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والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
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احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.
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The reflection of the educational environment

for media learners on their exposure to new media 

and their directions towards its political contents



انعكاس البيئة التعليمية لدارسي اإلعالم على تعرضهم لإلعالم اجلديد ... 

مجلة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، كلية اإلعالم 3480

تســهدف الدراســة التعــرف علــى انعــكاس دراســة اإلعــام علــى دارســيه مــن خــال طريقــة تعاملهــم مــع املعلومــات 
ــث )مصــدر  ــن حي ــن السياســية؛ م ــى املضام ــق عل ــدي يف التعلي ــا وأســلوبهم النق ــى السوشــيال ميدي السياســية عل
املعلومــات– معاجلــة املعلومــات– تقييــم املعلومــات(، ومهــارات معاجلــة املعلومــات واالســتخدام األخاقــي لهــا مــن 
)تلخيــص املعلومــات، تدوينهــا، ربــط األحــداث،..(، وذلــك بتطبيــق اســتمارة االســتبانة علــى طــاب الفرقــة األولــى، 
ومقارنتهــم بطــاب الفرقــة النهائيــة الذيــن مــن املفتــرض أن يكونــوا قــد اكتســبوا العديــد مــن املهــارات التــي تؤهلهــم 
ملجتمــع املعلوماتيــة، وأصبــح لديهــم رؤيتهــم النقديــة اخلاصــة بهــم بعــد دراســة املقــررات الدراســية اإلعاميــة، ومت 
تطبيــق الدراســة علــى عينــة عشــوائية )200( مفــردة مــن دارســي اإلعــام مــن الفرقتــن األولــى والرابعــة يف جامعتــي 

6 أكتوبــر وأســيوط، يف الفتــرة مــن 2019/11/1 إلــى 2019/12/12.

وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا وجــود عاقــة ارتباطيــة طرديــة بــن دوافــع االســتخدام ودرجــة االهتمــام 
باملضامــن السياســية املنشــورة يف وســائل اإلعــام اجلديــد واالجتــاه نحوهــا والعكــس صحيــح. كمــا حــرص طــاب 
اإلعــام علــى التعــرض للمضمــون السياســي يف اإلعــام اجلديــد دائًمــا بنســبة %59، أن %63 مــن عينــة الدراســة 
يعتقــدون بــأن قــرارات حكوميــة مثــل حتريــك األســعار مــن أهــم املوضوعــات السياســية التــي يحرصــون علــى 
متابعتهــا، يليهــا »تصريحــات املســؤولن حــول القضايــا الداخليــة واخلارجيــة« بنســبة %41.5، يليهــا يف املرتبــة 

ــة« بنســبة 25.5%. ــة »تعديــات وزاري الثالث

الكلمات املفتاحية: البيئة التعليمية اإلعامية، اإلعام اجلديد، املضامن السياسية.

The study aims to indentify the reflection of studying Media on students 
through their way of dealing with the political information on the Social Media 
and their critical method in the commentary on the political contents in terms of 
(the information source – treating the information – evaluating the information), 
and the skills of treating the information, and its ethical use in terms of (summa-
rize the information- recording, linking events…). This is by applying the survey 
form on the students of First Grade and comparing them with the students of 
the Last Grade whom they supposedly had gained many skills that qualify them 
for the information society, and they got their own critical vision after studying 
the Media Curriculum. The study had been applied on a random sample (200) 
individual of the Media Students from first and fourth grades from 6th October 
& Assuit Universities during the period from 1/11/2019 until 12/12/2019.

The most important result that there is a positive correlation between the mo-
tivations of use and the level of interest in the political contents published in the 
New Media, and trend towards and vice versa

Key words: Mass media and education enviromenal, New Media, Political con-
tents.
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أصبحت املجتمعات املتطورة تكنولوجًيا توصف بأنها "مجتمعات املعلوماتية"؛ نتيجة النمو  
القطاعات  سائر  وبني  واملعلومات  االتصال  قطاع  بني  التفاعلية  العالقات  يف  املتزايد 

التعرض املستمر للسكان لوسائل اإلعالم كما أن   )،2007االجتماعية (رحيمة عيساني،  
، زاد يف العصر اإللكتروني والرقمي، ويتطلب تقييم مصادر املعلومات، ميثل حتدًيا تربوًيا

مهارات التفكير النقدي، فصل احلقيقة عن الرأي، وكذلك تقييم النص والصورة لكشف  
املتحدة،   الوقائع األمم  املنطق (مجلة  النص على أساس من  بناء وتفكيك  التحيز، وأيًضا 

الوعي)2017 اكتسب  التقنيات  (  ، فمع ظهور  أهمية حاسمة  االعالم   ,Tiborبوسائل 
فالقدرة على فهم املعلومات املختلفة املقدمة من وسائل اإلعالم سواء تقليدية    )  2011

تقييم  انستجرام) هو مفتاح  تويتر،  أو إعالم جديد (فيسبوك،  راديو)  تلفزيون،  (صحف، 
  ). Kaiserالوعي اإلعالمي (

باجلامعات   اإلعالم  ومعاهد  وأقسام  كليات  يف  اإلعالمية  الدراسات  واقع  إلى  وبالنظر 
األكادميية اخلطابات  من  الكثير  جند  للجنة    -املصرية،  مؤمترات  عدة  إقامة  مع  تزامًنا 

اإلعالم جتهيز    -قطاع  وضرورة  اإلعالمية،  الدراسية  والبرامج  اللوائح  بتطوير  تنادي 
  اد خريج بالوعي اإلعالمي املطلوب.  االستديوهات والورش إلعد

خالل    من  دارسيه  على  اإلعالم  دراسة  انعكاس  على  التعرف  الدراسة  تسهدف  ولذا 
طريقة تعاملهم مع املعلومات وأسلوبهم النقدي يف التعليق على األحداث اليومية من حيث  

املعلومات املعلومات  –(مصدر  امل  –معاجلة  معاجلة  ومهارات  املعلومات)،  علومات تقييم 
ولذلك  األحداث،..)،  ربط  تدوينها،  املعلومات،  (تلخيص  من  لها  األخالقي  واالستخدام 
على  دراستهم  تأثير  على  للتعرف  اإلعالم  دارسي  على  الدراسة  بتطبيق  الباحثة    قامت 

دراسة   خالل  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  السياسية  املضامني  نحو  اجتاهاتهم 
 األولى وطالب الفرقة الرابعة. مقارنة بني طالب الفرقة
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تسهدف الدراسة التعرف على انعكاس دراسة اإلعالم على دارسيه من   مشكلة البحث:   
خالل طريقة تعاملهم مع املعلومات وأسلوبهم النقدي يف التعليق على األحداث اليومية من 

املعلومات (مصدر  املعلومات  –حيث  معا  –معاجلة  ومهارات  املعلومات)،  جلة  تقييم 
األحداث)،   ربط  تدوينها،  املعلومات،  (تلخيص  من  لها  األخالقي  واالستخدام  املعلومات 

اكتسبوا   الذين  وذلك التطبيق على طالب الفرقة األولى ومقارنتهم بطالب الفرقة النهائية
العديد من املهارات التي تؤهلهم ملجتمع املعلوماتية، وأصبح لديهم رؤيتهم النقدية اخلاصة  

وب يلي:  بهم.  فيما  البحث  مشكلة  تلخيص  ميكن  لدارسي  ذلك  التعليمية  البيئة  انعكاس 
   .اإلعالم على تعرضهم لإلعالم اجلديد واجتاهاتهم نحو املضامني السياسية بها

 أهمية الدراسة: 

واإلرهاب    -1 التطرف  مواجهة  يف  اإلعالمية  املعرفة  على  الدولية  املنظمات  تعول 
ثورة   ملواكبة  اإلعالم  دراسة  أهمية  تضاعف  يعكس  ما  وهو  السالم،  وحتقيق 

 املعلومات واالنفجار املعريف. 

على   -2 فقط  تقتصر  ال  حيث  النامية،  الدول  يف  تزداد  اإلعالمية  املعرفة  أهمية 
أيضً  بل  التطرف؛  وجتعل  مواجهة  اإلعالم،  وسائل  على  الغرب  هيمنة  مواجهة  ا 

 شعوب العالم الثالث أكثر دراية مبواجهة الدعاية املضادة املوجهة له. 

مع   -3 تعاملهم  طريقة  خالل  من  دارسيه  على  اإلعالم  دراسة  أثر  على  التعرف 
غربلة   على  وقدرتهم  للمعلومات  تلقيهم  يف  النقدي  األسلوب  وتنمية  املعلومات 

 ت التي يحصلون عليها.املعلوما

اإلعالم  -4 دارسي  وباألخص  الشباب،  أهميتها من طبيعة شريحة  الدراسة  تستمد 
املؤمترات   وتقام  اإلعالمية،  األكادميية  األصوات  فيه  تعالت  الذي  الوقت  يف 
برز   كما  العصر،  لتواكب  اإلعالمية  الدراسية  املناهج  لوائح  لتطوير  والندوات 

 خطوات اإلصالح. االجتاه احلكومي املؤيد لكل  

ارتفاع أعداد مستخدمي اإلنترنت، حيث تؤكد بيانات االحتاد الدولي لالتصاالت   -5
)(ITU  يبلغ  أ العاملي، حيث  النمو على الصعيد  ن استخدام اإلنترنت مستمر يف 

اآلن   اإلنترنت  مستخدمي  أو   4,1عدد  نسمة،  السكان  53,6مليار  عدد  من   %
). وحسب التقرير السنوي لعام  2019ت،  حول العالم (االحتاد الدولي لالتصاال

2019   " لـ  HOOT SUITEمبنصة  املواقع  مستخدمي  عدد  وصل  العاملية   "
منهم    3.484 العالم،  حول  مستخدم  الوطن   136.1بليون  يف  شخص  مليون 
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نحو   أي  ميديا، 53العربي،  السوشيال  (إحصائيات  املنطقة  سكان  عدد  من   %
من حيث عدد مستخدمي مواقع التواصل  )، وتأتي مصر يف املرتبة األولى 2020

العربية،   الدول  بباقي  مقارنة  بها  السكان  عدد  ارتفاع  بسبب  وهذا  االجتماعي، 
) فيسبوك  موقع  للمصريني  بالنسبة  املواقع  هذه  مقدمة  يف  ، %)66.62ويأتي 

) (،  %)20.64يوتيوب  نور،  4.43(  انستجرام و  %) 5.63تويتر  (محمد   (%
2020.( 

 أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على انعكاس البيئة التعليمية لطالب اإلعالم من الفرق  
املضامني   نحو  واجتاهاتهم  اجلديد  لإلعالم  تعرضهم  على  الرابعة  والفرقة  األولى 

 السياسية بها. 

 لتالية: كما تسعى هذه الدراسة إلى حتقيق األهداف الفرعية ا

التقليدي   ● لإلعالم  والرابعة  األولى  الفرقتني  من  اإلعالم  دارسي  تعرض  مقارنة 
 واجلديد. 

لإلعالم   ● والرابعة  األولى  الفرقتني  من  اإلعالم  دارسي  استخدام  كثافة  مقارنة 
 اجلديد.

التقليدي  ● لإلعالم  والرابعة  األولى  الفرقتني  من  اإلعالم  دارسي  دوافع  مقارنة 
 واجلديد.

باملضامني    مقارنة ● والرابعة  األولى  الفرقتني  من  اإلعالم  دارسي  اهتمام  مدى 
 السياسية.

املضامني   ● نحو  والرابعة  األولى  الفرقتني  من  اإلعالم  دارسي  اجتاه  مقارنة 
 السياسية املنشورة عبر وسائل اإلعالم اجلديد.

من  ● اجلديد  اإلعالم  عبر  املنشورة  السياسية  باملضامني  االهتمام  درجة    مقارنة 
 قبل دارسي اإلعالم من الفرقتني األولى والرابعة واالجتاه نحوها. 

مقارنة دوافع استخدام وسائل اإلعالم اجلديد ودوافع استخدام وسائل اإلعالم   ●
 التقليدية من قبل دارسي اإلعالم من الفرقتني األولى والرابعة. 

من   ● اإلعالم  لدارسي  النقدي  األسلوب  على  اإلعالم  دراسة  أثر  خالل  اختبار 
 تعليقاتهم على بعض املنشورات السياسية على مواقع التواصل االجتماعي.
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 تساؤالت الدراسة: 

وتليفزيون)،   وراديو  (صحافة  التقليدي  اإلعالم  على  اإلعالم  دارسي  اعتماد  مدى  ما   •
 واإلعالم اجلديد للحصول على املعلومات؟ 

 لإلعالم اجلديد؟• ما دوافع وحجم وأمناط تعرض دارسي اإلعالم 

 • ما اإلعالم البديل الذي يقبل عليه دارسي اإلعالم للتعرف على املعلومات؟ 

التواصل  • مواقع  يف  السياسي  للمحتوى  التعرض  على  اإلعالم  دارسي  مدى حرص  ما 
 االجتماعي؟  

ما األساليب املقترحة من دارسي اإلعالم لزيادة فاعلية وسائل التواصل االجتماعي يف  •
 وضوعات السياسية؟  تغطية امل

• ما اجتاهات دارسي اإلعالم نحو املعلومات السياسية التي يحصلون عليها من مواقع 
 التواصل االجتماعي؟

ما قدرة دارسي اإلعالم على استخدام مهاراتهم التي اكتسبوها من دراستهم على حتليل   •
يف اإلعالمية  باألخالقيات  وااللتزام  والصورة  النص  وتقييم  مع   املعلومات  التعامل 

 املعلومات؟ 

 تتحدد فروض الدراسة فيما يلي:  فروض الدراسة:

األول:   اخلصائص  الفرض  باختالف  واجلديد  التقليدي  لإلعالم  التعرض  يختلف 
  الدميوجرافية لدارسي اإلعالم.

الثاني:   اخلصائص  الفرض  باختالف  اجلديد  اإلعالم  استخدام  كثافة  تختلف 
 اإلعالم.الدميوجرافية لدارسي 

تختلف دوافع استخدام اإلعالم التقليدي واجلديد باختالف اخلصائص   الفرض الثالث:
 الدميوجرافية لدارسي اإلعالم.

الرابع:   اخلصائص  الفرض  باختالف  السياسية  باملضامني  االهتمام  درجة  تختلف 
 الدميوجرافية لدارسي اإلعالم.

اخلامس:   نحو  الفرض  االجتاهات  وسائل تختلف  عبر  املنشورة  السياسية  املضامني 
  .اإلعالم اجلديد باختالف اخلصائص الدميوجرافية لدارسي اإلعالم
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االهتمام  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  السادس:  الفرض 
ودوافع  نحوها  واالجتاه  اجلديد  اإلعالم  وسائل  عبر  املنشورة  السياسية  باملضامني 

  الوسائل. استخدام هذه  

استخدام  دوافع  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  السابع:  الفرض 
 وسائل اإلعالم اجلديد ودوافع استخدام وسائل اإلعالم التقليدية. 

الفرض الثامن: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني كثافة استخدام وسائل 
 اإلعالم اجلديد ودوافع هذا االستخدام.

  هيم الدراسة:  مفا

هي القدرة على الوصول إلى الرسائل وحتليلها وتقييمها وإنشائها    محو األمية اإلعالمية:
 ). Sonia livingstone,2004عبر مجموعة متنوعة من السياقات (

أيًضا مبؤمتر القيادة الوطنية بالواليات املتحدة بأنها:    محو األمية اإلعالميةومت تعريف  
محددة"   نتائج  أجل  من  وإنتاجها  وحتليلها  املعلومات  إلى  الوصول  على  املواطن  "قدرة 

)(Patricia Aufderheiede, 1993 .  

اإلعالميةوتعرف   األمية  من    محو  مختلفة  أنواع  حتديد  على  "القدرة  بأنها:  أيًضا 
  ).commonsensemediaئل التي يرسلونها" (الوسائط وفهم الرسا

اإلعالمية: معلمي    املعرفة  من  مجموعة  صاغه  كما  اإلعالمية  املعرفة  مصطلح  تعريف 
الكنديني عام   واٍع    1989اإلعالم  املعنية مبساعدة الطالب على تنمية فهم  "املعرفة  هو 

ثيرها، وبتحديد ونقدي طبيعة وسائل اإلعالم اجلماهيري، والتقنيات التي تستخدمها وتأ
الوسائل  عمل  بطريقة  واستمتاعهم  الطالب  فهم  زيادة  إلى  يهدف  تعليم  "إنها  دقة  أكثر 
اإلعالمية، وطريقة إنتاجها للمعاني، وكيفية تنظيمها، وكيف تصور الواقع، تهدف املعرفة  
(منهاج   إعالمية  منتجات  ابتكار  على  بالقدرة  الطالب  تزويد  إلى  أيًضا  اإلعالم  بوسائل 

  ). 21رن الق

  نوع الدراسة: 

تنتمي هذه الدراسة إلى نوعية البحوث الوصفية التي تهتم بدراسة الظروف واملمارسات  
السياسية   املوضوعات  اإلعالم حول  دارسي  واجتاهات  نظر  ووجهات  واآلراء  واملعتقدات 

  على مواقع التواصل االجتماعي.  

 مجتمع الدراسة:  
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 حتدد مجتمع الدراسة بطالب اإلعالم باجلامعات املصرية. 

 الدراسة:  عينة

اإلعالم  وسائل  للتأثير مبحتوى  املجتمعية عرضة  الفئات  أكثر  من  الشباب هي  فئة  تعد 
قوته   ومصدر  الوطن  ببناء  تسهم  التي  املجتمع  شرائح  أهم  من  أيًضا  وتعد  املختلفة، 
التعليمية  البيئة  انعكاس  على  للتعرف  اإلعالم  دارسي  الدراسة  واختصت  احلقيقية، 

الد تطبيق  ومت  (عليهم،  عشوائية  عينة  على  من 200راسة  اإلعالم  دارسي  من  مفردة   (
أكتوبر وأسيوط، حيث إن كليات وأقسام اإلعالم   6الفرقتني األولى والرابعة يف جامعتي  

درجات   بعضها  تشترط  حيث  للدرجات؛  الكلي  للمجموع  باإلضافة  قبول  شروط  تضع 
للم اختبارات  وكذلك  واإلجنليزية،  العربية  اللغة  يف  خالل  معينة  من  العامة  علومات 

عينة   لذلك مت حتديد  الطالب؛  أعداد محدودة من  تقبل  عليه  وبناًء  مقابالت شخصية، 
ب   العينة    200الدراسة  شملت  و   50مفردة،  األولى  بالفرقة  بالفرقة    50طالًبا  طالًبا 

وكذلك أسيوط،  بجامعة  اإلعالم  بقسم  و  50الرابعة  األولى  بالفرقة  طالًبا    50طالًبا 
 أكتوبر.  6ة الرابعة بكلية اإلعالم وفنون االتصال جامعة بالفرق

  اإلطار الزمني للدراسة:  

والرابعة   األولى  الفرقتني  من  اإلعالم  دارسي  من  عينة  على  الدراسة  هذه  تطبيق  مت 
 . 12/12/2019إلى  1/11/2019أكتوبر وأسيوط، يف الفترة من   6بجامعتي 

 املناهج املستخدمة يف الدراسة:

 باحثة على املناهج التالية:اعتمدت ال

لعينة من دارسي اإلعالم يف الفرقتني األولى والرابعة؛ للتعرف   :Surveyمنهج املسح   -1
على  السياسية  القضايا  نحو  اجتاهاتهم  على  اإلعالمية  التعليمية  البيئة  أثر  على 

 ".  Analytical Surveyالسوشيال ميديا باتباع أسلوب املسح التحليلي "

االرتباطية -2 العالقات  دراسة  متغيرات  منهج  بني  العالقة  لبحث  وحتليلها  :  الظاهرة 
نحو  اإلعالم  واجتاهات طالب  اإلعالم  دراسة  بني  العالقة  ملعرفة  أبعادها،  وحتديد 

 املعلومات السياسية على السوشيال ميديا وكيفية التعامل معها.

لرصد أوجه الشبه واالختالف بني دراسي اإلعالم من الفرقتني األولى   املنهج املقارن:  -3
الفر إن طالب  إعالمية  والرابعة، حيث  دراسية  مقررات  لدراسة  الرابعة خضعوا  قة 

كل   تعديلها  يتم  لوائح  علمية من خالل  بطريقة  سنوات لضمان حتديثها،    5وضعت 
ومت تدريبهم من خالل عملي املقررات الدراسية، ومشروعات التخرج وتكونت لديهم 
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التواصل شخصيتهم النقدية واجتاهاتهم املتعمقة نحو القضايا السياسية على مواقع  
 االجتماعي.  

 أسلوب جمع البيانات:  

وانطالًقا  قياسها،  الواجب  املختلفة  املتغيرات  التي حتدد  الدراسة  فروض  على  بناًء 
من اإلطار النظري املتمثل فى نظريتي االعتماد على وسائل اإلعالم واالستخدامات 

ها وفروضها، واإلشباعات، ويف إطار منهج املسح، ويف ضوء أهداف الدراسة وتساؤالت
تختبر   التي  املتغيرات  جميع  على  حتتوي  استبانة  صحيفة  بتصميم  الباحثة  قامت 

 فروض وتساؤالت الدراسة.  

 املعاجلة اإلحصائية للبيانات: 

إلى  وإدخالها  البيانات  ترميز  مت  امليدانية،  الدراسة  بيانات  جمع  من  االنتهاء  بعد 
واستخراج النتائج اإلحصائية، وذلك باستخدام احلاسب اآللي، ثم معاجلتها وحتليلها  

 SPSS" )Statistical Package forبرنامج "احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية"
Social Science اسمية متغيرات  بني  اإلحصائية  املتغيرات  تنوعت  وقد   .(

Nominal  ومتغيرات ترتيبية ،Ordinal  ومتغيرات وزنية ،Scale وعلى هذا فقد ،
الباحثة بتطبيق املعامالت اإلحصائية التي تالئم كل متغير من هذه املتغيرات قامت  

 وذلك من خالل استخدام االختبارات واملعاجلات اإلحصائية التالية:

 . Percentوالنسب املئوية  Frequencyالتكرارات البسيطة  -4

 . Std. Deviation. واالنحراف املعياري Meanاملتوسط احلسابي  -5

املرجح:  -6 وذلك   الوزن  التحديد؛  وجه  على  الترتيبية  املتغيرات  وزن  لقياس  ويستخدم 
 للتعرف على القيمة الترتيبية لكل متغير، عبر حساب متوسط القيم الترتيبية.

كا  -10 بني Chi Square Test(  2اختبار  للعالقة  اإلحصائية  الداللة  لدراسة   (
 ). Nominalمتغيرين من املتغيرات االسمية (

ثبوتها يف اختبار كاPhiمعامل فاي (  -7 العالقة يف حالة  ، وهو يقيس 2) لقياس شدة 
، وقد اعتبرت العالقة ضعيفة إذا 2×2شدة العالقة بني متغيرين اسميني يف جدول  

، 0.600:  0.300، ومتوسطة إذا كانت ما بني  0.300كانت قيمة املعامل أقل من  
 . 0.600وقوية إذا كانت أكثر من 
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ملقارنة متوسطي عينتني    (Independent Samples T Test)اختبار   -
 .(T- Test)مستقلتني واملعروف اختصارا باختبار "ت" أو 

- ) بيرسون  ارتباط  شدة Pearson Correlationمعامل  لدراسة   (
النسبة،  أو  العالقة االرتباطية بني متغيرين من مستوى املسافة  واجتاه 

إذا كانت قيمة   العالقة ضعيفة  ، 0.300املعامل أقل من  وقد اعتبرت 
، وقوية إذا كانت أكثر من 0.600:  0.300ومتوسطة إذا كانت ما بني  

0.600 . 

 مستوى الداللة املعتمد يف هذه الدراسة: 

، العتبار الفروق ذات داللة إحصائية من  0.05اعتمدت الباحثة على مستوى داللة يبلغ   
االختبارات اإلحصائية عند   نتائج  ثقة  عدمه، وقد مت قبول  أي عند  95درجة  % فأكثر، 

 فأقل.  0.05مستوى معنوية 

  مراجعة لبعض الدراسات السابقة:  

كشف مسح التراث العلمي للدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث عن تعدد 
 وتنوع هذه الدراسات، وقد قسمت الباحثة هذه الدراسات إلى ثالثة محاور:  

  املحور األول: دراسات تتعلق مبحو األمية اإلعالمية واملعلوماتية. 

