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تأتــي وســائل اإلعــام فــي مقدمــة مصــادر المعرفــة والفكــر فــي المجتمــع، حيــث يؤكــد علمــاء 
االجتمــاع أن إحــداث أي تغييــر فــي المجتمــع، ال يمكــن أن يتــم بمعــزل عــن اســتخدام وســائل 
اإلعــام، التــي ُتعــد مــن األدوات المهمــة والرئيســية فــي مخاطبــة النــاس، وشــرِح ونقــل تلــك التغيــرات 
الجديــدة التــي ســتحدث فــي المجتمــع، وفــي بنياِنــه ووظائِفــه وتعبئــة الــرأي العــام بشــكل إيجابــي وفعــال 

حتــى يعــرَف كل فــرد دوَره ومكانَتــه َوْفقــًا للتغييــر الــذي ســيطرأ علــى المجتمــع.
وُيعــد موضــوع المواطنــة مــن الموضوعــات ذات األبعــاد السياســية واالجتماعيــة واألمنيــة التــي 
ُتعبــر عــن معاييــر االنتمــاء، ومســتوى المشــاركة مــن قبــل األفــراد فــي حمايــة الوطــن، وكذلــك وعيهــم 
بالحقــوق والواجبــات نحــو اآلخــر، وصيانــة المرافــق العامــة والحــرص علــى المصلحــة الوطنيــة، كمــا 
تعكــس قيــم المواطنــة، ومــدى إدرارك المواطــن لــدوره فــي مواجهــة التحديــات التــي تواجــه المجتمــع، 
والدولــة فــي آن واحــد، ويقــع علــى عاتــق وســائل اإلعــام – خاصــة الرســمية منهــا- مســؤولية تعزيــز 
قيــم المواطنــة لــدى أفــراد المجتمــع- وبخاصــة الشــباب- مــن خــال البرامــج التــي تقدمهــا، حيــث تقــوم 

هــذه البرامــج بتعميــق أبعــاد المواطنــة وتزيــد مــن تماســك المجتمــع الواحــد وتكاتفــه.
كمــا يعتبــر الشــباب ثــروة بشــرية هائلــة قــادرة علــى مواجهــة التحديــات فــي الحاضــر والمســتقبل، 
وعلــى تغييــر وتحديــث المجتمــع فــي ظــل الظــروف التــي نعيشــها، لــه حقــوق  كمــا عليــه -أيًضــا- 
واجبــات، فالشــباب هــم مســتقبل األمــة الواعــد، وقــادة الغــد ورجالهــا الذيــن يقــع علــى عاتقهــم تطــور 
المجتمــع فــي كافــة المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وعلــى أيديهــم تتحقــق 
أهــداف المجتمــع وطموحاتــه، فــي عالــم متطــور تســوده تحــوالت وتحديــات ســريعة ومتباينــة، ويعتمــد 
ذلــك علــى مــا يوجــه للشــباب مــن خــال تنميــة وتعزيــز قيــم المواطنــة واالنتمــاء لديهــم، وهــذا مــا يســعى 

هــذا البحــث للتأكيــد عليــه.

الدراسات السابقة:
1-رفيــق يونــس صالــح )2016()1(، هدفــت الدراســة لمحاولــة الوقــوف علــى مــدى تأثيــر وســائل 
تلفزيــون  علــى  حالــة  )دراســة  الفلســطينية  الوطنيــة  الهويــة  تعزيــز  علــى  الرســمية  اإلعــام 
فلســطين(، باســتخدام منهــج الوصــف التحليلــي، طبقــت الدراســة علــى عينــة عشــوائية طبقيــة 
مــن طلبــة الجامعــات الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة بلــغ قوامهــا )435( مفــردة، وكان مــن 
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أهــم النتائــج: هنــاك مســؤولية تقــع علــى عاتــق وســائل اإلعــام فيمــا يتعلــق بتعزيــز قيــم الهويــة 
الوطنيــة الفلســطينية، وقــد أثبتــت الدراســة عــدم وجــود تأثيــر للفضائيــات الرســمية الفلســطينية 

علــى طلبــة الجامعــات الفلســطينية فيمــا يتعلــق بالهويــة.
2-محمــد عبــد البديــع ســيد )2016()2(، يهــدف هــذا البحــث للتعــرف علــى مفهــوم المواطنــة الرقميــة 
مــدى  علــى  والتعــرف  الجامعــة،  طــاب  لــدى  دعمهــا  فــي  الجديــدة  اإلعــام  وســائل  ودور 
قدرتهــم علــى االســتخدام األمثــل والواعــي لهــذه التكنولوجيــا الحديثــة، وجــاءت العينــة عمديــة 
بالمصادفــة، حيــث بلغــت )151 مفــردة(، روعــي فيهــا أن تتنــوع إقامتهــم فــي القــرى والمــدن، 
وجــاءت أبــرز النتائــج كاآلتــي)91,4 %( مــن طــاب وطالبــات الجامعــة عينــة الدراســة اجمعــوا 
علــى أنهــم ال يعرفــون معنــى المواطنــة الرقميــة ســوًاء كانــوا ذكــوًرا أو إناثــًا، وال فــرق بيــن طــاب 
الكليــات العمليــة والكليــات النظريــة، طالبــت نســبة 45,4 % مــن طــاب وطالبــات الجامعــة 
بفــرض رقابــة علــى اســتخدام وســائل اإلعــام الجديــدة، كمــا أكــدوا أن وســائل اإلعــام الجديــدة 

تســهم فــي ازدراء األديــان.
3- دراســة حنان تيتى)2014( )3(، وتتحدد إشــكالية الدراســة في تســليط الضوء حول مدى تأثير 
وســائل اإلعــام علــى قيــم المواطنــة لــدى الــرأي العــام العربــي، مــن خــال المعالجــة اإلعاميــة 
للثــورات العربيــة فــي الفتــرة الزمنيــة )2011م(، التــي قامــت بهــا كل مــن القنــوات اإلخباريــة 
العربية )الجزيرة والعربية(، أو األجنبية الناطقة بالعربية )فرانس 24)، وافترضت الدراســة أن 
الــرأي العــام يتأثــر تشــكيل قيــم المواطنــة لديــه طرديــًا مــع تأثيــر وســائل اإلعــام، وقــد اعتمــدت 
الدراســة علــى منهــج دراســة الحالــة، ثــم تــم االنتقــال لإلطــار التحليلــي، والــذي تــم فيــه التعــرض 
للمعالجــة اإلعاميــة للثــورات وانعكاســها علــى قيــم المواطنــة العربيــة، كمــا تــم- أيًضــا- تقييــم 
أداء قنــاة الجزيــرة فــي تغطيتهــا للثــورات العربيــة وانعكاســها علــى الــرأي العــام العربــي، وقــد 
توصلــت الدراســة إلــى أن تأثيــر وســائل اإلعــام علــى تفعيــل قيــم المواطنــة يتــم وفــق توفيــر 
المنــاخ الديمقراطــي فــي الدولــة، كذلــك فــإن وســائل اإلعــام أثــرت علــى قيــم االنتمــاء لــدى 

الشــعوب مــن خــال النقــص فــي الــوالء لأنظمــة السياســية.
4- عمــران علــى عليــان )2014( )4(،  تهــدف الدراســة إلــى معرفــة درجــة تمثــل طلبــة جامعــة 
وحالــة  والكليــة،  الدراســية،  والســنة  الجنــس،  بمتغيــرات  وعاقتهــا  المواطنــة،  لقيــم  األقصــى 
ــا وطالبــة،  وتوصلــت الدراســة  المواطنة)مواطــن- الجــئ، وتكونــت العينــة مــن) 776 ( طالًب
إلــى أن درجــة تمثــل طلبــة جامعــة األقصــى لقيــم المواطنــة كانــت مرتفعــة، وفــي جميــع أبعادهــا، 

حيــث جــاء ُبعــد الــوالء بالمرتبــة األولــى ثــم ُبعــد االنتمــاء بالمرتبــة الثانيــة. 
5.دراســة جمــال عيســى مليــود ) 2014()5(، ركــزت مشــكلة الدراســة فــي اإلجابــة عــن التســاؤل 
الرئيســي مــا الــدور الــذي تؤديــه القنــوات الفضائيــة الليبيــة فــي تنميــة مســتوى الوعــي بحقــوق 
وواجبات المواطنة لدى الشباب الجامعي الليبي، وذلك من خال دراسة ميدانية لعينة قوامها 
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)200( مفــردة مــن الشــباب الجامعــي الليبــي، وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة 

التــي اعتمــدت علــى منهــج المســح اإلعامــي، مــن خــال مســح عينــة مــن الشــباب الجامعــي 
الليبــي، وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج العامــة منهــا: كثافــة المشــاهدة لــدى 
الشــباب -عينــة الدراســة- كانــت فــي المســتوى المتوســط، جــاءت دوافــع مشــاهدة البرامــج التــي 

تتنــاول حقــوق وواجبــات المواطنــة لــدى الشــباب مــن الدوافــع النفعيــة. 
6.دراســة ثريــا البــدوي )2011()6(، حيــث حاولــت الدراســة اإلجابــة علــى تســاؤل: هــل تضعــف 
المنتجــات االتصاليــة األمريكيــة المنتشــرة عبــر الفضائيــات اإلماراتيــة الهويــة الوطنيــة لشــباب 
الجامعــي المواطــن بمجتمــع دولــة اإلمــارات؟، واعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح، وطبقــت 
علــى عينــة عمديــة بالمصادفــة قوامهــا )200( طالــب مــن طــاب جامعتــي الشــارقة، والجامعــة 
األمريكية بالشــارقة، وتوصلت الدراســة إلى أن هوية الشــباب عينة الدراســة تأثرت بالمضامين 

الغربيــة واألمريكيــة المنتشــرة عبــر الفضائيــات اإلماراتيــة.
7-دراســة Arnold Brown )2011()7(، وقــد عرضــت الدراســة مــدى تأثيــر تكنولوجيــا االتصــال 
وثــورة االتصــاالت المصاحبــة لهــا علــى هويــة المجتمعــات، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن 
اإلنترنــت قــد أعــاد تشــكيل الحيــاة االجتماعيــة بشــكل جــذري، عبــر االنتقــال إلــى عالــم افتراضــي 
تتــم فيــه التفاعــات التقليديــة بشــكل جديــد، وبالتالــي فــإن اإلنترنــت ُيســهم فــي تغييــر هويــة 

المجتمعــات بصــورة تدريجيــة.
8-دراســةNecla Mora )2011( )8(، وقــد أظهــرت هــذه الدراســة أن اســتخدام الــدول المتقدمــة 
للمنتجــات واألفــكار الثقافيــة فــي الــدول الناميــة يكمــن مــن وراءه إحــداث تغييــر وتفكيــك للقيــم 
الثقافيــة الخاصــة بهــا، حيــث يتــم ذلــك مــن خــال تصديــر المضاميــن األجنبيــة عبــر وســائل 
ضعــاف  حــال الثقافــة األجنبيــة محــل القيــم األصليــة، واإ اإلعــام إلحــداث ارتبــاك للعقــول واإ

حــداث خلــل فــي الهويــة الثقافيــة واالجتماعيــة. الشــعور باالنتمــاء االجتماعــي، واإ
9--دراســة محمــد ســلطان الفضلــى )2010( )9(، وهدفــت الدراســة للتعــرف علــى دور الفضائيــات 
المحليــة،  القضايــا  الكويتــي نحــو  للمواطــن  السياســي  الــرأي  فــي تشــكيل  الخاصــة  الكويتيــة 
ومعرفــة مــدى اعتمــاد الجمهــور الكويتــي علــى هــذه القنــوات فــي الحصــول علــى المعلومــات 
إلشــباع حاجاتــه، وبنــاء رأيــه لسياســي تجــاه القضايــا المحليــة، واســتخدمت الدراســة المنهــج 
الوصفــي، وكانــت العينــة قوامهــا )1124( مــن الكويتييــن ممــن بلغــت أعمارهــم 20 ســنة فأكثــر 
فــي محافظــات الكويــت الســت، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن القنــوات الفضائيــة الكويتيــة 
الخاصــة أدت دوًرا فــي تشــكيل الــرأي السياســي للمواطــن الكويتــي نحــو القضايــا الداخليــة، كمــا 
أن هنــاك ارتباًطــا كبيــًرا بيــن أولويــات القنــوات الفضائيــة الكويتيــة، وأولويــات جمهورهــا مــن 
المواطنين،االعتمــاد علــى قنــاة فضائيــة بعينهــا يزيــد اإلشــباعات المتحققــة للمواطــن الكويتــي، 

وكذلــك يــزداد اعتمــاده علــى تلــك القنــوات أثنــاء فتــرات األزمــات المحليــة.
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10-محمــد كامــل القرعــان )2010()10(، ســعت الدراســة للكشــف عــن مســؤولية الصحــف األردنيــة 
المطبوعــة فــي نشــر القيــم الوطنيــة فــي المجتمــع، وقــد تــم تحديــد مجتمــع الدراســة فــي جميــع 
المــواد اإلخباريــة المنشــورة فــي جريدتــي الــرأي والغــد خــال فتــرة ســنة مياديــة، وقــد اعتمــدت 
الدراســة علــى المنهــج الوصفــي باســتخدام تحليــل المضمــون، وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن 
هنــاك دوًرا واضًحــا وبــارًزا للصحافــة فــي تعزيــز قيــم الــوالء واالنتمــاء داخــل الوطــن، كذلــك 
أظهــرت النتائــج أن قيمــة التمســك بالثوابــت اإلســامية جــاءت فــي المرتبــة األخيــرة مــن القيــم 

