـي الضـمان االجتمـاعي والحـق فـي المشـاركة السیاسـیة ، وجا ٢.٥٦

 الحــق فــي المســاواة، وجــاء٢.٥٣ســط حســابى بمتو  الحــق فــي التجمــع الســلمي، وجــاء ٢.٥٥

  .٢.٥٠بمتوسط حسابى 

األطــر المســتخدمة فــى معالجــة قضــایا حقــوق اإلنســان عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعى  -٩

  على اإلنترنت من وجهة نظر المبحوثین.

   )١٤جدول رقم (    

على  األطر المستخدمة فى معالجة قضایا حقوق اإلنسان عبر مواقع التواصل االجتماعى

  اإلنترنت من وجهة نظر المبحوثین وفقا للنوع.

  النوع      

     األطر

  اإلجمالي  إناث  ذكور
  الداللة  zقیمة 

ب
رتی

الت
  %  ك  %  ك  %  ك  

 ٣  غیر دالة  ١.٩٤١ ٣٥.٤٥ ١١٧ ٣٠.٦١  ٤٥ ٣٩.٣٤  ٧٢                                                           إطار الصراع

 ٢  غیر دالة  ١.٣٩٣ ٤١.٨٢ ١٣٨ ٣٨.٧٨  ٥٧ ٤٤.٢٦  ٨١                                                          ولیةإطار المسئ

 ٦  دالة***  ٣.٥٣٣ ٣٠.٠٠ ٩٩ ٢٠.٤١  ٣٠ ٣٧.٧٠  ٦٩إطار قانوني                                                             

 ١  غیر دالة  ٠.٤٨٢ ٥٤.٥٥ ١٨٠ ٥٥.١٠  ٨١ ٥٤.١٠  ٩٩إطار االهتمامات إنسانیة       

 ٥  غیر دالة  ٠.٤٦٨ ٣١.٨٢ ١٠٥ ٣٤.٦٩  ٥١ ٢٩.٥١  ٥٤إطار المبادئ اإلخالقیة                                                   

  ٤  غیر دالة  ١.٦٧٠ ٣٤.٥٥ ١١٤ ٣٠.٦١  ٤٥ ٣٧.٧٠  ٦٩                                      إطار أمني

 ٣٣٠ ١٤٧ ١٨٣  جملة من سئلوا

األطـر المسـتخدمة فـى معالجـة قضـایا حقـوق اإلنسـان تشیر بیانات الجـدول السـابق إلـى 

، حیـث عبر مواقع التواصـل االجتمـاعى علـى اإلنترنـت مـن وجهـة نظـر المبحـوثین وفقـا للنـوع

% و فـى ٥٤.٥٥، حیـث جـاءت بنسـبة بلغـت إطـار االهتمامـات إنسـانیةفـى الترتیـب األول  جاء

إطـار % وفـى الترتیـب الثالـث ٤١.٨٢الترتیب الثانى إطار المسئولیة، حیث جاءت بنسبة بلغـت 

وجــاء فــى الترتیــب الرابــع إطــار أمنــي، حیــث ،% ٣٥.٤٥، حیــث جــاءت بنســبة بلغــت  الصــراع

جاء فى الترتیب الخامس إطار المبادئ األخالقیة حیـث جـاءت % و ٣٤.٥٥جاءت بنسبة بلغت 

            % و فـــــــى الترتیـــــــب الســـــــادس إطـــــــار قـــــــانونى، حیـــــــث جـــــــاءت بنســـــــبة ٣١.٨٢بنســـــــبة بلغـــــــت 

  %  ٣٠.٠٠بلغت 
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التواصـل موقف المبحوثین حول العبارات التى تقیس مستوى صدق وموضوعیة مواقـع   -١٠

  المتعلقة بحقوق اإلنسان. عبر اإلنترنت حول المضامیناالجتماعى 

     )١٥جدول (  

التواصل موقف المبحوثین حول العبارات التى تقیس مستوى صدق وموضوعیة مواقع 

  .عبر اإلنترنت حول المضامین المتعلقة بحقوق اإلنساناالجتماعى 

  االستجابة

  العبارة

المتوسط  معارض محاید موافق

  الحسابى

االنحراف 

ب  المعیاري
رتی

الت
 

درجة 

داالمص

 قیة
  %  ك  %  ك  %  ك

تقـــــــــــــدم لنـــــــــــــا مواقـــــــــــــع التواصـــــــــــــل 
االجتماعي ما نرید أن نعرفـه حـول 

  قضایا حقوق اإلنسان
 موافق ١ ٠.٦٢ ٢.٧١ ٩.٠٩  ٣٠ ١٠.٩١  ٣٦ ٨٠.٠٠  ٢٦٤

ــــــــع التواصــــــــل  ــــــــار مواق تتمتــــــــع أخب
االجتمــاعي بمصــداقیة لــدي معظــم 

