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 يهخص
ْذفج انذساعت إنٗ لٛبط حأرٛش اإلغشاق انًعهٕيبحٙ فٙ حطبٛمبث اإلعالو انضذٚذ عهٗ احضبْبث انضًٕٓس 

، ٔحُخًٙ إنٗ انذساعبث انٕصفٛت، ٔاعخًذث عهٗ يُٓش انًغظ، 2102انًصش٘ َغٕ انخعذٚالث انذعخٕسٚت 
يفشدة يٕصعت ببنخغبٔ٘ عهٗ أسبع يغبفظبث يصشٚت ( 011ٔطبمج عهٗ عُٛت عًذٚت عصصٛت لٕايٓب )

 .)انمبْشة، ٔاالعكُذسٚت، انغٕٚظ، ٔعْٕبس(، ٔاَخٓج انٗ يضًٕعت يٍ انُخبئش أًْٓب

نى حشحمٙ انًعهٕيبث انخبصت ببنخعذٚالث انذعخٕسٚت عبش حطبٛمبث اإلعالو انضذٚذ إنٗ يغخٕٖ أًْٛت حهك  −
أرشاً عهبٛبً حضبِ انخشكٛك فٙ حهك انخعذٚالث نذ٘ انضًٕٓس انخعذٚالث ببنُغبت نهًضخًع انًصش٘، ٔحشكج 

 .ٔعذو يخببعت انًبغٕرٍٛ نٓب، َخٛضت االغشاق انًعهٕيبحٙ بشبٌ انخعذٚالث انذعخٕسٚت

عبشث احضبْبث انًبغٕرٍٛ َغٕ انخعذٚالث انذعخٕسٚت عٍ عبنت يٍ االَمغبو ٔانخشخج بٍٛ انًؤٚذٍٚ  −
انذساعت، فبنغبنبٛت حشٖ أٌ حهك انخعذٚالث اعخغمبق حفشضّ  ٔانًعبسضٍٛ يٍ انضًٕٓس انًصش٘ عُٛت

انظشٔف انخٗ حًش بٓب انذٔنت، ٔأَٓب صبءث عًبٚت نأليٍ انمٕيٙ انًصش٘، بًُٛب ٚشاْب آخشٌٔ أَٓب ال حعبش 
 .عٍ سغبت عمٛمت فٗ اإلصالط انغٛبعٗ

ٛمبث اإلعالو انضذٚذ صٓت ٔصٕد عاللت إسحببط دانت إعصبئٛبً بٍٛ حأرٛش اإلغشاق انًعهٕيبحٙ عبش حطب −
 .ٔاحضبْبث انًبغٕرٍٛ َغٕ انخعذٚالث انذعخٕسٚت

ٔصٕد فشٔق دانت إعصبئٛبً بٍٛ انًبغٕرٍٛ فٙ يذٖ حأرٛش اإلغشاق انًعهٕيبحٙ عهٗ احضبْبحٓى َغٕ  −
انخعذٚالث انذعخٕسٚت ٔفمبً نـ)انغٍ، ٔانًغخٕٖ انخعهًٛٙ( بًُٛب ال حٕصذ فشٔق راث دالنت إعصبئٛت بٍٛ 

 .احضبْبحٓى َغٕ انخعذٚالث انذعخٕسٚت كٕس ٔاإلَبد فٙ يذٖ حأرٛش اإلغشاق انًعهٕيبحٙ عهٗ انز

  انكهًبث انذانت

 انخعذٚالث انذعخٕسٚت -احضبْبث  -اإلعالو انضذٚذ  -اإلغشاق انًعهٕيبحٙ 

Abstract 
The study aimed to measure the effect of Information Overload in the new media 

applications on the Egyptian public attitudes toward constitutional amendments 

2019. It is ended with a series of results, the most important. 

- Information on constitutional amendments through the new media applications 

did not rise to the level of importance of these amendments for the Egyptian 

society, and left a negative impact on questioning these amendments to the 

public and not follow them as a result of Information Overload on constitutional 

amendments. 

- The majority of respondents expressed the view that these constitutional 

amendments are a prerequisite imposed by the circumstances of the state, and 

that they are the protection of the Egyptian national security, while others see it 

as not expressing a desire A fact in political reform. 

-There is a statistically significant correlation between the effect of Information 

Overload through the new media applications and the attitudes of respondents 

toward constitutional amendments. 

- There were statistically significant differences among the respondents in the 

extent of the impact of Information Overload on their attitudes towards the 

constitutional amendments according to age and educational level, while there 

were no statistically significant differences between males and females in the 

effect of Information Overload on their attitudes toward constitutional 

amendments. 

Key words 
Information Overload - New media - Trends - Constitutional amendments 
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 ظيور وأدىيشيد العالم المعاصر ثورة كبيرة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، 
 المعمومات انتقال وتخزين وأساليب طرق في تغيير من عنيا نتج وما )االنترنت( العنكبوتية الشبكة
 بـ عرفت الحادي والعشرين القرن بداية في حديثة اتصالية وسائل والدة إلى العالم شعوب بين

، (1)والتكمفة(، الجيد وقمة ،والتفاعمية، )السرعة عدة بمميزات تتمتع التي الجديد( االعالم )وسائل
في استخدام بعض التطبيقات التكنولوجيا التي توفرىا شبكة  اوشيدت السنوات القميمة الماضية تزايدً 

فرصة التواصل مع عدد  اإلنترنت وأىميا "مواقع التواصل االجتماعي" والتي تتيح لمستخدمييا
كبير من األشخاص تجمعيم اىتمامات مشتركة ميما بعدت المسافات، وتسمح ليم بمشاركة 
المعمومات، والممفات، والصور، وأي معمومات يريدون مشاركتيا مع اآلخرين، باإلضافة إلى إرسال 

جراء لممحادثات الفورية  .(2)الرسائل وا 
 ارتفاع المعمومات، إلى وتكنولوجيا االتصاالت وزارة عن الصادرة اإلحصائيات وتشير أحدث

مستخدم، وأن  مميون 37.9 إلى نحو 2119مع بدايات عام  مصر في اإلنترنت مستخدمي عدد
 المعموماتية الشبكة إلى لمدخول المحمولة ىواتفيم يعتمدون عمى اإلنترنت مستخدمي غالبية

ن منصة إدارة وسائل التواصل االجتماعي ع 2119تقرير سنوي صدر مطمع ، ووفق (3)"اإلنترنت"
 ساعات متوسط حيث من متقدمة تحتل مرتبة أشار إلى أن مصر ،Hootsuiteىوت سويت 

 ساعة 3.5 مجموعو ما المستخدم يمضي حيث المحمول، الياتف من لإلنترنت الفرد استخدام
 3.35 بمجموع السعودية ثم يوميا، ساعة 3.48 بمجموع المتحدة العربية اراتاإلم تمييا يوميا،
 .(4)يوميا ساعة

 كبيرة إمكانية خمق في خالل تطبيقات اإلعالم الجديد، من لممعمومات الحر االنتشار وساىم
 تصور عمى التأثير وبالتالي السياسية، باألحداث ودقيقة واسعة معرفة أساس عمى الشعبي لمتحرك

 عمى قوية تأثيرات تمارس إذ العممية، ىذه في افريدً  اموقفً  الشبكات ىذه وتتخذ لمسياسة، مواطنال
 العام الرأي بين وصل حمقة تمثل االتصال فوسائل العام، الرأي تشكيل وفي القرار صانعي
 .(5)القرار وصانعي

 عمى الدستورتعديالت  بإجراء من جانب آخر، تشيد مصر دعوات شعبية وبرلمانية لممطالبة
 رئيس انتخاب عمى نصت والتي (،141) رقم وخاصة المادة 2114 عام الصادر المصري

إذ وضع مقترحو فقط،  واحدة لمرة إال انتخابو اعادة يجوز وال ميالدية سنوات 4 لمدة لجميوريةا
الية يجوز لرئيس الجميورية الحالي عقب انتياء مدتو الح»تقول إنو « مادة انتقالية»التعديالت 

سنوات لمفترة الرئاسية الواحدة وبحد أقصى  6إعادة ترشحو عمى النحو الوارد بمقترح التعديل )
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 ا، ويرى المطالبون بتمك التعديالت ضرورة أن يستمر الرئيس السيسي في قيادة لمبالد نظرً فترتين(
 البالد. بيا تمر التي واألمنية االقتصادية واألضرار والتحديات المخاطر لحجم
في ىذا اإلطار انطمقت الدعوات المؤيدة والمعارضة لمتعديالت الدستورية عمى مواقع و 

عن تمك التعديالت أدى إلى تعرض الجميور  التواصل االجتماعي، وتنوعت مصادر المعمومات
 من القصوى فادةاإل تحقيقل الصعوباتمستخدمي تطبيقات اإلعالم الجديد لمكثير من  منالمصري 
ما يعرف  الصعوبات ىذه أبرز منلعل و  ،عن التعديالت الدستورية األخيرة احةالمت المعمومات

المثارة  المعمومات من اليائل الكمأو بالحمل الزائد لممعمومات، نتيجة  بظاىرة )اإلغراق المعموماتي(
 األفراد قدرة فوقي السرعة العالية في انتقال المعمومات بما عمى تطبيقات اإلعالم الجديد، نتيجة

وبات من الصعوبة معو التأكد من صحة تمك  ،المعمومات من وافرال كمال ىذا مع التعامل عمى
 باألحداث والشأن المواطنين اىتمام المعمومات، األمر الذي يثير العديد من المخاوف من عدم

 أىمية تمك التعديالت الدستورية ومن إدراك ضعف إلى المعمومات وأن يدفع الكم اليائل من العام،
المشاركة في استفتاء التعديالت  ثم تأثير تمك الظاىرة عمى اتجاىات الجميور المصري نحو

 الدستورية. 
 :البحث مشكمة

ليا  كان كبيرة ثورة بأنوُ  العشرين القرن نياية مع االتصال تكنولوجيا في الكبير التطور ُوصف
 وكان الخصوص، وجو عمى السياسي الجانب ومنيا الحياة جوانب مختمف عمى الممموسة اآلثار

 تكنولوجيا تطبيقات أبرز من تعد والتي االجتماعي، التواصل مواقع أصبحت أن اآلثار أبرز تمك
 وأصبحت والدول، المجتمعات في األحداث حركة توجيو في بيا يستيان ال االتصال الجديدة، قوة

التقنيات  حيث سيمت تمك .الديمقراطي التحول عممية في اميمً  ادورً  الجديدة تمعب الوسائل ىذه
 بتكمفة ونقميا ونشرىا المعمومات عمى الحصول )االنترنت( إمكانيات العنكبوتية الشبكة لمستخدمي

 إعطاء المستخدمين في ابارزً  ادورً  االجتماعي التواصل مواقع النطالق وكان قميل، ووقت مالية
ثارة آرائيم عن لمتعبير فرصة  القضايا المتاحة من يرغبون ما عمى والتعميق لمنقاش قضية أي وا 

 وتبني وجيات أفكار لبمورة االفتراضي العالم في لممشتركين جديدة بيئة خمق مما معيا، والتفاعل
 نصرة ىذه في لممشاركة وتوجييو العام الرأي وتحريض والقضايا القناعات ىذه عن والدفاع نظر

 .(6)القضايا
في  العالم، في والمؤسسات لألفراد ايوميً  انمطً  الجديد اإلعالم تطبيقات عمى االعتماد وبات
، وصارت المعمومات أىم محركات التقدم والتطور في (7) المختمفة المعمومات عمى الحصول

من األبعاد الجوىرية  االمجتمعات البشرية الحديثة، وشكل البعد السياسي لمجتمع المعرفة واحدً 
خاذ القرارات بطريقة رشيدة وعقالنية مستندُا عمى المعنية بإشراك الجماىير والرأي العام في ات

