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في الحصول " " تويتر دوافع استخدام طالب الجامعات الميبية لموقع
 .عمى المعمومات السياسية واالشباعات المتحققة منو

 كمية التربية بجامعة سرت أنموذجًا  -دراسة ميدانية
 كمية اآلداب جامعة بني وليد /مفتاح محمد فرج عبد المنعم

Abdoalghdafi82@gmail.com 

 
 71/3/0207تاريخ الىشر                                           71/7/0207تاريخ ااالرسال       

 الممخص:  
ىذه الدراسة إلى التعرف عمى "دوافع استخدام طالب الجامعات الميبية  ىدفت
في الحصول عمى المعمومات السياسية و اإلشباعات المتحققة " " تويتر لموقع

منو" ، وذلك بالتطبيق عمى كمية التربية بجامعة سرت، وتعد ىذه الدراسة من 
ستبيان، واسموب الدراسات الوصفية، واعتمد الباحث فييا عمى استمارة اال

" مفردة، 96المقابمة كأدوات لجمع البيانات، من عينة عشوائية قواميا "
 باالعتماد عمى نظرية االستخدامات و اإلشباعات. 

 :وقد ىدفت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األىداف أىميا
التعرف عمى دوافع استخدام طمبة كمية التربية بجامعة سرت لموقع  -1

 اعي تويتر.التواصل االجتم
معرفة كيفية استخدام طمبة كمية التربية بجامعة سرت لموقع التواصل  -2

االجتماعي تويتر، لمتفاعل مع األحداث واألوضاع السياسية الراىنة في 
 المجتمع الميبي.

معرفة اإلشباعات المتحققة من جراء استخدام طمبة كمية التربية بجامعة  -3
 .سرت لموقع التواصل االجتماعي "تويتر"
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 :     وتوصمت الدراسة لمجموعة من النتائج أىميا
%( من أفراد العينة ىم فقط 77أوضحت نتائج الدراسة أن ما نسبتو ) -1

من لدييم حساب عمى موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، أما باقي أفراد 
 %(، فال يممكون حسابًا ليم عمى "تويتر" 23العينة والبالغة نسبتيم )

أكدت الدراسة عمى أن أىم دوافع استخدام عينة الدراسة لموقع   -2
التواصل االجتماعي تويتر ىو "لمتابعة المواضيع الوطنية" وذلك بنسبة 

(59.4.)% 

%( وىي النسبة األعمى 41توصمت نتائج الدراسة إلى أن ما نسبتو ) -3 
كتساب من المبحوثين يعتقدون بأن تويتر "إلى حد ما" فتح ليم المجال ال

 المعارف والمعمومات السياسية المختمفة.
دوافع_ طالب الجامعات الميبية_ تويتر_ المعمومات الكممات المفتاحية: 

 السياسية.
  Abstract: 

motives for Libyan university students to use of the" Twitter website 

in obtaining political information and the verified feedback from it" 
Field study at the Faculty of Education of the University of sirte Ingraja".  

Abdalmanim Muftah Muhammad Faraj.  

The study aimed to identify the motives for Libyan university students 

to use of the" Twitter website in obtaining political information and 

the verified feedback from it. The population of the study was the 

Faculty of Education at the University of Sirte. This study is 

considered one of the descriptive studies, and the researcher relied on 

the questionnaire form and the interview method as the main methods 

to collect data from a random sample of 96 students based on the 

theory of uses and gratifications. 
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The study aimed to achieve a set of objectives, the most important of 

which are: 

1- Identifying the motives behind the use of Twitter by the students of 

the Faculty of Education at the University of Sirte. 

2- Knowing how students of the Faculty of Education at the 

University of Sirte use the social networking site Twitter to interact 

with events and the current political situation in Libyan society. 

3- Knowing the gratifications achieved by students of the faculty of 

Education at the University of Sirte using the social networking site 

“Twitter” 

The study came out with a set of results, the most important of which 

are: 

1- The results of the study showed that only (77%) of the students 

have accounts on the social networking site "Twitter", while the rest of 

students (23%) do not have accounts for them on "Twitter" 

2- The study confirmed that the most important motive for using the 

study sample for the social networking site Twitter is to "follow up 

national issues," at a rate of (59.4%). 

 3- The results of the study concluded that 41%, which is the highest 

percentage of the respondents, believe that Twitter, to some extent, 

opened the way for them to acquire knowledge and various political 

information. 

Key words: motives _ Libyan university students_ Twitter_ political 
information. 

 المقدمة
لقد أصبح اإلعالم اإللكتروني يشكل عصب الحياة في واقعنا المعاصر، 
وخصوصا بعد انتشاره الواسع في المجتمعات الحديثة، وال سيما مواقع التواصل 
االجتماعي، التي أصبحت من الظواىر المميزة لمدولة العصرية، ويقاس تقدم 

ان معدل الدخل الدولة بنصيب الفرد فييا من ىذه المواقع، شأنيا في ذلك ش
الفردي ومستوى الصحة والتعميم واإلنفاق عمى البحث العممي، فمواقع التواصل 
االجتماعي تعكس آراء األفراد وتنقل خبراتيم وتساىم في تشكيل اتجاىاتيم 
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لذلك انتشرت مواقع التواصل االجتماعي  (1)وربما تعمل عمى حل مشاكميم.
مف أنحاء العالم، وأصبحت تقوم بدور انتشارا كثيفا بين أوساط الشباب في مخت

جوىري في المجتمع، حيث أن ىذه المواقع تقدم العديد من األفكار 
والموضوعات والمعمومات التي تساعد عمى التوعية والتثقيف وتكوين صورة 
لمعالم الذي نعيش فيو ، كما ُتعد من عوامل اإلدراك المعرفي لمشباب ألنيا تقوم 

يييا بالطريقة التي ترغب فييا، كما أنيا تمعب دورًا بارزًا بتقديم المعمومات وتوج
 ( 2)في  تشكيل معارفيم وقيميم الثقافية المختمفة.

وتعتبر فئة الشباب حسب "وجية نظر الباحث "ىي األكثر استخدامًا ليذه 
الفضاءات االجتماعية االفتراضية بحكم أنيم يتطمعون دائمًا لمتعبير عن آرائيم 

ىذا المنبر االفتراضي من خالل النقاش والحوار في بعض  المختمفة عبر
القضايا السياسية وبذون أي قيود أو حواجز، وعميو وانطالقًا مما سبق فإن 
الباحث سمط الضوء من خالل ىذه الدراسة عمى دوافع استخدام طالب الجامعة 

تحققة بميبيا لموقع " تويتر" لمحصول عمى المعمومات السياسية و اإلشباعات الم
 منو، من خالل دراسة ميدانية لطمبة كمية التربية بجامعة سرت كنموذج.      

 مشكمة الدراسة: 
ظيرت مواقع التواصل االجتماعي في منتصف تسعينات القرن  

المنصرم كشكل جديد من الخدمات التي تتيحيا شبكة اإلنترنت لمستخدمييا 
أشعمت اإلليام لدى مخترعي  ويبدو أن مقولة ديكارت " أنا أفكر فأنا موجود"

التكنولوجيا ليبتكروا لمبشرية ألوانًا شتى من وسائل االتصال والتواصل مخمدين 
 (   3. )بذلك الشطر الثاني من تمك المقولة لتصبح " أنا اتصل فأنا موجود"

لتصبح بذلك شبكات التواصل االجتماعي ىي األكثر انتشارًا عمى شبكة   
مكو من خصائص تميزىا عن غيرىا من المواقع اإلنترنت وذلك بما تمت

اإللكترونية، مما شجع متصفحي الشبكة من كافة أنحاء العالم عمى اإلقبال 
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المتزايد عمييا، في الوقت الذي تراجع فيو اإلقبال عمى المواقع اإللكترونية حيث 
% من مستخدمي اإلنترنت في المنطقة العربية تقوم باستعمال 88أن نحو 
ويمكننا القول ىنا بأن ىذه المواقع  (4)تواصل االجتماعي بشكل يومي.شبكات ال

قد أحدثت طفرة نوعية ليس فقط في مجال االتصال بين األفراد، إنما أتاحت 
أيضًا الفرصة لجميع الشباب والسياسيين والباحثين لتبادل وجيات النظر 

ي، ونظرًا واكتساب ثقافات مختمفة في مجاالت عدة من بينيا الجانب السياس
ألىمية مواقع التواصل االجتماعي في عصرنا ىذا ودورىا المميز والفاعل في 
نقل وتبادل اآلراء والمعمومات وطرح استطالعات الرأي والحوارات السياسية من 
جية وما تمر بو ليبيا خالل ىذه السنوات من انقسام سياسي وصراع عمى 

في الشأن الداخمي الميبي من السمطة وحروب قبمية وجيوية وتدخالت خارجية 
جية أخرى، فإن الباحث قد تطرق من خالل دراستو ىذه إلى معرفة دوافع 
استخدام الطمبة الجامعيين لمموقع االجتماعي" تويتر" ، واالشباعات السياسية 

 المتحققة منو، وقد بمور الباحث مشكمتو البحثية في التساؤل التالي: 
في الحصول " " تويتر الجامعات الميبية لموقعدوافع استخدام طالب  ما -

_كمية التربية بجامعة  ؟عمى المعمومات السياسية و اإلشباعات المتحققة منو
 سرت أنموذجًا_.   