التــي تســهم الصحافــة فــي تعزيزهــا.
11- دراســة Magick Hanray: )2007()11(، والتــي تهــدف إلــى التعــرف علــى تأثيــر الجامعــة 
فــي تعليــم الطــاب حقــوق وواجبــات المواطنــة وأدوارهــم فــي المجتمــع، وقــد توصلــت الدراســة 
إلــى مجموعــة مــن النتائــج، منهــا:أن ممارســة الطــاب لأنشــطة المختلفــة داخــل الجامعــة 
واشــتراكهم فــي الحــوارات والمناقشــات مــع المعلميــن واشــتراكهم فــي قضايــا ومشــكات المجتمــع 
عدادهــم للتعامــل مــع  وفهــم الموضوعــات االجتماعيــة والسياســية داخــل الجامعــة وخارجهــا واإ
التحديــات التــي تواجههــم فــي الحيــاة وتعليمهــم األســلوب الديمقراطــي؛ أســهم فــي غــرس وتدعيــم 

قيــم المواطنــة لديهــم.
12- دراســة: كيلفــرت روبــرت Calvert Robert )2006()12(، والــذي تنــاول دور الجامعــة 
فــي تعليــم الطــاب األمريكييــن السياســة والديمقراطيــة والثقــة بالنفــس وتكويــن العاقــات الطيبــة 
والمشــاركة اإليجابيــة فــي قضايــا المجتمــع وتنميــة إحساســهم بالمواطنــة وتحمــل المســئولية، وقــد 
توصلت الدراســة إلى مجموعة من النتائج منها أن الجامعة من خال أنشــطتها ومشــروعاتها 
بــداء  التــي تتيحهــا للطــاب مــن خــال دراســتهم تســاعدهم فــي تنميــة القــدرة علــى التعبيــر واإ

اآلراء وتســاهم فــي ارتباطهــم بالجامعــة وتشــعرهم باألهميــة والتقديــر لديهــم.
التعقيب على الدراسات السابقة : أظهرت نتائج الدراسات السابقة أن: 

	.هناك مسؤولية تقع على عاتق وسائل اإلعام فيما يتعلق بتعزيز قيم الهوية الوطنية
	 تأثيــر وســائل اإلعــام فــي تفعيــل قيــم المواطنــة يتــم وفــق توفيــر المنــاخ الديمقراطــي فــي

الدولــة.
	 وســائل اإلعــام تؤثــر فــي قيــم االنتمــاء لــدى الشــعوب مــن خــال النقــص فــي الــوالء لأنظمــة 

السياسية
	 يأتــي ُبعــد الــوالء بالمرتبــة األولــى لــدى الشــباب الجامعــي مــن حيــث االهتمــام، ثــم يليــه ُبعــد

االنتمــاء بالمرتبــة الثانيــة. 
	 كانــت دوافــع مشــاهدة البرامــج التــي تتنــاول حقــوق وواجبــات المواطنــة لــدى الشــباب مــن

النفعيــة.  الدوافــع 
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	.هوية الشباب تتأثر بالمضامين الغربية واألمريكية المنتشرة عبر الفضائيات
	 تشــابهت أغلــب هــذه الدراســات مــع الدراســة الحاليــة فــي اختيارهــا للشــباب كعينــة يتــم التطبيــق

عليها.
	 أثبتــت إحــدى الدراســات األجنبيــة أن اســتخدام الــدول المتقدمــة للمنتجــات واألفــكار الثقافيــة

فــي الــدول الناميــة يكمــن مــن وراءه إحــداث تغييــر وتفكيــك للقيــم الثقافيــة الخاصــة بهــا، وهــو 
احــد أســباب إجــراء الدراســة الحاليــة لمناهضــة مثــل هــذه األهــداف.
وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تحديد النقاط التالية: 

• تحديد وبلورة مشكلة البحث وأهم متغيراتها تحديدًا دقيقًا.	
• تحديد المفاهيم الخاصة بالبحث. 	
• تحديد المناهج واألدوات البحثية األكثر ُمائمة للبحث.	

مشكلة البحث: 
لإلعام دور بالغ األهمية في بناء اإلنسان عبر تعزيز انتمائه الوطني وتثقيفه وتعريفه بحقوقه 
وواجباتــه فــي المياديــن كافــة، وكذلــك فــي بنــاء المجتمــع مــن خــال االرتقــاء بالــرؤى والتصــورات 
التــي تســاعد النــاس علــى أن يصبحــوا قيمــة مضافــة فــي عمليــة التنميــة وانصهــار الجماعــة الوطنيــة. 
ويمثــل اإلعــام المنبــر الجماهيــري األضخــم للتعبيــر عــن آراء المواطــن وهمومــه وعــرض قضايــاه 
وشــكواه، بــل إن وســائل اإلعــام الحديثــة، فــي ضــوء حريــة تدفــق المعلومــات وعصــر الســماوات 
المفتوحــة، باتــت هــي أبــرز األدوات النتقــال الثقافــات وتبــادل الخبــرات بيــن مواطنــي مختلــف الــدول 
فــي شــتى بقــاع األرض، يســلط هــذا البحــث الضــوء علــى مــا تقــوم بــه وســائل اإلعــام المصريــة 
رســاء دعائــم وأســس المواطنــة لــدى الشــباب المصــري،  ممثلــة فــي القنــوات الفضائيــة فــي تعزيــز واإ
حيــث تتمثــل مشــكلة البحــث فــي »التعــرف علــى الــدور الــذي تقــوم بــه الفضائيــات المصريــة )الرســمية 
والخاصــة( فــي تعزيــز أبعــاد المواطنــة فــي المجتمــع المصــري خاصــة لــدى الشــباب الــذي يتعــرض 

لمحــاوالت زعزعــة قيمــة المواطنــة واالنتمــاء لديهــم«.

أهمية البحث : تأتى أهمية البحث من كونه:
	 ،يســلط الضــوء علــى فئــة كبيــرة ومهمــة مــن فئــات المجتمــع المصــري أال وهــى فئــة الشــباب

حيــث يعتبــر الشــباب ثــروة وطاقــة بشــرية وعنصــًرا هاًمــا يُعتمــد عليــه فــي بنــاء المجتمــع ولذلــك 
فــإن دراســة الشــباب ضــرورة مجتمعيــه مهمــة مــن أجــل تحســين مســتوى اإلنســان للمســتقبل، 
وبنــاء شــخصيته بنــاًء صحيحــًا مــن الناحيــة النفســية واالجتماعيــة والعقليــة، فــي ظــل تعــرض 
هــذه الفئــة لكــم هائــل مــن القنــوات الفضائيــة التلفزيونيــة التــي انتشــرت وأصبحــت تمــارس هيمنــة 
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بفضــل التقــدم الكبيــر فــي تكنولوجيــا االتصــال.
	 يتنــاول موضــوع المواطنــة والتــي ُتعــد مــن القضايــا ذات األبعــاد االجتماعيــة والسياســية التــي

تعبــر عــن معاييــر االنتمــاء ومســتوى المشــاركة مــن قبــل األشــخاص فــي حمايــة الوطــن.
	 ُيفصــح عــن الــدور الــذي تقــوم بــه وســائل اإلعــام فــي غــرس قيــم االنتمــاء والــوالء للدولــة

خاصــة بعــد مــا مــرت بــه المنطقــة العربيــة مــن ثــورات متاحقــة، ربمــا تكــون قــد أدت إلــى 
تحــوالت جذريــة لــدى األفــراد.

	 إمكانيــة الوصــول إلــى نتائــج واضحــة حــول موضــوع دور وســائل اإلعــام المصريــة فــي تعزيــز
الهويــة الوطنية.

	 فــي والخاصــة(،  )الرســمية  المصريــة  اإلعاميــة  المؤسســات  فــي  القــرار  ُتســاعد أصحــاب 
التعــرف علــى الــدور المتوقــع منهــا لنشــر القيــم الوطنيــة، وفــي مقدمتهــا قيمــة المواطنــة والــوالء 

واالنتمــاء.

أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية: 

1.التعــرف علــى دور الفضائيــات المصريــة فــي تعزيــز أبعــاد االنتمــاء والمواطنــة لــدى الشــباب 
المصــري.

الثقافــة  مثــل:  المواطنــة وثقافتهــا  قيــم  تحديــد  فــي  المصريــة  الفضائيــات  2.التعــرف علــى دور 
والدينيــة. القيميــة،  التراثيــة،  التاريخيــة،  الجغرافيــة،  السياســية، 

3.إدراك دور الفضائيــات فــي نشــر وعــي المشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة السياســية التــي ُتعــد مكونــا 
ً أساســيًا مــن مكونــات المواطنــة.

4.التعــرف علــى مســتويات مشــاهدة الشــباب المصــري للفضائيــات الرســمية منهــا والخاصــة أو 
معــدالت مشــاهدتهم.

5.إدراك مفهوم المواطنة لدى الشباب المصري.
6.معرفة مدى إسهام الفضائيات المصرية في التعرف على أحوال المجتمع المصري.
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اإلطار النظري:
يعتمــد هــذا البحــث فــي بنائــه النظــري وتطويــر فروضــه علــى نظريــة الغــرس الثقافــي، وفيمــا يلــي 

عــرض للمبــادئ األساســية لتلــك النظريــة مــع التطبيــق علــى موضــوع الدراســة الحاليــة.

نظرية الغرس الثقافي:
يمكــن وصــف عمليــة الغــرس بأنهــا نــوع مــن التعلــم العرضــي الــذي ينتــج عــن التعــرض التراكمــي 
)لوســائل اإلعــام( خاصــة التلفزيــون حيــث يتعــرف مشــاهد التلفزيــون دون وعــي علــى حقائــق 
الواقــع االجتماعــي لتصبــح بصفــة تدريجيــة أساســا للصــور الذهنيــة والقيــم التــي يكتســبها عــن العالــم 
الحقيقــي، وعمليــة الغــرس ليســت عبــارة عــن تدفــق موجــة مــن تأثيــرات التلفزيــون إلــى جمهــور 
الرســائل والســياقات، وفيمــا  للتفاعــل ب  مــن عمليــة مســتمرة وديناميكيــة  المتلقــي، ولكنهــا جــزء 
يتعلــق بالمرحلــة العمريــة فــإن تأثيــر التلفزيــون يكــون أكبــر علــى الصغــار فــي الجماعــات واألســر 
غيــر المتماســكة أو بيــن األطفــال الذيــن يقــل لديهــم االنتمــاء إلــى األســرة أو الجماعــة، وكذلــك بيــن 

الجماعــات الهامشــية أو األقليــات أو بيــن مــن يصورهــم التلفزيــون ضحايــا.)13 (
يعتبــر جــورج جربنــر )Gerbner George (، أول مــن أشــار إلــى هــذه النظريــة فــي كتاباتــه 
التــي بينــت أن التلفزيــون يعتبــر قــوة مســيطرة فــي تشــكيل المجتمــع الحديــث، وكانــت هــذه األفــكار 
نتيجــة الجهــود التــي قــام بهــا هــو ومجموعــة مــن الباحثيــن فــي بحــث تأثيــرات التلفزيــون علــى المجتمــع 
األمريكــي، ووفقــًا لميلــر)Milar( فــإن نظريــة الغــرس الثقافــي لــم تنشــأ لدراســة اآلثــار المســتهدفة 
والمحــددة، بــل لدراســة تأثير التلفزيون التراكمــي والشــامل بشــأن الطريقــة التــي نــرى بهــا العالــم الــذي 

نعيــش فيــه. ولذلــك ظهــر مصطلــح نظريــة الغــرس الثقافــي)14(
 وقد أستهدف جورج جيرنبر )Gerbner George (، ما يلي: )15(

1- تحليــل العمليــة المؤسســاتية لإلعــام، أي دراســة سياســات االتصــال وتأثيرهــا علــى أنتــاج 
مضمــون الرســائل اإلعاميــة، ومعرفــة إن كانــت الدرامــا الموجهــة مخططــًا لهــا أم ال.

2- تحليــل محتــوى الرســائل اإلعاميــة وتحديــد األفــكار والقيــم والصــور الذهنيــة األكثــر شــيوعًا 
بشــكل  الدرامــي  والمحتــوى  التلفزيــون  عالــم  فــي  اإلعاميــة، وخاصــة  الرســائل  فــي  وتكــرارًا 

أساســي.
3- تحديد اإلسهام المستقل للتلفزيون في تكوين مفاهيم المشاهدين عن الواقع االجتماعي.