 المعمومات ندرة من وانتقالو المدني المجتمع لمتحول الكبير الذي شيده ا، إال أنو نظرً (8)المعمومات 
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 المواطنين إلى باألخبار والمعمومات ودفع اإلعالم وسائل إلى تشبع مما أدى اإلنترنت، وفرة إلى
نظرا لما يجده بعضيم من  العام عمى غير المأمول منيم كمواطنين، نباألحداث والشأ اىتمام عدم

أسيمت تطبيقات . حيث (9)اإلعالم لممعمومات عبر وسائل اليائمة التدفقات إلى صعوبة االنتباه
مما  (User Generated Contentاإلعالم الجديد في إنتاج المحتوى من قبل المستخدمين )

التمييز بين  ةتكمن المشكمة في صعوب لذا؛ (11)اويب أكثر تعقيدً يجعل المعمومات المقدمة عبر ال
من ثم تصبح ، و (11)في ظل ىذه الوفرة المعموماتية ومحدودية مصادرىا الحقائق والشائعات

المعمومات شديدة الخطورة عندما ترتبط بالحياة المعيشية لألفراد، حيث تعد الشائعات السياسية 
 . (12)في المجتمع المصري ارواجً واالقتصادية من أكثر الشائعات 

 التواصل وشبكات المدونات، مثل الجديدة اإلعالم بوسائل االتصالية البيئة ثراء ظل وفى
بصفة  الشباب واقبال اإلنترنت، عمى الراديو ومحطات ،اإلليكتروني اإلعالم ووسائل االجتماعي،

 وتقميص اإلدراك ضعف ي إلىيؤد المعمومات أن الكم اليائمة من إشكالية أثيرتعمييا،  خاصة
ظاىرة اإلغراق  مع لمتعامل فعالة طريقة إيجاد ثم كان من الضروري ومن القرار، اتخاذ عمى القدرة

 لخطر حتى ال نتعرض. يومًيا نواجييا يالت واالتصاالت لممعمومات الزائد المعموماتي أو الحمل
  .(13)معرفة  إلى المعمومات ىذه تحويل عمى القدرة عدم

تأثير التعرف عمى ضوء الطرح السابق، يتضح أىمية موضوع ىذه الدراسة المتمثل في  وفي
اإلغراق المعموماتي في تطبيقات اإلعالم الجديد عمى اتجاىات الجميور المصري نحو التعديالت 

  .المرتقبة الدستورية
  :البحث أىمية

ع التواصل االجتماعي تأتي أىمية الدراسة مواكبة لالىتمام الكبير الذي حظيت بو مواق
تطبيقات من طرق تفكير الجميور تمك ال تحيث غير  -يناير  25السيما بعد ثورة  -وتطبيقاتو 

معيا، ومع  وجعمتو أكثر مشاركة وتفاعاًل  ،وتقبمو لمعديد من األخبار والموضوعات واألحداث
إثارة اىتمام الجميور في  اجوىريً  اتمارس دورً  اإلعالم الجديدأصبحت وسائل  ،التطور التكنولوجي

يمجأ إليو الجميور في استفاء معموماتو  امصدرُا رئيسيً  باعتبارىابالقضايا والمشكالت المطروحة، 
 .عن كافة القضايا السياسية والثقافية واالجتماعية والقومية

المقدمة عبر وسائل التواصل االجتماعي، وقدرتيا عمى المعمومات ونتيجة النخفاض الثقة في 
من األزمات السياسية  انتشار العديد، وتسببيا في كثير من األحيان إلى الشائعاتنشر 

تأثير اإلغراق المعموماتي  ، جاءت أىمية دراسةواالقتصادية واالجتماعية التي تتعرض ليا مصر
 م2119في تطبيقات اإلعالم الجديد عمى اتجاىات الجميور المصري نحو التعديالت الدستورية 

التعديالت  تمكمن خيفة  يتوجسظل مناخ عام خارجى وداخمى  في، اىامً  اثً باعتبارىا حد
 . ، وانقسام المواقف ما بين مؤيد ومعارضة لتمك التعديالت بمواقع التواصل االجتماعيالدستورية
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 :البحث فاىدأ
 اآلتي: إلى التعرف عمى البحث ييدف
 مدى استخدام المبحوثين لتطبيقات االعالم الجديد. -

 يقات االعالم الجديد المستخدمة من جانب المبحوثين.أىم تطب -

  .استخدام تطبيقات اإلعالم الجديدفي  ممبحوثينلمتوسط الساعات اليومي  -
 .تطبيقات اإلعالم الجديدكثافة تعرض المبحوثين ل -
 .المبحوثين في المعمومات المقدمة من خالل تطبيقات اإلعالم الجديدمدى ثقة  -
 .من خالل تطبيقات اإلعالم الجديد تعديالت الدستوريةال مدى متابعة المبحوثون -
 أسباب عدم متابعة المبحوثين لمتعديالت الدستورية من خالل تطبيقات اإلعالم الجديد.  -

 المبحوثين. نظر وجية من الدستورية بالتعديالت الخاص المعموماتي اإلغراق مصادر -
 المبحوثين. شعور مىع الدستورية بالتعديالت الخاص المعموماتي اإلغراق أثر -
 لممبحوثين. لدي الدستورية بالتعديالت الخاص المعموماتي اإلغراق مظاىر -

 الدستورية. التعديالت بشأن المعموماتي اإلغراق تجاه المبحوثين سموك -
 .التعديالت الدستورية ن نحويثو المبح اتاتجاىعمى  المعموماتي تأثير اإلغراق -

 :الدراسات السابقة
باإلعالم الجديد وعالقتيا بالمعرفة الدراسات الخاصة  موعة منمجستعرض البحث ي

والمعمومات، وتأثير اإلغراق المعموماتي والحمل الزائد لممعمومات بمواقع التواصل االجتماعي كأحد 
  :كاآلتي ا، مرتبة زمنيً تطبيقات اإلعالم الجديد

 امداد في بوك الفيس دور عمى استيدفت التعرف (14)(9109 ،محمد يونس يحي)دراسة  (1
 الوصفية، البحوث إلى الدراسة ىذه وتنتمي المصرية، الحضارة حول بالمعمومات المراىقين
 االنترنت شبكة عمى بوك الفيس موقع يستخدمون الذين المراىقين في الدراسة مجتمع ويتمثل
 من مفردة 415 قواميا عشوائية عينة عمي الدراسة عينة وتعتمد الجامعي، األول بالصف

 عالقة عمى التعرف بيدف ،(شمس عين) بجامعة وذلك الجامعي، األول بالصف مراىقين،ال
 امدادىم في ودورىا المصرية الحضارة عن بوك الفيس صفحات وعرضتو نشرتو ما

 : يمى ما الدراسة نتائج أىم وكانت ان،ستبياال في الدراسة ادوات وتمثمت حوليا، بالمعمومات
 مقياس أبعاد عمى المبحوثين درجات متوسطات بين ائيةإحص داللة ذات فروق توجد ال -

 ادآب) الكمية الختالف تبعا الحضارية بالمعمومات المراىقين إمداد في بوك الفيس دور
 .(الحقوق -األلسن -تجارة -اثار قسم

 بالمعمومات المراىقين إمداد في بوك الفيس دور بين إيجابية طيةارتبا عالقة توجد  -
  .الصفحات لتمك وتعرضيم الحضارية
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 التواصل مواقع التعرف عمى دور الدراسة استيدفت ،(15) (9102)معد عمي،  دراسة (2
 دراسة اجراء عبر السياسي الفساد قضايا إزاء الجميور بالمعمومات تزويد في االجتماعي

المسحي، بالتطبيق عمى  كركوك، واستخدمت الدراسة المنيج جميور مدينة عمى مسحية
 .مجتمع البحث يمثمون الذين كركوك مدينة جميور من مفردة( 351) امياقو  عينة عشوائية

 :اىميا النتائج من مجموعة الدراسة إلى خمصت وقد
 لمواقع االتصال يتعرضون العينة افراد نصف من اكثر المبحوثين النتائج إلى أن أشارت -

 .دائم بشكل االجتماعي
 عمى ميما لمحصول صدرام تعد االجتماعي التواصل مواقع النتائج ان أظيرت -

 ..الفساد قضايا إزاء بالمعمومات في تزويدىم كبيرة بدرجة المعمومات، وتسيم

 بالمعمومات كبيرة بدرجة يثقون الى انيم أشاروا العينة أفراد نصف ان النتائج أوضحت -
 .االجتماعي مواقع التواصل خالل من عمييا يحصمون التي

في إمداد  التعرف عمى دور الفيس بوك تيدفتاس ،(16) (9102حسانين،  دراسة )أسامة (3
 ،الشباب الجامعي بالمعمومات حول قضايا الفساد المصري، استخدمت منيج المسح

في فترة امتدت من  واستخدمت الدراسة استمارة )تحميل المضمون( طبقت عمى صفحتي
ان ـ بيستكما استخدمت الدراسة الميدانية استمارة )اال ،م(2113م حتى مارس2113)يناير

مقياس الوعي بقضايا الفساد المصري ـ استمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي( تم 
مفردة(،  355تطبيقيا عمى عينة عمدية من الشباب الجامعي مستخدمي الفيس بوك قواميا )

 -:وقد خمصت الدراسة إلى
ت حول أن الفيس بوك يأتي في مقدمة مصادر معرفة أفراد العينة لمحصول عمى المعموما -

 .%(96.6قضايا الفساد المصري عبر مواقع التواصل االجتماعي بنسبة )
طيو بين زيادة اعتماد الشباب الجامعي عينة الدراسة عمى الفيس بوك ارتباتوجد عالقة  -

 وحصوليم عمى المعمومات حول قضايا الفساد المصري 
ضايا الفساد بين الشباب الجامعي عينة الدراسة في مستوى معرفتيم بق توجد فروق -

المصري باختالف درجة كثافة التعرض لتمك القضايا عبر الفيس بوك لصالح أفراد 
 .العينة كثيفي التعرض

بين حرص الشباب الجامعي عينة الدراسة عمى متابعة قضايا  طيوارتباتوجد عالقة  -
ب الفساد المصري عبر الفيس بوك والتأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية لدى الشبا

 الجامعي. 