  الجمهور
 محاید ٩ ٠.٥١ ٢.٢٨ ٢.٧٣  ٩ ٦٦.٣٦  ٢١٩ ٣٠.٩١  ١٠٢

ي مواقـع التواصـل االجتمـاعي تتحـر 
  الدقة في كل ما تقدمه من أخبار

 موافق ٨ ٠.٧٤ ٢.٣٨ ١٥.٤٥  ٥١ ٣٠.٩١  ١٠٢ ٥٣.٦٤  ١٧٧

ـــیح لـــي فرصـــة للتعبیـــر بـــالتعلیق  تت
علـــــــــي قضـــــــــایا حقـــــــــوق اإلنســـــــــان 

  المطروحة  دون قیود
 موافق ٢ ٠.٥٧ ٢.٦٨ ٥.٤٥  ١٨ ٢٠.٩١  ٦٩ ٧٣.٦٤  ٢٤٣

ــــه بالصــــور  مــــا نقــــرأه تكتمــــل جوانب
تـــة والمتحركـــة وملفـــات الفیـــدیو الثاب

  لقضایا حقوق االنسان 
 موافق ٧ ٠.٦١ ٢.٤٣ ٦.٣٦  ٢١ ٤٤.٥٥  ١٤٧ ٤٩.٠٩  ١٦٢

تتبنــي سیاســـة هجومیــة فـــي تغطیـــة 
بعــــض األخبــــار نتیجــــة التوجهــــات 

  السیاسیة للموقع
 محاید ١٠ ٠.٩١ ٢.٢٦ ٣١.٨٢  ١٠٥ ١٠.٠٠  ٣٣ ٥٨.١٨  ١٩٢

تهــــتم مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي 
النظــــــر المختلفــــــة بنشــــــر وجهــــــات 

  حول قضایا حقوق اإلنسان
 موافق ٦ ٠.٦٧ ٢.٤٦ ١٠.٠٠  ٣٣ ٣٣.٦٤  ١١١ ٥٦.٣٦  ١٨٦

تطرح  مواقـع التواصـل االجتمـاعي 
  قضایا حقوق اإلنسان بحیادیة 

 موافق ٥ ٠.٧٢ ٢.٤٨ ١٣.٦٤  ٤٥ ٢٤.٥٥  ٨١ ٦١.٨٢  ٢٠٤

أشـــعر مـــع أخبـــار مواقـــع التواصـــل 
االجتماعي بالكفایـة التـي ال أجـدها 

  ي وسیلة إعالمیةمع أ
 موافق ٣ ٠.٦٢ ٢.٦٦ ٨.١٨  ٢٧ ١٧.٢٧  ٥٧ ٧٤.٥٥  ٢٤٦

تطــرح مواقــع التواصــل االجتمــاعي 
ـــــــوق اإلنســـــــان  ـــــــول لقضـــــــایا حق حل

  بموضوعیة
 موافق ٤ ٠.٦٩ ٢.٦٢ ١١.٨٢  ٣٩ ١٤.٥٥  ٤٨ ٧٣.٦٤  ٢٤٣

 موافق  ٠.٦٧ ٢.٥٠ ٣٣٠ جملة من سئلوا

العبــارات التــى تقــیس مســتوى  موقــف المبحــوثین حــولتشــیر بیانــات الجــدول الســابق إلــى 

عبر اإلنترنت حول المضـامین المتعلقـة بحقـوق التواصل االجتماعى صدق وموضوعیة مواقع 

تقـــدم لنـــا مواقـــع ، حیـــث جـــاءت ٢.٥٠، التـــى جـــاءت بمســـتوى مرتفـــع بمتوســـط حســـابى اإلنســـان

، ٢.٧١بمتوســط حســابى  التواصــل االجتمــاعي مــا نریــد أن نعرفــه حــول قضــایا حقــوق اإلنســان
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تتـــیح لـــي فرصـــة للتعبیـــر بـــالتعلیق علـــي قضـــایا حقـــوق اإلنســـان المطروحـــة  دون قیـــود وجـــاءت 

، وجــاءت أشــعر مــع أخبــار مواقــع التواصــل االجتمــاعي بالكفایــة التــي ال ٢.٦٨بمتوســط حســابى 

ـــــة بمتوســـــط حســـــابى  ـــــع التواصـــــل ، وجـــــاءت ٢.٦٦أجـــــدها مـــــع أي وســـــیلة إعالمی تطـــــرح مواق

تطــرح  ، وجــاءت ٢.٦٢بمتوســط حســابى  إلنســان بموضــوعیةاالجتمــاعي حلــول لقضــایا حقــوق ا

تهـتم ، وجاءت ٢.٤٨بمتوسط حسابى مواقع التواصل االجتماعي قضایا حقوق اإلنسان بحیادیة 

بمتوسـط  مواقع التواصـل االجتمـاعي بنشـر وجهـات النظـر المختلفـة حـول قضـایا حقـوق اإلنسـان

لثابتـــة والمتحركـــة وملفـــات الفیـــدیو مـــا نقـــرأه تكتمـــل جوانبـــه بالصـــور ا، وجـــاءت ٢.٤٦حســـابى 

تتحـــري مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي ، وجـــاءت ٢.٤٣بمتوســـط حســـابى لقضـــایا حقـــوق االنســـان 

تتمتـع أخبـار مواقـع التواصـل ، وجـاءت ٢.٣٨بمتوسط حسابى  الدقة في كل ما تقدمه من أخبار

