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يف تشكيل اجتاهاهتم حنو  االتصالاعتماد الشباب على وسائل 

 القضايا املجتمعية

 *ن رر الد. جي

 ـةمقدم

ا و ثورة تكنولوجيخالل العقدين األخيرين، و نتيجة للتطورات العلمية و التقنية 

ر ياسية اقتصادية، مما كان له أثالمعلومات في ظل العولمة التى مثلت منظومة ثقافية س

 Newسواء التقليدية أو الجديدة االتصال لى المحتوى المقدم من خالل وسائل ع

Media ،.و بالتالي على اتجاهات مستخدميها و خاصة الشباب 

ير بصورة غبنوعيها تمارس دور مهم في تشكيل الوعي المجتمعي  االتصالفوسائل 

افة كما فكر و الثقمباشرة حيث تؤثر في حياة المجتمعات باعتباره الناشر و المروج لل

و اجتماعية و أمنية و غيرها من  ايديولوجيةيحمل مضامين اقتصادية و سياسية و

راد رسيخ الترابط بين أفلديها القدرة على ت، فهي سالح ذو حدين كالتعليمالمضامين 

هويته، و إما تعمل على هدم المجتمعات من ومن خالل ترسيخ ثقافة المجتمع  المجتمع 

 الحقائق أو عدم التركيز على االيجابيات داخل المجتمعات.خالل طمس 

الجماهيرية سواء التقليدية أو الجديدة زادت  االتصالومع هذا التطور التقني لوسائل 

يا نظرا ألنها تمثل متغيرا اجتماع ، و خاصة الشباب بها المعرفة و تأثرت فئات المجتمع

هم و التعلم من أ ،لرئيسية للمعلوماتو ثقافيا في حياة الشباب و تعد من المصادر ا

 الوسائل التى تساهم في تشكيل الوعي بالقضايا المجتمعية في عصر العولمة اإلعالمية.

ا خلل في مأعقبه 1122و  1122حيث أن مصر مرت بحركات مجتمعية و ثورتين في 

مما كان له أثر على القضايا األخرى المتمثلة في بعض القضايا المجتمعية كاالقتصاد 

السياسية، و لما تتمتع به مصر من موارد بشرية شابة والحياة االجتماعية و التعليمية 

مركزى التى قام بها الجهاز الو ذلك طبقا لإلحصائيات األخيرة   كبيرةحيث يمثلون نسبة 

                  للتعبئة و اإلحصاء.

 عتنامت قدرتها على التواصل م االتصال الجماهيرية مع التطور التقني لوسائل و

 ضايا.في مختلف القالسعي إلى تشكيل اتجاهاتهم التأثير فيهم، واد و الجماعات واألفر

و على الصعيد اآلخر تشهد مصر تحوالت مهمة على عدة مستويات و مراحل مختلفة 

ت على كيانها و في إعادة تكوينها، خاصة رالت أثحيث أن هذه التحوبناءها، وفي إعادة 

أن المرحلة الجديدة تواجه تحديات من فوضى اعالمية و حروب الشائعات مما كان له 

                                                           
 جامعة السويس –استاذ مساعد بقسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم  *
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األثر على عدم وضوح الرؤية بالنسبة للشباب خاصة و أن مصر تخوض التجربة 

 الديمقراطية و انها ليست ذات جذور في تقاليد المجتمع المصري بشكل كاف. 

 و الشباب وسائل االتصالالثورة التقنية في مجال 

وخالل العقدين األخيرين، وبسبب التطورات العلمية والتقنية الهائلة، وثورة االتصاالت 

م  أنواع وسائل اإلعال يستوعب كلالمجتمع الحديث أصبح واإلنترنت والفضائيات، 

لجديدة انترنت ، ووسائل اإلعالم الجرائد ، المجالت ، التلفزيون ، اإلذاعة ، األفالم ، اإل

وقد  ،للمجتمعات البشرية. أصبحت وسائل اإلعالم جزًءا ال يتجزأ من الحياة اليومية 

هذه الوظائف ضرورية لتنمية  و تعد،  1))أدت مجموعة متنوعة من الوظائف االجتماعية

االقتصاد والمجتمع المدني والديمقراطية على المدى الطويل وكذلك لحل بعض الشؤون 

يرى   Gies L. (2008)  (2)جيس لي و جدير باإلشارة إلى أن، (1)االجتماعية العاجلة

وشاملة في التوسع والتسويق. أثرت هذه  اإلعالم مرت بتغيرات كبيرةوسائل أن 

التغييرات على طبيعة التقارير اإلعالمية ، التي أصبحت أكثر قدرة على المنافسة و يتم 

جانب  هذا إلى تصنيفها طبقا لقوتها التنافسية  ومعدالت الجماهير التى تتعرض لها.

س اجتماعية تعكدخول العالم في مرحلة العولمة، كمنظومة ثقافية سياسية اقتصادية 

 وى الرأسمالية العالمية العمالقة.تحالف الق

اللبيرالية الديمقراطية إلى أن الشباب في البلدان  Bennett (2008)و يشير بنت 

ديل و مجال ب منعزلين عن المشاركة في الحياة السياسية، لهذا يتجه هؤالء الشباب إلى 

 & Tufte   (4) تفت و انجل ، بينما الحظ من خالل وسائل اإلعالم  المدنيالتعبير هو 

Enghel (2009)    عن المشاركة في مجتمعات  منعزلونأن الشباب في البلدان النامية

، و يشيرا إلى أنهم ال يشاركون في 1121دي بها اليونسكو المعرفة العالمية التى نا

 االتصالية.عالمية و إال من خالل الممارسات اإل المجال العام 

من وجهة نظر اليونسكو على أربعة أُسس  الذي يقوم  (5)الترويج لمجتمع المعرفةو 

رئيسية تشمل كّل من  حرية التعبير عن الرأي، والقدرة على الوصول للمعلومات، 

وتقبل واحترام التنوع اللغوي والثقافي، وكذلك حق الجميع في الحصول على التعليم 

تمكين االجتماعي المحلي الشامل من خالل زيادة الجيد، وذلك بهدف تحقيق حالٍة من ال

القدرة على الوصول إلى المعارف، ومن أجل التمهيد لتحقيق السالم، ولتحقيق التنمية 

المستدامة، وخاصةً التنمية االقتصادية، وفتح باٍب للحوار بين الثقافات المختلفة، وزيادة 

لفة، وتسهيل عملية التعلم عن بعد، اإلدراك والوعي، وكذلك إتاحة الموارد العلمية المخت

األمر الذي يسمح للمفكرين بنشر معلوماتهم بسهولة، ويعين الطالب على الوصول إلى 

 .المعلومات التي يرغبون بها

يث ح النامية في البلدان  تفاقمت أزمات الشبابو في ظل هذه الممارسات اإلعالمية   

بات الشباب يعاني من أزمة مزدوجة متولدة عن األزمات المتوارثة، والمركبة القائمة 

أصالً وأخرى ناتجة عن التأثيرات القادمة عبر اإلنترنت والفضائيات، والتي تعكس 
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 ؛ ما يهدد الشبابهية خيالية ثقافة ومفاهيم مجتمعات أخرى غريبة، وتتحدث عن رفا

 .جراء هذا المد العولميبأزمات جديدة  بالدنافي 

  المشكلة البحثية: 

 بفضل التقدم العلمي و الثورة التكنولوجية،  االتصال الجماهيريظل تطور وسائل  وفي

 من الجمهور بصفة عامة و الشباب بصفة خاصة المتلقينفي إثارة اهتمام  و استخدامها 

عتماد ادراسة من هنا تبلورت المشكلة البحثية نحو  بالقضايا و المشكالت المطروحة.

تشكيل اتجاهاتهم نحو  و مدى تأثيرها في الشباب على وسائل االتصال الجماهيري 

يواجه اعالما موجها من خالل  الشباب حيث أنهب و اهتمت الدراسة القضايا المجتمعية.