 تشاُرك كيفية وتوصيف رصد استيدفت ،(17) (9102صادق،  صبـرى دراسة )سمــر (4
 لدييم، المتحقق اإلدراك األزمات ومستوى وقت بوك الفيس موقع مستخدمي بين المعمومات

: وىى 2112 عام من األولى أشير الستة في اندلعت أزمات ثالث عمى بالتطبيق وذلك
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 وزارة اقتحام محاولة” العباسية أحداث وأزمة بورسعيد، ستاد ثأحدا أزمة البنزين، أزمة
 من مفردة 394 قواميا عمدية الوصفية، وطبقت عمى عينة الدراسة لمدراسات تنتمى ،”الدفاع

 651 محتوى تحميل وتم سنة، 31و 18 بين أعمارىم تتراوح بوك، ممن الفيس مستخدمى
 األولى أشير الستة في لمموقع مستخدم 41 نشرىا الدراسة محل األزمات عن Post رسالة
استقصاء،  استمارة تضمنت البحثية األدوات من اعددً  الدراسة واستخدمت ،2112 عام من
 ،أزمات إدارة خبراء من عدد مع مقننة غير مقابالت إجراء تم كما المضمون، تحميل وأداة

 معموماتية ومدخل اإلعالمية، الوسيمة ثراء نظرية فروض اختبار عمى الدراسة واعتمدت
 :الدراسة نتائج األزمة، ومن أبرز

 باألزمة االىتمام بوك ودرجة الفيس لموقع الشباب استخدام كثافة بين طردي طارتبا وجود -
 .الدراسة محل الثالث األزمات إدراك مستوى وبين ،من جية

 نسبة العادية، وتتعرض باألوقات مقارنةً  األزمات وقت بوك الفيس استخدام نسبة زيادة -
 األزمات وقت الموقع عمى نشرىا يتم التي لممعمومات العينة مفردات من%( 5332)

 .الشخصي الحساب تصفح أثناء بالصدفة،
 نقل سرعة في بوك الفيس موقع عبر لألزمات المبحوثين متابعة أسباب أبرز تمثمت -

 من تمعموما يجمع وألنو ،الفيديو ومقاطع بالصور المعمومات يوثق ألنو ،األخبار
 .لألخبار مختمفة مصادر

تسعى الدراسة إلى رصد وتحميل واقع ، (18) (9102 ،محمد ثابت أحمد دراسة )محمد (5
مثل  االجتماعيالفوضى المعموماتية عمى شبكة اإلنترنت من خالل تحميل مواقع التواصل 

facebook twitter, linkedin, google ومدى تأثير ذلك كمو عمى اإلفادة من ،
ت عمى الشبكة. طبقت عمى عينة عشوائية احتمالية من مستخدمي الشبكات المعموما

( مفردة، وتوصمت الدراسة لمجموعة من النتائج كان من 112االجتماعية، اشتممت عمى )
 :أىميا

 إجمالي% من 81.8بنسبة  يومي بشكلارتفاع معدالت استخدام الشبكات االجتماعية  -
المعمومات المنشورة عمى الشبكات االجتماعية  فيارتفاع معدالت الثقة كذلك العينة، 
 .%88.4بواقع 

%( وجود حالة من فوضى المعمومات عمى الشبكات 55.4رأى الغالبية العظمى ) -
%( أن حالة الفوضى قد تكون جزئية بعض الشئ، 42.8، فيما رأى )االجتماعية إجماالً 

الفوضى عمييا بواقع " كأىم أشكال اجاء وجود "آراء متضاربة وكاذبة أحيانً  التيو 
11.9.% 

متابعة العديد من المعمومات غير الدقيقة" أىم التأثيرات الناجمة  فيشكل "ضياع الوقت  -
ذلك "التسويق ألفكار خاطئة ومخالفة لتوجيات  فيعن فوضى المعمومات، تاله 
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غار المجتمع"، ثم "بناء ثقافة معموماتية ىشة ألفراد المجتمع"، تاله "التشويش الذىنى لمص
 والكبار عمى حد سواء".

 التي المصادر عمى التعرفىدفت الدراسة إلى  ،(19) (9102المطيري،  دراسة )الجوىرة  (6
 العربية، مصر جميورية في يناير 25بثورة  المتعمقة معموماتو السعودي الشباب منيا يستقي
 كمصدر يدةوالجد التقميدية اإلعالم وسائل في ضوء المقارنة بين. عمييا اعتماده ودرجة

 ( من417قواميا ) عشوائية عمى عينة الدراسة تطبيق الثورات العربية، وتم عن لممعمومات
 العزيز عبد الممك وجامعة بالرياض، سعود الممك سعودية )جامعة جامعات ثالث طالب
 المسح، منيج عمى الدراسة ىذه و اعتمدت باألحساء(، فيصل وجامعة الممك بجدة،

 لممنيج مساعدا منيجا المقارنة بمنيج االستعانة لوصفي، وتمتا األسموب واستخدمت
 :اآلتيالمسحي، وأظيرت النتائج 

 بنسبة" دائما" بصفة الجديدة اإلعالم السعودي لوسائل استخدام الشباب معدالت ارتفاع -
 اإلعالم بوسائل ، مقارنة"نادرا" % 4.7 و ،"أحيانا% " 11.3 و ،% 84 بمغت

 .التقميدية
 ثقة بدرجات مقارنة المبحوثين مرتفعة لدى ثقة بدرجات التقميدية اإلعالم لوسائ تمتعت -

 .الجديدة اإلعالم لوسائل منخفضة
دراسة استيدفت التعرف عمى  .(21) (Kalina Bontcheva et el, 2013دراسة ) (7

 اإلنترنت عمى اناستبيالزائدة من خالل  والمعمومات االجتماعي التواصل العالقة بين وسائل
 Facebook مثل المستخدمين قبل من إنشاؤىا يتم التي الوسائط استخدام جوانب في بحث

 وكان من أىم نتائج الدراسة: .مشارًكا 587 بالتطبيق عمى، Twitter و LinkedIn و
 التواصل شبكات من جانب المبحوثين مع التفاعمية من عالية درجة أظيرت النتائج -

 االجتماعي
 الزائد الحمل من يعانون اإلعالم وسائل كبير مع بشكل ونيتفاعم الذين ان المشاركين -

 . بالمقارنة بغيرىم لممعمومات
 مستخدمي ثمثي حيث يشعر ،لممعمومات الزائد التحميل من الصغيرة المدونات تعاني -

Twitter مستخدمي نصف من ويرى أكثر المشاركات، من جًدا كبيًرا عدًدا يتمقون بأنيم 
Twitter الصمة ذات غير المشاركات لتصفية اةأد إلى بالحاجة . 

 تعبر ميمة أقمية أن رغم عام، بشكل اإلعالم، وسائل عن رضاىم عن المشاركون عبر -
 .والخصوصية لممعمومات الزائد الحمل ذلك في بما المخاوف من مجموعة عن

 المعمومات فوضى لمشكمةالدراسة  تعرضت (21) (Williamson, et al, 2012دراسة ) (8
 الكم بسب التركيز صعوبة عنو نتج والذى المعمومات، لتضخم امرادفً  الدراسة تيارأ والتي
 القدرة بعدم العينة شعور الدراسة عكست فيما استيعابيا، ينبغي التي المعمومات من اليائل
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 وكذا لممعمومات، الزائد الحمل فرط من العمل، مجال في تالتطورا كافة مع التماشى عمى
 إال لممعمومات الفوضوية لمحالة الدراسة ىذه تعرض ورغم الوقت، طبضغ المنتظم الشعور

 .االجتماعية بالشبكات لعالقتيا تتعرض لم أنيا
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور اإلعالم  (22) (9109، )محمد جاد عويسدراسة  (9

في عممية تداول المعمومات في مصر، واعتمدت  -اإلعالم اإللكتروني الجديد -البديل
راسة عمى منيجي المسح اإلعالمي، وأداة تحميل المضمون واالستقصاء والمقابمة كأدوات الد

. ومن مفردة 411 مكونة من عمى عينة الدراسة الميدانيةوطبقت لجمع بيانات الدراسة. 
 :النتائج التي توصمت إلييا الدراسةأبرز 

إلعالم البديل بدوٍر ميم في تداول المعمومات اإللكترونية وتدفق المعمومات عبر قيام ا -
 .مواقع التواصل االجتماعي

زيادة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تبادل ومشاركة المعمومات النصية  -
  .والفوتوغرافية والمرئية

 التعميق عمى الدراسات السابقة ومدى االستفادة منيا:
 إلى عدد من المالحظات: السابقةحثة من مراجعة نتائج الدراسات خمصت البا

في  معموماتو الشباب منيا يستقي التي تناولت الدراسات السابقة التعرف عمى المصادر -
 التواصل مواقع ، إلى جانب دور(23) والجديدة التقميدية اإلعالم وسائل ضوء المقارنة بين

 مستخدمي بين المعمومات تشاُرك، وكيفية (24)الجميور بالمعمومات تزويد في االجتماعي
في عممية تداول المعمومات  دور اإلعالم الجديدو  ،(25)األزمات وقت بوك الفيس موقع

رصد وتحميل واقع الفوضى المعموماتية عمى شبكة كما اىتمت الدراسات ب ،(26) في مصر
 ين وسائلوالبحث في العالقة ب، (27) يمواقع التواصل االجتماع وخاصةاإلنترنت 
 المعمومات فوضى مشكمة اوأخيرً  .(28)والحمل الزائد لممعمومات االجتماعي التواصل

 من اليائل الكم بسب التركيز صعوبةوتأثيره عمى  المعمومات، لتضخم مرادفك
 . (29) استيعابيا ينبغى التي المعمومات

المعموماتي أو اإلغراق في الدراسات العربية التي تناولت  اواضحً  اتبين أن ىناك نقصً  -
التحميل الزائد لممعمومات في تطبيقات اإلعالم الجديد وتأثيره عمى االتجاىات السياسية 

 لمجميور.
والمناىج واألدوات البحثية  معرفة األطر النظرية التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة، -

 ان الميدانية.ستبيالمستخدمة وصياغة فئات استمارة اال
ي توصمت إلييا الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة؛ بما يساعد مقارنة النتائج الت -

 .ادة بشكل أكثر عمقً يفي تفسير النتائج الجد
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 :اإلطار النظري
 Information Overload يالمعموماتاإلغراق 
من المعمومات أو ىو  حمل زائد وأنب Information Overload يالمعموماتاإلغراق  يعرف 

من الغموض والخمط  اات ناتج عن إدارة غير فاعمة لممعمومات ما يحدث بدوره نوعً طغيان لممعموم
  ،(31) ما يعيق بدوره عممية التعمم ويضعف من قدرة المستخدمين عمى اتخاذ قرارات مستنيرة

"الحمل الزائد لممعمومات" ألول مرة في كتاب ألفو بيرترام اإلغراق المعموماتي أو ذكر  ورد
من قبل عالم المستقبل  ذاع استخدامو. لكنو م1964دارة المنظمات" في عام "إبعنوان  جروس

أن توقع من خاللو  الذي في كتابو "صدمة المستقبل" ،1971في عام  Alvin Tofflerألفين توفمر 
الوسائط الرقمية في جزء صغير من  عبرالحمل الزائد لممعمومات المتاحة نتيجة وفرة المعمومات 

الصعب ، وتجعل من سوف تسبب مشاكل كبيرة في المستقبل القريب ،واحد عموضو الثانية في 
 عمى البشري العقل قدرة عدم مع، (31)اختيار المعمومات المطموبة في غضون الوقت المتاح

، األمر الذي من شانو أن (32)في وقت قصير ومعالجتوالمعموماتي  والتنامي التزايد ىذا مواجية
حجم المعمومات ومصداقية وضبطيا  فيالتحكم  صار بعد أن ؛عمجتمالعمى سموك أفراد يؤثر 
ينتج عنو  ممايقل أىمية عن زيادتيا،  ال اكبيرً  افقدان المعمومة خطرً  كما أنليس باليسير،  اأمرً 

 ال قد، و (33) خطر حقيقى فيأمن المعمومات  وأصبح ،التحميل واالستيعاب فيضعف  بالضرورة
 المعمومات لمعالجة طويل وقت إلى يحتاجونف األفراد، بعض عند واضحا المعمومات عبء يكون
 .(34)التشتت إلى يؤدي قد المعمومات ىذه معالجة عمى القدرة عدمكما أن  معيا، والتعامل الكثيرة
اآلثار السمبية لثورة المعمومات،  أحد اإلغراق وفوضى المعموماتتشير الدراسات إلى اعتبار و 

 ت غير ذات صمة، وزائدة عن الحاجة، وغير مرغوب فييا، فضاًل حيث تعمل عمى اإلمداد بمعموما
المعمومات  في اإلغراقتعدد مستويات وأشكال كما أن ، (35)عن كونيا ذات قيمة منخفضة 

كذلك إلى  أدى ،. الخ.ف لممعمومات، وتعديل لمصور الثابتة والمتحركةياإللكترونية، من تحر 
عمى تقييم الخيارات واختيار الحمول  داألفراقدرة  في تؤثر بالتبعية التيإحداث نوع من الفوضى 

وقت  ؛ نتيجة ضياع(36)عن إحداث نوع من القمق وعدم القدرة عمى اتخاذ القرارات المناسبة، فضاًل 
 ، ويؤدي إلى ضعفوالقمق التوترمما يسبب حالة من  ،المعمومات الضرورية كبير في جمع