ال استخدامات  طبیعة  تناولت  التي  الدراسات  الثاني:  االجتماعیة  املحور  شبكات 
التواصل  مواقع  يف  املطروحة  واملعلومات  املوضوعات  نحو  الشباب  واجتاهات 

 االجتماعي.

املحور الثالث: دراسات تتعلق باعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم باستخدام نظرية  
 االعتماد.

  واملعلوماتية. املحور األول: دراسات تتعلق مبحو األمية اإلعالمية 

تنمية الوعي بالتربية اإلعالمية يف ضوء املعايير    أحمد علي سعد علي جاب اهللا، -
  : 2017األكادميية، 

الدراسة   حاجة تستهدف  ومدى  أهميتها،  وبيان  اإلعالمية،  التربية  مفهوم  تأصيل 
طالب اجلامعة إليها بصفٍة خاصة، وأفراد املجتمع بصفٍة عامة، مع إلقاء الضوء على 

القدر من األهمية  لوعي بها،  ا وتوصلت الدراسة إلى أن اإلعالم والتربية على نفس 
الوعي  على  فقط  األمر  يقتصر  ال  حيث  اإلعالمية"،  "التربية  مفهوم  يف  متمثلة 
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تعزيز قدرات   إلى  أيًضا  يتعدى هذا  بل  املختلفة؛  بأنواعها  مبضامني وسائل اإلعالم 
و تقدمه  ما  وحتليل  لفهم  اجلامعات  احلديثة  طالب  التكنولوجية  االتصاالت  سائل 

مستوى  دراسة  بأهمية  الدراسة  وتوصي  املعلوماتي،  املجتمع  يف  املتعددة  والوسائط 
مع  املناسبة،  األكادميية  املعايير  ضوء  يف  اإلعالمية  بالتربية  اجلامعة  طالب  وعي 

واإل النوعية  والتربية  التربية  بكليات  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  على  عالم، التعرف 
مناسًبا لطالب   التربية اإلعالمية، ويكون  برنامج متكامل ملقرر  ومن ثم ميكن تقدمي 

 اإلعالم التربوي بصفٍة خاصة ولطالب اجلامعات بصفٍة عامة.

املعلوماتية  - األمية  محو  مهارات  كفاية  مدى  قياس  محمد،  العال  عبد  عبير هالل 
وانعكاسا املرقب  جامعة  والعلوم  اآلداب  كلية  احلكومة  لطلبة  مبادئ  دعم  على  تها 

  : 2014اإللكترونية، 
املجتمع  يف  املعلوماتية  األمية  ظاهرة  انتشار  مدى  على  التعرف  الدراسة  استهدفت 
العصر  مستجدات  مواكبة  يف  مقدرتهم  على  ذلك  وانعكاس  اجلامعي،  الطالبي 

عة  ومبادىء احلكومة اإللكترونية، وطبقت الدراسة على عينة من طالب الفرقة الراب 
ذات  فروق  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت  ليبيا،  املرقب  جامعة  والعلوم  اآلداب  بكلية 
داللة إحصائية لصالح مهارتي حتديد حجم املعلومات، والوصول إلى املعلومات يف كٍلّ 
القضايا  مهارة  إلى  باإلضافة  اإلجنليزية،  اللغة  وقسم  واملعلومات  املكتبات  قسم  من 

يف   والقانونية  طبيعة  األخالقية  إلى  هذا  يرجع  وقد  واملعلومات،  املكتبات  قسم 
مهارات  استيعاب  على  الطلبة  مقدرة  ثم  ومن  األقسام،  هذه  يف  الدراسية  املقررات 
مواكبة   على  قادر  ا  معلوماتًيّ املتعلم  الطالب  أن  كذلك  املعلوماتية،  األمية  محو 

 مستجدات العصر ومواجهة حتدياته.  

- Renee Hobbs, Richard Frost, Measuring the acquisition 
of media-literacy skilis,2003:  

اإلعالمية    األمية  محو  مهارة  اكتساب  قياس  على  التعرف  الدراسة  هذه  تستهدف 
للصف   اإلجنليزية  باللغة  االتصال  اإلعالم/  لوسائل  دورة  شاركوا يف  الذين  للطالب 
شامًال  نقدًيّا  ا  إعالمًيّ حتليًال  تضمنت  والتي  دراسي،  عام  مدار  على  عشر  احلادي 

مع طالب من مجموعة متطابقة دميوغرافًيا لم  للنصوص املطبوعة والصوتية واملرئية  
يتلقوا أي تعليمات يف التحليل النقدي لرسائل الوسائط، وفحص مجموعة أخرى من 
الطالب صممت بطريقة غير متكافئة، لكن لديهم القدرة على فهم القراءة ومهارات  

للر النقدية  املشاهدة  ومهارات  النقدي  واالستماع  النقدية  والقراءة  سائل الكتابة 
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اإلعالمية غير اخليالية، وتوصلت لعدة نتائج أهمها: أن تعليم محو األمية اإلعالمية 
املكتوبة   اإلعالم  وسائل  يف  الرئيسة  األفكار  حتديد  على  الطالب  قدرة  يحسن 
الكمية   لكتابة  إحصائية  داللة  ذات  فروق  على  العثور  مت  كما  واملرئية،  والصوتية 

مهارات حتسني  مت  كما  على   والنوعية،  القدرة  ذلك  يف  مبا  املحددة،  النص  حتليل 
 حتديد الغرض واجلمهور املستهدف. 

الشبكات االجتماعیة واجتاهات  تناولت طبیعة استخدامات  التي  الدراسات  الثاني:  املحور 
    الشباب نحو املوضوعات واملعلومات املطروحة يف مواقع التواصل االجتماعي.

دو  - حـــمودة،  مــحمد  يــونس  مشاركة  أحمد  تنمية  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  ر 
  : ٢٠١٣الشباب الفلسطيني يف القضايا املجتمعية،

يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  به  تقوم  الذي  الدور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
بتطبيق  الباحث  قام  وقد  املجتمعية،  القضايا  يف  الفلسطيني  الشباب  مشاركة  تنمية 
والقدس  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  الفلسطيني  الشباب  من  عينة  على  الدراسة 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن مبحوثني، و  410الشريف على عينة قوامها  
جميع املبحوثني تقريًبا يستخدمون الشبكات االجتماعية؛ إذ جاءت نسبة من يستخدمونها 

بنسبة   دائم  ما  96بشكٍل  كفاية  بعدم  يعتقدون  املبحوثني  أن  إلى  الدراسة  وأشارت   ،%
شارت الدراسة إلى  تتناوله شبكات التواصل االجتماعي لتغطية القضايا املجتمعية، كما أ

ارتفاع متوسط استخدام املبحوثني لشبكات التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت؛ إذ  
نسبة   ساعتني 59جاءت  من  االجتماعي  التواصل  شبكات  يستخدمون  املبحوثني  من   %

تقدمها  التي  باملعلومات  متوسطة  بدرجٍة  يثقون  املبحوثني  أن  الدراسة  نت  بيَّ كما  فأكثر، 
الت بنسبة  شبكات  جاءت  إذ  االجتماعي؛  أن  60,5واصل  أيًضا  الدراسة  وأوضحت   ،%

(االجتماعية،  وهي  تفضيًال  األكثر  من  ترتيبها  حسب  املواد  بكثافة  يتابعون  املبحوثني 
والترفيه،   التسلية  الدينية،  الصور،  الشباب،  التعليمية،  واإلخبارية،  السياسة  الثقافية، 

املرأة،   الفنية،  الرياضية،  الكاريكاتير،  الصحة،  الشخصية،  الفيديوهات  األطفال، 
 االقتصادية).  

املضامني  - نحو  اجلامعيني  الطلبة  اجتاهات  نوحه،  كلثوم  أم  حميتي،  حسيبة 
 :2017 اإلعالمية يف اليوتيوب

هدفت الدراسة إلى التعرف على اجتاهات الطلبة نحو املضامني اإلعالمية يف اليوتيوب،  
وذلك بالتطبيق على طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال بجامعة قاصدي مرباح، وتوصلت  
اليوتيوب   األكثر مشاهدة يف  اإلعالمية  املضامني  أن  منها  نتائج مهمة  إلى عدة  الدراسة 
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أغلبه الطلبة  ِقَبل  مضامنيمن  املضامني   ا  أنواع  تتعدد  حيث  وتليفزيونية،  سياسية 
الفنية، التليفزيونية،  (السياسية،  بني  تتنوع  والتي  املبحوثون،  بها  يهتم  التي   اإلعالمية 

واملقاطع  السياسية  املضامني  تصدرت  وبذلك  والعلمية)،  الكوميدية،  الدينية،  اجلنسية، 
بنسبة   الدرا14التليفزيونية  توصلت  كما  تعد %،  الطلبة  اجتاهات  معظم  أن  إلى  سة 

اليوتيوب مصدرًا مهًما من مصادر احلصول على املعلومات، كما أنهم يشجعون اآلخرين  
بنسبة   اليوتيوب  على  العاملية  للمضامني  التعرض  متثل  68على  املضامني  هذه  وأن   ،%

يشاهدونها مكانة مهمة يف حياتهم اليومية، وذلك من خالل إجابة معظم املبحوثني بأنهم  
موقع  تصفح  يف  اخلاصة  الذكية  هواتفهم  اجلامعيني  الطلبة  أغلب  يستخدم  كما  دائًما، 
فيه  يتعرضون  الذي  الوقت  تخطى  كذلك  الوسيلة،  هذه  اقتناء  لسهولة  نظًرا  اليوتيوب؛ 
لليوتيوب (ساعة يومًيا)؛ وذلك للتصفح وإيجاد معظم ما يحتاجون إليه، وتوصلت الدراسة 

س أن  إلى  البرامج أيًضا  من  املأخوذة  واملقاطع  للمضامني  املبحوثني  أغلب  تعرض  بب 
التليفزيونية، يرجع إلى مرورهم بفترة االنتخابات، وذلك بالرغم من وجود مضامني غير  
املبحوثون باألمان والطمأنينة ملا يشاهدونه من مضامني إعالمية  املواضيع، ويشعر  هذه 

ياتهم وخاصة املضامني الدينية، وأنها متدهم  على اليوتيوب، ويعدونها مضامني مهمة حل 
مع  تعاملهم  طريقة  يف  وتؤثر  املتعة،  لهم  وحتقق  رغباتهم  وتشبع  عنه،  يبحثون  ما  بكل 
اآلخرين، وتوصلت أيًضا أنها تساعدهم يف التعرف على ما يدور حولهم يف العالم، واتضح  

ا محدود يف تكوين اجتاهات من بيانات الدراسة أن املضامني اإلعالمية يف اليوتيوب دوره
السياسية  املواضيع  على  تركز  فهي  األخرى،  املواضيع  بخصوص  اجلمهور  لدى  إيجابية 

 واملضامني الفيلمية بشكٍل كبيٍر.  

شبكة   - على  يوتيوب  ملوقـع  اجلـامعي  الشـباب  "استخدامات  أمـني  الواجد  عبـد  رضـا 
  :2009اإلنترنت" 

خصائص   على  التعرف  إلى  الدراسة  الشباب هدفت  من  اليوتيوب  موقع  مستخدمي 
اجلامعي، ومعرفة أمناط االستخدام، وأسسه، ومدى انتشاره بينهم، وذلك بالتطبيق على  

من   مكونة  العامة   122عينة  البحرين  مملكة  جامعات  يف  الدارسني  الطلبة  من  مفردة 
اجلامعي يف ممل الشباب  أن  أهمها:  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  كة  واخلاصة، 

الدراسة  البحرين يستخدمون اإلنترنت بشكٍل كثيٍف، وأن كل  الشباب اجلامعي من عينة 
نت   يف البحرين يحرصون على مشاهدة مقاطع الفيديو وتبادلها على موقع يوتيوب، كما بيَّ

الوسائل أن  بها الدراسة  عرف  املواقع   التي  كانت:  يوتيوب  موقع  اجلامعي  الشباب 
ثم   األخرى،  جاء اإللكترونية  األخيرة  املرتبة  ويف  الورقية،  الصحف  ثم  األصدقاء، 
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املعلومة   اإلنترنت كمصدر رئيس يف احلصول على  أهمية  إلى  ما يشير  التليفزيون؛ وهو 
يف  يوتيوب  ملوقع  اجلامعي  الشباب  استخدام  دوافع  متثلت  وقد  الشباب،  لدى  خاصة 

رية النادرة، ثم التسلية والترفيه  الرغبة بإمدادهم باألخبار املهمة املصورة واللقطات اإلخبا
فقد  املتحققة،  باإلشباعات  يتعلق  فيما  أما  إعالمي جديد،  لنمط  التعرض  والفضول يف 
يليها   الدراسة،  لعينة  حتققت  التي  اإلشباعات  مقدمة  يف  املعرفية  اإلشباعات  جاءت 

 حتقيق إشباعات التسلية والترفيه وشغل أوقات الفراغ عند هؤالء الطلبة.

لليوتيوب    أبرش،الدين  أشرف   - اجلزائريني  الطلبة  استخدام  لعور،  صابر 
دراسة على عينة من طلبة جامعة العريب بن مهيدي    -واإلشباعات املتحققة منه

 :2016أم البواقي 

استهدفت هده الدراسة التعرف على استخدامات الطلبة اجلزائريني ملوقع اليوتيوب 
الدرا وتوصلت  منه،  املتحققة  فاق واإلشباعات  أنه  أهمها:  النتائج  من  عدد  إلى  سة 

% للطالبات، وأن 71% للطلبة و29عدد الطالبات اإلناث عدد الطالب الذكور بنسبة  
دائٍم،  بشكٍل  اليوتيوب  يستخدمون  مهيدي  بن  العربي  جامعة  يف  اجلامعيني  الطلبة 

بنسبة   املوقع  الطلبة  يتصفح  أكث43حيث  املسائية هي  الفترة  وأن  يومي،  بشكٍل  ر  % 
للموقع  الطالب  الذي يعطيه  الوقت  الدراسة أن  للموقع. كما أكدت  الفترات تصفًحا 

% من مجموع الوقت املتاح لدى الطالب، 46هو أقل من ساعة واحدة يف اليوم بنسبة  
وحددت الدراسة يف نتيجتها حول مكان استخدام موقع اليوتيوب، أن املنزل هو أكثر  

% حيث يجد نفسه  92,71ء تصفحه للموقع بنسبة  األماكن التي يفضلها الطالب أثنا
بنسبة  الذكي  الهاتف  هي  املوقع  تصفح  أو  استخدام  وسيلة  وجاءت  أكثر،  مرتاًحا 

كما 60,49 حمله،  وسهولة  اجلهاز  خلصوصية  عموًما  الطلبة  يفضله  ما  وهو   ،%
الطلبة  وأن  آخر،  فرد  أي  مع  للموقع  الطلبة  تشارك  حول  العامة  للنتيجة  توصلت 

% أكدوا أن املوقع يتصفحونه مبفردهم وبخصوصية دون 67يني وبنسبة فاقت  اجلامع
استخدام اليوتيوب من طرف  املشاركة مع اآلخر، وكانت النتيجة النهائية حول دوافع

% يليها التعليم والتثقيف  46,25الطالب هي التسلية والترفيه يف املقام األول بنسبة  
نت الدراسة50,22بنسبة   لبية الطالب أكدوا يف مجملهم أن املضامني  أن غا %، وبيَّ

االجتماعية هي األولى يف استخدامهم للموقع وتوجههم له، ثم املضامني العلمية، ثم  
املضامني النفسية، ثم الرياضية، ثم الترفيهية السياسية، ومضامني أخرى انحصرت  

النفسي  الشعور  حيث  من  اإلشباعات  جاءت  الديني،  أو  الثقايف  املضمون  أثناء   يف 
استخدام الطالب لليوتيوب، أن املتعة هي أولى األشياء التي يحصدها نفسًيا بنسبة 



                3493 

% وباقي الرغبات النفسية بعيدة كل الُبعد عن حاجاته، حقق اليوتيوب من حيث 65
%، أي أن رضا 78مجمل اإلشباعات وكميتها بالنسبة للطالب درجة "أحياًنا" بنسبة  

و ممتاًزا،  ليس  عليه  جيد  الطالب  من  أكثر  فهو  عالية  بنسبة  وجاءت  93لكن   ،%
%، وإشباعات 41.12% وإشباعات سياسية  21.20اإلشباعات االجتماعية مبجملها  

نفسية  16.15رياضية   وإشباعات  علمية  %18.09،  وإشباعات   ،%17.09 ،%
%، وكان اإلشباع االجتماعي أهم ما يحوز على اهتمامهم  15.45وإشباعات ترفيهية  

العلمي، يليها إشباع ترفيهي، ثم إشباع نفسي، ثم الرياضي، ثم السياسي.    ثم اإلشباع
وهنا اليوتيوب يقدم منًطا خاًصا بطلبة وهو أولوية إشباع اجتماعي. وكان رأي الطلبة 
يف جامعة العربي بن مهيدي فيما يخص النقائص املوجودة يف موقع اليوتيوب أقرب  

%، 30%، ثم غياب املصداقية بنسبة  47نسبة  إلى الواقع باختيارهم لغياب الرقابة ب
 وهو موجود يف حقيقة األمر.

االجتماعية  - الشبكات  ملواقع  املصري  الشباب  "استخدام  أسعد،  محمد  عمــرو 
 .2011وقيمهم املجتمعية"، 

وفيس  يوتيوب  ملـوقعي  املصري  الشباب  استخدام  التعرف على  إلى  الدراسـة  هدفت 
ية، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، والتي بوك وعالقتهما بقيمهم املجتمع

النظري  إطارها  يف  الدراسة  هذه  واستخدمت  املسح.  منهج  الباحث  فيها  استخدم 
نظرية االستخدامات واإلشباعات، ونظرية احلضور االجتماعي، وقد طبقت الدراسة  

قوامها   عينة  أكثر  139على  تعد  والتي  اليوتيوب،  ملوقع  الفيديو  مقاطع  متابعة   من 
فترة   من  املصري  إلى    1للشباب  عينة 2011مارس    31يناير  شملت  وأيًضا   ،

صفحة شخصية لطالب اجلامعات املصرية يف موقع فيس بوك   212الدراسة حتليل 
مستخدمي  من  عمدية  عينة  على  أُجريت  قد  امليدانية  الدراسة  وكانت  واليوتيوب، 

جلامعة األمريكية وجامعة األزهر  الفيس بوك واليوتيوب من طالب جامعة القاهرة وا
%، 97وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. وأظهرت أهم نتائج هذه الدراسة أن نسبة  

من طالب اجلامعة صفحاتهم الشخصية متاحة جلميع مستخدمي موقع الفيس بوك، 
واحتلت املجموعات الترفيهية مقدمة املجموعات، التي انضم إليها طالب اجلامعة يف 

س بوك وأن مقاطع الفيديو الترفيهية والغناء واملوسيقى على اليوتيوب كانت موقع في
ومقاطع  الوثائقية  املقاطع  وأيًضا  املصري،  للشباب  بالنسبة  مشاهدة  األكثر  هي 
السياسية كانت األكثر مشاهدة  القضايا االجتماعية واألحداث  تناولت  التي  الفيديو 

اجلامعة   طالب  ويقضي  املصري،  الشباب  بوك؛  لدى  فيس  موقع  يف  طويلة  فترات 
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التي متكن الطالب   املتنوعة  إلى طبيعة األنشطة االتصالية والتطبيقات  ويرجع ذلك 
من قضاء وقت طويل يف املوقع للتفاعل مع شبكاتهم االجتماعية؛ مما يجعل لها أكبر  
األثر، وعن وجود عالقة ارتباطية بني معدل استخدام الطالب وبني انتمائهم، فكلما 
زاد معدل استخدام املوقعني، قل مستوى انتمائهم لوطنهم، وكان مستوى الفردية يف  

 ازدياد، كذلك كلما زاد استخدام الشباب للموقعني، قل مستوى تدينهم. 

ممدوح عبد الواحد محمد "شـبكات التواصـل االجتمـاعي والتحوالت السياسية يف   -
 . 2012املجتمع املصري" 

التواصل االجتماعي يف التحوالت السياسية استهدفت الدراسة    حتليل دور شبكات 
من   عينة  على  ميدانية  بدراسة  القيام  خالل  من  املصري،  املجتمع  شهدها  التي 
التحوالت   يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  لدور  رؤيتهم  ملعرفة  اجلـامعي  الـشباب 

وذل األخيرة،  السنوات  املصري يف  املجتمـع  التي شـهدها  بالتطبيق على السياسية  ك 
قوامها   الدراسة    300عينة  استعانت  حيث  الشيخ،  كفـر  بجامعـة  الشباب  من 

باألسلوب الوصفي التحليلي لوصف وحتليل رؤية أفراد العينـة اجتاه مشكلة الدراسة،  
االجتماعي  التواصل  إسـهام شـبكات  أهمها:  النتائج  من  إلى عدد  الدراسة  وخلصت 

السي التحوالت  يف  رئيس  السنوات بدور  فـي  املـصري  املجتمع  شهدها  التي  اسية 
حركة   مثل  اجلديدة  االجتماعية  احلركات  عن  للتعبير  فضاًء  أتاحت  حيث  األخيرة، 

التواصل االجتماعي، وعلى    ٦شباب   األبرز لشبكات  الدور  وأن  أبريل، وحركة كفاية 
العرب الثورات  االجتماعي يف  التواصل  لشبكات  الكبير  التـأثير  من  وخاصة  الرغم  ية 

دورها  متثل  حيث  تأثيرها،  يف  والتهويل  املبالغة  ميكن  ال  أنـه  إال  املـصرية،  الثورة 
وكان  وأحداثها،  وقائعها  وتنظيم  للثورة  األيديولوجيـة  التعبئة  يف  رئيسة  بصورة 
يف  بإسهامها  السياسية  التحوالت  يف  ومهم  فعال  دور  االجتماعي  التواصل  لشبكات 

 اير. ين  ٢٥قيـام وجناح ثورة 

الثالث: دراسات تتعلق باعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم باستخدام نظرية   املحور 
 االعتماد: 

1- Tai, Zixue. and Sun, Tao, Media Dependencies in the Cyber 
Age: The Case of the 2003 SARS Epidemic in China2011:  

لى وسائل اإلعالم الصينية  هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد األفراد ع
الذي يتم تطبيق نظرية االعتماد يف معظم 2003لوباء السارس عام   الوقت  ، ففي 
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متاحة  املعلومات  فيها  تكون  وظروف  أوقات  اإلعالم يف  وسائل  تتناول  التي  البحوث 
التعرف على مدى اعتماد األفراد على وسائل  بسهولة، كما استهدفت هذه الدراسة 

ف دقيقة مت فيها السيطرة على التدفق احلر للمعلومات، وبالتالي ال  اإلعالم يف ظرو
والهيكلية لم تكن مواتية   املعلومات بسهولة، فالبيئة االجتماعية  ميكن احلصول على 
ملثل هذا التدفق احلر للمعلومات خالل هذه األزمة الصحية، وتوصلت الدراسة لعدة 

الكافية لوسائل اإلعالم الرئيسة ليس   نتائج أهمها: أن اجلمهور جتاوز التغطية غير 
فقط من خالل املشاركة يف البحث عن املعلومات من مصادر بديلة، لكنه شارك أيًضا  
إليها  جلأ  التي  البديلة  األدوات  أهم  من  اإلنترنت  وكان  ونشرها،  املعلومة  إنتاج  يف 

ريها بتجاوز اجلمهور، وقد أسهم اإلنترنت يف خلق قنوات بديلة ملنتجي املعلومات وناش
 الرقابة الرسمية وتصدى للمزاعم الرسمية خالل األزمة. 