: وتحتل مكانة بارزة في السمم اليرمي لمفردات منيجية الدراسة، أىمية الدراسة
  (5)مشكمة قائمة.فيي تبين أىمية الموضوع وضرورة التوصل إلى حمول جديدة ل

 وتتجمى أىمية الدراسة في النقاط اآلتية: 
تكمن أىمية الدراسة في أىمية وسائل التواصل االجتماعي التي أصبحت  -1

ضرورة ممحو يستخدميا أغمب أفراد المجتمع الميبي والتي باتت من أىم 
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وىي سالح  واالتجاىات،وتمقي ونشر األفكار والمعمومات  التواصل،وسائل 
 ن حيث تؤثر عمى أفراد المجتمع إما سمبًا أو إيجابًا.   ذو حدي

مما  االجتماعي،اإلقبال الكبير لدى الطمبة عمى استخدام مواقع التواصل  -2
يؤكد عمى ضرورة دراسة ومعرفة طبيعة ىذا االستخدام لفئة ميمة من فئات 

 المجتمع الميبي وىم طمبة الجامعة.

توفير دراسة عممية إعالمية تعزز ما سبقيا من دراسات في إضافة دراسة  -3
 بحثية جديدة. 

: البد من أىداف تسعى الدراسة إلى تحقيقيا في ضوء اإلجابة أىداف الدراسة
وتأسيسًا عمى التساؤالت المطروحة فإن مشكمة الدراسة  (6) عن أسئمة البحث

 تسعى الى تحقيق األىداف اآلتية:
 ف عمى دوافع استخدام طمبة كمية التربية بجامعة سرت لموقع تويتر.التعر  -1
معرفة كيفية استخدام طمبة كمية التربية بجامعة سرت لموقع تويتر، لمتفاعل  -2

 مع األحداث واألوضاع السياسية الراىنة في المجتمع الميبي.
معة معرفة اإلشباعات المتحققة من جراء استخدام طمبة كمية التربية بجا -3

 ".توتيرسرت لموقع التواصل االجتماعي "
التعرف عمى أىم الموضوعات التي يحرص طمبة كمية التربية بجامعة  -4

 توتير.سرت عمى متابعتيا عبر 

 معرفة المعمومات والمعارف السياسية المكتسبة من خالل موقع تويتر.  -5

 ىميا: : تسعى الدراسة لإلجابة عمى مجموعة من التساؤالت أتساؤالت الدراسة
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 ما دوافع استخدام طمبة كمية التربية بجامعة سرت لموقع تويتر؟  -1 
 ، لمتفاعلرما كيفية استخدام طمبة كمية التربية بجامعة سرت لموقع تويت -2
 مع األحداث واألوضاع السياسية الراىنة في المجتمع الميبي؟ 
بجامعة سرت  ما اإلشباعات المتحققة من جراء استخدام طمبة كمية التربية -3

 لموقع التواصل االجتماعي "تويتر"؟
ما أىم الموضوعات التي يحرص طمبة كمية التربية بجامعة سرت عمى  -4

 متابعتيا عبر تويتر؟
 المعمومات والمعارف السياسية المكتسبة من خالل استخدام موقع تويتر؟ ما -5

: إن توضيح وتعريف المصطمحات في أي بحث من مصطمحات الدراسة
البحوث، أو دراسة من الدراسات يعد من األساسيات، والركائز التي يعتمد عمييا 
المتمقي في فيم تمك المصطمحات، والتي تحمل في الغالب العديد من المعاني، 
باعتبار أن المغة واستخداميا تختمف من تخصص إلى غيره، ومن موضوع إلى 

 والمصطمحات الواردة في ىذه الدراسة ىي:  ( 7)آخر.
: ىو مثير داخمي شعوري أو الشعوري بيولوجي أو سيكولوجي يحرك الدافع *

طاقات الكائن الحي ويوجييا مستيدفًا خفض حالة التوتر لديو أو الستثارتو أو 
استعادة توازنو البيولوجي أو النفسي، لمدفع إذا وجيان، وجو داخمي يتمثل في 

و خارجي يتمثل في التوتر والضيق الذي يطمب ويمح عمى اإلشباع، ووج
األىداف ولذا فنتيجة الدافع ال تعرف إال من خالل األىداف، ومن ىنا يشير 
مصطمح الدافع إلى مجموعة الظروف الداخمية والخارجية التي تحرك الفرد من 

       (8)أجل إعادة التوازن الذي اختل.
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نتج : وىي جمع كممة استخدام وتعني قيام الشيء بوظيفة ما * االستخدامات
عنيا عمل قد يرضي صاحبو وقد ال يرضيو ، وىي جاءت من كممة خدمة 

نجازه بصورة جيدة.       (9)واالستخدام ىو عامل مساعد لمشخص لمقيام بعممو وا 
: ىم مدخالت ومخرجات العممية التعميمية الجامعية، وىم * طالب الجامعة

رج القيام بدور الحاصمون عمى ثقافة أكاديمية من الجامعة تؤىميم عند التخ
وظيفي في المجتمع يستطيعون من خاللو تحمل مسؤولية القيادة والبناء والتنمية 

  ( 10)حيث يعد أغمب الطمبة من فئة الشباب.
: ىي منظومة من الشبكات اإللكترونية التي مواقع التواصل االجتماعي *

تسمح لممشترك فييا بإنشاء موقع خاص بو، ومن ثم ربطو عن طريق نظام 
  11))اجتماعي إلكتروني مع أعضاء أخرين لدييم نفس اليوايات و االىتمامات.

-: ىو موقع من مواقع الشبكات االجتماعية يقدم خدمة تدوين مصغر* تويتر
وىو تدوين يسمح بعدد محدود من المداخالت بحد أقصى من مائة وأربعين 

ويمكن أرسال ىذه التحديثات مباشرة من تويتر أو  -حرفًا فقط لمرسالة الواحدة
وىي رسائل نصية مختصرة ترسل عن طريق الياتف  SMSعمى شكل رسائل 

    .(12)لنقالا
: اإلشباع ويقصد بو ىو إرضاء الحاجة وتحقيق الدافع وقد ال * اإلشباعات

يكون كاماًل، وأحيانًا ال يكون مباشرًا، وذلك عندما يتعرض الفرد لوسائل إشباع 
إلشباع حاجات معينو، قد يتحقق إشباع بعضيا بالفعل خالل ىذا التعرض، 

  (13)مقصودة.إضافة إلى تحقيق إشباعات أخرى لم تكن 
عمى أنيا النتائج التي يحصل عمييا األفراد نتيجة  إلشباعاتويمكن تعريف ا* 

الستخداميم لوسائل االتصال، وتعرف أيضًا بأنيا إرضاء الحاجو وتحقيق 
المطمب الذي ُيمح عميو الدافع كما أن إشباعو قد ال يكون كاماًل أو مباشرًا فعند 
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إلشباع حاجات معينو قد يشبع بعضيا أو كميا تعرض الفرد لوسائل االتصال 
 (  14)وأيضًا قد يحقق إشباعات غير مقصودة.