یاســـة تتبنـــي س، وجـــاءت ٢.٢٨بمتوســـط حســـابى  االجتمـــاعي بمصـــداقیة لـــدي معظـــم الجمهـــور

  .٢.٢٦بمتوسط حسابى هجومیة في تغطیة بعض األخبار نتیجة التوجهات السیاسیة للموقع 

أهـــم أســـباب عـــدم متابعـــة المبحـــوثین لقضـــایا حقـــوق اإلنســـان عبـــر مواقـــع التواصـــل  -١١

  .االجتماعى على اإلنترنت

   )١٦جدول رقم (    

ع التواصل االجتماعى على أهم أسباب عدم متابعة المبحوثین لقضایا حقوق اإلنسان عبر مواق

  اإلنترنت وفقا للنوع.

  النوع      

     األسباب

  اإلجمالي  إناث  ذكور
رتی  الداللة  zقیمة 

الت ب
  %  ك  %  ك  %  ك  

ألننــــــي غیــــــر مهــــــتم بقضــــــایا 
 حقوق اإلنسان

٣٠  
٥٨.٨

٢ 
٣٩  

٩٢.٨
٦ 

٦٩ 
٧٤.١٩ 

 ١  غیر دالة  ١.٧٧٣

هناك العدید من الموضـوعات 
  األخرى یجب أن أتابعها

٦٤.٧  ٣٣
١ 

٥٧.١  ٢٤
٤ 

٥٧ 
٦١.٢٩ 

 ٢  غیر دالة  ٠.٦٩٩

ضغوط المجتمع تجعلني أبعـد 
 عن أي موضوعات جادة

٤٧.٠  ٢٤
٦ 

٥٠.٠  ٢١
٠ 

٤٥ 
٤٨.٣٩ 

  ٣  غیر دالة  ٠.٠٢٣

 ٩٣ ٤٢ ٥١  جملة من سئلوا

ــوق تشــیر بیانــات الجــدول الســابق إلــى  ــة المبحــوثین لقضــایا حق أهــم أســباب عــدم متابع

، حیــث جــاء فــى الترتیــب االجتمــاعى علــى اإلنترنــت وفقــا للنــوعاإلنســان عبــر مواقــع التواصــل 

% وجـاء فـى ٧٤.١٩، حیـث جـاءت بنسـبة بلغـت ألنني غیر مهتم بقضایا حقـوق اإلنسـاناألول 

، حیــث جـــاءت بنســـبة هنـــاك العدیــد مـــن الموضـــوعات األخــرى یجـــب أن أتابعهـــاالترتیــب الثـــانى 

ع تجعلنـي أبعـد عـن أي موضـوعات ضـغوط المجتمـوجاء فى الترتیـب الثالـث ،% ٦١.٢٩بلغت 

  %  ٤٨.٣٩، حیث جاءت بنسبة بلغت جادة
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    ثانیا : نتائج التحقق من صحة الفروض :

یحتــــوي هــــذا الجــــزء علــــي خالصــــة مــــا توصــــلت إلیــــه الدراســــة الراهنــــة مــــن نتــــائج تطبیــــق 

تتنـــاول الباحثـــة فـــي هـــذا الجـــزء نتـــائج التحقـــق مـــن صـــحة فـــروض الدراســـة  وســـوفاالســـتبیان، 

ة عن بعض تساؤالتها البحثیة، ثم تقدم ملخصًا عن هذه النتائج، والتي في ضـوئها یمكـن واإلجاب

  طرح عدد من المقترحات والتوصیات. 

وفروضـها سـوف یـتم عـرض نتـائج التحقـق مـن صـحة الفـروض  الدراسةوفي ضوء أهداف 

  -فیما یلي:

تعــرض المبحــوثین لفـرض األول: توجــد عالقـة ارتباطیــة موجبـة ودالــة إحصـائیًا بــین مسـتوى ا

  لمواقع التواصل االجتماعى ومستوى المشاركة السیاسیة لدیهم.

  )١٧جدول رقم (

معامل ارتباط بیرسون بین درجات المبحوثین على مقیاس التعرض للمواقع اإللكترونیة 

  ودرجاتهم على مقیاس المشاركة السیاسیة 

  المتغیر           

 المتغیر

  مستوى المشاركة السیاسیة

  الداللة  قیمة بیرسون  عددال

  ٠.٠٠١  ٠.٤٨٦  ٤٢٣  مستوى التعرض لمواقع التواصل االجتماعى

تشـــیر نتـــائج الجـــدول الســـابق أنـــه باســـتخدام معامـــل ارتبـــاط بیرســـون أتضـــح وجـــود عالقـــة 

ارتباطیــه موجبــة ودالــة إحصــائیًا بــین مســتویات التعــرض لمواقــع التواصــل االجتمــاعى ومســتوى 

وهـي قیمـة  ٠.٤٨٦المبحوثین، حیث بلغت قیمة معامل ارتبـاط بیرسـون  المشاركة السیاسیة لدى

، وبالتـالى فقــد تحقـق هــذا الفــرض والـذى یــنص علــى ٠.٠٠١دالـة إحصــائیًا عنـد مســتوى داللــة =

أنه توجد عالقة ارتباطیه موجبة ودالـة إحصـائیًا بـین مسـتوى تعـرض المبحـوثین لمواقـع التواصـل 

اســــیة لــــدیهم، أي أنــــه كلمــــا زاد تعــــرض المبحــــوثین لمواقــــع االجتمــــاعى ومســــتوى المشــــاركة السی

  التواصل االجتماعى تزداد لدیهم مستوى المشاركة السیاسیة.