شبكات التواصل االجتماعي و القنوات األجنبية الناطقة باللغة العربية والمواقع 

شكك في قدرات الدولة على تخطى اآلزمات االقتصادية التى ت الخاصة بهااإللكترونية 

في حين أنه يتم استخدام  و غيرها من القضايا المجتمعية و النهوض بمصر الحديثة،

لشباب ، مما يجعل اأنظمتها  ورة الذهنية عن الدول الغربية وفي تجميل الص لك الوسائلت

الذي يستهدف زعزعة و استقرار  يبتعد عن اإلعالم الوطنى و يتجه إلى اإلعالم الموجه

الد خاصة مع اعتماد الشباب على شبكات التواصل االجتماعي في تزويدهم الب

 ث المختلفة.بالمعلومات عن القضايا و األحدا

 أهمية الدراسة:  

 االعتبارات التالية: ترجع أهمية الدراسة إلي

ي التقليدية و الجديدة فوسائل االتصال الجماهيرية  دور في تبحثأن الدراسة   -2

 تناول القضايا المجتمعية.

الجماهيرية  االتصالاالعتماد على وسائل في ضؤ نظرية تبحث الدراسة  -1

وعات والمشرالقضايا المجتمعية بفي تعريف الشباب   التقليدية و الجديدة

  .القومية الجديدة 

ي فتتناول قياس اعتماد الشباب على وسائل االتصال الجماهيرية أن الدراسة  -2

 تشكيل اتجاهاتهم نحو القضايا المجتمعية و المشروعات القومية الجديدة.

تحسين  اإلعالمية ومة المنظو اصالح في م تحليل نتائج الدراسة أن تساه -4

 .مصداقيةجذاب ذو إيجابي  إعالميالصورة من خالل محتوى 

 أهدا  الدراسة: 

التقليدية و الجديدة في تعريف  رصد دور وسائل االتصال الجماهيرية سواء -2

 بالقضايا المجتمعية و المشروعات القومية الجديدة.الشباب 

ية و رية سواء التقليدتفسير مدى اعتماد الشباب على وسائل االتصال الجماهي -1

روعات عية و المشالقضايا المجتمالجديدة للحصول على المعلومات التى تفسر 

 .القومية الجديدة

تحليل دور وسائل االتصال الجماهيرية سواء التقليدية و الجديدة في تشكيل  -2
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 .و المشروعات القومية اتجاهات الشباب نحو مختلف القضايا المجتمعية

من حيث درجة اعتماد الشباب متغيرات الدراسة الفروق بين  رصد دراسة و  -4

نحو القضايا  هم عينة  الدراسة على وسائل االتصال الجماهيرية و اتجاه

 عات القومية.المجتمعية و المشرو

  الدراسات السابقة: 

المناهج التى تضمنها موضوع الدراسة و التى تتمثل في تتناول الدراسات السابقة 

تناول القضايا سواء التقليدية أو الجديدة في الجماهيرية دراسة وسائل االتصال 

، حيث تم االستفادة منها في بلورة المشكلة تأثيرها على اتجاهات المتلقينالمجتمعية و 

الحالية، و أهدا  الدراسة  البحثية و االجراءات المنهجية فيما يتناسب مع أهمية و

    هي على النحو التالي:

( في دور القنوات الفضائية المصرية 1126) (6)دراسة إيمان عبد الحكيم زايدتمحورت 

ايا التى تناقش القضية للجمهور المصري. و قدرة البرامج جتماعفي معالجة القضايا اال

ات لدراسة إلى الدراستنتمي هذه ا. في سلوك الجمهور المصري االجتماعية على التأثير

ستخدم منهج المسح بشقيه الوصفي و التحليلي. قامت الباحثة بتحليل الوصفية، و ا

، برنامج "واحد من الناس" شبكة في الفضائية المصرية "سيدتي"امج نمضمون بر

تليفزيون الحياة، برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" قناة سي بي سي، برنامج "حزب 

الحكاية فيها ان( قناة القاهرة و الناس، و طبقت استمارة االستبيان -ويك اند) بة" الكن

مبحوث في محافظة القاهرة و الجيزة و الدقهلية. أثبتت  411على عينة احتمالية قوامها 

 ةدالة احصائيا بين أولويات القنوات الفضائية المصريالنتائج أنه توجد عالقة ارتباطية 

صة( للقضايا االجتماعية التى تقدمها البرامج التليفزيونية الجماهيرية ية و الخام)الحكو

و بين أولويات الجمهور لهذه القضايا. و أنه توجد عالقة ارتباطية بين تعرض الجمهور 

للبرامج التليفزيونية الجماهيرية في الفضائيات المصرية و مدى الوعي بالقضايا 

الة االجتماعية، الديموجرافية )النوع، العمر، الح و تأثرها بالخصائصاالجتماعية 

 التعليم، مستوى الدخل، المهنة، محل اإلقامة.

( برصد و تحليل أطر معالجة القضايا 1126) (7) دعاء عادل محموداهتمت دراسة و

االقتصادية و االجتماعية المطروحة في المواقع االلكترونية و شبكات التواصل 

ه و تحديد كيفية الطرح و اتجاهاتوو المقارنة بينهما  ،و تويتر(االجتماعي )الفيس بوك 

تجاهات االقضايا ذات األولوية في الجانبين و تحديد تأثير هذه األطر و المعالجات على 

لقضايا االقتصادية و االجتماعية خالل عام حكم محمد مرسي من الجمهور نحو ا

إلعالمي و المنهج المسح ا، استخدمت الباحثة منهج 21/6/1122حتى  2/7/1121

ة تحليل األطر بشقيه الكمي و التحليلي، و تم تطبيق االستمارة على عينة المقارن، و أدا

و مبحوث.  411من جمهور المواقع االلكترونية و شبكات التواصل االجتماعي قوامها 

خلصت النتائج أن نسبة من يتابعون ماتنشره شبكات التواصل االجماعي من القضايا 

اهتمام الجمهور بمتابعة المواد إلى أشارت النتائج ،  و%72,8القتصادية و االجتماعية ا
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 الجتماعي حيثجتماعية على شبكات التواصل اساخرة من األزمات االقتصادية و اإلال

بشبكات التواصل جاءت مستويات مشاركة و تفاعلية الجمهور ، و%32وصلت نسبتهم 

أسفرت النتائج عن تقدم دور شبكات التواصل االجتماعي في وعلى، االجتماعي األ

عملية االصالح االقتصادي و االجتماعي من وجهة نظر الجمهور ، فقد جاءت نسبة 

، و في المقابل جاءت النسبة للمواقع اإللكترونية %76من قالوا أن لها دور قوي 

ناول شبكات جاء تأثير ت، و(1126دعاء عادل محمود )تتفق مع دراسة و 59,3%

التواصل االجتماعي للقضايا االقتصادية و االجتماعية على األداء الحكومي قوي حيث 

و يحث الحكومة على تطوير أدائها و في المقابل أنه يؤثر ايجابا  %  48,5أشار نسبة 

من الجمهور أن تناول  %43,2جاء تأثير المواقع االلكترونية ضعيف حيث أشار 

 للقضايا ال يؤثر على األداء الحكومي.المواقع االلكترونية 

( في رصد و تقييم العوامل 1126) (3)عمرو محمد عبد الحميدتكمن مشكلة دراسة بينما 

المؤثرة في إدراك الجمهور المصري لمصداقية القنوات التليفزيونية الحكومية و 

اصل االجتماعي و مدى اعتماده عليهم في الحصول على الخاصة و مواقع التو

د هذه و تع ، علومات حول القضايا السياسية المصرية، استخدم الباحث منهج المسحالم

الدراسة من الدراسات الوصفية التفسيرية، و تم تطبيق الدراسة على عينة عمدية قوامها 

مبحوث من المهتمين بمتابعة الشئون السياسية على قنوات التليفزيون المصرية و  411

 ، و أشارتي القاهرة الكبرى و المنوفية و بني سويفمواقع التواصل االجتماعي ف

لمزيد من المناقشات المقترحة حول  hashtagالنتائج أن وضع عالمة تصنيف أو اسم 

كأكثر أدوات التفاعل مع الجمهور  1125الموضوعات المتعلقة باالنتخابات البرلمانية 

 الفيسبوك يليها البريد االلكتروني. خاصة متصفحي مواقع التواصل االجتماعي

( التى تتمثل في دراسة السلوكيات 1126) (9)سعود عيد العجميتبرز مشكلة دراسة و 

االتصالية الراهنة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي و اهم الطرق و األساليب التى 

