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 واألبعاد الثقافية نستجرام اإل استخدامالعالقة بني 

 املجتمع املصرييف  للشباب
 فستدودراسة مسحية في إطار نموذج ه

 *د. دينا عرابي

 مقدمة

المحلية، وقد  في الثقافةالعولمة  تأثير ببحثاهتمت العديد من الدراسات 

 ا فيراجع  هناك تأن  اختلفت رؤى الباحثين في هذا المجال، حيث يرى بعضهم

في حين يرى آخرون أن هناك تكيف مع القيم  ،المحلية والقيم التي تعبر عنهاالثقافات 

نقاشات حول طبيعة العالقة بين  عدة دارت التي تروج لها العولمة، وفي هذا السياق

تشكل منظومة العالقات التي الفاعلة االجتماعية  والقيمالعولمة واإلعالم والثقافة 

 ,Demont-Heinrich)نحو مزيد من العولمة االجتماعية في مجتمعات تتجه 
2011).        

إمكانية راد وكذلك عالقاتهم الشخصية بتأثرت ثقافة وأسلوب حياة األفولقد 

الوصول إلى مختلف وسائل االتصال الجديدة والمشاركة فيها، وسرعة االتصاالت 

وسائل، تم تسليط الضوء هذه الالتي تتم عبر هذه الوسائل اإلعالمية. ومع تزايد تأثير 

 .السمات والخصائص الثقافية المختلفة علىوسائل التواصل االجتماعي  تأثيرعلى 

ر عن التعبي مكانيةإ للمستخدمينالتواصل االجتماعي  أتاحت وسائلحيث 

ومن ثم حدث  ،المشاركة وبناء عالقات اجتماعية جديدةكذلك الهوية واالستكشاف و

 الحياة الحقيقة والمؤثرين مقارنة  بما يحدث فيالفاعلين  تحول على مستوى

(Gündüz, 2017.) تأثير وسائل التواصل االجتماعي في سلوك  ومع تصاعد

ا جوهري اوسائل يعد هذه ال، فإن دور ألفرادا  تعد بمثابةإنها حيث  في هذا النقاش، أمر 

بوابات حقيقية  من خاللها مع بعضهم البعض باعتبارهامنصات للمستخدمين يتحدثون 
 .Nielsen, 2016)) شبكية واقعية للمحادثات الجماعيةومنصات 

الصادر  2018وسائل التواصل االجتماعي لعام  وضعوفق ا لتقرير ف

 لوسائلع عدد المصريين المستخدمين اارتفتبين ، فقد  Crowd Analyzerعن

فالمصريون  .المواطنين السعوديين واإلماراتيين مقارنة بعددالتواصل االجتماعي 

، حيث يصل عدد النشطين على بشكل مكثف وسائل التواصل االجتماعييستخدمون 

نسبة  وتشير األرقام إلى أن. مستخدم مليون 14ت االجتماعية إلى أكثر من الشبكا

في مصر  ٪36نسبة المستخدمين اإلناث ب مقارنة ٪64المستخدمين الذكور 

(Ahmed, 2017) وكانت شبكات التواصل االجتماعي المفضلة لديهم هي ،
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  (Kell, 2018). الفيسبوك وتويتر وإنستجرام, في مقابل سناب شات ولينكد إن

 قلما ما تمإال أنه في مصر، إلنستجرام األهمية المتزايدة لـمن  رغموعلى ال

عالوة على ذلك، ال ينبغي أن وتقييمها. االحصائيات و هذه  البحث في كيفية إدراك

من خالل الجهة المؤثرة هو المعيار الوحيد للمستخدمين  يكون وصول الرسالة 

 التعرف عليزيادة تأثير الرسالة، ينبغي ، فلاإلقناعيالتصال للتعرف على فاعلية ا

 De)  الذين يتمتعون بقيمة عالية كقادة رأيوأكثر المؤثرين المحبوبين والموثوق بهم 
Veirman et.al, 2017). 

استخدام  إلى توضيح العالقة بين تهدف هذه الدراسةوفى ضوء ذلك، 

والكشف عن األسباب الكامنة وراء ، اإلنستجرام واألبعاد الثقافية للشباب المصري

لمتابعة بعض  الشباب تفضيلمدى و لإلنستجرام، وتطبيقاته المختلفة استخدام الشباب

كما هو الحال بالنسبة لوسائل التواصل ، عبر هذا التطبيق المؤثرينالشخصيات أو 

األلعاب عبر اإلنترنت, ومواقع مشاركة الفيديو، منصات و ,االجتماعي األخرى

ثقافة بناء والهواتف المحمولة التي تعمل اآلن على  ,األيبود وات الذكية مثلواألد

الوصول إلى معرفة طبيعة تأثير هذا ، وتحاول الدراسة .(Ito, 2008) الشباب

 . االستخدام في الهوية الثقافية للشباب المصري

 الدراسات السابقة

ف على  تَسعى عمليّةُ ُمراجعة التراِث العلمّي بشكٍل أساسّي إلى التعرُّ

الُمتغيّرات النّظريّة والمنهجيّة الُمتعلّقة بموضوعِ الّدراسِة والعالقات بينها، بَما 

يُؤّدي إلى إثرائها، ومن خالل ُمراجعة الّدراساِت الّسابقِة الُمتعلّقة بموضوعِ 

في مجاِل تأثير االنستجرام ، من هذا القرن  ل الِعقِد األولِ التي أُجريت خالوالّدراسِة، 
 : تّم تقسيُم الّدراساِت السّابقة ذات الّصلة بموضوعِ الّدراسة إلى المحاور التالية

المتغيرات الثقافية وعالقتها باستخدام وسائل التواصل : المحور االول -
 . االجتماعي

التواصل االجتماعي بالتطبيق على دوافع استخدام وسائل : المحور الثاني -
 انستجرام.

 استخدام االنستجرام من منظور نموذج هوفستد.: المحور الثالث -

 المتغيرات الثقافية وعالقتها باستخدام وسائل التواصل االجتماعي. المحور االول: 

 واسع النطاق، ومازال المفهوم قيد المناقشة لتحديد أبعاده مصطلحتمثل الثقافة  

الباحثين أطر عمل متكاملة للثقافة تمتد من  فلقد وضع العديد مندقيقة؛  بطريقة

، وتشكل  إلى الهياكل والممارسات التى تعبر عن السلوك المعتقدات واالفتراضات

ا يدور حول التواصل عبر الثقافات، حيث تصور األبعاد  األبعاد الثقافية لهوفستيد إطار 

 وهي ما تزال  المجتمع في قيم أفراد ذلك المجتمع مجتمعة تأثير الثقافة المتأصلة داخل
 . (Anastasia, 2015) صالحة في الوقت الراهن
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يتم تعريف الثقافة على أنها مزيج من الخصائص الشائعة والسمات المشتركة و

صف ووقد   .(Hofstede, 1980) في المجتمعالتي تؤثر في استجابات اإلنسان 

التكنولوجيا بأنها "جزء ال يتجزأ من النشاط الثقافي، محّمل ( 1994نيلسون وكالرك )

( التواصل االجتماعيمما يشير إلى أن استخدام التكنولوجيا )مثل وسائل ا ؛بالقيمة"

. ومن المرجح أن يكون السلوك نتيجة للتفاعل تتضمن عناصر ومتغيرات ثقافية مهمة

 Hofstede and) ثقافتهالمرتبطة ب عتباراتالمميزة للفرد واالالجوانب بين 
McCrae, 2004).  

(  الكشف  ( Yau-ni Wan, Jenny,2018 دراسة حاولتالصدد  وفي هذا 

ة لمواقع التواصل االجتماعي والبحث في طبيعة الدور الذي تقوم به يعن األدوار الثقاف

مواقع التواصل في الوقت الحالي، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن هذه الوسائل 

التي يعبر من خاللها األفراد عن اللغات والثقافات القنوات بمثابة  تأصبحاالجتماعي 
 والقيم االجتماعية المختلفة.

حيث أشارت  االجتماعيمواقع التواصل تتأثر الثقافة إلى حد كبير باستخدام و

مستخدمين لهذه طالب الجامعة والشباب يمثلون أكبر العديد من  الدراسات إلى أن  

ماعي هي طريقة تواصل الطالب حيث أصبحت مواقع التواصل االجت المنصات

ا ال يتجزأ من نسيجهم  وتفاعلهم واجتماعهم  بشكل أساسي ؛ وأصبحت تمثل جزء 

ا من وقتهم على وسائل  ا كبير  االجتماعي والثقافي. وبالتالي يقضي الطالب جزء 

 Usage of Social Media and Its Perceived") التواصل االجتماعي 

Impact on the Social Life of the College Students in Kerala", 

2019 -Media Advertisements & Students, 2017- Sin & Kim, 

2014- Lai, 2019) 

في النمو  استخدام مواقع التواصل االجتماعي مستمروتجدر االشارة إلى أن   

دد األشخاص الذين يستخدمون هذه المنصات االجتماعية اد عدزا ،فلقد بسرعة كبيرة

التواصل مواقع مليارات شخص حول العالم  3يستخدم أكثر من حيث  دولة في كل
 االجتماعي كل شهر. 