2- Davies, John, The Effect of Media Dependency on Voting 
Decisions 2009:                          

يف  اإلعالم  وسائل  على  االعتماد  نظرية  دور  على  التعرف  الدراسة  هذه  استهدفت 
وذلك  الوسائل،  هذه  الستخدام  نتيجة  للجمهور  حتدث  التي  والتغيرات  التحوالت 

فروضها، قوامها    باختبار صحة  عينة  على  االعتماد  نظرية  تطبيق   401من خالل 
تاثير   على  للتعرف  األمريكية؛  املتحدة  الواليات  شرق  شمال  سكان  من  مفردة 
فلوريدا، وكذلك  بوالية  بالتصويت  اتخاذهم قرارًا  اعتمادهم على وسائل اإلعالم يف 

و والسياسية  واالجتماعية  البيئية  العوامل  بني  العالقة  وشرح  أهداف معرفة  بني 
وطريقة   املرشحني  لبعض  القيادية  للقدرات  وعرضها  واستخداماتها  اإلعالم  وسائل 
تناولها للقضايا املختلفة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: وجود عالقة بني  
ي املواقف السياسية باستخدام وسائل  اتخاذ قرارات التصويت من قبل اجلمهور وتبنِّ

وسائل وأهمية  احلياة    اإلعالم،  يف  اجلمهور  عليه  يعتمد  أساسي  كمصدر  اإلعالم 
  السياسية.         

 الدراسات السابقة:  التعقيب على

قد  الباحثة  إن  القول  ميكن  البحث  مجال  يف  السابقة  الدراسات  من  مناذج  باستعراض 
كذلك  البحث،  ملشكلة  التأصيل  يف  والنظرية  املعرفية  األطر  بناء  يف  نتائجها  من  أفادت 

 استخرجت بعض املالحظات مثل:  
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وبشكٍل مكثٍف،  - دائٍم  االجتماعي بشكٍل  التواصل  الشباب يستخدمون شبكات  أن 
د يونس  منها  (أحمد  أمني  2013راسات  (رضا  حبيبة)،  (حميتي   ،(2009 ،(

  ). 2001) (عمرو أسعد 2016(أشرف أبرش 

وسهولة   - اجلهاز  خلصوصية  الذكي  الهاتف  خالل  من  التصفح  الشباب  يفضل 
 ).2016حمله (حميتي حبيبة)، (أشرف أبرش 

حبيب - (حميتي  االجتماعي  التواصل  وسائل  الستخدام  األماكن  أكثر  ة)،  املنزل 
 ).2016(أشرف أبرش 

مواقع   - على  الشباب  لها  يتعرض  التي  املضامني  مقدمة  يف  والترفيه  التسلية 
 ).2001التواصل االجتماعي (عمرو أسعد 

املوضوعات   - مقدمة  يف  كانت  االجتماعية  املواضيع  أن  الدراسات  بعض  كشفت 
أبرش   (أشرف  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الشباب  لها  يتعرض  التي 

املوضوعات  )2016 تقدم  عن  كشفت  األخرى  الدراسات  بعض  حني  يف   ،
 )، (حميتي حبيبة).2013السياسية (أحمد يونس 

مهم   - ومصدر  كبيرٍة  بدرجٍة  االجتماعي  التواصل  وسائل  معلومات  يف  يثقون 
) جاء يف مرتبة  2013للمعلومات (حميتي حبيبة)، يف حني دراسة (أحمد يونس  

 متوسطة.

  :  اإلطار النظري للدراسة

 قد أفادت الباحثة من مدخلي نظريتني هما:

 مدخل نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم: -1

Dependency Model of Mass Communication : 

متثل اخلدمات اإلخبارية إحدى وسائل نقل املعلومات إلى جمهور وسائل اإلعالم الذي  
هذه  وتقدم  السابقة،  ومعلوماته  وخبراته  معارفه  خالل  من  مضمونها  ويقيم  يتعرض 
اخلدمات إطارًا مرجعًيا ومعلوماتًيا لألحداث يسهم يف تدعيم وتوثيق معلومات اجلمهور،  

د ارتباط بني األحداث احلالية والسابقة؛ وهو ما يؤدي إلى  إلى جانب مساعدته على إيجا
هويته   تدعيم  وكذلك  باملجتمع،  ارتباطه  وتدعيم  املختلفة  باألحداث  الفرد  تدعيم عالقة 
املجتمع   يف  القائمة  السياسية  باألنشطة  علًما  وإحاطته  لديه،  املواطنة  مفهوم  وتكريس 
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فهم على  تساعد  أنها  كما  فيها،  مشاركته  من   وتدعيم  اخلارجي  العالم  يف  يحدث  ما 
  ).2005أحداث ووقائع (أحمد فاروق رضوان، 

رئيستني،   دعامتني  على  اإلعالم،  وسائل  على  األفراد  باعتماد  اخلاص  املنظور  ويقوم 
 :1987قدمهما ميليفن وروكيتش يف طبعته اخلامسة 

األولى:   من  الدعامة  حتقيقها  يبغون  لألفراد  أهداًفا  هناك  التي أن  املعلومات  خالل 
 توفرها املصادر املختلفة، سواء كانت هذه األهداف شخصية أو اجتماعية.

الثانية:   حتقيق الدعامة  مصادر  يف  يتحكم  معلومات  نظام  اإلعالم  وسائل  نظام  اعتبار 
ونشرها   املعلومات  استقاء  مراحل  يف  املصادر  هذه  وتتمثل  باألفراد،  اخلاصة  األهداف 

 عداد والترتيب والتنسيق لهذه املعلومات ثم نشرها بصورة أخرى. مرورًا بعملية اإل

املتغيرات    لفهم  األساس  هي  اإلعالم  وسائل  معلومات  على  األفراد  اعتماد  درجة  وتعد 
اخلاصة بزمان ومكان تأثير الرسائل اإلعالمية على املعتقدات واملشاعر والسلوك (محمد 

 ).2000عبد احلميد، 

امل  االعتماد  يعد  املجتمعات  كما  متيز  سمة  اإلعالم  وسائل  معلومات  على  للفرد  كثف 
والقيام   املحيط  االجتماعي  بالسلوك  والقيام  املحيط  االجتماعي  العالم  لفهم  املتحضرة 
بالسلوك االجتماعي بشكٍل ذي معنى، باإلضافة إلى الهروب إلى عالم اخليال واملتعة من  

زادت   وكلما  اليومية،  احلياة  وتوترات  زاد  مشاكل  وبالتالي  اإلعالم  وسائل  إلى  احلاجة 
وسلوكه   ومشاعره  اجلمهور  معارف  من  املعلومات  تغير  أن  احتمال  زاد  عليها  االعتماد 

 ).2009(محمد عبد البديع السيد،  

على   اإلعالم  دارسي  اعتماد  مقدار  على  التعرف  يف  النظرية  من  الباحثة  أفادت  وقد 
ن) مقارنة يف اإلعالم اجلديد (مواقع التواصل اإلعالم التقليدي (صحف، راديو وتليفزيو 

 االجتماعي) يف احلصول على املعلومات السياسية.  

 مدخل االستخدامات واإلشباعات:  -2

يف إطار الدراسات اخلاصة باستخدام وسائل اإلعالم والتعرض إليها من مختلف الفئات،  
محاولة   التعرض يف  بهذا  اخلاصة  األسباب  على  الدراسات  هذه  هذه ركزت  بني  للربط 

 األسباب واالستخدام، مع تصنيف االستخدام يف فئات تشير إلى شدته أو كثافته.  

ومت صياغة هذه األسباب يف عدة إطارات كان أهمها: إطار الدوافع النفسية التي حترك  
الفرد؛ لتلبية حاجات معينة يف وقت معني، وأصبحت رغبة الفرد يف إشباع حاجات معينة  
من التعرض لوسائل اإلعالم، هي اإلطار العام للعالقة بني تعرض الفرد لوسائل اإلعالم 
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يحق ما  ومدى  (محمد  ومحتواها  وتلبيتها  املتعددة  للحاجات  إشباع  من  التعرض  هذا  قه 
  ). 2010عبد احلميد، 

  البيئة التعليمية اإلعالمية:  

على مدار السنوات السابقة قصفنا بعدد ال نهائي من الكتابات والصور واآلراء ومقاطع 
شاهدون الفيديو التي تستهدف إقناعنا بطرق معينة يف التفكير، لذلك نحن القراء أو امل

يتم تقدميه من وسائل اإلعالم  ما  إلى  حتليل  ميديا بحاجة  للسوشيال  أو كمستخدمني 
بأنواعها، لنكون قادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بناًء على املعلومات التي نتلقاها من 
وسائل اإلعالم؛ ومع ذلك غالًبا ما يقوم الناس بإنشاء وسائط للتأثير علينا بطريقة معينة 

)Kaiser( ويختلف األمر بالنسبة لدارسي اإلعالم، حيث يفترض أنهم أكثر وعًيا للتعامل ،
املقررات   دراسة  إمتامهم  بعد  النهائية  الفرقة  طالب  وخصوًصا  اإلعالم،  وسائل  مع 
السلبية  املشاهدة  متعة  فقدوا  أنهم  يذكرون  ما  كثيًرا  إنهم  حيث  املختلفة،  اإلعالمية 

  نها نظرة نقدية لكل ما يتعرضون له من وسائل اإلعالم. لوسائل اإلعالم وحل بدًال م

املعرفة   قياس  على  تدل  جديدة  إعالمية  مفاهيم  برزت  االخيرة  السنوات  مدار  وعلى 
محو األمية   –محو األمية املعلوماتية  –(محو األمية اإلعالميةاإلعالمية واملعلوماتية مثل  

وسا رسائل  نقد  خاللها  من  ميكن  كمفاهيم  (الرقمية)،  اإلعالم  )،  Tibor, 2011ئل 
ا"، وتطور األمر إلى اعتماد هذه   ومفاهيم أخرى مثل "املعرفة اإلعالمية"، و"املثقف إعالمًيّ

هذه   تعول  أن  إلى  األمر  امتد  بل  املتحدة،  األمم  مثل  الدولية  املنظمات  من  املفاهيم 
وأض واإلرهاب،  التطرف  مثل  مهمة  دولية  قضايا  مكافحة  عليها يف  إليها املنظمات  افت 

الوعي  ونشر  الغربية  اإلعالمية  التبعية  من  التخلص  وهي  أخرى  أهمية  النامية  الدول 
 اإلعالمي للتقليل من تأثير الرسائل اإلعالمية الهدامة واملعادية. 

فإن التقارب بني وسائل اإلعالم والتكنولوجيا يف الثقافة العاملية يغير الطريقة التي ننظر   
لم من خالله ما يدور حولنا ويتحدى أسس التعليم ذاتها، لم يعد يكفي  بها إلى العالم، ونتع

أن تكون قادرًا على قراءة الكلمة املطبوعة؛ يحتاج األطفال والشباب والبالغون إلى القدرة  
على التفسير النقدي للصور القوية لثقافة الوسائط املتعددة، وهو ما أدى لظهور مصطلح  

فهو   اإلعالمية"  األمية  إطارًا"محو  للعيش  يقدم  الالزمة  اجلديدة  األمية  ملحو  تربوًيا 
إلتقان  الطريق  ميهد  ذلك،  على  عالوة  والعشرين،  احلادي  القرن  يف  واملواطنة  والعمل 

) باستمرار  متغير  عالم  يف  احلياة  مدى  للتعلم  املطلوبة  )،  Elizabeth, 2004املهارات 
دميوقرا  مجتمع  يف  يعيشون  السكان  هؤالء  كان  الواحد، فسواًء  احلزب  دولة  يف  أو  طي 
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يف   حيوية  مهارة  مبثابة  اإلعالمية  الرسائل  وتقييم  املعلومات  "غربلة"  على  القدرة  تبقى 
  عصرنا. 

األمية   "محو  مفهوم  توسيع  يتم  والسياسات،  األكادميية  اخلطابات  كل  يف  جند  لذا 
البصرية، ليشمل اإلعالمية" من تركيزه التقليدي على وسائل اإلعالم املطبوعة والسمعية  

األخرى   اجلديدة  اإلعالم  ووسائل  مصطلح   (Sonia,2004)اإلنترنت  يصبح  وبذلك   ،
باعتباره مستخلًصا من  والبحث يف معناه،  األمية اإلعالمية" من األهمية لدراسته  "محو 
التطبيق املاهر ملهارات محو األمية اإلعالمية ورسائل التكنولوجيا، فلقد كانت محو األمية 

ة طويلة جزًءا مهًما من املشاركة املدنية املدروسة، وجعلت منها الثورة الرقمية أكثر  ولفتر 
الشبكات  ومنصات  الرقمية  اإلعالم  وسائل  يف  احلاصل  االنفجار  هذا  إن  أهمية، 

 شبكة الصحفيني الدوليني).  (االجتماعية حول املواطنني إلى ناشرين ومذيعني

حتدًيا    يعد  اجلمهور  يعده  الذي  املحتوى  على  االجتماعي  التواصل  وسائل  اعتماد  ان 
املتعلقة   املوضوعات  حول  أسئلة  يثير  ما  وهو  اإلعالمية،  األمية  محو  ملفهوم  جديًدا 
حذف  مسؤلية  يتضمن  وقد  املعاصر،  الرقمي  العالم  يف  والرقابة  والسيطرة  باملسؤولية 

التعامل وكيفية  املسئ  اإلبالغ    املنشور  أو  التعديل  أو  املشاركة  أو  باالستجابة  املحتوى  مع 
  (التربية اإلعالمية يف العصر الرقمي). 

فيعد محو األمية اإلعالمية يف عصر املعلومات جهًدا دولًيا حقيقًيا، وأصبحت أهميته    
يف   املاضي  العقد  مستوى  على  حدث  ما  حجم  مبسح  األكادمييون  فيقوم  إحلاًحا،  أكثر 

م والبحثي،  أجزاء  واملفاهيمي  النظري  للتطور  احلالية  احلالة  ودراسة  العالم،  من  ختلفة 
والنظر إلى أين يذهب تعليم اإلعالم؟ وأين يجب أن يوجد؟ ويشارك اآلن العديد من كبار  
عمل.   فرضية  إلى  شعار  من  املفهوم  حتويل  يف  العالم  يف  واملعلومات  اإلعالم  معلمي 

األ تتعلق مبحو  التي  ولكن فاملخاوف  املعلومات؛  تكنولوجيا  يف  فقط  ليس  اإلعالمية  مية 
  .  )(Robert,1997كمصدر قلق واسع للعملية التعليمية 

وعلى الرغم من أن تدريس محو األمية اإلعالمية ليس معترًفا به على نطاق واسع، إال   
املدنية والسالم، ولذلك فقد مت تطو التربية  الكبرى كجانب من جوانب  ير  أن له أهميته 

احلديث  األساسي  التعليم  من  كجزء  التعليمية  البرامج  من  األمم   عدد  الوقائع  (مجلة 
فلدينا نحن التربويون الفرصة واملسؤولية الستخدام املعرفة اإلعالمية على أنها    املتحدة). 

الناقد  التفكير  الرئيسة ملساعدة الطالب على تطوير مهارات  واحدة من االستراتيجيات 
عمد عدد كبير من املنظمات واملعاهد إلى تنظيم تعليم الوسائط املتعددة  وتنميتها. وقد  
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األمريكية  واألكادميية  املدارس  مكتبات  ألمناء  األمريكية  اجلمعية  بينها  ومن  ودعمها، 
واجلمعية  التعليم،  ملعايير  الوطني  واملجلس  للقراءة،  الدولية  واجلمعية  األطفال،  ألطباء 

) املتوسطة  للمدارس  مفاتيح )،  2010جاكويز،الوطنية  تقدم  اإلعالمية  األمية  فمحو 
تفسير رسائل بصورة بالغة األهمية، وهي الطريقة التي سيتمكن من خاللها الطالب من  
الفوتوغرافية   والصور  الصحف  من  أفضل  بشكٍل  لها  التعرض  يتم  التي  املعلومات  فهم 

متك والتي  الرقمية،  والوسائط  والتليفزيون  واإلذاعة  حتقيق والسينما  من  الطالب  ن 
 ).Art Silverblatt,2014(استقالل صحي من التأثير الواسع لوسائل اإلعالم 

ونشر لني ماسترمان، األستاذ املقيم باململكة املتحدة كتبه الرائدة يف الثمانينات، ووضع  
بطريقة   والثانوية  االبتدائية  املدارس  لطالب  لتدريسها  اإلعالمية  األمية  ملحو  األساس 

 Tessa)ية متسقة وقابلة للتكرار وقابلة للقياس وقابلة للتطوير على أساس عاملي  منهج
Jolls,2014)  ،    األفراد قبل  من  السبعينيات  منذ  النضال  من  عقود  من  الرغم  وعلى 

واجلماعات، إال أن تعليم محو األمية اإلعالمية ليس متقدًما يف الواليات املتحدة، كما هو 
املن من  العديد  يف  العظمى احلال  بريطانيا  مثل  اإلجنليزية،  باللغة  الناطقة  األخرى  اطق 

وكندا وأستراليا، فال يزال التعليم اإلعالمي يصل إلى نسبة صغيرة من مدارس الواليات  
األمية  محو  عناصر  إدراج  مثل  الكبيرة،  اإلجنازات  بعض  إحراز  مت  حني  يف  املتحدة، 

للوالي التعليمية  املعايير  معظم  يف  وطنيتني  اإلعالمية  منظمتني  وإطالق  اخلمسني،  ات 
لتعليم وسائل اإلعالم، فإن معظم املعلمني والطالب يف الواليات املتحدة ليسوا على دراية  

  .(Douglas Kellner,2005)بالقضايا املتعلقة مبحو األمية اإلعالمية 

وسائل مع  التعامل  بكيفية  ما  حد  إلى  إعالمية  دراية  على  أننا  معظمنا  اعتقد   حيث 
املوسيقى  على  للعثور  الوسائط  أنواع  جميع  إلى  الوصول  كيفية  نعرف  فنحن  اإلعالم، 
واأللعاب واملعلومات والترفيه التي نريدها، ونحن ندرك وجوه العديد من املشاهير ونعرف  
الكثير من احلقائق عن حياتهم، وميكننا بسهولة إنشاء رسائل من خالل الصور ومقاطع 

ميلها على مواقع مختلفة على اإلنترنت، وبذلك من الواضح أننا  الفيديو والنصوص ثم حت
منها،   املعلومات  استيعاب  كيفية  ونعرف  اإلعالم،  لوسائل  أنفسنا  نعرض  كيف  نعرف 
ونعرف كيف نتسلى بها، ونعرف كيفية استخدامها إلنشاء رسائلنا اخلاصة ومشاركتها مع 

  ).W. JAMES POTTER,2018اآلخرين (

 David Considine  2002د معلم وسائط اإلعالم ديفيد كونسيداين  كما يؤك إال أنه
يقول: إذ  املتحدة،  األمم  منهج  يف  اإلعالمية  املعرفة  إلدخال  من  املسوغ  كثيًرا  أن  "مع 

الشباب يستطيعون دخول شبكة االتصاالت. ووسائل التواصل األخرى أكثر من أي جيل  
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باألخالقيات واملهارات العقلية، أو القابلية  آخر عبر التاريخ، فإنهم ال يتمتعون بالضرورة  
للتحليل والتقومي الناقد لعالقاتهم مع هذه التقنية، أو املعلومات التي يصادفونها. وال يعد  

البصري الناقد"،    -التنسيق  التفكير  والقدرة على إجناز مهام متعددة بديًال عن  اليدوي، 
  على وسائل اإلعالم. فالطالب يصدقون كل ما يرونه ويقرأونه ويشاهدونه

املفاهيم   هذه  باستخدام  اإلعالم،  وسائط  معلمي  من  وغيرها  ثومان  ابتكرت  وقد 
الرسائل  على  الطالب  ليطبقها  املصممة  الناقد  التفكير  أسئلة  من  قائمة  األساسية، 

 اإلعالمية التي يتعرضون لها، ومن بني هذه األسئلة: 

 كلفتها؟ (املؤلف، املنتج). َمْن ابتكر هذه الرسائل أو دفع  ●

 ملاذا وضعت؟ (الغاية).  ●

 ملَْن صممت الرسالة؟ (اجلمهور املستهدف).   ●

 كيف تلفت الرسالة االنتباه، وكيف تكون موثوقة؟ (التقنيات واألساليب). ●

(اختالف   ● مختلفة؟  بصورة  الرسالة  هذه  فهم  املختلفني  لألشخاص  ميكن  كيف 
 اجلمهور يف تعريف املعنى). 

أين  ما   ● وملاذا؟  املستثناة؟  أو  املشمولة  النظر  ووجهات  احلياة،  وأساليب  القيم، 
التحقق من  أو  املعلومات ووجهات نظر مختلفة،  ميكننا احلصول على مزيد من 

 هذه املعلومات؟ (البحث، التفكير الناقد). 