لحوار و اتساعد في معالجة سلوكيات مستخدمي هذه الشبكات من خالل النقاش يمكن أن 

السليم. تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، و تم استخدام المنهج المسحي، و 

مبحوث، كشفت  411يتمثل مجتمع الدراسة من طلبة و طالبات جامعة الكويت بواقع 

 إلبداء الرأي و التفاعل مع اآلخرين بواقعالدراسة أن الشباب الجامعي يستخدم االنترنت 

، كما كشفت الدراسة أن (1126دعاء عادل محمود ) دراسة عكسذلك على و % 0,9

االستخدام، ثم انستجرام ثم سناب شوت، ثم حيث التويتر جاء في المرتبة األولى من 

 ، ثم الفيسبوك و أخيرا تطبيق كيك.اليوتيوب

لى أثر مواقع للوقوف ع( 1125) (21) ردان يعقوب خليل أبو يعقوبهدفت دراسة كما 

لى الوعي السياسي بالقضية الفلسطينية لدى طلبة جامعة النجاح االجتماعي عالتواصل 

الوطنية. اتبعت الباحثة في هذه الدراسة على  المنهج الوصفى التحليلي، و اعتمدت على 

مبحوث من طلبة  172االستبيان في جميع البيانات، و طبقت على عينة قوامها أداة 

التواصل االجتماعي ساهمت  مواقعائج إلى أن جامعة النجاح الوطنية، و خلصت النت
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في تعزيز الوعي السياسي و االجتماعي و تدعيم القيم السياسية و التوعية بما يدور 

أو المستوى الداخلي الفلسطيني و المتعلق  حولهم من أحداث على المستوى الخارجي

 بالقضية الفلسطينية.

دور شبكات التواصل (  1124) (22) هشام أحمد عبد الكريم سكيكدراسة تناولت و 

باب الفلسطيني بالقضايا الوطنية و استخدام الشباب لها و االجتماعي في توعية الش

ات من الدراستأثيره المعرفي بها و االشباعات المتحققة من وراء ذلك، تعد هذه الدراسة 

تزيد من مستوى وعي الوصفية، و أكد المبحوثون أن شبكات التواصل االجتماعي 

الشباب  امة األولى بدرجة اهتمي، و حازت قضية األسرى على المرتبالشباب الفلسطين

، تالها قضية  %67.1الفلسطيني في متابعتها على شبكات التواصل االجتماعي بنسبة 

، كما أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في %56,9القدس بنسبة 

وعية الت الجتماعي )فيسبوك و تويتر( فيصل ااستخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التوا

 تعزى إلي متغير العمر.بالقضايا الوطنية 

دور بناء       Spiro Kiousis(      1124)(21)كشفت دراسة سبيرو كيوسيس و 

األجندة في التغطية اإلعالمية و صناعة القرار بالنسبة لمشروع اصالح الرعاية  

 The New Yorkقصة خبرية من نيويورك تايمز  166الصحية، تم تحليل مضمون 

Times  قصة خبرية من واشنطن بوست  199وThe Washington Post و تم ،

 14و  1119مارس  5ظمة في الفترة ما بين االختيار بنظام العينة العشوائية المنت

، و أوجدت النتائج وجود عالقة ارتباطية متوسطة بين المعلومات 1119ديسمبر 

المتعلقة باصالح الرعايا الصحية و تغطية وسائل اإلعالم، بينما توجد عالقة قوية بين 

رئاسية ال نشاط صناع القرار و خاصة البياناتومات المتعلقة بالرعاية الصحية والمعل

مية تغطية اإلعالو المدونات الرئاسية و االحاطات الصحفية لما لها من عالقة وثيقة بال

وجود     Stakeholderرت النتائج بالنسبة ألصحاب المصلحة   اإلخبارية. و أظه

 عالقة قوية بين المعلومات و التغطية اإلعالمية و نشاط صناع القرار.

التغطية   L.F.Francis Lee  (  8104) (30)ليي ل. . فرانسيسدراسة  تتناول و 

 Environmental Movement (EMOsالبيئية ) اإلخبارية لمنظمات الحركات

Organizations   .تم تحليل مضمون خمسة صحف حيث تم تطبيق في هونغ كونغ

حيث اعتبر 1121ديسمبر و 1112ر في الفترة ما بين يناير شه 244التحليل على 

ي ف الموضوعات البيئية العالقة بيندراسة ، و تم االصدار وحدتي تحليلالشهر و سنة 

يتضح ر مستقل،  ومتغير تابع و الزمن كمتغكحات الخاصة بالسياسة و االجتماع الصف

ت البطالة تأثرت بمعدالمن نتائج تحليل المضمون أن التغطية الخاصة بالقضايا البيئية 

المقابالت المتعمقة مع الناشطين في مجال البيئة و الحياة السياسية، كما أوضحت نتائج 

استراتيجيتها ذات عالقة بتشكيل التغطية البناء الهيكلي لتلك المنظمات و أن عوامل

   اإلعالمية الخاصة بهذه المنظمات.
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بالكشف عن طبيعة  (8103) (04)حسن قطيم طماح المطيرياهتمت دراسة و 

ل من قب و أغراضها و مضامينها المختلفة "تويتر" لسياسية لموقع االستخدامات ا

، و تم استخدام المنهج المسحية و تعد هذه الدراسة من الدراسات الشباب الكويتي.

بق الباحث أداة االستبيان على عينة عشوائية بسيطة قوامها و طالوصفي في الدراسة ، 

بل من قتر ر االستخدامات السياسية لموقع تويبينت النتائج أن محومبحوث.  414

الشباب جاء في المرتبة األولى من أجل المساهمة في كشف الحقائق السياسية و نشرها 

على المأل. و أوضحت النتائج أن الشباب بستخدمون موقع تويتر كوسيلة للكشف عن 

  سياسي و اإلداري في أجهزة الدولة.الفساد ال

قدرة  التحقق من   Kajsa Falasca ( 8103) (05)كجسا فالسكا هدفت دراسة كما 

قتصادية أثناء األزمة االفي وسائل اإلعالم السياسيين على التأثير على عملية بناء األطر 

لتحليل رسائل السياسيين و ، طبقت هذه الدراسة نظرية األطر 1113في السويد عام 

ثة و ذلك على ثالالتغطية اإلعالمية اإلخبارية خالل ثالثة أشهر من األزمة االقتصادية 

تلك الفترة وتم تقسيم  ،1113ديسمبر  22حتى  سبتمبر 25راحل في الفترة ما بين م

 ،و المرحلة الثانية التراجع المالي ،حيث المرحلة األولى مثلت بداية األزمة بالتساوي

 media"بيانات وسائل اإلعالم" ، و وحدة التحليل هى و المرحلة الثالثة مثلت البطالة

data set  ضمن تالخاص بأرشيف الموقع الحكومي االلكتروني الم المحتوى وتم تحليل

مالي، ل، التراجع االكلمات التالية  األزمة االقتصادية، األزمة المالية، الكساد االقتصادي

، يومية أربعة صحف  نموحدة  2129وحدة بينما تم تحليل  262و بلغت  و أزمة البنك،

، و ثالث محطات تليفزيونية ، اثنان منهما يتبعان tabloidاثنان منهما صحف دارجة 

و الثالثة تجارية. و تشير نتائج   Public Service Broadcastingبث الخدمة العامة 

نوعا ما في التواصل و الرد على التغطية اإلعالمية التحليل أن الحكومة كانت بطيئة 

زمة ية خالل أسبوعين من األعلى الرغم أن الحكومة تلقت معظم التغطية اإلخبارية السلب

يث حالمالية، كما تظهر النتائج أن وسائل اإلعالم غطت بشكل مستقل تأثيرات األزمة 

استقائها من األطر المستخدمة من قبل ان استخدامهم لألطر المتنوعة و المختلفة تم 

لمرحلة األولى تزامن أطر ، حيث في االسياسيين عبر مختلف مراحل األزمة المالية

ن مع أطر وسائل اإلعالم، و أخيرا تشير النتائج أن السياسيين لم ينجحوا في السياسيي

التعريف بالمشكلة حيث أن وسائل اإلعالم استقلت في تشكيل األطر في تفسير األزمة 

 المالية و أثرها.