الفرض الثانى: توجـد عالقـة ارتباطیـه موجبـة ودالـة إحصـائیًا بـین مسـتوى تعـرض المبحـوثین 

  سیاسیة لدیهم.لقضایا حقوق اإلنسان عبر مواقع التواصل االجتماعى ومستوى المشاركة ال

  )١٨جدول رقم (

معامل ارتباط بیرسون بین درجات المبحوثین على مقیاس التعرض لقضایا حقوق اإلنسان عبر مواقع 

  التواصل االجتماعى ودرجاتهم على مقیاس المشاركة السیاسیة 

  المتغیر           

 المتغیر

  مستوى المشاركة السیاسیة

  الداللة  قیمة بیرسون  العدد

  ٠.٠٠١  ٠.٤٢٣  ٣٣٠  التعرض لقضایا حقوق اإلنسان عبر مواقع التواصل االجتماعى مستوى
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تشـــیر نتـــائج الجـــدول الســـابق أنـــه باســـتخدام معامـــل ارتبـــاط بیرســـون أتضـــح وجـــود عالقـــة 

مواقـــع  ارتباطیـــه موجبـــة ودالـــة إحصـــائیًا بـــین مســـتویات التعـــرض لقضـــایا حقـــوق اإلنســـان عبـــر

ركة السیاســـیة لـــدى المبحـــوثین، حیـــث بلغـــت قیمـــة معامـــل التواصـــل االجتمـــاعى ومســـتوى المشـــا

، وبالتــالى فقــد ٠.٠٠١وهــي قیمــة دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة = ٠.٤٢٣ارتبــاط بیرســون 

تحقـــق هـــذا الفـــرض والـــذى یـــنص علـــى أنـــه توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه موجبـــة ودالـــة إحصـــائیًا بـــین 

التواصـــل االجتمـــاعى ومســـتوى  مواقـــع مســـتوى تعـــرض المبحـــوثین لقضـــایا حقـــوق اإلنســـان عبـــر

مواقـع  المشاركة السیاسیة لدیهم، أي أنه كلما زاد تعرض المبحوثین لقضـایا حقـوق اإلنسـان عبـر

  التواصل االجتماعى تزداد لدیهم مستوى المشاركة السیاسیة.

ـ العالقــة بــین مســتوى تعــرض المبحــوثین لقضــایا حقــوق اإلنســان عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعى أــ

  د المشاركة السیاسیة ومكوناتهاوأبعا

        )١٩جدول رقم (                            

معامل ارتباط بیرسون بین درجات المبحوثین على مقیاس التعرض لقضایا حقوق اإلنسان عبر مواقع 

  التواصل االجتماعى ودرجاتهم على مقیاس أبعاد المشاركة السیاسیة ومكوناتها

  المتغیر           

 یرالمتغ

مستوى التعرض لقضایا حقوق اإلنسان عبر 

  مواقع التواصل االجتماعى

  الداللة  قیمة بیرسون  العدد

أبعاد المشاركة 

  السیاسیة

  ٠.٠٠١  ٠.٤٦٢  ٣٣٠  السیاسیة في وسائل اإلعالم المتابعة

  ٠.٠٠١  ٠.٥١٢  ٣٣٠المناقشات السیاسیة                       إجراء

  ٠.٠٠١  ٠.٤٣٨  ٣٣٠  ات السیاسیة       الندوات والمؤتمر  حضور

  ٠.٠٠١  ٠.٣٩٨  ٣٣٠  االنتخاباتفي  التصویت

  ٠.٠٠١  ٠.٤٥٢  ٣٣٠  لألحزاب والتنظیمات السیاسیة    االنتماء

  ٠.٠٠١  ٠.٥٠٣  ٣٣٠  واالحتجاجاتفي المظاهرات  المشاركة

مكونات 

المشاركة 

  السیاسیة

  ٠.٠٠١  ٠.٦٢٤  ٣٣٠  المعرفي    المكون

  ٠.٠٠١  ٠.٤٢٣  ٣٣٠  وجدانيال المكون

  ٠.٠٠١  ٠.٥٢٢  ٣٣٠  السلوكي   المكون

تشـــیر نتـــائج الجـــدول الســـابق أنـــه باســـتخدام معامـــل ارتبـــاط بیرســـون أتضـــح وجـــود عالقـــة 

مواقـــع  ارتباطیـــه موجبـــة ودالـــة إحصـــائیًا بـــین مســـتویات التعـــرض لقضـــایا حقـــوق اإلنســـان عبـــر

 إجــراء -السیاســیة فــي وســائل اإلعــالم المتابعــةالتواصــل االجتمــاعى وأبعــاد المشــاركة السیاســیة (

