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دور مواقع التواصل االجتماعي في التنشئة السياسية لطلبة الجامعات الليبية 

 سرت  دراسة ميدانية على مستخدمي موقع الفيس بوك من طلبة جامعة اإليجابيات والسلبيات:
 Alereme84@gmail.comقسم اإلعالم / جامعة سرت / عبدالحفيظ عقيلة زعبد العزي 

 13/12/2022تاريخ النشر:            16/8/2022:قبولتاريخ ال      20/7/2022تاريخ االرسال:

  الملخص:
  التواصل لمواقع والسلبي االيجابي دور لقياس الحالية الدراسة هدفت    

 وسائل أن بما الليبية، الجامعات لطلبة السياسية التنشئة عملية في االجتماعي
  ،(االجتماعي التواصل مواقع)  تعتبر والتي الرقمي، االعالم وخاصة  االعالم،
 يعتمد اداة  تعتبر بدورها التي السياسية، التنشئة قنوات من وقناة انماطه؛ أهم احد
 وتعديل تغيير في الرسمية، والغير الرسمية بمؤسساته السياسي النظام عليها
 عام، بشكل للمجتمع السياسية الثقافة في  الجديدة والمعتقدات القيم وغرس
 أكثر ، يعتبر الذي بوك الفيس موقع مستخدمي على الدراسة هذه تعتمد وسوف
 اثبت كما) ليبيا في الشباب فئة بين وانتشارا استعماال االجتماعي التواصل مواقع

 على الدراسة هذا اعتمدت و  الجامعات، طلبة وخاصة ،( السابقة الدراسات
 استطالع في حالة، كدراسة بوك الفيس موقع مستخدمي من سرت جامعة طلبة
 من السياسية التنشئة تحقيق في بوك الفيس موقع دور حول ، واتجاهاتهم آرائهم
 أهمية ذو موضوعات ثالثة على التركيز خالل من وااليجابية، السلبية الناحية
 قيم: وهي الباحث، يعتقد كما ليبيا في الجامعات لطلبة السياسية للثقافة

 وسوف.  السياسية والمعرفة السياسية، والمشاركة الدستورية، والثقافة المواطنة،
 جامعة طلبة اتجاهات استطالع في المسحي المنهج على الدراسة هذه تعتمد

 مفردة من( 125) قوامها عمدية لعينة االستبيان، اداة  خالل سرت، من
 . سرت جامعة طلبة من بوك الفيس موقع مستخدمي
 أهمها: النتائج من لمجموعة الدراسة توصلت

mailto:Alereme84@gmail.com
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 نحو بوك الفيس لموقع إيجابي دور هناك أن للدراسة العامة النتائج بّينت -1
 في بها للمشاركة انتخابية، بطاقة على للحصول دفعهم في ، السياسية المشاركة

 المشاركة بأهمية توعيتهم في  ايضا دورا بوك الفيس لموقع كان و االنتخابات،
 في بوك الفيس موقع كان وأيضا والرئاسية، والبرلمانية البلدية االنتخابات في

  سلبيا ودورا تعجبهم، التي الحكومة وقرارات السياسات على يعترضون   جعلهم
 وسيلة باعتبارها االنتخابية العمليات مقاطعة في بوك الفيس مواقع مساهمة  في

 صورة يقدم بوك الفيس أن للسلطة، مؤهلين وغير الفاسدين السياسيين لإليصال
 باعتبارها المجتمع منظمات وعضوية السياسية االحزاب الى االنتماء عدم عن
 .خارجية اجندة وتنفيذ الفتنة وزرع المجتمع لتقسيم اداة 
 الهوية تعزيز نحو الدفع في بوك الفيس ايجابي لموقع دور هناك كان بان -2

 من الليبي المجتمع مكونات بين للحوار أفاق فتح خالل من الليبية، الوطنية
 االعتزاز مثل االنتماء مشاعر تقوية في ساهم وقد وأمازيغ، وطورئق وتبو عرب
 لموقع سلبي دور وهناك والدين، واللغة الليبي، الجهاد ورموز المشترك، بالتاريخ
 الوطنية الرموز حول واالنقسام التشكيك في يساهم أنه في يقتصر بوك الفيس
 االنتماءات من يعزز بوك الفيس موقع وبان المشترك، الوطني الليبي والتاريخ
 .الوطني االنتماء حساب على والمدينة، والعرق، القبيلة، مثل االولية،

 اتجاه إيجابي دور هناك بأن الدراسة، عينة غالبية أن العامة النتائج أظهرت -3
 هناك يكون  أن بأهمية توعيتهم في الفيس في يتمثل: الدستورية الثقافة ترسيخ
 بوك الفيس لموقع كان وأيضا واجباتهم، ويحدد حقوقهم يكفل ليبيا لدولة دستور
 الليبيين، حقوق  ويضمن يكفل ليبيا في دستور وجود بضرورة توعيتهم في دور
 بينهم والمساواة  العدالة ويحقق حقوقهم يكفل اجتماعي عقد بمثابة لهم ويبقى
 يقدم أنه في بوك الفيس لمواقع السلبي الدور أما. انتماءاتهم الى النظر بغض
 تخالف الديمقراطية باسم الغرب من مستوردة أفكار يتضمن أنه على الدستور
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 حول بوك الفيس موقع في يدور ما وكذلك الليبية والتقاليد والعادات الدين
 أخر طرف على ليبي طرف لتغليب محاولة هو ليبيا في دستور صياغة
 .االخر من أعلى مركز في تجعله حقوق  بإعطائه
 طلبة - السياسية التنشئة - االجتماعي التواصل مواقع :المفتاحية الكلمات
 .سرت جامعة - بوك الفيس موقع -الليبية الجامعات

The role of social networking sites in the political upbringing of 

Libyan university students: A field study on Facebook users from Sirte University 

students - a model. 

Abdulaziz Aqeela Abdul Hafeez      University of Sirte – Libya 

Abstract: 
The current study aimed to measure the positive and negative role of 

social networking sites in the process of political upbringing for 

Libyan university students, since the media, especially digital media, 

which is considered (social networking sites), is one of the most 

important patterns; It is one of the channels of political upbringing, 

which in turn is considered a tool on which the political system, with 

its formal and informal institutions, depends on changing, modifying 

and instilling new values and beliefs in the political culture of society 

in general. This study will depend on users of Facebook, which is the 

most widely used social networking site And spread among the youth 

category in Libya (as proven by previous studies), especially 

university students, and this study relied on the students of the 

University of Sirte who used Facebook as a case study, in polling their 

opinions and attitudes, about the role of Facebook in achieving 

political upbringing on the negative side And the positive, by focusing 

on three topics of importance to the political culture of university 

students in Libya, as the researcher believes: citizenship values, 

constitutional culture, political participation, and political knowledge. 

This study will depend on the survey method in surveying the attitudes 

of the students of the University of Sirte, through the questionnaire 

tool, for a deliberate sample of (125) individual Facebook users from 

the students of the University of Sirte. 

The study reached a set of results, the most important of which are: 
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1.  The general results of the study showed that there is a positive 

role for Facebook towards political participation, in pushing them to 

obtain an electoral card, to participate in the elections. Facebook in 

making them object to the policies and decisions of the government 

that they like, and a negative role in the contribution of Facebook sites 

in boycotting electoral processes as a means of delivering corrupt 

politicians and unqualified to power, that Facebook presents an image 

of non-affiliation to political parties and membership of community 

organizations as a tool for dividing society and planting Sedition and 

the implementation of a foreign agenda. 

2.  That there was a positive role for Facebook in pushing towards 

strengthening the Libyan national identity, by opening horizons for 

dialogue between the components of the Libyan society, including 

Arabs, Tebu, Toures and Berbers, and it contributed to strengthening 

feelings of belonging such as pride in the common history, the 

symbols of Libyan jihad, and the language and religion, and there is a 

negative role for Facebook, which is limited to that it contributes to 

skepticism and division about national symbols and the common 

Libyan national history, and that Facebook promotes primary 

affiliations, such as tribe, race, and city, at the expense of national 

affiliation. 

3.  The general results showed that the majority of the study 

sample, that there is a positive role in the direction of consolidating the 

constitutional culture: Facebook is represented in raising their 

awareness of the importance of having a constitution for the State of 

Libya that guarantees their rights and defines their duties. It guarantees 

the rights of Libyans, and keeps them as a social contract that 

guarantees their rights and achieves justice and equality among them 

regardless of their affiliations. As for the negative role of Facebook 

sites in that it presents the constitution as containing ideas imported 

from the West in the name of democracy that contradict the Libyan 

religion, customs and traditions, as well as what is going on on 

Facebook about drafting a constitution in Libya is an attempt to favor 

one Libyan party over another by giving it rights that make it in the 

center higher than the other 

Keywords: social networking sites, political upbringing, Libyan 

university students - Facebook. 
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 مقدمة الدراسة:
وبىرز  بالتقنيىة،ادت ثورة التكنولوجيا الىى تطىور وسىائل االعىالم الرتبىاال االعىالم 

مىىىىىا يعىىىىىرف بىىىىىايعالم الرقمىىىىىي الىىىىىذي أختىىىىىرق الحىىىىىدود التىىىىىي وضىىىىىعتها السىىىىىلطات 
وسىىىىيلة  أفضىىىىلالسياسىىىىية، وفىىىىك ميمنىىىىة المؤسسىىىىات االعالميىىىىة الكبيىىىىرة، فأصىىىىبح 

لتحقيق التواصل بين االفراد والجامعات، يعتمدون عليىه بشىكل أساسىي للحصىول 
 على المعلومات في كافة الموضوعات. 

ويعتبىىىر االعىىىالم الرقمىىىي متعىىىدد االطىىىكال والوسىىىائ ، التىىىي تعتمىىىد بشىىىكل         
رئيسي على طبكة االنترنت بكل مزاياها المتعددة، وتحويل مسار وسائل االعالم 

ليديىىىىة الىىىىى وسىىىىائل االعىىىىالم اإللكترونيىىىىة، والتىىىىي مىىىىن أهمهىىىىا مواقىىىىع التواصىىىىل التق
االجتمىىىاعي، التىىىي باتىىىت تشىىىكل أهىىىم وسىىىائل االتصىىىال انتشىىىارا وتىىىأثيرا فىىىي وقتنىىىا 
المعاصر، بما تمتاز به من خصائص جعلت فئات واسعة من المستخدمين لهذه 

لمعلومىىىات المواقىىىع تعتمىىىد عليهىىىا فىىىي عالقىىىتهم الشخصىىىية وفىىىي الحصىىىول علىىىى ا
 (. 14، ص2016وفي التواصل مع االخرين )اللبابيدي،  واالخبار
وتحتىىىل مواقىىىع التواصىىىل االجتمىىىاعي ، وخاصىىىة موقىىىع الفىىىيس بىىىوك مركىىىزا        

متصىىىدرا لىىىدح البىىىاحثين كونىىىه يشىىىغل مسىىىاحة كبيىىىرة  عنىىىد طىىىالب الجامعىىىات فىىىي 
المجتمىىىع، المجىىىال السياسىىىي،  انطالقىىىا مىىىن الوظىىىائف واالدوار التىىىي تؤديهىىىا فىىىي 

وخاصىىىىة دورهىىىىا  فىىىىي عمليىىىىة التنشىىىىئة السياسىىىىية ، حيىىىىث تعتبىىىىر مواقىىىىع التواصىىىىل 
االجتمىىىاعي قنىىىاة مىىىؤثرة مىىىن قنىىىوات التنشىىىئة السياسىىىية للطىىىالب، فىىىي ظىىىل  يىىىاب 
القنىىىوات االخىىىرح مثىىىل العائلىىىة، والمؤسسىىىات التعلميىىىة ، وبمىىىا أن مواقىىىع التواصىىىل 

ن دورهىا قىد يكىون إيجابيىا االجتماعي ليست تحت سيطرة المؤسسات الرسمية، فىأ
يىىدعم قىىيم وتصىىورات النظىىام السياسىىي أو سىىلبيار يعمىىل علىىي غىىرس قىىيم ال تنسىىجم 

 معه.
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تأسيسَا على ما تقدم أن الدراسة الحالية تحول التعرف على دور مواقىع التواصىل 
االجتماعي فىي التنشىئة السياسىية لطلبىة الجامعىات الليبيىة، سىواء كىان هىذا الىدور 

لبيار، من خالل مستخدمي موقع الفيس بوك من طلبة جامعة سرت، ايجابار، أو س
موضىوعات رئيسىية لهىا عالقىة بالثقافىة  ثىال وسوف تركىز الدراسىة الحاليىة علىى 

السياسىىىية الليبيىىىة السىىىائدة، والعمليىىىة السياسىىىية القائمىىىة فىىىي ليبيىىىا، وهىىىي المشىىىاركة 
 السياسية، والهوية الوطنية، والثقافة الدستورية.     