 ما الذي ميكنني فعله بهذه املعلومات؟ (صنع القرار).  ●

إ  املثقف  الشخص  يتمتع  معنى  وبذلك  ابتكار  على  بالقدرة  ثومان  تقوله  ما  وفق  عالمًيا 
شخصي من الرموز الشفوية والبصرية التي يتعرض لها يومًيا من خالل التلفاز واإلذاعة 
والتحديد،   االختيار  على  القدرة  إنها  واإلعالنات،  واملجالت  والصحف  واحلواسيب 

مغ نكون  لئال  حولنا،  يدور  مبا  والوعي  واملساءلة  معرضني  والتحدي  أو  سلبيني  أو  يبني 
(جاكويز، ما ف،  )  2010خلطر  قام شخص  واحد:  شيء  تشترك يف  اإلعالم  وسائل  كل 

اإلعالمية  األمية  محو  أساس  هو  السبب  هذا  وفهم  ما،  لسبب  إنشاؤه  ومت  بإنشائه، 
commonsensemedia) .( 

بدو اليوم خاصة بعد أن أصبح التحول عبر التطور التكنولوجي هو جوهر اإلعالم، وما ي 
اإلعالم يكن  ألم  جديدة،  تقنية  بظهور  قدًميا  يصبح  الطباعة،  جديًدا  ظهور  مع  جديًدا 

والصحافة، واإلذاعة، والتليفزيون، كل ذلك ألن طبيعة التحول التي تقود إليها التقنية، يف 
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باحلتمية   ماكلوهان  يسميه  ما  أمر  يف  النظر  تقتضي  واأليديولوجي،  العلمي  بعدها 
ة. إذن مفهوم اإلعالم اجلديد هو يف واقع األمر ميثل مرحلة انتقائية من ناحية التكنولوجي

 ).  2018علي حجازي إبراهيم، (الوسائل 

وبالنظر إلى منهج األمم املتحدة الذي أعدته اليونسكو وإطار الكفاءات املرتبط به يجمع  
متميزين   مجالني  اإلعال-بني  أساسيات  وتدريس  املعلومات  أساسيات  حتت    –متدريس 

مظلة واحدة: املعرفة األساسية للمعلومات واإلعالم ينقل هذا املنهج ما تعنيه املصطلحات  
فردي (   - بشكٍل  الشكل  مبني يف  من   -)  1كما هو  كٍل  موحد يجسد عناصر  مفهوم  إلى 

تدريس أساسيات املعلومات وتدريس أساسيات اإلعالم، معبًرا بذلك عن أهداف وغايات  
 ة.  منهج األمم املتحد

النتائج األساسية/ عناصر تدريس أساسيات 1الشكل ( ) كما جاء مبنهج األمم املتحدة: 
 املعلومات واإلعالم. 
 أساسيات املعلومات: 

استخدام مهارات  
تكنولوجيا  
املعلومات  

واالتصاالت يف  
 معاجلة املعلومات 

إيصال  
ونقل  

 املعلومات 

استخدام  
املعلومات مع  

احترام  
 األخالقيات 

تنظيم  
 املعلومات 

تقييم  
 املعلومات 

حتديد موقع  
املعلومات  
والوصول  

 إليها 

تعريف  
وتفصيل  

احلاجة إلى  
 املعلومات 

 أساسيات اإلعالم: 

فهم دور  

ووظائف اإلعالم  

فى املجتمعات  

 الدميوقراطية 

فهم الظروف التي  

تتمكن وسائل اإلعالم 

من تأدية وظائفها من  

 خاللها 

تقييم محتوى  

اإلعالم نقدًيا  

على ضوء  

 وظائف اإلعالم 

التعامل مع  

وسائل اإلعالم  

للتعبير عن  

الذات واملشاركة  

 الدميوقراطية 

مراجعة املهارات  

الالزمة، مبا فى ذلك 

تكنولوجيا املعلوماتية  

واالتصاالت، إلنتاج  

املضمون اإلعالمي  

 من قبل املستخدمني 

على   املعلومات  أساسيات  يشدد  ناحية  ناحية  من  ومن  املعلومات،  على  احلصول  أهمية 
  أخرى على تقييم هذه املعلومات واستخدامها مع مراعاة القيم األخالقية.
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  نتائج الدراسة: 
 ) يوضح نوع عينة الدراسة 1جدول (            

 %  ك   النوع 

 80.5 161  أنثى

 19.5 39  ذكر

 100.0 200  اإلجمالي 

) إلى أنه: جاء اإلناث يف املرتبة األولى من حيث العدد يف  1يشير اجلدول السابق رقم (  
%، بينما جاء الذكور يف املرتبة الثانية واألخيرة بنسبة 80,5كليات وأقسام اإلعالم بنسبة  

19,5.% 
  يوضح عمر عينة الدراسة )2جدول (

 % ك  العمر 

 54.0 108 عاًما20إلى  17من 

 46.0 92 عاًما23إلى  21من 

 100.0 200 اإلجمالي 

عاًما يف املرتبة األولى   20إلى    17يشير اجلدول السابق إلى أنه: جاء عمر العينة من   
من  54بنسبة   الدراسة  عينة  وجاء عمر  بنسبة    23إلى    %21،  يعكس 46عاًما  وهو   %

 عمر طالب اإلعالم يف املرحلة األولى واملرحلة الرابعة من املراحل اجلامعية. 
 دراسة يوضح اسم جامعة عينة ال) 3جدول (

 % ك  اجلامعة 
 50.0 100 أكتوبر 6

 50.0 100 جامعة أسيوط 

 100.0 200 اإلجمالي 

بنسبة   وأكتوبر  أسيوط  جامعتي  يف  الطالب  أعداد  تساوي  إلى  السابق  اجلدول  يشير 
 % لكٍل منهما.50

 يوضح رأي عينة الدراسة يف طبيعة تخصصهم ) 4جدول (

 % ك التخصص 

 85.5 171 نظري

 14.5 29 علمي

 100.0 200 اإلجمالي 
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أنه    على  لإلعالم  لدراستهم  اإلعالم  طالب  تقييم  جاء  أنه  إلى  السابق  اجلدول  يشير 
بنسبة   األولى  املرتبة  يف  "نظري"  بينما  85,5تخصص  تخصص  %14,5،  أن  يرون   %

 اإلعالم تخصص "عملي".  
 يوضح الفرق الدراسية لعينة الدراسة ) 5جدول (

 % ك  الفرقة 
 50.0 100 األولى 

 50.0 100 الرابعة 

 100.0 200 اإلجمالي 

 %.50يشير اجلدول السابق إلى تساوي الفرق الدراسية األولى والرابعة بنسبة  
 يوضح املحافظة التي ينتمي إليها عينة الدراسة ) 6جدول (

 % ك  املحافظة 

 50.0 100 أسيوط 

 25.5 51 اجليزة 

 13.5 27 القاهرة 

 3.0 6 البحيرة 

 1.5 3 الشرقية 

 1.5 3 الفيوم 

 1.5 3 املنوفية 

 1.0 2 سوهاج 

 5. 1 اإلسماعيلية

 5. 1 القليوبية 

 5. 1 أسوان 

 5. 1 دمياط 

 5. 1 اإلسكندرية

 100.0 200 اإلجمالي 

بنسبة    األولى  املرتبة  يف  أسيوط  محافظة  جاءت  أنه  إلى  السابق  اجلدول  %، 50يشير 
بنسبة   اجليزة  محافظة  محافظة  25,5يليها  الثالثة  املرتبة  ويف  الثانية،  املرتبة  يف   %

بنسبة  13,5القاهرة   البحيرة  محافظة  الرابعة  املرتبة  يف  يليها  املرتبة  %3،  يف  يليها   ،%
الفي محافظات  متساوية  اخلامسة  بنسب  واملنوفية  والشرقية  املرتبة  1,5وم  يف  يليها   ،%

سوهاج   محافظة  القيوبية،  1السادسة  محافظات  واألخيرة  السابعة  املرتبة  يف  يليها   ،%
متساوية   بنسب  واالسكندرية  دمياط  أسوان،  تقدم  0,5اإلسماعيلية،  تفسير  وميكن   .%
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الب قسم اإلعالم بكلية اآلداب  محافظة أسيوط مبنتصف عدد العينة بأنه مجموع عدد ط
لنفس   ينتمون  بأسيوط  اإلعالم  قسم  طالب  جميع  أن  يعكس  فهو  أسيوط،  جامعة 

أكتوبر بتنوع املحافظات التي ينتمي   6املحافظة، يف حني متيزت عينة الدراسة من جامعة 
محافظة، وميكن تفسير ذلك لكونها تقع يف العاصمة، وكذلك ألنها    12لها الطالب إلى  

من جام عدد  إلى  باإلضافة  اجلمهورية،  محافظات  كافة  من  الطالب  تستقبل  عة خاصة 
 الدول العربية واألفريقية. 

  

 يوضح انتماء عينة الدراسة لألحزاب السياسية ) 7جدول (

 % ك  العضوية يف حزب سياسي
 96.5 193 ال

 3.5 7 نعم

 100.0 200 اإلجمالي 

 ) جدول  نسبة  7يوضح  أن  حزب  96,5)  لعضوية  ينتمون  "ال"  الدراسة  عينة  من   %
 % فقط من عينة الدراسة. 3,5سياسي، بينما حصلت "نعم" على 

 ) يوضح تولي عينة الدراسة ملناصب حزبية8جدول (

 % ك  تولي منصب يف احلزب
 85.7 6 نعم

 14.3 1 ال

 100.0 7 اإلجمالي 

 ) جدول  أن  8يوضح  اإلعالم 85,7)  طالب  من  سياسية  ألحزاب  ينتمون  العينة  من   %
 %. 14,3يتولون مناصب يف أحزابهم، بينما جاءت "ال" يف املرتبة الثانية واألخيرة بنسبة 

 يوضح انتماء عينة الدراسة للجمعيات األهلية ) 9جدول (

 % ك  أهليةالعضوية يف جمعية  

 98.5 197 ال

 1.5 3 نعم

 100.0 200 اإلجمالي 

 ) الدراسة جلمعيات 9يوضح جدول  انضمام عينة  األولى يف  املرتبة  "ال" جاءت يف  أن   (
بنسبة   بنسبة  98,5أهلية  واألخيرة  الثانية  املرتبة  "نعم" جاءت يف  أن  %  1,5%، يف حني 

  فقط.  
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 ) يوضح حرص عينة الدراسة على قراءة الصحف 10جدول (

 % ك  احلرص على قراءة الصحف 
 54.0 108 نعم

 46.0 92 ال

 100.0 200 اإلجمالي 

 ) جدول  بنسبة  10يوضح  األولى  املرتبة  يف  جاءت  "نعم"  أن  الدراسة  54)  عينة  من   %
% وبذلك 46يقرؤون الصحف، بينما "ال" جاءت يف املرتبة الثانية واألخيرة بنسبة متقاربة  

رغم   فقط  العينة  نصف  هم  الصحف  قراءة  على  يحرصون  الذين  اإلعالم  طالب  فإن 
 تخصصهم اإلعالمي. 

 أسباب عزوف عينة الدراسة عن قراءة الصحف ) يوضح11جدول (

 % ك  أسباب العزوف عن قراءة الصحف 

 83.7 77 تفتقر للتفاعل املوجود بالسوشيال ميديا

 14.1 13 ال أجد فيها قضايا تخص الشباب أو تعبر عن واقعهم وحياتهم اليومية 

 2.2 2 أخرى 

 100.0 92 اإلجمالي 

) أن أسباب عدم قراءة عينة الدراسة للصحف جاء يف املرتبة األولى 11يوضح جدول ( 
%، يليها عبارة "ال أجد فيها  83,7عبارة "تفتقر للتفاعل املوجود بالسوشيال ميديا" بنسبة  

بنسبة   اليومية"  وحياتهم  واقعهم  عن  تعبر  أو  الشباب  تخص  يف    ،%14.1قضايا  يليها 
%، وقد ذكر املبحوثون أسباب أخرى مثل: ليس 2,2املرتبة الثالثة واألخيرة "أخرى" بنسب  

ينشرون   بعضها  الفضائية  والقنوات  ميديا  السوشيال  لكن  كلي  بشكٍل  فقط  التفاعل 
 األخبار بسرعة فائقة فيقل فضولنا للتعرف على األخبار وانتظار صدور الصحف. 

 ة الدراسة على سماع الراديو) يوضح حرص عين12جدول (

 % ك  احلرص على سماع الراديو 

 52.5 105 نعم

 47.5 95 ال

 100.0 200 اإلجمالي 

أن    يوضح اجلدول    الراديو،  52,5السابق  سماع  على  يحرصون  الدراسة  عينة  من   %
%،  47,5حيث جاءت "نعم" يف املرتبة األولى، يليها يف املرتبة الثانية واألخيرة "ال" بنسبة  

رغم   الراديو  سماع  على  يحرصون  الذين  هم  فقط  تقريًبا  العينة  نصف  أن  وبذلك جند 
 تخصصهم اإلعالمي وطبيعة دراستهم. 
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 ) يوضح أسباب عزوف عينة الدراسة عن سماع الراديو13جدول (

 % ك  أسباب العزوف عن سماع الراديو 
 46.3 44 ليس لدي وقت لسماعه

 45.3 43 االجتماعيأفضل شبكات التواصل 

 8.4 8 موضوعاته مكررة وال تقدم جديًدا

 100.0 95 اإلجمالي 

) أن سبب عزوف عينة الدراسة من طالب اإلعالم الستماع الراديو  13يوضح جدول ( 
بنسبة   لسماعه"  وقت  لدي  "ليس  عبارة  األولى  املرتبة  يف  جاء  يف  46.3حيث  يليها   ،%

التواصل االجتماعي" بنسبة متقاربة   "أفضل شبكات  الثانية عبارة  يليها  45.3املرتبة   ،%
الثالثة واألخيرة   املرتبة  بنسبة  " يف  %، وتضمنت  8.4موضوعاته مكررة وال تقدم جديًدا" 

 أخرى عبارات مثل: أستمع إليه بشكٍل محدوٍد فقط بعض برامجي املفضلة.  
 ) يوضح حرص عينة الدراسة على مشاهدة التليفزيون14جدول (

 % ك  احلرص على مشاهدة التليفزيون

 87.0 174 نعم

 13.0 26 ال

 100.0 200 اإلجمالي 

 ) جدول  مشاهدة 14يوضح  على  اإلعالم  طالب  من  الدراسة  عينة  حرص  مدى   (
% 13%، بينما جاءت "ال" بنسبة  87التليفزيون، حيث جاءت "نعم" يف املرتبة األولى بنسبة  

 فقط.  
 ) يوضح أسباب عزوف عينة الدراسة عن مشاهدة التليفزيون15جدول (

 % ك  أسباب العزوف عن مشاهدة التليفزيون
 73.1 19 أشاهد برامجي ومسلسالتي املفضلة على اليوتيوب

 26.9 7 ليس لدي وقت ملتابعته

 100.0 26 اإلجمالي 

 ) جدول  الدراسة  15يوضح  عينة  من  اإلعالم  طالب  من  بعض  عزوف  أسباب  أن   (
ملشاهدة التليفزيون جاءت عبارة "أشاهد برامجي ومسلسالتي املفضلة على اليوتيوب" يف  

بنسبة   األولى  ملتابعته"  73.1املرتبة  وقت  لدي  "ليس  عبارة  الثانية  املرتبة  يف  يليها   ،%
التوك  %، وتضمنت أخرى عبار26.9بنسبة   ات مثل: أحرص على مشاهدة بعض برامج 

  شو. 
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  )  16جدول (               

 ظروف تعرض عينة الدراسة من طالب اإلعالم لإلعالم التقليدي (صحف، راديو وتليفزيون)

 % ك  ظروف تعرض طالب اإلعالم لإلعالم التقليدي

 44.5 89 لقضاء وقت الفراغ 

 33.0 66 ال يوجد ظروف محددة 

 24.5 49 حال عدم فهم أحداث معينةيف 

 24.0 48 يف األوقات التي أتابع فيها برامج محددة 

 20.5 41 يف أوقات األزمات

 200 اإلجمالي 

 ) بنسبة  16يوضح جدول  األولى  املرتبة  الفراغ" يف  وقت  "لقضاء  أنه قد جاءت عبارة   (
بنسبة  44.5 يوجد ظروف محددة"  "ال  عبارة  الثانية  املرتبة  يليها يف  يليها يف %33،   ،%

بنسبة   معينة"  أحداث  فهم  عدم  حال  "يف  عبارة  الثالثة  املرتبة  24.5املرتبة  يف  يليها   ،%
%، يليها يف املرتبة اخلامسة 24"يف األوقات التي أتابع فيها برامج محددة" بنسبة   الرابعة

%. يتضح من النتائج أن تعرض طالب اإلعالم 20.5واألخيرة "يف أوقات األزمات" بنسبة  
التقليدي بشكٍل منتظٍم، بقدر ما  التعرض لإلعالم  للتليفزيون ال يدل على حرصهم على 

الفراغ   بأوقات  وعدم وجود ظروف محددة يف حني تأخر سبب مهم لتعرض  هو مرتبط 
 دارسي تخصص اإلعالم وهو أوقات األزمات يف املرتبة األخيرة.  

 ) أسباب متابعة طالب اإلعالم لإلعالم التقليدي (صحافة، راديو وتليفزيون)17جدول (

 % ك  أسباب متابعة اإلعالم التقليدي

 61.0 122 اليومية للتعرف على األحداث والقضايا 

 39.0 78 للتعرف على ما يجري يف العالم من أحداث 

 30.0 60 لقضاء وقت الفراغ 

 29.5 59 لزيادة ثقافتي ومعرفتي حول مختلف األمور

 25.5 51 الكتساب اخلبرة احلياتية وتنمية املهارات

 24.0 48 ألسباب متعلقة مبجال دراستي 

 12.0 24 اجلديدة يف حل املشاكلللتعرف على األساليب 

 8.5 17 لاللتقاء بأفراد األسرة واجللوس معهم 

 1.0 2 أخرى 

 200 اإلجمالي 

% 61) تصدر سبب "للتعرف على األحداث والقضايا اليومية" بنسبة  17يوضح جدول ( 
العالم من أحداث"   ما يجري يف  "للتعرف على  الثانية  املرتبة  يليها يف  األولى،  املرتبة  يف 
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بنسبة  39بنسبة   الفراغ"  وقت  "لقضاء  الثالثة  املرتبة  يف  يليها  يف %30،  جاء  بينما   ،%
 %. 1ة املرتبة األخيرة بنسب

) املوضوعات التي يحرص دارسو اإلعالم من عينة الدراسة على متابعتها فى اإلعالم  18جدول (                  
 التقليدي

املوضوعات التي يحرص دارسو اإلعالم من عينة الدراسة على متابعتها يف  

 اإلعالم التقليدي 
 % ك 

 55.0 110 ترفيهية

 32.5 65 والسياسية املوضوعات اإلخبارية 

 12.5 25 املوضوعات االقتصادية 

 100.0 200 اإلجمالي 

 ) جدول  بنسبة  18يوضح  الترفيهية  املوضوعات  جاء  أنه  أن 55)  من  الرغم  على   %
تخصصهم الدراسي يتطلب منهم اإلملام بالقضايا الداخلية واخلارجية يف املجتمع، يليها  

بنسبة   والسياسية  اإلخبارية  واألخيرة  32,5املوضوعات  الثالثة  املرتبة  يف  يليها   ،%
 %. 12,5املوضوعات االقتصادية 

حرص عينة الدراسة على التعرض لإلعالم اجلديد أو اإلعالم البديل من   يوضح )19جدول (              
 مواقع إلكترونية ووسائل التواصل االجتماعي 

حرص عينة الدراسة على التعرض لإلعالم اجلديد أو اإلعالم البديل من مواقع  

 إلكترونية ووسائل التواصل االجتماعي 
 % ك 

 94.5 189 نعم

 5.5 11 ال

 100.0 200 اإلجمالي 

  ) بنسبة  19يوضح جدول  "نعم"  أنه تصدرت  يليها يف    94.5)  األولى، يف حني  املرتبة 
 % فقط. 5,5املرتبة الثانية واألخيرة "ال" بنسبة 

  

  لإلعالم اجلديد خالل األسبوع  ) يوضح تعرض عينة الدراسة20جدول (
التعرض لإلعالم اجلديد خالل 

 األسبوع 
 االنحراف املعياري  املتوسط احلسابي  النسبة املئوية  ك 

 23.5 47 يوم أو يومني 

2.3500 .83726 
 18.0 36 أيام 5أو  3

 58.5 117 يومًيا

 100.0 200 اإلجمالي 
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 ) جدول  أن  20يوضح  الدراسة58,5)  عينة  من  اجلديد  %  لإلعالم  يومًيا  يتعرضون 
يليها يف   األسبوع،  بنسبة  خالل  باألسبوع  يومني  أو  يوم  الثانية  يليها يف 23.5املرتبة   ،%

 %.18أيام باألسبوع بنسبة  5أو  3املرتبة الثالثة واألخيرة 
) يوضح سبب انتشار استخدام مواقع التواصل االجتماعي بني الشباب من وجهة نظر 21جدول (              

 عينة الدراسة 
 % ك  االجتماعي سبب انتشار استخدام مواقع التواصل

 82.5 165 وجودها يف الهواتف الذكية املتواجدة معنا طوال الوقت 

 15.0 30 عدم استخدام مواقع التواصل االجتماعي يشعرني بالعزلة 

 2.5 5 أخرى 

 100.0 200 اإلجمالي 

 ) جدول  أن  21يوضح  انتشار  82,5)  يف  السبب  بأن  يعتقدون  الدراسة  عينة  من   %
هي  نظرهم  وجهة  من  الشباب  بني  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف   استخدام  وجودها 

الهواتف الذكية املتواجدة مع الشباب طوال الوقت، يليها يف املرتبة الثانية عدم استخدام 
%، يليها يف املرتبة الثالثة واألخيرة  15لعزلة بنسبة  مواقع التواصل االجتماعي يشعرني با

%، وقد تضمنت عبارات مثل: توافرها طوال الوقت وسرعتها، أيًضا يف  2,5أخرى بنسبة  
فقط   ليس  اخلبر  مع  التفاعل  على  وقدرتنا  احلياتية  اليومية  املواقف  أو  األخبار  نقل 

 مشاهدته أو سماعه.
ا يف اإلعالم  ) يوضح حرص عينة الدراسة عل22جدول ( ى التعرض للمحتوى الذي يقدم مضموًنا سياسّيً

 اجلديد

 ك  احلرص على التعرض ملحتوى سياسي يف اإلعالم اجلديد
النسبة  

 املئوية 

املتوسط 

 احلسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 26.5 53 نادرًا

2.3250 .86784 
 14.5 29 أحياًنا 

 59.0 118 دائًما 

 100.0 200 اإلجمالي 

%، يليه يف املرتبة الثانية  59) أنه جاء يف املرتبة األولى "دائًما" بنسبة  22يوضح جدول ( 
  %.14.5%، يليه يف املرتبة الثالثة واألخيرة أحياًنا بنسبة  26.5"نادرًا" بنسبة  
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) أهم األسباب التي جتعل دارسي اإلعالم يحرصون على التعرض للمحتوى السياسي يف  23جدول (
 اإلعالم اجلديد 

 % ك  األسباب 

 48.5 97 للتعرف على وجهات نظر مختلفة

 39.0 78 لقدرتي على التفاعل ومشاركة وجهة نظري

 34.0 68 ألنها تتمتع مبستوى عاٍل من احلرية

 34.0 68 إمدادي باملعلومات السياسية وتعمق فهمي

 23.0 46 ملوضوعات سياسيةالتعرف على وجهات نظر املعارضني واملؤيدين 

 22.5 45 تساعدني على تبني وجهة نظر خاصة بي

 19.5 39 تساعدني يف مناقشاتي السياسية مع اآلخرين

 10.0 20 التواصل مع الصفحات الرسمية ملؤسسات احلكومية

 2.0 4 حتسن من عملي احلزبي

 200 اإلجمالي 

"للتعرف على وجهات نظر مختلفة" بنسبة   عبارة) جاء يف املرتبة األولى  23يوضح جدول( 
بنسبة  48.5 نظري"  وجهة  ومشاركة  التفاعل  على  "لقدرتي  الثانية  املرتبة  يف  يليه   ،%

"إمدادي 39 و  احلرية"  من  عاٍل  تتمتع مبستوى  "ألنها  عبارتي  الثالثة  املرتبة  يف  يليه   ،%
السياسية وتعمق فهمي" بنسبة   املرت34باملعلومات  "حتسن   بة األخيرة عبارة %، وجاء يف 

%، وميكن تفسير هذه النسبة الضئيلة بسبب ضعف مشاركة  2من عملي احلزبي" بنسبة  
) والذي وضح أن 7طالب اإلعالم باألحزاب السياسية كما عكستها نتيجة جدول رقم (

 % من عينة الدراسة ال ينتمون ألحزاب سياسية. 96,5
  التي يتابعها دراسو اإلعالم من عينة الدراسة ) يوضح أهم املوضوعات السياسية 24جدول (

 % ك  أهم املوضوعات السياسية التي يتابعها دراسو اإلعالم 

 63.0 126 قرارات حكومية مثل حتريك األسعار

 41.5 83 تصريحات املسؤولني حول القضايا الداخلية واخلارجية 

 25.5 51 تعديالت وزارية 

 20.5 41 مؤمتراتما تقوم به احلكومة من 

 3.5 7 أخرى 

 200 اإلجمالي 

 ) املرتبة  24يوضح جدول  "قرارات حكومية مثل حتريك األسعار" يف  أنه جاءت عبارة   (
بنسبة   القضايا  63األولى  حول  املسؤولني  "تصريحات  عبارة  الثانية  املرتبة  يف  يليها   ،%

بنسبة   واخلارجية"  بنسبة 41.5الداخلية  وزارية"  "تعديالت  الثالثة  املرتبة  يف  يليها   ،%
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%، يليها  20.5رتبة الرابعة "ما تقوم به احلكومة من مؤمترات" بنسبة  %، يليها يف امل25.5
 %.  3,5يف املرتبة اخلامسة واألخيرة "أخرى" بنسب 

  ترتيب عينة الدراسة للمصادر التي يحصلون منها على املعلومات السياسية )25جدول (              

 املصادر
الترتيب 

 األول 

الترتيب 

 الثاني 

الترتيب 

 الثالث 
 الرتبة  الوزن املرجح 

 2 2.0250 38 92 61 التليفزيون

 5 3100. 32 12 2 الراديو 

 3 6550. 34 26 15 الصحف واملجالت 

 4 5850. 62 23 3 األصدقاء واملعارف

 1 2.2700 24 38 118 وسائل التواصل االجتماعي

 6 1550. 10 9 1 الندوات واملؤمترات 

 ) جدول  يليها  25يوضح  االجتماعي"،  التواصل  "وسائل  األولى  املرتبة  يف  جاءت  أنه   (
"التليفزيون" يف املرتبة الثانية، يليها يف املرتبة الثالثة "الصحف واملجالت" يليها يف املرتبة  
 الرابعة "األصدقاء واملعارف" يليها يف املرتبة اخلامسة "الراديو"، يليها يف املرتبة السادسة

 واألخيرة "الندوات واملؤمترات". 
  )  26جدول (

  ترتيب عينة الدراسة للمصادر التي يحصلون منها على املعلومات السياسية يف اإلعالم اجلديد 
ترتيب مصادر املعلومات السياسية يف  