: جامعو حكومية بمدينة سرت تأسست كفرع من جامعة  * جامعة سرت
جامعة مستقمة تحت اسم "  1992ثم أصبحت في عام  1989قاريونس عام 

التحدي م تغير مسمى الجامعة من جامعة  2010جامعة التحدي" وفي عام 
م ومنذ 201/149الى جامعة سرت وفق قرار المجنة الشعبية العامة سابقا رقم 

ذلك التاريخ والجامعة في توسع مستمر حتى غدت اليوم إحدى أىم المؤسسات 
   ( 15)( كمية.14العممية البارزة في ليبيا، ويبمغ عدد الكميات بيا حاليًا )

ستخدامات و اإلشباعات والتي اعتمد الباحث عمى نظرية االنظرية الدراسة: 
تنطمق من مفيوم شائع ومعروف وىو مبدأ ) التعرض االختياري (، وتفسير ىذا 
المبدأ أن اإلنسان يعرض نفسو اختياريًا لمصدر المعمومات ) وىو ىنا وسيمة 

. وتركز ىذه النظرية (16)اإلعالم( الذي يمبي رغباتو ويتفق وطريقتو في التفكير.
داف من أىميا معرفة كيفية استخدام وسائل اإلعالم عمى تحقيق عدة أى

باعتبار أن لمجميور دوافع وحاجات من وراء استخدامو ليا، كما تيدف لمعرفة 
  (  17)اإلشباعات والحاجات المطموبة التي يسعى الجميور لتمبيتيا.

:  مما الشك فيو أن كل بحث أو دراسة تبدأ من حيث انتيت الدراسات السابقة
السابقة كما أن ما يصل إليو الباحث من نتائج يعتبر بداية لدراسات  الدراسات

  (18)وأبحاث جديدة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى  (19)(: 2019إيمان عبادي) -1

تأثير مواقع التواصل االجتماعي " الفيس بوك" عمى قيم وسموكيات طمبة كمية 
الدراسة عمى عينة قواميا  اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر، حيث أجريت
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طالب وطالبة ثم اختيارىم بطريقة العينة القصدية وثم توزيع االستمارات  200
 عمييم والتي أحتوت عمى مجموعة من التساؤالت منيا:

_ ما ىي عادات وأنماط استعمال طمبة كمية عموم اإلعالم واالتصال بجامعة 
 بوك؟الجزائر لموقع التواصل االجتماعي الفيس 

_ ما ىي المضامين التي يقدميا موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك والتي 
  الطمبة؟تنال أكثر قدر من اىتمامات 

ىذا وقد توصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة نتائج أىميا أن غالبية   
المبحوثين يستطمعون حساباتيم بصفة دائمة لمعرفة ما فاتيم من أخبار منوعة 

ردة والرد عمييا، كما يتصفح الطمبة محل الدراسة موقع والستطالع الرسائل الوا
التواصل االجتماعي الفيس بوك بمفردىم بعيدًا عن أسرتيم ، ويمكن تفسير ىذه 
النتيجة إلى أن الطمبة ال يرغبون في أن يكونوا تحت رقابة األسرة لكي يأخذوا 

ساعد حريتيم في تصفح المحتويات التي يقدميا ليم موقع الفيس بوك، كما 
الموقع الطالب الجامعي في التعرف عمى الثقافات الغربية من خالل كل أنواع 

   .الصور والقيم والتوجيات التي يقدميا عن الغرب
استيدفت الدراسة الكشف عن درجة تأثير  (20)(2017) أحمد محمد الزبون -2

 ن شبكات التواصل االجتماعي الرقمية عمى المنظومة القيمية لطمبة كمية عجمو 
( فقرة، موزعة عمى أربعة 44ولتحقيق ذلك تم تصميم استبانة مكونة من)

مجاالت ىي: القيم األخالقية، االجتماعية، الجمالية، واالقتصادية، وتكونت 
( طالبًا وطالبة، تم اختيارىم عشوائيًا خالل الفصل 175عينة الدراسة من )
رجة تأثير شبكات ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن د2015الدراسي الصيفي 

لطمبة كمية  2014التواصل االجتماعي عمى المنظومة القيمية لمعام الدراسي 
عجمون كانت متوسطة. وأظيرت النتائج أن القيم الجمالية جاءت في المرتبة 
األولى، تمتيا في المرتبة الثانية القيم االقتصادية، وفي المرتبة الثالثة جاءت 
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ت القيم األخالقية في المرتبة األخيرة. كما بينت القيم االجتماعية، بينما جاء
نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت تبعًا لمتغير 
الجنس ولصالح الطمبة الذكور، ووجود فروق في منظومة القيم تبعًا لمتغير 
التخصص ولصالح تخصص الخدمة االجتماعية، إضافة إلى وجود فروق تبعًا 

 ر المستوى الدراسي ولصالح طمبة السنة الثانية.لمتغي
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور مواقع (21) (2017أسماء عمامرة، ) -3

التواصل االجتماعي في التوعية الدينية، ولتحقيق ىذا اليدف تم استخدام 
المنيج الوصفي ألنو أكثر مناىج البحث مالئمة لممواقع االجتماعية كسبيل لفيم 

واستخالص سماتو، وتكون مجتمع الدراسة من طمبة وطالبات جامعة ظواىره 
( 150، وثم اختيار عينة طبقية قواميا )2016/2017الوادي لمعام الدراسي 

مفردة بمختمف التخصصات، واستخدم معيا أداة االستبيان لجمع المعمومات ، 
عينة  وتوصمت ىذه الدراسة لعدد من النتائج أىميا: أن ىناك وعي متكون لدى

من الطمبة الجامعيين من خالل استخدام الفيس بوك وأولى اىتماماتيم ىو 
الدفاع عن الدين وتوعية الناس من مخاطر الفيس بوك، كما أن ىناك نسبة 
كبيرة من الطمبة تشجع دور األسرة في مراقبة أبنائيا عند استخداميم لمفيس 

من الطمبة أثر الفيس بوك بوك، ومن نتائج الدراسة أيضًا أن ىناك نسبة كبيرة 
 سمبًا عمى حياتيم من تحصيميم العممي، وحياتيم االجتماعية.

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع  (22)(2016عايدة عمي أبوزيد، ) -4
استخدامات طمبة الثانوية العامة لشبكات التواصل االجتماعي وأثرىا عمى القيم 

 الدينية(الثقافية )القيم السياسية واالجتماعية و 
و اإلشباعات المتحققة ودوافع استخداميم لشبكات التواصل االجتماعي ومدى   

الثقة بمعموماتيا، وتأثيرىا عمى القيم الثقافية، وتعد الدراسة من البحوث 
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الوصفية، التي استندت في مقاربتيا المنيجية عمى منيج المسح "مسح جميور 
دامات و اإلشباعات، وعمى وسائل اإلعالم"، معتمدة عمى نظرية االستخ

صحيفة االستقصاء بوصفيا أداة رئيسة لجمع المعمومات، وقد أجريت الدراسة 
( مفردة موزعين عمى محافظات قطاع غزة، وتوصمت 400عمى عينة قواميا )

الدارسة إلى مجموعة من النتائج الرئيسة، التي كان من أىميا أن درجة تحقق 
 لتواصل االجتماعي عمى معظم القيم اإلشباعات من استخدامات شبكات ا

كما  ضعيفة،والدينية التي تعبر عن القيم الثقافية كانت  السياسية واالجتماعية
كانت في بعض القيود ذات مردود سمبي، كما أنو ال توجد أي عالقة ما بين 

بين امتالك طالب الثانوية العامة لحساب عمى شبكات التواصل االجتماعي وما 
 والتخصص.االجتماعي، ومكان السكن  النوع

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور  (23)(2014ىشام أحمد عبدالكريم،) -5
شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفمسطيني بقضاياه الوطنية، 
وتأتي ىذه الدراسة في إطار الدراسات الوصفية، حيث اعتمد الباحث نظرية 

واستخدم منيج المسح وصحيفة االستبيان كأداة االستخدامات و اإلشباعات 
مفردة وخمصت  426لجمع المعمومات، وطبقت الدراسة عمى عينة قواميا 

لمجموعة من النتائج أىميا أن قضية األسرى في سجون االحتالل االسرائيمي 
احتمت المرتبة األولى في القضايا المنشورة عمى شبكة الفيس بوك بنسبة بمغت 

ءت األخبار التي تتناوليا شبكات التواصل بدون مصدر في %، كما جا45.8
%،  فيما تصدرت األخبار المتعمقة 63.7مقدمة المصادر بنسبة كبيرة بمغت 

بالقضايا الوطنية صفحات مواقع التواصل االجتماعي الفمسطينية وذلك بنسبة 
%، كما حصمت شبكة "فيسبوك" عمى المرتبة األولى كأكثر الشبكات 96.9
يستخدميا المبحوثين لمتوعية بالقضايا الوطنية الفمسطينية وذلك بنسبة التي 
 . 49.65%، تالىا بفارق كبير تويتر بنسبة  93.3
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ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور شبكات  (24)(2012زىير عابد، ) -6
التواصل االجتماعي، وتناوليا لممواقف واألحداث والظواىر واآلراء، وتحميميا 

عرفة تأثيرىا عمى الرأي العام الفمسطيني ومدى قدراتيا عمى إحداث وتفسيرىا لم
تغيير اجتماعي وسياسي، حيث استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي عمى 

طالب وطالبة من خالل أداة صحيفة االستبيان،  ومن  500عينة مكونة من 
ستخدام أىم نتائجيا أن الفيس بوك حاز عمى المرتبة األولى من حيث كثرة اال

يميو اليوتيوب يميو التويتر ، كما أن مواقع التواصل االجتماعي ساىمت في 
زيادة الثقافة السياسية واالجتماعية لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بدرجة 
متوسطة، وأظيرت الدراسة عدم وجود أي فروق في الرأي بين الطمبة والطالبات 

تواصل االجتماعي في تعبئة رأييم في الجامعات الفمسطينية نحو دور مواقع ال
 نحو التغيير السياسي واالجتماعي.  