فــروض نظريــة الغــرس الثقافــي: قامــت نظريــة الغــرس الثقافــي علــى جملــة مــن الفرضيــات يمكــن 
إيجازهــا كمــا يلــي )16(

أ- ُيعــد التلفزيــون وســيلة فريــدة للغــرس الثقافــي مقارنــة بالوســائل اإلعاميــة األخــرى وذلــك لشــيوع 
وجــوده فــي المنــازل وســهولة اســتخدامه والتعــرض لــه.
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ب- يقــدم التلفزيــون عالمــًا متماثــًا مــن الرســائل والصــور الذهنيــة التــي تعبــر عــن االتجــاه الســائد 
إذ أن التلفزيــون يعكــس االتجــاه الســائد لثقافــة المجتمــع فــي حيــاة األفــراد )كمــرآة (، حيــث يقلــل 
أو يضيــق االختــاف مــن القيــم واالتجاهــات والســلوك بيــن المشــاهدين إلــى الحــد الــذي يعتقــدون 
فيــه أن الواقــع االجتماعــي يســير علــى الطريقــة التــي يعبــر عنهــا العالــم التلفزيــون، أي أن 
التلفزيــون مــن خــال رســائله المتنوعــة يعمــل علــى ربــط الفئــات المختلفــة للجمهــور )الصفــوة 
والجمهــور العــام ( وذلــك بتقديــم العديــد مــن اآلراء والتصــورات الذهنيــة والثقافــات الفرعيــة التــي 

تشــاهدها كل الفئــات والمســتوىات االجتماعيــة واالقتصاديــة المختلــة للمجتمــع.
ج- تحليل مضمون الرسائل اإلعامية يقدم عامات لعملية الغرس إذ يفترض جربنر أن أسئلة 
المســح المســتخدمة فــي تحليــل الغــرس تعكــس مــا يقدمــه التلفزيــون فــي الرســائل التلفزيونيــة 
لجماعــات كبيــرة مــن المشــاهدين علــى فتــرات زمنيــة طويلــة مــع االهتمــام طبعــا بالتركيــز علــى 
قيــاس المشــاهدة الكليــة وأســئلة المســح المســتخدمة فــي تحليــل الغــرس يجــب أن تتجــه نحــو 
اعتبــارات العالــم الواقعــي، كمــا توجــه أهميــة موازيــة للعالــم الرمــزي الــذي يقدمــه التلفزيــون، 
)أي أن فهــم ســبل وطريــق التلفزيــون فــي عمليــة الغــرس يقــف علــى إجــراءات تحليــل المحتــوى 
التلفزيونــي إلجــراء المقارنــات بيــن الصــور الذهنيــة والقيــم التــي تبثهــا الرســائل، هــذا باإلضافــة 
إلــى تحديــد حجــم التعــرض للتلفزيــون مــن خــال إعــداد صحيفــة االســتبيان التــي تقيــس إدراك 

المبحوثيــن للواقــع الحقيقــي (.
د- يركــز تحليــل الغــرس علــى تدعيــم اســتقرار المجتمــع وتجانســه بحيــث يعمــل التلفزيــون علــى 
تحقيــق االتجاهــات الثقافيــة الثابتــة كمــا يعمــل علــى تنميــة المفاهيــم والســلوكيات المتماســكة فــي 
المجتمــع، أي أن مســاهمة التلفزيــون كوحــدة للتنميــة االجتماعيــة وكأنهــا تحقــق التجانــس داخــل 
الفئــات االجتماعيــة المختلفــة ويمكــن ماحظــة هــذا التماســك مــن خــال مقارنــة كثيفــة المشــاهدة 
بقليــل المشــاهدة مــن نفــس الجماعــات وكيفيــة تفاعلهــا فــي الحيــاة اليوميــة، )يعــد العالــم الرمــزي 
الــذي يقدمــه التلفزيــون مــن خــال الرســائل المتكــررة المصــدر المهــم فــي التنشــئة االجتماعيــة 

وتنميــة المفاهيــم والســلوكيات فــي المجتمــع(.

الفرضية الرئيسة للنظرية:
يشــير الفــرض الرئيســي للنظريــة أن األفــراد الذيــن يتعرضــون لمشــاهدة التلفزيــون بدرجــة كثيفــة 
هــم أكثــر اســتعدادا لتبنــي معتقــدات عــن الواقــع االجتماعــي تتطابــق مــع الصــور الذهنيــة واألفــكار 
واألنمــاط الثقافيــة التــي يقدمهــا التلفزيــون عــن الواقــع الفعلــي للمجتمــع أكثــر مــن ذوي المشــاهدة 
التعــرض  أن  إلــى  تشــير  أشــكالها  ابســط  فــي  الثقافــي  الغــرس  نظريــة  فــان  وبالتالــي  المنخفضــة 
للتلفزيــون يــزرع بمهــارة مــع مــرور الوقــت مفاهيــم المشــاهدين للواقــع بــل ويؤثــر علــى ثقافتهــم كلهــا 
الن عمليــة الغــرس كمــا يــرى جربنــر نــوع مــن التعلــم العرضــي، كمــا أن مداومــة التعــرض لوســائل 
اإلعــام خاصــة التلفزيــون ولفتــرات طويلــة تنمــي لــدى المشــاهد اعتقــادا بــان العالــم الــذي يــراه فــي 
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التلفزيــون مــا هــو إال صــور مماثلــة للعالــم الواقعــي الــذي يعيــش فيــه.
االنتقــادات التــي وجهــت إلــى نظريــة الغــرس الثقافــي )17(: منــذ نهايــة ســبعينيات القــرن الماضــي 
الظواهــر  دارســي  مــن  الكثيــر  تأييــد  الثقافيــة رغــم  النظريــة  إلــى  االنتقــادات  مــن  الكثيــر  وجهــت 

اإلعاميــة ومــن تلــك االنتقــادات نذكــر مــا يلــي : 
ا- أن نظريــة الغــرس الثقافــي أهملــت متغيــر الدوافــع، )متغيــر التعــرض والمشــاهدة »مســتقل » 
/ متغيــر الغــرس »تابــع » / متغيــرات وســطية » النســب، اإلدراك، الخصائــص(، ذلــك أن 
النظريــة لــم تفــرق بيــن الذيــن يشــاهدون التلفزيــون بطريقــة روتينيــة والذيــن يشــادون التلفزيــون 
بطريقــة انتقائيــة نشــطة وفــي هــذه الحالــة يصبــح الغــرس متغيــرا تابعــا لمتغيــر الدوافــع وليــس 

التعــرض للتلفزيــون.
ب- ضعــف التحكــم الدقيــق لجيربنــر وزمائــه فــي متغيــر دراســاته، وذلــك يبــرز مــن خــال اختــاف 
نتائــج أبحاثــه بعــد عمليــات التحليــل المتواليــة، خاصــة بعــد إدخــال متغيــرات ديموغرافيــة أخــرى 

والتــي أثــرت علــى العاقــة بيــن التعــرض للتلفزيــون وتأثيــرات الغــرس. 
ج- نظريــة الغــرس الثقافــي اهتمــت بتأثيــرات التلفزيــون بشــكل عــام مــن خــال عــدد ســاعات 
المشاهدة الكلية أو كثافة المشاهدة، دون االهتمام بنوعية البرامج التي يتعرض لها المشاهد، 
إذ أن التعــرض لنــوع معيــن مــن البرامــج يكــون أكثــر تأثيــرا فــي حــدوث عمليــة الغــرس وليــس 

المشــاهدة الكليــة، )االهتمــام بالنــوع وليــس الكــم (. 
د- التركيز على التأثير كنتيجة فقط دون تركيزها على عملية التأثير نفسها.

ه- تشــكيك الكثيــر مــن الدارســين ونتائــج األبحــاث فــي إمكانيــة حــدوث الغــرس فــي أي مــكان آخــر 
غيــر وســائل اإلعــام وهــذا االختــاف فــي اســتخدام التلفزيــون مــن جهــة ومحتــواه مــن جهــة 
أخــرى بيــن البيئــات االجتماعيــة المختلفــة) أي بصفــة موجــزة تأثيــرات النظــام اإلعامــي القائــم 
فــي كل نظــام اجتماعــي التــي تبــرز طــرق اســتخدام وســائل اإلعــام وتحــدد طبيعــة نشــاطها 

ومحتوياتهــا اإلعاميــة (

 فروض البحث:
الفــرض األول: توجــد فــروق ذات داللــة بيــن الشــباب المصــري مــن حيــث الســمات الديموجرافيــة 

)النــوع – الســن - محــل اإلقامــة- المســتوى التعليمــي( فيمــا يتعلــق باتجاهاتهــم نحــو:
أ- دور الفضائيات المصرية الرسمية في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب.

ب- دور الفضائيات المصرية الخاصة في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب.
للفضائيــات المصريــة  الشــباب المصــري  بيــن تعــرض  الثانــي: توجــد عاقــة ارتباطيــة  الفــرض 
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قيــم المواطنــة لديهــم. الرســمية وغــرس 
بيــن تعــرض الشــباب المصــري للفضائيــات المصريــة  الثالــث: توجــد عاقــة ارتباطيــة  الفــرض 

قيــم المواطنــة لديهــم. الخاصــة وغــرس 

تساؤالت البحث:
يتمثــل التســاؤل الرئيســي لهــذا البحــث فــي: مــا دور البرامــج المختلفــة فــي الفضائيــات المصريــة 
الرســمية والخاصــة فــي تعزيــز روح المواطنــة لــدى الشــباب المصــري بأبعادهــا المتنوعــة مــن وجــه 

نظــر المبحوثيــن؟، ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل الرئيســي تســاؤل فرعــي هــو:
مــاذا تعنــى المواطنــة مــن وجهــة نظــر الشــباب المصــري؟ ومــا هــي أبــرز قيــم المواطنــة كمــا يراهــا 

الشــباب المصري؟
اإلطار المنهجي :

نــوع البحــث : ُيعــد هــذا البحــث مــن البحــوث الوصفيــة التــي تهــدف لوصــف طبيعــة وســمات 
وخصائــص مجتمــع مــا أو دراســة الحقائــق الراهنــة المتعلقــة بظاهــرة مــا والحصــول علــى بيانــات 

كافيــة عنهــا، إضافــة إلــى تصنيــف هــذه البيانــات وتحليلهــا واســتخاص نتائــج منهــا.)18(
منهــج البحــث : يعتمــد البحــث علــى منهــج المســح اإلعامــي: فــي إطــار البحــوث الوصفيــة إللقــاء 
المزيــد مــن الضــوء عليهــا بهــدف تحديــد المشــكلة بدقــة ووضــع الفــروض الختبارهــا.)19( وســيتم 

ذلــك مــن خــال : مســح عينــة مــن الشــباب المصــري.
أدوات جمــع البيانــات : تتمثــل أدوات جمــع البيانــات فــي هــذا البحــث فــي: إعــداد اســتمارة اســتبيان 
يتــم تطبيقهــا علــى عينــة مــن الشــباب المصــري لمعرفــة الــدور الــذي تقــوم بــه الفضائيــات الرســمية 
والخاصــة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة، حيــث تــم تصميــم اســتمارة مقننــة، تنوعــت فيهــا األســئلة مــا بيــن 

المغلقــة والمفتوحــة، ومقياســيه لضمــان دقــة القيــاس لمعرفــة آراء الشــباب.
مجتمع البحث: الشباب المصري.

حجــم وتوزيــع عينــة البحــث : قامــت الباحثــة بتطبيــق اســتمارة االســتبيان علــى عينــة عمديــة مــن 
الشــباب المصــري ممــن يتعرضــون للفضائيــات المصريــة )الرســمية والخاصــة(، وقــد بلــغ قــوام هــذه 
العينــة )420( شــاب وفتــاة مــن أعمــار مختلفــة، وقــد اســتطاعت الباحثــة جمــع )400( اســتمارة 
فقــط والتــي ُتعــد عينــة البحــث، مــن محافظــات الجيــزة – كفــر الشــيخ – المنيــا، حيــث تمثــل هــذه 
المحافظــات تنــوع فــي الثقافــات واألفــكار داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة، خــال الفتــرة مــن ينايــر 

2016 م وحتــى مــارس 2016 م، قــد وزعــت العينــة كاآلتــي:
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جدول )1( يوضح توزيع العينة من حيث النوع

%كالنوع
20050,0ذكر
20050,0أنثي

400100,0اإلجمالي
توضــح بيانــات الجــدول الســابق: أنــه تــم توزيــع العينــة مناصفــة بيــن الذكــور واإلنــاث حيــث بلغــت 

نســبة كا منهم )50%( من إجمالي العينة.
جدول )2( توزيع العينة من حيث العمر

%كالعمر
15238,0من 18 سنة إلى 23 سنة

9423,5من 24 سنة إلى 29سنة

15438,5من 30 سنة إلى 35 سنة

400100,0اإلجمالي

توزعــت المعــدالت العمريــة للمبحوثيــن بيــن مســتويات عــدة كانــت كاآلتــي: كانــت الفئــة العمريــة 
مــن )30: 35( فــي المقدمــة بنســبة بلغــت )38,5%(، وكانــت الباحثــة قــد ركــزت علــى هــذه الفئــة 
العمريــة تحديــدًا حيــث تعتبــر هــذه الفتــرة هــي أكثــر فتــرات الشــباب نضوجــًا ووعيــًا وثباتــًا للقيــم التــي 
تــم االســتفادة منهــا، كمــا أن هــذه الفتــرة هــي الخاصــة بتربيــة النــشء الجديــد وتكويــن أســرة خاصــة 
بعــد ارتفــاع معــدالت ســن الــزواج، تلتهــا الفئــة العمريــة مــن )18 :23( بنســبة بلغت)38,0%(،حيــث 
تأتــى هــذه الفتــرة فــي مقدمــة فتــرة الشــباب، وهــى المرحلــة التــي يتــم بهــا تشــكيل الوعــي السياســي 
والثقافــي للشــباب  وتتعــدد مصــادر الحصــول علــى المعلومــات لديهــم، ثــم جــاءت الفئــة العمريــة مــن 

)24:29( بنســبة )%23,5(.
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جدول )3( توزيع العينة من حيث المستوى التعليمي

%كالمستوى التعليمي
287,0أمي

246,0يقرأ ويكتب

6616,5مؤهل متوسط

13433,5مؤهل جامعي

14837,0مؤهل فوق جامعي

400100,0اإلجمالي

ُتشــير نتائــج الجــدول الســابق إلــى أن: توزيــع المبحوثيــن المشــاركين فــي البحــث ضمــن العينــة 
توزعــوا حســب متغيــر المســتوى التعليمــي كاآلتــي: نســبة مــن يحملــون مؤهــل فــوق جامعــي مــن أفــراد 
العينــة )37,0%( وقــد تــم التركيــز علــى هــذه الفئــة باعتبارهــم قــادة رأى يؤثــرون فــي المجتمــع المحيــط 
بهــم، كمــا أن لديهــم القــدرة علــى تحليــل وتقييــم مــا هــو مقــدم لهــم، بينمــا بلغــت نســبة مــن يحمــل مؤهــل 
جامعــي )33,5%(، وكانــت نســبة مــن يحمــل مؤهــل متوســطة )16,5%(، ثــم كانــت فئــة ممــن لديهــم 

أميــة بلغــت نسبتهــــــم) 7,0%(، بينمــا بلغــت نســبة مــن يقــرأ ويكتــب ضمــن أفــراد العينــة )%6,0(.