 اإلعالم اجلديد

الترتيب 

  األول 

الترتيب 

 الثاني 

الترتيب 

 الثالث 
 الرتبة  الوزن املرجح 

 1 2.6150 18 29 149 فيسبوك 

 3 1.1950 119 33 18 تويتر

 2 1.9000 35 129 29 يوتيوب

 4 2900. 28 9 4 مدونات 

 ) جدول  يليها26يوضح  "فيسبوك"،  األولى  املرتبة  فى  جاء  أنه  املرتبة   )  يف  "يوتيوب" 
 يليها يف املرتبة الرابعة "املدونات".  ،الثانية، يليها يف املرتبة الثالثة "تويتر" 

  ) يوضح مدى حرص عينة الدراسة على متابعة املحتوى السياسي كامًال 27جدول (
مدى احلرص على متابعة املحتوى السياسي 

 كامًال 
 االنحراف املعياري  املتوسط احلسابي  النسبة املئوية  ك 

 19.5 39 مبتابعة عنوان املحتوى فقط

2.2450 .76017 
 36.5 73 مبتابعة جزء من املحتوى

 44.0 88 مبتابعة املحتوى بأكمله

 100.0 200 اإلجمالي 
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 ) جدول  بنسبة  27يوضح  األولى  املرتبة  يف  بأكمله"  املحتوى  "متابعة  عبارة  جاءت  أنه   (
بنسبة  44 الثانية  املرتبة  يف  املحتوى"  من  جزء  "مبتابعة  يليها  باملرتب  %36.5،  يليها   ،%

  %.19.5الثالثة واألخيرة "مبتابعة عنوان املحتوى فقط" بنسبة 
 دارسي اإلعالم تتابع معلومات سياسية أثناء تعرضهم لإلعالم اجلديد) العوامل التي جعلت 28جدول (

 % ك  العوامل

 62.5 125 تساعدني يف املناقشات السياسية مع اآلخرين

 32.0 64 تفيدني يف عملي السياسي أو اإلعالمي أو احلزبي

 5.5 11 االثنان مًعا

 100.0 200 اإلجمالي 

عبارة "تساعدني يف املناقشات السياسية مع اآلخرين" يف  ) أنه جاءت  28يوضح جدول (  
%، يليها "تفيدني يف عملي السياسي أو اإلعالمي أو احلزبي"  62.5املرتبة األولى بنسبة  

  %.5.5%، يليها باملرتب الثالثة واألخيرة "االثنان مًعا" بنسبة 32يف املرتبة الثانية بنسبة 
الدراسة يف معاجلة اإلعالم اجلديد للموضوعات السياسية من حيث كونها ) يوضح رأي عينة 29جدول (

 كافية وتعد بديًال عن وسائل اإلعالم التقليدية 
 % ك  
 54.0 108 ال

 46.0 92 نعم

 100.0 200 اإلجمالي 

%، يليها "نعم" يف املرتبة  54) أنه جاءت "ال" يف املرتبة األولى بنسبة  29يوضح جدول ( 
  %. 46الثانية بنسبة متقاربة 

) يوضح أسباب رأي عينة الدراسة املعتقدين فى عدم كفاية معاجلة اإلعالم اجلديد  30جدول (
 يةللموضوعات السياسية وأنها ال تعد بديًال عن وسائل اإلعالم التقليد

 % ك  األسباب 

 55.6 60 راء شخصية خالية من البيانات الدقيقة آأغلبها 

 48.1 52 مجهولة املصدر

 37.0 40 معلومات غير كافية 

 14.8 16 يوجد عدم اهتمام من جانب اإلعالم اجلديد باملعلومات السياسية

 1.9 2 أخرى 

 108 اإلجمالي 

راء شخصية خالية من البيانات الدقيقة" آ) أنه جاءت عبارة "أغلبها  30يوضح جدول ( 
%، 48.1%، يليها "مجهولة املصدر" يف املرتبة الثانية بنسبة  55.6يف املرتبة األولى بنسبة  

"يوجد   %، يليها يف املرتبة الرابعة37يليها يف املرتبة الثالثة "معلومات غير كافية" بنسبة  
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بنسبة  عدم   السياسية"  باملعلومات  اجلديد  اإلعالم  جانب  من  يليها يف 14.8اهتمام   ،%
 %1.9املرتبة اخلامسة واألخيرة "أخرى" بنسبة  

) األساليب املقترحة لزيادة فاعلية اإلعالم اجلديد يف تغطية املوضوعات السياسية من وجهة  31جدول (
 عينة الدراسة 

 % ك   األساليب املقترحة 

 54.6 59 االلتزام باملوضوعية وفصل الرأي عن احلقيقة بالتقارير والبث املباشر

 26.9 29 تنوع املصادر 

 18.5 20 أخرى تذكر

 100.0 108 اإلجمالي 

 ) جدول  احلقيقة 31يوضح  عن  الرأي  وفصل  باملوضوعية  االلتزام  "عبارة  جاءت  أنه   (
%، يليها "تنوع املصادر" يف املرتبة  54.6األولى بنسبة  بالتقارير والبث املباشر" يف املرتبة  

%، وتضمنت عبارات  18.5"أخرى" بنسبة   %، يليها يف املرتبة الثالثة26.9الثانية بنسبة  
 مثل: استخدام مصادر مؤكدة ومعتمدة لتجنب نشر الشائعات.

لسوشيال ميديا مع  ) مدى حرص عينة الدراسة على مناقشة املحتوى السياسي املوجود على ا32جدول (
 اآلخرين 

 % ك 

 51.0 102 مناقشته بشكٍل مباشٍر مع األسرة واألصدقاء 

 44.5 89 مناقشته على مواقع التواصل االجتماعي 

 4.5 9 االثنان مًعا

 100.0 200 اإلجمالي 

 ) أنه جاء32يوضح جدول  املرتبة   )  واألصدقاء" يف  األسرة  مع  مباشٍر  بشكٍل  "مناقشته 
بنسبة   الثانية 51األولى  املرتبة  يف  االجتماعي"  التواصل  مواقع  على  "مناقشته  يليها   ،%
 %.4.5االثنان مًعا " بنسبة  %، يليها يف املرتبة الثالثة "44.5بنسبة متقاربة 

) مدى شعور عينة الدراسة بأن استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي أثر على مستواهم  33جدول (
 اتهم األسرية واالجتماعية الدراسي وعالق

 % ك  

 53.5 107 لم تؤثر

 43.0 86 نعم لها تأثير إيجابي

 3.5 7 نعم لها تأثير سلبي

 100.0 200 اإلجمالي 

%، يليها "نعم لها  53.5) أنه جاء "لم تؤثر" يف املرتبة األولى بنسبة  33يوضح جدول (  
نعم  "%، يليها يف املرتبة الثالثة واألخيرة  43تأثير إيجابي" يف املرتبة الثانية بنسبة متقاربة  

 %.3.5لها تأثير سلبي" بنسبة 
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 ى استخدام مواقع التواصل االجتماعي ) رأي عينة الدراسة فى تشجيع اآلخرين عل34جدول (            

 % ك  

 70.5 141 نعم

 29.5 59 ال

 100.0 200 اإلجمالي 

  ) جدول  بنسبة  34يوضح  األولى  املرتبة  يف  "نعم"  جاءت  أنه  يف  70.5)  "ال"  يليها   ،%
 %.29.5املرتبة الثانية بنسبة متقاربة 

 السياسية يف اإلعالم اجلديد ) يوضح تقييم عينة الدراسة للقضايا 35جدول (

  
 درجة املوافقة 

املتوسط  اإلجمالي 
 احلسابي 

االنحراف 
 املعياري 

 معارض محايد موافق
 % ك  % ك  % ك  % ك 

أرى أن املوضوعات  
السياسية يتم تناولها 

بطريقة غير 
 موضوعية ومتحيزة

109 54.5 71 35.5 20 10.0 200 100 .4450 .67024 

يجب على أتفهم أنه 
التأني قبل مشاركة  
أي محتوى سياسي 

 للتأكد من صحته

170 85.0 24 12.0 6 3.0 200 100 .8200 .45677 

أحتمس لآلراء  
الساخرة لبعض 

مستخدمي شبكات  
التواصل االجتماعي 
حول بعض القضايا  

 السياسية 

51 25.5 71 35.5 78 39.0 200 100 -.1350 .79368 

يف  باملشاركة  أقوم 
وندوات   مؤمترات

 تتبع الوزارات
54 27.0 74 37.0 72 36.0 200 100 -.0900 .79059 

أقوم بإلقاء  
محاضرات للتوعية 
بأهمية املشاركة 

 السياسية 

68 34.0 57 28.5 75 37.5 200 100 -.0350 .84697 

أسهم من خالل 
كتاباتي على صفحتي 

مبواقع التواصل 
االجتماعي يف إيجاد 

حلول بعض 
املوضوعات 

 السياسية 

75 37.5 83 41.5 42 21.0 200 100 .1650 .74872 
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أرى أن هناك قصورًا 
يف التوعية بأهمية 

اإلجنازات احلكومية 
خاصة يف مجال  

اإلصالح االقتصادي 
 واملنظومة الصحية 

104 52.0 65 32.5 31 15.5 200 100 .3650 .73790 

يظهر لي من  
التحليالت اإلخبارية 
لإلعالم اجلديد أن 

لدول أجنبية مصلحة 
يف عرقلة النمو 

السياسي  
 واالقتصادي يف مصر

120 60.0 48 24.0 32 16.0 200 100 .4400 .75448 

متابعتي للموضوعات 
السياسية من خالل  

اإلعالم اجلديد 
جعلتني أشعر 

باحلماس للمشاركة 
يف املؤمترات  

الرئاسية للشباب  
وااللتحاق ببرنامج  
إعداد القيادات 

 الشابة 

83 41.5 65 32.5 52 26.0 200 100 .1550 .80885 

أشعر بالثقة جتاه كل  
ما يعرض على  
 السوشيال ميديا

28 14.0 50 25.0 122 61.0 200 100 -.4700 .72922 

 ) جدول  أي  35يوضح  مشاركة  قبل  التأني  على  يجب  أنه  "أتفهم  عبارة  تصدرت  أنه   (
بنسبة   الدراسة  عينة  موافقة  من صحته"  للتأكد  املرتبة  85محتوى سياسي  يليها يف   ،%

الثانية "أرى أن املوضوعات السياسية يتم تناولها بطريقة غير موضوعية ومتحيزة" بنسبة  
الث54.5 املرتبة  يف  يليها  اإلجنازات  %،  بأهمية  التوعية  يف  قصورًا  هناك  أن  "أرى  الثة 

 %.52احلكومية خاصة يف مجال اإلصالح االقتصادي واملنظومة الصحية" بنسبة 

أما العبارات التي علق عليها عينة الدراسة "بعدم املوافقة" جاءت يف املرتبة األولى "أشعر  
بنسبة ميديا"  السوشيال  على  يعرض  ما  كل  جتاه  الثانية  61  بالثقة  املرتبة  يف  يليها   ،%

بعض   حول  االجتماعي  التواصل  شبكات  مستخدمي  لبعض  الساخرة  لآلراء  "أحتمس 
%، يليها يف املرتبة الثالثة "أقوم بإلقاء محاضرات للتوعية  39القضايا السياسية" بنسبة  

 %.37,5بأهمية املشاركة السياسية" بنسبة 
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عينة الدراسة باحلياد فجاءت يف املرتبة األولى "أسهم من  أما العبارات التي التزمت فيها  
بعض   حلول  إيجاد  يف  االجتماعي  التواصل  مبواقع  صفحتي  على  كتاباتي  خالل 

بنسبة   السياسية"  يف  41.5املوضوعات  باملشاركة  "أقوم  الثانية  املرتبة  يف  يليها   ،%
بنسبة   الوزارات"  تتبع  وندوات  ا37مؤمترات  املرتبة  يف  يليها  أن  %،  "أرى  عبارتي  لثالثة 

لآلراء  و"أحتمس  ومتحيزة"  موضوعية  غير  بطريقة  تناولها  يتم  السياسية  املوضوعات 
التواصل االجتماعي حول بعض القضايا السياسية"  الساخرة لبعض مستخدمي شبكات 

 %.35.5بنسبة 
  ) يوضح اجتاه عينة الدراسة نحو القضايا السياسية على السوشبال ميديا36جدول (

 االنحراف املعياري  املتوسط احلسابي  النسبة املئوية  ك  االجتاه 

 9.0 18 سلبي

0650 49192 . 
 75,5 151 محايد

 15,5 31 إيجابي 

 100,0 200 اإلجمالي 

 ) رقم  اجلدول  نتائج  عينة  36تشير  من  اإلعالم  طالب  من  املبحوثني  اجتاه  أن  إلى   (
القضايا السياسية على السوشيال ميديا "محايد" يف املرتبة األولى بنسبة   نحوالدراسة  

بنسبة  75,5 الثانية  املرتبة  "إيجابي" يف  اجتاه  يليها  الثالثة  %15,5،  املرتبة  يليها يف   ،%
 %. 9.0نسبة واألخيرة "سلبي" ب 

) يوضح اجتاه عينة الدراسة نحو مصداقية منشور قناة اجلزيرة وإمكانية نشره على  37جدول (     
صفحاتهم مبواقع التواصل االجتماعي الذي تضمن سخرية من أزمة املواصالت املوجودة مبصر من  

 عشرات السنني بحسب وصف القناة
 % ك   منشور قناة اجلزيرة

 71.0 142 ال

 29.0 58 نعم

 100.0 200 اإلجمالي 

 ) جدول  األولى 37يوضح  املرتبة  فى  صفحاتهم  على  لنشره  "ال"  ب  االجتاه  جاء  أنه   (
%، وتضمنت تعليقات 29بفرق كبير عن "نعم" بنسبة   %، يليها يف املرتبة الثانية71بنسبة  

املبحوثني عبارات مثل "حتمل نوايا غير طيبة"، "غير مهتم"، "غير موثوق يف مصدرها"، "ال  
أثق بنواياها جتاه مصر"، "سياستها اإلعالمية حتارب مصر"، "قناة ال تعرف املصداقية"، 

ومعار عدوانية  "قناة  تعرضه"،  فيما  الصدق  تعرف  "ال  "ال  متابعتها"،  "أكره  ملصر"،  ضة 
غير  أخبارها  الوقت  "أغلب  موضوعية"،  غير  "قناة  تقدمه"،  فيما  أثق  "ال  أشاهدها"، 
صحية"، "تبث أخبارًا غير صحيحة"، "قناة اجلزيرة ال تقوم إال بنشر األخبار السيئة عن  
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" للخبر"،  آخر  مصدر  من  التأكد  من  "البد  العالم"،  أمام  مكانتها  لتشوه  أن مصر  أعتقد 
العنف"،   االنقالب واحلض على  التحريض على  بُعد سياسي غير واضح وهو  له  املنشور 
بقضايا   "متاجرة  قدًميا"،   محتوى  "تعرض  الفتنة"،  وإثارة  البلد  هدم  تريد  "اجلزيرة 

 قدمية".  

وتعليق إيجابي بأنها "تستهدف حل مشكلة املواصالت"، وبذلك تعكس العبارات التي كتبها 
وأنها قناة حتمل   ثقة فيما تقدمه قناة اجلزيرة من أخبار  طالب اإلعالم أن هناك عدم 

  نيات سيئة جتاه مصر.  
ضمن خبًرا عن  ) يوضح اجتاه عينة الدراسة نحو مصداقية منشور قناة النيل لألخبار الذي ت38جدول (

موقع إخواني ينشر الشائعات بحسب وصف القناة وامكانية نشرهم لهذا املنشور على صفحاتهم مبواقع  
 التواصل االجتماعي

 % ك   منشور قناة النيل األخبار
 66.0 132 ال

 34.0 68 نعم

 100.0 200 اإلجمالي 

 ) جدول  التواصل 38يوضح  مبواقع  صفحاتهم  على  لنشره  ب"ال"  االجتاه  جاءت  أنه   (
بنسبة   األولى  املرتبة  يف  الثانية66االجتماعي  املرتبة  يف  يليها  بنسبة   %،  %، 34"نعم" 

يف  "موثوق  مهتم"،  "غير  مهم"،  غير  "موضوع  مثل  عبارات  املبحوثني  تعليقات  وتضمنت 
للتوعية   مهم  "منشور  أعرف  مصدرها"،  "ال  مصر"،  لها  تتعرض  التي  األحداث  بتحريف 

الدولة  "قناة  التوعية"،  "تستهدف  تقدمه"،  فيما  "أثق  هو صادق"،  ما  "تنشر  املوقع"،  هذا 
تبث أخبار موثوقة"، "قناة النيل تتمتع مبصداقية عالية"، "تقوم بتوعية جماهيرية ملحاربة  

ا "نشر  الدولة"،  يف  املشكالت  تثير  التي  أن  الشائعات  أي  اإلخواني"،  للموقع  يروج  خلبر 
تقدم   أن  لكنها حتتاج  بأخبارها،  موثوق  قناة  لألخبار  النيل  قناة  أن  على  تؤكد  العبارات 

 مضموًنا يهم اجلمهور. 
) يوضح اجتاه عينة الدراسة نحو مصداقية منشور قناة العربية الذي تضمن خبًرا عن مذيع  39جدول (

س تركيا بحسب وصف القناة وإمكانية نشره على صفحاتهم مبواقع  بريطاني يحرج الرئيس أردوغان رئي
  التواصل االجتماعي 

 % ك  منشور قناة العربية 
 70.5 141 ال

 29.5 59 نعم

 100.0 200 اإلجمالي 
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 ) بنسبة  39يوضح جدول  األولى  املرتبة  "ال" يف  أنه جاء االجتاه ب  يليها يف  70.5)   ،%
%، وتضمنت تعليقات املبحوثني عبارات مثل "غير مهتم"،  29.5"نعم" بنسبة   املرتبة الثانية

صراحة   بكل  رأيي  قول  وميكنني  بها  موثوق  "أخبارها  ملصر"،  الكراهية  يحمل  "أردوغان 
ردوغان ال يقوم بالرد دون إحراج ألنه ال يقول احلقيقة"، "غير مهتم  وحرية دون قيد"، "أ

بالسياسة"، "أردوغان يكره مصر"، "ال أنشر أخبارًا بها إساءة لرئيس دولة أخرى"، "املذيع  
القومي  باألمن  لإلخالل  تركيا  "محاولة  نفسه"،  إلظهار  اآلخرين  إحراج  عليه  يجب  ال 

تركي بأن  يعتقد  "أردوغان  حتت  املصري"،  العربية  الدول  تكون  أن  ويجب  خالفة  دولة  ا 
 سيطرته". 

وبذلك يظهر عدم حرص طالب اإلعالم على ذكر رأيهم بقناة العربية قدر حرصهم على  
  التعليق على اخلبر نفسه وإبراز العداء من أردوغان إلى مصر.  

 : نتائج اختبارات الفروض
األول: لإلعالم    الفرض  التعرض  اخلصائص  يختلف  باختالف  واجلديد  التقليدي 

  الدميوجرافية لدارسي اإلعالم.

  ) يوضح الفروق بني النوع والتعرض لإلعالم التقليدي واجلديد 40جدول (

 وسائل اإلعالم
 النوع 

 2كا املجموع 
درجة 
 احلرية 

مستوى  
 املعنوية 

معامل  
 أنثى ذكر فاي

 الصحف 
 108 88 20 ك 

.144 1 .704 - 
% 51.3% 54.7% 54.0% 

 الراديو 
 105 86 19 ك 

.278 1 .598 - 
% 48.7% 53.4% 52.5% 

 التليفزيون
 174 137 37 ك 

2.654 1 .103 - 
% 94.9% 85.1% 87.0% 

 اإلعالم اجلديد
 189 150 39 ك 

2.820 1 .093 - 
% 100.0% 93.2% 94.5% 

     200 161 39 ن املجموع 

  - وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير النوع (ذكر  عدم يتضح من اجلدول السابق 
(الصحف التقليدي  لإلعالم  والتعرض  اجلديد،   –الراديو   –أنثى)  واإلعالم   التليفزيون)، 

النوع   بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  بوجود  القائل  الفرض  صحة  يثبت  لم  وبالتالي 
والتعرض لإلعالم التقليدي واجلديد، وميكن تفسير ذلك بأن طالب اجلامعة سواًء كانوا  
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يتعرضون بشكٍل متساٍو لوسائل اإلعالم التقليدي، وكذلك اإلعالم اجلديد   إناًثاذكورًا أو  
 ف الذكية التي أصبحت متاحة للجميع ومنخفض التكلفة.  ألنه متوفر يف الهوات
 ) يوضح الفروق بني العمر والتعرض لإلعالم التقليدي واجلديد 41جدول (

 وسائل اإلعالم

 العمر 

 2كا املجموع 
درجة 

 احلرية 

مستوى  

 املعنوية 

معامل  

 فاي
  17من

إلى  

 عاًما20

إلى  21من

 عاًما23

 الصحف 
 108 47 61 ك 

.582 1 .446 - 
% 56.5% 51.1% 54.0% 

 الراديو 
 105 39 66 ك 

6.981 1 .008 .187 
% 61.1% 42.4% 52.5% 

 التليفزيون
 174 74 100 ك 

6.493 1 .011 .180 
% 92.6% 80.4% 87.0% 

 اإلعالم اجلديد
 189 89 100 ك 

1.643 1 .200 - 
% 92.6% 96.7% 94.5% 

     200 92 108 ن املجموع 

السابق عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط عمر         نتائج اجلدول  تشير 
بلغت    اإلعالمطالب   حيث  للراديو،  التعرض  مستوى    6.981  2كاوبني  عند 
وقد جاءت الفروق لصالح الفئة العمرية    1870.وقد بلغ معامل التوافق    0080معنوية.