 ** أوجو االستفادة من الدراسات السابقة: 
 من يستفيد وقد كافة، الباحثين لدى كبيرة أىمية السابقة لمدراسات أن شك ال

 بموضوعات تتعمق كانت إذا األخرى البحثية الجيات أو الباحثون الدراسات ىذه
 ومن أىدافيا، وتحقيق الدراسة تساؤالت عن اإلجابة في منيا تقترب أو بحوثيم
 إثراء في تسيم قد ومقترحات واستنتاجات نتائج إلى الباحثون يتوصل خالليا

 الدراسات في الحاصل النقص تعوض أن شأنيا من التي البحثية، موضوعاتيم
 ىذه في الباحث اعتمدىا التي السابقة الدراسات معظم أن ويالحظ سبقتيا، التي

 الدراسة، ىذه من األساسية الجوانب بعض ما حد إلى تناولت قد الدراسة
 االجتماعي، التواصل شبكات في متمثالً  الجديد تأثير اإلعالم إلى وأشارت
عمى أحداث تغيرات جذرية في قيم وسموكيات طمبة  تويتر شبكة ومنيا

 الجامعات و اإلشباعات المتحققة منو.
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يختمف المنيج باختالف المشكمة حيث يعرف بأنو مجموعة من  :منيج الدراسة
  (25)اإلجراءات والخطوات الدقيقة المتبناة من أجل الوصول إلى نتيجة.

وقد استند الباحث في دراستو ىذه عمى المنيج الوصفي لوصف المواقع 
حيث يعرف المنيج الوصفي بأنو " األسموب  الطمبة،االجتماعية وأثارىا عمى 

عتمد عمى دراسة الواقع أو الظاىرة كما ىي في الواقع، وييتم بوصفيا الذي ي
وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا تعبيرًا كميًا وكيفيًا، والوصول بيا إلى استنتاجات تساىم 

 (26)في فيم الواقع المدروس وتطويره". 
 :الدراسة حدود

 اتالموضوعية: ويقصد بيا التعرف عمى مدى استخدام طالب الجامع *الحدود
و اإلشباعات السياسية المتحققة منو ممثال في كمية التربية " تويتر" الميبية لموقع

 بجامعة سرت. 
 ويقصد بيا مكان إجراء الدراسة وىي مدينة سرت. المكانية: * الحدود
إلى  1/1/2020ويقصد بيا فترة إجراء الدراسة وىي من  الزمانية:* الحدود 

 م. 30/2/2020
ويقصد بيا الفئة المستيدفة من الدراسة ممثمة في طمبة كمية  البشرية: * الحدود

    ( مفردة.96التربية بجامعة سرت وعددىم )
قد يكون بديييًا أنو من األفضل إجراء الدراسة عمى المجتمع  مجتمع الدراسة:  

ككل، إال أن ذلك غير عممي في معظم األحيان، فيو ممكن فقط في الحاالت 
راسة فييا صغيرًا أما إذا كان مجتمع البحث مختمفًا  التي يكون مجتمع الد

فيستوجب من الباحث اختيار عينات تمثل جميع الوحدات المطموبة تمثياًل 
. ويتمثل مجتمع الدراسة ىنا في طمبة كمية التربية بجامعة سرت (27)صادقًا.

 *() وطالبة."   طالبًا 684والبالغ عددىم "
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باستخدام العينة العشوائية البسيطة، والتي تعرف : قام الباحث عينة الدراسة
بأنيا " تمك العينة التي يختار الباحث أفرادىا بشكل عشوائي أي بالصدفة 

" استمارة 100حيث قام الباحث بتوزيع مائة " (28)لمبحث عن ظاىرة معينة".
عشوائيًا عمى أفراد العينة وبعد تجميعيا واستبعاد االستمارات التي لم تستكمل 

 " مفردة.     96ياناتيا بمغ عدد العينة " ب
وسائل البحث العممي التي تستعمل عمى  إحدى: وىي أدوات جمع البيانات

نطاق واسع لمحصول عمى بيانات أو معمومات تتعمق بأحوال الناس أو ميوليم 
أو اتجاىاتيم أو دوافعيم أو معتقداتيم. وتعد األدوات األنسب ليذه الدراسة ىي: 

: وىو عبارة عن مجموعة من األسئمة واالستفسارات االستبيان* صحيفة 
المتنوعة، والمرتبطة بعضيا بالبعض اآلخر بشكل يحقق اليدف أو األىداف 
التي يسعى إلييا الباحث، وذلك في ضوء موضوع الدراسة والمشكمة التي 

 )**(وقد تم عرضيا عمى بعض أساتذة اإلعالم لتحكيميا (29)اختارىا.
: وىي عبارة محادثة موجيو يقوم بيا شخص مع شخص آخر أو * المقابمة

اشخاص آخرين، ىدفيا استثارة أنواع معينة من المعمومات الستغالليا في 
  البحث العممي أو لالستفادة منيا في التوجيو والتشخيص والعالج.

 نتائج الدراسة الميدانية
 :أساليب تحميل البيانات اإلحصائية المستخدمة 

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى األسموب الكمي والكيفي، حيث استخدم 
األول في التعبير عن النتائج بصورة إحصائية من خالل تفريغ البيانات من 
استمارة االستبيان، أما استخدام األسموب الكمي فتمثل في التعميق عمى 

برنامج إحصائي المعمومات والبيانات، التي تم تحميميا ومعالجتيا باستخدام 
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بسيط الحتساب النسب المئوية في جداول توزيع التكرارية ، والتي تتم من خالل 

المجموع الجزئي:  اآلتي 
المجموع الكمي

  ×111 %.... = 

 
 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب) النوع(.1*الجدول رقم )

 % التكرار النوع
 21.9 21 ذكور
 78.1 75 إناث

 %111 96 المجموع

إلى ( إلى تقسيم طمبة كمية التربية حسب النوع 1تشير بيانات الجدول رقم )
ناث حيث كانت النسبة األكبر لإلناث وذلك بـ) %( أما الذكور فقد 78.1ذكور وا 

 %(.21.9)بمغت نسبتيم 
والمالحظ من خالل ىذه النسب ارتفاع عينة اإلناث عمى الذكور وذلك نظرًا 

 من فئة اإلناث.ألن غالبية طمبة الكمية ىم 
 ( .)العمرعينة الدراسة حسب  ( توزيع2الجدول رقم )*

 % التكرار العمر
 21.8 21 سنة21أقل من 

 62.5 61 سنة 24سنة إلى 21من 
 16.7 16 سنة 31سنة إلى  25من 

 %111 96 المجموع

سنة،  24سنة إلى 20( إلى أن الفئة العمرية من 2تشير بيانات الجدول رقم )
سنة  20%( يمييا الفئة العمرية أقل من 62.5)كانت ىي األعمى وذلك بنسبة 

سنة بنسبة          30إلى  25%( ثم جاءت الفئة العمرية من 20.8بنسبة )
سنة ويعزو  24ى إل 20%( يالحظ ىنا ارتفاع نسبة الفئة العمرية من 16.7)

 الباحث ذلك إلى أن جل الدارسين بالكمية ىم من ضمن ىذه الفئة.
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 )القسم(.توزيع عينة الدراسة حسب  ( يوضح3جدول رقم )