تأثير التغطية   Bethany Conway  ( 8108)  (06)بثاني كونوايبحثت دراسة  و 

ة ترتيب نظرياإلخبارية على دعم الرأي العام لمشروع قانون التأمين الصحي، تم تطبيق 

 New ليل مضمون ثالثة صحف أمريكية هم نيويورك تايمز األولويات، حيث تم تح

Times و أمريكا اليومUSA Today واشنطن بوستوThe Washington Post  

قنوات تليفزيونية  ثالث، وكلمة  511من  التى تتكون وحدة التحليل هي المقاالت و، 

(ABC, NBC, CBS ( تم تحليل فقرات مدتها ووحدة التحليل هي نشرة األخبار ،
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لى أن إاألولى . أشارت النتائج دقيقة  ةث أو أكثر يتم بثها في الخمسة عشر 45الزمنية 

ليل االرتدادي التغطية تزداد سلبية عندما يتم قياسها تراكميا. على عكس التح

regression   أن  روز الخبر، وببحيث أوضح أن التأثير التراكمي ذو عالقة ارتباطية

هذا مؤشر داللي لدعم استطالعات الرأي العام، كما أثبتت التحليالت أيضا أن هذه 

 ر.ينتمون لحزب سياسي آخللجمهوريين عن هؤالء الذين التأثيرات ذات داللة بالنسبة 

ين العالقة فيما ب  Yang Tiahno (8100)( 07)دراسة يانج تياهنواستقصت و 

الواقعية و ادراك الجمهور العام الظروف االقتصادية األخبار االقتصادية الصينية و

برنامج تليفزيوني  29من خالل تحليل مضمون ست صحف صينية و لالقتصاد الصيني 

، و تشير النتائج أنه توجد عالقة 1119حتى نوفمبر  1117دولي في الفترة من ديسمبر 

صادية السلبية االقتعكسية بين ثقة المستهلك الصيني و االقتصاد الصيني مع كم األخبار 

يني لإلعالم الصلنتائج تحيز ايجابي المقدمة من خالل التليفزيون الدولي. و عكست ا

مشيرا إلى ان تغطية التليفزيون الدولى لألزمة االقتصادية مثلت االقتصاد الصيني 

ف حتائج إلى أن الصفحة األولى في الصبواقعية أكثر من اإلعالم الصيني، و تشير الن

أن خلية، ولداتناولت االقتصاد الصيني بصورة ايجابية أكثر من الصفحات االصينية 

ن و أ األخرى، صحف الحزب الشيوعي الصيني أكثر أيجابية من غيرها من الصحف

من األخبار التى تناولت االقتصاد  األخبار االقتصادية المحلية كانت أكثر ايجابية 

العالمي في الصحف الصينية. و أن أخبار البورصة و سياسات الحكومة جاءت في 

 رية الصينية.صدارة تناول التغطية اإلخبا

توضيح  إلى Akina Mikami ( 8100)  (02) ميكاميأكينا   تهدف دراسةو 

اللها تشكيل االمتيازات السياسية، تم ممارسات الشباب للمواطنة اإلعالمية يتم من خ

إجراء مقابالت مع عينة من الشباب الممارسين لوسائل اإلعالم المجتمعية تم اختيارهم 

و أثبتت  عام،  13و 23تتراوح أعمارهم ما بين  snowballingبأسلوب كرة الثلج  

 ontologicalأنهم مارسوا اإلعالم االجتماعي في ظل الوجود األمنى النتائج 

security تراكم راس المال  ،capital accumulation  و قابلية التشغيل  ،

operability   و أسطورة مركز الوساطة ،. 

تحليل مضمون صحيفتين  Ju Youngkee   ( 1122 ) (29)يونجكي جوتناولت دراسة بينما 

Chosun Ilbo (678 )و   خبرHankyoreh  (640 )تمثالن النظام الحر و النظام المحافظ   خبر

ادية نحو أربع قضايا اقتص  8117نوفمبر  31حتى  0991و ذلك في الفترة ما بين اول يناير تباعا، 

و التوازن التجاري، أثبتت النتائج أن الصحيفتين اجمالى الناتج العام هم سعر المستهلك، البطالة و

في تغطيتهما للقضايا االقتصادية، و نادرا ما أظهرت الصحيفتان  أظهرا انماط مختلفة في االتساق

لقضايا االقتصادية األربعة، حيث يختلف باختال  زمن التغطية تفاعل ذو داللة احصائية في تغطيتهما ل

أخبرا أظهرت الدراسة أن تغظية األخبار في الصحف نتخابات مقابل عدم االنتخابات، وأى االة االخباري

و لكن في الحالتين كانت سلبية حيث اهتما بجذب االنتباه نحو التهديدات الكورية أكثرو أقل اتساقا 

 السلبية أكثر من التغييرات االيجابية.
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تأثير وسائل  Ornit Kravitz( 8100) (81)كرافيتس اورنيتاختبرت دراسة و 

 Thirdو تأثير نظرية الشخص الثالث   Hostile Media Effectاإلعالم العدائية

Person Effect   و ذلك من خالل إدراك الجمهور العام فيما يخص العدالة الجنائية و

و  لى المعلومات،حيث تعد المصدر للحصول عتأثير التغطية اإلعالمية على اتجاههم 

ن ، و ذلك في الفترة  ما بي اسات الكيفية، و طبقت منهج المسحمن الدر الدراسة تعد هذه

مبحوث من خالل  76، و تم تطبيقها على عينة قوامها 1121و يونيو  1119ديسمبر 

ما في كل جلقة نقاشية مبحوث  22 – 7ما بين  دادهم ست حلقات نقاشية  تتراوح أع

، و يشير المبحوثون مبحوث  16شخصية مع  و مقابالت، بين مسلم و يهودي و علماني

مصالح للع إلى أن وسائل اإلعالم أصبحت تجارية فبالتالي التغطية متحيزة و تخض

 أثبتت النتائج أن وسائل اإلعالم أداة مؤثرة لخلق رأي عام. االقتصادية و السياسية. كما

مستوى الشفافية  قياس  Aimei Yang  8101 (80)إيمي يانجدراسة هدفت كما 

ن دولة، تمثل خمس قارات ذلك بتحليل المضمون اإلعالمي لست و ستياإلعالمية و 

  The Int’l Index of Bribery ممثلة لإلتجاه العالمي طبقا للفهرس العالم لبربيري 

السياسية، االقتصادية، الثقافية،  ات، أظهر التحليل أن المتغير 1112و ذلك خالل عام 

كما تم  اشر على مستوى الشفافية،لهم تأثير مباشر و غير مبالتعليمية، و التكنولوجية 

حليل التفاعل فيما بين المتغيرات، أثبتت النتائج أن مستوى الديمقراطية ذو داللة ايجابية ت