 دبيات السابقة:اال
دراسىىىىة علىىىىي محمىىىىد مصىىىىباال الوحيشىىىىي  دور االعىىىىالم الجديىىىىد فىىىىي التنشىىىىئة  -1

هىدفت الدراسىة لفحىص " السياسية، دعم ثقافىة المواطنىة، ترسىيخ الثقافىة الدسىتورية
الىىىدور الىىىذي يلعبىىىه االعىىىالم الجديىىىد مىىىن خىىىالل مواقىىىع التواصىىىل االجتمىىىاعي فىىىي 

لمواطنىىة و ترسىىيخ الثقافىىة الدسىىىتورية، التنشىىئة السياسىىية، تحديىىدا  فىىي دعىىم قىىيم ا
وخلصىىىىت الدراسىىىىة، الىىىىى ان هنىىىىاك ترجىىىىع فىىىىي دور مؤسسىىىىات التنشىىىىئة السياسىىىىية 

أمام وسائل االعىالم الجديىد، وان االنترنىت اصىبح أداة للتنشىئة السياسىية  ةالتقليدي
الذاتيىىة الغيىىر موجهىىة ، وكىىذلك أن ان مواقىىع التواصىىل االجتمىىاعي تعىىزز مىىن قىىيم 
المشىىىاركة السياسىىىية والثقافىىىة السياسىىىية مىىىن خىىىالل اتاحىىىة فرصىىىة المشىىىاركة لكىىىل 

السياسىىية، وأيضىىا ان  مسىىتخدم ممىىا طىىكل اداة تدريبيىىة للمىىواطنين علىىى الممارسىىة
االعالم الجديد سالال ذو حدين قد يعزز قيم المواطنة في الىدول الديمقراطيىة، أو 

 يعزز الفرقة واالنقسام بين أبناء الوطن الواحد.
دراسة عاهد مشاقبة، وآخرون   دور مواقع التواصىل االجتمىاعي فىي تشىكيل  -2

هىىىدفت الدراسىىىة " لبيىىىتالىىىوعي السياسىىىي: دراسىىىة تطبيقيىىىة علىىىى طلبىىىة جامعىىىة آل ا
لتقصىىىىي دور مواقىىىىع التواصىىىىل االجتمىىىىاعي لىىىىدح الشىىىىباب الجىىىىامعي مىىىىن خىىىىالل 
استطالع وجهات نظر جامعة ال البيت، حول دوافع االسىتخدام لمواقىع التواصىل 
االجتمىىاعي، ومعرفىىة االيجابيىىات والسىىلبيات لمواقىىع التواصىىل االجتمىىاعي، وكيىى  



تصدر عن مجلة علمية محكمة  –2022ديسمبر -العدد الرابع عشر 7نةالس –مجلة كلية الفنون واإلعالم    

 ) 272X)-ISSN  2523Online Faculty of Arts and Media Journalمصراته جامعة 

 

353 

 

ع التواصىل فىي احىدا  الربيىع العربىي، ينظر الشباب الجامعي االردني لدور مواقى
وبينت نتائج الدراسة أن كافىة طلبىة جامعىة ال البيىت يسىتخدمون مواقىع التواصىل 
االجتماعي، وجاء موقع الغيس بوك في المرتبة االولي من حيث االستخدام بين 

(، وان لمواقىىىع التواصىىىل عىىىدة ايجابيىىىات وسىىىلبيات، ومىىىن  94الطلبىىىة  بنسىىىبة ) 
ت سىىىىهولة االسىىىىتخدام والتواصىىىىل المباطىىىىر مىىىىع االعضىىىىاء، وفىىىىي أبىىىىرز االيجابيىىىىا

المقابىىىىىل فىىىىىان ابىىىىىرز السىىىىىلبيات تىىىىىوفير مواقىىىىىع التواصىىىىىل الفرصىىىىىة لنشىىىىىر االفكىىىىىار 
المتطرفة،وكىىىذلك أن موقىىىىع التواصىىىل االجتمىىىىاعي تسىىىىهم بشىىىكل كبيرغىىىىي تشىىىىكيل 
الوعي السياسي للشباب الجامعي في التعرف على االوضاع الداخلية والتطىورات 

 دا  الدولية. واالح
الحريىر  دور وسىائل اإلعىالم فىي تشىكيل  علىىعبد المنعم عبىد الغنىي  دراسة -3

اهتمىت هىذه الدراسىة الميدانيىة بمعرفىة دور ". الثقافة السياسية لىدح الشىباب الليبىي
وسىىائل اإلعىىالم فىىي تشىىكيل الثقافىىة السياسىىية لىىدح الشىىباب الليبىىي، وذلىىك بدراسىىة 

ية. اعتمدت الدراسة على عينة من طالب جامعة عمىر حالة اإلذاعة المرئية الليب
.  وخلصىىىت إلىىىى أن دور وسىىىائل اإلعىىىالم فىىىي تشىىىكيل 2010المختىىىار فىىىي عىىىام 

الثقافة السياسية للشباب الليبي كان ضعيفار، فعلى الرغم من ارتفاع معدل اعتماد 
الشىىىباب علىىىى وسىىىائل اإلعىىىالم ومتابعىىىة القضىىىايا السياسىىىية، فىىىإن الدراسىىىة بينىىىت 

مسىىىتوح المعرفىىىة السياسىىىية، وأن هنىىىاك عزوفىىىار عىىىن المشىىىاركة السياسىىىية، ضىىىعف 
وعّبر معظم أفىراد العينىة عىن انتمىائهم إلىى الهويىة االسىالمية والعروبىة. وأظهىرت 
نتىىائج الدراسىىة أن عينىىة الدراسىىة تعتمىىد علىىى وسىىيلة اإلذاعىىة المرئيىىة فىىي المرتبىىة 

لعربيىىة والدوليىىة، وجىىاءت المعلومىىات والقضىىايا السياسىىية ا علىىىايولىىى للحصىىول 
 اإلذاعة المرئية الليبية في المرتبة الثانية بعد قناة الجزيرة في نسبة المشاهدة.
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عبىىىىدالعزيز عقيلىىىىة عبىىىىدالحفيظ،   اعتمىىىىاد  ، وعبىىىىدم محمىىىىد عبىىىىدم إطبيقىىىىة -4
السياسية:  اتجاهاتهمطالب جامعة سرت على وسائل االعالم الجديد في تشكيل 

هىىدفت هىىذه الدراسىىة التعىىرف علىىى مىىدح اعتمىىاد طىىالب جامعىىة  دراسىىة ميدانيىىة  
سرت على وسائل االعالم الجديد في تشكيل اتجاهاتهم السياسية، وتىم اسىتطالع 

وركىىزت  وتىىويتر،طلبىىة الجامعىىة الىىذين لىىديهم حسىىابات علىىى مىىوقعي الفىىيس بىىوك 
الدراسىىة علىىى ثالثىىة اتجاهىىات سياسىىية رئيسىىية وهىىي كتىىالي: االتجىىاه نحىىو الىىذات 
كفاعل سياسي، واتجاه نحو السلطة، واالتجاه نحو اآلخر. وخلصت الدراسة الىى 
أن طالب جامعة سرت يوافقون على أنه كان هناك دور للفيس بوك وتىويتر فىي 

 انضىمامهم للمنظمىاتالحصول علىى بطاقىة انتخابيىة وكىذلك فىي  بأهميةتوعيتهم 
مسىىاحة مىىن الحريىىة  أن الفىىيس بىىوك وتىىويتر قىىد وفىىر لهىىم وعلىىىالمجتمىىع المىىدني، 

لمناقشة الموضوعات السياسية مما جعلهم يشعرون بالثقة بأن يعترضوا على اية 
قىىرارات تصىىىدر عىىىن الحكومىىىة ال تعجىىبهم. وان بينىىىت نتىىىائج الدراسىىىة، وان اعتمىىىاد 
طالب جامعة سرت على موقعي الفيس بوك وتويتر فىي تشىكيل اتجاهىاتهم نحىو 

 االخر كانت ايجابية الي حدا كبير.
دراسىىة آمىىال سىىليمان محمىىود العبيىىدي،   التنشىىئة السياسىىية والهويىىة والوطنيىىة  -5

هدفت هذه الدراسة غي التعرف علىى دور عمليىة التنشىئة المتمثلىة فىي  " في ليبيا
العمليىىة التعليميىىة، ووسىىائ  االعىىالم والمؤسسىىات االجتما يىىة، ممثلىىة فىىي االسىىرة 

لىىى اداة تحليىىل المضىىمون، والمقابلىىة والقبيلىىة ، وتىىم االعتمىىاد هيىىه هىىذه الدراسىىة ع
المعمقىىىة مىىىع المهتمىىىين بقضىىىايا الهويىىىة والتنشىىىئة ووسىىىائطها المختلفىىىة، وتوصىىىلت 
الدراسة الى  ياب االهتمىام بموضىوع الهويىة الوطنيىة، مىن خىالل الرصىد االولىي 
لقنوات التنشئة محىل الدراسىة، وتىأثير حالىة االنقسىام السياسىي علىى اسىس الهويىة 

نتج عن ذلك خلق هويىات متنافسىة ومتصىارعة أساسىها الجهويىة و  الوطنية، مما
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واالحىدا  االجتما يىىة والسياسىية والشخصىىية لهىا تىىأثير  المناطقية والقبلية، 
 غي تصورات الفرد للهوية الوطنية.

 مشكلة الدراسة:
لقد اثبت الدراسات السابقة ان  مواقىع التواصىل االجتمىاعي  اصىبحت أكثىر      

نتشارا، وانفتاحار  وتأثيرا من االعالم التقليىدي بىين الشىباب فىي ليبيىا، استخداما، وا
وخاصىىة موقىىع الفىىيس بىىوك الىىذي يعىىد أكثىىر طىىيوعا بىىين الشىىباب الليبىىي وخاصىىة 
طالب الجامعات  و مصدرا اساسا يعتمىد عليىه الشىباب فىي ليبيىا للحصىول علىى 

لفىيس بىوك وسىيلة المعلومات واالخبار والقضايا السياسية ، مما جعل من موقع ا
اولىىىى تسىىىتخدمها مؤسسىىىات النظىىىام السياسىىىي الرسىىىمية مثىىىل الحكومىىىة والبرلمىىىان ، 
والمؤسسات الغير رسىمية مثىل االحىزاب السياسىية ، ومنظمىات المجتمىع المىدني، 
لعىىىرر بىىىرامجهم  ورااهىىىم وافكىىىارهم السياسىىىية ، مىىىن خىىىالل الخطابىىىات السياسىىىية 

وبمىىىىا أن االعىىىىالم الرقمىىىىي و وصىىىىفحات ممولىىىىة علىىىىى عبىىىىر موقىىىىع الفىىىىيس بىىىىوك، 
خاصة مواقع التواصىل االجتمىاعي قنىاة مىن قنىوات التنشىئة السياسىية التىي تعتبىر 
اداة للتغيىىر لثقافىىة السياسىىية فىىي المجتمىىع الليبىىي، يىىتم منهىىا غىىرس قىىيم ومعتقىىدات 
وتشىكيل االتجاهىات السياسىىية. التىي قىىد تكىون ايجابيىة تىىدعم العمليىة السياسىىية  ، 

 اجهتها.او سلبية في مو 
انطالقا من هىذا االسىاس يحىاول الباحىث قيىاس الىدور االيجىابي والسىلبي         

لموقع الفيس بوك في التنشئة السياسية لطلبة جامعىة سىرت حىول ثالثىة مكونىات 
 )كمىىاليبيىىا  الحاليىىة فىىيللثقافىىة السياسىىية الليبيىىة واكثرهىىا أهميىىة للعمليىىة السياسىىية 

 سي مستقر.يعتقد الباحث ( حتى الوصول الى نظام سيا
 

 تساؤالت الدراسة:
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 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق ايهداف اآلتية:      
ما الدور االيجابي والسلبي لموقىع الفىيس بىوك فىي تعزيىز المشىاركة السياسىية  /1

 سرت.لطلبة جامعة 
مىىا الىىدور االيجىىابي والسىىلبي لموقىىع الفىىيس بىىوك حىىول الهويىىة الوطنيىىة لطلبىىة  /2

 جامعة سرت.
ور االيجابي والسىلبي لموقىع الفىيس بىوك اتجىاه الثقافىة الدسىتورية لطلبىة ما الد /3

 جامعة سرت.
 أهدف الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق ايهداف اآلتية:      
 معرفة اطكال التفاعل لطلبة جامعة سرت عبر موقع الفيس بوك. -1
خ قىىىيم التعىىىرف علىىىى سىىىلبيات وايجابيىىىات دور موقىىىع الفىىىيس بىىىوك فىىىي ترسىىىي -2

 المشاركة السياسية لطلبة جامعة سرت.
مقومىات معرفة على الدور االيجابي والسىلبي لموقىع الفىيس بىوك نحىو تقويىة  -3

 الوطنية لطلبة جامعة سرت. الهوية
التعىىرف علىىى الىىدور االيجىىابي والسىىلبي لموقىىع الفىىيس بىىوك فىىي تو يىىة طلبىىة  -4

 جامعة سرت بالثقافة الدستورية.  
 أهمية الدراسة:

تسىىتمد هىىذه الدراسىىة أهميتهىىا مىىن حيويىىة الموضىىوع وعالقتىىه بمواقىىع التواصىىل      
 يتوقع الباحث بأن قىد يكىون هنىاك دور قىوي  السياسية والذياالجتماعي والتنشئة 

لهذه المواقىع علىى اكتسىاب طىالب الجامعىات قىيم وتصىورات سياسىية ، ومىن هنىا 
 فإن أهمية هذه الدراسة يمكن ذكرها في النقاال التالية:

تعتبر هىذا الدراسىة الحاليىة مىن الدراسىات الميدانيىة التىي اسىتهدف موضىوع    -1
التنشىىىئة السياسىىىية لطىىىالب الجامعىىىات، مىىىىن خىىىالل فحىىىص دور مواقىىىع التواصىىىىل 
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عمليىة التنشىئة السياسىية فىي  الطلبىة فىيجتماعي التي تعتبر أكثر انتشىارا بىين اال
 ليبيا.
تنبىىع أهميىىة الدراسىىة فىىي تركيزهىىا علىىى ايجابيىىات مواقىىع التواصىىل االجتمىىاعي  -2

 وايضا السلبيات لمعالجتها. مها،لالستفادة 
فئات المجتمىع تأتي أهمية الدراسة الحالية باستهدافها فئة الطالب كعينة من  -3

الليبي، باعتبار أن هذه الفئة تشكل نسبة كبيرة مىن المجتمىع الليبىي، حيىث يعىول 
 عليها بشكل كبير في بناء الدولة وفي عملية التنمية السياسية مستقبالر.