 % التكرار القسم
 %31.2 29 األحياء

 %9.4 9 عمم النفس
 %8.3 8 الفيزياء
 %11.4 11 الحاسوب
 % 9.4 9 الرياضيات

 %11.5 11 إدارة وتخطيط تربوي
 %12.5 12 معمم فصل

 %8.3 8 رياض األطفال
 %111 96 المجموع

( توزيع عينة الدراسة حسب القسم الذي يدرس فيو كل 3يوضح الجدول رقم )
فرد من أفراد العينة، حيث كانت النتائج كالتالي، قسم "األحياء "بنسبة 

%(، وفي المرتبة الثالثة قسم 12.5%(، يميو قسم "معمم فصل" بنسبة )30.2)
فجاء قسم "  %(، أما المرتبة الرابعة11.5)"إدارة وتخطيط تربوي" بنسبة 

%(، يمييا قسمي "عمم النفس، وقسم الرياضيات" بنسبة 10.4الحاسوب" بنسبة )
%(، وفي المرتبة األخيرة يأتي قسمي " رياض األطفال، وقسم الفيزياء" 9.4)

 %(. 8.3بنسبة )
ىل لديك حساب عمى موقع عينة الدراسة حسب ) ( توزيع4الجدول رقم )*

 (.التواصل االجتماعي تويتر
 % التكرار البيان

 %77.1 74 نعم
 % 22.9 22 ال

 %111 96 المجموع

( إلى توزيع عينة الدراسة حسب مدى امتالكيم 4تشير بيانات الجدول رقم )
لحساب عمى موقع التواصل االجتماعي تويتر، حيث تبين أن ما نسبتو 
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نسبتو %( لدييم حساب عمى موقع التواصل االجتماعي " تويتر" وأن ما 77.1)
 %( من أفراد العينة ال يممكون حساب عمى تويتر.22.9)

عدم وجود حساب لك  )أسباب عينة الدراسة حسب ( توزيع5* الجدول رقم )
 (.22 =)ن إجابةيمكن اختيار أكثر من . "(عل موقع " تويتر

 % التكرار االسباب
 %5.2 5 ال تتوفر لدي خدمة اإلنترنت
 %11.4 11 ألنو يشغمني عن دراستي

 %8.3 8 ليس لدي الميارات الكافية الستخدام ىذه التقنية
 %7.29 7 لست مقتنعًا بجدواه وأىميتو

 %2.1 2 غير آمن االستخدام وال يراعي الخصوصية
 %11.4 11 قيود من األىل عمى استخدام مثل ىذه المواقع

( توزيع عينة الدراسة حسب أسباب عدم وجود حساب ليم 5يبين الجدول رقم )
عمى موقع التواصل االجتماعي تويتر، حيث جاء بالمرتبة األولى وجود " قيود 

%(، وبالمرتبة الثانية " 11.4من األىل عمى استخدام مثل ىذه المواقع" بنسبة )
بب الثالث" ليس لدي %(، يميو الس10.4ألنو يشغمني عن دراستي" بنسبة )

%(، أما السبب الرابع فيو " 8.3الميارات الكافية الستخدام ىذه التقنية" بنسبة )
%( يميو السبب الخامس وىو " ال 7.29لست مقتنعًا بجدواه وأىميتو" بنسبة )
%(، وفي المرتبة األخيرة بسبب أنو " 5.2تتوفر لدي خدمة اإلنترنت" بنسبة )

 %(.   2.0يراعي الخصوصية" بنسبة )غير آمن االستخدام وال 
الذي تستغرقو يوميًا في  )الوقت عينة الدراسة حسب ( توزيع6الجدول رقم )*

 استخدام " التويتر"(.
 % التكرار البيان

 %35.1 26 أقل من ساعة
 %37.8 28 من ساعة لساعتين
 %27.1 21 أكثر من ساعتين

 %111 74 المجموع
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( إلى توزيع عينة الدراسة حسب الوقت الذي 6)تشير بيانات الجدول رقم 
يستغرقونو يوميًا في استخدام تويتر، حيث تبين أن الوقت األكثر استخدامًا ىو 

%(، يميو الوقت " أقل من ساعة" بنسبة 37.8من "ساعة لساعتين" بنسبة )
 %(، وأخير "أكثر من ثالث ساعات" بنسبة35.1)
(27.0  .)% 
استخدامك لموقع التواصل ) عينة الدراسة حسب ( توزيع7الجدول رقم )*

 االجتماعي " تويتر" يكون عبر اسمك الحقيقي أو اسم مستعار(. 
 % التكرار البيان

 %77.1 57 اسم مستعار
 %22.9 17 اسمك الحقيقي

 %111 74 المجموع

( توزيع عينة الدراسة حسب مدى استخدام كل فرد من 7يوضح الجدول رقم )
أفراد العينة السمو الحقيقي أو استخدامو السم مستعار عند استخدامو لتويتر، 

%(، وىي 77.0حيث تبين أن من يستخدمون أسماء مستعارة  بمغت نسبتيم )
%(، 22.9نسبتيم )الفئة األكبر أما من يستخدمون أسمائيم الحقيقية فقد بمغت 

يالحظ الباحث ىنا أن معظم المغردين عبر تويتر يستخدمون أسماء مستعارة 
ولربما مرد ذلك لخوفيم من المالحقة القانونية أو االغتيال أو تعرضيم لمضرب 
والعنف أو الخوف من األىل، كما أن سائر العرف والتقاليد عند العديد من 

 الفتاة ألسميا في مثل ىذه المواقع.   األسر الميبية تقف عائقًا أمام ذكر
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سبب استخدامك السم مستعار ) عينة الدراسة حسب ( توزيع8الجدول رقم )*
 57=. ن"(عمى موقع التواصل االجتماعي" تويتر

 % التكرار سباباأل
ظيوري باسم مستعار يعطيني الحرية في التعبير عن آرائي السياسية وطرح وجية نظري 

 %31.5 18 القضايافي مختمف 

التأثر بشخصيات سياسية معينة سواء كانت تاريخية أو معاصرة وحب الظيور 
 بأسمائيا.

11 17.5% 

عدم قدرتي عمى الكتابة بشكل قوي وجيد عن القضايا واألحداث الجارية عمى الساحة 
 %11.5 6 الميبية.

سباب الحرب والصراع أأخشى التيكم االجتماعي والنقد الالذع أثناء مشاركتي في مناقشة 
 السياسي عمى السمطة في ليبيا.

13 22.8% 

 %17.5 11 الخوف من المالحقة واالعتقال
 %111 57 المجموع

( سبب استخدام عينة الدراسة السم مستعار عند 8يبين الجدول رقم )
التواصل االجتماعي تويتر، حيث اتضح أن السبب بالمرتبة استخداميم لموقع 

األولى حسب وجية نظرىم ىو " أن ظيورىم باسم مستعار يعطييم الحرية في 
التعبير عن آرائيم السياسية وطرح وجية نظرىم في مختمف القضايا" وذلك 

%(، وبالمرتبة الثانية " يخشى بعض أفراد العينة من التيكم 31.5بنسبة )
ماعي والنقد الالذع أثناء مشاركتيم في مناقشة أسباب الحرب والصراع االجت

%(، أما السبب الثالث فيو " تأثر 22.8السياسي الدائر في ليبيا" بنسبة )
بعض المبحوثين بشخصيات سياسية معينة سواء كانت تاريخية أو معاصرة 
بة وحب الظيور بأسمائيا " كذلك " الخوف من المالحقة واالعتقال" بنس

%( وبالمرتبة األخيرة يرى بعض أفراد العينة بعدم " قدرتيم عمى الكتابة 17.5)
بشكل قوي وجيد عن القضايا واألحداث الجارية عمى الساحة الميبية" ولذلك 

 يفضمون الظيور بأسماء مستعارة.
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أىم الموضوعات التي تتابعيا ) عينة الدراسة حسب ( توزيع9الجدول رقم )*

 74= .نيمكن اختيار أكثر من إجابةعبر موقع التواصل االجتماعي" تويتر" (. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( أىم الموضوعات التي تتابعيا عينة البحث عمى 9يوضح الجدول رقم )
التوالي، حيث جاءت بالمرتبة األولى موضوع " شؤون المرأة" وذلك بنسبة 