 تبعبانها أنظمة تية على مستوى الشفافية اإلعالمية أكثر من الدول ذات خلفية تاريخ

وعية ذات داللة سلبية على مستوى الشفافية اإلعالمية، و أثبتت النتائج أنه توجد يالش

ية تصادية و الديمقراطية و مستوى الشفافابية قوية بين مستوى التنمية االقعالقة ايج

م له اإلعالمية للدول عينة الدراسة، كما تبين النتائج أن تعليم برامج الصحافة و اإلعال

تأثير مباشر على الشفافية اإلعالمية عن التعليم الثانوي، لذا التربية اإلعالمية تساهم 

في تحسين الشفافية اإلعالمية، و كذلك للثقافة تأثير على الشفافية اإلعالمية، و أخيرا 

أثبتت نتائج الدراسة أن لإلنترنت تأثير على الشفافية اإلعالمية، حيث االنترنت ساهم 

 .ية تدفق المعلومات و تداولها في حر

دراسة عالقة نحو  (8119) (88)كمال قابيل محمددراسة تبلورت المشكلة البحثية لو 

ألنساق اكل من موقع الصحيفة من السلطة السياسية، و أهم المعايير المهنية التى تتبناها 

جة المعالطبيق على اإلخبارية السائدة من معالجة قضايا الحركات االجتماعية، بالت

األهرام و المصري البات إصالح األجور في مصر كما قدمتها صحيفتا اإلخبارية لمط

و طبقت الدراسة نظرية األطر  ،1119حتى مارس  1113اليوم  في الفترة من مارس 

 Socialو الحركات االجتماعية  Media Frameأى األنساق اإلعالمية 

Movement   و تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية و تم تحليل مضمون ،

 اإلخبارية األنساق سةراد تكتسب اإلطار ذاه وفىو خلصت النتائج إلى الصحيفتين 

 عن فالكش في ميةأه مصر في األجور إصالح لقضية الصحفية المعالجة في السائدة

 .األجور بزيادة المطالبة والحركات الصحف بيف العالقة طبيعة
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و البرامج محاولة تحديد دور األخبار ب (8119) (83)أميرة سميراهتمت  دراسة كما  

شكيل اتجاهات تب اإلخبارية المقدمة في القتوات التليفزيونية المصرية و العربية الخاصة

و  ،الجمهور نحو اإلصالح السياسي في مصر. استخدمت الباحثة منهح المسح بالعينة

عام فأكثر و تم اختيار  11المصري من سن يتمثل مجتمع الدراسة في الجمهور العام 

العينة بأسلوب العينة العشوائية الطبقية. و خلصت النتائج أنه توجد عالقة بين حجم 

التعرض لألخبار و البرامج اإلخبارية في القنوات التليفزيونية المصرية و العربية 

 بي لدى الجمهور نحو اإلصالح السياسي في مصر.الخاصة و تشكيل اتجاه سل

( في تحليل الخطاب الصحفي 1119) (14)ثروت فتحي كاملتتلخص مشكلة دراسة و 

دية في مصر و تقييم هذا الخطاب، تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات للسياسات االقتصا

 Framingالوصفية التحليلية من خالل استخدام نظرية تحليل األطر اإلعالمية 

Analysis  جلة محليل الخطاب الصحفي في جريدة العالم اليوم اليومية االقتصادية و لت

األهرام االقتصادي، األمر الذى يعكس تركيزهما على مسئولية الدولة تجاه السياسات 

 االقتصادية و تأثيراتها.

اإلعالم و ة بين وسائل العالق( 1117)(51) مد أبو راسدراسة عبد هللا محتناولت و 

حليل برامج الرأي على مواقع ي على المستوى العربي، حيث قام بتاإلصالح السياس

االنترنت التى تتناول اإلصالح السياسي في المملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة 

على منهج المسح و خلصت النتائج أن هذه المواقع قد تباينت ما بين مؤيد و معارض 

تى ة و الثقافية و االجتماعية الو السياسيك في إطار السياسة اإلعالمية لهذه العملية و ذل

 عمل من خاللها.ي

( دراسة حول المعالجة التليفزيونية و الصحفية للقضايا 1116) (61)نشوة عقلأجرت و 

اسة الدر تو انتهالبرلمانية و دورها في تشكيل اتجاهات الجمهور العام نحو البرلمان. 

إلى أن الصحف القومية تصدرت المصادر التى اعتمد عليها المبحوثون في فترة التعديل 

الدستوري، في حين جاءت القنوات العربية في المركز الثاني، و خلصت النتائج أيضا 

  .ر األطر إدراكااءات اإلصالح و الدعاية للحزب الحاكم أكثإلى أن إجر

( التعرف على المعالجة 2111) (71)الرحمن هارمدراسة رباب عبد استهدفت و

التليفزبونبة و الصحفية لقضايا اإلصالح السياسي في المجتمع المصري و دورها في 

تم التطبيق على عينة حصصية مكونة ارف الجمهور و اتجاهاته نحوها. وتشكيل مع

 أنه كلما زادت  درجة تعرض األفراد لقضايامبحوث و خلصت النتائج  411من 

اإلصالح السياسي في بعض وسائل اإلعالم زاد إدراكهم ألهمية قضايا اإلصالح 

 السياسي.
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 اإلطار النظري 

 نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم

تتزايد أهمية وسائل اإلعالم في نقل المعلومات نتيجة التقدم المستمر في تكنولوجيا 

و  ألحداثللمواطن العادي بالنسبة لوسائل اإلعالم، و تعتبر من المصادر األساسية 

 األنشطة القومية.

تتفاعل وسائل اإلعالم مع النظم األخري كالنظام االقتصادي، السياسي، و االجتماعي،  

، حيث تنشأ عالقة و غيرها من األنظمة من أجل الحصول على المعلومات  و األمني

وضع ميلفين ديفلير و  ، و من خالل ذلكمتبادلة بين وسائل اإلعالم و هذه األنظمة

 Sandra Ball Rokeach   Melvin L. Defleur (31) &ساندرا بول روكيتش 

نموذج لتوضيح العالقة بين وسائل اإلعالم و القوى االجتماعية األخرى و هى نظرية 

 االعتماد على وسائل اإلعالم.

ا في تكوين اتجاهاتهم نحو القضاي االتصال ترتبط دراسة اعتماد الشباب على وسائل 

، و حيث أن النظرية قائمة على االتصالتماد على وسائل المجتمعية على نظرية االع

و أن  .(91)أساس وجود عالقة قوية بين الجمهور ووسائل اإلعالم و النظام االجتماعي

 منعتمد على وسائل اإلعالم لتلبية احتياجاته محور نظرية االعتماد أن الجمهور ي

النظرية طبيعة العالقة بين الفرد و وسائل اإلعالم، فكلما زاد  تحددفقد  .(21)المعلومات

اعتماد الفرد على وسائل اإلعالم الشباع حاجاته المعرفية زاد تأثيرها النفسي و 

 .(22)االجتماعي على اتجاهاته نحو القضايا المطروحة

ة، ى وسائل اإلعالم بصفة عامتماد علو تشير النظرية إلى أن األفراد يقيمون عالقات اع

حداث ألبالنسبة لا لحدود أهميتها لهم، كمصدر للمعلومات وفق أو وسيلة اعالمية بعينها

و عندما تقوم الوسيلة بتحقيق احتياجات الجمهور من المعلومات تكون قد  .(21)الجارية

 (22) .حققت نجاحا

و تفترض نظرية االعتماد وجود عالقات اعتماد من قبل الجمهور على وسائل اإلعالم 

على الفهم و تنمية معارفهم و خبراتهم، للحصول على المعرفة و المعلومات التى تؤهلهم 

 مضامينها مع اتجاهاتهم المسبقة.ا كلما دعمت أفكارهم و توافقت و يزداد اعتمادهم عليه

ة اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم و تشكيل اتجاهاتهم من كما تتحدد طبيعة عالق