 تحديد المفاهيم:
تعتمىىد هىىذه الدراسىىة علىىى مجموعىىة مىىىن المفىىاميم التىىي يمكىىن تحديىىدها علىىىى     
 التالي:النحو 
: يقصىىد بهىىا فىىي اطىىار هىىذه الدراسىىة هىىي المواقىىع اقععا التو ععج االعتمععا  مو  -1

واالكثر انتشارا بين الطالب ويتعرضون ويتفعلىون مىن  االنترنت،المتصلة بشبكة 
 واليوتيوب.خاللها مع الموضوعات السياسية، مثل موقع الفيس بوك، وتويتر، 

خاللهىىىا القىىىيم : هىىىي العمليىىىة التىىىي يكتسىىىب الطىىىالب مىىىن التنشعععاة السياسعععية -2
واالتجاهىىىىىات السياسىىىىىىية حىىىىىىول المشىىىىىىاركة السياسىىىىىىية والهويىىىىىىة الوطنيىىىىىىة، والثقافىىىىىىة 
 الدستورية عير مواقع التواصل االجتماعي من مصادر رسمية وغير رسمية.

يقصد بها في إطار هىذه الدراسىة النشىاال الفاعىل الىذي  المشاركة السياسية: -3
ية، مىن خىالل االنتخابىات، وعضىوية يقوم به الطالب لتأثير على العمليىة السياسى

 ايحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والتأثير في قرارات الحكومة
هىىىذه الدراسىىىة القىىىيم واالخىىىالق التىىىي  إطىىىاريقصىىىد بهىىىا فىىىي  الهويعععة الوةنيعععة: -4

بغىىض النظىىر  الىىوطن،يحملهىىا الطىىالب التىىي يشىىعرون مىىن خاللهىىا باالنتمىىاء الىىى 



دور مواقع التواصل االجتماعي في التنشئة السياسية لطلبة الجامعات الليبية اإليجابيات والسلبيات: دراسة 

 جامعة سرتميدانية على مستخدمي موقع الفيس بوك من طلبة 

358 

 

لىىىىة، والجهويىىىىة، والعىىىىرق، واالثنيىىىىة، والمىىىىذاهب عىىىىن االنتمىىىىاءات االوليىىىىة مثىىىىل القبي
 السياسية.

يقصىد بهىا هنىا معلومىات الطىالب عىن مفهىوم الدسىتور،  الثقافة الدستورية: -5
وأهميته، والحقوق والواجبات الي يكفلها الدستور، وعن ترسيخه لحكم المؤسسات 

 على حكم االطخاص والجماعات. 
 مداخج ومناهج الدراسة:

هىذه الدراسىة علىى عىدة منىاهج ومىداخل، لإلجابىة عىن تسىااالتها اعتمدت         
 وتحقيق أهدافها، ويمكن ذكر هذه المناهج والمداخل على النحو التالي:

 
 :الو ف منهج  -1

يهىىتم المىىنهج الوصىىفي برصىىد ودراسىىة خصىىائص الظىىاهرة محىىل الدراسىىة،        
وجمىىىع البيانىىىات عنهىىىا، مىىىن خىىىالل االدوات العلميىىىة، وبعىىىد ذلىىىك معالجىىىة أبعىىىدها 

 إطىىارالمختلفىىة، للوصىىول لنتىىائج بشىىأنها يمكىىن تعميمهىىا، االمىىر الىىذي يسىىاعد فىىي 
اسىية لطلبىىة هىذه الدراسىة لقيىاس دور مواقىع التوصىل االجتمىاعي فىي التنشىئة السي

 .الجامعات الليبية
إطىىىار هىىىذه الدراسىىىة تىىىتم االسىىىتعانة بىىىالمنهج المقىىىارن  : وفىىىيالمقعععار  معععنهج  -2

للمقارنة بين اتجاهات فئات العينة محل الدراسة، وأيضار لتوضيح الدور االيجابي 
، والسلبي، لمواقع التواصل االجتماعي غي التنشىئة السياسىية لطىالب الجامعىات 

 قارنة بين نتائج الدراسات السابقة، ونتائج الدراسة الحالية. الليبية، والم
سىىوف يسىىتخدم هىىذا المىىدخل فىىي هىىذه الدراسىىة باالعتمىىاد مععدخج االحئععا  :  -3

 على الجداول التي تشمل التكرارات والنسب االحصائية.
 مدخج الثقافة السياسية: -4
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حالية لتحديىد القىيم سوف يتم استخدام مدخل الثقافة سياسية في الدراسة ال       
والمعتقدات والتوجهات للفئة المستهدفة بالدراسة وهم طالب الجامعة، وبناءر عليه 
فىىإن الباحىىث يىىرح أن هىىذا المىىدخل مىىن المىىداخل المناسىىبة لقيىىاس دور االيجىىابي 
والسىىىىلبي لمواقىىىىع التواصىىىىل االجتمىىىىاعي فىىىىي التنشىىىىئة السياسىىىىية لطلبىىىىة الجامعىىىىات 

لقىيم والتوجهىات التىي يحملهىا الطىالب حىول المشىاركة الليبية، من خالل لمعرفىة ا
 السياسية، والهوية الوطنية، والثقافة الدستورية.

 أساليب عما البيانات وأدواتها:
نظىىىرار لتعىىىدد ايهىىىداف التىىىي تسىىىعى هىىىذه الدراسىىىة إلىىىى تحقيقهىىىا، سىىىيتم           

 :منها والمعلومات،االعتماد على أدوات بحثية مختلفة لجمع البيانات 
 *:الدراسة الميدانية -1 

وذلىىىىىىك مىىىىىىن خىىىىىىالل اسىىىىىىتخدام ايداة ايساسىىىىىىية لجمىىىىىىع البيانىىىىىىات وهىىىىىىي أداة       
 االستبيان.

 الدراسات المكتبية والوثا قية -2
وذلىىىىك مىىىىن خىىىىالل اسىىىىتخدام الوثىىىىائق والكتىىىىب والدراسىىىىات غيىىىىر المنشىىىىورة،       

والىىدوريات وطىىبكة المعلومىىات الدوليىىة التىىي تناولىىت أدبيىىات موضىىوع الدراسىىة مىىن 
 الناحية النظرية والميدانية.

 
 

 مجتما الدراسة:
                                                           

 –تم تحكيم استمارة االستبيان من اساتذة في تخصصات مختلفة في العلوم االنسانية، وهم: د. سالمة مسعود * 

االعالم  – محمد الفقهي، د. االعالم  – . عبدهللا اطبيقة علم اجتماع ، د –عالم اجتماع، د. دليلة مصباح حامد 
  ، د. عمر عبدهللا – قانون، د. طه والي- علوم سياسية.  *
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بما أن الدراسة الحاليىة تهىدف إلىى معرفىة دور مواقىع التواصىل فىي التنشىئة       
فسوف تركز هىذه الدراسىة علىى طىالب جامعىة  الليبية،سياسية لطلبة الجامعات ال

 سرت الذين يستخدمون موقع الفيس بوك فق  كمجتمع للدراسة.
  ينة الدراسة:

مفردة( فهي تتكون  125تعتبر عينة الدراسة الحالية عينة عمدية، قوامها )      
مىىىن طىىىالب جامعىىىة سىىىرت بتخصصىىىاتها العلميىىىة المختلفىىىة مىىىن الىىىذكور واإلنىىىا  
الليبيين، الذين لديهم حسابات على موقع الفيس فق ، ومن فئات عمرية مختلفة، 

عينىىىىة الدراسىىىىة ، وسىىىىوف تكىىىىون 2022 - 2021وذلىىىىك خىىىىالل العىىىىام الجىىىىامعي 
الحاليىىىة موزعىىىة علىىىى طىىىالب مىىىن الكليىىىات التطبيقيىىىة واالنسىىىانية، التىىىي تقىىىع فىىىي 

 النطاق الجغرافي لمدينة سرت. 
تتحىىىدد الفتىىىرة الزمنيىىىة لهىىىذه الدراسىىىة مىىىن تىىىاريخ توزيىىىع اسىىىتمارة  الحعععدود اليمنيعععة:

 م..2022االستبيان حتي تاريخ إجراء الدراسة الميدانية في أواخر يونيو 
تقتصىر الحىدود المكانيىة لهىذه الدراسىة علىى جامعىة سىرت فقىى   المكانيعة: الحعدود

دون غيرها من الجامعات الليبية، وستركز الدراسة على كليات الجامعة التي تقع 
 ضمن النطاق الجغرافي لمدينة سرت فق .

 النظري للدراسة: اإلةارالمبحث االول: 
 اوال: مواقا التوا ج االعتما  :

يطلىىىىىق علىىىىىى مجموعىىىىىة مىىىىىن المواقىىىىىع اإللكترونيىىىىىة، وتقىىىىىدم  هىىىىىو مصىىىىىطلح       
هىىذه المواقىىع وسىىيلة  االفىىراد، وتعتبىىرمجموعىىة مىىن الخىىدمات، تتىىيح التواصىىل بىىين 

الكترونية حديثة للتواصل االجتماعي، حيث أنها توفر بيئىة اجتما يىة افتراضىية، 
فىىىي نقىىىاال التقىىىاء متصىىىلة بنىىىوع محىىىدد مىىىن الىىىرواب   أطىىىخاص، تتمثىىىلتجمىىىع بىىىين 

جتما يىىة اذ تجمىىع المشىىاركين فيهىىا صىىداقة أو قرابىىة، أو مصىىالح مشىىتركة، أو اال
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التوافق في الهوية، أو الفكر، أو ر بة في التبادل المىادي، أو المعرفىي، او حتىى 
 (35، ص2015كرامية لشيء معين. )بن حفاف، 

وتعىىىىىىرف مواقىىىىىىع التواصىىىىىىل االجتمىىىىىىاعي علىىىىىىى أنهىىىىىىا منظومىىىىىىة مىىىىىىن الشىىىىىىبكات    
تىىي تسىىمح للمشىىترك فيهىىا بإنشىىاء موقىىع خىىاص بهىىا، ومىىن ثىىم ربطهىىا اإللكترونيىىة ال

عىىىىن طريىىىىق نظىىىىام اجتمىىىىاعي الكترونىىىىي، ع أعضىىىىاء آخىىىىرين لىىىىديهم االهتمامىىىىات 
 (. 777ص، 2021والهوايات نفسها. )حسن، 

مواقىىىع مبنيىىىة علىىىى فكىىىرة الشىىىبكات االجتما يىىىة  بأنهىىىا وتعىىىرف أيضىىىا هىىىي       
اذ نتواصل مع افراد جدد ال نعرفهم عن طريق افىراد تعىرفهم مثىل الفىيس  ةالتقليدي

 (.   27، ص 2021بوك )كريم، 
وهناك العديد من الخئعا ص لمواقعا التوا عج االعتمعا  م ويمكعن هكعر أهمهعا 

 ف  التال :
، ومرسل وكاتب ومشارك، وقارئ مستقبل  فالفرد فيها يكون بمثابة التفا لية: -1

فهىىي تقلىىل الىىى حىىد كبيىىر مىىن السىىلبية المقيتىىة فىىي االعىىالم القىىديم، حيىىث تعطىىي 
 مجاال للمشاركة الفاعلة من المشاهد والقارئ.