ووجود فروق ذات داللة    تعرًضا للراديو من الفئة األخرى،عاًما، بأنها أكثر    20  -17من  
بلغت   حيث  للتليفزيون  التعرض  وبني  اإلعالم  طالب  عمر  متوسط  بني   2كاإحصائية 

معنوية    6.493 مستوى  عند  دالة  التوافق    0110.وهي  معامل  بلغ  وقد   1800.وقد 
من   العمرية  الفئة  لصالح  الفروق  تع  20  -17جاءت  أكثر  بأنها  من  عاًما،  للراديو  رًضا 

األخرى متوسط عمر طالب  الفئة  داللة إحصائية بني  ذات  تثبت وجود فروق  لم  بينما   ،
وبفرض أن معظم الفئة   اإلعالم بني متوسط العمر والتعرض للصحف أو اإلعالم اجلديد،

) لطالب    20-17العمرية  ينتمون  عاًما  أنهم    الفرقةعاًما)  إلى  النتائج  فتشير  األولى، 
رصون على التعرض لإلعالم التفليدى (تليفزيون وراديو) أكثر من طالب الفرقة  مازلوا يح 

 الرابعة؛ وميكن تفسير ذلك يف إطارين:  

  أوًال: حماس وشغف طالب الفرقة األولى لدراسة اإلعالم.
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(إذاعة  تخصيصهم  مت  قد  يكونون  الرابعة  الفرقة  فطالب  الوقت،  عامل  توافر  ثانًيا: 
وإعالن  –وتليفزيون عامة  التدريب    ويوجدصحافة)،    –عالقات  على  يحرص  منهم  عدد 

طبيعة  إلى  إضافة  بالفعل،  بعمل  التحق  قد  يكون  منهم  والبعض  اإلعالمية،  باملؤسسات 
الطابع العملي والتدريب والوقت واجلهد املبذول يف  مقرراتهم الدراسية التي يغلب عليها  

  إعداد مشروع التخرج، فقد يقتصر تعرضهم على تخصصهم أو مجال عملهم.  
  ) يوضح الفروق بني اجلامعة والتعرض لإلعالم التقليدي واجلديد 42جدول (

 وسائل اإلعالم

 اجلامعة 

 2كا املجموع 
درجة 

 احلرية 

مستوى  

 املعنوية 

معامل  

 فاي
 أسيوط  أكتوبر 6

 الصحف 
 108 69 39 ك 

18.116 1 .000 .301 
% 39.0% 69.0% 54.0% 

 الراديو 
 105 48 57 ك 

1.624 1 .203 - 
% 57.0% 48.0% 52.5% 

 التليفزيون
 174 83 91 ك 

2.829 1 .093 - 
% 91.0% 83.0% 87.0% 

 - 352. 1 866. 189 96 93 ك  اإلعالم اجلديد
% 93.0% 96.0% 94.5% 

     200 100 100 ن املجموع 

متوسط    بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  الفرض  هذا  اختبار  نتائج  أكدت 
عدم  على  النتائج  دلت  حيث  جزئًيا،  واجلديد  التقليدي  لإلعالم  التعرض  وبني  اجلامعة 
واإلعالم  التقليدي  التعرض لإلعالم  ذات داللة إحصائية بني اجلامعة وبني  وجود فروق 

جلامعة   وجو  6اجلديد  عدم  وبني  أكتوبر،  اجلامعة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  د 
التعرض لإلعالم التقليدي (راديو وتليفزيون)، واإلعالم اجلديد جلامعة أسيوط، ويف حني  
اإلعالم  لوسيلة  التعرض  وبني  أسيوط  جامعة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد 

كا عند  (الصحف)  معنوية    18.116  2التقليدي  درجة  معامل   0.000وعند  بلغ  وقد 
اليومي بالعاصمة واجلامعات اخلاصة    ميكنوهو    ،3010.التوافق   تفسيره بأن الروتني 

محافظة   يف  ممثلة  مصر  صعيد  يف  باألخص  املحافظات،  يف  الروتني  عن  كثيًرا  يختلف 
ملحافطات   وينتمون  مغتربون  معظمهم  بالعاصمة  اخلاصة  اجلامعات  فطالب  أسيوط، 

و جلنوبها  شمالها  من  إلى  مصر  للذهاب  طويلة  ساعات  يقطعون  لغربها  شرقها  من 
يقطعون  الطالب  بيوت  أو يف  ذويهم  مع  الطالب  من  بالعاصمة  املقيمون  وحتى  اجلامعة 
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يف   الذين  الطالب  عكس  بكثافة،  للراديو  تعرضهم  وبالتالي  املواصالت،  يف  طويًال  وقًتا 
(مدينة   املحافظة  أبناء  من  جميعهم  أسيوط  جامعة  اإلعالم  ومراكزها)  قسم  أسيوط 

طالب   يقطعها  التي  باملسافات  مقارنة  قليلة  اجلامعة  وإلى  من  االنتقال  فمسافات 
اجلامعات يف العاصمة وروتني احلياة أكثر هدوًءا من العاصمة ولديهم وقت أوفر ملطالعة 

 الصحف. 
 التقليدي واجلديد) يوضح الفروق بني الفرق الدراسية لدارسي اإلعالم والتعرض لإلعالم  43جدول (

 وسائل اإلعالم

 الفرقة 

 2كا املجموع 
درجة 

 احلرية 

مستوى  

 املعنوية 

معامل  

 فاي
 الرابعة  األولى 

 الصحف 
 108 45 63 ك 

6.522 1 .011 .181 
% 63.0% 45.0% 54.0% 

 الراديو 
 105 46 59 ك 

3.388 1 .066 - 
% 59.0% 46.0% 52.5% 

 التليفزيون
 174 83 91 ك 

2.829 1 .093 - 
% 91.0% 83.0% 87.0% 

 189 97 92 ك  اإلعالم اجلديد
2.405 1 .121 - 

% 92.0% 97.0% 94.5% 
     200 100 100 ن املجموع 

اإلعالم   لدارسي  الدراسية  الفرق  الفرض عن وجود فروق بني  اختبار هذا  نتائج  أكدت 
والتعرض لإلعالم التقليدي واجلديد جزئًيا، حيث دلت النتائج على عدم وجود فروق ذات  

التقليدي   إحصائيةداللة   لإلعالم  التعرض  وبني  اإلعالم  لدارسي  الدراسية  الفرق  بني 
واإلع وتليفزيون)،  داللة  (راديو  ذات  فروق  وجود  إلى  النتائج  تشير  اجلديد، يف حني  الم 

الفرق الدراسية لدارسي اإلعالم وبني التعرض للصحف، حيث بلغت كا    2إحصائية بني 
وقد جاءت الفروق    0.181وقد بلغ معامل التوافق    0.011عند مستوى معنوية    6.522

م للصحف  تعرًضا  أكثر  بأنها  األولى  الدراسية  الفرق  وبذلك لصالح  األخرى؛  الفئة  ن 
على   والتعرف  الصحف  ملطالعة  األولى  الفرقة  طالب  وشغف  حماس  النتائج  توضح 

  التخصص واكتساب املعرفة اإلعالمية من خالل التعرض للصحف.  
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 ) يوضح الفروق بني االنتماء لألحزاب لدارسي اإلعالم والتعرض لإلعالم التقليدي واجلديد44جدول (

 اإلعالموسائل 
 حزاب االنتماء لأل 

 2كا املجموع 
درجة 

 احلرية 

مستوى  

 املعنوية 

معامل  

 غير منتمي منتمي  فاي

 الصحف 
 108 103 5 ك 

.887 1 .346 - 
% 71.4% 53.4% 54.0% 

 الراديو 
 105 102 3 ك 

.270 1 .603 - 
% 42.9% 52.8% 52.5% 

 التليفزيون
 174 167 7 ك 

1.084 1 .298 - 
% 100.0% 86.5% 87.0% 

 189 182 7 ك  اإلعالم اجلديد
.422 1 .516 - 

% 100.0% 94.3% 94.5% 
     200 193 7 ن املجموع 

يتضح من اجلدول السابق أن نتائج اختبار هذا الفرض تدل على عدم وجود فروق ذات  
بني   إحصائية  التقليدي   االنتماءداللة  لإلعالم  والتعرض  اإلعالم  لدارسي  لألحزاب 

 واجلديد.

يختلف التعرض لإلعالم بناًء على ما سبق يثبت جزئًيا صحة الفرض الرئيس القائل بأنه   
اإلعالم  واجلديدالتقليدي   لدارسي  الدميوجرافية  اخلصائص  يوجد  باختالف  ال  ، حيث 

- 17عاًما) ومن (  23-21فروق أو اختالف خاص بالنوع (ذكور/ إناث) أو العمر من (
أكتوبر، وجامعة   6اإلعالم اجلديد. وفيما يتعلق بجامعة  عاًما) فيما يتعلق بالصحف و  20

أسيوط فيما يتعلق بالراديو والتليفزيون واإلعالم اجلديد، وفيما يتعلق بالفرقة الدراسية 
اجلديد،  واإلعالم  والتليفزبون  الراديو  وسائل  مع  األولى  الدراسية  والفرقة  الرابعة، 

-17ئل بوجود اختالف فيما يخص العمر ( واالنتماء احلزبي، يف حني حتقق جزئًيا القا
والتعرض    20 أسيوط  محافظة  وبني  والتليفزيون،  الراديو  لوسيلتي  والتعرض  عاًما) 

    لوسيلة الصحف، وطالب الفرقة الدراسية األولى والتعرض للصحف. 
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الثاني اخلصائص  :  الفرض  باختالف  اجلديد  اإلعالم  استخدام  كثافة  تختلف 

 الدميوجرافية لدارسي اإلعالم.

 ) يوضح الفروق بني النوع وكثافة استخدام اإلعالم اجلديد45جدول (

 العدد  النوع  
N 

املتوسط 

 احلسابي 
Mean 

االنحراف 

 Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية 
Df 

مستوى  

 املعنوية 
Sig 

 كثافة االستخدام 
 93153. 2.0256 39 ذكر

2.740 198 .007 
 79620. 2.4286 161 أنثى

أنثى)    -يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير النوع (ذكر 
قيمة   بلغت  حيث  اجلديد  اإلعالم  استخدام  مستوى  T  2.740وكثافة  عند  دالة  وهي   ،

وقد جاءت الفروق لصالح اإلناث، أي أن اإلناث أكثر استخداًماا لوسائل   0070.معنوية  
من الذكور، وبالتالي يثبت صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات  اجلديداإلعالم 

داللة إحصائية بني النوع وكثافة استخدام اإلعالم اجلديد؛ وميكن تفسير ذلك يف ضوء 
ام اإلعالم، والتي يكون معظم طالبها من اإلناث كما  أن املبحوثني هم طالب كليات وأقس

 أثبتت نتائج الدراسة. 
  ) يوضح الفروق بني العمر وكثافة استخدام اإلعالم اجلديد46جدول (

 العدد  العمر  
N 

املتوسط 

 احلسابي 
Mean 

االنحراف 

 Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية 
Df 

مستوى  

 املعنوية 
Sig 

 كثافة االستخدام 

إلى    17من  

 عاًما20
108 2.2500 .86603 

1.841 198 .067 
إلى    21من  

 عاًما23
92 2.4674 .79076 

فروق  بوجود  القائل  الفرعي  الفرض  عدم حتقق  إلى  السابق  اجلدول  العمر   يشير  بني 
داللة    وكثافة ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  النتائج  تشير  حيث  اجلديد،  اإلعالم  استخدام 

 T  1.841إحصائية بني متغير العمر وكثاقة استخدام اإلعالم اجلديد حيث بلغت قيمة  
وهي غير دالة؛ أي أنه لم تكن هناك اختالفات مختلفة بني    0.067عند مستوى معنوية  

وبذلك لم يثبت صحة الفرض الفرعي القائل بوجود  الفئتني العمريتني لإلعالم اجلديد،  
 فروق ذات داللة إحصائية بني متغير العمر واإلعالم اجلديد. 
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  اجلامعة وكثافة استخدام اإلعالم اجلديد ) يوضح الفروق بني47جدول (

 العدد  اجلامعة  
N 

املتوسط 

 احلسابي 
Mean 

االنحراف 

 Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية 
Df 

مستوى  

 املعنوية 
Sig 

 كثافة االستخدام 
 84351. 2.3400 100 أكتوبر 6

.168 198 .866 
 83509. 2.3600 100 أسيوط 

بني اجلامعة  القائل بوجود فروق  الفرعي يشير اجلدول السابق إلى عدم حتقق الفرض   
داللة   ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  النتائج  تشير  حيث  اجلديد،  اإلعالم  استخدام  وكثافة 

قيمة  بلغت  حيث  اجلديد  اإلعالم  استخدام  وكثاقة  اجلامعة  متغير  بني    Tإحصائية 
معنوية   0.168 مستوى  اختالفات    0.866عند  هناك  تكن  لم  أنه  أي  دالة؛  غير  وهي 

لإلعال اجلامعتني  بني  القائل مختلفة  الفرعي  الفرض  يثبت صحة  لم  وبذلك  اجلديد،  م 
 بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير اجلامعة واإلعالم اجلديد.

 الفرق الدراسية وكثافة استخدام اإلعالم اجلديد.  ) يوضح الفروق بني48جدول (

 العدد  الفرقة  
N 

املتوسط 

 احلسابي 
Mean 

االنحراف 

 Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية 
Df 

مستوى  

 املعنوية 
Sig 

 كثافة االستخدام 
 86287. 2.2300 100 األولى 

2.043 198 .042 
 79715. 2.4700 100 الرابعة 

يشير اجلدول السابق إلى حتقق الفرض الفرعي جزئًيا القائل بوجود فروق بني الفرقة   
ذات   فروق  وجود  السابق  من اجلدول  ويتضح  اإلعالم اجلديد،  استخدام  وكثافة  الرابعة 

رابعة) وكثافة استخدام اإلعالم اجلديد حيث    -داللة إحصائية بني متغير الفرقتني (أولى 
وقد جاءت الفروق لصالح    0.042وهي دالة عند مستوى معنوية  ،  T 2.043بلغت قيمة  

الفرقة الرابعة، أي أن طالب الفرقة الرابعة أكثر استخداًما لوسائل اإلعالم اجلديد من 
طالب الفرقة األولى، وبالتالي يثبت صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة  

 اإلعالم اجلديد. إحصائية بني الفرق الدراسية وكثافة استخدام
 االنتماء لألحزاب وكثافة استخدام اإلعالم اجلديد  ) يوضح الفروق بني49جدول (

 
االنتماء 

 حزابلأل
 العدد

N 

املتوسط 

 احلسابي
Mean 

االنحراف 

 Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية
Df 

مستوى 

 املعنوية
Sig 

 كثافة االستخدام 
 81650. 2.0000 7 منتمي

1.127 198 .261 
 83732. 2.3627 193 غير منتمي 
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لألحزاب   االنتماء  متغير  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  النتائج  تشير 
قيمة  بلغت  حيث  اجلديد،  اإلعالم  استخدام  معنوية    T 1.127وكثافة  مستوى  عند 

االنتماء لألحزاب    0.261 تكن هناك اختالفات مختلفة بني  لم  أنه  دالة، أي  وهي غير 
القائل بوجود فروق ذات داللة   الفرعي  الفرض  يثبت صحة  لم  لإلعالم اجلديد، وبذلك 

 إحصائية بني متغير االنتماء لألحزاب واإلعالم اجلديد.

تختلف كثافة استخدام فرض الرئيس القائل بأنه  بناًء على ما سبق يثبت جزئًيا صحة ال
اإلعالم لدارسي  الدميوجرافية  اخلصائص  باختالف  اجلديد  يوجد  اإلعالم  ال  حيث   ،

) من  بالعمر  خاص  اختالف  أو  (  23-21فروق  ومن  واإلعالم   20-17عاًما)  عاًما) 
قق جزئًيا اجلديد وفيما يتعلق باجلامعة واإلعالم اجلديد، واالنتماء احلزبي، يف حني حت

التعرض لإلعالم اجلديد،  وكثافة  وأنثى)  (ذكر  النوع  فيما يخص  اختالف  بوجود  القائل 
الذكور،   من  اجلديد  اإلعالم  لوسائل  استخداًما  أكثر  اإلناث  أن  إلى  النتائج  تشير  حيث 
والفرق الدراسية حيث تشير النتائج إلى أن طالب الفرقة الرابعة أكثر استخداًما لوسائل 

  اجلديد من طالب الفرقة األولى.   اإلعالم

تختلف دوافع استخدام اإلعالم التقليدي واجلديد باختالف اخلصائص   :الفرض الثالث 

  الدميوجرافية لدارسي اإلعالم.

  النوع ودوافع استخدام اإلعالم التقليدي واجلديد  ) يوضح الفروق بني50جدول (

 العدد  النوع  دوافع االستخدام 
N 

املتوسط 

 احلسابي 
Mean 

االنحراف 

 Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية 
Df 

مستوى  

 املعنوية 
Sig 

 اإلعالم التقليدي 
 64367. 1.5128 39 ذكر

.470 198 .639 
 63239. 1.4596 161 أنثى

 اإلعالم اجلديد
 74747. 1.6154 39 ذكر

1.690 198 .093 
 63796. 1.4161 161 أنثى

بني  فروق  بوجود  القائل  الفرعي  الفرض  حتقق  عدم  إلى  السابق  اجلدول  النوع   يشير 
فروق   وجود  عدم  إلى  النتائج  تشير  حيث  واجلديد،  التقليدي  اإلعالم  استخدام  ودوافع 
ذات داللة إحصائية بني متغير النوع ودوافع استخدام اإلعالم التقليدي حيث بلغت قيمة  

T 0.470    وهي غير دالة؛ أي أنه لم تكن هناك اختالفات    0.639عند مستوى معنوية
الفرض   صحة  يثبت  لم  وبذلك  التقليدي،  اإلعالم  استخدام  ودوافع  النوع  بني  مختلفة 
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متغير  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  بوجود  القائل  استخدام  الفرعي  ودوافع  النوع 
 اإلعالم التقليدي.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير النوع ودوافع وتشير النتائج كذلك إلى   
وهي   0.093عند مستوى معنوية  T 1.690استخدام اإلعالم اجلديد حيث بلغت قيمة  

اإلعالم  استخدام  ودوافع  النوع  بني  مختلفة  اختالفات  هناك  تكن  لم  أنه  أي  دالة  غير 
روق ذات داللة إحصائية  اجلديد، وبذلك لم يثبت صحة الفرض الفرعي القائل بوجود ف 

  بني متغير النوع ودوافع استخدام اإلعالم اجلديد.
  العمر ودوافع استخدام اإلعالم التقليدي واجلديد  ) يوضح الفروق بني51جدول (

 العدد  العمر  دوافع االستخدام 
N 

املتوسط 

 احلسابي  
Mean  

االنحراف 

   Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية 
Df 

مستوى  

 املعنوية  
Sig 

 اإلعالم التقليدي 
 57735. 1.3889 108 عاًما20إلى  17من 

1.977 198 .049 
 68427. 1.5652 92 عاًما23إلى  21من 

 اإلعالم اجلديد
 64984. 1.3704 108 عاًما20إلى  17من 

1.969 198 .050 
 66900. 1.5543 92 عاًما23إلى  21من 

العمر    القائل بوجود فروق بني  الفرعي جزئًيا  الفرض  السابق إلى حتقق  يشير اجلدول 
واجلديد، حيث يتضح من اجلدول السابق وجود فروق    التقليديودوافع استخدام اإلعالم  

ذات داللة إحصائية بني متغير العمر ودوافع استخدام اإلعالم التقليدي، حيث بلغت قيمة  
T  1.977  من    العمر وقد جاءت الفروق لصالح   0.049، وهي دالة عند مستوى معنوية
عاًما) لديهم دوافع أكثر  23إلى    21عاًما)، أي أن طالب الفئة العمرية (من  23إلى    21(

العمرية من ( الفئة  التقليدي من  وبالتالي 20إلى    17استخداًما لوسائل اإلعالم  عاًما)، 
ال الفرعي  الفرض  ودوافع يثبت صحة  العمر  ذات داللة إحصائية بني  بوجود فروق  قائل 

 استخدام اإلعالم التقليدي.

السابق   اجلدول  من  العمر    كذلكويتضح  متغير  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
بلغت قيمة   ، وهي دالة عند مستوى  T 1.969ودوافع استخدام اإلعالم اجلديد، حيث 

عاًما)، أي أن طالب  23إلى    21العمر من (   وقد جاءت الفروق لصالح  0500.معنوية  
(من   العمرية  اإلعالم 23إلى    21الفئة  لوسائل  استخداًما  أكثر  دوافع  لديهم  عاًما) 

عاًما)، وبالتالي يثبت صحة الفرض الفرعي  20إلى    17اجلديد من الفئة العمرية من (
  الم اجلديد. القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني العمر ودوافع استخدام اإلع
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  اجلامعة ودوافع استخدام اإلعالم التقليدي واجلديد ) يوضح الفروق بني 52جدول (     

  العدد  اجلامعة  دوافع االستخدام 
N  

املتوسط 
 احلسابي
Mean  

االنحراف 
  Tقيمة املعياري 

درجات  
 احلرية 

Df  

مستوى  
 املعنوية 

Sig  

 اإلعالم التقليدي 
 64071. 1.4400 100  أكتوبر 6

.669 198 .504 
 62765. 1.5000 100 أسيوط 

 اإلعالم اجلديد 
 63850. 1.4200 100  أكتوبر 6

.745 198 .457 
 68895. 1.4900 100 أسيوط

القائل بوجود فروق بني اجلامعة  يشير اجلدول السابق إلى عدم حتقق الفرض الفرعي 
فروق   وجود  عدم  إلى  النتائج  تشير  حيث  واجلديد،  التقليدي  اإلعالم  استخدام  ودوافع 

داللة   بلغت    إحصائيةذات  التقليدي، حيث  اإلعالم  استخدام  ودوافع  متغير اجلامعة  بني 
معنوية   T .6690قيمة مستوى  هناك    5040.عند  تكن  لم  أنه  أي  دالة  غير  وهي 

اجل بني  مختلفة  يثبت  اختالفات  لم  وبذلك  التقليدي،  اإلعالم  استخدام  ودوافع  امعتني 
صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير اجلامعة ودوافع 

 استخدام اإلعالم التقليدي.

ودوافع  اجلامعة  متغير  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  النتائج  وتشير 
وهي  0.457عند مستوى معنوية   T  0.745حيث بلغت قيمة  استخدام اإلعالم اجلديد،

غير دالة أي أنه لم تكن هناك اختالفات مختلفة بني اجلامعتني ودوافع استخدام اإلعالم 
، وبذلك لم يثبت صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية  ديداجل

  بني متغير اجلامعة ودوافع استخدام اإلعالم اجلديد.
عملي) ودوافع استخدام   –اعتقاد الطالب بأن تخصص اإلعالم (نظري ) يوضح الفروق بني53ول (جد

  اإلعالم التقليدي واجلديد

  العدد  التخصص   
N  

املتوسط 
 احلسابي 

Mean   

االنحراف 
     Tقيمة املعياري 

درجات  
 احلرية 

Df  

مستوى  
 املعنوية  

Sig  

 اإلعالم التقليدي 
 63479. 1.4620 171  نظري

.434 198 .665 
 63362. 1.5172 29 عملي

 اإلعالم اجلديد 
 66123. 1.4503 171  نظري

.243 198 .808 
 68768. 1.4828 29 عملي 

فروق بوجود  القائل  الفرعي  الفرض  عدم حتقق  إلى  السابق  اجلدول  اعتقاد  يشير  بني 
(نظري اإلعالم  تخصص  بأن  التقليدي   –الطالب  اإلعالم  استخدام  ودوافع  عملي) 
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اعتقاد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  النتائج  تشير  حيث  واجلديد، 
عملي) ودوافع استخدام اإلعالم التقليدي، حيث    –الطالب بأن تخصص اإلعالم (نظري

وهي غير دالة أي أنه لم تكن هناك   6650.نوية  مع  مستوىعند   T  0.434بلغت قيمة 
مختلفة   (نظري  بنياختالفات  اإلعالم  تخصص  بأن  الطالب  ودوافع   –اعتقاد  عملي) 

بوجود فروق  القائل  الفرعي  الفرض  يثبت صحة  لم  وبذلك  التقليدي،  اإلعالم  استخدام 
(نظري اإلعالم  تخصص  بأن  الطالب  اعتقاد  متغير  بني  إحصائية  داللة  ملي)  ع  –ذات 

 ودوافع استخدام اإلعالم التقليدي.

النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير اعتقاد الطالب بأن  وتشير 
بلغت قيمة  –تخصص اإلعالم (نظري   Tعملي) ودوافع استخدام اإلعالم اجلديد، حيث 

معنوية   0.243 مستوى  اختالفا 8080.عند  هناك  تكن  لم  أنه  أي  دالة  غير  ت  وهي 
(نظري اإلعالم  تخصص  بأن  الطالب  اعتقاد  بني  استخدام   –مختلفة  ودوافع  عملي) 

داللة  ديداإلعالم اجل ذات  فروق  بوجود  القائل  الفرعي  الفرض  يثبت صحة  لم  وبذلك   ،
(نظري اإلعالم  تخصص  بأن  الطالب  اعتقاد  متغير  بني  ودوافع   –إحصائية  عملي) 

  استخدام اإلعالم اجلديد.
رابعة) ودوافع استخدام اإلعالم التقليدي   –الفرق الدراسية (أولى يوضح الفروق بني) 54جدول (

  واجلديد

  العدد  الفرقة  
N  

املتوسط 
 احلسابي
Mean  

االنحراف 
  Tقيمة املعياري 

درجات  
 احلرية 

Df  

مستوى  
 املعنوية 

Sig  

 اإلعالم التقليدي 
 58767. 1.4100 100  األولى 

1.342 198 .181 
 67353. 1.5300  100 الرابعة 

 اإلعالم اجلديد 
 68306. 1.4100 100  األولى 

.959 198 .339 
 64354. 1.5000  100 الرابعة 

فروق بوجود  القائل  الفرعي  الفرض  حتقق  عدم  إلى  السابق  اجلدول  الفرق   يشير  بني 
النتائج إلى عدم وجود    تشيرالدراسية ودوافع استخدام اإلعالم التقليدي واجلديد، حيث  

فروق ذات داللة إحصائية بني الفرق الدراسية ودوافع استخدام اإلعالم التقليدي، حيث  
لم تكن هناك   0.181عند مستوى معنوية  T  1.342بلغت قيمة أنه  دالة أي  وهي غير 

مختلفة   لم  بني  اختالفات  وبذلك  التقليدي،  اإلعالم  استخدام  ودوافع  الدراسية  الفرق 
الفرض   الفرق    الفرعي يثبت صحة  متغير  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  بوجود  القائل 

 الدراسية ودوافع استخدام اإلعالم التقليدي.
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الفرق   متغير  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  النتائج  الدراسية وتشير 
قيمة  بلغت  حيث  اجلديد،  اإلعالم  استخدام  معنوية   T  0.959ودوافع  مستوى  عند 

الدراسية  0.339 الفرق  بني  مختلفة  اختالفات  هناك  تكن  لم  أنه  أي  دالة  غير  وهي 
القائل بوجود  ديدودوافع استخدام اإلعالم اجل الفرعي  الفرض  يثبت صحة  لم  ، وبذلك 

  ير الفرق الدراسية ودوافع استخدام اإلعالم اجلديد.فروق ذات داللة إحصائية بني متغ
  

  االنتماء لألحزاب ودوافع استخدام اإلعالم التقليدي واجلديد ) يوضح الفروق بني55جدول (

 
االنتماء 

 حزاب لأل 
 العدد 

N 

املتوسط 

 احلسابي 
Mean 

االنحراف 

 Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية 
Df 

مستوى  

 املعنوية 
Sig 

 التقليدي اإلعالم 
 48795. 1.2857 7 منتمي 

.783 198 .435 
 63797. 1.4767 193 غير منتمي

 اإلعالم اجلديد
 78680. 1.4286 7 منتمي 

.107 198 .915 
 66095. 1.4560 193 غير منتمي

بوجود فروق القائل  الفرعي  الفرض  إلى عدم حتقق  السابق  االنتماء   يشير اجلدول  بني 
ودوافع استخدام اإلعالم التقليدي واجلديد، حيث تشير النتائج إلى عدم وجود  لألحزاب  

فروق ذات داللة إحصائية بني االنتماء لألحزاب ودوافع استخدام اإلعالم التقليدي، حيث  
وهي غير دالة أي أنه لم تكن هناك    0.435 عند مستوى معنوية T  0.783بلغت قيمة 

مختلفة   لم    بنياختالفات  وبذلك  التقليدي،  اإلعالم  استخدام  ودوافع  لألحزاب  االنتماء 
يثبت صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير االنتماء  

 لألحزاب ودوافع استخدام اإلعالم التقليدي.