 .(24)الديموجرافية للجمهور الذى يتم دراسته و كذلك البيئة االتصاليةخالل العوامل 

عن اعتماد طلبة جامعة جيهان على  (1127) (25)عبير محمود جباردارسة و تشير 

هذه الدراسة من الدراسات تعد و اإلعالم الجديد كمصدر للمعلومات و األخبار، 

عينة  علىطبقت استمارة االستبيان عتمدت الباحثة على منهج المسح، والوصفية و ا

مبحوث، أظهرت النتائج أن السبب األول لدى الطلبة عينة الدراسة في   211قوامها 

عدم االعتماد على اإلعالم الجديد كمصدر للمعلومات و األخبار هو الشعور بعدم 

مازالت تعتمد على وسائل اإلعالم حة المعلومات، و لهذا فهذه الفئة مصداقية وص

 التقليدية.
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( عن اعتماد الجمهور اليمنى على 1122) (36)محمد صالح الشبيرىو في دراسة ل

قناة اليمن الفضائية لألزمات "حرب الحوثيين أنموذجا"، و هي من الدراسات تغطية 

عينة من خالل  –مبحوث يمنى  322مسح ميداني على  تم تطبيقالمسحية الوصفية ، 

ط( وس –جنوب  –أقاليم )شمال  نقودية، حيث تم تقسيم اليمن إلى ثالثةعشوائية ع

، و خلصت النتائج إلى أن الجمهور اليمنى لم يعتمد اعتمادا كليا صنعاء، حضرموت

  ة أخري.عالميعلى قناة اليمن الفضائية أثناء حرب الحوثيين، بل تعرض إلى وسائل إ

 تساؤالت الدراسة : 

 بالقضايا المجتمعية؟ما مدى اهتمام الشباب  -2

 ما أهم القضايا المجتمعية بالنسبة للشباب؟ -1

 م المصادر اإلعالمية بالنسبة للشباب عينة الدراسة؟أه ما  -2

هل ساهمت وسائل االتصال الجماهيرية في تعريف الشباب عينة الدراسة  -4

 بالمشروعات القومية؟

معرفة ما هي أكثر وسيلة إعالمية اعتمد عليها الشباب عينة الدراسة في  -5

 المشروعات القومية الجديدة؟

 الجديدة؟ القوميةما رأي الشباب عينة الدراسة تجاه المشروعات  -6

 اتجاه الشباب نحو األداء األمني؟ما  -7

 راء و اتجاهات الشباب نحو خطوات الدولة لحل المشاكل االجتماعية؟ما آ -3

 اتجاه الشباب نحو تكنولوجيا الجيل الرابع؟ما  -9

اتجاه الشباب نحو اإلعالم و التغطية اإلعالمية لمختلف القضايا  ما  -21

 االجتماعية؟

اتجاه الشباب نحو استخدام الدولة للوسائل اإلعالمية الكافية لإلعالن عن  ما  -22

 نشاطتها؟

 :متغيرات الدراسة 

 التابعالمتغير  المتغير الوسيط المتغير المستقل

 درجة االعتماد

)تقاس من خالل كثافة 

المتابعة و الحصول على 

 المعلومات(

 عوامل ديموجرافية

 النوع 

 الفرقة الدراسية 

  المستوى االقتصادي

 االجتماعي

 االتجاهات

 ةفروض الدراس: 

  توجد عالقة ارتباطية  ذات داللة إحصائية بين درجة اهتمام عينة الدراسة

 اتجاههم نحو المشروعات االقتصادية.مجتمعية وبالقضايا ال

 نة الدراسة توجد عالقة ارتباطية  ذات داللة إحصائية بين درجة اهتمام عي

 اتجاههم نحو اداء الشرطة والجيش.بالقضايا المجتمعية و
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  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين مدي مساهمة اإلعالم في ادراك

 جاههم نحو اإلعالم و التغطية اإلعالمية.المبحوثين بالقضايا المجتمعية وات

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعات اهتمام

عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية  وفقا للمتغيرات الديموجرافية الشباب 

 المتمثلة  في النوع  والفرقة الدراسية والمستوي االقتصادي.

 اتجاه  متوسطات درجات مجموعات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

الشباب عينة الدراسة  نحو المشروعات االقتصادية وفقا للمتغيرات 

 المستوى االقتصادي االجتماعي(. –الفرق الدراسية  –الديموجرافية ) النوع 

 سة من الشباب عينة الدرالة إحصائية بين اتجاه المبحوثين توجد فروق ذات دال

قا للمتغيرات الديموجرافية المتمثلة في النوع نحو أداء الشرطة والجيش وف

 والفرقة الدراسية والمستوي االقتصادي االجتماعي.

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات اتجاه المبحوثين من

الشباب عينة الدراسة  نحو العالقات السياسية المصرية الخارجية  وفقا 

 المستوى االقتصادي –الفرقة الدراسية  –للمتغيرات الديموجرافية ) النوع 

 االجتماعي(.

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاه المبحوثين من الشباب عينة الدراسة

الفرقة  –نحو المشاركة في االنتخابات  وفقا للمتغيرات  الديموجرافية ) النوع 

 المستوى االقتصادي االجتماعي(. –الدراسية 

 صائية بين اتجاه المبحوثين من الشباب عينة الدراسة توجد فروق ذات داللة إح

نحو التعليم العالي واألنشطة الطالبية  وفقا للمتغيرات  الديموجرافية )النوع 

 .المستوى االقتصادي االجتماعي( –الفرقة الدراسية  –

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاه المبحوثون من الشباب عينة الدراسة

 –و التغطية اإلعالمية وفقا للمتغيرات الديموجرافية ) النوع نحو اإلعالم 

 المستوى االقتصادي االجتماعي( –الفرقة الدراسية 

 :التعريفات االجرائية 

 القضايا المجتمعية   

في هذه الدراسة سوف نقيس اتجاه الشباب نحو القضايا االجتماعية المتمثلة في 

المشروعات القومية الجديدة، المشروعات االفتصادية مثل قناة السويس الجديدة و 

نحو العالقات محطات الكهرباء و تعويم الجنيه المصري أمام الدوالر األمريكي، 

السياسية المصرية الخارجية، و معالجة قضية سد النهضة، المشاركة في االنتخابات،  
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 .البية ،  نحو اإلعالم و التغطية اإلعالمية نحو التعليم العالي و األنشطة الط

 المشروعات القومية الجديدة  

تساهم في تنشيط التجارة الداخلية و الطرق و انشاء طرق جديدة المقصود بها تطوير 

الخارجية، و إنشاء أنفاق جديدة في االسماعيلية و بورسعيد، زيادة الثروة السمكية من 

في غليون بكفر الشيخ، إنشاء مدن جديدة بهدف التوسع المزارع السمكية إنشاء خالل 

العمراني في كل أنحاء مصر مما يساهم في التنمية االقتصادية و األمن القومي، مشروع 

لتوليد الطاقة البديلة المتجددة، مشروع محور قناة السويس الجديدة و المنطقة الضبعة 

 عبد بشمال سيناء. االقتصادية، و قوانين االستثمار و مشروع تطوير بئر

  8102عملية سيناء: 

فبراير  9هي عملية استباقية من قبل الجيش بالتعاون مع الشرطة بدأ اإلعالن عنها في 

العملية الشاملة  أو 1123لعملية سيناء ، او ذلك للقضاء على اإلرهاب في سيناء1123

التكفيريه هي حملة عسكرية مصرية شاملة للقضاء على الجماعات  1123سيناء 

، ومناطق سيناء في شمال ووسط 1123فبراير  9بالكامل بدأت في  شمال سيناء في

أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوى غرب وادى النيل بهدف إحكام السيطرة على 

 (72)المنافذ الخارجية

 :منهج الدراسة

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التى تهدف إلى وصف خصائص مجموعة من 