جدول)4( توزيع العينة من حيث اإلقامة

%كاإلقامة
20050,0حضر

20050,0ريف

400100,0اإلجمالي

توضــح بيانــات الجــدول الســابق إلــى أن: توزيــع المبحوثيــن المشــاركين فــي البحــث ضمــن العينــة 
توزعــوا حســب متغيــر اإلقامــة كاآلتــي: مــن يقيمــون فــي الحضــر بلغــت نسبتهــــــم) 50,0%(، بينمــا 

بلغــت نســبة المقيميــن فــي الريــف )%50,0(.
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جدول )5( توزيع العينة من حيث معدالت المشاهدة للقنوات الفضائية المصرية الرسمية والخاصة

معدل المشاهدة
الفضائيات الخاصةالفضائيات الرسمية

النسبة المئويةالتكرارالنسبة المئويةالتكرار

41,5%166منخفض

16,5%66%10025,0متوسط

54,5%31,5214%134مرتفع

400100,0400100,0اإلجمالي

تشــير نتائــج الجــدول الســابق أن القنــوات الفضائيــة المصريــة الرســمية كانــت قــد حصلــت علــى 
معــدالت منخفضــة مــن المشــاهدة بدرجــة كبيــرة حيــث جــاءت نســبة األولــى)41,5%(، بينمــا جــاءت 
نســبة الثانيــة )30.%(، فــي حيــن جــاءت الفضائيــات الرســمية فــي المقدمــة فــي معــدالت المشــاهدة 
معــدالت  كانــت  بينمــا  بنســبة)%25,0(،  األولــى  فكانــت  الخاصــة  الفضائيــات  عــن  المتوســطة 
المشــاهدة فــي الثانيــة بنســبة )16,5%(، وجــاءت الفضائيــات الخاصــة فــي المقدمــة مــن حيــث 
معــدالت المشــاهدة المرتفعــة بنســبة )54,5%(، فــي حيــن حصلــت الفضائيــات الرســمية علــى نســبة 
)31,5%(، وتوضــح هــذه النتيجــة ارتفــاع معــدالت مشــاهدة القنــوات الخاصــة لــدى أفــراد العينــة عــن 

القنــوات الرســمية.

األساليب اإلحصائية:
أ- حساب التكرارات واستخراج النسبة المئوية.
ب- المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.

ج- اختبار »T.test« للمجموعات المستقلة لقياس الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطين 
حسابيين لمجموعتين من أفراد العينة في أحد المتغيرات.

د- تحليل التباين ذو البعد الواحد )ANOVA( لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين 
المتوسطات الحسابية ألكثر من مجموعتين من أفراد العينة في أحد المتغيرات.

وقــد تــم قبــول نتائــج االختبــارات اإلحصائيــة عنــد درجــة ثقــة 95% فأكثــر، أى عنــد مســتوى   
معنويــة 0,05 فأقــل.
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الصدق والثبات: تم تحقيقه من خال ما يلي:
1- تصميم االستمارة في ضوء أهداف وفروض الدراسة.

2- عرض االستمارة على عدد من المحكمين من أساتذة اإلعام.
3- تــم إجــراء اختبــار قبلــي test	pre لاســتمارة علــى عينــة شــملت )30( مفــردة مــن المجتمــع 

األصلــي للبحــث.
4- تــم قيــاس الثبــات بإعــادة تطبيــق االســتمارة علــى عــدد مــن األفــراد بلــغ 3% بأســلوب اختيــار 
أســئلة وســؤال المبحوثيــن عنهــا، وقــد ثبــت أن معامــل الثبــات قــد وصــل إلــى)0,93( وهــو 

معامــل ثبــات مرتفــع يــدل علــى صاحيــة االســتمارة للتطبيــق.

التعريفات اإلجرائية :
القنــوات الفضائية:هــي محطــات تلفزيونيــة تبــث إرســالها عبــر األقمــار الصناعيــة لكــي يتجــاوز هــذا 
اإلرســال نطــاق الحــدود الجغرافيــة لمنطقــة اإلرســال، حيــث يمكــن اســتقباله فــي مناطــق أخــرى عبــر 
أجهــزة خاصــة باســتقبال والتقــاط اإلشــارات الوافــدة مــن القمــر الصناعــي هــذه األجهــزة التــي تقــوم 

بمعالجــة تلــك البيانــات وعرضهــا علــى شاشــة التلفزيــون.)20(
نمــا هــو مفهــوم  المواطنة:مــع تداخــل مفهومــي المواطنــة والوطنيــة، لــم يكــن هــذا المفهــوم ثابتــًا واإ
متطــور عبــر التاريــخ، وجــاء تعريــف دائــرة المعــارف البريطانيــة كاآلتــي » بأنهــا هــي العاقــة بيــن 
الفرد والدولة التي تتحدد من خال القانون، وما تتضمنه هذه العاقة من واجبات وحقوق.«)21(

الشــباب:هو مصطلــح يطلــق علــى مرحلــة عمريــة هــي ذروة القــوة والحيويــة والنشــاط بيــن جميــع 
مراحل العمر لدى البشــر، وتعتبــر مرحلــة الشــباب مــن أهــم المراحــل التــي يمــر بهــا الفــرد، حيــث 
تبدأ شــخصية اإلنســان بالتبلور، وتنضــج معالــم هــذه الشــخصية مــن خــال مــا يكتســبه الفــرد مــن 
مهــارات ومعــارف، ومــن خــال النضوج الجســماني والعقلي، والعاقــات االجتماعيــة التــي يســتطيع 
ذا كان معنــى الشــباب أول الشــيء، فــإن مرحلــة الشــباب  الفــرد صياغتهــا ضمــن اختيــاره الحــر، واإ
بعــض  ويحددهــا  وكبيــرة،  عريضــة  إلى المســتقبل بطموحات  التطلــع  مرحلــة  أنهــا  فــي  تتلخــص 

ــة العمريــة مــن )18( ســنة وحتــى )35( ســنة.  العلمــاء بأنهــا المرحل
نتائــج البحــث:أواًل اإلجابــة علــى التســاؤل الرئيســي للبحــث: مــا دور البرامــج المختلفــة فــي الفضائيــات 
المصريــة الرســمية والخاصــة فــي تعزيــز روح المواطنــة لــدى الشــباب المصــري بأبعادهــا المتنوعــة 
من وجه نظر المبحوثين؟،وقد بينت نتائج تحيل فقرات االســتبيان مجتمعة نتائج الوســط الحســابي 

لــكل فقــرة علــى حــدة، كمــا فــي الجدوليــن )6(، )7(
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جدول )6( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لفقرات مشاهدة المبحوثين في القنوات الفضائية الرسمية

البرامج المقدمة في الفضائيات 
المصرية الخاصة

درجة الموافقة
المتوسط اإلجمالي

الحسابي
االنحراف 
المعياري معارض محايد موافق

%ك%ك%ك%ك

.23265,95615,96418,2352100,04773.78413تسهم في تعزيز المعارف والثقافة

تسهم في المعرفة بأحوال 
.26073,94211,95014,2352100,05966.72544المجتمع المصري

تسهم في رفع مستوى الوعي 
.14842,011633,08825,0352100,01705.80201السياسي لدى.

تسهم في التعرف على التاريخ 
.23265,98825,0329,1352100,05682.65451الوطني 

تساعد على التعرف بالجغرافيا 
.24469,38223,3267,4352100,06193.62015المكانية لمصر 

تسهم في تعزيز المعرفة بالتراث 
.26475,06819,3205,7352100,06932.57205المصري.

تسهم في تعزيز التماسك 
االجتماعي بين شرائح المجتمع 

وطوائفه المتنوعة.
15844,916045,5349,7352100,03523.65005.

تسهم في تعميق القيم العربية 
األصيلة للشباب المصري أمام ما 
يتعرضون له من موجات التغريب 

والعولمة.
17048,311833,56418,2352100,03011.75877.

تسهم في تعميق قيم الدين 
اإلسامي أمام موجات التغريب 
والعولمة والتشويه التي يتعرض 

لها الشباب المصري.
19455,111633,04211,9352100,04318.69668.

تسهم في التعريف بالمؤسسات 
والشخصيات السياسية الفاعلة 
في مؤسسات الدولة والمجتمع 

المدني
24669,97421,0329,1352100,06080.64912.

تسهم في تعزيز قيم المواطنة 
.19856,312234,7329,1352100,04716.65745المصرية واالنتماء للوطن
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تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى أنــه وفقــًا للمتوســطات الحســابية للعبــارات الســابقة : فقــد 
بلــغ  فــي المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي  بالتــراث المصــري(  جــاءت عبــارة ) تعزيــز المعرفــة 
)0,69( وانحــراف معيــاري )0,57( وكانــت نســبة الموافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذه العبــارة 

هــي األعلــى حيــث بلغــت)75,0%(، بينمــا جــاءت عبــارة )تســاعد علــى التعــرف بالجغرافيــا المكانيــة 
لمصــر( فــي الترتيــب الثانــي بمتوســط حســابي بلــغ )0,62( وانحــراف معيــاري قيمتــه).62015(، 
وأن الجمهور قد أعطي هذه العبارة مســتوى موافقة مرتفع، حيث بلغت نســبة »أوافق« )69,3%(، 
وفي الترتيب الثالث جاءت عبارة )تســهم في التعريف بالمؤسســات والشــخصيات السياســية الفاعلة 
فــي مؤسســات الدولــة والمجتمــع المدنــي( بمتوســط حســابي ).6080( وانحــراف معيــاري قيمتــه 
).64912(،وكان أفــراد العينــة قــد أعطــوا هــذه العبــارة درجــة موافقــة مرتفعــة حيــث بلغــت نســبة 

الموافقــة عليهــا) 69,9%(، وفــي الترتيــب الرابــع جــاءت عبــارة )تســهم فــي المعرفــة بأحــوال المجتمــع 
المصــري( بمتوســط حســابي بلــغ ).5966( وانحــراف معيــاري قيمتــه).72544(وكان أفــراد العينــة 
قــد أعطــوا هــذه العبــارة درجــة موافقــة حيــث جــاءت نســبة »أوافق«هــي األعلــى )73,9(،وفــي الترتيــب 
الخامــس جــاءت عبــارة )تســهم فــي التعــرف علــى التاريــخ الوطنــي( بمتوســط حســابي بلــغ ).5682( 
وانحــراف معيــاري قيمتــه).65451(وكان أفــراد العينــة قــد أعطــوا هــذه العبــارة درجــة موافقــة حيــث 
جــاءت نســبة »أوافــق« فــي المقدمــة بنســبة)65,9%(،وفي الترتيــب الســادس جــاءت عبــارة )تســهم 
فــي تعزيــز المعــارف والثقافــة( بمتوســط حســابي بلــغ ).4773( وانحــراف معيــاري قيمتــه).78413(
وكان أفــراد العينــة قــد أعطــوا هــذه العبــارة درجــة موافقــة حيــث جــاءت نســبة«أوافق« )65,9%(،وفــي 
الترتيــب الســابع جــاءت عبــارة )تســهم فــي تعزيــز قيــم المواطنــة المصريــة واالنتمــاء للوطــن( بمتوســط 
حســابي بلــغ ).4716( وانحــراف معيــاري قيمتــه).65745( وكان أفــراد العينــة قــد أعطــوا هــذه 
العبــارة درجــة موافقــة حيــث جــاءت نســبة » أوافــق«  )56,3%(، وفــي الترتيــب الثامــن جــاءت عبــارة 
)تســهم فــي تعميــق قيــم الديــن اإلســامي أمــام موجــات التغريــب والعولمــة والتشــويه التــي يتعــرض 
لهــا الشــباب المصــري( بمتوســط حســابي بلــغ ).4318( وانحــراف معيــاري قيمتــه).69668(وكان 
أفــراد العينــة قــد أعطــوا هــذه العبــارة درجــة موافقــة حيــث جــاءت نســبة«أوافق« )55,1%(،وفــي 
الترتيــب التاســع جــاءت عبــارة )تســهم فــي تعزيــز التماســك االجتماعــي بيــن شــرائح المجتمــع وطوائفــه 
المتنوعة( بمتوسط حسابي بلغ ).3523( وانحراف معياري قيمته).65005(وكان أفراد العينة قد 
أعطــوا هــذه العبــارة درجــة محايــدة حيــث جــاءت نســبة »محايد«)45,5%(،وفــي الترتيــب قبــل األخيــر 
جــاءت عبــارة )تســهم فــي تعميــق القيــم العربيــة األصيلــة للشــباب المصــري أمــام مــا يتعرضــون لــه مــن 
موجــات التغريــب والعولمــة( بمتوســط حســابي بلــغ ).3011( وانحــراف معيــاري قيمتــه).75877(
وكان أفــراد العينــة قــد أعطــوا هــذه العبــارة درجــة موافقــة حيــث جــاءت نســبة«أوافق«)48,3%(،وفي 
الترتيــب األخيــر جــاءت عبــارة )تســهم فــي رفــع مســتوى الوعــي السياســي لــدى( بمتوســط حســابي 
بلــغ ).1705( وانحــراف معيــاري قيمتــه).80201(وكان أفــراد العينــة قــد أعطــوا هــذه العبــارة درجــة 
موافقــة حيــث جــاءت نســبة »أوافــق )42,0%(، ويتضــح فيمــا ســبق اتفــاق أفــراد العينــة حــول قيــام 
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برامــج الفضائيــات المصريــة الرســمية باإلســهام فــي تحقيــق نــوع مــن المعرفــة بالتــراث وجغرافيــة 
ــة بهــا ســواء الحكوميــة أو التابعــة للمجتمــع المدنــي،  مصــر وأهــم الشــخصيات والمؤسســات الفاعل
وهــو الــدور المنــوط بــه المؤسســات اإلعاميــة الحكوميــة للحفــاظ علــى الهويــة مــن خــال الحفــاظ 