%(، يميو 64.8%(، وفي المرتبة الثانية موضوع "الطفل" بنسبة )83.7)
 %(، بعدىا المواضيع " التعميمية" بنسبة63.5موضوع " السياسة" بنسبة )

%(، وفي 50%(، وفي المرتبة الخامسة المواضيع " الدينية" بنسبة )56.7)
المرتبة السادسة جاءت المواضيع "االجتماعية" كأىم المواضيع التي تتابعيا 

%(، يمييا المواضيع " التكنولوجية" بنسبة 40.5عينة الدراسة بنسبة )
ا المواضيع " %(، بعدى31.0%(، بعدىا المواضيع " الشبابية" بنسبة )39.1)

 % التكرار أىم الموضوعات ر
 %63.5 47 السياسية 1
 %51 37 الدينية 2
 %22.9 17 الرياضية 3
 %29.7 22 الصحية 4
 %14.8 11 االقتصادية 5
 %41.5 31 االجتماعية 6
 %56.7 42 التعميمية 7
 %39.1 29 التكنولوجية 8
 %28.3 21 الترفييية 9
 %29.7 22 التسويقية 11
 %31.1 23 الشبابية 11
 %83.7 62 شؤون المرأة 12
 %64.8 48 الطفل 13
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%(، ومن تم المواضيع "الترفييية" بنسبة 29.7الصحية، والتسويقية" بنسبة )
%(، وآخرىا جاءت 22.9%(، بعدىا المواضيع " الرياضية" بنسبة )28.3)

%(. يالحظ ىنا ارتفاع نسبة من 14.8المواضيع " االقتصادية" وذلك بنسبة )
ك إلى أن معظم أفراد العينة يتابعون موضوع )شؤون المرأة( ويعزو الباحث ذل

 ىم من فئة اإلناث. 
قيام موقع التواصل ) حسبعينة الدراسة  ( توزيع11الجدول رقم )*

 االجتماعي "تويتر" عمى زيادة ثقافتك السياسية(.
 % التكرار البيان

 %33.7 25 نعم
 %44.5 33 إلى حد ما

 %21.6 16 ال
 %111 74 المجموع

( إلى مدى قيام موقع التواصل االجتماعي تويتر 10تشير بيانات الجدول رقم )
بزيادة الثقافة السياسية لدى أفراد العينة، حيث تبين بالمرتبة األولى أن ما نسبتو 

%( من المبحوثين يرون بأن موقع التواصل االجتماعي تويتر " إلى حد 44.5)
نما يرى الجزء اآلخر من المبحوثين ما" يعمل عمى زيادة ثقافتيم السياسية، بي

%(، أما ما 33.7بأن " تويتر" يعمل عمى زيادة ثقافتيم السياسية وذلك بنسبة )
%( من أفراد العينة فيرون بأن موقع التواصل االجتماعي تويتر 21.6نسبتو )

 ال يقوم بزيادة ثقافتيم السياسية. 
ثقتك بالمعمومات درجة ) حسبعينة الدراسة  ( توزيع11الجدول رقم )*

 السياسية المتحصل عمييا من طرف " تويتر"(.
 % التكرار البيان

 %31.1 23 بدرجة كبيرة
 %44.5 33 بدرجة متوسطة

 %24.3 18 ال أثق بيا
 %111 74 المجموع
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( مدى ثقة عينة الدراسة بالمعمومات السياسية المتحصل 11يبين الجدول رقم )
%( من المبحوثين 44.5عمييا من طرف "تويتر" حيث تبين أن ما نسبتو )

لدييم درجة " ثقة متوسطة" تجاه المعمومات المتوفرة من قبل "تويتر"، وفي 
%(، وفي المرتبة 31.0بنسبة )المرتبة الثانية تأتي درجة الثقة " بدرجة كبيرة" 

 %(.24.3األخيرة تأتي بدرجة "ال أثق بيا" بنسبة )
يالحظ من خالل ىذه البيانات أن معظم أفراد العينة ال يثقون أو يثقون إلى حد 
ما في المعمومات السياسية المنشورة عبر تويتر ولربما مفاد ذلك إلى أن ىذه 

تفتقد لممصداقية وتصدر عن  الفكرية وجل نشراتيا خاضعة لمرقابةالمواقع غير 
جيات غير رسمية، إضافة إلى أن العديد يغردون بأسماء وىمية ال تمت 

 ألصحابيا بأي صمة.  
كيفية استخدامك لموقع ) حسبعينة الدراسة  ( توزيع12الجدول رقم )*

التواصل االجتماعي "تويتر" لمتفاعل مع األحداث واألوضاع السياسية الراىنة 
   .الميبي(في المجتمع 

 درجة الموافقة          
 صور االستخدام

 المجموع ال أوافق غير متأكد أوافق
 % ك % ك % ك % ك

التفاعل مع الصفحات التي 
 %111 74 21.6 16 28.3 21 51 37 تيتم بنقل األخبار السياسية

االنضمام لمجموعات ميتمة 
بالقضايا السياسية المختمفة 

 داخل ليبيا.
31 41.8 22 29.7 21 28.3 74 111% 

إنشاء صفحة خاصة ميتمة  
 بالشأن السياسي الداخمي.  

17 22.9 25 33.7 32 43.2 74 111% 

نشر صور أو مشاركات      
تغريدات أو أخبار ذات صمة 

 بالقضايا المحمية والدولية.
31 41.5 17 22.9 27 36.4 74 111% 
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لموقع التواصل ( كيفية استخدام عينة الدراسة 12)رقم يوضح الجدول 
االجتماعي "تويتر" لمتفاعل مع األحداث واألوضاع السياسية الراىنة في 

التفاعل مع الصفحات التي تيتم بنقل * المجتمع الميبي، وكانت النتائج كالتالي:
االنضمام *%(، 50)بنسبة كانت النتيجة بـ أوافق،  ،األخبار السياسية

ت ميتمة بالقضايا السياسية المختمفة داخل ليبيا، النتيجة أوافق، بنسبة لمجموعا
%(. * إنشاء صفحة خاصة ميتمة بالشأن السياسي الداخمي، النتيجة 41.8)

نشر صور أو مشاركات ) تغريدات( أو أخبار  *%(. 43.2ال أوافق، بنسبة )
 %(.40.5نسبة ) وكانت النتيجة أوافق، ب ،ذات صمة بالقضايا المحمية والدولية

استخدامك لموقع  يؤدي) عينة الدراسة حسب ( توزيع13الجدول رقم )*
التواصل االجتماعي " تويتر" بتزويدك بأخر المستجدات واألوضاع السياسية 

 الراىنة(.
 % التكرار البيان
 %32.4 24 دائماً 

 %51.4 38 إلى حد ما
 %16.2 12 ال

 %111 74 المجموع

( يتضح أنو بإمكان "تويتر" تزويد عينة 13من خالل بيانات الجدول رقم ) 
الدراسة بأخر المستجدات واألوضاع السياسية الراىنة وذلك من خالل إجابات 

%( 51.4المبحوثين، والتي كانت بالمرتبة األولى من فئة " إلى حد ما" بنسبة )
اآلخر من أفراد العينة  %(، فيما يرى البعض32.4يمييا فئة "دائمًا" بنسبة )

بتزويدىم بأخر المستجدات واألوضاع %( بأنو ال يقوم 16.2ونسبتيم )
 السياسية الراىنة.
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دوافع استخدامك لموقع ) عينة الدراسة حسب ( توزيع14الجدول رقم )
 (74. )ن=يمكن اختيار أكثر من إجابةالتواصل االجتماعي تويتر(. 

 % التكرار الدوافع
 %51 37 الفرصة لمتعبير عن اآلراء بحرية. ألنو يتيح

 %37.8 28 يتيح لمطمبة مناقشة قضايا المجتمع مع اآلخرين.
 %59.4 44 لمتابعة المواضيع الوطنية.

المساعدة عمى فيم وتحميل الواقع من حولي وتكوين آراء 
 %24.3 18 منطقية.

 %43.2 32 لالطالع عمى أحدث األخبار والمستجدات العالمية.
 %53.1 26 لالستفادة من المعمومات المتنوعة المتوفرة داخل الموقع.

 21.6 16 المشاركة في الحوار وتكوين عالقات مع اآلخرين.
 %25.6 19 استكمال المعمومات والتفاصيل والخمفيات عن األحداث الميمة .