الدراسات الوصفية بمثابة جمع للبيانات و من ثم تصنيفها و تفسيرها، و ،(32)المبحوثين

للحصول على نتائج ذات دالالت تساهم في تعميم النتائج بناء على التساؤالت و 

بناء على أهداف الدراسة. و تم اإلعتماد على المسح الوصفي  الفرضيات التى تم طرحها

 .(92)هور وسائل اإلعالم في إطارها الوصفي أو التحليليالذي يعتبر نموذج لدراسة جم

 : مجتمع الدراسة

الذين تتراوح أعمارهم ما بين شمل مجتمع الدراسة الشباب الجامعي بجامعة السويس 

 عام. 14 – 23

 :اسةعينة الدر

يتم إجراء البحوث العلمية على عينات ممثلة للمجتمع الذى يجري عليه البحث، ووفقا 

مبحوث  111لطبيعة هذه الدراسة تم اختيار عينة عشوائية بسيطة غير منتظمة قوامها 

عام، و بلغت  11عام حتى  23أعمارهم ما بين ت تراوحومن طالب جامعة السويس 

 .%61، و اإلناث %23نسبة الذكور 

 : النتائج العامة للدراسة الميدانية -

 أداوات جمع البيانات 

اعتمدت عليها الدراسة محل البحث، فى استمارة  التى ،تتحدد أدوات جمع البيانات   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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ا على هحيث قامت الباحثة بتصميم استمارة استبيان حرصت من خالل االستبيان،

 وذلك قق من فروضها،عن تساؤالتها، والتحواإلجابة  تحقيق كافة أهداف الدراسة،

 من خالل مجموعة متنوعة من األسئلة المفتوحة والمغلقة والمقاييس المختلفة.

 اختباري الصدق والثبات 

تم اختبار صالحية استمارة االستبيان فى جمع البيانات من خالل إجراء اختباري    

 وذلك على النحو التالى   ،الصدق والثبات لها

  اختبار الصدق(Validity) : 

ويعنى الصدق الظاهري صدق المقياس المستخدم ودقته فى قياس المتغير النظري    

  .أو المفهوم المراد قياسه

  اختبار الثبات(Reliability): 

ويقصد به الوصول إلى اتفاق متوازن فى النتائج بين الباحثين عند استخدامهم لنفس    

األسس واألساليب بالتطبيق على نفس المادة اإلعالمية، أى محاولة الباحثة تخفيض 

نسب التباين ألقل حد ممكن من خالل السيطرة على العوامل التى تؤدى لظهوره فى 

 ما تم على    النحو التالى كل مرحلة من مراحل البحث، وهو 

ثم  ،من العينة األصلية  %21قامت الباحثة بتطبيق اختبار الثبات على عينة تمثل     

من المبحوثين بعد إسبوعين من   %5أعادت تطبيق االختبار مرة ثانية على عينة 

, مما يؤكد ثبات االستمارة وصالحياتها %31.4والذى وصل إلى  ،االختبار األول

 للتطبيق وتعميم النتائج.

 التحليل اإلحصائي للبيانات

لتحليل بيانات  ، وذلك(SPSS)قامت الباحثة باالستعانة ببرنامج التحليل اإلحصائي  

الميدانية، ويتمثل مستوى الداللة المعتمدة فى الدراسة الحالية فى كافة الدراسة 

اختبارات الفروض والعالقات االرتباطية ومعامل االنحدار فى قبول نتائج االختبارات 

 فأقل.  1.15فأكثر، أى عند مستوى معنوية  %95اإلحصائية عند درجة ثقة 

 :أوال: اإلجابة عن تساؤالت الدراسة

تى وال ،نتناول فى هذا الجزء من الدراسة اإلجابة عن تساؤالت الدراسة المحددة سلفًا   

وذلك  ،تم اإلجابة عنها من خالل تطبيق استمارة االستبيان على عينة من المبحوثين

 -كما يلى 

( اتجاه  الشباب عينة الدراسة نحو القضايا 0يوضح الشكل التالي رقم ) -

 الي:المجتمعية على النحو الت
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 دال   1.111المعنوية :                       8درجة الحرية:                   34.201: 8كا

 (0ركل رقم )

 ة الدراسة نحو القضايا المجتمعيةعينالشباب  اتجاه 

بالقضايا نحو االهتمام الشباب عينة الدراسة اتجاه ( أن 2تشير نتائج الشكل السابق رقم )

اهتمامهم إلى اتجاه يليها في المرتبة الثانية ، %53.5بنسبة إلى حد متوسط جاء  المجتمعية

، و %23.5و أخيرا جاء في المرتبة الثالثة اهتم إلى حد قليل بنسبة  %13حد كبير بنسبة 

من الوعي و اإلدراك بقضايا الوطن بحاجة إلي مزيد يعزي ذلك أن الشباب عينة الدراسة 

تبين وجود   24.321  1كا  و باختبارمهم نحو القضايا المجتمعية.حتى يزداد اتجاه اهتما

بالقضايا المجتمعية عند الشباب عينة الدراسة  من حيث اتجاهفروق ذات داللة إحصائية 

 ة.دالو هي نتيجة  1.111   و مستوى المعنوية  1درجة الحرية    

 للشباب عينة الدراسة:( أهم القضايا المجتمعية بالنسبة 0يوضح الجدول التالي رقم ) -

 (1جدول رقم )

 بالنسبة للشباب عينة الدراسةأهم القضايا المجتمعية 
 % ك اهم القضايا

 43.0 86 القضايا االجتماعية

)القضايا االجتماعية، االقتصادية، األمنية، السياسية( كل ما سبق  50 25.0 

 14.0 28 القضايا االقتصادية

 9.0 18 القضايا األمنية

 8.5 17 القصايا السياسية

 4 3 (%1، الرياضية%1.5، الفكرية1% ، الدينية%1.5 أخرى ) التكنولوجية

 211 اإلجمالي

المتمثلة في األسرة و الزواج  ( أن القضايا االجتماعية1تشير نتائج الجدول السابق رقم )

، يليها  %42بنسبة بالنسبة للشباب عينة الدراسة جاءت في مقدمة أهم القضايا  و العمل 

)القضايا االجتماعية، االقتصادية، األمنية، السياسية(  كل ما سبق  في المرتبة الثانية
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، و جاءت %24ثم جاءت القضايا االقتصادية في المرتبة الثالثة بنسبة ، %15بنسبة 

ة ي، بينما جاءت القضايا السياسية في المرت%9القضايا األمنية في المرتبة الرابعة بنسبة 

) التكنولوجية،  أخري تذكر أخيرا جاءت في المرتبة األخيرة، و%8.5الخامسة بنسبة 

على انعكاس القضايا المطروحة ، و تدل النتيجة %4الدينية، الفكرية، الرياضية( بنسبة 

ه له تأثير على اتجا مما إعالميا أو من خالل االتصال الشخصي فيما بين األسرة سواء

االجتماعية و مما الشك انه يوجد ارتباط وثيق بين القضايا الشباب نحو القضايا 

ان عينة الدراسة عبرت عن قلقها بشأن المستقبل حيث أن ماعية و االقتصادية ، واالجت

العينة ترى أنه ال يمكن الفصل بين )القضايا االجتماعية، االقتصادية، من  % 25

اليمكن الفصل بينهم من أجل  وملة لبعضها البعض و أن كلها مك األمنية، السياسية(

 االستقرار و الوصول إلى حلول لحل المشاكل االجتماعية.