اقامىة  لألفىرادتىوفر مواقىع التواصىل االجتمىاعي  تكوين المجتمعا االفترايع : -2
وح بالتىىالي فهىىي تسىىهم بشىىكل كبيىىر صىىداقات مىىع اخىىرين، يبىىادلونهم اهتمىىام المحتىى

 في تجسيد مفهوم المجتمع االفتراضي المتواجد منذ بداية تطبيقات االنترنت.
مواقىىىىع التواصىىىىل االجتمىىىىاعي  بىىىىارة عىىىىن خىىىىدمات لىىىىردود الفعىىىىل  االنفتععععا : -3

والمشاركة، وتبادل المعلومات، ونادرا ما توضع حواجز فىي طريىق الوصىول الىى 
 لعالمية واالنفتاال نحو االخر، لسهولة التواصل.المحتوح، مما ساعد على ا
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أتاحت مواقع التواصل االجتماعي قنىوات اتصىال جاذبىة  التعبير  ن الذات: -4
ال تعتمىىد علىىى نشىىر محتىىوح محىىدد، بالتىىالي أصىىبحت وسىىيلة يقصىىدها المهتمىىين 

 (.26، ص 2020، سهام، )النخلةبقضايا معينة في االتصال بايخرين 
أن التسجيل في مواقع التواصل االجتماعي مجاني بدون مقابل  التكلفة:قلة  -5

مادي، وعلى سبيل المثال على الصفحة الرئاسية لموقع الفيس بوك هناك  بىارة 
 مجاني.تؤكد انه 

تىىوفر مواقىىع التواصىىل االجتمىىاعي فرصىىة التواصىىل  اهابععة الفععوارط الةبقيععة: -6
فكرية او مادية، او عمرية )حسن،  واالتصال بين جميع المستويات، سواء كانت

 .  (780، ص 2021
 أكثر مواقا التو ج االعتما   رواعًا:

يعتبىىىر موقىىىع الفىىىيس بىىىوك مىىىن أهىىىم مواقىىىع التواصىىىل  أواًل: موقعععا ال عععي  بعععوك:
االجتماعي، وأكثرها انتشارا، وهو ال يمثل منتدح اجتما يار فحسب، وانمىا أصىبح 

ترك أن يفعىل بواسىطتها مىا يشىاء، ويمكىن قاعدة تكنولوجيا سهلة، بإمكىان اي مشى
الىىدخول اليىىه مجانىىا ، وكىىذلك يسىىمح للمسىىتخدمين االنضىىمام إلىىى الشىىبكات التىىي 
تنظمها المدينة أو جهة العمل، أو المدرسة، أو االقليم، وذلك من أجىل االتصىال 
بىىايخرين والتفاعىىل معهىىىم، وايضىىا يمكىىىن للمسىىتخدمين اضىىىافة اصىىدقاء، وارسىىىال 

م، باإلضىىىافة الىىىى تحىىىديث ملفىىىاتهم الشخصىىىية، وتعريىىى  االصىىىدقاء الرسىىىائل الىىىيه
 ( .  43، ص2012بأنفسهم )الشرافي، 

مىن مطلىح تويىت  اخىذ اسىمههىو أحىد طىبكات التواصىل االجتمىاعي  ثانيًا: تويتر:
الذي يعني التغريد، واتخىذ مىن العصىفور طىعارا لىه، ويقىدم خدمىة مصىغرة، تسىمح 

حرفىىىار للرسىىىالة الوحىىىدة،  140، ال تتعىىىدح للمغىىىردين ارسىىىال رسىىىائل نصىىىية قصىىىيرة
ويجىىىوز للفىىىرد أن يسىىىميها نصىىىا مىىىوجزا مكثفىىىا لتفاصىىىيل كثيىىىرة، ويمكىىىن لمىىىن لديىىىه 
حساب في موقع تويتر أن يتبادل مع اصدقائه تلك الغريدات، من خالل ظهورها 
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على صفحاتهم الشخصية، أو في حالة دخولهم علىى صىفحة المسىتخدم صىاحب 
 (42، ص2018ي، الرسالة. )محية، جوان

  ةاإللكترونيى: نشأ موقع اليوتيوب، والذي يعتبر من أطهر المواقىع ثالثًا: اليوتيوب
فبرايىىر مىىن عىىام  15التىىي تقىىدم فيىىديوهات يىىتم انتاجهىىا، مىىن طىىرف المسىىتخدمين، 

، ويتميىىىز موقىىىع اليوتيىىىوب طىىىأنه طىىىأن بىىىاقي مواقىىىع التواصىىىل االجتمىىىاعي  2005
تحميىىل االفىىالم مجانىىا بمسىىاحة غيىىر محىىدودة،  بالعديىىد مىىن المزايىىا، ومنهىىا خدمىىة

وسىىهل االسىىتعمال يمكىىن تحميىىل وتنزيىىل االفىىالم بكىىل سىىهولة ودون أي تعقيىىدات 
مقارنة بغيره من مواقع التواصل االجتماعي االخرح، وسهل المشاهدة اي بمجرد 
ضىىغ  المسىىتخدم علىىى وصىىلة الفيىىديو فإنىىه يىىتمكن مىىن مشىىاهدة بثىىه مباطىىرة مىىن 

تطيع االحتفاظ به إن كىان يرغىب مىن خىالل بىرامج خاصىة يوفرهىا الموقع، بل يس
 (.43، ص 2018الموقع ) محية، جواني، 

تعتبىىر نىىوع جديىىد ومختلىىف مىىن أنشىىطة النشىىر اإللكترونىىي التىىي  رابعععًا: المععدونات:
أحرزت تغيير في المعادالت القائمة في العالم، تحديدا هيما يتعلق بإنتاج وتوزيىع 

هىي صىفحة عبىر االنترنىت تظهىر عليهىا تىدوينات صىاحبها  المعلومات. والمدونىة
مؤرخىىة ومرتبىىة ترتيبىىار تصىىاعديار أو تنازليىىار حسىىب الىىزمن، تصىىاحبها آليىىة يرطىىفة 
التدوينات القديمة، ويكون لكل تدوين عنوان دائىم، ممىا يمكىن القىارئ مىن الرجىوع 

نترنىت إليها في وقت الحق، وتمكن مستخدم المدونات من نشر مىا يريىد علىى اال
مىىىع إمكانيىىىة حفىىىظ مىىىا ينشىىىر بطريقىىىة منظمىىىة يمكىىىن الرجىىىوع إليهىىىا، وكىىىذلك تمىىىنح 
قراءها من إدخال تعليقاتهم على ما يقراونه على الصفحة مباطرة أو عبىر البريىد 

 (.   53ص، 2012اإللكتروني للمدون )الشرافي، 
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 ثانيا: مفهوم التنشاة السياسية:
التنشئة السياسىية هىي جانىب مىن جوانىب ظىاهرة التنشىئة العامىة، تختلىف مىن     

وقىىىت الىىىى آلخىىىر، وفقىىىا لتغيىىىر البيئىىىة والظىىىروف االجتما يىىىة والسياسىىىية المحيطىىىة 
يتعرر لها الفرد عبر مراحل حياته،  عملية متواصلةيجعل منها  بالمجتمع، مما

سياسىىىىىية السىىىىىائدة فىىىىىي والتىىىىىي يىىىىىتمكن مىىىىىن خاللهىىىىىا يكتسىىىىىب القىىىىىيم واالتجاهىىىىىات ال
المجتمع، وتعتبر التنشئة السياسىية وثيقىة االرتبىاال بعىدد مىن الظىواهر السياسىية ، 

 مثل المشاركة السياسية، والهوية الوطنية، والثقافة الدستورية.
التنشعععاة ويمكىىىن التفريىىىق بىىىين ثالثىىىة مسىىىتويات للتنشىىىئة السياسىىىية وهىىىي:        
د للمعلومىىات الخاصىىة بالبنىىاء االساسىىي ويقصىىد بهىىا مىىدح اكتسىىاب الفىىر  المعرفيععة

وتعنىىي تنميىىة مشىىاعر التأييىىد أو الىىرفض  والتنشععاة الوعدانيععةوالقواعىىد السياسىىية، 
والتىىي  والتنشععاة التقييميععةأو النظىىام السياسىىي.  الحكومىىة،أو  السياسىىيين،للقىىادة 

بواسىىىطتها يىىىتمكن الفىىىرد مىىىن بنىىىاء أحكىىىام وأراء حىىىول النظىىىام السياسىىىي وسياسىىىاته 
 (.   220 ص، 2007د، )السي

وقىىىدمت عىىىدة تعريفىىىات لمفهىىىوم التنشىىىئة السياسىىىية مىىىن عىىىدة بىىىاحثين فىىىي          
تخصصات مختلفة بحكم ان المفهىوم يىدخل فىي مجىاالت العلىوم االنسىانية كافىة، 

، دينىىيس حيىىث عرفهىىا بأنهىىا تلىىك العمليىىات التنمويىىة التىىي تعريىى  ايسىىتون ومنهىىا: 
السياسىية ونمىىاذج السىلوك. ويشىير كولمىىان يكتسىب خاللهىا االطىىخاص التوجهىات 

اليها باعتبارها العملية التي يكتسب االفراد فيها االتجاهات والمشاعر إزاء النظام 
السياسىىي، إزاء دورهىىم هيىىه، وايضىىا يعرفهىىا  جبرائيىىل ألمونىىد  بانهىىا عمليىىة ادخىىال 

و يحمىىل أي تعلىىم الفىىرد ثقافىىة أمتىىه وتقلىىد دوره كعضىى السياسىىية،للفىىرد الىىى الثقافىىة 
(. كما يعرفها   راش   206، ص 2006سمات هذه الثقافة السياسية )القصبي، 

بأنها العملية التي يسير االفىراد بمقتضىاها متوحىدين مىع النظىام السياسىي، لدرجىة 
تحديىىد مىىدح مىىداركهم السياسىىية، وردود أفعىىالهم اتجىىاه الظىىاهرة السياسىىية، وكىىذلك 
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أنهىىا كىل أنمىىاال التعلىىيم السياسىىي الرسىىمي عىرف   جرينشىىتين   التنشىىئة السياسىىية ب
 الحياة.والغير رسمي، المخط ، والغير مخط ، في كل مراحل 

وبنىىاء علىىى التعريفىىات السىىابقة، رغىىم اخىىتالف الزوايىىا التىىي انطلىىق منهىىىا         
متكاملىة حىول مفهىوم التنشىئة السياسىية، والتىي مىن  قدموا رايةالباحثين، اال انهم 

، 2007السىىىىيد، التىىىىالي )خاللهىىىا يمكىىىىن تحديىىىد عناصىىىىر التنشىىىئة السياسىىىىية، فىىىي 
 (: 221ص
عمليىىة تلقىىين وبكسىىاب القىىيم الثقافىىة السياسىىية، وغىىرس االتجاهىىات فىىي نفىىوس  -1

 المواطنين عامة.
التجاهىىىىات والسىىىىلوك تغييىىىىر وتبىىىىديل القىىىىيم السياسىىىىية وتعىىىىديل أنمىىىىاال ا عمليىىىىة -2

 بصورة تالئم أهداف النظام السياسي.
 عملية تمرد على القيم السائدة بغية التواصل الى قيم جديدة.   -3

 ثالثا: دور مواقا التوا ج االعتما   ف  التنشاة السياسية:
تبرز أهمية دور مواقع التواصل االجتماعي في عملية التنشئة السياسية، من     

واقع وقوة تأثيرها على الفرد، حيىث يتمحىور تأثيرهىا علىى توجهىات انتشار هذه الم
االفىىىراد ومىىىواقفهم السياسىىىية، وتصىىىورتهم نحىىىو أنفسىىىهم كفىىىاعلين سياسىىىيين، وحىىىول 
النظام السياسي، ويرجع ذلك الى القىيم والمعتقىدات واالفكىار التىي يكتسىبونها مىن 

مواقىع التواصىىل خىالل التعىرر لمواقىع التواصىل االجتمىاعي، ويمكىن تركيىز دور 
 كقناة من قنوات التنشئة السياسية في التالي:

ويتجسىىد هىىذا  دور مواقععا التوا ععج االعتمععا   فعع  تعييععي الهويععة الوةنيععة: -1
الىىدور فىىي اتجىىاهين، االول ايجىىابي يتمثىىل فىىي ترسىىيخ قىىيم المواطنىىة الفاعلىىة لىىدي 

الول للىوطن، ما اكدت مواقع التواصل االجتماعي على االنتمىاء ا إذاالمواطنين، 
دون االنتمىىىاءات الضىىىيقة، وتغليىىىب المصىىىلحة العامىىىة، عىىىن المصىىىلحة الخاصىىىة، 



دور مواقع التواصل االجتماعي في التنشئة السياسية لطلبة الجامعات الليبية اإليجابيات والسلبيات: دراسة 

 جامعة سرتميدانية على مستخدمي موقع الفيس بوك من طلبة 

366 

 