 . (37)المنتظرةنتائج ال
 Affective, Behavioural, Cognitive: (ABC) تجاىاتلل  الشامل المدخل
 مثمما المعاصر االجتماعي النفس عمم في عنيا غنى ال التي المفاىيم أىم االتجاه مفيوم يعد

 عمم" لو دليل أول في األولى لممرة 1935 عام Allport أولبورت عنيا كتب عندما الحال كان
 الدور إلى بالنظر والعشرين الحادي القرن دخولنا مع ميمة االتجاىات وتظل ،"االجتماعي النفس
 التي الميمة الخيارات في ضمني أو صريح نحو عمى سواء األفراد اتجاىات تؤديو الذي الرئيس
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 وحتى معين منتج حب يحفزىا التي الشراء قرارات من بدًءا بحياتيم يتعمق فيما األفراد بيا يقوم
 .(38)والميمة المحتممة النتائج من متنوعة مجموعة تحديد في تساعد االتجاىات فإن الحروب،
 حالة أنو عمى االتجاه حيث عرف أولبورت من أكثر التعريفات شيرة، جوردون تعريف ويعد
 المثيرات نحو استجاباتو توجيو يكفل بما السابقة خبراتو تنظميا الفرد عند وعصبي عقمي استعداد
 العقمية الفرد حالة يربط أولبورت فإن التعريف ليذا ووفًقا فييا، يعيش التي البيئة تنظميا التي

 .(39)االتجاه تكوين في البيئي لمتنظيم وفًقا السابقة بخبراتو والعصبية
 والمكون الوجداني، والمكون المعرفي، المكون: ىي أساسية مكونات ثالثة االتجاىات وتتضمن

 أساسي المعرفي فالمكون يا؛بين انفصام ال متكامل كل في المكونات ىذه وتتكامل السموكي،
 بالموقف المعرفة دون( الوجداني المكون) والمواقف والرغبات والميول المشاعر لتكوين وضروري

 مشاعر لديو تتولد والتعمم التعميم بخبرة يمر الذي فالمتعمم الفرد، يواجو الذي الشيء أو الحدث أو
 وتحديدىا قياسيا يمكن المواقف وىذه ،الخبرة ىذه نوع بحسب( سمبية أو إيجابية) معينة ومواقف
 نحو والرفض بالقبول تتسم مواقف بأنيا االتجاىات تعريف يمكن ىنا ومن المقننة، القياس بأدوات
 .(41)معينة قضية أو معين موضوع
 تمعب اإلعالم التي أىميا وسائل من واالجتماعية النفسية االتجاىات لتغيير عديدة طرق ىناك

 القوالب بمختمف األفراد إلى الوصول في وسرة تأثير من ليا لما الفرد اتجاىات ييرتغ في اكبيرً  ادورً 
 عمى الضوء تسميط إلى يؤدي وىذا المكتوب، النص أو والصورة بالصوت سواء واألشكال
تقوم وسائل اإلعالم بتقديم المعمومات والحقائق واألخبار واألفكار واآلراء حول ، كما (41)األحداث

ه وىذا يساعد بطريقة مباشرة عمى تغيير االتجاه إما إلى اإليجابية أو السمبية، موضوع االتجا
أنيا أصبحت ذات أىمية كبيرة كمؤثر في  إلىفي تغيير االتجاىات  اإلعالموترجع أىمية وسائل 

لى أنيا تصل إلى ماليين الناس في وقت قصير) ، وربما (42عممية التنشئة والتطبيع االجتماعي وا 
ة إذا أخذنا في االعتبار ثورة المعموماتية واالتصال الراىنة عبر شبكة اإلنترنت بصورة فوري

قتيا بوسائل اإلعالم والفضائيات المختمفة، ولذلك فإنو من األىمية بمكان دراسة االتجاىات في عال
بصفة خاصة إذا أخذنا أيًضا في الحسبان التغييرات  ومواقع التواصل االجتماعيبصفة عامة 

 قة عمى خريطة المجتمعات المختمفة.المتالح
لالتجاىات لمتعرف عمى  الشامل الدراسة الحالية استفادت من المدخل أن القول ويمكن

من  في ضوء ما تتمتع بو وسائل اإلعالم الجديد ،التعديالت الدستورية نحو الجميور اتاتجاى
المعموماتي، جراء  إلغراقامما أدى إلى تعرض الجميور لحالة من  والتعبير، الرأي إبداء حرية

الدستورية، والتعرف عمى أثر الظاىرة  استخدامو لتطبيقات اإلعالم الجديد في متابعة التعديالت
تمك التعديالت وتصرفات الجميور حيال اإلغراق المعموماتي وانعكاسات ذلك عمى اتجاىاتيم نحو 

  الدستورية.
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 :البحث تساؤالت
 قات االعالم الجديد ؟ما مدى استخدام المبحوثين لتطبي -

 ما أىم وسائل استخدام المبحوثين لتطبيقات االعالم الجديد ؟ -

 ؟استخدام تطبيقات اإلعالم الجديدفي  ممبحوثينلمتوسط الساعات اليومي ما  -
 ؟  تطبيقات اإلعالم الجديدما كثافة تعرض المبحوثين ل -
 ؟أىم تطبيقات اإلعالم الجديد من وجية نظر المبحوثينما  -
 ؟المبحوثين في المعمومات المقدمة من خالل تطبيقات اإلعالم الجديدى ثقة ما مد -
 ؟من خالل تطبيقات اإلعالم الجديد لمتعديالت الدستورية ما مدى متابعة المبحوثين -
ما أسباب عدم متابعة المبحوثين لمتعديالت الدستورية من خالل تطبيقات اإلعالم   -

 الجديد؟
 نظر وجية من الدستورية بالتعديالت الخاص تيالمعموما اإلغراق ما ىي مصادر -

 المبحوثين؟
 المبحوثين؟ شعور عمى الدستورية التعديالت بشأن المعموماتي اإلغراق ما أثر -
 لممبحوثين؟  اوفقً  الدستورية التعديالت بشأن المعموماتي اإلغراق ما ىي مظاىر -

 الدستورية؟ ديالتالتع بشأن( المعموماتي اإلغراق) تجاه المبحوثين ما ىي تصرفات -
 ؟التعديالت الدستورية  نحو ينثو المبح اتاتجاىما ىي  -

 فروض الدراسة:
 :مدى كثافة تعرض المبحوثين  بين اإحصائيً  دالة طارتبا عالقة توجد الفرض األول

 لتطبيقات اإلعالم الجديد واتجاىاتيم نحو التعديالت الدستورية.

 :المبحوثين في المعمومات بين ثقة  ائيً ط دالة إحصاارتباتوجد عالقة  الفرض الثاني
 واتجاىاتيم نحو التعديالت الدستورية. المقدمة من خالل تطبيقات اإلعالم الجديد

 :تأثير اإلغراق المعموماتي  مدىبين  اط دالة إحصائيً ارتباتوجد عالقة  الفرض الثالث
 عمى المبحوثين واتجاىاتيم نحو التعديالت الدستورية.

 :بين المبحوثين في مدى تأثير اإلغراق  اجد فروق دالة إحصائيً تو  الفرض الرابع
لممتغيرات الديموجرافية  االمعموماتي عمى اتجاىاتيم نحو التعديالت الدستورية وفقً 

 :اآلتيةويتفرع عنو الفروض الفرعية (، )النوع، والسن، والمستوى التعميمي
 ثير اإلغراق المعموماتي عمىتأمدى في بين الذكور واإلناث  ادالة إحصائيً  فروقتوجد  - أ

 اتجاىاتيم نحو التعديالت الدستورية.

بين الفئات العمرية المختمفة في مدى تأثير اإلغراق المعموماتي  ادالة إحصائيً  فروقتوجد  - ب
 اتجاىات الجميور المصري نحو التعديالت الدستورية. عمى



  20    

تأثير مدى ممبحوثين في بين المستويات التعميمية المختمفة ل ادالة إحصائيً  فروقتوجد  - ت
 اتجاىاتيم نحو التعديالت الدستورية. اإلغراق المعموماتي عمى

  الدراسة:نوع 
تستيدف تصوير وتحميل وتقويم خصائص  التيالدراسات الوصفية  إلىىذه الدراسة  تنتمي

مجموعة معينة أو موقف معين أو دراسة حقائق أو ظاىرة ما، أو مجموعة من الناس أو األحداث، 
لمحصول عمى بيانات كافية عنيا، باإلضافة إلى تصنيف ىذه البيانات وتحميميا واستخالص 
النتائج، وىو ما يتيح إصدار تعميمات بشأن الظاىرة موضوع الدراسة، كما تنتمي الدراسة الحالية 
من حيث القياس إلى نمط البحوث الكمية التي تعنى وتيتم بالحسابات واالستدالالت المنطقية في 
جميع مراحميا منذ صياغة ووضع التساؤالت والفروض إلى المرحمة النيائية التي تتمثل في اإلجابة 

 .عمى التساؤالت ورفض أو قبول الفروض

  منيج الدراسة:
يسيم في الحصول عمى معمومات  امنظمً  اعمميً  اعمى منيج المسح بوصفو جيدً  الدراسة تعتمد

يف ىذا المنيج لموصول إلى إجابات وافية حول تساؤالت عن الظاىرة محل االىتمام، وقد تم توظ
لعينة عمدية  اوفروض الدراسة واستخالص نتائج تفسيرية ذات داللة، وبذلك تتضمن الدراسة مسحً 

تأثير اإلغراق المعموماتي في تطبيقات اإلعالم الجديد عمى من الجميور المصري؛ بيدف قياس 
 الدستورية.  اتجاىات الجميور المصري نحو التعديالت

 عينة الدراسة:مجتمع و 
تمثل مجتمع البحث في الجميور المصري الذي يتعرض لإلعالم الجديد وتطبيقاتو من 
المتابعين لألوضاع السياسية، واستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة العينة العمدية، ويختار في ىذا 

لذي يتناولو البحث، وبذلك طبقت النوع من العينات حاالت يعتقد أنيا تمثل المجتمع في الجانب ا
( مفردة من أربع محافظات 411قواميا ) Quota sampleالدراسة عمى عينة عمدية حصصية 

مصرية )القاىرة، واالسكندرية، السويس، وسوىاج(، مستندة في التحصيص عمى متغير النوع 
ن تكون العينة )ذكر/ انثى( ممن يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي، كما تعمدت الباحثة أ

( مفردة لكل محافظة. كعينة ممثمة لمجميور 111موزعة بالتساوي عمى المحافظات األربعة بواقع )
والرأي العام واألقرب لمتمثيل الجغرافي في مصر مع مراعاة تباين الخصائص والسمات 

 .الديموغرافية
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 خصائص عينة الدراسة:
 :اآلتيوثين من خالل الجدول فيما يمي عرض لممتغيرات الديموجرافية لممبح

 (0جدول رقم )
 خصائص عينة الدراسة

 % ك البيانات الشخصية

 51 211 ذكر النوع
 51 211 أنثى

 السن

 21.25 85 عام 35-17من 
 19.25 77 عام 41-36من 
 42 168 عام 51-41من 

 17.5 71 عام 51أكبر من 

 المستوى التعميمي

 3.75 15 أمي
 25.25 111 متوسط

 68.75 275 مؤىل جامعي
 2.25 9 دراسات عميا

 الدخل الشيري 

 24.25 97 بدون دخل
 36.75 147 1111أقل من 

 32.5 131 جنيو 2111 -1111من 
 5 21 جنيو 3111إلى  211من 
 1.5 6 فأكثر 3111من 

 الحالة االجتماعية

 41.25 165 متزوج
 48.75 195 عازب

 7.75 31 مطمق/ ارمل
 2.25 9 مخموع

 51 211 ريف محل اإلقامة
 51 211 حضر

 011 211 المجموع
 :صدق وثبات المقاييس

 :صدق المقاييس المستخدمة في البحث اختبار (0)
مدى قدرتو عمى قياس الشيء المراد قياسو بدقة، ويساوي  validity بصدق المقياس يقصد