وقد شهدت إفريقيا أسرع معدالت للنمو، حيث زاد عدد مستخدمي اإلنترنت في 

وكشفت  (.Kemp, 2018) من سنٍة ألخرى %20جميع أنحاء القارة بأكثر من 

التواصل االجتماعي في مواقع ن استخدام ( أ2018b)دراسة لـ "مركز بيو لألبحاث" 

نسبي ا باستخدامه المرتفع يتميزالشرق األوسط  أنو ،البلدان النامية مستمر في االرتفاع
 .لهذه المنصات مقارنة بالمناطق األخرى

للبحوث والدراسات عام أظهرت النتائج التي نشرها المركز العربي لقد  و

أن غالبية الشباب المصري يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي بشكل  2016

يومي؛ مما يشير إلى أن استخدامهم لهذه المواقع أصبح اتصاال  يومي ا يقومون به 

مما يدل على أن وسائل التواصل االجتماعي  ؛ألسباب متعددة تختلف من فرد آلخر
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اإلعالم الرئيسية في حياة الشباب المصري، فالشباب أصبحت واحدة من وسائل 

من  كثيرإشباع عديد من الرغبات وتلبية إلى من خالل استخدام هذه الوسائل  هدفي

وتنوع حاجاتهم االتصالية لكل منهم سمات الشخصية الالحاجات مع اختالف 
 .(Darwish & Sherif, 2016)واالجتماعية والنفسية 

طبيق على دوافع استخدام وسائل التواصل االجتماعي بالتالمحور الثاني:    

 انستجرام

في العالم العربي،  التواصل االجتماعي شعبية   اإلنستجرام أحد أكثر وسائل يعد

 كتطبيق متاح على الهواتف الذكية 2010نستجرام في عام اإل حيث تم إطالق

ا لما يتيحه من امكانامقاطع لمشاركة الصور و الصور  عديللتت الفيديو، ونظر 

اإلنستجرام التقاط صور عالية الجودة وتعديلها وتحميلها  وتنقيحها، يمكن لمستخدمي
 بشكل فوري. 

، الهاشتاجواستخدام الصور الشخصية نشر ب اإلنستجرام يتميز استخدامو

 من أجلالتي يمكن للمستخدمين تطبيقها على الصور  الفالترمن  مجموعةتوظيف و

 تتميزو (.Djafarova & Rushworth, 2017; Lee et.al, 2015) تعديلها

رسائل  باحتوائها على، 2016قصص اإلنستجرام، التي تم إطالقها في أغسطس 
 .(Belanche,2019). تتميز بتأثيرات متحركة وأخرىعادية صور ومقاطع فيديو و

من الشباب  اإلنستجرام أشارت نتائج الدراسات أن مستخدميفي هذا السياق و

بطريقة تعكس سماتهم ولحظات من حياتهم اليومية بصورة آنية،  يتقاسمون

 2019في مصر في يونيو  بلغ عدد مستخدمي االنستجراموالثقافية.  وخصائصهم

ن معظمهم . وكامن مجموع سكان الدولة ٪9.6، وهو ما يمثل مستخدم (9823000)

 18األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين  كما شكل ،٪ 56.7من الرجال بنسبة 

ا  24و  ،شخص (4100000مستخدمين حيث بلغ عددهم )من ال الشريحة األكبرعام 

 25وكانت أبرز االختالفات بين الرجال والنساء في الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 

ا 34و  ، حيث يأتي الرجال في الصدارة بعدد يصل إلىفي معدل االستخدام عام 
 .(NapoleonCat, 2019شخص ) (600000)

، في الثقافة متغير النوع وفى هذا السياق توصلت إحدى الدراسات إلى تأثير

أيض ا في إلنستجرام ينعكس الفرق بين الذكور واإلناث في استخدامهم لـحيث 

ا ألن الذكور يقومون بنشر صورهم الشخصية على اتالسياق اإلنستجرام  الثقافية؛ نظر 

وتكون حساباتهم  ,يفوق اإلناث، كما يقومون بالكشف عن معلوماتهم الشخصيةبشكل 

مواقف وسلوكيات  علىالثقافة التقليدية  في الغالب عامة، ويرجع هذا إلى انعكاس

 (AlKandari et.al, 2016).   معظم الدول العربية أفراد المجتمع في

االختالفات الثقافية تفاعل أحد الباحثين إلى   وفي دراسة أخرى أشار

واستخدامه  اإلنستجرام  والممارسات العملية بطريقة أكثر عمق ا للتأثير في استخدام

من المتوقع حدوث يكون ، بين األفراد بناء  على التباين الثقافيف على نطاق واسع،
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ان المتقدمة في البلد اإلنستجرام اختالفات في االتجاهات والدوافع بين مستخدمي

ا والبلدان ا بالنسبة للم  األقل تقدم  ا مهم  سوقين . ويعد فهم هذه االختالفات الدقيقة أمر 

لبناء إستراتيجيات تواصل فعالة للتواصل مع المستهلكين من مختلف الثقافات 
 Lok, 2015). ) والخلفيات االجتماعية واالقتصادية

نتائجها عما كشفت واإلنستجرام  دراسات متنوعة في دوافع استخدام ولقد بحثت   

 :يلي

أسباب ودوافع من  لالمكانيات المتاحة من خالله اإلنستجرام يمستخدم نبع تقديري -1

الدراسات والبحوث عدة فئات رئيسية لهذه  حددت شخصية واجتماعية، وقد

تتضمن حيث  , (Lee et.al, 2015; Sheldon & Bryant, 2016)الدوافع

وحفظها، والتعبير  األحداث تسجيلاالجتماعي، والدوافع العامة كل من التفاعل 
 (Marwick, 2015).  ، وكذلك التسلية، وحب االستكشافاإلبداعي

إظهار  المستخدمينبعض  رغبة، ستخدام االنستجراماألخرى ال سباب األ من  -2

أفضليتهم عن صور الذاتية ليشعروا بالنشر من خالل  من حياتهم اإليجابي الجانب
 .المستخدمينغيرهم من 

بين الطالب  اإلنستجرام خلصت بعض الدراسات التي ناقشت دوافع استخدام -3

"استكشاف أحوال اآلخرين ومعرفة بهدف  اإلنستجرام والشباب إلى أنهم يستخدمون

والشعور باإلبداع".  "التمتع بحالة من المرح والهدوء"أخبارهم" وكذلك "التوثيق" و

أن الطالب الذين يتميزون بارتفاع مستوى نشاطهم وأوضحت تلك الدراسات أيض ا 

االجتماعية المتعددة إقامة العالقات االجتماعي، من حيث السفر وممارسة الرياضة و
 .(Elmaghraby, 2018ليشعروا بالمرح والسعادة ) اإلنستجرام يستخدمون

ليتمكنوا من مواكبة ومجاراة االتجاهات المعاصرة من  آخرون هبينما يستخدم  -4

وكذلك األماكن  فيها،خالل البحث عن أفكار حول تكوين الصور وتركيبها واإلبداع 

 ,Mao & Xiriu) التي يمكن شراؤها منتجاتوال ورة والمستحبة لزيارتها،المشه

2017). 

ا ألن المحتويات المرئية التي ينتجها المستخدموننو الثقافات حدود تتخطى  ظر 

حدى الدراسات إلى أن اختيار الصورو العرض البصري فلقد أشارت إ واللغات

والثقافة التي تظهرها الصورعلى الصفحات الرئيسية للجامعات في باكستان كان 

مرتبط ا بشكل إيجابي باألبعاد الثقافية لهوفستد ،ولذا ينبغي للمؤسسات االهتمام 

  .)(Hamid, 2016لطالب المحليين والدوليين باالحتياجات الثقافية ل

ا كمنصة تعتمد على الصور  أحدث اإلنستجرام ولذلك ثورة في هذه الظاهرة وتغيير 

 نمستخدمياللهذا السبب أصبح بعض و ،-كما بينت  نتائج يعض الدراسات -ا جذري ا بشأنه

ا من المتابعين عبر اإلنترنت ي العديدالذين لديهم  طلق ي يجديد ا من قادة الرأمثلون نوع 

الذين قد يتمتعون بالقدرة على إقناع المتابعين لهم  "المؤثرين عبر اإلنستجرام عليهم "

 (. Martensen, 2017) المحتوى الذي يقدمونه والتأثير في قراراتهم من خالل
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الهاشتجات الخاصة مستخدمين يقومون بتوظيف  نويعد هؤالء المؤثرو

يعملون كما  ,ويكون لديهم أكبر عدد من المتابعينبمختلف المفاهيم والموضوعات, 

من خالل الفائدة المتحققة من  على إقناع اآلخرين بمصداقيتهم وجدارتهم بالثقة
 .(Pixlee, 2019).متابعتهم 

التواصل بهدف شرح فاعلية   ن نظرية ثراء الوسيلةبعض الباحثياستخدم ولقد 

عبر وسائل التواصل االجتماعي ودوافع استخدام هذه الشبكات االجتماعية. ويتم 

 منصة على تقديم ردود أفعال فوريةتحديد ثراء الشبكات االجتماعية من خالل قدرة ال

التخصيص حسب إتاحة إمكانية ومجموعة متنوعة من القنوات والدالئل المعلوماتية، و

. (Dadger, 2017) أيض اة، وتنوع اللغات التي توفرها التفضيالت والميول الشخصي

ة؛ ألنه في تحقيق هذه األهداف االتصالي اإلنستجرام توافق هذه المعايير مع إمكاناتتو

تيح توصيل التعليقات التوضيحية والصور ومقاطع الفيديو المستندة إلى النصوص ي

على إمكانات تتيح التعليق الفوري من خالل ما يقدمه  يحتويكما ، بين المستخدمين

تخصيص ملفات التعريف وإضفاء الطابع أيض ا يدعم ومن موجزات إخبارية، 
 .الشخصي عليها، ويوفر تنوع ا لغوي ا من خالل الدردشة التي يتضمنها

 المحور الثالث: استخدام االنستجرام من منظور نموذج هوفستد. -

بالبحث في تأثير األبعاد الثقافية  التي اهتمت  الدراسات والبحوث السابقة تندر 

تقوم هذه الدراسة بتحليل العالقة بين ومن هنا نبعت أهمية أن  .اإلنستجرام في استخدام