التواصل ( إلى دوافع استخدام عينة الدراسة لموقع 14تشير بيانات الجدول رقم )
االجتماعي تويتر، حيث تبين بالدرجة األولى أن أىم ىذه الدوافع ىو " متابعة 

%(، والدافع الثاني ىو" االستفادة من 59.4المواضيع الوطنية" وذلك بنسبة )
%(، يمييا الدافع 53.1المعمومات المتنوعة المتوفرة داخل الموقع" بنسبة )

%(، 50ن اآلراء بحرية" وذلك بنسبة )الثالث وىو" أنو يتيح الفرصة لمتعبير ع
أما الدافع الرابع من دوافع استخدام تويتر فيو" االطالع عمى أحدث األخبار 

%(، يمييا الدافع الخامس وىو" أنو يتيح 43.2والمستجدات العالمية" وبنسبة )
%(، أما الدافع 37.8لمطمبة مناقشة قضايا المجتمع مع اآلخرين" وبنسبة )

ستكمال المعمومات والتفاصيل والخمفيات عن األحداث الميمة" السادس فيو" ا
%(، وجاء الدافع السابع " المساعدة عمى فيم وتحميل الواقع من 25.6بنسبة )

%(، وآخر ىذه الدوافع ىو" المشاركة 24.3حولي وتكوين آراء منطقية" بنسبة )
 %(.21.6في الحوار وتكوين عالقات مع اآلخرين" بنسبة )
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حظ من خالل ىذه البيانات أن أىم دوافع استخدام تويتر ىو لمتابعة يال
المواضيع الوطنية، ومردود ذلك حسب وجية نظر الباحث ىو نتيجة  لما تمر 
بو البالد من صراعات وانقسامات من جية وأىمية موقع " تويتر" كتقنية متنوعة 

مى وفريدة من نوعيا في مجال االتصال والتواصل وسرعة الحصول ع
 المعمومات المختمفة من جية أخرى.

مدى قيامك بتغيير أفكارك ) حسب(  توزيع عينة الدراسة 15الجدول رقم )*
 واتجاىاتك السياسية عند تعرضك لموقع التواصل االجتماعي تويتر(

 % التكرار البيان
 %19 14 دائماً 
 %51 37 أحياناً 
 % 31 23 ال يوجد
 %111 74 المجموع

( مدى قيام تويتر بتغيير األفكار واالتجاىات السياسية 15يوضح الجدول رقم )
%( يرون 50لدى أفراد العينة، حيث أن جزءًا كبيرًا من المبحوثين ونسبتيم )

بأن تويتر " أحيانًا" يقوم بتغيير أفكارىم واتجاىاتيم السياسية ، فيما يرى البعض 
%(، وفي 31كارىم واتجاىاتيم ونسبتيم )اآلخر بعدم قيام تويتر بتغيير أف

المرتبة األخيرة تأتي فئة من أجاب بــ" دائمًا" ما يقوم تويتر بتغيير أفكارىم 
%(.حسب ىذه البيانات أحيانًا تقوم عينة 19واتجاىاتيم السياسية وذلك بنسبة )

ع الدراسة بتغيير أفكارىا واتجاىاتيا عند تعرضيا لموقع تويتر وربما أن ذلك راج
لعدم ثقتيم الكافية في معظم التغريدات أو المعمومات المتداولة عبر تويتر 

 وخاصة تمك التي ال تصدر عن جيات رسمية أو أشخاص معروفين.
)ىل فتحت لك المنشورات  حسبعينة الدراسة  ( توزيع16الجدول رقم )*

 السياسية عمى " تويتر" مجااًل الكتساب المعارف السياسية(.
 % التكرار البيان
 % 28 21 كثيراً 

31 

01 

71 

30 
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 %41 31 إلى حد ما
 %31 23 ال

 %111 74 المجموع

%( وىي النسبة األعمى من 41( إلى أن ما نسبتو )16تشير بيانات الجدول )
المبحوثين يعتقدون بأن تويتر "إلى حد ما" فتح ليم المجال الكتساب المعارف 

%( " ال" يعتقدون ذلك، في حين أن فئة " 31السياسية المختمفة، وما نسبتو )
" مجااًل الكتساب المعارف السياسية عمى " تويتر تمنحيم المنشوراتكثيرًا" ما 

 %(.  28السياسية تأتي في المرتبة األخيرة وبنسبة )
)مدى اإلشباعات المتحققة من  حسبعينة الدراسة  ( توزيع17الجدول رقم )*

 (74 =(. )ناالجتماعي تويتروراء استخدامك لموقع التواصل 
 

 اإلشباعات المتحققة
 معارض جداً  معارض محايد موافق موافق جداً 

 % ك % ك % ك % ك % ك
يحقق لي رغبتي في نشر أفكاري وتوجياتي 

 السياسية
22 29.7 21 27.1 21 27

.1 
8 11.8 4 5.4 

أعمل من خاللو إلى الدعوة لمتضامن مع 
 21 18.9 14 29.7 22 قضية سياسية معينو

27
.1 11 13.5 8 

11.
8 

أعمل من خاللو إلى الدعوة لمتضامن مع 
 قضية سياسية معينو

6 8.1 8 11.8 15 
21
.2 24 32.4 

2
1 

28.
3 

 23 28.3 21 24.3 18 يسيل عمي الدعوة إلى المصالحة 
31
.1 7 9.4 5 6.7 

استغمو لفضح ممارسات المسؤولين 
 الميبيين

25 33.7 21 28.3 11 
14
.8 11 13.5 7 9.4 

 13 33.7 25 24.3 18 أنتقد من خاللو السياسات الحكومية الميبية 
17
.5 11 14.8 7 9.4 

أدعو من خاللو إلجراء انتخابات رئاسية 
 وتشريعية

13 17.5 8 11.8 24 
32
.4 13 17.5 

1
6 

21.
6 

زاد ىذا الموقع من متابعتي  لمقضايا 
 الوطنية والعربية

18 24.3 22 29.7 16 21
.6 

5 6.7 1
3 

17.
5 

أعبر من خاللو عن رأيي بحرية في 
 المواقف السياسية المختمفة

28 37.8 19 25.6 21 
27
.1 6 8.1 1 1.3 

يعزز من مشاركتي في تنمية الوطن 
 12 43.2 32 21.2 15 وتطويره

 
16
.2 

11 13.5 5 6.7 

71 
71 
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 يساعدني في التعميق  بآرائي بحرية مطمقة
21 

28.
3 17 

22.
9 24 

32
.4 9 

12.
1 3 4.1 

يساعدني عمى تبني وجية نظر الكتاب 
 والشخصيات السياسية المختمفة

17 22.
9 

17 22.
9 

14 18
.9 

21 28.
3 

5 6.7 

يوفر لي فرصة الحوار والمناقشة مع 
اآلخرين لحل الصراعات السياسية التي 

 تعصف بالمجتمع الميبي
13 

17.
5 15 

21.
2 29 

39
.1 9 

12.
1 8 

11.
8 

( إلى توزيع عينة الدراسة حسب اإلشباعات 17تشير بيانات الجدول رقم )
، وكانت االجتماعي تويترالمتحققة من وراء استخدامك لموقع التواصل 

  كالتالي:اإلجابات 
يحقق لي رغبتي في نشر أفكاري وتوجياتي السياسية، كانت النتيجة موافق * 

%(، أعمل من خاللو إلى الدعوة لمتضامن مع قضية 29.7جدًا بنسبة )
يساعدني في اختيار االنتماء  %(29.7عينو، موافق جدًا، بنسبة )سياسية م

الدعوة إلى  عمى%(يسيل 32.4الحزبي الذي أريد، معارًض، بنسبة )
%(  استغمو لفضح ممارسات 31.0بنسبة )، المصالحة " كانت النتيجة، محايد

أنتقد من خاللو السياسات  %( 33.7موافق جدًا، بنسبة )، المسؤولين الميبيين
%( أدعو من خاللو إلجراء انتخابات 33.7الحكومية الميبية، موافق، بنسبة )

زاد ىذا الموقع من متابعتي  %(32.4محايد، بنسبة )، رئاسية وتشريعية
أعبر من خاللو عن رأيى  %(29.7لمقضايا الوطنية والعربية، موافق، بنسبة )

يعزز من  %( 37.8بحرية في المواقف السياسية المختمفة، موافق جدًا، بنسبة )
يساعدني في  %( 43.2ة الوطن وتطويره، موافق، بنسبة )مشاركتي في تنمي