 -االنتخابــــاتفــــي  التصــــویت -النــــدوات والمــــؤتمرات السیاســــیة حضــــور -المناقشــــات السیاســــیة

ـــــدى واالحتجاجـــــات) فـــــي المظـــــاهرات  المشـــــاركة -لألحـــــزاب والتنظیمـــــات السیاســـــیة االنتمـــــاء ل

ـــاط بیرســـون  ، ٠.٣٩٨، ٠.٤٣٨، ٠.٥١٢، ٠.٤٦٢المبحـــوثین، حیـــث بلغـــت قیمـــة معامـــل ارتب

، ٠.٠٠١علــــى الترتیــــب وجمیعهــــا قــــیم دالــــة إحصــــائیًا عنــــد مســــتوى داللــــة = ٠.٥٠٣، ٠.٤٥٢
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ـــة  ـــه توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه موجبـــة ودال ـــذى یـــنص علـــى أن وبالتـــالى فقـــد تحقـــق هـــذا الفـــرض وال

مواقـع التواصـل االجتمـاعى  إحصائیًا بین مستوى تعرض المبحوثین لقضایا حقوق اإلنسـان عبـر

بعـــاد المشـــاركة السیاســـیة لـــدیهم، أي أنـــه كلمـــا زاد تعـــرض المبحـــوثین لقضـــایا حقـــوق ومســـتوى أ

  مواقع التواصل االجتماعى تزداد لدیهم مستوى أبعاد المشاركة السیاسیة. اإلنسان عبر

تشـــیر نتـــائج الجـــدول الســـابق أنـــه باســـتخدام معامـــل ارتبـــاط بیرســـون أتضـــح وجـــود عالقـــة 

مواقـــع  بـــین مســـتویات التعـــرض لقضـــایا حقـــوق اإلنســـان عبـــرارتباطیـــه موجبـــة ودالـــة إحصـــائیًا 

 -الوجــــداني المكــــون -المعرفــــي المكــــونالتواصــــل االجتمــــاعى ومكونــــات المشــــاركة السیاســــیة (

، ٠.٤٢٣، ٠.٦٢٤لدى المبحوثین، حیـث بلغـت قیمـة معامـل ارتبـاط بیرسـون ) السلوكي المكون

، وبالتــالى فقــد ٠.٠٠١توى داللــة =علــى الترتیــب وجمیعهــا قــیم دالــة إحصــائیًا عنــد مســ ٠.٥٢٢

تحقـــق هـــذا الفـــرض والـــذى یـــنص علـــى أنـــه توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه موجبـــة ودالـــة إحصـــائیًا بـــین 

مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعى ومســـتوى  مســـتوى تعـــرض المبحـــوثین لقضـــایا حقـــوق اإلنســـان عبـــر

قــوق اإلنســان مكونــات المشــاركة السیاســیة لــدیهم، أي أنــه كلمــا زاد تعــرض المبحــوثین لقضــایا ح

  مواقع التواصل االجتماعى تزداد لدیهم مستوى أبعاد المشاركة السیاسیة. عبر

الفــرض الثالــث: تختلــف درجــة تعــرض المبحــوثین لمواقــع التواصــل االجتمــاعى تبعــًا الخــتالف 

  مستوى الثقة بصدق وموضوعیة لمواقع التواصل االجتماعى كمصدر للمعلومات.

  )٢٠جدول رقم (    

این أحادي االتجاه بین متوسطات درجات المبحوثین على مقیاس التعرض لمواقع تحلیل التب

  التواصل االجتماعى تبعًا الختالف مصداقیة لمواقع التواصل االجتماعى لدى المبحوثین

  مجموعات المربعات  مصدر التباین
درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

  الداللة  قیمة ف

 ٠.٧٣٧ ٢ ١.٤٧٥  بین المجموعات

 ٢.٢٢٨ ٣٢٧ ٧٢٨.٥٨٩  داخل المجموعات  دالةغیر  ٠.٣٣١

  ٣٢٩ ٧٣٠.٠٦٤  المجمــوع

تشــیر بیانــات الجــدول الســابق إلــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین مجموعــات 

المبحوثین الذین یمثلون مستویات الثقة المختلفة بصدق وموضـوعیة مواقـع التواصـل االجتمـاعى 

ك علـــي مقیـــاس كثافـــة التعـــرض لمواقـــع التواصـــل االجتمـــاعى، حیـــث كمصـــدر للمعلومـــات، وذلـــ

القیمـة غیـر دالـة عنـد جمیـع مسـتویات الداللـة، وهـو مـا یثبـت عـدم  وهذه ٠.٣٣١بلغت قیمة ف 

لمواقـــع التواصـــل تختلـــف درجـــة تعـــرض المبحـــوثین صـــحة هـــذا الفـــرض والـــذى یـــنص علـــى أنـــه 

كمصـدر مواقع التواصـل االجتمـاعى یة تبعًا الختالف مستوى الثقة بصدق وموضوعاالجتماعى 

لـدى المبحـوثین كمصـدر مواقـع التواصـل االجتمـاعى للمعلومات، أى أن ارتفـاع درجـة مصـداقیة 

  .واعتمادهم علیهالمواقع التواصل االجتماعى للمعلومات ال تؤثر على درجة تعرضهم 
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تمـام المبحــوثین الفـرض الرابـع: توجـد عالقـة ارتباطیـه موجبـة ودالـة إحصـائیًا بـین مسـتوى اه

بمتابعــة قضــایا حقــوق اإلنســان عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعى ومســتوى التعــرض لمواقــع 

  التواصل االجتماعى.