عدم إلى  النتائج  لألحزاب    وتشير  االنتماء  متغير  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
اإلعالم   استخدام  قيمة اجلديدودوافع  بلغت  حيث   ،T  0.107    معنوية مستوى  عند 

لألحزاب    0.915 االنتماء  بني  مختلفة  اختالفات  هناك  تكن  لم  أنه  أي  دالة  غير  وهي 
اديدودوافع استخدام اإلعالم اجل الفرض  يثبت صحة  لم  القائل بوجود  ، وبذلك  لفرعي 

  فروق ذات داللة إحصائية بني متغير االنتماء لألحزاب ودوافع استخدام اإلعالم اجلديد.

تختلف دوافع استخدام بناًء على ما سبق يثبت جزئًيا صحة الفرض الرئيس القائل بأنه   
، حيث ال  اإلعالم التقليدي واجلديد باختالف اخلصائص الدميوجرافية لدارسي اإلعالم

(ذكر بالنوع  خاصة  اختالف  أو  فروق  (  -يوجد  واجلامعة  )  أسيوط   - أكتوبر  6أنثى) 
(نظري اإلعالم  تخصص  بأن  (األولى  - واالعتقاد  الدراسية  والفرقتني  الرابعة)    -عملي) 
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(منتمي لألحزاب  واجلديد،   - واالنتماء  التقليدي  اإلعالم  استخدام  ودوافع  منتمي)  غير 
عاًما/  20إلى    17د اختالف فيما يخص العمر (من  فى حني حتقق جزئًيا القائل بوجو

النتائج  23إلى    21من   تشير  واجلديد، حيث  التقليدي  اإلعالم  استخدام  ودوافع  عاًما) 
عاًما) لديهم دوافع أكثر استخداًما لوسائل 23إلى    21إلى أن طالب الفئة العمرية (من  

  عاًما). 20إلى  17اإلعالم التقليدي واجلديد من الفئة العمرية من (

تختلف درجة االهتمام باملضامني السياسية باختالف اخلصائص   الفرض الرابع:

  الدميوجرافية لدارسي اإلعالم.

  النوع درجة االهتمام  ) يوضح الفروق بني56جدول (

 العدد  النوع  
N 

املتوسط 

 احلسابي  
Mean  

االنحراف 

   Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية 
Df 

مستوى  

 املعنوية  
Sig 

 درجة االهتمام 
 70567. 2.2308 39 ذكر

.130 198 .897 
 77485. 2.2484 161 أنثى

فروق  بوجود  القائل  الفرعي  الفرض  حتقق  عدم  إلى  السابق  اجلدول  النوع   يشير  بني 
داللة  ودرجة االهتمام باملضامني السياسية، حيث تشير النتائج إلى عدم وجود فروق ذات  

قيمة بلغت  السياسية، حيث  باملضامني  االهتمام  ودرجة  النوع  بني   T  0.130إحصائية 
  بني وهي غير دالة أي أنه لم تكن هناك اختالفات مختلفة    0.897 عند مستوى معنوية

النوع ودرجة االهتمام باملضامني السياسية، وبذلك لم يثبت صحة الفرض الفرعي القائل 
 باملضامني السياسية. بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير النوع ودرجة االهتمام

 العمر درجة االهتمام باملضمون السياسي ) يوضح الفروق بني57جدول (

 العدد  العمر  
N 

املتوسط 

 احلسابي 
Mean 

االنحراف 

 Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية 
Df 

مستوى  

 املعنوية 
Sig 

 درجة االهتمام 

إلى    17من  

 عاًما20
108 2.3333 .74883 

1.790 198 .075 
إلى    21من  

 عاًما23
92 2.1413 .76434 

فروق  بوجود  القائل  الفرعي  الفرض  عدم حتقق  إلى  السابق  اجلدول  العمر   يشير  بني 
ودرجة االهتمام باملضامني السياسية، حيث تشير النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة  

قيمة  بلغت  حيث  السياسية،  باملضامني  االهتمام  ودرجة  العمر  بني   T  1.790إحصائية 
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  بني وهي غير دالة أي أنه لم تكن هناك اختالفات مختلفة   0.075 عند مستوى معنوية
العمر ودرجة االهتمام باملضامني السياسية، وبذلك لم يثبت صحة الفرض الفرعي القائل 

 باملضامني السياسية. بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير العمر ودرجة االهتمام
 مام باملضمون السياسياجلامعة ودرجة االهت ) يوضح الفروق بني58جدول (

 العدد  اجلامعة  
N 

املتوسط 

 احلسابي 
Mean 

االنحراف 

 Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية 
Df 

مستوى  

 املعنوية 
Sig 

 درجة االهتمام 
 75284. 2.1700 100 أكتوبر 6

1.399 198 .163 
 76383. 2.3200 100 أسيوط 

الفرعي   الفرض  حتقق  عدم  إلى  السابق  اجلدول  فروقيشير  بوجود  العمر   القائل  بني 
ودرجة االهتمام باملضامني السياسية، حيث تشير النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة  

قيمة  بلغت  حيث  السياسية،  باملضامني  االهتمام  ودرجة  العمر  بني   T  1.790إحصائية 
  بني وهي غير دالة أي أنه لم تكن هناك اختالفات مختلفة   0.075 عند مستوى معنوية

العمر ودرجة االهتمام باملضامني السياسية، وبذلك لم يثبت صحة الفرض الفرعي القائل 
 باملضامني السياسية. بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير العمر ودرجة االهتمام

  ة االهتمام باملضمون السياسيالفرق الدراسية ودرج ) يوضح الفروق بني59جدول (

 العدد الفرقة  
N 

املتوسط 

 احلسابي
Mean 

االنحراف 

 Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية
Df 

مستوى 

 املعنوية
Sig 

 درجة االهتمام 
 74563. 2.3600 100 األولى 

2.159 198 .032 
 76085. 2.1300 100 الرابعة

الفرق    القائل بوجود فروق بني  يشير اجلدول السابق إلى حتقق الفرض الفرعي جزئًيا 
وجود   السابق  اجلدول  من  يتضح  حيث  السياسي  باملضمون  االهتمام  ودرجة  الدراسية 
باملضمون  االهتمام  ودرجة  الدراسية  الفرق  متغير  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

قيمة   بلغت  حيث  معنوية  T  2.159السياسي،  مستوى  عند  دالة  وهي  وقد  0.032، 
، أي أن طالب الفرقة األولى لديهم اهتمام باملضمون  الفرقة األولىجاءت الفروق لصالح  

القائل  الفرعي  الفرض  يثبت صحة  وبالتالي  الرابعة،  الفرقة  طالب  من  أكثر  السياسي 
الدراسية   الفرق  بني  فروق  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  االهتمام بوجود  ودرجة 

  باملضمون السياسي. 
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 االنتماء لألحزاب ودرجة االهتمام باملضمون السياسي ) يوضح الفروق بني60جدول (

االنتماء   
 حزاب لأل

 العدد
N 

املتوسط  
 احلسابي 
Mean 

االنحراف  
 Tقيمة املعياري

درجات  
 احلرية 

Df 

مستوى  
 املعنوية 

Sig 

 درجة االهتمام
 78680. 2.4286 7 منتمي 

 76047. 2.2383 193 غير منتمي  517. 198 649.

بني االنتماء  يشير اجلدول السابق إلى عدم حتقق الفرض الفرعي القائل بوجود فروق 
لألحزاب ودرجة االهتمام باملضمون السياسي، حيث تشير النتائج إلى عدم وجود فروق  

لألحزاب   االنتماء  بني  إحصائية  داللة  حيث  ذات  السياسي،  باملضمون  االهتمام  ودرجة 
وهي غير دالة أي أنه لم تكن هناك    0.517 عند مستوى معنوية  T  0.649بلغت قيمة 
االنتماء لألحزاب ودرجة االهتمام باملضمون السياسي، وبذلك لم    بني  مختلفةاختالفات  

االنتماء  يثبت صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير  
 لألحزاب ودرجة االهتمام باملضمون السياسي.

تختلف درجة االهتمام بناًء على ما سبق يثبت جزئًيا صحة الفرض الرئيس القائل بأنه  
، حيث ال يوجد لدارسي اإلعالم  الدميوجرافية باملضامني السياسية باختالف اخلصائص  

إلى   21عاًما / من  20إلى    17أنثى) والعمر (من    -فروق أو اختالف خاصة بالنوع (ذكر
غير منتمي) ودوافع   - أسيوط) واالنتماء لألحزاب (منتمي - أكتوبر 6عاًما) واجلامعة (23

استخدام اإلعالم التقليدي واجلديد، يف حني حتقق جزئًيا الفرض القائل بوجود اختالف 
الفرقتني   السياسي  -(األولى  الدراسيةفيما يخص  باملضامني  واالهتمام  ة، حيث الرابعة) 

من   أكثر  السياسي  باملضمون  اهتمام  لديهم  األولى  الفرقة  طالب  أن  إلى  النتائج  تشير 
 طالب الفرقة الرابعة.  

اخلامس: وسائل    الفرض  عبر  املنشورة  السياسية  املضامني  نحو  االجتاهات  تختلف 
  .اإلعالم اجلديد باختالف اخلصائص الدميوجرافية لدارسي اإلعالم

  النوع واالجتاه  الفروق بني) يوضح 61جدول (

 العدد  النوع  
N 

املتوسط 

 احلسابي 
Mean 

االنحراف 

 Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية 
Df 

مستوى  

 املعنوية 
Sig 

 االجتاه 
 45588. 0513.- 39 ذكر

1.652 198 .100 
 49751. 0932. 161 أنثى

بوجود   القائل  الفرعي  الفرض  حتقق  عدم  إلى  السابق  اجلدول  النوع   فروقيشير  بني 
واالجتاه، حيث تشير النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني النوع واالجتاه، 



 

 
3534 3534 

قيمة بلغت  معنوية T  1.652حيث  تكن    0.100 عند مستوى  لم  أنه  أي  دالة  غير  وهي 
النوع واالجتاه، وبذلك لم يثبت صحة الفرض الفرعي القائل   بني هناك اختالفات مختلفة  

 بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير النوع واالجتاه.
  العمر واالجتاه ) يوضح الفروق بني62جدول (

 العدد  العمر  
N 

املتوسط 

 احلسابي 
Mean 

االنحراف 

 املعياري 
 Tقيمة

درجات 

 احلرية 
Df 

مستوى  

 املعنوية 
Sig 

 االجتاه 

إلى   17من 

 عاًما20
108 .1667 .50233 

3.242 198 .001 
إلى   21من 

 عاًما23
92 

-

.0543 
.45366 

يشير اجلدول السابق إلى حتقق الفرض الفرعي القائل بوجود فروق بني العمر واالجتاه، 
وجود   السابق  اجلدول  من  يتضح  العمر    فروقحيث  متغير  بني  إحصائية  داللة  ذات 

وبالتالي  0.001، وهي دالة عند مستوى معنوية  T  3.242واالجتاه، حيث بلغت قيمة  
بوجود   القائل  الفرض  صحة  العمر  يثبت  بني  فروق  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

 .واالجتاه
  اجلامعة واالجتاه  ) يوضح الفروق بني63جدول (

 العدد  اجلامعة  
N 

املتوسط 

 احلسابي 
Mean 

االنحراف 

 Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية 
Df 

مستوى  

 املعنوية 
Sig 

 االجتاه 
 53029. 0400. 100 أكتوبر 6

.718 198 .474 
 45160. 0900. 100 أسيوط 

القائل بوجود فروق بني اجلامعة  يشير اجلدول السابق إلى عدم حتقق الفرض الفرعي 
داللة   ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  النتائج  تشير  حيث  اجلامعة   إحصائيةواالجتاه،  بني 

وهي غير دالة أي أنه    0.474 معنوية عند مستوى    T  0.718واالجتاه، حيث بلغت قيمة
مختلفة   اختالفات  هناك  تكن  الفرض    بنيلم  يثبت صحة  لم  وبذلك  واالجتاه،  اجلامعة 

  الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير اجلامعة واالجتاه.
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  الفرق الدراسية واالجتاه ) يوضح الفروق بني64جدول (

 العدد  الفرقة  
N 

املتوسط 

 احلسابي  
Mean  

االنحراف 

   Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية 
Df 

مستوى  

 املعنوية  
Sig 

 االجتاه 
 50010. 1800. 100 األولى 

3.392 198 .001 
 45782. 0500.- 100 الرابعة 

يشير اجلدول السابق إلى حتقق الفرض الفرعي القائل بوجود فروق بني الفرق الدراسية 
فروق   وجود  السابق  اجلدول  من  يتضح  حيث  متغير   ذاتواالجتاه،  بني  إحصائية  داللة 

قيمة   بلغت  واالجتاه، حيث  الدراسية  معنوية  T  3.392الفرق  مستوى  عند  دالة  وهي   ،
القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني فروق  وبالتالي يثبت صحة الفرض   0.001

 .بني الفرق الدراسية واالجتاه
 االنتماء لألحزاب واالجتاه ) يوضح الفروق بني65جدول (

 
االنتماء 

 حزاب لأل 
 العدد 

N 

املتوسط 

 احلسابي 
Mean 

االنحراف 

 Tقيمة املعياري 
درجات 

 احلرية 
Df 

مستوى  

 املعنوية 
Sig 

 االجتاه 
 48795. 2857. 7 منتمي 

1.210 198 .228 
 49145. 0570. 193 غير منتمي

بني االنتماء  يشير اجلدول السابق إلى عدم حتقق الفرض الفرعي القائل بوجود فروق 
بني   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  النتائج  تشير  حيث  واالجتاه،  لألحزاب 

وهي   0.228 عند مستوى معنوية   T 1.210قيمةاالنتماء لألحزاب واالجتاه، حيث بلغت 
بني االنتماء لألحزاب واالجتاه، وبذلك لم يثبت    اختالفاتغير دالة أي أنه لم تكن هناك  

االنتماء  بني  متغير  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  بوجود  القائل  الفرعي  الفرض  صحة 
 لألحزاب واالجتاه.

تختلف االجتاهات نحو  بأنه  بناًء على ما سبق يثبت جزئًيا صحة الفرض الرئيس القائل   
اخلصائص   باختالف  اجلديد  اإلعالم  وسائل  عبر  املنشورة  السياسية  املضامني 

لدارسي   (ذكر  ،اإلعالمالدميوجرافية  بالنوع  خاصة  اختالف  أو  فروق  يوجد  ال    - حيث 
غير منتمي) واالجتاه،   -االنتماء لألحزاب (منتميأسيوط) و  - أكتوبر  6أنثى)، واجلامعة (

عاًما / 20إلى    17فى حني حتقق جزئًيا القائل بوجود اختالف فيما يخص العمر (من  
 الرابعة) واالجتاه.  -عاًما) والفرقتني الدراسية (األولى23إلى  21من 
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السادس االهتمام   :الفرض  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة   توجد 
ودوافع  نحوها  واالجتاه  اجلديد  اإلعالم  وسائل  عبر  املنشورة  السياسية  باملضامني 

  استخدام هذه الوسائل. 
 االجتاه ودرجة االهتمام باملضمون السياسي ) يوضح فروق بني66جدول (

  درجة االهتمام 

 معامل االرتباط 172.

 مستوى الداللة 

 العدد 

 015. االجتاه 

200 

داللة    ذات  فروق  بوجود  القائل  الفرعي  الفرض  حتقق  إلى  السابق  اجلدول  يشير 
بني داللة   إحصائية  مستوى  عند  السياسي  باملضمون  االهتمام  ودرجة  ، 0,015االجتاه 

عالقة   وجود  يتضح  السياسية   ارتباطيةحيث  املضامني  بني  االهتمام  درجة  بني  طردية 
واالجتاه   العنوان  نحو  ارتباط   نحوهااملنشورة  معامل  بلغت  حيث  االجتاه)  قبل  (الدوافع 

أي أنه كلما زادت درجة االهتمام   0150.وهي دالة عند مستوى معنوية    1720.برسون
  .باملضامني السياسية زادت االجتاهات اإليجابية نحوها والعكس صحيح

 السياسيدوافع االستخدام ودرجة االهتمام باملضمون  ) يوضح فروق بني67جدول (

  درجة االهتمام 

.186 
 معامل االرتباط

 مستوى الداللة 

 العدد 

 008. دوافع االستخدام 

200 

داللة    ذات  فروق  بوجود  القائل  الفرعي  الفرض  حتقق  إلى  السابق  اجلدول  يشير 
داللة   إحصائية بني السياسي عند مستوى  باملضمون  االهتمام  ودرجة  االستخدام  دوافع 

بني  0.008 طردية  ارتباطية  عالقة  وجود  يتضح  حيث  و،  االستخدام  درجة  دوافع 
باملضامني   ا  السياسيةاالهتمام  نحو  معامل  املنشورة  بلغت  نحوها، حيث  واالجتاه  لعنوان 

أي أنه كلما زادت درجة    0.008وهي دالة عند مستوى معنوية    0.186ارتباط برسون  
 . االهتمام باملضامني السياسية زادت دوافع االستخدام نحوها والعكس صحيح

بني    طردية  ارتباطية  عالقة  وجود  يتضح  حيث  السادس  الفرض  حتقق  النتائج  توضح 
و االستخدام  اإلعالم دوافع  وسائل  يف  املنشورة  السياسية  باملضامني  االهتمام  درجة 

 اجلديد واالجتاه نحوها والعكس صحيح.
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السابع: استخدام وسائل    عالقةتوجد    الفرض  دوافع  داللة إحصائية بني  ذات  ارتباطية 
  اإلعالم اجلديد ودوافع استخدام وسائل اإلعالم التقليدية. 

 دوافع استخدام اإلعالم التقليدي ودوافع استخدام اإلعالم اجلديد  فروق بني ) يوضح68جدول (

  دوافع استخدام اإلعالم اجلديد

.553 
 معامل االرتباط

 مستوى الداللة 

 العدد 

 000. دوافع استخدام اإلعالم التقليدي

200 

داللة    ذات  فروق  بوجود  القائل  الرئيس  الفرض  حتقق  إلى  السابق  اجلدول  يشير 
عند  اجلديد  اإلعالم  استخدام  ودوافع  التقليدي  اإلعالم  استخدام  دوافع  بني  إحصائية 

، حيث يتضح وجود عالقة ارتباطية طردية بني بني دوافع استخدام 0.000مستوى داللة  
ا استخدام  ودوافع  التقليدي  برسون  اإلعالم  ارتباط  معامل  بلغت  حيث  اجلديد،  إلعالم 

معنوية   0.553 مستوى  عند  دالة  استخدام 0.000وهي  دوافع  زادت  كلما  أنه  أي   ،
 والعكس صحيح.اإلعالم التقليدي زادت دوافع استخدام اإلعالم اجلديد 

الثامن وسائل    :الفرض  استخدام  كثافة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  توجد عالقة 

  اإلعالم اجلديد ودوافع هذا االستخدام.

  دوافع االستخدام وكثافة االستخدام  ) يوضح فروق بني69جدول (

  كثافة االستخدام 

.137 
 معامل االرتباط

 مستوى الداللة 

 العدد 

 050. دوافع االستخدام 

200 

ذات   ارتباطية  عالقة  بوجود  القائل  الرئيس  الفرض  حتقق  إلى  السابق  اجلدول  يشير 

داللة إحصائية بني كثافة استخدام وسائل اإلعالم اجلديد ودوافع هذا االستخدام عند 

داللة   استخدام 0.050مستوى  كثافة  بني  طردية  ارتباطية  عالقة  وجود  يتضح  حيث   ،

هذا   ودوافع  اجلديد  اإلعالم  برسون  وسائل  ارتباط  معامل  بلغت  حيث  االستخدام، 
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معنوية    0.137 مستوى  عند  دالة  استخدام 0.050وهي  كثافة  زادت  كلما  أنه  أي   ،

 . والعكس صحيح وسائل اإلعالم اجلديد زادت دوافع هذا االستخدام

  اخلالصة:  

بنسبة  - اإلعالم  وأقسام  كليات  يف  العدد  حيث  من  األولى  املرتبة  يف  اإلناث  جاءت 
بنسبة  80,5 واألخيرة  الثانية  املرتبة  يف  الذكور  جاء  بينما  هذه %19,5،  وتعكس   ،%

 النسبة واقع طالب اإلعالم حيث تتفوق أعداد اإلناث على الذكور. 
املرتبة   - يف  "نظري"  تخصص  أنه  على  اإلعالم  لدراستهم  اإلعالم  طالب  تقييم  جاء 

م تخصص"عملي"، وهو % يرون أن تخصص اإلعال14,5%، بينما  85,5األولى بنسبة  
يوضح اخللط لديهم من تصنيف كليات اإلعالم على أنها كليات نظرية، يف حني أنها  

 تستلزم احلضور وبها العديد من املقررات العملية.  
بنسبة   - األولى  املرتبة  يف  أسيوط  محافظة  اجليزة،  50جاءت  محافظات  يليها   ،%

ية وسوهاج والقيوبية واإلسماعيلية  والبحيرة والفيوم والشرقية واملنوف  13,5القاهرة  
عدد  بنصف  أسيوط  محافظة  تقدم  تفسير  وميكن  واإلسكندرية،  ودمياط  وأسوان 
العينة بأنه مجموع عدد طالب قسم اإلعالم بكلية اآلداب جامعة أسيوط، فهو يعكس 
أن جميع طالب قسم اإلعالم بأسيوط ينتمون لنفس املحافظة، يف حني متيزت عينة  

من   إلى    6جامعة  الدراسة  الطالب  لها  ينتمي  التي  املحافظات  بتنوع   12أكتوبر 
خاصة   جامعة  ألنها  وكذلك  العاصمة،  يف  تقع  لكونها  ذلك  تفسير  وميكن  محافظة؛ 
تستقبل الطالب من كافة محافظات اجلمهورية باإلضافة إلى عدد من الدول العربية 

 واألفريقية. 
لعض - ينتمون  "ال"  الدراسة  عينة  من  أهلية،  األغلبية  وال جلمعيات  سياسي،  حزب  وية 

هذه  داخل  مناصب  يتولون  السياسية  لألحزاب  املنتمني  من  جًدا  ضئيلة  ونسبة 
 األحزاب. 