جرام. للمقارنة بين الثقافات، واستخدام اإلنست نموذج األبعاد الستة الخاص بهوفستد

كما جاءت في بحوث ودراسات  هوفستد نموذجل افية وفيما يلي عرض لألبعاد الثق

 :عديدة 

  :مؤشر التفاوت في توزيع القوة -

بالمساواة في توزيع وقوة "مدى اعتقاد أفراد المجتمع األقل سلطة  ي قصد به

أوجه أسلوب التعامل مع إلى  ارتفاع هذا المؤشر شيريداخل المجتمع". والقوة هذه 

 هالسلطة ومدى قبول درامصوالنفوذ والثروة امتالك بين األفراد في  انعدام المساواة

يكونون  والقوة . فاألشخاص الذين يتمتعون بمزيد من السلطةاتالمجتمع داخل

كما ي عتبرون صادقين وعلى حق، وبالتالي يحاول  ،متميزين بشكل يفوق غيرهم

وأشارت إحدى  .(Kim, 2007)طوير مسافة السلطة والحفاظ عليها األشخاص ت

ا لألفراد الذين يتمتعون مكان   يمكن أن تكون أن وسائل التواصل االجتماعيالدراسات 

ومحاكاة  ،كي يقوموا بالترويج ألسلوب تفكيرهم للتأثير في اآلخرينبالقوة والسلطة 
 .(Dadger, 2017) هياكل السلطة وموازين القوى التي يفضلونها

 :الفردية مقابل الجماعية مؤشر -

ي قصد بذلك "الدرجة أو المدى الذي يشجع به المجتمع على اتخاذ القرارات 

في األساس انعكاس ا ألسلوب معيشة األفراد في  يعد هذاو "،والممارسات المستقلة

سابقة إلى أن المجتمعات الجماعية . وتشير الدراسات ال(Kim, 2007) مامجتمع 
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وسائل التواصل تميل إلى إظهار مستويات أعلى من المشاركة في  بطبيعتها

من أجل الحصول على قبول المجموعات المرجعية  ؛اإلنستجرام مثل االجتماعي
  (Hartzel, et al., 2016; Minton, et al., 2012). المهمة

من المرجح أن يقوم وفى هذا السياق أوضحت نتائج بعض الدراسات أنه 

، مثل الشباب المصري باستخدام اإلنستجرام يتمتعون بخصائص جماعية راد الذيناألف

وتأتي ممارسات (. Kirkman et.al, 2006) لتبادل األفكار وتقاسم الخبرات

اإلنستجرام المنتمين إلحدى الثقافات الجمعية في صالح المجموعة بشكل  مستخدمي

ا لما حيث يتخذون القرارات بناء  على رأي اآلخرين ووفق   ،يفوق مصلحتهم الخاصة

لهذا السبب يقوم المسوقون في  ؛، وليس بناء  على رغبتهم الشخصيةهو شائع أو شعبي

المجتمعات الجماعية بتقديم نقاط مرجعية واستداللية كافية، مثل الفئات األكثر شعبية 

بهدف جمع التعليقات  جراماإلنست أو شهادات توصية ودالئل أو خيارات مشاركة
 (.Idler, 2013) الفورية والشخصية من المتابعين

/ الجماعية ون الخصائص الثقافية مثل الفرديةي حتمل أن تكوبناء على ذلك، 

أنه يمكن تصنيف  ويجب أن يدرك القائمون على اإلنستجراميدة عند تقسيم البلدان، مف

تقسم البلدان إلى  لذا ينبغى أنو منها،وع التأثير الثقافي داخل كل الدول وفق ا لن

مجموعات يتوقع أن يكون لها أنماط استخدام متشابهة تستند إلى القدرات التكنولوجية 

واألعراف االجتماعية. ومن خالل فهم العوامل التي تؤثر في كل مجموعة من الدول، 
 Lok, 2015). ) تطبيقات على موقع انستجراميمكن للشركات أن تقوم 

 :الذكورة مقابل األنوثة مؤشر -

على سود ثقافتها القيم الذكورية، ومنها إلى المجتمعات التي ت يشير هذا المؤشر

 ,An & Kim)سبيل المثال التمييز الواضح بين أدوار الجنسين داخل المجتمع 

إلى حد كبير بالدوافع والقيم األساسية للمجتمع. وتكون المجتمعات يهتم و. (2007

، قادرة على التنافس ويقودها اإلنجاز والبسالة شأنها شأن المجتمع المصريكورية، الذ

أما المجتمعات األنثوية فتكون قائمة على توافق  المادية،النزعة واإلصرار إلى جانب 
 .اآلراء وتفضل بعض القيم، مثل التعاون والتواضع والعناية بالضعفاء ونوعية الحياة

التي  اتاإلنستجرام من المجتمع ن مستخدميأ أشار أحد الباحين وفى هذا السياق،

يريدون إثبات ف، سعون باستمرار نحو تحقيق النجاحيرتفع فيها مؤشر الذكورة ي

وما يستخدمونه ، وممارسات أنفسهم بأن يكونوا األفضل فيما يقومون به من أعمال

هذه المجتمعات إلجراء من منتجات أو خدمات؛ لهذا السبب يتم إعداد المسوقين في 

وتقديم المسابقات أو الحوافز المشجعة عالية  اإلنستجرام التقييم النقدي لمستخدمي

الجودة لهم؛ على عكس المجتمعات النسوية التي تكون فيها التجربة اإليجابية مع 
 . (Idler, 2016)الجوائزصفحة اإلنستجرام أكثر أهمية من التفاصيل التقنية أو 

تأثيرات مباشرة  اإلنستجرام لمنشوراتوأشارت نتائج بعض الدراسات أن 

وغير مباشرة في التمكين النفسي داخل الثقافات الذكورية. ويظهر التأثير غير المباشر 
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والشعور باالنتماء إلى  ,من خالل آليتين إدراكيتين؛ هما الشعور بالكفاءة الذاتية

بالقدرة على السيطرة والتحكم، في حين  إحساس ااألول يمنح النساء الشعور فالمجتمع. 
 المشاركين بفعالية جماعية. أفرادهباالنتماء إلى مجتمع يزود  حساسيمنحهن الثاني اإل

ا دور   يؤدى الشعور باالنتماء إلى المجتمع أن أكد أحد الباحثين من بين اآلليتين

الشعور بالمجتمع االفتراضي، في مقابل ثر أهمية في خلق التمكين النفسي. حيث أن أك

حقيقية، يمكن أن يكون بمثابة عامال  مساعد ا في خلق المجتمعات الالمشاركة في 

له تأثير كبير في المناطق التي يتم فيها  اإلنستجرام التمكين، مما يعني أن استخدام

التجارية  تهميش النساء. عالوة على ذلك، ي رجح أن تعيد النساء النظر في العالمات

التي تقدم إعالنات لتمكين المرأة, كما يصبحن أكثر عرضة لمشاركة مثل هذه 

 (.Riquelme, 2017)اإلعالنات والتعليق عليها 

  :عدم اليقينتجنب  مؤشر -

بأنه "مدى شعور الناس بالتهديد بسبب عدم اليقين تجنب  مؤشريمكن تعريف 

التواصل داخل . ف(Majid, 2013)قف"احالة القلق والغموض ومحاولة تجنب المو

يكون أكثر رسمية فيما تكون المنافسة عدم اليقين ارتفاع تجنب الثقافات مع 

والنزاعات عناصر مهددة. حيث يميل األفراد إلى التمسك بما يعرفونه وتجنب 

السلوكيات أو األفكار الغامضة، التي تؤدي إلى تحقيق مستوى أعلى من التوتر والقلق 

بغير المألوف.  مألوف مقارنةكل ما هو السبب في تفضيلهم لوهذا هو بين الناس. 

, تفضل الممارسة تجنب عدم اليقينومن ناحية أخرى، فإن الثقافات التي ينخفض فيها 
 .ترحب بالتغييركما العملية عن المبادئ التوجيهية 

، مثل المجتمع المصري، عدم اليقينتجنب  في الثقافات التي يرتفع فيها مؤشر

أكبر قدر ممكن من المعلومات المهمة وذات  يقوم مديرو ومسوقو اإلنستجرام بتقديم

اإلنستجرام من هذه المجموعة  الصلة بطريقة منظمة وواضحة؛ ألن مستخدمي

يحتاجون إلى موازنة الخيارات المختلفة ضد بعضها بعض ا من أجل اتخاذ قرار 

، حيث يكون عدم اليقينتجنب  مؤشرعلى عكس الثقافات التي ينخفض فيها  ,موثوق

ا مع األفكار واآلراء الجديدة التي تختلف عن آرائهم  اإلنستجرام مستخدمو أكثر تسامح 

ا عليهايكونون و  .(Idler, 2016) أكثر انفتاح 

 :التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى مؤشر -

يصف التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى مدى اهتمام المجتمع       

تتصف بالتفكير المعياري بفضائله ومزاياه. فالمجتمعات ذات التوجه قصير المدى 

حيث تقدر التقاليد وتهتم بإثبات الحقيقة المطلقة اآلنية وال تقلق بشأن  والقياسي،

جه طويل المدى يتحقق داخل المجتمع الذي المستقبل. ومن ناحية أخرى، فإن التو

يعتقد بأن الحقيقة تعتمد على موقف وسياق وتوقيت حدوثها, حيث يعتقد األفراد أنه 

يمكن أن تتكيف التقاليد مع الظروف واألوضاع المتغيرة وتالئمها، كما يخططون 
  .لحياتهم في المستقبل، ويحددون أهداف ا بعيدة المدى
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يعيشون في  وجهات قصيرة األجل، مثل المصريين،األشخاص ذوي التيتبين أن       

الماضي والحاضر أكثر من المستقبل. فما يهمهم هو نتائج ومحصالت سريعة 

يقوم و،  اإلنستجرام علىوتتماشى مع القيم والتقاليد المعروفة لديهم وتتفق معها. 