يساعدني عمى تبني  %(32.4التعميق بآرائي بحرية مطمقة، محايد، بنسبة )
معارض بنسبة ، وجية نظر اآلخرين من الكتاب والشخصيات السياسية المختمفة

(28.3.)% 
عات يوفر لي فرصة الحوار والمناقشة مع اآلخرين لحل المشكالت والصرا   

%(. من خالل 39.1السياسية التي تعصف بالمجتمع الميبي، محايد، بنسبة )
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ىذه البيانات يرى الباحث بأن مواقع التواصل االجتماعي ىي من أكثر وسائل 
االتصال متابعة ومشاىدة نظرًا لما تقدمو من مزايا متعددة وفريدة لممستخدم، 

اصل واستسقاء المعمومات ولذلك يمجأ إلييا الكثير من الشباب من أجل التو 
واألخبار المحمية والدولية حيث أصبحت أحد أىم وسائل التعبير عن الرأي نظرًا 
لكمية الحرية التي توفرىا حيث أنيا ال تخضع لمرقابة الفكرية وحقوق النشر 
إضافة إلى إمكانية استخدام العديد من الرواد أو المغردين ألسماء وىمية 

 يح ليم نشر وقول أو تغريد ما يشاؤون دون أي تردد. مستعارة، األمر الذي يت
 النتائج والتوصيات

 النتائج العامة:  -أوالً 
%( من أفراد العينة ىم فقط من لدييم 77أوضحت نتائج الدراسة أن ما نسبتو ) -1

حساب عمى موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، أما باقي أفراد العينة والبالغة 
 ن حسابًا عمى "تويتر".%(، فال يممكو 23نسبتيم )

 أوضحت نتائج الدراسة أن من أسباب عدم امتالك الجزء اآلخر من أفراد -2
راجع لعدة أسباب  "،العينة لحساب ليم عمى موقع التواصل االجتماعي " تويتر 

لعل أىميا ىو" القيود المفروضة من قبل األىل عمى استخدام مثل ىذه المواقع" 
 %(. 11.4حيث كان ىذا ىو السبب األكثر تأثيرًا والذي حاز عمى نسبة )

في اليوم  لموقع تويترتوصمت نتائج الدراسة إلى أن الوقت األكثر استخدامًا  -3
 %(.37.8وذلك بنسبة )الواحد ىو من "ساعة لساعتين" 

%(، من أفراد العينة يستخدمون 77اتضح من خالل الدراسة أن ما نسبتو ) -4
 أسماء مستعارة عند استخداميم لموقع التواصل االجتماعي تويتر. 
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أن السبب الرئيسي من وراء استخدام المبحوثين ألسماء مستعارة عند دخوليم  -5
تعبير عن آرائيم السياسية وطرح وجية عمى "تويتر" ىو أنو "يتيح ليم حرية ال

 %(31.5نظرىم في مختمف القضايا" وذلك بنسبة )
أىم الموضوعات التي تتابعيا عينة البحث ىي موضوع أكدت الدراسة عمى أن  -6

 %(.83.7" شؤون المرأة" وذلك بنسبة )
موقع %( من المبحوثين يرون بأن 45أن ما نسبتو )أوضحت نتائج الدراسة  -7

 تويتر" يعمل إلى حد ما عمى زيادة ثقافتيم السياسية. "
%( من المبحوثين لدييم درجة " 45تبين من خالل نتائج الدراسة أن ما نسبتو ) -8

 ثقة متوسطة" تجاه المعمومات المتوفرة من قبل "تويتر"
لموقع "تويتر" لمتفاعل مع نتائج إلى كيفية استخدام عينة المبحوثين الأشارت  -9

 اث واألوضاع السياسية الراىنة في المجتمع الميبي، وكانت كالتالي:األحد
النتيجة بـ  كانت "*التفاعل مع الصفحات التي تيتم بنقل األخبار السياسية 

"االنضمام لمجموعات ميتمة بالقضايا السياسية %(، 5"أوافق" بنسبة )
فحة خاصة "إنشاء ص%(، 41.8النتيجة "أوافق" بنسبة ) المختمفة داخل ليبيا"

" نشر %(، 43.2النتيجة "ال أوافق" بنسبة ) ميتمة بالشأن السياسي الداخمي"
 صور أو مشاركات ) تغريدات( أو أخبار ذات صمة بالقضايا المحمية والدولية"

 %(.40.5وكانت النتيجة " أوافق" بنسبة ) 
 يعتقدونالعينة ، من أفراد %(51.4نسبتو )أوضحت نتائج الدراسة أن ما  -11

إلى حد ما "تزويدىم بأخر المستجدات واألوضاع السياسية  " أنو بإمكان تويتر
 الراىنة".   

أكدت الدراسة عمى أن أىم دوافع استخدام عينة الدراسة لموقع تويتر   -11
 %(.  59.4ىو "لمتابعة المواضيع الوطنية" وذلك بنسبة )
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أشارت نتائج الدراسة إلى أن جزءًا كبيرًا من المبحوثين ونسبتيم   -12
 السياسية.%( يرون بأن تويتر" أحيانًا" يقوم بتغيير أفكارىم واتجاىاتيم 50)

%( من المبحوثين يعتقدون بأن تويتر "إلى حد ما" 41أن ما نسبتو ) -13
 فتح ليم المجال الكتساب المعارف والمعمومات السياسية المختمفة.

تشير نتائج الدراسة إلى توزيع عينة الدراسة حسب اإلشباعات المتحققة  -14
 ، وكانت النتائج كالتالي: االجتماعي تويترمن وراء استخداميم لموقع التواصل 

يحقق لي رغبتي في نشر أفكاري وتوجياتي السياسية، كانت النتيجة، موافق   
ة لمتضامن مع قضية %(،  أعمل من خاللو إلى الدعو 29.7جداً، بنسبة )

ساعدني في اختيار االنتماء  %(29.7عينو، موافق جدًا، بنسبة )سياسية م
الدعوة إلى  عمىيسيل "%(32.4بنسبة )الحزبي الذي أريد، معارًض، 

%( أستغمو لفضح ممارسات 31.0بنسبة )، محايد النتيجة،المصالحة " كانت 
أنتقد من خاللو السياسات  %(33.7موافق جدًا، بنسبة )، المسؤولين الميبيين

%( أدعو من خاللو إلجراء انتخابات 33.7الحكومية الميبية، موافق، بنسبة )
زاد ىذا الموقع من متابعتي   %(32.4محايد، بنسبة ) ،رئاسية وتشريعية

 رأييأعبر من خاللو عن  %(29.7لمقضايا الوطنية والعربية، موافق، بنسبة )
يعزز من  %(37.8ختمفة، موافق جدًا، بنسبة )بحرية في المواقف السياسية الم

يساعدني في  %( 43.2وتطويره، موافق، بنسبة ) مشاركتي في تنمية الوطن
يساعدني عمى تبني  %(32.4ية مطمقة، محايد، بنسبة )التعميق بآرائي بحر 

معارض بنسبة ، وجية نظر اآلخرين من الكتاب والشخصيات السياسية المختمفة
فرصة الحوار والمناقشة مع اآلخرين لحل المشكالت يوفر لي  %(28.3)

 %(.39.1والصراعات السياسية التي تعصف بالمجتمع الميبي، محايد، بنسبة )
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 التوصيات:  -ثانياً 
نظرًا ألىمية مواقع التواصل االجتماعي في نقل وتبادل المعمومات  -1

وسرعتيا في تناول ونشر األخبار المحمية والعالمية من جية وما تمر بو ليبيا 
من صراعات وحروب من جية أخرى، فإن الدراسة توصي طمبة الجامعات 

المواقع  باعتبارىا تضم شريحة واسعة من المتعممين والمثقفين باستغالل ىذه
لممشاركة في إنياء الصراع الدائر في ليبيا وحقن الدماء ودرء الفتنة والتأكيد 

 عمى وحدة ليبيا وحفظ كرامتيا. 
توصي الدراسة طمبة الجامعات الميبية باستغالل اإليجابيات التي تقدميا  -2

 مواقع التواصل االجتماعي لمحث والدعوة إلى المصالحة الميبية الشاممة.
 ستفادة من موقع تويتر لتنمية الدولة الميبية وحفظ أمنيا واستقرارىا.اال -3
الدعوة من خالل موقع التواصل االجتماعي تويتر إلجراء انتخابات رئاسية  -4

نياء االنقسام الدائر في المجتمع الميبي.  وبرلمانية نزيية وا 
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