 االجتمىىاعي كعىىائقواالتجىىاه الثىىاني، سىىلبي فىىي حىىال تىىم اسىىتخدام مواقىىع التواصىىل 
أمام تعزيز قيم المواطنة، وعززت االنقسام بين أطياف االمة الواحدة، سىواء كىان 

، 2015ذهبي، أو عرقىىي )الوحيشىىي،علىىى أسىىاس قبلىىي، أو منىىاطقي، دينىىي أو مىى
 (.290ص
اصىبحت  دور مواقا التوا ج االعتما   فع  تعدميم المشعاركة السياسعية: -2

مواقىىع التواصىىل االجتمىىاعي لهىىا دورا مىىؤثرا فىىي الىىدفع نحىىو المشىىاركة السياسىىية، 
وخاصة في المشاركة السياسية اإللكترونية وهي ال تختلف عن المشاركة العادية 

ا، اال أنهىىا تعتمىىد فىىي ممارسىىة حىىق المشىىاركة علىىى تكنولوجيىىا فىىي معظىىم صىىوره
االتصال، حيث أنها تعمل على توسىيع المشىاركة السياسىية للمىوطنين مىن خىالل 
تىىىىوعيتهم بالمشىىىىاركة فىىىىي العمليىىىىة االنتخابيىىىىة بالتصىىىىويت او الترطىىىىح، وسىىىىاعدت 

ع عن المشاركة السياسية اإللكترونية على تحفيز لبعض فئات المجتمع التي تمتن
المشىىىاركة السياسىىىية العاديىىىة، أيضىىىا أتاحىىىت مواقىىىع التواصىىىل االجتمىىىاعي أمكانيىىىة 
االحتجىىىاج، حيىىىث عىىىىن طريقهىىىا يسىىىىتطيع مجموعىىىة مىىىن االفىىىىراد تجمعهىىىم مبىىىىادئ 
وأهىىىىىداف مشىىىىىتركة االعتىىىىىرار وتنظىىىىىيم حتىىىىىى المظىىىىىاهرات واالحتجاجىىىىىات علىىىىىى 

هىىىىداف سياسىىىىات الحكومىىىىة، وتسىىىىهم مواقىىىىع التواصىىىىل االجتمىىىىاعي فىىىىي التىىىىرويح ي
وبرامج االحزاب السياسية، وحىث المىواطنين علىي العضىوية فيهىا، حيىث يسىتطيع 
المىىىوطنين االطىىىالع علىىىى كىىىل مىىىا يريىىىد معرفتىىىه عىىىن الحىىىزب السياسىىىي، وكىىىذلك 
االنتساب لألحزاب عن طريق ملئ االستمارة واإللكترونية، وسىهولة التواصىل مىع 

 (.8،ص2017قادة الحزب عبر مواقع التواصل االجتماعي )بلموالي، 
تعتبر مواقع التواصل  دور مواقا التوا ج ف  التومية بالثقافة الدستورية: -3

االجتمىىىاعي وسىىىىيلة مهمىىىة ومىىىىؤثرة  فىىىىي تو يىىىة المىىىىوطنين بأهميىىىة الدسىىىىتور ومىىىىا 
يتضمنه من حقوق وواجبىات، ويكىون ذلىك وفقىار لعنصىرين أساسىين: يتمثىل االول 

كفىىىىل بحقوقىىىىه وواجباتىىىىه وحرياتىىىىه فىىىىي تو يىىىىة المىىىىوطن بىىىىالمواد الدسىىىىتورية التىىىىي ت
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االساسىىىية، والثىىىاني: فىىىي ترسىىىيخ فكىىىرة حكىىىم المؤسسىىىات بىىىدل حكىىىم االطىىىىخاص، 
والعالقة بين سلطات الدولة، مما تجعل من المواطن يمتلك و يىا سياسىيا، يمكنىه 
مىىن المشىىاركة الفاعلىىة فىىي صىىنع القىىرار،  ومحاسىىبة الحكومىىة علىىى تجاوزاتهىىا فىىي 

 (.   289،ص2015ي،اطار نصوص الدستور)الوحيش
 المبحث الثان : الدراسة الميدانية: 

 : أجزاءأربعة  يتناول المبحث الثاني الجانب الميداني لهذه الدراسة من خالل
 أواًل" خئا ص  ينة الدراسة:

بعد االنتهاء من عملية جمىع البيانىات، تىم تفريىغ البيانىات المتضىمنة فىي         
صحائف المبحوثين، وتحليل إجاباتهم عن االسئلة المطروحة فيهىا، قىد تبىين مىن 
التحليىىل اإلحصىىائي جملىىة مىىن الخصىىائص التىىي تميىىزت بهىىا عىىين الدراسىىة، وهىىي 

 على النحو التالي:
من خالل التحليىل اإلحصىائي بينىت نتىائج مر: توزيا أفراد العينة حسب الع -1

(، أن أكثىىر تمركىىز يفىىراد العينىىة حىىول 1الدراسىىة كمىىا موضىىح فىىي الجىىدول رقىىم )
(، حيىىث تبلىىغ النسىىبة المئويىىة فىىي كىىل فئىىة مىىن هىىذه  25 – 22الفئىىة العمريىىة ) 

    ،35.2الفئىىىىىات بالنسىىىىىبة إلىىىىىى المجمىىىىىوع الكلىىىىىي يفىىىىىراد العينىىىىىة علىىىىىى التىىىىىوالي 
  مىىىىىن 4.8.3فىىىىىأكثر(  37بينمىىىىىا تمثىىىىىل الفئىىىىىة العمريىىىىىة )  ، 17.6 ، 42.4

إجمالي العينة الممثلة للمجتمع  محل الدراسة، ونالحىظ أن مجمىوع نسىب الفئىات 
ونالحىىظ أن هنىىاك تىىأخر  مىىن النسىىبة الكليىىة للعينىىة، ، 60الثانيىىة والثالثىىة يبلىىغ 

ت وقىىد يكىىون السىىبب فىىي  ذلىىك هىىو أغىىالق الجامعىىاالطىىالب فىىي مقاعىىد الدراسىىة، 
نتيجىىة الحىىروب المتتاليىىة و فتىىرة جائحىىة كرونىىا واعتصىىامات نقابىىات اعضىىاء هيئىىة 
التىىىدريس والمىىىوظفين، وكىىىذلك انخىىىراال الطىىىالب فىىىي مجىىىاالت العمىىىل إلىىىى جانىىىب 
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الدراسة، باإلضافة إلى عدم تطبيق اللوائح الداخلية الضىابطة التىي تحىدد الفتىرات 
 الزمنية للدراسة بالجامعة. 

 ينة حسب النوع: توزيا أفراد الع -2
يتضىىح مىىن التحليىىل اإلحصىىائي للبيانىىات  كمىىا موضىىح فىىي الجىىدول رقىىم          

ذكىىىىىرار، يمثلىىىىىون  52مبحوثىىىىىار مىىىىىنهم  125( أن أفىىىىىراد العينىىىىىة والبىىىىىالغ عىىىىىددهم 1)
 73  من إجمالي أفراد العينة، موزعين على كليىات الجامعىة المختلفىة، و41.6

عينة، يتوزعن أيضار على كليات جامعة   من إجمالي أفراد ال58.4أنثى، يمثلن 
سرت المستهدفة بالدراسة، نالحظ من التحليل أن نسبة تمثيل اإلنا  تفوق نسىبة 
الذكور، في عينة الدراسة وهىذا التوزيىع يكىاد يتطىابق مىع التوزيىع النىوعي لطىالب 
جامعىىىة سىىىرت، حيىىىث يتضىىىح إن أعىىىداد اإلنىىىا  أكثىىىر مىىىن الىىىذكور، علىىىى حسىىىب 

، وهىذا قىد يرجىع إلىى 2022 -2021لدراسين بالجامعىة لعىام إحصائية الطالب ا
أن هنىىىاك عزوفىىىار مىىىن قبىىىل الىىىذكور عىىىن مواصىىىلة الدراسىىىة وانخىىىراطهم فىىىي الحيىىىاة 

 العملية.
أوضىحت نتىائج التحليىل االحصىائي، توزيا أفراد العينة حسعب التخئعص:  -3

العلىىىىوم (، أن غالبيىىىىة أفىىىىراد العينىىىىة تخصصىىىىاتهم مىىىىن 1كمىىىىا فىىىىي الجىىىىدول رقىىىىم )
  مىىن 36.7مىىن إجمىىالي أفىىراد العينىىة، مقابىىل  59.8التطبيقيىىة، حيىىث يمثلىىون 

 العلوم االنسانية.
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  ينة الدراسة صخئا  (1عدول رقم )

 2022المئدر: الدراسة الميدانية 

 ثانيًا: استخدامات ةالب لجامعة سرت لمواقا ال ي  بوك:
يظهىىر هىىذا الجانىىب مىىن الدراسىىة اسىىتخدامات عينىىة الدراسىىة لموقىىع الفىىيس          

بىوك مىن خىالل معرفىة الوقىت التىي تسىتغرقه عينىة الدراسىة غىي اليىوم علىى موقىىع 
الفيس بوك، ومىدة اطىتراكهم لموقىع الفىيس بىوك، وكىذلك درجىة مناقشىتهم للشىؤون 

اطي الموضىوعات التفاعل التىي يعتمىدونها فىي التعى وأطكالالسياسية في الموقع، 
 السياسية عبر موقع الفيس بوك. 

( أن من يقضون 2بينت نتائج التحليل االحصائي كما في الجدول رقم )        
من عينة الدراسىة فىي االطىالع علىى مواقىع  )من ساعة الى ثال  ساعات(يوميا 

 (، ومىىىن يقضىىىون 32التواصىىىل االجتمىىىاعي جىىىاءوا فىىىي المرتبىىىة االولىىىي بنسىىىبة )
 ( ، 24.8) بنسىىىهسىىىاعات الىىىى سىىىتة سىىىاعات( فىىىي المرتبىىىة الثانيىىىة ثىىىال   )مىىىن

   العدد المتغيرات

 العمر

18 – 21 44 35.2 
22 – 25 53 42.4 
26- 36 22 17.6 
 4.8 6 فأكثر 37

  100 125 المجموع

 النوع
 41.6 52 ذكر
 58.4 73 انثى
  100 125 المجموع

 التخصص
 59.8 74 علوم تطبيقية
 40.2 51 علوم اإلنسانية
 100 125 المجموع
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 ( ، وأخيىرا مىن يقضىون )أكثىر 24وتليها من يقضون )أقل مىن سىاعة( بنسىبة )
 ساعات(.  6من 

تجمع إلجابات المبحوثين بين الفئة االولى والثانيىة، اي  أكثرنالحظ أن         
عات يوميىا، ويعتبىر ذلىىك سىا سىتلىى إسىاعة  يقضىون مىنأن غالبيىة افىراد العينىة 
جانىىىب دراسىىىتهم، للتعىىىرر لموقىىىع الفىىىيس  المبحىىىوثين الىىىىوقىىىت كىىىافئ يخصصىىىه 

 بوك. 
 ف  استخدم موقا ال ي  بوك  ينة الدراسةالذي يستغرقه  تالوق (2عدول رقم )

 % العدد الوقت المستغرط 
 24 30 اقل من ساعة

 32 40 لى ثال  ساعاتإمن ساعة 

 24.8 31 ساعات ستمن ثال  الى 

 19.2 24 أكثر من ست ساعات
  100 128 المجموع

 2022المئدر: الدراسة الميدانية                               

(، أن 3وبينىىىت نتىىىائج التحليىىىىل االحصىىىائي كمىىىىا موضىىىح فىىىىي الجىىىدول رقىىىىم )     
  مشىىركين فىىي موقىىع الفىىيس بىىوك مىىن خمىىس 63.2غالبيىىة أفىىراد العينىىة بنسىىبة 

، ويعتقىد الباحىث ان هىذه المىدة كاهيىة بىأن يكىون لهىا تىأثير الىى حىد فىأكثرسىنوات 
 ات. كبير لموقع الفيس بوك على عملية التنشئة السياسية لطلبة الجامع
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 (3عدول رقم )
 يويح مدة اشترك  ينة الدراسة بموقا ال ي  بوك

 % العدد مدة االشتراك
 7.2 9 مشترك منذ سنة أو اقل
 12.8 16 مشترك من سنتان فأكثر

 16.8 21 مشترك منذ ثال  سنوات فأكثر
 63.2 79 مشترك منذ خمس سنوات فأكثر

  100 125 المجموع
 2022المئدر: الدراسة الميدانية                         

وأوضحت نتائج التحليل االحصائي إلجابىات المبحىوثين كمىا موضىح فىي         
 ( من أفراد العينة يتابعون الشؤون السياسية بدرجة 49.6( أن )4الجدول رقم )

 أطبقىىىه متوسىىىطة. وتطابقىىىت هىىىذه النتيجىىىة مىىىع دراسىىىة عبىىىدالعزيز عقيلىىىة، وعبىىىدم
طلبىىىة جامعىىىة سىىىرت علىىىى الفىىىيس بىىىوك وتىىىويتر فىىىي تشىىىكيل اتجاهىىىاتهم  )اعتمىىىاد