من خالل أشياء  مسوقو وسائل التواصل االجتماعي بجذب انتباه الشباب المصري

 (.Idler, 2016) يعرفونها، وليس من خالل نظرة تطلعية حول المستقبل

 ط :التساهل مقابل االنضبا مؤشر -

مجتمع يسمح  الثقافي األحدث لهوفستيد. ويرمز التساهل إلى يعد هذا هو المؤشر      

البشرية األساسية والطبيعية المتعلقة باالستمتاع بالحياة  حاجاتلل باإلشباع الحر نسبي ا

ضبط النفس إلى مجتمع يكبت إشباع كما يرمز والبهجة وتمضية وقت ممتع. 
 .ها عن طريق قواعد اجتماعية صارمةاالحتياجات وينظم

 التشككإلى  المؤشرتميل المجتمعات ذات الدرجة المنخفضة في هذا  حيث     

عكس المجتمعات المتساهلة، ال تضع المجتمعات المقيدة التي على والتشاؤم . و

ا على وقت الفراغ, كما تتحكم في إشباع  ا كبير  تسيطر عليها  ثقافة االنضباط تركيز 

الهم مقيدة بالمعايير هذا التوجه لديهم تصور بأن أفع يرغباتها. فاألشخاص ذو

خطأ  إلى حد يعد ن أنفسهم كما يشعرون بأن إشباع رغباتهم والترويح ع االجتماعية،
 (Hofstede Insights, 2019).  ما

 اإلجراءاُت المنهجيّةُ للّدراسِة:

 نوُع الّدراسِة ومنهِجها:

، التي Descriptive Studyتنتمي هذه الدّراسة  إلى الدّراساِت الوصفيِّة  

مهوِر للح صوِل على معلوماٍت كافيٍة ودقيقٍة عنهم من  ِخالِل منهِج ت عنى بدراسِة الج 

من طالب الجامعات أ جريت دراسةٌ َمسحيّة على عيّنٍة قد الَمسحِ اإلعالمّي، و

المصرية لدراسة األبعاد الثقافية الستة لنموذج هوفستد في سياق استخدام الشباب 

األبعاد الثقافية  طبيعة وشكل العالقة بين وذلك بهدف التعرف على ؛لإلنستجرام

والكشف عن التغييرات الثقافية للشباب  ،للشباب المصري واستخدامهم لإلنستجرام
 المصري في إطار اعتمادهم على موقع االنستجرام.

 أدواُت جمِع البياناِت:

تسةتخدم لجمةع اعتمدْت الدّراسة  على صحيفة االستبياِن، باعتباِرها وسيلة  علميّةة  

ةةةوثين  مةةةن البيانةةةات والمعلومةةةات طبيعةةةة العالقةةةة بةةةين اسةةةتخدام للكشةةةف عةةةن المبح 

، وتةةّم تصةةميم  اسةةتمارةِ االسةةتبياِن فةةي لهةةؤالء المبحةةوثين اإلنسةةتجرام واألبعةةاد الثقافيةةة 

شةةكلة، والهةةةدِف ِمةةن الدّراسةةةِة، فضةةال  َعةةْن تسةةةاؤالت الدّراسةةِة ، واشةةةتملْت  َضةةوِء الم 

تغيّةةرات المختلفةةِة  30االسةةتمارة  علةةى   لجمةةعِ البيانةةاِت التةةي تقةةيس  األبعةةادَ والم 
سةةؤاال 

 ، كالتّالي:ين أساسيين للدّراسِة، وتّم تقسيم  استمارةِ االستبياِن إلى محور

مةةن حيةةث لالنسةةتجرام  المبحةةوثينقيةةاِس طبيعةةِة اسةةتخداِم ل: يتعلةةق بالمحةةور  األَوّ  •
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مةةة أو مةةؤثرين ،وجنسةةيات هةةؤالء تكةةرار االسةةتخدام  و مةةدى متابعةةة شخصةةيات عا
 عامة أو المؤثرين.الالشخصيات 

الثقافيةة وبالتةالي  هوفسةتدات بمؤشةر ةد الخاصةابعةبقيةاس األالمحور  الثّةاني: يتعلّةق  •

انقسم هذا المحور إلى ستة محاور فرعية يستخدم كل واحد منهم المقاييس الخاصةة 
 .هوفستدبقياس المؤشر الثقافي كما حدده 

و تةةم توزيةع اسةةتمارة م،2019  ينةاير و فبرايةر خةالل شةةهرىإعةةداد  االسةتمارةِ وقةد تةّم 

 1طالب جامعي مصةري خةالل الفتةرة الزمنيةة مةن  200استبيان على عينة مكونة من 

 . 2019أبريل  1إلى  2019 مارس

 :الدراسة أهداف 

 :تحقيق ما يلي تسعى الدراسة إلى

  انستجرام واألنشطة التي يقوم بها تحديد دوافع استخدام الشباب لموقع
 على الموقع.

 طبيعة  العالقة بين األبعاد الثقافية للشباب المصري و الكشف عن
 .استخدامهم لإلنستجرام

  بين الشباب المصري ظهوراتحديد األبعاد الثقافية األكثر. 

  الشخصيات التي يتابعها الشباب المصري عبرتوضيح خصائص 
 .بأبعادهم الثقافية ذلك نستجرام ومدى ارتباطاإل

 :تساؤالت الدراسة

ما العالقة بين األبعاد الثقافية للشباب المصري التساؤول الرئيسي للدراسة:  

 ، كأحد مواقع التواصل االجتماعي؟رامجاستخدامهم لإلنستو

 كالتالي : ولالجابة على هذا التساؤل الرئيسي تم تقسيمه لثالثة تساؤالت فرعية 

 في األبعاد الثقافية للشباب المصري؟ اإلنستجرام استخدامكيف يؤثر تكرار  -1

ما العالقة بين األنشطة التي يمارسها الشباب المصري على اإلنستجرام و  -2

 األبعاد الثقافية ؟

 ويندرج تحت هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية هي:

 المصريين؟ كم يبلغ عدد الشخصيات التي يتابعها مستخدمو اإلنستجرام من -أ

يقوم مستخدمو اإلنستجرام من المصريين بمتابعة شخصيات عامة إلى أى مدى  -ب

 أو مؤثرين؟

 المصريين ؟ ما جنسيات الشخصيات التي يتابعها مستخدمو اإلنستجرام من -ج  

لماذا يقوم مستخدمو اإلنستجرام من المصريين بمتابعة شخصيات عامة أو   -د
 مؤثرين؟
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 للشباب المصري واستخدامهم لإلنستجرام؟ ما العالقة بين األبعاد الثقافية -3

 ويندرج تحت هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية هي:

في استخدام الشباب المصري  مؤشر التفاوت فى توزيع القوةكيف يؤثر  -أ
 لإلنستجرام؟

في استخدام  لفردية مقابل الجماعيةتؤثر المستويات المختلفة ل إلى أي مدى -ب
 الشباب المصري لإلنستجرام؟

توجد عالقة بين المستويات المختلفة لتجنب عدم اليقين واستخدام  إلى أي مدى -ج
 الشباب المصري لإلنستجرام؟

كيف تؤثر المستويات المختلفة لمؤشر األنوثة مقابل الذكورة  في استخدام الشباب  -د
 المصري لإلنستجرام؟

طويل المدى مقابل التوجه بين المستويات المختلفة للتوجه  ما طبيعة العالقة  -هـ
 واستخدام الشباب المصري لإلنستجرام؟قصير المدى 

في استخدام  التساهل مقابل االنضباط كيف تؤثر المستويات المختلفة لمؤشر  -و
 الشباب المصري لإلنستجرام؟

 :الدراسة نتائج

 عرض نتائج الدراسة وفقاً لمحورين أساسيين هما:يتم 

 العامة للدراسةالمحور األول: النتائج 

ينة تتعلق النتائج العامة للدراسة بالكشف عن طبيعة ومعدالت استخدام المبحوثين ع

الدراسة لموقع االنستجرام وطبيعة الدوافع المرتبطة بذلك ، وكذلك التعرف على 

األشخاص المؤثرين الذين يقوم المبحوثون بمتابعتهم وأهم القيم المرتبطة بذلك، وقد 
 العديد من النتائج في هذا الشأن أبرزها :خرجت الدراسة ب

، وهى نسبة كبيرة ٪97 بلغت نسبة استخدام االنستجرام لدى األفراد عينة الدراسة -1
 تعكس زيادة االعتماد عليه من قبل األفراد.