نتياء ان بعد اإلستبيير صدق المقياس تم عرض االالجذر التربيعي لمعامل الثبات. ولتقد ارياضيً 
في ىذا المجال بيدف التعرف  من إعداده المبدئي عمى بعض المحكمين من األساتذة األكاديميين
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لتحقيق أىداف البحث، وكذلك التعرف  ان من الناحية العمميةستبيعمى آرائيم المتعمقة بمالءمة اال
ضوء مالحظات المحكمين تم  ان، وعمىستبيبنود اال عمى آرائيم المتعمقة بدرجة وضوح صياغة

 .ان ليأخذ شكمو النيائيستبيإعادة بناء اال
 :)ثبات( المقاييس المستخدمة في البحث االعتمادية اختبار (9) 

المقياس  استقراريعني مما اق الداخمي بين عباراتو، تساال Reliabilityالمقياس يقصد بثبات 
النتائج إذا قاس نفس الشيء مرات متتالية،  قياس الثابت يعطي نفسوالم نفسو،وعدم تناقضو مع 

 41االختبار عمى عينة مقدارىا  إعدادهأسموب  ةالباحث تاستخدم ،ولمتأكد من ثبات البيانات
، ( مفردة411األصمية البالغ عددىا ) % من مجموع أفراد العينة11عمى عينة قواميا  يمفردة، أ

 Cronbach أسموب الفا كرونباخعمى  ةالباحث تواعتمداألول،  من التطبيق أسبوعوذلك بعد 

Alpha. لحساب ثبات المقياس، من خالل برنامج SPSS  لفا عن درجة أحيث يعبر معامل
الثبات لممقياس الخاضع  وقد كشف تحميل، Internal Consistenلممقياس اق الداخمي تساال

(، 1.76بمغ )حيث  مقياس تقع في المدى المقبولاق الداخمي بين عبارات التسلمدراسة أن درجة اال
وىي نسبة جيدة تدل عمى عدم وجود اختالف كبير في إجابات المبحوثين عمى استمارة األسئمة 
عمى الرغم من مرور مدة زمنية عمى إجاباتيم األولى، إذا أخذنا في االعتبار أن الدراسة تتعامل 

 ثبات.مع دوافع وأراء واتجاىات تتسم بالتغيير وال
 اإلحصائية: األساليب

قامت الباحثة في إطار تحميل البيانات باستخدام بعض األساليب اإلحصائية المساعدة في 
استخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج "الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية" والمعروف 

وذلك بالمجوء إلى  Statistical Package For Social Sciencesلـ  ااختصارً  SPSSباسم 
: مثل التكرارات والنسب المئوبة، اآلتيةالمعامالت واالختبارات والمعالجات اإلحصائية 

لجداول التوافق لدراسة الداللة  2المعياري، واختبار كا واالنحرافوالمتوسطات الحسابية، 
 Pearsonط بيرسون)ارتبااإلحصائية لمعالقة بين متغيرين، واألوزان المرجحة، ومعامل 

Correlation Coefficient)، ( وتحميل التباين ذي البعد الواحدOne-way Analyses of 

Variance ًباسم  ا( المعروف اختصارANOVA  بين المتوسطات الحسابية لممجموعات في أحد
% فأكثر، أي عند 92وقد تم قبول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة متغيرات الدراسة، 

 فأقل0 1012ية مستوى معنو 
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 نتائج الدراسة امليدانية:
  :مدى استخدام المبحوثين لتطبيقات اإلعالم الجديد 

 (9جدول رقم )
 استخدام المبحوثين لتطبيقات اإلعلم الجديدمدى 

 % ك مذى استخذام المبحوثين لتطبيقات اإلعالم الجذيذ

 53.5 214 أحيانا
 33.5 134 نادرا
 13 52 دائما

 111 411 اإلجمالي

 توضيح بيانات الجدول السابق ما يمي: 
 توبنسب"، وأن ما ا"أحيانً  ( مبحوثا يستخدمون تطبيقات اإلعالم الجديد%53.5)ما نسبتو ان 

يستخدمون تطبيقات بينما بمغ نسبة من  ،"ا"نادرً  يستخدمون تطبيقات اإلعالم الجديد (33.5%)
تطبيقات  س النتائج ارتفاع معدالت االىتمام استخدام(، وتعك%13)بنسبة  "ا"دائمً  اإلعالم الجديد
االنخفاض المستمر في تكاليف من جانب المبحوثين، ويمكن إرجاع ذلك إلى  اإلعالم الجديد

 اجذب شريحة كبيرة جدً  أدى إلىاشتراك اإلنترنت وأسعار األجيزة الذكية كاليواتف والحواسيب، 
اإلعالم عام وتطبيقات بشكل  مستخدمي اإلنترنت ، وىو ما يساىم في زيادة عددالمبحوثينمن 
 ( التي أشارت إلى ارتفاع2114بشكل خاص، وتتفق النتائج مع دراسة )الجوىرة المطيري،  الجديد

 .التقميدية اإلعالم بوسائل ، مقارنة"دائما" بصفة الجديدة اإلعالم لوسائل استخدام الشباب معدالت
 إلعلم الجديد: وسيمة استخدام المبحوثين لتطبيقات ا 

 (3جدول رقم )
 وسيمة استخدام تطبيقات اإلعلم الجديد

 % ك وسيمة استخدام تطبيقات اإلعلم الجديد
 81.5 322 عبر الياتف المحمول

 21.5 82  خصي أو المنزليشاز الكمبيوتر اليعبر ج
 11.5 42 في مكان العمل أو الدراسةاز الكمبيوتر يعبر ج
 5.5 22 اإلنترنت ىيفي مقااز الكمبيوتر يعبر ج

 411 ن
 توضيح بيانات الجدول السابق ما يمي: 
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 جاء "التميفون المحمول" في المرتبة األولى لموسائل التي يستخدم من خالليا المبحوثين
%(، تمتيا "عبر أجيزة الكمبيوتر الشخصية والمنزلية" 81.5وذلك بنسبة )تطبيقات اإلعالم الجديد 

في مكان العمل أو الدراسة " باستخدام "التاب" بنسبة از الكمبيوتر يعبر ج " %(، ثم21.5بنسبة )
%(، وتشير النتائج 22.5" بنسبة )اإلنترنت ىياز الكمبيوتر في مقايعبر ج" ا%(، وأخيرً 11.5)

استخدام المبحوثين لتطبيقات اإلعالم الجديد، سيولة الموبايل الحديثة ليا دور كبير في ة اجيز إلى 
 األجيزة، مما جعل غالبية بيت يخمو من ىذه حيث ال يكادوفرىا وباسعار زىيدة نسبيا، ذلك لتو 

 تستخدم تطبيقات اإلعالم الجديد.خاصة الشباب و الناس 
  استخدام تطبيقات اإلعلم الجديدفي ممبحوثين لمتوسط الساعات اليومي : 

 (2جدول رقم )
 استخدام تطبيقات اإلعالم الجديدفي متوسط الساعات اليومي لممبحوثين 
 % ك متوسط استخدام تطبيقات اإلعلم الجديد
 54 216 من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات

 12 48 من ساعة إلى أقل من ساعتين
 11 41 من خمس ساعات فأكثر

 9.5 38 أقل من ساعة
 8 32 من أربع ساعات إلى أقل من خمس ساعات

 6.5 26 ن أربع ساعاتمن ثالث ساعات إلى أقل م

 111 411 اإلجمالي

 توضيح بيانات الجدول السابق ما يمي: 
متوسط الساعات من عينة الدراسة يقضون  تطبيقات اإلعالم الجديدأن أكثر مستخدمي 

بنسبة  ا" يوميً من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات" استخدام لتطبيقات اإلعالم الجديدفي اليومي 
حيث أشار إلى  ،Hootsuiteىوت سويت ه النتيجة مع ما جاء في تقرير %(، ووتوافق ىذ54)

 ساعة 3.5 المحمول في مصر بمغ نحو الياتف من لإلنترنت الفرد استخدام ساعات أن متوسط
 (، ثم من يقضون "%12" بنسبة )من ساعة إلى أقل من ساعتين ، تمتيا من يقضون "(43)يوميا

من أربع %(، ثم "9.5" بنسبة )أقل من ساعة %(، تمتيا "11" بنسبة )من خمس ساعات فأكثر
من ثالث ساعات إلى أقل من أربع  " ا%(، وأخيرً 8" بنسبة )ساعات إلى أقل من خمس ساعات

االعالم  وتطبيقاتالى اىتمام الجميور الكبير بمتابعة مواقع  وىذا يشير %(.6.5" بنسبة )ساعات
ارتفاع معدالت ( التي أشارت إلى 2114، محمد أحمد محمدالجديد، وتتفق مع نتائج دراسة )

 .(44) ييوم بشكلاستخدام الشبكات االجتماعية 
 



                                                                     

         22 

 تطبيقات اإلعلم الجديدكثافة تعرض المبحوثين ل : 
 (2جدول رقم )

 تطبيقات اإلعالم الجديدكثافة تعرض المبحوثين ل
 % ك قات اإلعلم الجديدتطبيل كثافة التعرض

 28 112 منخفض
 38 152 متوسط
 34 136 مرتفع

 111 411 اإلجمالي

 توضيح بيانات الجدول السابق ما يمي: 
 تطبيقات اإلعالم الجديد%( من المبحوثين جاءت كثافة استخداميم ل38أن ما نسبتو )

بنسبة  يقات اإلعالم الجديدتطب"متوسطة"، تمتيا الكثافة "المرتفعة" في استخدام المبحوثين ل
بنسبة  تطبيقات اإلعالم الجديدجاءت "الكثافة المنخفضة" في استخدام المبحوثين ل ا%(، وأخيرً 34)
(28.)% 

  :أىم تطبيقات اإلعلم الجديد من وجية نظر المبحوثين 
 (6جدول رقم )

 أىم تطبيقات اإلعالم الجديد من وجية نظر المبحوثين
 % ك الجديد أىم تطبيقات اإلعلم 

 77 318 االجتماعي شبكات التواصل
 31 124 االخبارية البوابات

 27 118 لكترونيةالصحافة اال
 8 32 المدونات - المنتديات

 411 ن
 توضيح بيانات الجدول السابق ما يمي: 

تطبيقات اإلعالم الجديد من وجية نظر " في مقدمة  االجتماعي شبكات التواصل جاءت "
(، ثم %31)بنسبة  "االخبارية " البوابات ، تمتيا(%77)في المرتبة األولى بنسبة  المبحوثين

%(، وتؤكد النتائج 8بنسبة ) المدونات - المنتديات%(، تمتيا 27بنسبة ) لكترونيةالصحافة اال
 socialاإلعالم الجديدة، خاصة ذلك الوافد الجديد الممقب ب  عمى التفوق الواضح لوسائل

media االجتماعي التي صارت تجذب أغمب جميور المتعاممين مع اإلنترنت،  ع التواصلأو مواق
 حتى أصبحت خالل فترة زمنية وجيزة جدا بدياًل  ،accountشخصي عمييا  وأصبح ليم حساب

، )محمد جاد عويسوتتفق النتائج مع دراسة  التقميدية لدى العديد من فئات المجتمع. لموسائل
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زيادة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تبادل ومشاركة ا إلى التي أشارت نتائجي (2112
 .(45) المعمومات النصية والفوتوغرافية والمرئية