علــى التــراث والتوعيــة بالجغرافيــة والتاريــخ لمصــر.
جدول )7( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لفقرات مشاهدة المبحوثين في القنوات الفضائية 

الخاصة

البرامج المقدمة في الفضائيات 
المصرية الخاصة

درجة الموافقة
المتوسط اإلجمالي

الحسابي
االنحراف 
المعياري معارض محايد موافق

%ك%ك%ك%ك

.26867.08621.54611.5400100.05550.69150تسهم في تعزيز معارفي وثقافتي

تسهم في معرفتي بأحوال المجتمع 
.27067.59223.0389.5400100.05800.65931المصري

تسهم في رفع مستوى الوعي 
.22656.59624.07819.5400100.03700.79036السياسي لدى.

تسهم في التعرف على التاريخ 
.22255.514035.0389.5400100.04600.66295الوطني 

تساعد على التعرف بالجغرافيا 
.22857.011228.06015.0400100.04200.73822المكانية لجمهورية مصر العربية

تسهم في تعزيز المعرفة بالتراث 
.22055.012230.55814.5400100.04050.72959المصري.

تسهم في تعزيز التماسك 
االجتماعي بين شرائح المجتمع 

وطوائفه المتنوعة.
22255.58020.09824.5400100.03100.84004.

تسهم في تعميق القيم العربية 
األصيلة للشباب المصري أمام ما 
يتعرضون له من موجات التغريب 

والعولمة.
19047.510827.010225.5400100.02200.82662.

تسهم في تعميق قيم الدين 
اإلسالمي أمام موجات التغريب 
والعولمة والتشويه التي يتعرض 

لها الشباب المصري.
12832.020451.06817.0400100.01500.68460.

تسهم في التعريف بالمؤسسات 
والشخصيات السياسية الفاعلة في 
مؤسسات الدولة والمجتمع المدني

23659.014235.5225.5400100.05350.59973.

تسهم في تعزيز قيم المواطنة 
.19448.514235.56416.0400100.03250.73534المصرية واالنتماء للوطن
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توضح بيانات الجدول الســابق أنه وفقًا للمتوســطات الحســابية للعبارات الســابقة في الفضائيات 
المصريــة الخاصــة : فقــد جــاء فــي الترتيــب األول عبــارة )تســهم فــي معرفتــي بأحــوال المجتمــع 
أفــراد  وكان  قيمتــه).65931(  معيــاري  وانحــراف   ،)5800.( بلــغ  حســابي  بمتوســط  المصــري( 
العينــة قــد أعطــوا هــذه العبــارة درجــة موافقــة حيــث جــاءت نســبة  »أوافق«)67,5(،وفــي الترتيــب 
الثانــي جــاءت عبارة)تســهم فــي تعزيــز معارفــي وثقافتــي( بمتوســط حســابي بلــغ ).5550(،وانحــراف 
معيــاري قيمتــه).69150(، وقــد أعطــت العينــة درجــة موافقــة حيــث بلغــت نســبة »أوافــق« )%67(، 
السياســية  بالمؤسســات والشــخصيات  التعريــف  فــي  )تســهم  الثالــث جــاءت عبــارة  الترتيــب  وفــي 
الفاعلــة فــي مؤسســات الدولــة والمجتمــع المدنــي( بمتوســط حســابي بلــغ).5350(، وانحــراف معيــاري 
قيمتــه ).59973(، وقــد أعطــت العينــة درجــة موافقــة حيــث بلغــت نســبة »أوافــق« )59,0%(،وفــي 
الترتيــب الرابــع جــاءت عبــارة )تســهم فــي التعــرف علــى التاريــخ الوطنــي( بمتوســط حســابي بلــغ 
).4600( وانحــراف معيــاري قيمتــه).66295( وكان أفــراد العينــة قــد أعطــوا هــذه العبــارة درجــة 

الخامــس جــاءت عبــارة )تســاعد  الترتيــب  موافقــة حيــث جــاءت نســبة«أوافق« )55,5%(، وفــي 
علــى التعــرف بالجغرافيــا المكانيــة لجمهوريــة مصــر العربيــة( بمتوســط حســابي بلــغ ).4200( 
وانحــراف معيــاري قيمتــه).73822(وكان أفــراد العينــة قــد أعطــوا هــذه العبــارة درجــة موافقــة حيــث 
جــاءت نســبة«أوافق«)57,0%(،وفي الترتيــب الســادس جــاءت عبــارة )تســهم فــي تعزيــز المعرفــة 
بالتــراث المصــري( بمتوســط حســابي بلــغ ).4050( وانحــراف معيــاري قيمتــه).72959( وكان 
أفــراد العينــة قــد أعطــوا هــذه العبــارة درجــة موافقــة حيــث جــاءت نســبة »أوافق«)55,0%(،وفــي 
الترتيــب الســابع جــاءت عبــارة )تســهم فــي رفــع مســتوى الوعــي السياســي لــدى( بمتوســط حســابي 
بلــغ ).3700( وانحــراف معيــاري قيمتــه).79036( وكان أفــراد العينــة قــد أعطــوا هــذه العبــارة 
عبــارة  جــاءت  الثامــن  الترتيــب  وفــي   ،)56,5 %( أوافــق«  نســبة«  جــاءت  حيــث  موافقــة  درجــة 
)تســهم فــي تعزيــز قيــم المواطنــة المصريــة واالنتمــاء للوطــن( بمتوســط حســابي بلــغ ).3250( 
وانحــراف معيــاري قيمتــه).73534(وكان أفــراد العينــة قــد أعطــوا هــذه العبــارة درجــة موافقــة حيــث 
جــاءت نســبة«أوافق«)48,5%(،وفي الترتيــب التاســع جــاءت عبــارة )تســهم فــي تعزيــز التماســك 
االجتماعــي بيــن شــرائح المجتمــع وطوائفــه المتنوعــة( بمتوســط حســابي بلــغ ).3100( وانحــراف 
معيــاري قيمتــه).84004(وكان أفــراد العينــة قــد أعطــوا هــذه العبــارة درجــة موافقــة حيــث جــاءت 
نســبة »أوافــق« )55,5%(،وفــي الترتيــب قبــل األخيــر جــاءت عبــارة )تســهم فــي تعميــق القيــم العربيــة 
األصيلــة للشــباب المصــري أمــام مــا يتعرضــون لــه مــن موجــات التغريــب والعولمــة( بمتوســط حســابي 
بلــغ ).2200( وانحــراف معيــاري قيمتــه).82662( وكان أفــراد العينــة قــد أعطــوا هــذه العبــارة درجــة 
موافقــة حيــث جــاءت نســبة »أوافق«)47,5%(،وفــي الترتيــب األخيــر جــاءت عبــارة )تســهم فــي 
تعميــق قيــم الديــن اإلســامي أمــام موجــات التغريــب والعولمــة والتشــويه التــي يتعــرض لهــا الشــباب 
المصــري( بمتوســط حســابي بلــغ ).1500( وانحــراف معيــاري قيمتــه).68460(وكان أفــراد العينــة 

قــد أعطــوا هــذه العبــارة درجــة محايــدة حيــث جــاءت نســبة »محايــد فــي المقدمــة)%51,0(.
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جــاء ترتيــب العبــارات التــي تعبــر عــن قيــام الفضائيــات الرســمية بــدور فــي تعزيــز قيــم المواطنــة 
لــدى الشــباب المصــري وفقــًا ألراء الجمهــور كاآلتــي: تعزيــز المعرفــة بالتــراث المصــري، ثــم تســاعد 
علــى التعــرف بالجغرافيــا المكانيــة لمصــر، ثــم التعريــف بالمؤسســات والشــخصيات السياســية الفاعلــة 
فــي مؤسســات الدولــة والمجتمــع المدنــي، تســهم فــي المعرفــة بأحــوال المجتمــع المصــري، تســهم فــي 
التعــرف علــى التاريــخ الوطنــي، ثــم تعزيــز المعــارف والثقافــة، ثــم تعزيــز قيــم المواطنــة المصريــة 
واالنتمــاء للوطــن، ثــم تعميــق قيــم الديــن اإلســامي أمــام موجــات التغريــب والعولمــة والتشــويه التــي 
يتعــرض لهــا الشــباب المصــري، ثــم تعزيــز التماســك االجتماعــي بيــن شــرائح المجتمــع وطوائفــه 
المتنوعــة، تعميــق القيــم العربيــة األصيلــة للشــباب المصــري أمــام مــا يتعرضــون لــه مــن موجــات 

التغريــب والعولمــة، تســهم فــي رفــع مســتوى الوعــي السياســي لــدى الفــرد.
بينمــا جــاء ترتيــب العبــارات التــي تعبــر عــن قيــام الفضائيــات الخاصــة بــدور فــي تعزيــز قيــم 
المواطنــة لــدى الشــباب المصــري وفقــًا ألراء الجمهــور كاآلتــي: التعــرف علــى أحــوال المجتمــع 
المصــري، ثــم تعزيــز المعــارف والثقافــة، ثــم التعريــف بالمؤسســات والشــخصيات السياســية الفاعلــة 
فــي مؤسســات الدولــة والمجتمــع المدنــي، ثــم التعــرف علــى التاريــخ الوطنــي، ثــم التعــرف بالجغرافيــا 
المكانيــة لجمهوريــة مصــر العربيــة، ثــم تعزيــز المعرفــة بالتــراث المصــري، ثــم رفــع مســتوى الوعــي 
السياســي لــدى، ثــم تعزيــز قيــم المواطنــة المصريــة واالنتمــاء للوطــن، ثــم تعزيــز التماســك االجتماعــي 
بيــن شــرائح المجتمــع وطوائفــه المتنوعــة، تعميــق القيــم العربيــة األصيلــة للشــباب المصــري أمــام 
مــا يتعرضــون لــه مــن موجــات التغريــب والعولمــة، ثــم تعميــق قيــم الديــن اإلســامي أمــام موجــات 

التغريــب والعولمــة والتشــويه التــي يتعــرض لهــا الشــباب المصــري.
وياحــظ ممــا ســبق أن الفضائيــات المصريــة الرســمية فــي دعمهــا لقيــم المواطنــة قــد ركــزت 
علــى الجانــب القيمــي والمعرفــي حيــث ســعت لغــرس هــذه القيــم مــن خــال عــرض التــراث ومــا 
يحويــه مــن حضــارة تشــعر الفــرد بالعــزة واالفتخــار، والتعريــف بالمكانــة الجغرافيــة لمصــر ومــدى 
أهميــة هــذه المكانــة، بينمــا ســعت الفضائيــات المصريــة الخاصــة لدعــم قيــم المواطنــة مــن خــال 
بــراز الشــخصيات الفاعلــة وكذلــك  الجانــب الســلوكي، ومــن خــال معرفــة الواقــع الحالــي للمجتمــع واإ

المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي.
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جدول )8( يوضح الفرق بين متوسطات المقياسين 

القنوات
المتوسط مرتفعمتوسطضعيف

الحسابي
االنحراف 
المعياري

%ك%ك%ك

.3610,26017,025672,72,625066345رسمية

.4611,511027,524461,02,495069367خاصة

تظهــر بيانــات الجــدول الســابق الفــرق بيــن المتوســطات الحســابية لــكا المقياســين الخاصيــن 
بالفضائيات المصرية الرســمية والخاصة والذي يوضح مدى اهتمام الفضائيات المصرية الرســمية 
بتعزيــز قيــم المواطنــة مــن خــال برامجهــا وذلــك بعــد حســاب المتوســط الحســابي للعبــارات والــذي بلــغ 
)2,6250( وانحــراف معيــاري قيمتــه ).66345(، فــي حيــن جــاء المتوســط الحســابي للفضائيــات 

المصريــة الخاصــة بقيمــة)2,4950(، وانحــراف معيــاري قيمتــه ).69367(، وهــو مــا يظهــر اهتمــام 
الفضائيــات المصريــة الرســمية بتعزيــز قيــم المواطنــة لــدى الشــباب المصــري أكثــر مــن الفضائيــات 
المصريــة الخاصة،حيــث تســعي الفضائيــات الخاصــة وفقــا لوجهــة نظرهــا بعــرض الواقــع ومعايشــته 

ظنــًا منهــا بــأن ذلــك يســاعد علــى التقــدم والتنميــة للدولــة.