المنزل، بينما يستخدمونه في العمل ب إلنستجراماستخدام الشباب المصري ل يرتبط -2
 .معتدلةأو الكلية بصورة 

إلى  200من المبحوثين بين  %59,8الشخصيات التي تتابعها نسبة  يتراوح عدد  -3
 .متابع على اإلنستجرام 800أقل من 

 في اإلنستجرام على المصري الشخصيات التي يتابعها الشبابمعظم تتحدد  -4

 المرتبةفي  اإلنستجرام األصدقاء، ثم األقارب في المرتبة الثانية، يليهم مؤثرو

مما  ي تلك الخاصة بالعالمات التجارية؛وكانت الحسابات األقل متابعة ه. ةالثالث
 .اإلنستجرام العالمات التجارية علىمتابعة يشير إلى ارتفاع متابعة المؤثرين عن 

يقل  اإلنستجرام ( بمتابعة عدد من المؤثرين على%41,2يقوم المبحوثون بنسبة ) -5
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 10ا من المؤثرين يتراوح من ( منهم عدد  ٪43.3، في حين تتابع نسبة )10عن 
 .اإلنستجرام مؤثر على 100إلى 

في  بشكل أساسي اإلنستجرام تحددت دوافع المبحوثين نحو متابعة المؤثرين على -6

(، ثم الشراء من خالل العروض ٪54.1بنسبة )واألزياء الموضة  متابعة

الهاشتاج  ومتابعة( ، ٪15.5ن بنسبة )التي ينظمها المؤثروالترويجية والمسابقات 

 (.٪3.6بنسبة ) بهمالخاص 

فيما يتعلق بجنسيات الشخصيات التي يتابعها أفراد العينة، فإن أغلب الشباب  -7

( يميلون إلى متابعة األشخاص والمؤثرين المصريين ٪44.8بنسبة )المصري 

في المرتبة الثانية  ، ثم أولئك الذين يحملون الجنسية األمريكيةاإلنستجرام على

األمر الذي يعني أن الشباب المصري ما يزال محتفظ ا بهويته  ؛(٪26.3بنسبة )

ا للجدل وموضع  مماالقومية،  ا مثير  يجعل مسألة تأثير العولمة في الثقافة أمر 

 .خالف

يجب أن يقوموا ال اتفق المشاركون على أن األشخاص الذين يشغلون مناصب عليا  -8

هؤالء يكون عليهم االمتثال بتفويض من هم في مناصب أدنى بأعمال مهمة، ألن 
 .للقرارات التي يتخذها أصحاب المناصب العليا

أن القواعد واللوائح والتوجيهات الخاصة تشير النسبة األكبر من المبحوثين إلى   -9

باالستخدام تتمتع بأهمية كبيرة، ويجب توضيحها بالتفصيل حتى يكونوا على علم 
 .بما ي توقع منهم القيام به

 التي ينتمي إليها ن على أن الفرد يجب أن يبقى مع المجموعةاتفق المبحوثو -10

, ألنه يجب تشجيع رفاهية المجموعة في ظل المواقف الصعبةويمتثل لها حتى 
 .حتى لو تعرضت األهداف الفردية للضررلها ونجاحها والوالء 

ونوا يجد أفراد العينة من الشباب المصري أن األفراد في العمل يجب أن يك -11

، ويجب أن تستند القرارات المت خذة في العمل إلى بأجواء مريحة ووديةمدفوعين 
 .كما يرون أن نوعية الحياة الجيدة مهمة لكال الجنسين ,توافق في اآلراء

 ن بقيمة كبيرة،يتمتعا االستقرار واالستمرارية الفرديةيرى المبحوثون أن  -12

ا بجذورهم وأصولهم عبروا عن ما ك ,ويجدون أن سلوك األشخاص يتأثر دائم 

 .إمكانية تعايشهم مع المعلومات المتناقضة واالستثمار في التخطيط للمستقبل

ا ما يقومون بشراء شيئ ا ما للشعور ب أغلب المبحثين يرى  -13 التحسن إنهم دائم 

الرضا، ويميلون نحو القيام بعمليات الشراء عندما تكون هناك خصومات أو و
 عروض لمنتجات مجانية.
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 الثاني: النتائج المرتبطة بالعالقة بين متغيرات الدراسةالمحور 

 : كشفت نتائج الدراسة ما يليفيما يتعلق بالعالقة بين متغيرات الدراسة 

 العالقة بين  مدى استخدام اإلنستجرام و األبعاد الثقافية للشباب المصري؟أوال : 

 . استخدام اإلنستجرامالمتغير األول: 

 - التفاوت فى توزيع القوةاألبعاد الثقافية للشباب المصري )المتغير الثاني: 

التوجه طويل  -األنوثة مقابل الذكورة  -الفردية مقابل الجماعية  - تجنب عدم اليقين
 .التساهل مقابل االنضباط( -المدى مقابل التوجه قصير المدى 

 (1) رقم جدول

 للشباب المصريالعالقة بين استخدام اإلنستجرام واألبعاد الثقافية 

االنحراف  المتوسط المتغيرات

 المعياري

 معامل االرتباط

 )ر(

 مستوى الداللة القوة االتجاه

نسبة استخدام 

 اإلنستجرام

 ال توجد عالقة دالة 0.016 2.178 8.04

التفاوت فى توزيع 

 القوة

13.3 3.946 

 0.01 ضعيفة طردي **0.263 3.744 20.3 تجنب عدم اليقين

مقابل الفردية 

 الجماعية

 ال توجد عالقة 0.000 3.788 20.8

األنوثة مقابل 

 الذكورة

 ال توجد عالقة 0.042 2.575 14.6

التوجه طويل 

المدى مقابل التوجه 

 قصير المدى

 0.01 ضعيفة طردي **0.297 2.473 14.7

التساهل مقابل 

 االنضباط

 ال توجد عالقة 0.138 3.594 16.7

استخدام اإلنستجرام  بين  ارتباطية دالةوجود عالقة تكشف بيانات الجدول 

والتوجه طويل المدى مقابل التوجه  تجنب عدم اليقينقافيين التاليين: الث والمؤشرين

استخدام اإلنستجرام  ضعيفة بين طرديةقصير المدى. كما توجد عالقة ارتباطية 

بلغ قيمة معامل ( وت0,01حيث تقل القيمة االحتمالية عن ) ,تجنب عدم اليقينو

(، وتحمل هذه النتيجة داللة على أن استخدام االنستجرام يرتبط لدى 0,263االرتباط )

الشباب المصري بدوافع المعلوماتية والرغبة في الحصول على المعلومات 

ضعيفة بين استخدام اإلنستجرام  طرديةوتوجد أيض ا عالقة ارتباطية  واالستكشاف ،

حيث تقل القيمة االحتمالية عن ، ل التوجه قصير المدىوالتوجه طويل المدى مقاب

عدم ارتباط  الشباب  (، وهو ما يشير إلى0,297تبلغ قيمة معامل االرتباط )( و0,01)

بشكل كبير، بل أيضا  ارتباطهم بالمستقبل  لماضى وكل ما يعبر عنهالمصرى ب

 والتوجه طويل المدى وهو ما يختلف مع ما افترضه هوفستد .
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األبعاد  واإلنستجرام  ومستخدمالشخصيات التي يتابعها  العالقة بين عدد -ثانيا

 الثقافية للشباب المصري :

 الشخصيات التي تتم متابعتها.المتغير األول: عدد 

 - التفاوت فى توزيع القوةالمتغير الثاني: األبعاد الثقافية للشباب المصري )

التوجه طويل  -األنوثة مقابل الذكورة  -الفردية مقابل الجماعية  - تجنب عدم اليقين
 .التساهل مقابل االنضباط( -المدى مقابل التوجه قصير المدى 

 (2جدول رقم )

 واألبعاد الثقافية للشباب المصري الشخصيات التي تتم متابعتهاعدد العالقة بين 

االنحراف  المتوسط المتغيرات
 المعياري

 االرتباطمعامل 
 )ر(

مستوى  القوة االتجاه
 الداللة

 ال توجد عالقة دالة 0.045- 0.706 2.00 الشخصيات التي تتم متابعتهاعدد 

 3.946 13.3 التفاوت فى توزيع القوة

 0.01 متوسطة عكسي **0.314- 3.744 20.3 تجنب عدم اليقين

 0.01 متوسطة عكسي **0.314- 3.788 20.8 الفردية مقابل الجماعية

 0.01 متوسطة عكسي **0.359- 2.575 14.6 األنوثة مقابل الذكورة

التوجه طويل المدى مقابل التوجه 
 قصير المدى

 0.01 متوسطة عكسي **0.410- 2.473 14.7

 0.01 متوسطة عكسي **0.304- 3.594 16.7 التساهل مقابل االنضباط

الشخصيات التي ( وجود عالقة ارتباطية دالة بين عدد 2يوضح الجدول رقم )

وجميع األبعاد الثقافية باستثناء يتابعها مستخدمو اإلنستجرام من الشباب المصري 

عدد بين عدد  عكسية متوسطة. كما توجد عالقة التفاوت فى توزيع القوةمؤشر 

 ,تجنب عدم اليقينواألبعاد الثقافية التالية: الشخصيات التي يتابعها الشباب المصري 

، (-0,314لغ قيمة معامل االرتباط )( وتب0,01حيث تقل القيمة االحتمالية عن )

لغ قيمة معامل ( وتب0,01حيث تقل القيمة االحتمالية عن ) ,والفردية مقابل الجماعية

( 0,01تمالية عن )حيث تقل القيمة االح ,، واألنوثة مقابل الذكورة(-0,314االرتباط )

، والتوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير (-0,359لغ قيمة معامل االرتباط )وتب

، (0,410لغ قيمة معامل االرتباط )( وتب0,01حيث تقل القيمة االحتمالية عن ) ,المدى

( وتبلغ 0,01حيث تقل القيمة االحتمالية عن ) ,إلى جانب التساهل مقابل االنضباط
 (.-0,304قيمة معامل االرتباط )

 ً شخصيات ل المتابعين اإلنستجرام المصريين  يمستخدم العالقة بين -ثالثا

 ؟ األبعاد الثقافية للشباب المصري و عامة أو مؤثرين

 .المتغير األول: متابعة المؤثرين

 -التفاوت فى توزيع القوة للشباب المصري )المتغير الثاني: األبعاد الثقافية 

التوجه طويل  -األنوثة مقابل الذكورة  -الفردية مقابل الجماعية  - تجنب عدم اليقين
 .التساهل مقابل االنضباط( -المدى مقابل التوجه قصير المدى 
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 (3جدول رقم )