 
  :مدى ثقة المبحوثين في المعمومات المقدمة من خلل تطبيقات اإلعلم الجديد 

 (7جدول رقم )
 دالمبحوثين في المعمومات المقدمة من خالل تطبيقات اإلعالم الجدي ثقة

 % ك ثقة في المعمومات المقدمة عبر تطبيقات االعلم الجديد

 41.5 162 اثق فييا بدرجة متوسطة
 32 128 اثق فييا بدرجة منخفضة 

 19.5 78 اثق فييا بدرجة كبيرة

 8 32 اال اثق فييا مطمقً 
 111 411 اإلجمالي

 توضيح بيانات الجدول السابق ما يمي: 
بدرجة " جاءتالمضامين المنشورة عمى تطبيقات اإلعالم الجديد أن درجة ثقة المبحوثين في 

(، بينما الثقة بدرجة منخفضة" كانت %41.5حازت عمى نسبة )في المرتبة األولى، و متوسطة" 
(، في حين بمغت %19.5(، أما "الثقة بدرجة كبيرة كانت في المرتبة الثالثة بنسبة )%32بنسبة )

، ومن خالل النتائج (%8)ينشر عمى مواقع التواصل االجتماعي  " فيماانسبة "من ال يثقون مطمقً 
م الجديد ألن تبين أن ىناك ثقة من قبل المبحوثين فيما ينشر من مضامين عمى تطبيقات اإلعال

شير النتائج ت هىذ. و (%92مجموع من يثق بدرجة متوسطة وبدرجة منخفضة وبدرجة كبيرة بمغت )
وتتفق  لدي المبحوثين، لممعمومات كمصدر أساسي م الجديدوتطبيقات اإلعالالى أىمية مواقع 

 االجتماعي التواصل مواقع (، التي أشارت إلى أن2115 عمي، مع دراسة )معد االنتائج جزئيً 
التي أشارت إلى أن  ،(47) (2114صادق،  )سمــر، ودراسة (46)تحظى بثقة كبيرة لدى المبحوثين

المعمومات  ثقة المبحوثين فيعبر موقع الفيس بوك  أبرز أسباب متابعة المبحوثين لألزماتمن 
 المتداولة من خالليا.
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  :مدى متابعة المبحوثين لمتعديلت الدستورية من خلل تطبيقات اإلعلم الجديد 
 (8جدول رقم )

 من خالل تطبيقات اإلعالم الجديد التعديالت الدستورية مدى متابعة
 % ك ر تطبيقات االعلم الجديدعب مدى متابعة التعديلت الدستورية

 33 132 ااتابعيا أحيانً 
 24.5 98 اتابعيا باستمرار

 22.5 91 نادرا ما اتباعيا
 21 81 ال اتباعيا عمى االطالق

 111 411 اإلجمالي

 توضيح بيانات الجدول السابق ما يمي: 
بمغ  ديد إجماالً يتابعون التعديالت الدستورية من خالل تطبيقات اإلعالم الج نأن نسبة م

%(، تمتيا "اتابعيا باستمرار" 33" بنسبة )االمتابعة "أحيانً  ، موزعة عمىمن المبحوثين %(81)
من (، بينما ال يتابع التعديالت الدستورية 22.5" بنسبة )ا%(، ثم المتابعة "نادرً 24.5بنسبة )

نتائج بشكل عام إلى %( من المبحوثين، وتشير ال21ما نسبتو )خالل تطبيقات اإلعالم الجديد 
الدستورية من خالل تطبيقات حرص المبحوثين عمى متابعة المعمومات الخاصة بالتعديالت 

زيادة نسبة التي أشارت إلى  ،(48) (2114صادق،  )سمــردراسة ، وتتفق النتائج مع اإلعالم الجديد
 .استخدام الفيس بوك وقت األزمات مقارنًة باألوقات العادية

 بعة المبحوثين لمتعديلت الدستورية من خلل تطبيقات اإلعلم الجديد: أسباب عدم متا 
 (9جدول رقم )

 أسباب عدم متابعة المبحوثين لمتعديلت الدستورية من خلل تطبيقات اإلعلم الجديد
 % ك عبر تطبيقات االعلم الجديد متابعة التعديلت الدستورية أسباب عدم

 55 44 وماتي (عن التعديالت الدستوركثرة المعمومات )االغراق المعم
 47.5 38 عدم الثقة في مصادر المعمومات عن التعديالت الدستورية

نعذو اًْٛت انخعذٚالث انذعخٕسٚت ايبو انخغذٚبث ٔانًشكالث انكزٛشة فٙ 
 يصش

28 35 

 17.5 14 ال أشعر بفائدة تمك المعمومات عن التعديالت الدستورية بشكل شخصي

 81 ن
 بيانات الجدول السابق ما يمي: توضيح 
" في مقدمة أسباب عدم عن التعديالت الدستور كثرة المعمومات )االغراق المعموماتي(جاءت "

%(، تمتيا 55بنسبة ) المبحوثين لمتعديالت الدستورية من خالل تطبيقات اإلعالم الجديدمتابعة 
مع %(، وتتفق بذلك 47.5سبة )" بنعدم الثقة في مصادر المعمومات عن التعديالت الدستورية"
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 فيارتفاع معدالت الثقة ( التي أشارت إلى أنو عمى الرغم من 2114، محمد أحمد محمددراسة )
وجود ، وأن حالة من فوضى المعمومات، فيناك المعمومات المنشورة عمى الشبكات االجتماعية

 فيموقت ل اضياعً  التي تشكلالمعموماتية أشكال الفوضى  تعد أىم" ا"آراء متضاربة وكاذبة أحيانً 
، ثم جاءت في (49) متابعة العديد من المعمومات غير الدقيقة الناجمة عن فوضى المعمومات

" بنسبة لعدم اىمية التعديالت الدستورية امام التحديات والمشكالت الكثيرة في مصرالمرتبة الثالثة "
" ديالت الدستورية بشكل شخصيال أشعر بفائدة تمك المعمومات عن التع(، وأخيرا جاءت "35)

ويرجع ذلك من وجية نظر الباحثة إلى أن التعريف بيذه %( من المبحوثين، 17.5نسبتو )
التعديالت من قبل تطبيقات اإلعالم الجديد لم يكن بالدرجة التي ترتقي إلى مستوى أىميتيا 

انوا يبدون أسباب لممجتمع المصري، باإلضافة إلى أن ىناك بعض المشككين والمعارضين سواء ك
معارضتيم وتشكيكيم عبر تطبيقات التواصل االجتماعي أو غيرىا من تطبيقات اإلعالم الجديد 

 .لدي الجميورتجاه تمك التعديالت الدستورية  اسمبيً  اممن تركوا أثرً 
 
 من وجية نظر المبحوثين:  الدستورية بالتعديلت الخاص المعموماتي مصادر اإلغراق 

 (01جدول رقم )
 المبحوثين نظر وجية من الدستورية بالتعديالت الخاص المعموماتي اإلغراق مصادر

 اإلغراق مصادر
  المعموماتي

 اأبدً  انادرً  اأحيانً  غالبا دائما
 % ك % ك % ك % ك % ك

شبكبث 
انخٕاصم 

 االصخًبعٙ

191 47.5 124 31 64 16 12 3 11 2.5 

 –انًُخذٚبث 
 انًذَٔبث

164 41 164 41 41 11.25 18 4.5 13 3.25 

انصغبفت 
 االنكخشَٔٛت

58 14.5 49 12.25 152 38 122 31.5 19 4.75 
انبٕاببث 
 االخببسٚت

41 11.25 21 5 145 36.25 186 46.5 8 2 

 توضيح بيانات الجدول السابق ما يمي: 
الخاص  االغراق المعموماتي االجتماعي" في مقدمة مصادر شبكات التواصلجاءت "

" المدونات - المنتديات%(، تمتيا "47.5بنسبة ) تطبيقات اإلعالم الجديد عبر الدستورالتعديالت ب
" بنسبة االخبارية " البوابات ا%(، وأخيرً 14.5" بنسبة )لكترونية%(، ثم "الصحافة اال41بنسبة )

 التي أشارت نتائجيا إلى (Kalina Bontcheva،2013) وتتفق النتائج مع دراسة %(.1.25)

وخاصة مستخدمي  مواقع التواصل االجتماعي كبير مع بشكل يتفاعمون الذين كينن المشار أ
 لممعمومات )اإلغراق المعموماتي( الزائد الحمل من يعانون Twitter الصغيرة مثل المدونات
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 أداة الضرورية إلى ويرون الحاجة المشاركات، من جًدا كبيًرا بالمقارنة بغيرىم، لتمقييم عدًدا
 .(51) الصمة ذات غير شاركاتتمك الم لتصفية

 المبحوثين:  شعور عمى الدستورية بشأن التعديلت المعموماتي أثر اإلغراق 
 (00جدول رقم )

 المبحوثين شعور عمى الدستورية التعديالت بشأن المعموماتي اإلغراق أثر

 اأبدً  انادرً  اأحيانً  غالبا دائما  المعموماتي اإلغراق أثر
 % ك % ك % ك % ك % ك

 1.25 5 6 24 17.75 71 35.75 143 39.25 157 اسْبق ٔحشٕٚش رُْٙ
فمذاٌ بعض انًعهٕيبث 
انًًٓت عٍ انخعذٚالث 

 انذعخٕسٚت
215 51.25 95 23.75 87 21.75 6 1.5 7 1.75 

غٛش لبدس عهٗ انخًٛٛض بٍٛ 
يٕاد انذعخٕس ٔانخعذٚالث 

 انًمخشعت
139 34.75 174 43.5 39 9.75 27 6.75 21 5.25 

ش لبدس عهٗ انخشكٛض غٛ
ٔحكٍٕٚ احضبِ عٛبل 

 انخعذٚالث انذعخٕسٚت
214 53.5 99 24.75 66 16.5 15 3.75 6 1.5 

غٛش لبدس عهٗ احخبر لشاس 
بشأٌ انًشبسكت فٙ اعخفخبء 

 انخعذٚالث انذعخٕسٚت
219 52.25 122 31.5 56 14 9 2.25 4 1 

 توضيح بيانات الجدول السابق ما يمي: 
 " في مقدمة أثرمى التركيز وتكوين اتجاه حيال التعديالت الدستوريةغير قادر عجاءت "

عمى المبحوثين وذلك  تطبيقات اإلعالم الجديد عبر التعديالت الدستوربشأن  االغراق المعموماتي
غير قادر عمى اتخاذ قرار بشأن المشاركة في استفتاء التعديالت %(، تمتيا "53.5بنسبة )
" فقدان بعض المعمومات الميمة عن التعديالت الدستورية(، ثم "%52.25" بنسبة )الدستورية
%(، وتتفق بذلك مع نتائج 39.25" بنسبة )ارىاق وتشويش ذىني%(، تمييا "51.25بنسبة )
)اإلغراق  لممعمومات الزائد الحملالتي أشارت إلى أن ( Williamson, et al, 2012دراسة )

 لكوكذ العمل، مجال في التطوات كافة مجاراة عمى ةالقدر  بعدم شعورال المعموماتي( يدفع نحو
غير قادر عمى التمييز بين مواد الدستور والتعديالت " ا، وأخيرً (51) الوقت بضغط المنتظم الشعور
 %(.34.75" بنسبة )المقترحة
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 لممبحوثين:  اوفقً  الدستورية بشأن التعديلت المعموماتي مظاىر اإلغراق 
 (09جدول رقم )

 لممبحوثين اوفقً  الدستورية بشأن التعديالت المعموماتي غراقاإل مظاىر

 اأبذ   انادر   اأحيان   غالبا دائما مظاهر اإلغراق المعلوماتي 
 % ك % ك % ك % ك % ك

َشش يعهٕيبث غٛش يًٓت عٍ 
 0 02 2.22 22 02.22 22 20.22 022 22.22 002 انخعذٚالث انذعخٕسٚت