وفيما يتعلق باإلجابة على التساؤل الفرعي:
 ماذا تعني المواطنة من وجهة نظر الشباب المصري؟ وما هي قيم المواطنة؟

جــاءت اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل متمثلــة فــي أن المواطنــة بالنســبة للشــباب المصــري تعنــي 
االنتمــاء للوطــن وحبــه والعمــل علــى رفعتــه وخدمــة مصالــح مجتمعــه، فــي حيــن أظهــر الشــباب 
أن قيــم المواطنــة تتمثــل فــي : اإلخــاص فــي العمــل – الحقــوق والواجبــات نحــو الوطن-العدالــة 

االجتماعيــة – المســاواة- الحريــة – الديمقراطيــة
وتظهــر هــذه اإلجابــات أنــه ال يــزال هنــاك قصــور مــن قبــل وســائل اإلعــام فــي غــرس قيــم 
المواطنــة مــع التعريــف بهــذه القيــم بشــكل دقيــق حتــى يعــي الشــباب هــذه القيــم بشــكل صحيــح، وهــو 
مــا يتفــق مــع مــا أظهرتــه نتائــج دراســة محمــد بديــع ) 2016( مــن أن طــاب وطالبــات الجامعــة 

اجمعــوا علــى أنهــم ال يعرفــون معنــي المواطنــة.)23(
ــدور الــذي تقــوم بــه كل مــن الفضائيــات الرســمية والخاصــة فــي تدعيــم قيــم  ــًا: توضيــح ال ثاني

ــارات: المواطنــة مــن خــال قيــاس بعــض العب
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1- اإلسهام في تعزيز معارف الشباب المصري وثقافتهم
جدول )9( يوضح إسهام الفضائيات المصرية الرسمية والخاصة في تعزيز معارف الشباب المصري 

وثقافتهم

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقرة في االستبياننوع الفضائية

.4773.78413معارفي وثقافتيرسمية

.5550.69150معارفي وثقافتيخاصة

الشــباب  إمــداد  فــي قدرتهــا علــى  القنــوات الخاصــة  تقــدم  إلــى  الســابق  الجــدول  نتائــج  تشــير 
وتزويدهــم بالمعرفــة والثقافــة حيــث جــاء المتوســط الحســابي للعبــارة فــي القنــوات الخاصــة فــي المقدمــة 
وبلغ )0,5550( بينما بلغت قيمته في الفضائيات الرسمية ) 0,4773( وذلك وفقًا آلراء العينة.
وهنــا نجــد أن اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل قــد تمثلــت فــي أن رأي الشــباب عــن مــدى إســهام 
الفضائيــات المصريــة فــي دعــم وتعزيــز المعــارف والثقافــة لهــم قــد جــاء لصالــح الفضائيــات 
الخاصــة عــن الفضائيــات الرســمية، وهــو مــا يوضــح مــدى تأثيــر الفضائيــات الخاصــة فــي 
هــؤالء الشــباب، وهــو مــا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة رفيــق يونــس )2016( مــن أنــه ال 

يوجــد تأثيــر للفضائيــات الرســمية علــى الشــباب فيمــا يتعلــق بالهويــة.)22(

2- اإلسهام في التعريف بأحوال المجتمع المصري:
جدول )10( مدى إسهام الفضائيات المصرية الرسمية والخاصة في التعرف على أحوال المجتمع المصري

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقرة في االستبياننوع الفضائية

.5966.72544المعرفة بأحوال المجتمع المصريرسمية 

.5800.65931المعرفة بأحوال المجتمع المصريخاصة

تظهــر نتائــج الجــدول الســابق إلــى تفــوق القنــوات الرســمية فــي قدرتهــا علــى تعريــف الشــباب 
بأحــوال المجتمــع المصــري حيــث جــاء المتوســط الحســابي للعبــارة فــي القنــوات الرســمية فــي المقدمــة 
وبلــغ ).5966( بينمــا بلغــت قيمتــه فــي الفضائيــات الرســمية ).5800( وذلــك وفقــًا آلراء العينة،ممــا 

ســبق نجــد تفــوق القنــوات الرســمية فــي تعريــف الشــباب بأحــوال المجتمــع المصــري.
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3-اإلسهام في رفع مستوى الوعي السياسي لدى الشباب المصري:

جدول )11( يوضح إسهام الفضائيات المصرية الرسمية والخاصة في رفع مستوى الوعي لدى الشباب

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقرة في االستبياننوع الفضائية

.1705.80201رفع مستوى الوعيرسمية 

.3700.79036رفع مستوى الوعيخاصة

تشــير نتائــج الجــدول الســابق إلــى تفــوق القنــوات الخاصــة فــي قدرتهــا علــى رفــع مســتوى الوعــي 
المقدمــة وبلــغ  فــي  القنــوات الخاصــة  فــي  للعبــارة  المتوســط الحســابي  الشــباب حيــث جــاء  لــدى 
).3700( بينما بلغت قيمته في الفضائيات الرســمية ).3700( وذلك وفقًا آلراء العينة،مما ســبق 

نجــد تفــوق القنــوات الخاصــة فــي رفــع مســتوى الوعــي لــدى الشــباب، وهــو مــا يمكــن إرجاعــه إلــى كــم 
وكيــف البرامــج التــي تقدمهــا الفضائيــات الخاصــة.

4-اإلسهام في التعريف بالتاريخ الوطني لمصر لدى الشباب المبحوثين:
جدول )12( يوضح إسهام الفضائيات المصرية الرسمية والخاصة في التعريف بالتاريخ الوطني لمصر

المتوسط الفقرة في االستبياننوع الفضائية
الحسابي

االنحراف 
المعياري

التعريف بالتاريخ الوطني رسمية 
.5682.65451لمصر

التعريف بالتاريخ الوطني خاصة
.4600.66295لمصر

تظهــر نتائــج الجــدول الســابق أن القنــوات الرســمية كان لهــا القــدرة علــى التعريــف بالتاريــخ 
الوطنــي لمصــر حيــث جــاء المتوســط الحســابي للعبــارة فــي القنــوات الرســمية فــي المقدمــة وبلــغ 
).5682( بينمــا بلغــت قيمتــه فــي الفضائيــات الخاصــة ).4600( وذلــك وفقــًا آلراء العينــة، ممــا 

ســبق نجــد تفــوق القنــوات الرســمية فــي التعريــف بالتاريــخ الوطنــي لمصــر عنــد الشــباب.
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5- تعزيز المعرفة بالجغرافيا الوطنية المصرية للشباب المبحوثين :
جدول )13( إسهام الفضائيات المصرية الرسمية والخاصة في تعزيز المعرفة بالجغرافيا الوطنية المصرية

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقرة في االستبياننوع الفضائية

.6193.62015تعزيز المعرفة بجغرافية مصررسمية 

.4200.73822تعزيز المعرفة بجغرافية مصرخاصة

تظهر نتائج الجدول الســابق أن القنوات الرســمية كان لها القدرة على تعزيز المعرفة بالجغرافيا 
الوطنيــة المصريــة حيــث جــاء المتوســط الحســابي للعبــارة فــي القنــوات الرســمية فــي المقدمــة وبلــغ 
).6193( بينما بلغت قيمته في الفضائيات الخاصة ).4200( وذلك وفقًا آلراء العينة،مما سبق 

نجــد تفــوق القنــوات الرســمية فــي تعزيــز المعرفــة بالجغرافيــا الوطنيــة المصريــة.

6- اإلسهام في التعريف بالتراث المصري من وجهة نظر الشباب:
جدول )14( يوضح إسهام الفضائيات المصرية الرسمية والخاصة في التعريف بالتراث المصري

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقرة في االستبياننوع الفضائية

.6932.57205التعريف بالتراث المصريرسمية 

.4050.72959التعريف بالتراث المصريخاصة

تأتــي نتائــج الجــدول الســابق لتوضــح تفــوق الفضائيــات الرســمية فــي قدرتهــا علــى التعريــف 
بالتــراث المصــري حيــث جــاء المتوســط الحســابي للعبــارة فــي الفضائيــات الرســمية فــي المقدمــة وبلــغ 
).6932( بينما بلغت قيمته في الفضائيات الخاصة ).4050( وذلك وفقًا آلراء العينة،مما سبق 

نجــد قيــام القنــوات الرســمية بالتعريــف بالتــراث المصــري.
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7- اإلسهام في تدعيم قيم الترابط االجتماعي بين شرائح المجتمع المختلفة :
جدول )15( يوضح إسهام الفضائيات المصرية الرسمية والخاصة في تدعيم قيم الترابط االجتماعي

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقرة في االستبياننوع الفضائية

.3523.65005تدعيم قيم الترابط االجتماعيرسمية 

.3100.84004تدعيم قيم الترابط االجتماعيخاصة

تشــير نتائــج الجــدول )15( إلــى إســهام الفضائيــات الرســمية فــي تدعيــم قيــم الترابــط االجتماعــي 
حيــث جــاء المتوســط الحســابي للعبــارة فــي الفضائيــات الرســمية فــي المقدمــة وبلــغ ).3523( بينمــا 
بلغــت قيمتــه فــي الفضائيــات الخاصــة ).3100( وذلــك وفقــًا آلراء العينة،ممــا ســبق نجــد قيــام 

الفضائيــات الرســمية تدعيــم قيــم الترابــط االجتماعــي.

8- اإلسهام في تدعيم القيم العربية األصيلة لدى الشباب:
جدول )16( مدى إسهام الفضائيات المصرية الخاصة والرسمية في تدعيم القيم العربية

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقرة في االستبياننوع الفضائية

.3011.75877تدعيم القيم العربيةرسمية 

.2200.82662تدعيم القيم العربيةخاصة

تشــير نتائــج الجــدول )16( إلــى إســهام الفضائيــات الرســمية فــي تدعيــم قيــم الترابــط االجتماعــي 
حيــث جــاء المتوســط الحســابي للعبــارة فــي الفضائيــات الرســمية فــي المقدمــة وبلــغ ).3523( بينمــا 
بلغــت قيمتــه فــي الفضائيــات الخاصــة ).3100( وذلــك وفقــًا آلراء العينة،ممــا ســبق نجــد قيــام 

الفضائيــات الرســمية تدعيــم القيــم العربيــة.

9- اإلسهام في تعميق قيم الدين اإلسامي لدى الشباب:
جدول )17( مدى إسهام الفضائيات المصرية الرسمية والخاصة في تعميق قيم الدين اإلسامي

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقرة في االستبياننوع الفضائية

.4318.69668تعميق قيم الدين اإلساميرسمية 

.1500.68460تعميق قيم الدين اإلساميخاصة
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تأتــي نتائــج الجــدول الســابق لتوضــح تفــوق الفضائيــات الرســمية فــي قدرتهــا علــى تعميــق قيــم 
الديــن اإلســامي حيــث جــاء المتوســط الحســابي للعبــارة فــي الفضائيــات الرســمية فــي المقدمــة وبلــغ 
).4318( بينمــا بلغــت قيمتــه فــي الفضائيــات الخاصــة ).1500( وذلــك وفقــًا آلراء العينــة، ممــا 

ســبق نجــد قيــام الفضائيــات الرســمية بتعميــق قيــم الديــن اإلســامي.

10- اإلسهام في التعريف بالمؤسسات والشخصيات السياسية الفعالة داخل الدولة لدى الشباب:
جدول )18( 

مدى إسهام الفضائيات المصرية الرسمية والخاصة في التعريف بالمؤسسات والشخصيات الفعالة

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقرة في االستبياننوع الفضائية

.6080.64912التعريف بالمؤسسات والشخصيات الفعالةرسمية 

.5350.59973التعريف بالمؤسسات والشخصيات الفعالةخاصة

تأتــي نتائــج الجــدول الســابق لتوضــح اهتمــام الفضائيــات الرســمية فــي التعريــف بالمؤسســات 
والشــخصيات الفعالــة حيــث جــاء المتوســط الحســابي للعبــارة فــي الفضائيــات الرســمية فــي المقدمــة 
وبلــغ ).6080( بينمــا بلغــت قيمتــه فــي الفضائيــات الخاصــة ).5350( وذلــك وفقــًا آلراء العينة،ممــا 

ســبق نجــد قيــام الفضائيــات الرســمية بالتعريــف بالمؤسســات والشــخصيات.

11- اإلسهام في تدعيم المواطنة لدى الشباب :
جدول )19( يوضح مدى إسهام الفضائيات المصرية الرسمية والخاصة في تدعيم المواطنة

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقرة في االستبياننوع الفضائية

.4716.65745تدعيم المواطنةرسمية 

.3250.73534تدعيم المواطنةخاصة

توضــح نتائــج الجــدول )19(اهتمــام الفضائيــات الرســمية بتدعيــم المواطنــة حيــث جــاء المتوســط 
الحســابي للعبــارة فــي الفضائيــات الرســمية فــي المقدمــة وبلــغ ).4716( بينمــا بلغــت قيمتــه فــي 
الفضائيــات الخاصــة ).3250( وذلــك وفقــًا آلراء العينة،ممــا ســبق نجــد قيــام الفضائيــات الرســمية 

بتدعيــم المواطنــة بصــورة أكبــر مــن الفضائيــات الخاصــة.
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ثالثًا: فروض البحث:
الفــرض األول: توجــد فــروق ذات داللــة بيــن الشــباب المصــري مــن حيــث الســمات الديموجرافيــة 

)النــوع – الســن - محــل اإلقامــة- المســتوى  التعليمــي( فيمــا يتعلــق باتجاهاتهــم نحــو:
 أ- دور الفضائيات المصرية الرسمية في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب.