 متابعة المؤثرين واألبعاد الثقافية للشباب المصريالعالقة بين 

االنحراف  المتوسط المتغيرات
 المعياري

 معامل االرتباط

 )ر(

مستوى  القوة االتجاه
 الداللة

 ال توجد عالقة دالة 0.035 1.848 5.3 متابعة المؤثرين

 3.946 13.3 التفاوت فى توزيع القوة

 0.01 ةضعيف طردي **0.285 3.744 20.3 تجنب عدم اليقين

 0.01 ةضعيف طردي **0.194 3.788 20.8 الفردية مقابل الجماعية

 0.01 ةضعيف طردي *0.174 2.575 14.6 األنوثة مقابل الذكورة

التوجه طويل المدى مقابل التوجه 
 قصير المدى

 0.01 متوسطة طردي **0.415 2.473 14.7

 0.01 ةضعيف طردي **0.258 3.594 16.7 التساهل مقابل االنضباط

( وجود عالقة ارتباطية ذات داللة بين متابعة مؤثري 3يوضح الجدول رقم )

. كما يوجد التفاوت فى توزيع القوةمؤشر اإلنستجرام وجميع األبعاد الثقافية باستثناء 

تجنب اإلنستجرام واألبعاد الثقافية التالية:  متابعة مؤثريضعيف بين  طرديارتباط 

( وتبلغ قيمة معامل االرتباط 0,05حيث تقل القيمة االحتمالية عن ) ,عدم اليقين

بلغ ( وت0,01حيث تقل القيمة االحتمالية عن ) ,، الفردية مقابل الجماعية(0,285)

حيث تقل القيمة االحتمالية  ,، األنوثة مقابل الذكورة(0,194قيمة معامل االرتباط )

حيث  ,التساهل مقابل االنضباط(، و0,174بلغ قيمة معامل االرتباط )( وت0,01عن )

. كما توجد (0,258لغ قيمة معامل االرتباط )( وتب0,01تقل القيمة االحتمالية عن )

التوجه طويل المدى  بين متابعة مؤثري اإلنستجرام ومؤشر طردية متوسطةعالقة 

مل بلغ قيمة معا( وت0,01حيث تقل القيمة االحتمالية عن ) ,مقابل التوجه قصير المدى
 (.0,415االرتباط )

 ً جنسيات الشخصيات التي يتابعها المستخدمون المصريون العالقة بين  -رابعا

 ؟و المؤشرات الثقافية للشباب المصري  عبر اإلنستجرام

 .الشخصيات التي تتم متابعتهاالمتغير األول: جنسية 

 -التفاوت فى توزيع القوة الثقافية للشباب المصري ) المؤشرات :الثانيالمتغير 

التوجه طويل  -األنوثة مقابل الذكورة  -الفردية مقابل الجماعية  – تجنب عدم اليقين

 ..التساهل مقابل االنضباط(  -المدى مقابل التوجه قصير المدى 
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 (4جدول رقم )

واألبعاد الثقافية للشباب  الشخصيات التي تتم متابعتهاجنسيات العالقة بين 

 المصري

 المتوسط العدد الجنسية المتغيرات
االنحراف 
 المعياري

 ف
مستوى 
 الداللة

 التفاوت فى توزيع القوة

 

 4.464 14.2 87 مصري

5.285 0.01 
 3.225 12.0 51 أمريكي

جنسيات 

 أخرى
56 12.9 3.343 

 تجنب عدم اليقين

 

 3.408 20.7 87 مصري

7.153 0.001 
 3.787 18.7 51 أمريكي

جنسيات 

 أخرى
56 21.2 3.814 

 

 الفردية مقابل الجماعية

 3.254 21.4 87 مصري

8.801 0.001 
 4.287 19.0 51 أمريكي

جنسيات 

 أخرى
56 21.7 3.583 

 األنوثة مقابل الذكورة

 

 2.737 14.7 87 مصري

15.780 0.001 
 1.420 13.1 51 أمريكي

جنسيات 

 أخرى
56 15.6 2.534 

التوجه طويل المدى 

مقابل التوجه قصير 

 المدى

 2.696 14.9 87 مصري

4.540 0.05 
 2.154 13.9 51 أمريكي

جنسيات 

 أخرى
56 15.2 2.216 

التساهل مقابل 

 االنضباط

 3.917 17.3 87 مصري

11.200 0.001 
 2.757 14.8 51 أمريكي

جنسيات 

 أخرى
56 17.6 3.109 

( وجود عالقة ارتباطية دالة بين االختالفات في 4يوضح الجدول رقم )

 ,الثقافية للشباب المصري المؤشراتجنسيات الشخصيات التي تتم متابعتها وجميع 

إلى اختالف  داللةويرجع التأثير األكثر  .(0,05حيث تقل القيمة االحتمالية عن )

حيث  ة،الثقافي لألنوثة مقابل الذكور في المؤشرالشخصيات التي تتم متابعتها جنسية 

، يليه (11,200حيث تبلغ قيمة ف ), التساهل، ثم مؤشر (15,780تبلغ قيمة ف )

تجنب عدم  ، ومؤشر (8,801حيث تبلغ قيمة ف ) ،الفردية مقابل الجماعية مؤشر

حيث تبلغ قيمة  ,التفاوت فى توزيع القوة ومؤشر(, 7,153)حيث تبلغ قيمة ف  اليقين

الشخصيات بسبب االختالف في جنسيات  داللةويظهر التأثير األقل  .(5,285ف )

حيث تبلغ المدى,  التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير في مؤشرالتي تتم متابعتها 
 (.4,540قيمة ف )
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لمؤثرين للشخصيات العامة ولالشباب المصري متابعة   دوافعالعالقة بين -خامسا 

 ؟واألبعاد الثقافية للشباب المصري  اإلنستجرام عبر

 .المتابعةالمتغير األول: دوافع 

 -التفاوت فى توزيع القوة الثقافية للشباب المصري ) المؤشرات :الثانيالمتغير 

التوجه طويل  -األنوثة مقابل الذكورة  -الفردية مقابل الجماعية  - تجنب عدم اليقين
 .التساهل مقابل االنضباط( -المدى مقابل التوجه قصير المدى 

 (5جدول رقم )

 دوافع متابعة المؤثرين واألبعاد الثقافية للشباب المصريالعالقة بين 

االنحراف  المتوسط المتغيرات

 المعياري

معامل 

 االرتباط)ر(

مستوى  القوة االتجاه

 الداللة

 0.01 ةضعيف طردي **0.189 1.046 2.4 دوافع متابعة المؤثرين

 3.946 13.3 التفاوت فى توزيع القوة

 ال توجد عالقة دالة 0.106- 3.744 20.3 تجنب عدم اليقين

 ال توجد عالقة دالة 0.052- 3.788 20.8 الفردية مقابل الجماعية

 ال توجد عالقة دالة 0.002 2.575 14.6 الذكورةاألنوثة مقابل 

التوجه طويل المدى مقابل 

 التوجه قصير المدى

 0.01 ةضعيف طردي **0.289 2.473 14.7

 0.05 ةضعيف طردي *0.145 3.594 16.7 التساهل مقابل االنضباط

يقوم المبحوثون من الشباب المصري بمتابعة المؤثرين بسبب بعض الدوافع، 

التي  أو الشراء من خالل العروض الترويجية والمسابقات ،متابعة الموضة تتمثل في

( وجود عالقة 5أو متابعة الهاشتاج الخاص بهم. ويوضح الجدول )ينظمونها، 

التفاوت فى الثقافية الثالثة التالية: مؤشر  ية دالة بين تلك الدوافع والمؤشراتارتباط

 ابل التوجه قصير المدى، وكذلك مؤشرالتوجه طويل المدى مق ومؤشر، توزيع القوة

بين الدوافع السابقة  ضعيف طرديالتساهل مقابل االنضباط. ويوجد ارتباط 

حيث تقل القيمة االحتمالية  ,التفاوت فى توزيع القوة مؤشرالثقافية التالية:  والمؤشرات

التوجه طويل المدى  ، ومؤشر(0,189رتباط )( وتبلغ قيمة معامل اال0,01عن )

لغ قيمة معامل ( وتب0,01حيث تقل القيمة االحتمالية عن ) ,بل التوجه قصير المدىمقا

حيث تقل القيمة االحتمالية عن  ,التساهل مقابل االنضباط ومؤشر، (0,289االرتباط )
 (.0,145( وتبلغ قيمة معامل االرتباط )0,05)

 الثقافية للشباب المصري واستخدام اإلنستجرام؟ المؤشراتالعالقة بين  -سادساٍ 

 - تجنب عدم اليقين -التفاوت فى توزيع القوة المتغير األول: ثقافة الشباب )

التوجه طويل المدى مقابل التوجه  -األنوثة مقابل الذكورة  -الفردية مقابل الجماعية 
   .التساهل مقابل االنضباط( -قصير المدى 

نسبة االستخدام ويتمثل في  استخدام الشباب لإلنستجرام )المتغير الثاني: 
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 .نشاطات المستخدمين( ،وكذلكوتكراره 

 على النحو التالي: العالقة  وسيتم توضيح هذه

في  التفاوت فى توزيع القوة المستويات المختلفة لمؤشر ما مدى تأثير-أ

 استخدام الشباب المصري لإلنستجرام؟

 . المتغير األول: التفاوت فى توزيع القوة 

 .استخدام الشباب لإلنستجرام  : الثانيالمتغير 

 (6جدول رقم )