َشش يعهٕيبث يبًٓت ٔغٛش 
عٍ انخعذٚالث ٔاضغت 

 انذعخٕسٚت
220 22.22 22 20.22 22 02.22 2 0.22 2 2 

انًعهٕيبث عٍ انخعذٚالث 
 2.2 22 2 22 02 22 22.2 020 20 020 انذعخٕسٚت يخغٛشة ٔغٛش رببخت

انًعهٕيبث عٍ انخعذٚالث 
انذعخٕسٚت يضٚفت ٔلذ ال حخهٕ يٍ 

 األخطبء 
022 02.2 010 22.22 22 00 22 2.22 21 2 

ٕيبث انخبصت ببنخعذٚالث انًعه
انذعخٕسٚت غٛش يخشابطت ٔيٍ 
انصعٕبت انٕرٕق بٓب ٔاالعخًبد 

 عهٛٓب

202 20.22 002 22.22 02 00.22 00 2.22 2 0.2 

 توضيح بيانات الجدول السابق ما يمي: 
 " في مقدمة مظاىرنشر معمومات مبيمة وغير واضحة عن التعديالت الدستوريةجاءت "

لممبحوثين وذلك  اوفقً  تطبيقات اإلعالم الجديد عبر التعديالت الدستوربشأن  االغراق المعموماتي
المعمومات الخاصة بالتعديالت الدستورية غير مترابطة ومن الصعوبة %(، تمتيا "57.75بنسبة )

المعمومات عن التعديالت الدستورية مزيفة %(، ثم "54.75" بنسبة )الوثوق بيا واالعتماد عمييا
نشر معمومات غير ميمة عن التعديالت  تمتيا " %(،49.5" بنسبة )من األخطاءوقد ال تخمو 

المعمومات عن التعديالت الدستورية متغيرة وغير جاءت " ا%(، وأخيرً 36.75" بنسبة )الدستورية
 %(.31" بنسبة )ثابتة
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 الدستورية التعديلت بشأن( المعموماتي اإلغراق) تجاه المبحوثين تصرفات  
 (03رقم ) جدول

 الدستورية التعديالت بشأن( المعموماتي اإلغراق) تجاه المبحوثين تصرفات

  المبحوثين تصرفات
 اأبدً  انادرً  اأحيانً  غالبا دائما

 % ك % ك % ك % ك % ك
بزل انكزٛش يٍ انٕلج 
نهبغذ عٍ انًعهٕيت 

 انًًٓت
174 43.5 113 25.75 69 17.25 19 4.75 35 8.75 

انضٓذ بزل انكزٛش يٍ 
 ٔانخشكٛض انفكش٘

196 49 91 22.75 75 18.75 17 4.25 21 5.25 

حأصٛم لشاس انًشبسكت فٙ 
اعخفخبء انخعذٚالث 

 انذعخٕسٚت
187 46.75 123 31.75 42 11.5 21 5.25 27 6.75 

انبغذ عٍ انًصبدس 
انًٕرٕق فٙ انًعهٕيبث 
انًمذيت يٍ خالنٓب عٍ 

 انخعذٚالث انذعخٕسٚت

212 51.5 98 24.5 61 15.25 18 4.5 21 5.25 

 توضيح بيانات الجدول السابق ما يمي: 
البحث عن المصادر الموثوق في المعمومات المقدمة من خالليا عن التعديالت جاءت "

 عبر التعديالت الدستوربشأن  االغراق المعموماتي " في مقدمة تصرفات المبحوثين تجاهالدستورية
" من بذل الكثير من الجيد والتركيز الفكري%(، تمتيا "51.5ة )وذلك بنسب تطبيقات اإلعالم الجديد
" بنسبة تأجيل قرار المشاركة في استفتاء التعديالت الدستورية%(، ثم "49جانب المبحوثين بنسبة )

 %(.43.5" بنسبة )بذل الكثير من الوقت لمبحث عن المعمومة الميمة" ا%(، وأخيرً 46.75)
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 التعديلت الدستورية  ن نحوياتجاه المبحوث 
 (02جدول رقم )

 ن نحو التعديلت الدستوريةياتجاه المبحوث
اتجاه المبحوثين نحو 
 التعذيالت الذستورية

 امعارض جذ   معارض محايذ موافق اموافق جذ  

 % ك % ك % ك % ك % ك
انخعذٚالث انذعخٕسٚت 
حعضص يٍ عكى انفشد 
ٔعٕدة انُظبو 

 انذٚكخبحٕسٚت
02 02 20 02.22 022 02.2 02 00.22 20 02.2 

انخعذٚالث انذعخٕسٚت 
حعضص عهطت انشئبعت 

 عهٗ انمضبء
02 01.22 22 2.22 20 20 012 22.22 022 22.22 

انخعذٚالث انذعخٕسٚت 
األخٛشة ال حعبش عٍ 

 فٙسغبت عمٛمت 
 اإلصالط انغٛبعٗ

012 22.22 22 22.22 01 2.2 22 22 012 22.2 

انخعذٚالث انذعخٕسٚت 
ضت عهُٛب يٍ يفشٔ

 انمٕٖ انخبسصٛت
21 02.2 21 02.2 22 02.22 012 22.22 022 21.2 

انخعذٚالث انذعخٕسٚت 
اعخغمبق حفشضّ 

حًش بٓب  انخٙانظشٔف 
 .انذٔنت

220 22.2 22 20.22 22 2.22 22 2.22 00 2.22 

انخعذٚالث انذعخٕسٚت 
صبءث عًبٚت نأليٍ 

 انمٕيٙ انًصش٘.
222 22.22 22 22.22 21 2 22 00 2 0.2 

حضًٍ انخعذٚالث 
انذعخٕسٚت انًضٚذ يٍ 
انغمٕق انغٛبعٛت نكبفت 

 فئبث انًضخًع
22 20.22 22 22 22 00.2 22 02.22 22 21.2 

حضًٍ انخعذٚالث 
إصالط  انذعخٕسٚت

َظبو انغكى يٍ خالل 
حغمٛك انخٕاصٌ بٍٛ 
انًُٕرس انبشنًبَٗ 

 ٔانشئبعٙ

22 02.22 22 02.22 022 22 22 20.2 21 2 

غبفظ انخعذٚالث ح
انذعخٕسٚت عهٗ 
اعخمالنٛت انٓٛئبث 

 انمضبئٛت

22 02.2 22 2.22 20 22.22 21 22.2 022 22 

 توضيح بيانات الجدول السابق ما يمي: 
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" في مقدمة رؤية تمر بيا الدولة. التيالتعديالت الدستورية استحقاق تفرضو الظروف جاءت "
التعديالت %(، تمتيا أن "58.5وذلك بنسبة ) ورالتعديالت الدستالمبحوثين واتجاىاتيم نحو 

التعديالت الدستورية %(، ثم "75.25" بنسبة )الدستورية جاءت حماية لألمن القومي المصري
 %(، ثم بفارق ضئيل "25.75" بنسبة )اإلصالح السياسى فياألخيرة ال تعبر عن رغبة حقيقة 

%(، 24.25" بنسبة )ة لكافة فئات المجتمعتضمن التعديالت الدستورية المزيد من الحقوق السياسي
إصالح نظام الحكم من خالل تحقيق التوازن بين النموذج  تضمن التعديالت الدستورية تمتيا "

تحافظ التعديالت الدستورية عمى استقاللية الييئات  ثم " %(،18.75" بنسبة )البرلمانى والرئاسي
" دستورية مفروضة عمينا من القوى الخارجيةالتعديالت ال %(، تمتيا "15.5" بنسبة )القضائية
التعديالت الدستورية تعزز من حكم الفرد وعودة النظام %(، ثم بفارق ضئيل "12.5بنسبة )

" التعديالت الدستورية تعزز سمطة الرئاسة عمى القضاء " ا%(، وأخيرً 12" بنسبة )الديكتاتورية
حالة من االنقسام والتشتت بين %(، وتعبر تمك االتجاىات بشكل عام عن 11.75بنسبة )

 المؤيدين والمعارضين لمتعديالت الدستورية من الجميور المصري.

 اختبار فروض الدراسة:
 مدى كثافة تعرض المبحوثين  بين اإحصائيً  دالة طارتبا علقة توجد :األول الفرض

 لتطبيقات اإلعلم الجديد واتجاىاتيم نحو التعديلت الدستورية0
 (16جدول رقم )

اإلعالم الجديد وتأثيرىا عمى التعرض لتطبيقات  كثافةمدى اختبار بيرسون لداللة العالقة بين 
 اتجاىاتيم نحو التعديالت الدستورية.

 لتطبيقات اإلعلم الجديد كثافة التعرض
 االتجاه نحو التعديلت الدستورية

 مستوى المعنوية  قيمة بيرسون 
 1.111 1.281 جديدكثافة التعرض لتطبيقات اإلعالم ال

 توضح بيانات الجدول السابق ما يمي:
بين كثافة  اط دالة إحصائيً ارتباط )بيرسون( وجود عالقة ارتبااتضح من خالل معامل  -

، حيث بمغت قيمة اتجاىاتيم نحو التعديالت الدستوريةو التعرض لتطبيقات اإلعالم الجديد 
 (.1.111مستوى معنوية )عند  ا( وىو غير دال إحصائيً 1.281معامل بيرسون )

ط دالة ارتباعالقة توجد ويتضح من النتيجة السابقة التحقق من صحة الفرض األول القائل:  -
 .اتجاىاتيم نحو التعديالت الدستوريةو بين كثافة التعرض لتطبيقات اإلعالم الجديد  اإحصائيً 
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 المعمومات  المبحوثين فيبين ثقة  اط دالة إحصائيً ارتباتوجد علقة  :الثاني الفرض
 0واتجاىاتيم نحو التعديلت الدستورية المقدمة من خلل تطبيقات اإلعلم الجديد

 (07جدول رقم )
معمومات تطبيقات اإلعالم الجديد واتجاىاتيم  ثقة المبحوثين فياختبار بيرسون لداللة العالقة بين 

 نحو التعديالت الدستورية

المعمومات المقدمة عبر الثقة في 
 إلعلم الجديدتطبيقات ا

 االتجاه نحو التعديلت الدستورية
 مستوى المعنوية  قيمة بيرسون 

الثقة في المعمومات المقدمة عبر 
 1.12 1.156 تطبيقات اإلعالم الجديد

 توضح بيانات الجدول السابق ما يمي:
ثقة بين  اط دالة إحصائيً ارتباط )بيرسون( وجود عالقة ارتبااتضح من خالل معامل  -

اتجاىاتيم نحو التعديالت و في المعمومات المقدمة عبر تطبيقات اإلعالم الجديد بحوثين الم
عند مستوى معنوية  ا( وىو دال إحصائيً 1.156، حيث بمغت قيمة معامل بيرسون )الدستورية

ت الثقة في المعمومات بين المتغيرين فكمما زاد طرديط ارتبامما يدل عمى وجود  (.1.112)
زادت االتجاىات األيجابية من جانب المبحوثين  ل تطبيقات اإلعالم الجديدالمقدمة من خال

 .نحو التعديالت الدستورية
ط دالة ارتباتوجد عالقة ويتضح من النتيجة السابقة التحقق من صحة الفرض الثاني القائل:  -

ثقة المبحوثين في المعمومات المقدمة من خالل تطبيقات اإلعالم الجديد بين  اإحصائيً 
  اتجاىاتيم نحو التعديالت الدستورية.و 
 

 تأثير اإلغراق المعموماتي  مدىبين  اط دالة إحصائيً ارتباتوجد علقة  :الثالث الفرض
 عمى المبحوثين واتجاىاتيم نحو التعديلت الدستورية0

 (19جدول رقم )
اتجاىاتيم تأثير اإلغراق المعموماتي عمى المبحوثين و  مدىمعامل بيرسون لداللة العالقة بين 