ب - دور الفضائيات المصرية الخاصة في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب.
جدول )20( الفرق بين الشباب من حيث النوع والدور الذي تقوم به الفضائية في تعزيز قيم المواطنة.

العددالنوعالفضائيات
N

المتوسط 
قيمةTاالنحراف المعياريالحسابي

درجات 
الحرية
df

مستوي 
المعنوية

sig

الرسمية
.1792,581070939ذكر

1,267350206.
.1732,670561104أنثي

الخاصة
.2002,380078657ذكر

3,358398001.
.2002,610056524أنثي

يتضــح مــن نتائــج الجــدول رقــم )20( أن الفــروق بيــن نــوع المبحوثيــن مــن الشــباب المصــري مــن 
حيــث وجهــة نظرهــم عــن دور الفضائيــات المصريــة الرســمية والخاصــة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة 
لديهــم كانــت كاآلتــي: جــاءت الفــروق لصالــح مجموعــة اإلنــاث فيمــا يتعلــق بــدور الفضائيــات 
الرســمية فــي تدعيــم قيــم المواطنــة حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي لهــا)2,6705( بانحــراف 
بانحــراف   )2,5810( الذكــور  لمجموعــة  الحســابي  المتوســط  كان  بينمــا   ،)61104.( معيــاري 
معيــاري قيمتــه ).70939(،وبتطبيــق اختبــار T.test تبيــن عــدم داللــة هــذه الفــروق حيــث بلغــت 
قيمــة )ت( )1,267(، عنــد مســتوى معنويــة ).206(، وكانــت درجــة الحريــة بيــن المجموعــات 
الفضائيــات  بــدور  يتعلــق  فيمــا  اإلنــاث  مجموعــة  لصالــح  الفــروق  جــاءت  حيــن  )350(،فــي 

الخاصــة فــي تدعيــم قيــم المواطنــة حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي لهــا)2,6100( بانحــراف 
بانحــراف   )2,3800( الذكــور  لمجموعــة  الحســابي  المتوســط  كان  بينمــا  معيــاري).56524(، 
معيــاري قيمته.78657((،وبتطبيــق اختبــار T.test تبيــن داللــة هــذه الفــروق حيــث بلغــت قيمــة 
)ت( )3,358(، عنــد مســتوى معنويــة.001((، وكانــت درجــة الحريــة بيــن المجموعــات )398(، 
وممــا ســبق يمكــن القــول بأنــه : لــم يكــن هنــاك فــروق بيــن المبحوثيــن مــن حيــث النــوع فيمــا يتعلــق 
بــدور الفضائيــات الرســمية لتدعيــم قيــم المواطنــة، بينمــا ظهــرت هــذه الفــروق فيمــا يتعلــق بــدور 

الفضائيــات الخاصــة عنــد قيامهــا بهــذا الــدور. 
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وهــو مــا يمكــن إرجاعــه لزيــادة معــدل تعــرض اإلنــاث للقنــوات التلفزيونيــة الخاصــة عــن الذكــور، 
وهــو مــا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة الســيد محمــد الخاطــري)2009( مــن أن اإلنــاث هــم 

األكثــر عرضــة للفضائيــات الخاصــة عــن الذكــور مــن الشــباب.)24(
ممــا ســبق :يثبــت عــدم صحــة هــذا الجــزء مــن الفــرض األول مــن أن هنــاك فــروق بيــن الشــباب 
مــن حيــث النــوع فيمــا يتعلــق باتجاهاتهــم نحــو الــدور الــذي تقــوم بــه الفضائيــات المصريــة فــي تعزيــز 

قيــم المواطنــة.
جدول )21( 

الفرق بين الشباب من حيث محل اإلقامة والدور الذي تقوم به الفضائية في تعزيز قيم المواطنة.

العدداإلقامةالفضائيات
N

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
قيمةT المعياري

درجات 
الحرية
df

مستوي 
المعنوية 

الرسمية
.1832,557472304حضر

1,998350046.
.1692,698258559ريف

الخاصة
.2002,565076070حضر

2,026398043.
.2002,425061340ريف

تشــير نتائــج الجــدول رقــم )21( أن الفــروق بيــن مقــر اإلقامــة المبحوثيــن مــن الشــباب المصــري 
قيــم  تعزيــز  فــي  والخاصــة  الرســمية  المصريــة  الفضائيــات  دور  عــن  نظرهــم  وجهــة  حيــث  مــن 
المواطنــة لديهمكانــت كاآلتــي: جــاءت الفــروق لصالــح المقيميــن فــي الريــف فيمــا يتعلــق بــدور 
الفضائيــات الرســمية فــي تدعيــم قيــم المواطنــة حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي لهــا)2,6982( 
بانحــراف معيــاري ).58559(، بينمــا كان المتوســط الحســابي للمقيميــن فــي الحضــر)2,5574( 
بانحــراف معيــاري قيمته.72304((،وبتطبيــق اختبــار T.test تبيــن داللــة هــذه الفــروق حيــث بلغــت 
قيمــة )ت( )1,998(، عنــد مســتوى معنويــة ).046(، وكانــت درجــة الحريــة بيــن المجموعــات 
الفضائيــات  بــدور  يتعلــق  الحضــر  فــي  المقيميــن  لصالــح  الفــروق  جــاءت  حيــن  )350(،فــي 

الخاصــة فــي تدعيــم قيــم المواطنــة حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي لهــا)2,5650( بانحــراف 
معيــاري).76070(، بينمــا كان المتوســط الحســابي للمقيميــن فــي الريــف )2,4250( بانحــراف 
معيــاري قيمته.61340((،وبتطبيــق اختبــار T.test تبيــن داللــة هــذه الفــروق حيــث بلغــت قيمــة 
)ت( )2,026(، عنــد مســتوى معنويــة.043((، وكانــت درجــة الحريــة بيــن المجموعــات )398(، 
وممــا ســبق يمكــن القــول بأنــه : كانــت هنــاك فــروق بيــن المبحوثيــن مــن حيــث محــل اإلقامــة فيمــا 
يتعلــق بــدور الفضائيــات الرســمية لتدعيــم قيــم المواطنــة، بينمــا ظهــرت هــذه الفــروق فيمــا يتعلــق 
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بــدور الفضائيــات الخاصــة عنــد قيامهــا بهــذا الــدور، وهــو مــا يمكــن تفســيره فيمــا يتعلــق باالهتمامــات 
التــي تختلــف بيــن شــباب الريــف والحضر،وكذلــك معــدالت التعــرض للفضائيــات حيــث تــزداد هــذه 
المعــدالت لشــباب الحضر)الرتفــاع معــدالت البطالــة وارتفــاع نســبي فــي المعــدالت االقتصاديــة( 

بينمــا تقــل لــدى شــباب الريــف معــدالت التعــرض.
ممــا ســبق : يثبــت صحــة هــذا الجــزء مــن الفــرض األول مــن أن هنــاك فــروق بيــن الشــباب مــن 
حيــث النــوع فيمــا يتعلــق بوجهــة نظرهــم عــن الــدور الــذي تقــوم بــه الفضائيــات المصريــة فــي تعزيــز 

قيــم المواطنــة.

جدول )22(
 الفرق بين الشباب من حيث العمر والدور الذي تقوم به الفضائية في تعزيز قيم المواطنة.

العمرالفضائيات
العدد
N

المتوسط 
الحسابي
Mean

االنحراف 
قيمة Fالمعياري

درجات 
الحرية
df

مستوي 
المعنوية

sig

الرسمية

من 18 
:23سنة

1142,543962599.

4,0152,349019. .24942,787250529 : 29سنة

.301442,583376185: 35 سنة

.3522,625066345المجموع

الخاصة

من 18 
:23سنة

1522,539559670.

15,5502,397000. .24942,766051693 : 29سنة

.301542,285780614: 35 سنة

.4002,495069367المجموع

تشــير نتائــج الجــدول رقــم )22( أن الفــروق بيــن أعمــار المبحوثيــن مــن الشــباب المصــري مــن 
حيــث وجهــة نظرهــم عــن دور الفضائيــات المصريــة الرســمية والخاصــة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة 
لديهــم كانــت كاآلتــي: جــاءت الفــروق لصالــح الفئــة العمريــة) مــن 24 :29 ســنة( فيمــا يتعلــق بــدور 
الفضائيــات الرســمية فــي تدعيــم قيــم المواطنــة حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي لهــا)2,7872( 
حســابي  بمتوســط  ســنة(   35:  30 مــن  العمريــة)  الفئــة  تلتهــا   ،)50529.( معيــاري  بانحــراف 
)2,5833( بانحراف معياري قيمته.76185((، تلتها الفئة العمرية) من 18 :23 سنة( بمتوسط 
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حســابي )2,5439( وانحــراف معيــاري قيمتــه.62599((، وبتطبيــق اختبــار انوفــا أحــادي االتجــاه 
تبيــن داللــة هــذه الفــروق حيــث بلغــت )f( )4,015(عنــد مســتوى معنويــة ).019(، وكانــت درجــة 
الحريــة بيــن المجموعــات )2,349(،وعــن دور الفضائيــات الخاصــة فــي تدعيــم قيــم المواطنــة جــاءت 
الفــروق أيًضــا لصالــح الفئــة العمريــة) مــن 24 :29 ســنة(حيث بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي 
(بمتوســط  30:35ســنة  العمرية)مــن  الفئــة  تلتهــا  معيــاري).51693(  بانحــراف  لهــا)2,7660( 
حســابي )2,2857( وانحــراف معيــاري قيمته.80614((،تلتهــا الفئــة العمرية)مــن 23:18ســنة (

بمتوســط حســابي )2,5395( وانحــراف معيــاري قيمته.59670((،وبتطبيــق اختبــار انوفــا أحــادي 
االتجــاه تبيــن داللــة هــذه الفــروق حيــث بلغــت )f( )15,550(عنــد مســتوى معنويــة ).000(، وكانــت 
درجــة الحريــة بيــن المجموعــات )2,397(، وممــا ســبق يمكــن القــول بأنــه : كانــت هنــاك فــروق بيــن 
المبحوثيــن مــن حيــث العمــر فيمــا يتعلــق بــدور الفضائيــات الرســمية لتدعيــم قيــم المواطنــة، ممــا ســبق 
: يثبــت صحــة هــذا الجــزء مــن الفــرض األول مــن أن هنــاك فــروق بيــن الشــباب مــن حيــث العمــر 
فيمــا يتعلــق بوجهــة نظرهــم عــن الــدور الــذي تقــوم بــه الفضائيــات المصريــة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة، 
وهــو مــا يوضــح مــدى تأثيــر وســائل االتصــال األخــرى مثــل اإلنترنــت علــى الشــباب، حيــث تأتــي 
هــذه الوســيلة فــي مقدمــة الوســائل التــي يســتخدمها الشــباب، وهــو مــا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه 
دراســة Arnold Brown )2011( مــن أن اإلنترنــت ُيســهم فــي تغييــر هويــة المجتمعــات بصــورة 

تدريجيــة.)25( 
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جدول )23(

 الفرق بين الشباب من حيث المستوى  التعليمي والدور الذي تقوم به الفضائية في تعزيز قيم المواطنة.

العددالتعليمالفضائيات
N

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
قيمة Fالمعياري

درجات 
مستوي الحرية

المعنوية

الرسمية

.222,909129424أمي

2,9074,347022.

.222,545567098يقرأ ويكتب

.642,781348693مؤهل متوسط

.1022,627559572مؤهل جامعي

.1422,521178748مؤهل فوق جامعي

.3522,625066345المجموع

الخاصة

.282,428650395أمى

2,9434,395020.