( من طلبة جامعىة سىرت أحيانىا مىا 45.9السياسية( حيث تواصلت دراستهم أن )
ويعتقىىىىد  (.20، ص 2019، وعبىىىىدالحفيظ، قىىىىهي)أطبيتبعىىىىون الشىىىىؤون السياسىىىىية 

خىالل فتىرة الدراسىة، الباحث أن ذلك نتيجة الظروف السياسىية التىي تعيشىها ليبيىا 
ومىىا تشىىىاهده مىىن عىىىدم اسىىتقرار سياسىىىي، ممىىا يجعىىىل مىىن عينىىىة الدراسىىة يتىىىابعون 

 الشؤون السياسية بشكل مستمر عبر موقع الفيس بوك. 
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موقا  اعابات افراد العينة  ينة حول درعة متابعتهم لشؤو  السياسية  بر ح( يوي4عدول رقم ) 
 ال ي  

   العدد مدح متابعة
 11.2 14 بدرجة كبيرة

 49.6 62 بدرجة متوسطة
 39 49 بدرجة ضعيفة

  100 125 المجموع
 2022المئدر: الدراسة الميدانية                         

(، أن غالبيىة 5الدراسة الميدانية كما هو موضح في الجدول رقم )وبينت نتائج   
 ( يقتصر تفاعلهم مع الموضىوعات السياسىية عبىر 73.6عينة الدراسة بنسبة )

موقع الفىيس بىوك، فىي االطىالع علىى منشىورات الصىفحات السياسىية فقى ، وهىذه 
يىىىد النتيجىىىة قىىىد تكىىىون منطقيىىىة تماطىىىا مىىىع تىىىردي الوضىىىع االمنىىىي فىىىي الىىىبالد وتقي

الحريىىىات، و وكىىىذلك المرحلىىىة العمريىىىة لطىىىالب التىىىي مازالىىىت فىىىي طىىىور التكىىىوين 
الفكري والنضج السياسي، اال أن اطالع افرد العينة على الصىفحات يمكىنهم مىن 
التعىىىىىرر لموضىىىىىوعات سياسىىىىىية يكتسىىىىىب مىىىىىن خاللهىىىىىا الطالىىىىىب الجىىىىىامعي  قىىىىىيم 

 .والمعتقدات السياسية تتشكل من خاللها ثقافته السياسية
 يويح أشكال تفا ج  ينة الدراسة ما المويو ات السياسية  بر موقا ال ي  بوك(5رقم )عدول 

 % العدد مدى متابعة
 73.6 92 االطالع على منشورات الصفحات السياسية فق 

 35.2 44 أعجاب وتعليق

 5.6 7 طرال منشورات حول قضايا سياسية تهمني
 3.2 4 سياسياالطتراك في غرف دردطة ومحادثات ذو طابع 
 0 0 أقوم ببث مباطر لمناقشة االوضاع السياسية
  0.8 1 أنشاء صفحات سياسية على موقع الفيس بوك

 4 5 ال اتفاعل أبدا
 2022المئدر: الدراسة الميدانية 
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ثالثا: الدور االيجاب  لموقا ال ي  بعوك فع  التنشعاة السياسعية لةلبعة عامععة 
 سرت:
يخىىتص هىىذا الجىىزء مىىن الدراسىىة فىىي قيىىاس الىىدور االيجىىابي لموقىىع الفىىيس        

بىىوك فىىي التنشىىئة السياسىىية لطلبىىة جامعىىة سىىرت، مىىن خىىالل اسىىتطالع اتجاهىىات 
مكونىىات رئيسىية للثقافىىة  ثىال  بىىوك حىولالطىالب الىذي يسىىتخدمون موقىع الفىيس 

 ، والثقافة الدستورية.وهي المشاركة السياسية، والهوية الوطنية الليبية،السياسية 
 المشاركة السياسية: -1

بينىت نتىائج الدراسىة الميدانيىة  يمىا يخىص دور االيجىابي  للغىيس بىوك فىي       
 ( مىىن 44( ، ان )6تىىد يم المشىىاركة السياسىىية كمىىا موضىىح فىىي الجىىدول رقىىم )

عينىىىىىة الدراسىىىىىىة يوفقىىىىىىون علىىىىىىى أن الفىىىىىىيس بىىىىىوك سىىىىىىاهم مىىىىىىن خىىىىىىالل الصىىىىىىفحات 
م للحصىىىىىول علىىىىىى بطاقىىىىىة أنتخابيىىىىىة، للمشىىىىىاركة بهىىىىىا فىىىىىي والمنشىىىىىورات فىىىىىي دفعهىىىىى
كان لموقع الفيس بوك دورا في تىوعيتهم  ( منهم ،  بانه 48االنتخابات، وفق )

 ( 47.2بأهمية المشاركة في االنتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية، وأجىاب )
مىىىىىن عينىىىىىة الدراسىىىىىة بىىىىىأنهم ال يوفقىىىىىون علىىىىىى أن صىىىىىفحات ومنشىىىىىورات االحىىىىىزاب 

ياسىىىىىية ومنظمىىىىىات المجتمىىىىىع المىىىىىدني علىىىىىى موقىىىىىع الفىىىىىيس بىىىىىوك قىىىىىد اقنعىىىىىتهم الس
 ( من عينىة الدراسىة بىأن موقىع الفىيس بىوك جعىل 51باالنضمام أليها ، ووفق )

 منهم أن يعترضون على السياسات وقرارات الحكومة التي تعجبهم . 
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 لعينةااليجاب  لموقا ال ي  بوك ف  تدميم المشاركة السياسية  الدور ح( يوي6الجدول رقم )
 الدراسة

 درعة الموافقة                 
 العبارة

 غير موافق محايد موافق

 % التكرار % التكرار % التكرار
ساهم موقع الفيس بوك عبر صفحات ومنشورات االصىدقاء فىي 

 دفعي للحصول على بطاقة انتخابية  
55 

44 
44 

35.2 
26 20.8 

كىىان لموقىىع الفىىيس بىىوك دورا فىىي تىىوعيتي بأهميىىة المشىىاركة فىىي 
 االنتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية.

60 
48 

37 
29.6 

28 22.4 

موقىىع الفىىيس بىىوك مىىن خىىالل االطىىالع علىىى الصىىفحات  أقنعنىىي
السياسىىية والتفاعىىل مىىع المنشىىورات بضىىرورة االنضىىمام لألحىىزاب 

 المدني.السياسية وعضوية منظمات المجتمع 
33 

26.4 
33 

26.4 
59 47.2 

جعىىىىل منىىىىي موقىىىىع الفىىىىيس بىىىىوك ان اعتىىىىرار علىىىىى السياسىىىىات 
  توجهاتي.والقرارات الصادرة من الحكومة التي ارها عكس 

64 
51.2 

35 28 26 20.8 
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 الهوية الوةنية: -2

 ( مىىىن 70.4( أن )7أظهىىىرت نتىىىائج الدراسىىىة كمىىىا موضىىىح فىىىي الجىىىدول رقىىىم )
المبحوثين موفقين بىان كىان هنىاك دور لموقىع الفىيس بىوك فىي الىدفع نحىو تعزيىز 
الهوية الوطنية الليبية، من خالل فىتح أفىاق للحىوار بىين مكونىات المجتمىع الليبىي 

راسة، بأن موقىع  ( من عينة الد65.6من عرب وتبو وطورئق وأمازيغ، وعبر )
الفيس بوك قد ساهم في تقوية مشاعر االنتماء مثل االعتىزاز بالتىاريخ المشىترك، 

 ( مىن أجمىالي العينىة بىأنهم 63.2ورموز الجهاد الليبي، واللغىة والىدين، وعبىر )
موضىىىوعات مىىىن طىىىانها تحىىىث علىىىى مىىوفقين علىىىى أن موقىىىع الفىىىيس بىىىوك يطىىىرال  
وقىد وافىق  ء القبلىي، والجهىوي، والعرقىي.االنتماء الىوطني لكىي يكىون فىوق االنتمىا

 ( مىىىىن المبحىىىىوثين أن مىىىىن خىىىىالل تجىىىىربتهم مىىىىع موقىىىىع الفىىىىيس بىىىىوك أن 68.8)
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الصفحات والمنشورات التي يتفاعلون معهىا ترسىخ فكىرة احتىرم وقبىول خصوصىية 
 وثقافة وعادات المكونات االخرح.

 الدور االيجاب  لموقا ال ي  بوك حول تنمية الهوية الوةنية لةالب عامعة سرت ح( يوي7الجدول رقم )

 درعة الموافقة                                  
 العبارة        

 غير موافق محايد موافق

 % التكرار % التكرار % التكرار
لقىىد كىىان لموقىىع الفىىيس بىىوك دور فىىي فىىتح افىىاق للحىىوار بىىين فئىىات 
المجتمىىىع الليبىىىي مىىىن عىىىرب و تبىىىو وطورائىىىق وامىىىازيغ، لىىىدفع نحىىىو 

 تعزيز الهوية الوطنية.  
88 

70.4 
25 

20 
12 9.6 

سىاهم موقىع الفىيس بىوك فىىي تقويىة مشىاعر االنتمىاء مثىل االعتىىزاز 
 20 25 23.2 29 65.6 82 واللغة والدين.بالتاريخ المشترك ورموز الجهاد الليبي 

يطىىىرال الفىىىيس بىىىىوك موضىىىوعات مىىىن طىىىىانها تحىىىث علىىىى االنتمىىىىاء 
 20 25 16.8 21 63.2 79 الوطني لكي يكون فوق االنتماء القبلي، والجهوي، والعرقي.

من خالل تجربتي مع موقع الفيس بوك أن الصفحات والمنشورات 
التىىىي اتفاعىىىل معهىىىا ترسىىىخ فكىىىرة أحتىىىرم وقبىىىول خصوصىىىية وثقافىىىة 

 وعادات المكونات الثقاهية مثل االمازيغ والطورئق والتبو.
86 

68.8 
19 15.2 20 6 
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 الثقافة الدستورية: -3
ومىىىن خىىىالل التحليىىىل االحصىىىائي ،  بينىىىت نتىىىائج الدراسىىىة الميدانيىىىة هيمىىىا يخىىىص 
الدور االيجابي لموقع الفيس بوك نحو ترسيخ الثقافة الدستورية، كما موضح في 

 ( من عينة الدراسة موفقين على أنه كان هناك دور 52(، أن )8الجدول رقم )
سىىتور لدولىىة ليبيىىا يكفىىل لموقىىع الفىىيس بىىوك فىىي تىىوعيتهم بأهميىىة أن يكىىون هنىىاك د

 ( مىىن المبحىىوثين ال راي لهىىم فىىي مىىا اذا كىىان 40حقىىوقهم ويحىىدد واجبىىاتهم، و )
موقع الفيس بوك يطرال فكرة أن وجود دستور في ليبيا يكرس لحكم المؤسسات ، 

 ( مىىن اجمىىالي عينىىة الدراسىىة 48ال حكىىم االطىىخاص أو الجماعىىات، و أجىىاب )
بوك كان له دور في توعيتهم بضرورة وجود بأنهم موفقين على أن  موقع الفيس 

دستور في ليبيا يكفىل ويضىمن حقىوق الليبيىين، ويبقىى لهىم بمثابىة عقىد اجتمىاعي 
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يكفل حقوقهم ويحقق العدالة والمساواة بيىنهم بغىض النظىر الىى انتمىاءاتهم. وعبىر 
كىىان موقىىع الفىىيس بىىوك منىىى خىىالل  إذا ( مىىن المبحىىوثين بىىأن ال رأي لهىىم 44)

 الصفحات والمنشورات قد ناقش مواد االعالن الدستوري المؤقت.   
 االيجاب  لموقا ال ي  بوك نحو ترسيخ الثقافة الدستورية لةالب عامعة سرت ر( الدو 8عدول رقم )

 درعة الموافقة                                       
 العبارة        

 غير موافق محايد موافق

 % التكرار % التكرار % التكرار
كان لموقع الفيس بوك دور فىي تىوعيتي فىي يجىب أن يكىون لليبيىا 

 20 25 28 35 52 65 دستور يكفل حقوقي ويحدد وجباتي.

لقد اطلعت مىن خىالل موقىع الفىيس بىوك أن الدسىتور يكىرس حكىم 
 48 ال حكم اطخاص أو جماعات المؤسسات،

38.4 
50 

40 
27 21.6 

مىىىن المعلومىىىات التىىىي تحصىىىلت عليهىىىا مىىىن موقىىىع الفىىىيس بىىىوك أن 
وجىىىود دسىىىتور فىىىىي ليبيىىىا يكفىىىل ويضىىىىمن حقىىىوق الليبيىىىين بمختلىىىىف 
 انتماءاتهم، فهو بمثابة عقد اجتماعي يحقق العدالة والمساواة.  