  )٢١جدول رقم (

معامل ارتباط بیرسون بین درجات المبحوثین على مقیاس التعرض لمواقع التواصل االجتماعى 

  نسان عبر مواقع التواصل االجتماعىودرجاتهم على مقیاس االهتمام بمتابعة قضایا حقوق اإل

  المتغیر           

 المتغیر

  مستوى التعرض لمواقع التواصل االجتماعى

  الداللة  قیمة بیرسون  العدد

مستوى االهتمام بمتابعة قضایا حقوق 

  اإلنسان عبر مواقع التواصل االجتماعى
  غیر دالة  ٠.٠٨٤  ٣٣٠

عامــل ارتبــاط بیرســون أتضــح عــدم وجــود عالقــة تشــیر نتــائج الجــدول الســابق أنــه باســتخدام م

ارتباطیه موجبة ودالة إحصائیًا بـین مسـتوى االهتمـام بمتابعـة قضـایا حقـوق اإلنسـان عبـر مواقـع 

التواصــل االجتمــاعى ومســتویات التعــرض لمواقــع التواصــل االجتمــاعى لــدى المبحــوثین، حیــث 

إحصـائیًا عنـد مسـتوى داللـة =  وهـي قیمـة غیـر دالـة ٠.٠٨٤بلغت قیمة معامل ارتبـاط بیرسـون 

، وبالتــالى فقــد ثبــت عــدم تحقــق هــذا الفــرض والــذى یــنص علــى أنــه توجــد عالقــة ارتباطیــه ٠.٠٥

موجبة ودالة إحصائیًا بـین مسـتوى اهتمـام المبحـوثین بمتابعـة قضـایا حقـوق اإلنسـان عبـر مواقـع 

ه كلمـــا زاد اهتمـــام التواصــل االجتمـــاعى ومســـتوى التعــرض لمواقـــع التواصـــل االجتمــاعى، أي أنـــ

المبحوثین بمتابعة قضـایا حقـوق اإلنسـان عبـر مواقـع التواصـل االجتمـاعى ال تـزداد لـدیهم درجـة 

                         التعرض لمواقع التواصل االجتماعى.

  النتائج العامة للدراسة :

 فحها كشفت نتائج الدراسة أن أهم مواقع التواصل االجتماعى التى یفضل المبحوثون تص

عبر اإلنترنت وفقًا للنوع موقع الفیس بوك فى الترتیب األول، وجاء فى الترتیب الثانى 

الیوتیوب، وجاء فى الترتیب الثالث إنستجرام، وجاء فى الترتیب الرابع تویتر، وجاء موقع 

الفیس نتیجة  بساطة واجهة إستخدامه وما یتیحه من تفاعلیه فوریة هذا إلي جانب 

 .خدمات التي یتیحها الفیس بوك التطبیقات وال

  أثبتت نتائج الدراسة أن هم قضایا حقوق اإلنسان التى یفضل المبحوثون تصفحها عبر

مواقع التواصل االجتماعى على اإلنترنت وفقًا للنوع، حیث جاء فى الترتیب األول الحقوق 

وجاء فى المدنیة والحقوق السیاسیة ، وجاء فى الترتیب الثانى الحقوق االجتماعیة، 

  . الترتیب الثالث الحقوق الثقافیة، وجاء فى الترتیب الرابع الحقوق االقتصادیة
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  أظهرت نتائج الدراسة أن  أهم الحقوق  المدنیة والسیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة

والثقافیة التي تحظي باهتمام الشباب الجامعي  في مواقع التواصل اإلجتماعي فقد جاء 

وجاء حظر التعذیب أو المعاملة الإلنسانیة في الترتیب الترتیب األول، حق في الحیاة في ال

الثالث، وجاء الحق في  الثاني، یلیه  الحق في االمستوي المعیشي الكافي في الترتیب

حظر التعذیب أو المعاملة اإلنسانیة في الترتیب الرابع، ثم جاء الحق في المعتقد المعرفة و 

  ي في الترتیب الخامس.والحق في حریة التعبیر والرأ

  أشارت نتائج الدراسة إلي أن أهم األطر المستخدمة فى معالجة قضایا حقوق اإلنسان عبر

مواقع التواصل االجتماعى على اإلنترنت من وجهة نظر المبحوثین جاء فى الترتیب 

األول إطار االهتمامات إنسانیة، وجاء فى الترتیب الثانى إطار المسئولیة، وجاء فى 

رتیب الثالث إطار الصراع، وجاء فى الترتیب الرابع إطار أمني، وجاء فى الترتیب الت

 الخامس المبادئ األخالقیة، وجاء فى الترتیب السادس إطار قانونى .