 ام الشباب المصري لإلنستجرام ومؤشر التفاوت فى توزيع القوة العالقة بين استخد

االنحراف  المتوسط المتغيرات

 المعياري

معامل 

 االرتباط

 )ر(

مستوى  القوة االتجاه

 الداللة

 ال توجد عالقة دالة 0.020 3.364 15.3 استخدام الشباب لإلنستجرام

 3.946 13.3 التفاوت فى توزيع القوة

الشباب استخدام وجود عالقة ارتباطية دالة بين عدم ( إلى 6يشير الجدول رقم )

أي أن االعتماد على على ، التفاوت فى توزيع القوة مؤشرولإلنستجرام المصري 

كموقع من مواقع التواصل االجتماعي ال يرتبط بإدراك الشباب لوجود فئة االنستجرام 

لديها السلطة والقوة للتأثير في األخرين، إذ يتيح اإلنستجرام فرص متساوية للجميع 

للتعير وممارسة السلطة الشخصية في التعليق وابداء الرأى والتعبير عن الذات كأنوع 

 األخرين.من أنواع السلطة الشخصية في مواجهة 

في مقابل الجماعية الفردية  المستويات المختلفة لمؤشر ما مدى تأثير -ب

 استخدام الشباب المصري لإلنستجرام؟

 .الفردية مقابل الجماعية المتغير األول: 

 . استخدام الشباب لإلنستجرام : الثانيالمتغير 

 (7جدول رقم )

 الفردية مقابل الجماعية ومؤشرام الشباب المصري لإلنستجرام العالقة بين استخد

االنحراف  المتوسط المتغيرات

 المعياري

معامل 

 )ر( االرتباط

مستوى  القوة االتجاه

 الداللة

 ال توجد عالقة دالة 0.041 3.364 15.3 استخدام الشباب لإلنستجرام

 3.788 20.8 الفردية مقابل الجماعية

استخدام دالة بين  وجود عالقة ارتباطية عدم ( إلى 7يشير الجدول رقم )

الفردية مقابل الجماعية، وتشير هذه النتيجة إلى  ومؤشرالشباب المصري لإلنستجرام 
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عدم ارتباط استخدام اإلنستجرام ببروز القيم الفردية )االستقاللية واتخاذ القرارات 

هذه النتيجة مع ما بفردية( أو الجماعية ) االعتماد على االخرين ومشاركتهم( وتختلف 

أشار إليه هوفستد في تقسيم البلدان، وربما يرجع ذلك إلى اختالف مجتمع الدراسة 

الحالية مع المجتمعات األخرى التي قام فيها فيها هوفستد  بإجراء اختبار لفروض 

 نظريته.

 تجنب عدم اليقين القة بين المستويات المختلفة لمؤشرتوجد ع إلى أى مدى -ج

 واستخدام الشباب المصري لإلنستجرام؟

 . تجنب عدم اليقينالمتغير األول: 

 . استخدام الشباب لإلنستجرام : الثانيالمتغير 

 (8جدول رقم )

 واستخدام الشباب المصري لإلنستجرام تجنب عدم اليقين العالقة بين مؤشر

االنحراف  المتوسط المتغيرات
 المعياري

معامل 
 )ر( االرتباط

مستوى  القوة االتجاه
 الداللة

 0.01 ةضعيف طردي **0.255 3.364 15.3 استخدام الشباب لإلنستجرام

 3.744 20.3 تجنب عدم اليقين

م الشباب ضعيفة بين استخدا طردية( إلى وجود عالقة ارتباطية 8يشير الجدول رقم )

( وقيمة 0,01االحتمالية ), حيث تبلغ القيمة تجنب عدم اليقينالمصري لإلنستجرام ومؤشر 

(، وهو ما يكشف ارتباط دوافع االستخدام بشكل ما بالرغبة في 0,255معامل االرتباط )
 الحصول على المعلومات واالستكشاف، ومعرفة ما يقوم به األخرون.

في استخدام  مقابل الذكورة األنوثة كيف تؤثر المستويات المختلفة لمؤشر -د

 الشباب المصري لإلنستجرام؟

 .األنوثة مقابل الذكورة المتغير األول: 

 . : استخدام الشباب لإلنستجرامالثانيالمتغير 

 (9جدول رقم )

 األنوثة مقابل الذكورة واستخدام الشباب المصري لإلنستجرام العالقة بين مؤشر

االنحراف  المتوسط المتغيرات

 المعياري

معامل 

 االرتباط

 )ر(

مستوى  القوة االتجاه

 الداللة

 ال توجد عالقة 0.048 3.364 15.3 استخدام الشباب لإلنستجرام

 2.575 14.6 األنوثة مقابل الذكورة مؤشر

ام دالة بين استخد عدم وجود عالقة ارتباطيةوجود  ( إلى9يشير الجدول رقم )

األنوثة مقابل الذكورة، إذ يتيح االنستجرام  الشباب المصري لإلنستجرام ومؤشر
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فرص متساوية للنوعين للتعبير عن الذات ومشاركة الحاالت والصور والتعليق على 
 األخرين دون النظر إلى النوع.

طويل التوجه  لمؤشرعالقة بين المستويات المختلفة  إلى أى مدى توجد -هـ

 ب المصري لإلنستجرام؟واستخدام الشباالمدى مقابل التوجه قصير المدى 

 التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى  مؤشرالمتغير األول: 

  استخدام الشباب لإلنستجرام : الثانيالمتغير 

 (10جدول رقم )

واستخدام التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى العالقة بين مؤشر 

 الشباب المصري لإلنستجرام

االنحراف  المتوسط المتغيرات

 المعياري

معامل 

 االرتباط

 )ر(

مستوى  القوة االتجاه

 الداللة

 0.01 متوسطة طردي **0.344 3.364 15.3 استخدام الشباب لإلنستجرام

التوجه طويل المدى مقابل 

 التوجه قصير المدى مؤشر

14.7 2.473 

الشباب ام بين استخد متوسطة طردية( إلى وجود عالقة 10يشير الجدول رقم )

التوجه قصير المدى,  مدى مقابل مؤشرالتوجه طويل ال المصري لإلنستجرام ومؤشر

(، وهو ما يشير 0,344( وقيمة معامل االرتباط )0,01حيث تبلغ القيمة االحتمالية )

إلى وجود عالقة بين قيام الشباب باستخدام اإلنستجرام كنوع من أنواع تعزيز الذات 
 لمستقبل.استشراف اووالتعبير عنها 

في  التساهل مقابل االنضباط كيف تؤثر المستويات المختلفة لمؤشر -و 

 استخدام الشباب المصري لإلنستجرام؟

 .التساهل مقابل االنضباط المتغير األول: 

 . استخدام الشباب لإلنستجرام : الثانيالمتغير 

 (11جدول رقم )

 التساهل مقابل االنضباط واستخدام الشباب لإلنستجرام العالقة بين مؤشر

االنحراف  المتوسط المتغيرات

 المعياري

معامل 

 االرتباط

 )ر(

مستوى  القوة االتجاه

 الداللة

 0.05 ضعيف طردي *0.167 3.364 15.3 استخدام الشباب لإلنستجرام

 3.594 16.7 التساهل مقابل االنضباط

ضعيفة بين استخدام  طردية( إلى وجود عالقة ارتباطية 9يشير الجدول رقم )
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حيث تبلغ القيمة ، التساهل مقابل االنضباط رام ومؤشرالشباب المصري لإلنستج

(، وهو ما يشير إلى أنه كلما كلما 0,167وقيمة معامل االرتباط ) (0,05االحتمالية )

ديهم الشعور بالبهجة واالستمتاع بالحياة اعتمد األفراد على االنستجرام كلما زاد ل

واشباع الحاجات، وهى جميعها مؤشرات تعبر عن قيمة التساهل مقابل قيمة 

االنضباط والتي تشير إلى التقييد وفرض قواعد صارمة على السلوك وفقا  للمعايير 
 االجتماعية السائدة.

 خالصة النتائج:

تأثير األبعاد الثقافية الفردية التي عبر عنها يعد هذا البحث دراسة تطبيقية للبحث في 

التفاوت فى توزيع القوة، ومؤشر الفردية مقابل  هوفستد والمرتبطة بكل من مؤشر

الجماعية، ومؤشر الذكورة مقابل األنوثة، ومؤشر تجنب عدم اليقين، ومؤشر التوجه 

على  نضباططويل المدى مقابل التوجه قصير المدى، وكذلك مؤشر التساهل مقابل اال

بين الشباب المصري. وتشير النتائج إلى أن أكثر األبعاد  اإلنستجرام التنبؤ باستخدام

هي تجنب عدم اليقين،  الثقافية المؤثرة نسبي ا في استخدام الشباب المصري لإلنستجرام

مقابل التوجه قصير المدىى ، والتساهل مقابل االنضباط، في والتوجه طويل المدى 

احين لم يكن   .تأثير األبعاد الثالثة األخرى كبير 

، الثقافية المؤشراتحققت مصر درجات عالية في بعض فقد وفق ا لمؤشر هوفستد، 

تجنب عدم مؤشر التفاوت فى توزيع القوة ومؤشر الذكورة مقابل األنوثة ومؤشر  مثل

المصري مقارنة بثقافات العالم األخرى. وتؤثر بعض السمات الثقافية للشباب  اليقين

أيض ا في نشاطاتهم  وتؤثر هذه السمات الثقافية . لإلنستجرام هم مفي دوافع استخدا

، اماإلنستجر ، ومتابعتهم لمؤثريالشخصيات التي يتابعونهامثل عدد  التابعة لذلك،

, إلى التطبيق وكذلك متابعتهم لصفحات تجارية معينة أو أنواع أخرى من صفحات
 .يحملون جنسيات معينةجانب متابعتهم لشخصيات 

والتوجه التفاوت فى توزيع القوة أن األبعاد الثقافية لكل من  كما أشارت النتائج إلى 

تؤثر في دوافع  طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى والتساهل مقابل االنضباط 