60 
48 

37 
29.6 

28 22.4 

مىىىن خىىىالل موقىىىع الفىىىيس بىىىوك تفاعلىىىت وناقشىىىت مىىىا تضىىىمنه مىىىواد 
 34 االعالن الدستوري المؤقت في ليبيا 

27.2 
55 44 36 28.8 
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رابعًا: العدور السعلب  لموقعا ال عي  بعوك فع  التنشعاة السياسعية لةلبعة عامععة 
 سرت:
يهتم هذا الجزء من الدراسة في قياس الدور السلبي لموقع الفيس بوك في        

التنشىىئة السياسىىية لطلبىىة جامعىىة سىىرت، مىىن خىىالل اسىىتطالع اتجاهىىاتهم الطىىالب 
مكونىات رئيسىية للثقافىة السياسىية  ثىال  بىوك حىولالذي يستخدمون موقع الفيس 

 وهي المشاركة السياسية، والهوية: الليبية،
 شاركة السياسية:الم -1

( أن 9بينىىت نتىىائج التحليىىل االحصىىائي كمىىا موضىىح فىىي الجىىدول رقىىم )         
( من أجمالي عينة الدراسة موفقين على ما يىدور فىي موقىع الفىيس بىوك، 70.4)

ان المشىاركة فىي الشىؤون السياسىية توظىف لخدمىة أطىخاص وتيىارات سياسىىية ذو 
عينىىىة أن موقىىع الفىىىيس بىىوك قىىىد ( مىىىن أفىىراد ال56.8مصىىالح خاصىىة، وقىىىد وافىىق )
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مقاطعىىىة العمليىىىات االنتخابيىىىة باعتبارهىىىا وسىىىيلة لإليصىىىال السياسىىىيين سىىىاهم فىىىي 
( مىىىن المبحىىىوثين بىىىأنهم مىىىوفقين 45.6الفاسىىىدين وغيىىىر مىىىؤهلين للسىىىلطة. وعبىىىر )

علىىىىى أن الفىىىىيس بىىىىوك يقىىىىدم صىىىىورة عىىىىن عىىىىدم االنتمىىىىاء الىىىىى االحىىىىزاب السياسىىىىية 
ا اداة لتقسىىىيم المجتمىىىع وزرع الفتنىىىة وتنفيىىىذ وعضىىىوية منظمىىىات المجتمىىىع باعتبارهىىى

 ( بىىأن ال راي لهىىم اذا كىىان موقىىع الفىىيس بىىوك 39.2اجنىىدة خارجيىىة. وأجىىاب )
بإمكىانهم الن لىيس  الحكومىة،يحثهم عن عدم االعترار علىى قىرارات وسياسىات 

 طيء.  تغيير
 الدراسة لعينةالدور السلب  لموقا ال ي  بوك نحو تدميم المشاركة السياسية  ح( يوي9عدول )

 درعة الموافقة                                
 العبارة        

 غير موافق محايد موافق

 % التكرار % التكرار % التكرار
مىىىىا يىىىىدور فىىىىي موقىىىىع الفىىىىيس بىىىىوك أن المشىىىىاركة السياسىىىىية توظىىىىف 

 6.4 8 23.2 29 70.4 88 لخدمة اطخاص وتيارات سياسية ذو مصالح خاصة.   

يسىىىاهم موقىىىع الفىىىيس بىىىوك مقاطعىىىة العمليىىىات االنتخابيىىىة باعتبارهىىىا 
 71 وسيلة لإليصال السياسيين الفاسدين وغير مؤهلين للسلطة.

56.8 
36 

28.8 
18 14.4 

يقىىدم الفىىيس بىىوك صىىورة عىىن عىىدم االنتمىىاء الىىى االحىىزاب السياسىىية 
وعضىىىوية منظمىىىات المجتمىىىع باعتبارهىىىا اداة لتقسىىىيم المجتمىىىع وزرع 

 الفتنة وتنفيذ اجندة خارجية.   .
57 

45.6 
51 

40.8 
17 13.6 

عدم االعترار على قرارات وسياسات  بوك عنيحث موقع الفيس 
 45 الن ليس باإلمكان تغيير طيء..  الحكومة،

36 
49 39.2 31 24.8 
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يخىىص الىىدور السىىلبي لموقىىع  أظهىىرت نتىىائج التحليىىل االحصىىائي فىىي مىىا        
(، أن 10الفىىيس بىىوك فىىي تنميىىة الهويىىة الوطنيىىة، كمىىا موضىىح فىىي الجىىدول رقىىم )

 ( من أجمىالي عينىة الدراسىة مىوفقين علىى أن موقىع الفىيس بىوك وسىيلة 58.4)
الفتنىة وطىق الصىف بىين مكونىات المجتمىع الليبىي مىن عىرب وتبىو و امىازيغ لبث 

 ( مىىىن المبحىىىوثين أن موقىىىع الفىىىيس 57.6)وأفىىىاد  ،وطورئىىىق والقبائىىىل والمنىىىاطق



دور مواقع التواصل االجتماعي في التنشئة السياسية لطلبة الجامعات الليبية اإليجابيات والسلبيات: دراسة 

 جامعة سرتميدانية على مستخدمي موقع الفيس بوك من طلبة 

378 

 

بوك يساهم في التشكيك واالنقسام حول الرموز الوطنية و التاريخ الليبي الوطني 
 ( من أفراد العينة علىى أنهىم مىوفقين بىان موقىع الفىيس 59.2وعبر ) .المشترك

علىى حسىاب  والمدينىة،والعىرق،  القبيلىة،بوك يعزز مىن االنتمىاءات االوليىة، مثىل 
 ( مىىن أجمىىالي العينىىة علىىى أن موقىىع الفىىيس 40اء الىىوطني. وقىىد وافىىق )االنتمىى

بىىوك يعمىىل علىىى التحىىريض ضىىد المكونىىات الثقاهيىىة لمىىنعهم مىىن ممارسىىة ثقىىافتهم 
  وعاداتهم وتقاليدهم ونزع حقوقهم

 الدور السلب  لموقا ال ي  بوك حول تنمية الهوية الوةنية لعينة الدراسة يويح(10الجدول رقم )

 درجة الموافقة                                 

 العبارة        

 غير موافق محايد موافق

 % التكرار % التكرار % التكرار

يعتبررر موقررع الفرريس برروك وسرريلة لبرر  الفتنررة وسرر  ال رر  بررين 

وطورائرر   وامرراغي مكونررات المجتمررع الليبرري مررن عررر  و بررو 

   والمناط .والقبائل 

73 

58.4 

33 

26.4 

19 15.2 

يسرر م موقررع الفرريس برروك فرري التشرركيو واالنقسررا   ررو  الرمرروغ 

 72 الليبي الوطني المشترك. . والتاريخالوطنية 
57.6 

33 
26.4 

20 16 

والعرر،   القبيلرة يعزغ الفيس بروك مرن االنتمرا ات االوليرة م رل 

 74 على  سا  االنتما  الوطني. والمدينة 

59.2 

33 

26.4 

18 14.4 

يعمل موقرع الفريس بروك علرى الت رريا مرد المكونرات ال قافيرة 

 50  قوق م.لمنع م من ممارسة ثقافت م وعادا  م و قاليدهم ونزع 

40 

38 30.4 37 29.6 
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 الثقافة الدستورية: -3
موقع الفيس بوك في ترسيخ الثقافىة السياسىية، بينىت لأما بخصوص دور السلبي 

(، قىىىىد أفىىىىاد 11نتىىىىائج التحليىىىىل االحصىىىىائي كمىىىىا هىىىىو موضىىىىح فىىىىي الجىىىىدول رقىىىىم )
يىروج فكىرة ( من أجمالي العينة أن ال راي لهم اذا كان موقع الفىيس بىوك 36.8)

أن الدسىىىتور ال فائىىىدة منىىىه ينىىىه يخىىىدم مصىىىلحة السىىىلطة السياسىىىية فقىىى . وأجىىىاب 
الدسىىتور ن المبحىىوثين أنهىىم مىىوفقين علىىى ان موقىىع الفىىيس بىىوك يقىىدم ( مىى47.2)

أنىىىه يتضىىىمن أفكىىىار مسىىىتوردة مىىىن الغىىىرب باسىىىم الديمقراطيىىىة تخىىىالف الىىىدين  علىىىى
 ( من أفراد العينة، على موفقتهم أن ما 47.2والعادات والتقاليد الليبية، وعبر )
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لىىة لتغليىىب يىىدور فىىي موقىىع الفىىيس بىىوك حىىول صىىياغة دسىىتور فىىي ليبيىىا هىىو محاو 
طرف ليبي على طرف أخر بإعطائه حقىوق تجعلىه فىي مركىز أعلىى مىن االخىر. 

 ( مىىن المبحىىوثين بىىأنهم مىىوفقين علىىى أن موقىىع 46) السىىياق أجىىابوفىىي نفىىس 
الفىىيس بىىوك يسىىاهم فىىي تىىد يم فكىىرة أن الدسىىتور ال يتمشىىى مىىع الليبيىىين وسىىوف 

 يتعرر لتحري  والتعديل حسب مصالح فئات معينة.
 دور السلب  لموقا ال ي  بوك اتجاه ترسيخ الثقافة الدستورية لعينة الدراسة ح( يوي11رقم )عدول 

 درعة الموافقة                                    
 العبارة        

 غير موافق محايد موافق

 % التكرار % التكرار % التكرار
يروج موقرع الفريس بروك فكرر  لد الدسرتور ال فائرد  منر  

 40 ألن  يخد  م ل ة السلطة السياسية فقط.  
32 

46 
36.8 

39 31.2 

يقد  موقع الفيس بروك الدسرتور علرى لنر  يتأرمن لفكرار 

مسررتورد  مررن البررر  باسررم الديمقراطيررة  خررال  الرردين 

 والعادات والتقاليد الليبية

59 

47.2 

45 

36 

21 16.8 

مررا يرردور فرري موقررع الفرريس برروك لد صرريا ة دسررتور فرري 

ليبيرا هررو م اولررة لتبليرل طرررل ليبرري علرى طرررل ل ررر 

 بإعطائ   قو،  جعل  في مركز لعلى من اال ر.

59 

47.2 

47 

37.6 

19 15.2 

يساهم موقع الفيس بروك فري  ردعيم فكرر  لد الدسرتور ال 

يتمشى مرع الليبيرين وسرول يتعررح لت رير  والتعرديل 

  سل م الح فئات معينة. 

58 

46.4 

38 30.4 29 23.2 

 .2022المصدر: الدراسة الميدانية، 

 نتا ج الدراسة:
 بوك:أوال: النتا ج المتعلقة باستخدام ةلبة عامعة سرت لموقا ال ي  

أن من يقضون يوميا )من ساعة الى ثىال  سىاعات( مىن عينىة الدراسىة فىي  -1
االطىىىىالع علىىىىى مواقىىىىع التواصىىىىل االجتمىىىىاعي جىىىىاءوا فىىىىي المرتبىىىىة االولىىىىي بنسىىىىبة 

(32)  
  مشىىركين فىىي موقىىع الفىىيس بىىوك مىىن 63.2أن غالبيىىة أفىىراد العينىىة بنسىىبة  -2

 .فأكثرخمس سنوات 
 تابعون الشؤون السياسية بدرجة متوسطة. ( من أفراد العينة ي49.6أن ) -3
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 ( يقتصر تفاعلهم مىع الموضىوعات 73.6أن غالبية عينة الدراسة بنسبة ) -4
السياسىىىىية عبىىىىر موقىىىىع الفىىىىيس بىىىىوك، فىىىىي االطىىىىالع علىىىىى منشىىىىورات الصىىىىفحات 

 السياسية فق .
ثانيعععا: النتعععا ج المتعلقعععة بديجابيعععات دور موقعععا ال عععي  بعععوك نحعععو التنشعععاة 

 السياسية لةلبة عامعة سرت:
 ( مىن عينىة الدراسىة يوفقىون علىى أن الفىيس 44) نأالدراسىة، بينت نتىائج  -1

بىىوك سىىاهم مىىن خىىالل الصىىفحات والمنشىىورات فىىي دفعهىىم للحصىىول علىىى بطاقىىة 
 ، للمشاركة بها في االنتخابات.انتخابية

كان لموقع بانه  المبحوثين، موفقين ( من 48ان ) الدراسة،أظهرت نتائج  -2 
الفيس بوك دورا في توعيتهم بأهميىة المشىاركة فىي االنتخابىات البلديىة والبرلمانيىة 

 والرئاسية.
بىىأن موقىىع  اوافقىىو  ( مىىن عينىىة الدراسىىة قىىد 51توصىىلت نتىىائج الدراسىىة ان ) -3

الفىىىيس بىىىوك جعىىىل مىىىنهم أن يعترضىىىون علىىىى السياسىىىات وقىىىرارات الحكومىىىة التىىىي 
 تعجبهم.