 نحو التعديالت الدستورية

 تأثير اإلغراق المعموماتي
 االتجاه نحو التعديلت الدستورية

 مستوى المعنوية  قيمة بيرسون 

 1.11 1.537 تأثير اإلغراق المعموماتي
 توضح بيانات الجدول السابق ما يمي:
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اإلغراق بين  ائيً ط دالة إحصاارتباط )بيرسون( وجود عالقة ارتبااتضح من خالل معامل  -
، حيث بمغت اتجاىاتيم نحو التعديالت الدستوريةو المعموماتي عبر تطبيقات اإلعالم الجديد 

مما يدل  (.1.11عند مستوى معنوية ) ا( وىو دال إحصائيً 1.537قيمة معامل بيرسون )
بين المتغيرين فكمما زاد اإلغراق المعموماتي من خالل تطبيقات  طرديط ارتباعمى وجود 

 .المبحوثين نحو التعديالت الدستورية زاد التأثير عمى اتجاىاتاإلعالم الجديد 
ط دالة ارتباعالقة توجد ويتضح من النتيجة السابقة التحقق من صحة الفرض الثالث القائل:  -

 اتجاىات تأثير اإلغراق المعموماتي من خالل تطبيقات اإلعالم الجديد عمىبين  اإحصائيً 
 .ديالت الدستوريةالمبحوثين نحو التع

  تأثير اإلغراق  مدىالمبحوثين في بين  ادالة إحصائيً  فروق: توجد الرابعالفرض
لممتغيرات الديموجرافية )النوع،  ااتجاىاتيم نحو التعديالت الدستورية وفقً  المعموماتي عمى

 :اآلتيةويتفرع عنو الفروض الفرعية  والسن، والمستوى التعميمي(،
 تأثير اإلغراق المعموماتي عمى مدىفي بين الذكور واإلناث  ائيً دالة إحصا فروقتوجد  - أ

 اتجاىاتيم نحو التعديالت الدستورية.

 (91جدول رقم )
 مدى تأثير اإلغراق المعموماتي عمىلمعنوية الفروق بين الذكور واإلناث في  T. Testاختبار 

 اتجاىاتيم نحو التعديلت الدستورية0
مذى تأثير اإلغراق 

 ي المعلومات
 النوع 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
مستوى  درجة الحرية  قيمة ت  المعياري 

 المعنوية 

 1.671 1.78 (211ذكور )ن= 
1.613 398 1.547 

 1.629 1.82 (211إناث )ن= 
 توضح بيانات الجدول السابق ما يمي:

تأثير اإلغراق  في مدىلمعنوية الفروق بين الذكور واإلناث  T.Testاتضح من خالل اختبار  -
بين  اعدم وجود فروق دالة إحصائيً  اتجاىاتيم نحو التعديالت الدستورية. المعموماتي عمى

اتجاىات الجميور المصري نحو  تأثير اإلغراق المعموماتي عمىالذكور واإلناث في 
عند مستوى  ا.( وىي غير دالة إحصائيً 6.3حيث بمغت قيمة ت ) ،التعديالت الدستورية

النتائج عدم صحة الفرض الفرعي األول الخاص بوجود فروق ذات  وتؤكد(. 1.547معنوية )
اتجاىاتيم نحو  في مدى تأثير اإلغراق المعموماتي عمىداللة إحصائية بين الذكور واإلناث 

مدى تأثير اإلغراق في  اإلناث عن الذكور اختالف عدم يرجع وربما التعديالت الدستورية.
المستوي  لتقارب الجميور المصري نحو التعديالت الدستوريةاتجاىات  المعموماتي عمى
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تاحة وسائل مجتمع في بينيما والثقافي التعميمي  الموسع واستخداميا الحديثة التقنية الدراسة، وا 
 منيما. لكل

تأثير اإلغراق المعموماتي مدى بين الفئات العمرية المختمفة في  ادالة إحصائيً  فروقتوجد  - ب
 التعديالت الدستورية. اتجاىاتيم نحو عمى

 (90جدول رقم )
من الفئات العمرية المختمفة  لمعنوية الفروق بين المبحوثين One-Way ANOVAاختبار 

 اتجاىاتيم نحو التعديلت الدستورية0 مدى تأثير اإلغراق المعموماتي عمىفي 
 مذى تأثير اإلغراق المعلوماتي 

 العمر 
مجموع 

 المربعات 
درجات 
 الحرية 

ات متوسط
 Fقيمة  المربعات 

مستوى 
 المعنوية 

 1.491 3 4.471 بين المجموعات
 417. 396 165.317 داخل المجموعات 1.114 3.569

 - 399 169.778 المجموع الكمي
 توضح بيانات الجدول السابق ما يمي:

داللة  وجود فروق ذات one way Anovaاظير استخدام تحميل التباين احادي االتجاه  -
اتجاىاتيم نحو  ائية بين الفئات العمرية في مدى تأثير اإلغراق المعموماتي عمىإحص

عند مستوى معنوية  اإحصائيً  وىي قيمة دالة F (3.569)التعديالت الدستورية. اذ بمغت قيم 
(1.114) 

النتائج صحة الفرض الفرعي الثاني الخاص بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين  وتؤكد -
  اتجاىاتيم نحو التعديالت الدستورية. مدى تأثير اإلغراق المعموماتي عمىو  الفئات العمرية

مدى تأثير اإلغراق بين المستويات التعميمية المختمفة في  ادالة إحصائيً  فروقتوجد  - ت
 اتجاىاتيم نحو التعديالت الدستورية. عمىالمعموماتي 

 
 (99جدول رقم )

من المستويات التعميمية  مبحوثينلمعنوية الفروق بين ال One-Way ANOVAاختبار 
 اتجاىاتيم نحو التعديلت الدستورية0 في مدى تأثير اإلغراق المعموماتي عمىالمختمفة 

 مذى تأثير اإلغراق المعلوماتي
 

 المستويات التعليمية 
مجموع 

 المربعات 
درجات 
 الحرية 

متوسطات 
 Fقيمة  المربعات 

مستوى 
 المعنوية 

 1.223 2 1.445 بين المجموعات
 1.427 397 169.332 داخل المجموعات 1.118 3.987

 - 399 169.778 المجموع الكمي
 توضح بيانات الجدول السابق ما يمي:
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داللة  وجود فروق ذاتعدم  one way Anovaاظير استخدام تحميل التباين احادي االتجاه  -
اتجاىاتيم نحو  موماتي عمىإحصائية بين المستويات التعميمية في مدى تأثير اإلغراق المع

عند مستوى معنوية  اإحصائيً  وىي قيمة دالة F (3.987)التعديالت الدستورية. اذ بمغت قيم 
(1.118) 

النتائج صحة الفرض الفرعي الثالث الخاص بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين  وتؤكد -
يم نحو التعديالت اتجاىات المستويات التعميمية في مدى تأثير اإلغراق المعموماتي عمى

  الدستورية.
 

 خاتمة:
 لألفراد ايوميً  انمطً  الجديد اإلعالم وتطبيقات العنكبوتية، الشبكة عمى االعتماد بات

ونظرا لما تتميز بو تطبيقات  المختمفة، المعمومات عمى في الحصول العالم، في والمؤسسات
األمر الذي أدى  ،والتكمفة(، الجيد مةوق ،والتفاعمية، )السرعة عدة من مميزات (،2تكنولوجيا )ويب 

وصار من ، اوجعل من المعمومات المقدمة عبر الويب أكثر تعقيدً ، لممعمومات الحر االنتشارإلى 
ا، نتيجة في ظل ىذه الوفرة المعموماتية ومحدودية مصادرى صعب التمييز بين الحقائق والشائعاتال

  .بشكل يومي نواجييا الذي واالتصاالت لممعمومات الزائد اإلغراق المعموماتي أو الحمل
كثافة االستخدام لتطبيقات اإلعالم الجديد من جانب المبحوثين، حيث وتشير النتائج إلى 

%(، في 54بنسبة ) ا" يوميً من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعاتيقضي غالبية المبحوثين أكثر "
المعمومات الخاصة الكبير بمتابعة لى اىتمام الجميور ىو ما يشير إو  ،تاستخدام تمك التطبيقا

التواصل االجتماعي. وعمى الرغم من كثافة االستخدام لمواقع مواقع عبر الدستورية بالتعديالت 
فيما ينشر من مضامين عمى  وتطبيقات اإلعالم الجديد، فإن النتائج تظير متوسطية الثقة

 ت درجات تمك الثقة.، ومع تفاو المبحوثينمن جانب غالبية  م الجديدالتطبيقات اإلع
تطبيقات اإلعالم الجديد لم وأظيرت النتائج أن المعمومات عن التعديالت الدستورية عبر 

تجاه التشكيك  اسمبيً  اأثرً  وتركتممجتمع المصري، بالنسبة ل ة تمك التعديالتترتقي إلى مستوى أىمي
االغراق أو رة المعمومات )كثليا، نتيجة المبحوثين وعدم متابعة  لدي الجميورفي تمك التعديالت 

االجتماعي" التي جاءت في مقدمة  التواصلشبكات " ، عمىالتعديالت بشان تمك المعموماتي(
بنسبة  تطبيقات اإلعالم الجديد يو عبرالتعديالت الدستور الخاص ب االغراق المعموماتي مصادر

(47.5.)% 
عام عن حالة من  بشكلرية المبحوثين نحو التعديالت الدستو  اتجاىاتمن جانب آخر، عبرت 

االنقسام والتشتت بين المؤيدين والمعارضين من الجميور المصري عينة الدراسة، فالغالبية ترى أن 
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جاءت حماية ، وأنيا تمر بيا الدولة التيالتعديالت الدستورية استحقاق تفرضو الظروف تمك 
 ، اإلصالح السياسى فيحقيقة  ال تعبر عن رغبة ، بينما يراىا آخرون أنيالألمن القومي المصري

كثافة التعرض لتطبيقات اإلعالم من ) كاًل بين  اط دالة إحصائيً ارتباعالقة  وجود النتائج أثبتت
اتجاىاتيم نحو و  ( من جيةتأثير اإلغراق المعموماتيو  ،المعمومات ىذه ثقة المبحوثين في، و الجديد

 من جية أخرى. التعديالت الدستورية

تأثير اإلغراق المعموماتي  مدىالمبحوثين في بين  ادالة إحصائيً  فروق ودوج أثبتت النتائج
لـ)السن، والمستوى التعميمي( بينما، لم يثبت صحة  انحو التعديالت الدستورية وفقً  اتجاىاتيمعمى 

في مدى تأثير اإلغراق الفرض الخاص بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث 
 تجاىاتيم نحو التعديالت الدستورية.ا المعموماتي عمى

 التوصيات:
 من التوصيات: اآلتيةالمجموعة  ةقدم الباحثت ،بناًء عمى النتائج التي تم التوصل إلييا

بشبكات التواصل أثر اإلغراق المعموماتي عمى  لمتعرف اتالى المزيد من الدراس الحاجة -
 .وعالقتو بأداء االعالمييناالجتماعي 

 بماوالندوات العممية واألكاديمية حول موضوع الحمل الزائد لممعمومات  تشجيع المؤتمرات -
 في ىذا المجال. اإلعالمييوسع قاعدة األدب 

 شبكات التواصلفوضى المعمومات عمى التي من شأنيا تحد من  سن التشريعات والقوانين -
 االجتماعي.

ات في عالم تكنولوجيا تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات ومواكبة آخر التطور  -
 المعمومات واالتصاالت لتسييل التغمب عمى عبء المعمومات الزائد. 

باعتبارىا ساحات لمتواصل من إيجابيات شبكة التواصل االجتماعى  االستفادةعمى الحكومة  -
بما يخدم المصمحة المعمومات الصحيحة وكسب ثقة الجميور بث مع الجميور وتوظيفيا في 

 إلييا بعين الريبة والحذر. من النظر بدالً ، الوطنية لمبالد
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