الذين   - اإلعالم  طالب  فإن  وبذلك  الصحف،  يقرؤون  الدراسة  عينة  نصف  من  أكثر 
يحرصون على قراءة الصحف هم نصف العينة فقط رغم تخصصهم اإلعالمي، وأن 

ق عدم  للتفاعل أسباب  "تفتقر  ألنها  نظرهم  وجهة  من  للصحف  الدراسة  عينة  راءة 
 %.83,7املوجود بالسوشيال ميديا" بنسبة 

وأكثر من نصف عينة الدراسة يحرصون على سماع الراديو، وميكن تفسير ذلك بأن  -
أكتوبر؛ فالسبب ليس لطبيعة    6الطالب الذين يستمعون للراديو هم من طالب جامعة  
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املسافات التي يقضيها الطالب يف طريق الذهاب والعودة للجامعة التخصص بل ألن  
طويلة وتصل لعدة ساعات، سواًء ألن سكنهم مبناطق بعيدة عن منطقة السادس من  
والقليوبية وغيرها،  املنوفية  مثل  يومًيا  يأتون من محافظات مجاورة  أو ألنهم  أكتوبر، 

اإلعالم   طالب  من  الدراسة  عينة  نصف  عزوف  سبب  من وأن  الراديو  استماع  عن 
بنسبة   "ليس لدي وقت لسماعه"  الثانية  46.3وجهة نظرهم ألنه  املرتبة  يليها يف   ،%

 %. 45.3عبارة "أفضل شبكات التواصل االجتماعي" بنسبة متقاربة 
بنسبة   - التليفزيون  مشاهدة  على  يحرصون  الدراسة  عينة  أسباب 87معظم  وأن   ،%

عينة الدراسة ملشاهدة التليفزيون من وجهة  عزوف هذه القلة من طالب اإلعالم من  
األولى   املرتبة  يف  اليوتيوب"  على  املفضلة  ومسلسالتي  برامجي  "أشاهد  ألنه  نظرهم 

 %.26.9%، يليها يف املرتبة الثانية عبارة "ليس لدي وقت ملتابعته" بنسبة 73.1بنسبة 
ف، راديو  نصف عينة الدراسة يعتقدون بأن ظروف تعرضهم لإلعالم التقليدي (صح  -

اإلعالم  تعرض طالب  أن  النتائج  من  ويتضح  الفراغ،  وقت  بقضاء  ترتبط  وتليفزيون) 
التقليدي بشكٍل منتظٍم، بقدر  التعرض لإلعالم  للتليفزيون ال يدل على حرصهم على 
مهم   تأخر سبب  وجود ظروف محددة، يف حني  وعدم  الفراغ  بأوقات  مرتبط  هو  ما 

 قات األزمات للمرتبة األخيرة.  لتعرض دارسي تخصص اإلعالم وهو أو
% من عينة الدراسة يعتقدون بأن التعرف على األحداث والقضايا اليومية من أهم  61 -

أسباب متابعة طالب اإلعالم لإلعالم التقليدي، يليها التعرف على ما يجري يف العالم  
بنسبة   أحداث"  بنسبة  39من  الترفيهية  املوضوعات  جاءت  وأنه  مقدمة %55.  % يف 

تخصصهم  امل أن  من  الرغم  على  متابعتها  على  املبحوثون  يحرص  التي  وضوعات 
يليها   املجتمع،  يف  واخلارجية  الداخلية  بالقضايا  اإلملام  منهم  يتطلب  الدراسي 

 %. 32,5املوضوعات اإلخبارية والسياسية بنسبة 
% من  58,5من عينة الدراسة يحرصون على التعرض لإلعالم اجلديد، وأن    94.5أن   -

% من عينة  82,5عينة الدراسة يتعرضون يومًيا لإلعالم اجلديد خالل األسبوع، وأن  
بني   االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  انتشار  يف  السبب  بأن  يعتقدون  الدراسة 
الشباب من وجهة نظرهم هي وجودها يف الهواتف الذكية املتواجدة مع الشباب طوال  

الت على  اإلعالم  طالب  حرص  كما  اإلعالم الوقت،  يف  السياسي  للمضمون  عرض 
 %. 59اجلديد دائًما بنسبة 

يف 48.5 - السياسي  للمضمون  التعرض  أسباب  أهم  أن  يرون  الدراسة  عينة  من   %
التفاعل  على  لقدرتي  يليها  مختلفة،  نظر  وجهات  على  للتعرف  اجلديد  اإلعالم 
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ا تتمتع مبستوى  %، يليه يف املرتبة الثالثة "عبارتي ألنه39ومشاركة وجهة نظري بنسبة  
%، وجاء يف 34عاٍل من احلرية" و "إمدادي باملعلومات السياسية وتعمق فهمي" بنسبة  

% فقط؛ وميكن تفسير هذه 2املرتبة األخيرة عبارة " حتسن من عملي احلزبي بنسبة  
النسبة الضئيلة بسبب ضعف مشاركة طالب اإلعالم باألحزاب السياسية كما عكستها  

الدراسة هذه  سياسية. 96,5بنسبة    نتيجة  ألحزاب  ينتمون  ال   %  
% من عينة الدراسة يعتقدون بأن قرارات حكومية مثل حتريك األسعار من 63أن    -

املسؤولني   تصريحات  يليها  متابعتها،  على  يحرصون  التي  السياسية  املوضوعات  أهم 
الداخلية واخلارجية" بنسبة   الثالثة "ت41.5حول القضايا  عديالت  %، يليها يف املرتبة 

بنسبة   مؤمترات"  25.5وزارية"  من  احلكومة  به  تقوم  "ما  الرابعة  املرتبة  يليها يف   ،%
 %.20.5بنسبة 

بتصدر  - السياسية  املضامني  على  منها  يحصلون  التي  املصادر  اإلعالم  طالب  رتب 
املرتبة   يف  يليها  الثانية،  املرتبة  يف  "التليفزيون"  يليها  االجتماعي"،  التواصل  "وسائل 

يف الثال يليها  واملعارف"،  "األصدقاء  الرابعة  املرتبة  يف  يليها  واملجالت"،  "الصحف  ثة 
واملؤمترات"،   "الندوات  واألخيرة  السادسة  املرتبة  يليها يف  "الراديو"،  اخلامسة  املرتبة 
كما رتبوا املصادر التي يحصلون منها على املضامني السياسية جاءت يف املرتبة األولى 

"ي يليه  يف "فيسبوك"،  يليه  "تويتر"،  الثالثة  املرتبة  يف  يليه  الثانية،  املرتبة  يف  وتيوب" 
 املرتبة الرابعة "املدونات". 

بنسبة   - األولى  املرتبة  كامًال يف  السياسي  باملحتوى  اإلعالم  اهتمام طالب  %،  44جاء 
كما جاء سبب املتابعة "بأنها تساعدني يف املناقشات السياسية مع اآلخرين" يف املرتبة  

 %.62.5ولى بنسبة  األ
رأت عينة الدراسة عدم كفاية معاجلة اإلعالم اجلديد للموضوعات السياسية، وأنها  -

البيانات   من  آراء شخصية خالية  وأغلبها  التقليدية  اإلعالم  بديًال عن وسائل  تعد  ال 
بنسبة   األولى  املرتبة  الثانية  55.6الدقيقة" يف  املرتبة  املصدر" يف  "مجهولة  يليها   ،%

بنسبة  48.1ة  بنسب كافية"  غير  "معلومات  الثالثة  املرتبة  يف  يليها  ويعتقد %37،   ،%
يف  اجلديد  اإلعالم  فاعلية  لزيادة  املقترحة  األساليب  أهم  من  بأنه  الدراسة  عينة 
تغطية املوضوعات السياسية من وجهة نظرهم االلتزام باملوضوعية وفصل الرأي عن  

 %.54.6ة احلقيقة بالتقارير والبث املباشر بنسب
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على   - تؤثر  لم  اجلديد  لإلعالم  استخدامهم  أن  الدراسة  عينة  نصف  من  أكثر  يرى 
و الدراسي،  استخدام 70.5مستواهم  على  اآلخرين  يشجعون  الدراسة  عينة  من   %

 مواقع التواصل االجتماعي.
تصدرت عبارة "أتفهم أنه يجب عليَّ التأني قبل مشاركة أي محتوى سياسي للتأكد من  -

%، يليها يف املرتبة الثانية "أرى أن املوضوعات 85قة عينة الدراسة بنسبة صحته" مواف
بنسبة   ومتحيزة"  موضوعية  غير  بطريقة  تناولها  يتم  يف 54.5السياسية  يليها   ،%

للتوعية بأهمية اإلجنازات احلكومية خاصة يف  أن هناك قصورًا  "أرى  الثالثة  املرتبة 
 %.52ية" بنسبة مجال اإلصالح االقتصادي واملنظومة الصح

أما العبارات التي علقت عليها عينة الدراسة "بعدم املوافقة" جاءت يف املرتبة األولى   -
%، يليها يف املرتبة 61"أشعر بالثقة جتاه كل ما يعرض على السوشيال ميديا" بنسبة  

الثانية "أحتمس لآلراء الساخرة لبعض مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي حول  
% يليها يف املرتبة الثالثة " أقوم بإلقاء محاضرات  39السياسية" بنسبة  بعض القضايا  

 %.37,5للتوعية بأهمية املشاركة السياسية" بنسبة  
أما العبارات التي التزمت فيها عينة الدراسة باحلياد فجاءت يف املرتبة األولى "أسهم   -

ح إيجاد  يف  االجتماعي  التواصل  مبواقع  صفحتي  على  كتاباتي  خالل  بعض  من  لول 
بنسبة   السياسية"  يف 41.5املوضوعات  باملشاركة  "أقوم  الثانية  املرتبة  يف  يليها   ،%

%، يليها يف املرتبة الثالثة عبارتي "أرى أن 37مؤمترات وندوات تتبع الوزارات" بنسبة  
تناولها بطريقة غير موضوعية ومتحيزة" و"أحتمس لآلراء  السياسية يتم  املوضوعات 

مست لبعض  القضايا  الساخرة  بعض  حول  االجتماعي  التواصل  شبكات  خدمي 
 %.35.5السياسية" بنسبة 

برفضهم محتواه  - لقناة اجلزيرة  السياسي  املنشور  الدراسة على  تعليقات عينة  جاءت 
بنسبة   االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الثانية  71ومشاركته  املرتبة  يف  يليها   ،%

"غير   مهتم"،  طيبة"،"غير  غير  نوايا  "حتمل  مثل  عبارات  املبحوثني  تعليقات  وتضمنت 
جتاه مصر"، "سياستها اإلعالمية حتارب مصر"،    موثوق يف مصدرها"، "ال أثق بنواياها

"قناة ال تعرف املصداقية"، "ال تعرف الصدق فيما تعرضه"، "قناة عدوانية ومعارضة  
موضوعية"،  غير  "قناة  تقدمه"،  فيما  أثق  "ال  أشاهدها"،  "ال  متابعتها"،  "أكره  ملصر"، 

غير صحية" أخبارها  الوقت  "أغلب  املواصالت"،  مشكلة  حل  أخبار "تستهدف  "تبث   ،
لتشوه  مصر  عن  السيئة  األخبار  بنشر  إال  تقوم  ال  اجلزيرة  "قناة  صحيحة"،  غير 
مكانتها أمام العالم"، "البد من التأكد من مصدر آخر للخبر"، "أعتقد بأن املنشور له  
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بُعد سياسي غير واضح وهو التحريض على االنقالب واحلس على العنف"، "اجلزيرة  
 . ة الفتنة"، "تعرض محتوى قدًميا"، "متاجرة بقضايا قدمية"تريد هدم البلد وإثار

لألخبار  - النيل  لقناة  السياسي  املنشور  على  الدراسة  عينة  تعليقات  جاءت  حني  يف 
بنسبة   االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ومشاركته  محتواه  وتضمنت  66برفضهم   ،%

موثوق يف مصدرها"، تعليقات املبحوثني عبارات مثل "موضوع غير مهم"، "غير مهتم"، "
"منشور مهم للتوعية بتحريف األحداث التي تتعرض لها مصر"، "ال أعرف هذا املوقع"،  
"تنشر ما هو صادق"، "أثق فيما تقدمه"، "تستهدف التوعية"، "قناة الدولة تبث أخبار 
ملحاربة   جماهيرية  بتوعية  "تقوم  عالية"،  مبصداقية  تتمتع  النيل  "قناة  موثوقة"، 

 التي تثير املشكالت يف الدولة"، "نشر اخلبر يروج للموقع اإلخواني". الشائعات 
محتواه  - برفضهم  العربية  لقناة  السياسي  املنشور  على  الدراسة  عينة  تعليقات  جاءت 

بنسبة   االجتماعي  التواصل  مواقع  على  تعليقات 70.5ومشاركته  وتضمنت   ،%
الكرا "أردوغان يحمل  "األخبار موثوق املبحوثني عبارات مثل "غير مهتم"،  هية ملصر"، 

بالرد دون  يقوم  أردوغان ال   "،" رأيي بكل صراحة وحرية دون قيد  بها وميكنني قول 
إحراج ألنه ال يقول احلقيقة"، "غير مهتم بالسياسة"، "أردوغان يكره مصر"، "ال أنشر  
إلظهار   اآلخرين  إحراج  عليه  يجب  ال  "املذيع  أخرى"،  دولة  لرئيس  إساءة  بها  أخبار 

تركيا ن بأن  يعتقد  "أردوغان  املصري"،  القومي  باألمن  لإلخالل  تركيا  "محاولة  فسه"، 
 دولة خالفة ويجب أن تكون الدول العربية حتت سيطرته".

اإلعالم  - لدارسي  الدميوجرافية  اخلصائص  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
أو   يوجد فروق  التقليدي واجلديد جزئًيا، حيث ال  اختالف خاص والتعرض لإلعالم 

العمر من ( أو  إناث)  (  23-21بالنوع (ذكر/  يتعلق   20-17عاًما) ومن  فيما  عاًما) 
أكتوبر، وجامعة أسيوط فيما يتعلق    6بالصحف واإلعالم اجلديد وفيما يتعلق بجامعة  

بالراديو والتليفزيون واإلعالم اجلديد، وفيما يتعلق بالفرقة الدراسية الرابعة، والفرقة  
األ احلزبي، الدراسية  واالنتماء  اجلديد،  واإلعالم  والتليفزبون  الراديو  وسائل  مع  ولى 

 ) العمر  يخص  فيما  اختالف  بوجود  القائل  جزئًيا  حتقق  حني  عاًما)   20-17يف 
لوسيلة  والتعرض  أسيوط  محافظة  وبني  والتليفزيون،  الراديو  لوسيلتي  والتعرض 

 .  الصحف، وطالب الفرقة الدراسية األولى والتعرض للصحف
اإلعالم  - لدارسي  الدميوجرافية  اخلصائص  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

وكثافة استخدام اإلعالم اجلديد جزئًيا، حيث ال يوجد فروق أو اختالف خاص بالعمر  
) (   23-21من  ومن  باجلامعة    20-17عاًما)  يتعلق  وفيما  اجلديد  واإلعالم  عاًما)، 
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يف حني حتقق جزئًيا القائل بوجود اختالف فيما واإلعالم اجلديد،، واالنتماء احلزبي،  
يخص النوع (ذكر وأنثى) وكثافة التعرض لإلعالم اجلديد حيث تشير النتائج إلى أن 
حيث   الدراسية  والفرق  الذكور،  من  اجلديد  اإلعالم  لوسائل  استخداًما  أكثر  اإلناث 

اإلعالم اجلديد من  تشير النتائج إلى أن طالب الفرقة الرابعة أكثر استخداًما لوسائل  
  طالب الفرقة األولى. 

اإلعالم  - لدارسي  الدميوجرافية  اخلصائص  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
أو اختالف  التقليدي واجلديد جزئًيا، حيث ال يوجد فروق  ودوافع استخدام اإلعالم 

(ذكر بالنوع  (   - خاصة  واجلامعة  تخصص    - أكتوبر  6أنثى)  بأن  واالعتقاد  أسيوط) 
(نظرياإلع (األولى  -الم  الدراسية  والفرق  لألحزاب    -عملي)  واالنتماء  الرابعة) 

حتقق   - (منتمي حني  يف  واجلديد،  التقليدي  اإلعالم  استخدام  ودوافع  منتمي)  غير 
إلى   21عاًما / من  20إلى    17جزئًيا القائل بوجود اختالف فيما يخص العمر (من  

و23 التقليدي  اإلعالم  استخدام  ودوافع  أن عاًما)  إلى  النتائج  تشير  حيث  اجلديد، 
(من   العمرية  الفئة  لوسائل 23إلى    21طالب  استخداًما  أكثر  دوافع  لديهم  عاًما) 

  عاًما). 20إلى  17اإلعالم التقليدي واجلديد من الفئة العمرية من (
اإلعالم  - لدارسي  الدميوجرافية  اخلصائص  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

ا، حيث ال يوجد فروق أو اختالف خاصة بالنوع    واالهتمام باملضامني السياسية جزئًيّ
(من    - (ذكر والعمر  من  20إلى    17أنثى)   / ( 23إلى    21عاًما  واجلامعة    6عاًما) 

غير منتمي) ودوافع استخدام اإلعالم   -أسيوط) واالنتماء لألحزاب (منتمي  -أكتوبر
تالف فيما يخص الفرقتني التقليدي واجلديد. يف حني حتقق جزئًيا القائل بوجود اخ

الرابعة) واالهتمام باملضامني السياسية، حيث تشير النتائج إلى أن   -الدراسية (األولى
الفرقة   طالب  من  أكثر  السياسي  باملضمون  اهتمام  لديهم  األولى  الفرقة  طالب 

  الرابعة.  
اإلعالم   - لدارسي  الدميوجرافية  اخلصائص  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

جتاه نحو املضامني السياسية املنشورة عبر وسائل اإلعالم اجلديد جزئًيا، حيث ال واال
(ذكر بالنوع  خاصة  اختالف  أو  فروق  (  -يوجد  واجلامعة  أسيوط)    - أكتوبر  6أنثى)، 

غير منتمي) واالجتاه، يف حني حتقق جزئًيا القائل بوجود   -واالنتماء لألحزاب (منتمي
عاًما) والفرقتني  23إلى    21عاًما/ من  20إلى    17اختالف فيما يخص العمر (من  

  الرابعة) واالجتاه. -الدراسية (األولى
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باملضامني  - االهتمام  ودرجة  االستخدام  دوافع  بني  طردية  ارتباطية  عالقة  وجود 
  السياسية املنشورة يف وسائل اإلعالم اجلديد واالجتاه نحوها والعكس صحيح. 

استخدام اإلعالم التقليدي ودوافع استخدام وجود عالقة ارتباطية طردية بني دوافع   -
  اإلعالم اجلديد.

وجود عالقة ارتباطية طردية بني كثافة استخدام وسائل اإلعالم اجلديد ودوافع هذا  -
  االستخدام.

 املراجع: 

  أوًال: املراجع العربية:  

  https://www.dimofinf.net/blog/s  2020إحصائیات السوشیال میدیا  -
)، تنمیة الوعي بالتربیة اإلعالمیة في ضوء المعاییر األكادیمیة، 2017أحمد علي سعد علي جاب هللا، ( -

 رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة النوعیة، جامعة بنھا. 
د الجمھور على شریط األنباء كمصدر لألخبار والمعلومات، أعمال المؤتمر  أحمد فاروق رضوان، اعتما -

  .311)، ص 2005العلمي األول لألكادیمیة الدولیة لعلوم اإلعالم، (القاھرة: الدار المصریة اللبنانیة، 
أحمد یــونس مــحمد حـــمودة، دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمیة مشاركة الشباب الفلسطیني في  -

 ). 2013(القاھرة: كلیة اإلعالم جامعة القاھرة،  رسالة ماجستیر غیر منشورة،القضایا المجتمعیة، 
دراسة   -أشرف الدین أبرش، صابر لعور، استخدام الطلبة الجزائریین للیوتیوب واإلشباعات المتحققة منھ -

البواقي،   أم  مھیدي  بن  العریب  جامعة  طلبة  من  عینة  منعلى  غیر  ماجستیر  العلوم شورةرسالة  (كلیة   ،
 ).2016اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم اإلعالم واالتصال، 

بیانات جدیدة لالتحاد الدولي لالتصاالت تُظھر تنامي اإلقبال على استخدام اإلنترنت مع فجوة رقمیة بین  -
 . 2019نوفمبر  5الجنسین آخذة في االتساع، جنیف،  

 –لمركز العربي للبحوث التربویة لدول الخلیج، العدد الثالثالتربیة االعالمیة فى العصر الرقمي، مجلة ا -
 . 89، ص 2019المجلد الرابع، 

حمیتي حسیبة، نوحھ أم كلثوم، اتجاھات الطلبة الجامعیین نحو المضامین اإلعالمیة في الیوتیوب، رسالة   -
ouargla.dz/master/pdf/hmiti-https://bu.univ-ماجستیر  

nouha.pdf?idmemoire=6130 
عصر  - في  الجدیدة  والوظائف  األساسیة  المفاھیم  واالتصال،  اإلعالم  علوم  إلى  مدخل  عیساني،  رحیمة 

 .213) ص2007العولمة اإلعالمیة (الجزائر: مطبوعات الكتاب والحكمة، 
أم - الواجد  عبـد  الویب، رضـا  شبكة  على  یوتیوب  لموقع  البحرین  في  الجامعي  الشباب  استخدامات  ـین، 

المؤتمر الدولي األول لقسم اإلعالم بجامعة البحرین (اإلعالم الجدید، تكنولوجیا جدیدة لعالم جدید) جامعة 
 م.2009أبریل 9-7البحرین، مملكة البحرین 

- ) محمد،  العال  عبد  ھالل  كفایة2014عبیر  مدى  قیاس  كلیة    )  لطلبة  المعلوماتیة  األمیة  محو  مھاَرات 
اآلداب والعلوم جامعة المرقب وانعكاساتھا على دعم مبادئ الحكومة اإللكترونیة، مجلة اعلم، العدد الثالث 

 . 2014عشر، مارس 
  .287)، ص 2018علي حجازي إبراھیم، التكامل بین اإلعالم التقلیدي والجدید ( -



                3545 

ال - أسعد،"استخدام  محمد  المجتمعیة"،  عمرو  وقیمھم  االجتماعیة  الشبكات  لمواقع  المصري  رسالة شباب 
  ). 2011، (جامعة القاھرة، كلیة اإلعالم قسم اإلذاعة والتلیفزیون، دكتوراه غیر منشورة

والتوزیع،   - للنشر  العربي  (القاھرة:  األسریة،  القیم  على  الفضائیة  القنوات  أثر  السید،  البدیع  عبد  محمد 
 .76)، ص 2009

 .271) ص 2010(القاھرة: عالم الكتب، 3مد عبد الحمید، نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر طمح -
التأثیر، ط - : 233)، ص  2000(القاھرة: عالم الكتب،    2محمد عبد الحمید، نظریات اإلعالم واتجاھات 

234. 
السوشیال - استخدام  إحصائیات  نور،  العربیة    محمد  الدول  في  یونیو   16،  2020میدیا 

2020.statistics-media-social-countries-https://www.alrab7on.com/arabic/   
 .Ijnet.orgمحو األمیة اإلعالمیة في العصر الرقمي، شبكة الصحفیین الدولیین  -
العدد   - المتحدة،  األمم  الوقائع  مجلة  العنیف،  التطرف  لمنع  والمعلوماتیة كوسیلة  اإلعالمیة  األمیة   3محو 

 Unchronicle.un.org 2017/ 11سون المجلد الرابع والخم
مرجع  - المتحدة،  األمم  الوقائع  مجلة  العنیف،  التطرف  لمنع  كوسیلة  والمعلوماتیة  اإلعالمیة  األمیة  محو 

 سابق. 
 ممدوح عبد الواحد محمد، "شـبكات التواصـل االجتمـاعي والتحوالت السیاسیة في المجتمع المصر".   -
 .151: 149الم متغیر، مرجع سابق : التعلیم األساسي لع21منھاج القرن  -
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