 ( من المبحوثين موفقين بان كىان هنىاك 70.4الدراسة أن )خلصت نتائج  -4
دور لموقىع الفىيس بىىوك فىي الىدفع نحىىو تعزيىز الهويىة الوطنيىىة الليبيىة، مىن خىىالل 
 فتح أفاق للحوار بين مكونات المجتمع الليبي من عرب وتبو وطورئق وأمازيغ،

قىىع  ( مىىن عينىىة الدراسىىة، يعتبىىرون مو 65.6أن )تواصىىلت نتىىائج الدراسىىة  -5 
الفيس بوك قد ساهم في تقوية مشاعر االنتماء مثل االعتىزاز بالتىاريخ المشىترك، 

 ورموز الجهاد الليبي، واللغة والدين،
علىىى أن  العينىىة، مىىوفقين ( مىىن أجمىىالي 63.2وبينىىت نتىىائج الدراسىىة أن ) -6 

من طانها تحىث علىى االنتمىاء الىوطني لكىي  يطرال موضوعاتموقع الفيس بوك 
  نتماء القبلي، والجهوي، والعرقي.يكون فوق اال
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مىىىىن خىىىىالل  المبحىىىىوثين، أن ( مىىىىن 68.8أن ) الدراسىىىىة،وتوصىىىىلت نتىىىىائج  -7
تجىىربتهم مىىع موقىىع الفىىيس بىىوك أن الصىىفحات والمنشىىورات التىىي يتفىىاعلون معهىىا 

 ترسخ فكرة احترم وقبول خصوصية وثقافة وعادات المكونات االخرح.
عينىىة الدراسىىة مىىوفقين علىىى أنىىه كىىان  ( مىىن 52وأكىىدت نتىىائج الدراسىىة أن ) -8

هنىىاك دور لموقىىع الفىىيس بىىوك فىىي تىىوعيتهم بأهميىىة أن يكىىون هنىىاك دسىىتور لدولىىة 
 ليبيا يكفل حقوقهم ويحدد واجباتهم.

 ( مىىىن المبحىىىوثين ال راي لهىىىم فىىىي مىىىا اذا كىىىان 40أن )وأظهىىىرت النتىىىائج  -9 
 المؤسسىات،م موقع الفيس بوك يطرال فكرة أن وجود دستور في ليبيىا يكىرس لحكى

 ال حكم االطخاص أو الجماعات.
 أن موقىىع ( مىىن اجمىىالي عينىىة الدراسىىة بىىأنهم مىىوفقين علىىى 48) وأجىىاب -10 

الفىىىيس بىىىوك كىىىان لىىىه دور فىىىي تىىىوعيتهم بضىىىرورة وجىىىود دسىىىتور فىىىي ليبيىىىا يكفىىىل 
ويضىمن حقىىوق الليبيىين، ويبقىىى لهىم بمثابىىة عقىد اجتمىىاعي يكفىل حقىىوقهم ويحقىىق 

 ينهم بغض النظر الى انتماءاتهم.العدالة والمساواة ب
ثالثعععا: النتعععا ج المتعلقععععة بسعععلبيات دور موقعععا ال ععععي  بعععوك اتجعععاه التنشععععاة 

 السياسية لةلبة عامعة سرت:
( مىىىن أجمىىىالي عينىىىة الدراسىىىة مىىىوفقين علىىىى مىىىا يىىىدور فىىىي موقىىىع 70.4أن ) -1

وتيىارات الفيس بوك، ان المشاركة في الشؤون السياسية توظف لخدمىة أطىخاص 
 سياسية ذو مصالح خاصة.

( مىىىن أفىىىراد العينىىىة أن موقىىىع الفىىىيس بىىىوك قىىىد سىىىاهم فىىىي 56.8وقىىىد وافىىىق ) -2 
مقاطعة العمليات االنتخابية باعتبارها وسيلة لإليصال السياسيين الفاسدين وغير 

 مؤهلين للسلطة.
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( مىىىن المبحىىىوثين بىىىأنهم مىىىوفقين علىىىى أن الفىىىيس بىىىوك يقىىىدم 45.6وعبىىىر ) -3 
عىىىدم االنتمىىىاء الىىىى االحىىىزاب السياسىىىية وعضىىىوية منظمىىىات المجتمىىىع  صىىىورة عىىىن

 باعتبارها اداة لتقسيم المجتمع وزرع الفتنة وتنفيذ اجندة خارجية.
 ( من أجمالي عينة الدراسة موفقين على أن موقىع الفىيس بىوك 58.4أن ) -4

الفتنىىة وطىىق الصىىف بىىىين مكونىىات المجتمىىع الليبىىي مىىن عىىرب وتبىىىو وسىىيلة لبىىث 
 ( مىىىىن المبحىىىىوثين أن 57.6وأفىىىىاد ) -5وطورئىىىىق والقبائىىىىل والمنىىىىاطق  غوامىىىىازي

 والتىىاريخموقىىع الفىىيس بىىوك يسىىاهم فىىي التشىىكيك واالنقسىىام حىىول الرمىىوز الوطنيىىة 
 الليبي الوطني المشترك.

 ( من أفراد العينة على أنهم مىوفقين بىان موقىع الفىيس بىوك 59.2وعبر ) -6 
علىىىىى حسىىىىاب  والمدينىىىىة،والعىىىىرق،  بيلىىىىة،القيعىىىىزز مىىىىن االنتمىىىىاءات االوليىىىىة، مثىىىىل 

 االنتماء الوطني. 
 ( مىىن أجمىىالي العينىىة مىىوفقين علىىى أن موقىىع الفىىيس 40بينىىت النتىىائج أن ) -7

بىىوك يعمىىل علىىى التحىىريض ضىىد المكونىىات الثقاهيىىة لمىىنعهم مىىن ممارسىىة ثقىىافتهم 
 حقوقهم.وعاداتهم وتقاليدهم ونزع 

ن على ان موقع الفيس بوك يقىدم ( من المبحوثين أنهم موفقي47.2وأجاب ) -8
أنىىه يتضىىمن أفكىىار مسىىتوردة مىىن الغىىرب باسىىم الديمقراطيىىة تخىىالف  الدسىىتور علىىى

 الدين والعادات والتقاليد الليبية. 
 ( مىىىن أفىىىراد العينىىىة، علىىىى مىىىوفقتهم أن مىىىا يىىىدور فىىىي موقىىىع 47.2وعبىىىر ) -9

علىى  الفيس بوك حول صياغة دسىتور فىي ليبيىا هىو محاولىة لتغليىب طىرف ليبىي
 طرف أخر بإعطائه حقوق تجعله في مركز أعلى من االخر. 

 ( مىىن المبحىىوثين بىىأنهم مىىوفقين علىىى أن موقىىع الفىىيس بىىوك 46أجىىاب ) -10
يسىىىىاهم فىىىىي تىىىىد يم فكىىىىرة أن الدسىىىىتور ال يتمشىىىىى مىىىىع الليبيىىىىين وسىىىىوف يتعىىىىرر 

 لتحري  والتعديل حسب مصالح فئات معينة.
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 التو يات:
الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي عند أعداد برامج تركيز المؤسسات  -1

 التنشئة السياسية للشباب.
العمىىىىىىل علىىىىىىى اعىىىىىىداد مشىىىىىىروع للمصىىىىىىالحة الوطنيىىىىىىة عبىىىىىىر مواقىىىىىىع التواصىىىىىىل  -2

 بالشباب.االجتماعي، باعتبارها وسيلة فاعلة في االتصال 
 قىىد يتعرصىىىون لهىىا مىىىن خىىالل مواقىىىع السىىلبية التىىىيتو يىىة الشىىباب بىىىالظواهر  -3

 التواصل االجتماعي.
علىىىى المؤسسىىىات الرسىىىمية والغيىىىر رسىىىمية أعىىىداد ورش العمىىىل عىىىن الدسىىىتور  -4

 وأهميته لبناء دولة مدنية أساسها العدلة والمساواة.
علىىىىىى الحكومىىىىىة اسىىىىىتحدا  وزارة تحىىىىىت مسىىىىىمى   وزارة االعىىىىىالم واالتصىىىىىال  -5

 .الرقمي  لمواكبة ظاهرة االعالم الرقمي وتوظيفها لخدمة المجتمع
 المراجع:

دور االعىالم الجديىد فىي التنشىئة (. 2015. )علىي محمىد مصىباال، الوحيشي.  1
، ليبيىىىا: مجلىىىة علىىىوم السياسىىىية، دعىىىم ثقافىىىة المواطنىىىة، ترسىىىيخ الثقافىىىة الدسىىىتورية

 .2. 16االنسان والمجتمع، العدد
(. التنشىىىىىئة 1990، المغيربىىىىىي، محمىىىىىد زاهىىىىىي. )عبىىىىىد مخشىىىىىيم، مصىىىىىطفى  -2

 .57، بنغازي: منشورات جامعة بنغازي. 1السياسية: دراسة تحليله، ال
(. التطىىىىىىىىور السياسىىىىىىىىي والتحىىىىىىىىول 2006رطىىىىىىىىاد. ) رعبىىىىىىىىد الغفىىىىىىىىاالقصىىىىىىىىبي،  -3

 .206، القاهرة: جامعة القاهرة. 2الديمقراطي، ال
(. دور مواقىىىع التواصىىىل االجتمىىىاعي فىىىي 2016مشىىىاقبة، عاهىىىد، وآخىىىرون. ) -4

تطبيقيىة علىى طلبىة ال البيىت، فلسىطين: المنىارة،  تشكيل الوعي السياسي: دراسة
 .1ب. /4، عدد 22المجلد 
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(. 2020عقيلىة. ) ز، عبىدالحفيظ، عبىد العزيىعبىد ممحمد  عبد م، طبيقةإ -5
 اتجاهىىاتهماعتمىىاد طىىالب جامعىىة سىىرت علىىى وسىىائل االعىىالم الجديىىد فىىي تشىىكيل 

 .62. 7: دراسة ميدانية، ترهونة: عدد السياسية
(. التنشئة السياسية والهوية الوطنية 2019العبيدي، امال سليمان محمود. ) -6

دراسىات القىانون  في ليبيا: في الهويىة الليبيىة: االبعىاد والمقومىات، بنغىازي: مركىز
 .219والمجتمع. 

(. حريىىىىة الىىىىراي والتعبيىىىىر فىىىىي مواقىىىىع التواصىىىىل 2016بىىىىن حغىىىىاف، سىىىىاره. ) -7
 .33الة ماجستير غير منشورة.االجتماعي: دراسة حالة الجزائر، رس

(. مواقع التواصىل االجتمىاعي: المفهىوم 2021حسن، عمر جمال أىبراميم. ) -8
 .  777 .52بقنا. العدد اآلدابواالهمية، قنا: مجلة كلية 

(. دور مواقع التواصل االجتمىاعي فىي اطىاعة خطىاب 2021كريم، عبير. ) -9
ور مدينىىىىة بغىىىىداد، رسىىىىالة التحىىىىريض والعنىىىىف فىىىىي العىىىىراق: دراسىىىىة مسىىىىحية لجمهىىىى

 .22ماجستير غير منشورة، قسم الصحافة، كلية االعالم، جامعة بغداد. 
(. دور مواقىىىىع التواصىىىىل 2020زعىىىىرور، زيىىىىن الىىىىدين، بىىىىن يحىىىىي، سىىىىهام. ) -10

االجتماعي في نشر الوعي البيئي لدح الطلبة الجامعيين في الجزائر: الفايسىبوك 
منشىىىىىىورة، كليىىىىىىة العلىىىىىىوم االنسىىىىىىانية نموذجىىىىىىا، الجزائىىىىىىر: رسىىىىىىالة ماجسىىىىىىتير غيىىىىىىر 

 . 26واالجتما ية. 
(. دور االعىىىىىالم التفىىىىىاعلي فىىىىىي 2012الشىىىىىرافي، رامىىىىىي حسىىىىىين حسىىىىىني. ) -11

تشىىىكيل الثقافىىىة السياسىىىية لىىىدح الشىىىباب الفلسىىىطيني: دراسىىىة ميدانيىىىة علىىىى طلبىىىىة 
 .53-43الجامعات في قطاع غزة، غزة: رسالة ماجستير غير منشورة. 

(. اسىىىتخدام مواقىىىع التواصىىىل 2018، حنىىىون، نزهىىىة. )معبىىىد الحكىىىيمحيىىىه،  -12
االجتماعي وانعكاساته على الهوية الثقاهية لدح الشباب الجزائري: دراسة ميدانية 
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علىىىىى طىىىىىباب مدينىىىىىة أم البىىىىىواقي، رسىىىىىالة ماجسىىىىىتير غيىىىىىر منشىىىىىورة، كليىىىىىة العلىىىىىوم 
 .46 -44االجتما ية واالنسانية. 

(. أسىىىاليب االتصىىىال والتنشىىىئة السياسىىىية 1997)السىىىيد. السىىىيد، جىىىاب م  -13
تحليىىل سوسىىيولوجي لىىدور الصىىحافة االقليميىىة فىىي التنشىىئة السياسىىية فىىي المجتمىىع 

 .221. 10، العدد اآلدابالمحلي، طناطا: المجلة العلمية بكلية 
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