هو  الذكورة مقابل األنوثة مؤشر ويعد  .اإلنستجرام الشباب المصري لمتابعة مؤثري

الشخصيات التي يتابعها ا باالختالف في جنسيات الثقافي األكثر تأثر   شرالمؤ

الثقافي الوحيد  هو المؤشر التفاوت فى توزيع القوة ، في حين يعد مؤشرالمستخدمون

تجنب عدم ي ن. ويعد مؤشرومدالمستخ الشخصيات التي يتابعهاالذي ال يؤثر في عدد 

ن الثقافيان هما المؤشرا قصير المدىالتوجه طويل المدى مقابل التوجه و اليقين
 .استخدام الشباب المصري لإلنستجرام نسبةالوحيدان اللذان يؤثران في 

النتائج أيض ا أن استخدام الشباب المصري لإلنستجرام يؤثر في سماتهم  أوضحت

والذكورة مقابل التفاوت فى توزيع القوة  وخصائصهم الثقافية المرتبطة بمؤشرات

األنوثة والتوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى التي ال تتوافق مع السمات 

 :. وتشير النتائج إلى ما يليهوفستدالثقافية المصرية التي حددها 
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يرى الشباب المصري أن القواعد واللوائح وتعليمات االستخدام تعد مهمة للغاية؛   -

وهذا يدل على أن الشباب المصري ذو توجه طويل األجل، وهو ما يتناقض مع مؤشر 
 هوفستد بأن الثقافة المصرية ذات توجه قصير المدى. 

ن؛ ويشير ذلك إلى أن يتفق الباحثون على أن نوعية الحياة الجيدة مهمة لكال الجنسي  -

الشباب المصري مؤيد للحركة النسوية، وهو ما يتناقض مع مؤشر هوفستد بأن 

 ثقافة المصرية تعد ثقافة ذكورية.ال

ا عن قدرتهم على - وقدرتهم ، التعامل مع المعلومات المتناقضة عبر المبحوثون أيض 

لشباب المصري في التخطيط للمستقبل؛ األمر الذي يدل على أن اعلى االستثمار 

ض مع مؤشر هوفستد فيما ، وهو ما يتناقعدم اليقينقادر على التعامل مع حالة 
 .في مصر تجنب عدم اليقين يتعلق بمؤشر

في ضوء االختالف في األبعاد الثقافية للشباب المصري ويمكن تفسير هذا 

 :ةالتالي المتغيرات

 في  االجتماعي نترنت ووسائل التواصلتأثير استخدام الشباب المصري لإل
 .هم الثقافية وقدرتهم على التعامل مع المعلومات المتناقضةرمعايي

  حيث إنهم جميع ا طالب جامعات يستخدمونلمبحوثينل الفئة العمرية ، 
 .بشكل مفرط بصفة يومية اإلنستجرام

  المستوى االجتماعي واالقتصادي الذي ينتمي إليه المبحوثون، حيث إنهم

 ؛جامعة خاصة تضم طالب ا من مستوى اجتماعي مرتفع جد اجميعهم طالب في 

 الذكورة مقابل األنوثة مؤشرب مما أثر بدوره في سماتهم الثقافية الخاصة

 .جيدة مهمة لكال الجنسينالوجعلهم يتفقون على أن نوعية الحياة 

  التي غيرت مواقف و 2011مصر منذ عام  التي تمر بهاالظروف السياسية

دام وسائل اإلعالم االجتماعية التي أثرت بدورها في سماتهم الشباب من استخ
 (.Darwish & Sherif, 2016)الثقافية 

التواصل تأثير مواقع في إطار التعرف علي بشكل أكثر عمقا  ولتفسير هذا االختالف

للشباب المصري تم إجراء دراسة علي عينة من  األبعاد الثقافيةاإلجتماعي علي 

 االختالف ورؤية ما مدى اعتقاد الشبابللوصول إلي طبيعة هذه  طالب جامعي  100

أن االنستجرام وسيلة لخلق ثقافة عالمية أم يدعم التنوع الثقافي جاءت النتائج 

 -: كالتالي 

ة عند سؤالهم عن  قدرتهم على محايداتجاهاتهم   %42عدد كبير من الشباب بنسبة -

  % 28أما نسبة ،موقف يتسم بالغموض في ظل   المعلومات المتناقضة تعامل مع ال

عبارة أن لديهم القدرة على التعامل مع  المعلومات المتناقضة، كانت موافقة  على 

 .هذه العبارة من الشباب كانت معارضة ل %20ونسبة 

لجعل  أن مواقع التواصل االجتماعي وسيلة %74بنسبة  عينة الدراسة توافق -
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لتقبل هذا التغيير  وفورية ةة سريعذلك لديهم استجابلرعة وتتغير بنفس السالثقافات 
 .ت محايدةكان %12و هذه العبارة ت عارض  %14 بينما نسبة 

 نسبأما عند سؤالهم عن كون االنستجرام وسيلة تجمع اآلراء المتماثلة جاءت   -

موافقة وأخيرا  %37كانت محايدة ونسبة  %44 االتجاهات نحو العبارة كالتالي :
 ة.معارض %19نسبة 

موافقة علي أن "الشباب المصري لديه القدرة علي اإلستثمار في  %63جاءت نسبة  -
 محايدة.  %14معارضة ونسبة  %23التخطيط للمستقبل "بينما نسبة 

ويعمل  ةعلي أن اإلنستجرام يغير ويطور األشكال الثقافي %69بنسبة  توافق العينة -

فقط كان  %8ونسبة  ،%23نسبة  يعارضها بينما  ةويجعلها حديث ةعلي دمج الحضار

 اتجاهها محايد .

 ةمواقع التواصل اإلجتماعي تضعف الحضار"علي أن  %58 العينة بنسبة توافق -

فقط  %10بينما نسبة  %32المعارضة  فكانت أما نسبة ة"واإلقليمي ةوالوطني ةالمحلي
 .محايدة 

 ةاإلنستجرام يؤثر في سماتهم الثقافي" استخدام علي أن  %52الشباب بنسبة وافق  -

محايد ، وهو ما يشير لوجود تأثير  % 23معارض ونسبة  %25"،وكانت نسبة 
 الستخدام اإلنستجرام على السمات الثقافية.

مواقع التواصل االجتماعي موافقة لعبارة:" %57بنسبة جاءت اتجاهات العينة  -

 %19كانت معارضة ،ونسبة  %24سبة ن" بينما  ةعالميإعالمية   ةتستخدم لنشر ثقاف

 كانت محايدة. 

ومما سبق يتضح أن الشباب  يعتقد بوجود دور لالنستجرام في تغيير بعض االبعاد 

قوي ، ولكنهم يعتقدون بقوة هذا الدور الثقافية في المجتمع المصري ولكن ليس بشكل 
 لعالمية .ااإلعالمية  الثقافة رفي نش

 :االستفادة من نتائجها انعكاسات الدراسة وإمكانية

يمكن للمؤسسات استخدام النتائج التي تم التوصل إليها الستهداف بعض  :أوال   

المستخدمين والعمالء والمستهلكين في مصر الذين تهيمن عليهم األبعاد الثقافية 

، والتوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى، تجنب عدم اليقينالخاصة ب

، يمكن للشركات تطوير حمالتها نضباط. وعلى وجه التحديدقابل االوالتساهل م

األبعاد الثقافية البارزة داخل المجتمع لتستهدف   اإلنستجرام التسويقية من خالل

على سبيل المثال، يمكن للشركات استخدام مزيد من المعلومات المرئية والمصري. 

 لذين لديهم خصائصالستهداف منتجات أو خدمات معينة للعمالء ا اإلنستجرام على

 .تجنب عدم اليقين عالية ترتبط بمؤشر

لبعض العمالء/  اإلنستجرام يمكن تنظيم وضبط السياسات المتعلقة باستخدام :ثاني ا

على سبيل المثال، فالمستخدمين الذين يتمتعون بسمات معينة ترتبط باألبعاد الثقافية. 
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، أن تقلل التي لديها ثقافة جماعية مهيمنة، مثل تلك الموجودة في مصر يمكن للشركات

وتشجع التواصل الحقيقي وجه ا لوجه مع العمالء. كما يمكن  اإلنستجرام من استخدام

لتتناسب مع أبعاد ثقافية  لشركات التواصل االجتماعي أن تقوم بتصميم منتجاتها
 محددة.

فيما يتعلق  استخدام مؤشرات هذه الدراسة مصرفي  يمكن للقائمين باالتصالثالثا : 

على التعامل مع المعلومات المتناقضة، وقدرتهم على االستثمار في  ة الشبابقدرب

من خالل وضع استراتيجية  الشباب المصري للوصول إلى  التخطيط للمستقبل

 ذات الوقتاألبعاد الثقافية المصرية في  تعززالعالمية و تناسب األبعاد الثقافية متكاملة

 . من خالل استخدام االنستجرام

 حدود الدراسة 

تعميم النتائج التي تم الخروج بها بسبب تطبيق  ال يمكن  تجدر االشارة إلى أنه

يمكن أن تتناول الدراسات والبحوث ، ولكن الدراسة على طالب الجامعات فقط

البلدان التي تهيمن  في اإلنستجرام المستقبلية عينات متعددة الثقافات لدراسة استخدام

فيها أبعاد ثقافية محددة على المستويين الفردي والوطني ومقارنتها بالثقافة المصرية. 

هوفستد في ثير هذه األبعاد الثقافية الستة لأن تختبر تأأيض ا لدراسات أخرى  ويمكن

مثل الفيسبوك وتويتر وسناب  ,االجتماعي األخرىالتواصل  واقعاستخدام الشباب لم

 .شات
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