.242,666776139يقرأ ويكتب

.662,697046309مؤهل متوسط

.1342,507563419مؤهل جامعي

.1482,378481987مؤهل فوق جامعي

.4002,495069367المجموع

تشــير نتائــج الجــدول رقــم )23( أن الفــروق بيــن المبحوثيــن مــن الشــباب المصــري فيمــا يتعلــق 
بمســتوياتهم التعليميــة مــن حيــث وجهــة نظرهــم عــن دور الفضائيــات المصريــة الرســمية والخاصــة 
فــي تعزيــز قيــم المواطنــة لديهــم كانــت كاآلتــي: جــاءت الفــروق لصالــح المســتوى  التعليمــي )األمــي( 
فيما يتعلق بدور الفضائيات الرســمية في تدعيم قيم المواطنة حيث بلغت قيمة المتوســط الحســابي 
لــه)2,9091( بانحــراف معيــاري ).29424(، تــاه المســتوى التعليمــي) المؤهــل المتوسط(بمتوســط 
حســابي )2,7813( بانحــراف معيــاري قيمتــه.48693((، تــاه المســتوى  التعليمــي) الجامعــي( 
بمتوســط حســابي )2,6275( وانحــراف معيــاري قيمتــه.59572((، ثــم جــاء المســتوى  التعليمــي ) 
يقــرأ ويكتب(بمتوســط حســابي )2,5455( بانحــراف معيــاري قيمتــه.67098((، ثــم جــاء المســتوى  
التعليمــي ) فــوق الجامعــي( بمتوســط حســابي )2,5211( بانحــراف معيــاري قيمتــه.78748((، 
وبتطبيــق اختبــار انوفــا أحــادي االتجــاه تبيــن داللــة هــذه الفــروق حيــث بلغــت )f( )2,907(عنــد 
مســتوى معنويــة ).022(، وكانــت درجــة الحريــة بيــن المجموعــات )4,347(، وتظهــر هــذه الفــروق 
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االعتمــاد المباشــر مــن قبــل المســتوىات التعليميــة المنخفضــة )األميــة( علــى الفضائيــات الرســمية فــي 
الحصــول علــى المعلومات،وعــن دور الفضائيــات الخاصــة فــي تدعيــم قيــم المواطنــة جــاءت الفــروق 
لصالــح المســتوى  التعليمــي ) المتوســط( حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي لهــا)2,6970( 
بانحراف معياري).46309( تاه المســتوى  التعليمي )يقرأ ويكتب (بمتوســط حســابي )2,6667( 
وانحــراف معيــاري قيمته.76139((،ثــم جــاء المســتوى  التعليمــي ) الجامعي(بمتوســط حســابي 
)2,5075( وانحــراف معيــاري قيمته.63419((،تــاه المســتوى  التعليمــي ) األمــي( حيــث بلــغ 

المتوســط الحســابي له )2,4286(، وانحراف معياري قيمته ).50395(، تاه المســتوى  التعليمي 
)فــوق  الجامعــي( بمتوســط حســابي )2,3784( وانحــراف معيــاري قيمتــه.81987(( وبتطبيــق 
ــة هــذه الفــروق حيــث بلغــت )f( )2,943(عنــد مســتوى  اختبــار انوفــا أحــادي االتجــاه تبيــن دالل
معنويــة )0,20(، وكانــت درجــة الحريــة بيــن المجموعــات )2,943(، وممــا ســبق يمكــن القــول بأنــه 
: كانــت هنــاك فــروق بيــن المبحوثيــن مــن حيــث المســتوى  التعليمــي فيمــا يتعلــق بــدور الفضائيــات 
الرســمية لتدعيــم قيــم المواطنــة، ممــا ســبق : يثبــت صحــة هــذا الجــزء مــن الفــرض األول مــن أن 
هنــاك فــروق بيــن الشــباب مــن حيــث المســتوى  التعليمــي فيمــا يتعلــق بوجهــة نظرهــم عــن الــدور الــذي 

تقــوم بــه الفضائيــات المصريــة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة.
إجمــااًل يمكــن القــول بأنــه : ثبــت صحــة الفــرض األول باســتثناء الجــزء القائــل بــأن هنــاك فــروق 
بيــن الشــباب مــن حيــث النــوع فيمــا يتعلــق بوجهــة نظرهــم عــن الــدور الــذي تقــوم بــه الفضائيــات 

المصريــة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة.

الفرض الثاني: توجد عاقة ارتباطية بين تعرض الشباب المصري للفضائيات المصرية 
الرسمية وغرس قيم المواطنة لديهم.

جدول )24( يوضح العاقة بين معدل تعرض المبحوثين للفضائيات المصرية الرسمية وغرس قيم 
المواطنة لديهم

االتجاهات نحو الفضائيات الرسمية معدل التعرض

313.
000.
352

معامل االرتباط
مستوي الداللة

العدد

مــن الجــدول الســابق نجــد أنــه توجــد عاقــة طرديــة بيــن معــدل تعــرض المبحوثيــن للفضائيــات 
المصريــة الرســمية وبيــن اتجهاهــم نحــو الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الفضائيــات فــي تدعيــم قيــم 
المواطنــة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون )0,313( وهــي دالــة عنــد مســتوى معنويــة ) 
0,000(، إي أنــه كلمــا زاد معــدل تعــرض المبحوثيــن للفضائيــات المصريــة الرســمية دل ذلــك علــى 
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الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الفضائيــات فــي غــرس قيــم المواطنــة لديهــم.
مما سبق يمكن القول أنه : قد ثبت صحة الفرض الثاني.

الفرض الثالث: توجد عاقة ارتباطية بين تعرض الشباب المصري للفضائيات المصرية 
الخاصة وغرس قيم المواطنة لديهم.

جدول )25( يوضح العاقة بين معدل تعرض المبحوثين للفضائيات المصرية الخاصة وغرس قيم 
المواطنة لديهم

االتجاهات نحو الفضائيات الخاصة معدل التعرض

354.
000.
400

معامل االرتباط
مستوي الداللة

العدد

مــن الجــدول الســابق نجــد أنــه توجــد عاقــة طرديــة بيــن معــدل تعــرض المبحوثيــن للفضائيــات 
المصريــة الخاصــة وبيــن اتجهاهــم نحــو الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الفضائيــات فــي تدعيــم قيــم 
المواطنــة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون )0,354( وهــي دالــة عنــد مســتوى معنويــة ) 
0,000(، أي أنــه كلمــا زاد معــدل تعــرض المبحوثيــن للفضائيــات المصريــة الخاصــة دل ذلــك علــى 

الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الفضائيــات فــي غــرس قيــم المواطنــة لديهــم.

مما سبق يمكن القول أنه : قد ثبت صحة الفرض الثالث.

نتائج عامة :
• جــاءت معــدالت مشــاهدة الفضائيــات المصريــة الخاصــة أعلــى مــن معــدالت مشــاهدة 	

الفضائيــات المصريــة الرســمية.
• الفضائيــات المصريــة الرســمية فــي دعمهــا لقيــم المواطنــة قــد ركــزت علــى الجانــب القيمــي 	

والمعرفــي حيــث ســعت لغــرس هــذه القيــم مــن خــال عــرض التــراث ومــا يحويــه مــن 
حضــارة تشــعر الفــرد بالعــزة واالفتخــار، والتعريــف بالمكانــة الجغرافيــة لمصــر ومــدى 
أهميــة هــذه المكانــة، بينمــا ســعت الفضائيــات المصريــة الخاصــة لدعــم قيــم المواطنــة مــن 
بــراز الشــخصيات  خــال الجانــب الســلوكي مــن خــال معرفــة الواقــع الحالــي للمجتمــع واإ

الفاعلــة وكذلــك المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي.
• كان اهتمــام الفضائيــات المصريــة الرســمية بتعزيــز قيــم المواطنــة لــدى الشــباب المصــري 	
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أكثــر مــن الفضائيــات المصريــة الخاصــة.
• تسهم الفضائيات المصرية الخاصة في تعزيز معارف الشباب المصري وثقافتهم.	
• تفوق الفضائيات الرسمية في تعريف الشباب بأحوال المجتمع المصري.	
• تسهم الفضائيات الخاصة في رفع مستوى الوعي لدى الشباب أكثر من الرسمية.	
• تساعد الفضائيات الرسمية في التعريف بالتاريخ الوطني لمصر عند الشباب.	
• تسهم الفضائيات الرسمية بصورة أكبر من الفضائيات الخاصة في غرس قيم المواطنة 	

من خال مجموعة من النقاط كان منها : 
تعزيز المعرفة بالجغرافيا الوطنية المصرية 	 
للتعريف بالتراث المصري 	 
التماسك االجتماعي بين شرائح المجتمع وطوائفه المتنوعة.	 
تدعيــم القيــم العربيــة األصيلــة للشــباب المصــري أمــام مــا يتعرضــون لــه مــن موجــات 	 

التغريــب والعولمــة.
تعميــق قيــم الديــن اإلســامي أمــام موجــات التغريــب والعولمــة والتشــويه التــي يتعــرض 	 

لهــا الشــباب المصــري.
التعريف بالمؤسســات والشــخصيات السياســية الفاعلة في مؤسســات الدولة والمجتمع 	 

المدني.
• جــاء مفهــوم المواطنــة لــدى الشــباب ليعنــي : حــب الوطــن والعمــل علــى رفعتــه وخدمــة 	

مصالــح مجتمعــه، بينمــا تمثلــت قيــم المواطنــة لديهــم فــي : اإلخــاص فــي العمــل – الحقــوق 
والواجبــات نحــو الوطــن – العدالــة االجتماعيــة – المســاواة – الحريــة – الديمقراطيــة.

• توجــد عاقــة طرديــة بيــن معــدل تعــرض المبحوثيــن للفضائيــات المصريــة الرســمية وبيــن 	
الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الفضائيــات فــي غــرس قيــم المواطنــة لديهــم.

• توجــد عاقــة طرديــة بيــن معــدل تعــرض المبحوثيــن للفضائيــات المصريــة الخاصــة وبيــن 	
الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الفضائيــات فــي غــرس قيــم المواطنــة لديهــم.

نتائج الفروض:
• صحــة الفــرض األول باســتثناء الجــزء القائــل بــأن هنــاك فــروق بيــن الشــباب مــن حيــث النــوع 	

فيمــا يتعلــق بوجهــة نظرهــم عــن الــدور الــذي تقــوم بــه الفضائيــات المصريــة فــي تعزيــز قيــم 
المواطنة.
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• ثُبــت صحــة الفــرض الثانــي والقائــل بأنــه » كلمــا زاد معــدل تعــرض المبحوثيــن للفضائيــات 	
المصريــة الرســمية دل ذلــك علــى الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الفضائيــات فــي غــرس قيــم 

المواطنــة لديهــم«.
• ثُبــت صحــة الفــرض الثالــث والقائــل بأنــه :« كلمــا زاد معــدل تعــرض المبحوثيــن للفضائيــات 	

المصريــة الخاصــة دل ذلــك علــى الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الفضائيــات فــي غــرس قيــم 
المواطنــة لديهــم«.

الخاتمة:
يأتــي االهتمــام بقيــم المواطنــة اليــوم مــن ِقبــل وســائل اإلعــام ألنهــا تســتحث المواطــن فــي كل 
وقــت وفــي أي مرحلــة ُعمريــة، مــن أجــل تعزيــز االنتمــاء الوطني،كمــا يتوجــب علــى وســائل اإلعــام 

أن تقــوم بالمســاعدة فــي إظهارهــا مــن خــال مــا يلــي :
الدعــوة إلــى تعزيــز مكانــة الوطــن عــن طريــق إبــراز الشــخصيات التاريخيــة التــي 	 

ســاهمت فــي رفعتــه.
الحرص على اإلسهام في كل عمل يساعد على رفعة شأن الوطن.	 
الحفاظ على سمعة الوطن والغيرة على كرامته ومصلحته وممتلكاته.	 
التأكيــد علــى أهميــة التفــوق واالبتــكار باعتبــار المواطــن أحــد لبنــات تقــدم الوطــن 	 

ورفعتــه. 
الدعوة للمشاركة في الخدمة العامة. 	 
النقد البناء للمظاهر السلبية.	 

وتتحقق المواطنة عبر وسائل اإلعام، ليس فقط من خال التعبير عن المواطنين وقضاياهم، 
نمــا أيضــًا مــن  وتقديــم المعلومــات وتفســيرها،  ومراقبــة الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، واإ
تاحــة الفرصــة للمواطنيــن لكــي يعبــروا عــن  خــال اتســاع المجــال العــام للنقــاش وتبــادل اآلراء واإ
أفكارهــم وآرائهــم وتأكيــد حريــة التعبير،ودفــع الحــوار الفعــال بيــن مختلــف الفئــات فــي المجتمع،وتنــوع 
تاحــة فرصــة  األصــوات اإلعاميــة وتعبيرهــا عــن الــرأي العــام أيــًا كانــت درجــات التبايــن بيــن فئاتــه، واإ

عامهــم. ممارســة المواطنيــن لحرياتهــم الفرديــة، وحثهــم علــى الفعــل والمشــاركة بعــد توعيتهــم واإ
تغــرس وســائل اإلعــام فــي وجــدان الفــرد –المواطــن شــعورًا باألصالــة والمســئولية، ومــن هنــا 
يأتــي دور الفــرد لممارســة صفــة المواطنــة والتمســك بهــا والدفــاع عنها،حيــث ترتبــط بصفــة المواطنــة 
عــدد مــن المقومــات مــن أهمهــا االنتمــاء إلــى الوطــن – المشــاركة فــي الســلطة العامــة – المســاواة 
بيــن جميــع المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات. وينــاط بوســائل اإلعــام أدوار عديــدة ومتشــعبة 
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للنهــوض بقيــم المواطنــة ولكــن أهمهــا تعزيــز القيــم العامــة التــي تربــط المواطــن بوطنــه وتحرضــه 
علــى االلتــزام بواجباتــه والمطالبــة بحقوقــه ونشــر ثقافــة األمــل والتفــاؤل ومناهضــة اليــأس واإلحبــاط.

الهوامش:
ــة الفلســطينية  ــة الوطني ــز الهوي ــى تعزي ــر وســائل اإلعــام الرســمية عل 1- رفيــق يونــس صالــح )2016(،تأثي
ــة (، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الدراســات الُعليــا- جامعــة النجــاح  ــة فلســطين دراســة حال )فضائي
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12، ص 99 : 102
3-حنــان تيتــي )2014(، دور وســائل اإلعــام فــي تفعيــل قيــم المواطنــة لــدى الــرأي العــام »حالــة الثــورات وقيــم 
ــدى الشــعوب العربيــة«، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة  االنتمــاء ل
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