 أما عن  أهم أسباب ثقة المبحوثین في المضامین المتعلقة بحقوق اإلنسان علي مواقع 

لنا المواقع اإلخباریة ما نرید أن نعرفه حول التواصل اإلجتماعي فقد جاءت كالتالي( تقدم 

تتیح لي فرصة للتعبیر بالتعلیق علي قضایا حقوق اإلنسان) في الترتیب األول، یلیه بدیل (

أشعر مع أخبار مواقع ) في الترتیب الثاني، یلیه بدیل  (قضایا حقوق اإلنسان المطروحة

) في الترتیب الثالث، لة إعالمیةالتواصل االجتماعي بالكفایة التي ال أجدها مع أي وسی

) في تطرح مواقع التواصل االجتماعي حلول لقضایا حقوق اإلنسان بموضوعیةیلیه بدیل (

الترتیب الرابع یلیه بدیل (تطرح  المواقع اإلخباریة قضایا حقوق اإلنسان بحیادیة) في 

   . الترتیب الخامس

  وى تعرض المبحوثین لمواقع التواصل عالقة ارتباطیة موجبة ودالة إحصائیًا بین مستوجود

  االجتماعى ومستوى المشاركة السیاسیة لدیهم.

  وجود عالقة ارتباطیه موجبة ودالة إحصائیًا بین مستوى تعرض المبحوثین لقضایا حقوق

  اإلنسان عبر مواقع التواصل االجتماعى ومستوى المشاركة السیاسیة لدیهم.

  ام المبحوثین بمتابعة ائیًا بین مستوى اهتمعالقة ارتباطیه موجبة ودالة إحصوجود              

             اإلنسان عبر مواقع الصحف اإللكترونیة ومستوى التعرض لمواقعقضایا حقوق 

 الصحف اإللكترونیة.
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  : ومقترحاتها توصیات الدراسة

أن تهتم الجهات المسئولة عن حقوق اإلنسان بضرورة تعریف الجمهور المصري وخاصة  -

ألكبر في المجتمع المصري بحقوقهم بشكل واضح وفق ما ورد الشباب باعتبارهم الشریحة ا

في االتفاقیات الدولیة حتي الیتم التأثیر علیهم بشكل سلبي من خالل وسائل اإلعالم 

  المختلفة التي تحاول زعرعة أمن واستقرار مصر.

ضرورة دعم المنظمات والهیئات الحقوقیة سواء الحكومیة أو غیر الحكومیة لتقوم بدورها  -

  لفعال كرقیب ألجهزة الدولة المختلفة وكداعم أساسي لحقوق اإلنسان في مصر.ا

ضرورة توظیف األحزاب السیاسیة لإلعالم اإللكتروني في التسویق ألفكارها وبرامجها  -

السیاسیة وعلیها أن تخاطب الشباب بأفكار تتفق مع طبیعتهم وتشجیعهم علي المشاركة 

  السیاسیة بأشكالها المختلفة.

مق في الدراسات التي تهدف إلي متابعة المعالجة اإلعالمیة لقضایا حقوق اإلنسان التع -

وخاصة بعد الثورة التكنولوجیة في مجال اإلعالم وتنوع وسائل اإلعالم وما تمثلة من 

إتجاهات فكریة وسیاسیة مختلفة تؤثر علي تأطیرها وصیاغتها للمضمون اإلعالمي وتحدد 

  قوق اإلنسان.طرق معالجة وتقدیم قضایا ح
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  المراجع:

                                                           

مهیــب محمــد حــرب خمــیس جــودة: الخبــرات النفســیة فــى الطفولــة وعالقتهــا باالتجــاه نحــو المشــاركة   )١(

، كلیـة التربیـة، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورةالسیاسیة لدى الطلبة الجـامعیین بقطـاع غـزة، 

  ٣٦، ص٢٠١٠، جامعة األزهر بغزة

ـــة، ) ٢( ـــادة المشـــاركة الجماهیری ـــة البحـــوث عـــادل فهمـــى البیـــومى: دور القنـــوات الفضـــائیة فـــى زی مجل

  .٢٧٠:٢٣١، ص ص٢٠٠١، أكتوبر١٦، جامعة األزهر، العدداإلعالمیة

دراســــة تحلیلیــــة  -) محمــــود منصــــور هیبــــة: دور الصــــحافة المصــــریة فــــى دعــــم المشــــاركة السیاســــیة٣(

المـــؤتمر العلمــى الســنوى الثـــانى عشــر، اإلعـــالم ، ٢٠٠٥ت البرلمانیــة ومیدانیــة لالنتخابــا

، ص ٢٠٠٥مــایو ٤-٢، كلیــة اإلعــالم، جامعــة القــاهرة، ٣، جوتحــدیث المجتمعــات العربیــة

 ١٥٨٨:١٤٩ص

العالقة بین استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي ودرجة الوعي بحقوق اإلنسان ماریان مراد أنیس،  )٤(

  .٢٠١٨،،كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة رسالة دكتوراه غیر منشورة ، لدي الشباب المصري

)5( Yasmin Aldamen  , The Role of Print and Electronic Media in the Defense 

of Human Rights:A Jordanian Perspective, Jordan Journal of 
Social Sciences, Volume 10, No.1, ,2017,  

أحمـــد. معالجـــة قضـــایا حقـــوق اإلنســـان فـــي القنـــوات الوثائقیـــة والعامـــة واتجاهـــات  دینــا عبدالمحســـن )٦(

    .٢٠١٧، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة، رسالة ماجستیر غیر منشورةالشباب المصري نحوها، 

رشا محمد الشریف ، دور شبكات التواصل االجتماعي في دعم حقوق اإلنسان الرقمیة لدي  )٧(

المجلد ‘بحوث النفسیة والتربویة ، كلیة التربیة، جامعة المنوفیة طالب الجامعة، مجلة ال

  .٢٠١٥، أكتوبر ١٠،العدد ٤العدد   ،٣٠

حنان كامل حنفي مرعي ، األطر اإلعالمیة لقضایا حقوق اإلنسان في المواقع الصحفیة العربیة  )٨(

ورة جامعة وعالقتها باتجاهات الشباب الجامعي نحو هذه الحقوق، رسالة دكتوراه غیر منش

  .٢٠١١، ، كلیة التربیة النوعیة ‘المنصورة 

، دور الفضائیات اإلخباریة العربیة واإلنترنت في دعم المشاركة السیاسیة  محمد عبده محمد بدوي )٩(

  .٢٠١٨‘، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة دكتوراه غیر منشورة رسالة بین الشباب العربي،

خدام الشــباب المصــري لمواقــع التواصــل اإلجتمــاعي علــي نورهــان رجــب أحمــد حســن. تــأثیر اســت )١٠(

  . ٢٠١٧كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة،  رسالة ماجستیر غیر منشورة،مشاركتهم السیاسیة، 
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محمــد نبیــل األلفــي. دور البــرامج اإلخباریــة فــي القنــوات الفضــائیة فــي تشــكیل معــارف الجمهــور  )١١(

رسـالة ماجسـتیر ینـایر،  ٢٥مصـر بعـد  ثـورة واتجاهاته نحو تـدعیم المشـاركة السیاسـیة فـي 

  . ٢٠١٧كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة،  غیر منشورة،

ینــایر دراســة میدانیــة علــي  ٢٥عمــرو ســمیر ســید. المشــاركة السیاســیة لــدي الشــباب عقــب ثــورة  )١٢(

رســالة ماجســتیر غیـــر الشــباب العــاملین بالقطــاعین الحكــومي والخــاص بالقـــاهرة الكبــري ، 

  . ٢٠١٦یة األداب، جامعة القاهرة، كل منشورة،

ممــــدوح الســــید عبــــدالهادي شــــتلة، حنــــان كامــــل حنفــــي مرعــــي: دور االنترنــــت فــــي تنمیــــة الــــوعي  )١٣(

دراســة میدانیــة على عینة من الشباب الجامعي المصـري  -بالمشاركة السیاسیة لدي الشباب

  . ٢٠١٥، خریف ١١، دوریة إعالم الشرق األوسط ،العدد

دراسة في  - د عمر علي ، مواقع التواصل االجتماعي وتشكیل الوعي السیاسيحمدي أحم )١٤(

دوریة سوسیولوجیا اإلنترنت على عینة من الشباب في بعض محافظات صعید مصر"

  . ٢٠١٤، خریف ١٠إعالم الشرق األوسط ،العدد

 -الشـــباب) شــیماء عبـــدالنبى أبوعـــامر: دور االنترنــت فـــي تنمیـــة الـــوعي بالمشــاركة السیاســـیة لـــدي ١٥(

   .٢٠١٢، كلیة التربیة النوعیة، جامعة طنطا، ، رسالة ماجستیر غیر منشورةدراسة تطبیقیة

نشوي حسین حافظ الشلقاني ، دور البرامج الحواریة في تحفیز المشاركة السیاسیة لدي الشباب  )١٦(

  . ٢٠١١، خریف٧دوریة إعالم الشرق األوسط ،العددالمصري، 

 )17( :Lance A. Lohman " Political Participation in the Internet Age " 
Unpublished M . A .USA , Faculty of the Graduate School of Arts 
and Science,   University of Georgetown, 2011 . 

) فاطمـة الزهـراء عبـد الفتـاح إبـراهیم ، العالقـة بـین المـدونات اإللكترونیـة و المشـاركة السیاسـیة فـي ١٨(

  . ٢٠١٠، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة، رسالة ماجستیر غیر منشورةمصر، 

  )19( Rebecca A. Hayes "New media, New politics: Political learning 

Efficacy and the Examination of Uses of Social Network Sites for 
Political Engagement" Unpublished PhD, Michigan , University of 
Michigan, 2009 . 

،(القاهرة: دار المستقبل العربـي  حقوق االنسان في القوانین والتشریعات الدولیةأحمد الرشیدي . )٢٠(

 .٩) ، ص٢٠٠٠،

، الریـاض، جامعـة نـایف العنف لـدى الشـباب الجـامعي) تهاني محمد عثمان، عزة محمد سـلیمان: ٢١(

  .٣، ص٢٠٠٧،  البحوثللعلوم األمنیة، مركز الدراسات و العربیة 
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