  :أهم المصادر اإلعالمية بالنسبة للشباب عينة الدراسة( 8يشير الجدول التالي رقم ) -

 (2جدول رقم )

 أهم المصادر اإلعالمية بالنسبة للشباب عينة الدراسة
 % ك أهم المصادر اإلعالمية            

التواصل االجتماعي شبكات                                          150 75.0 

 65.5 131                                        المواقع اإلخبارية المصرية

 54.0 108                                                   الفضائيات العربية

األجنبيةالمواقع اإلخبارية                                            87 43.5 

 41.5 83                                                  الفضائيات األجنبية

 41.0 82                                                     الصحف القومية

 40.5 81                       الفضائيات األجنبية الناطقة باللغة العربية

 39.5 79                                                   اإلذاعات المحلية

 38.5 77                                                   الصحف األجنبية

 38.0 76                                                   الصحف المستقلة

 35.0 70                                                    الصحف الحزبية

 6.0 12                                                  اإلذاعات األجنبية

 111 اإلجمالي

الشباب  يعتمد عليها أهم المصادر اإلعالمية التي (  2تبين نتائج الجدول السابق رقم )

عينة الدراسة في تكوين صورة ذهنية عن القضايا المجتمعية في مصر، حيث أثبتت 

و هذا يتفق مع  %75التواصل االجتماعي جاءت في المقدمة بنسبة  شبكاتأن النتائج 

 (42)عمرو محمد عبد الحميدو دراسة ( 1126) (41)دراسة دعاء عادل محمود

 سبةنب المواقع اإللكترونية اإلخبارية المصرية، يليها في المرتبة الثانية (1126)

أ ( أن الشباب 1123) (14) وسامح الشريف رريف درويش اللبانيشير و  ، 65.5%

 بكات و أن  ش الشبكات،يتبادلون وجهات النظر الثقافية واألدبية والسياسية عبر هذه 

بادل فضاٍء حر لت -خاصةً في المنطقة العربية-شبابلكثير من ال التواصل االجتماعي

 ،اآلراء من أجل المطالبة بتحسين إيقاع الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية
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كذلك  أصبحت الحكومات توجه خطاباتها من خالل الصفحات الرسمية للحكومة وو

بينما جاءت الفضائيات العربية في ،   التواصل االجتماعية المختلفة شبكاتالجيش عبر 

المرتبة الرابعة في  لمواقع اإلخبارية األجنبيةو جاءت ا، %54المرتبة الثالثة بنسبة 

، ومن %41.5بنسبة    ، يليها في المرتبة الخامسة الفضائيات األجنبية%   43.5بنسبة 

ألجنبية الناطقة ، يليها الفضائيات ا%42السادسة بنسبة  ثم الصحف القومية في المرتبة 

الناطقون باللغة  BBC، و الCNNو ال 14باللغة العربية مثل روسيا اليوم و فرنسا 

، و من ثم اإلذاعات المحلية في المرتبة %40.5في المرتبة السابعة بنسبة  العربية

، أما %38.5، و الصحف األجنبية في المرتبة التاسعة بنسبة %39.5الثامنة بنسبة 

، و الصحف الحزبية جاءت  %23جاءت في المرتبة العاشرة بنسبة الصحف المستقلة 

بية جاءت في المرتبة ، و أخيرا اإلذاعات األجن%25نسبة في المرتبة الحادية عشر ب

التواصل االجتماعي  شبكات، تالحظ من النتيجة السابقة ان %6الثانية عشر بنسبة 

 مد عليه في الحصول علىشباب كمصدر اعالمي يعتبالنسبة للمازالت في الصدارة 

د عليها يعتم %40.5و كذلك حظيت القنوات الناطقة باللغة العربية بنسبة  المعلومة.

رصد و  الشباب عينة الدراسة في الحصول على المعلومات و هذا بتطلب ضرورة

تستهدف الدول  و أوليات خاللها لما لها من أجندات  تحليل الرسائل التى تبث من

 .الموجهه إليها 

مساهمة اإلعالم في تعريف الشباب عينة الدراسة ( إلى 3تشير بيانات الجدول رقم ) -

 الجديدة على النحو التالي: القومية  بالمشروعات

 (3جدول رقم )  

 الجديدة القومية بالمشروعاتالشباب  تعريففي  وسائل االتصالدور 
 % ك الجديدةالقومية في التعريف بالمشروعات  وسائل االتصال دور

 98.5 197 نعم

 1.5 3 ال

 100.0 111 اإلجمالي

 دال   1.111المعنوية :                       0درجة الحرية:                   022.021: 8كا

دور  وسائل االتصال لهايرون أن  %98.5( أن 2توضح نتائج الجدول السابق رقم )

من  %1.5، بينما  الجديدة القومية بالمشروعات تعريف الشباب عينة الدراسة في

 ديدة .الجالقومية بالمشروعات  همفي تعريف دور ال يرون أن لهاالشباب عينة الدراسة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب عينة الدراسة  تبين 233.231  1باختبار كا

 روعاتالمشتعريف الشباب عينة الدراسة بفي  دور وسائل االتصال لهاالذين يرون أن 

   1.111المعنوية        2الجديدة   ومن يرون العكس و ذلك عند  درجة الحرية     القومية

 ة.دالو هي نتيجة 

الشباب  اعتمد عليها اتصالأكثر وسيلة  ( 4توضح نتائج الجدول التالي رقم ) -

 الجديدة:القومية  في معرفة  المشروعات عينة الدراسة
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 (4جدول رقم )

 عليها الشباب عينة الدراسة في معرفة  المشروعات تصال اعتمدأكثر وسيلة إ

 الجديدة القومية
 % ك وسائل االتصال

التواصل االجتماعي  شبكات  84 42.0 

 34.0 68 الصحف القومية

وات التليفزيونية الحكومية المصريةنالق  57 28.5 

 22.0 44 القنوات التليفزيونية الخاصة المصرية

التليفزيونية العربيةالقنوات   32 16.0 

 9.0 18 القنوات التليفزيونية األجنبية الناطقة باللغة العربية

 7.5 15 الصحف المستقلة 

 4.5 9 الصحف الحزبية

 111 اإلجمالي

اعتمد عليها الشباب عينة الدراسة في  اتصالأكثر وسيلة ( أن 4تشير نتائج جدول رقم )

،  %42.0التواصل االجتماعي بنسبة شبكات الجديدة هى القومية معرفة  المشروعات 

أن الصحف ربما يعزي ذلك  %24يليها في المرتبة الثانية الصحف القومية بنسبة 

ثم  ،ذات مصداقيةطية المشروعات القومية الجديدة والقومية ستكون أكثر اهتماما بتغ

، يليها %28.5رية بنسبة وات التليفزيونية الحكومية المصجاءت في المرتبة الثالثة القن

أما في المرتبة ،  %11في المرتبة الرابعة  القنوات التليفزيونية الخاصة المصرية بنسبة 

، و في المرتبة السادسة جاءت  %26الخامسة جاءت القنوات التليفزيونية العربية بنسبة 

النتائج أن ، و بينت %9القنوات التليفزيونية األجنبية الناطقة باللغة العربية بنسبة 

، أخيرا جاءت الصحف  %7.5الصحف المستقلة جاءت في المرتبة السابعة بنسبة 

 .%4.5الحزبية في المرتبة األخيرة بنسبة 

 االقتصادية المشروعات  -

( رأي الشباب 5االقتصادية يوضح الجدول التالي رقم ) نحو المشروعات  -

 : عبارة 83مكون من  عينة الدراسة تجاه المشروعات االقتصادية

 (5جدول رقم )

 (111)ن                        رأي الشباب عينة الدراسة تجاه المشروعات االقتصادية

 العبارات
 معارض محايد موافق

 المتوسط
 االنحراف

 المعياري

الوزن                

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

ر محطات السكك الحديد تطوي

 لتنشيط السياحة الداخليةمهمة 
153 76.5 29 14.5 18 9.0 2.68 .634 89.3 2 

تطوير محطات السكك الحديد 

البد أن تكون من أولويات 
 اهتمامات الدولة

153 76.5 28 14.0 19 9.5 2.67 .643 89.0 1 

الطرق و الكباري ساهمت 

في ربط أجزاء جمهورية 

 مصر العربية

145 72.5 34 17.0 21 10.5 2.62 .669 87.3 2 



 القضايا المجتمعيةاعتماد الشباب على وسائل االتصال في تشكيل اتجاهاتهم نحو 

 81 8102ديسمبر  أكتوبر / – عشر السادسالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

أري أن الطرق و الكباري 
الجديدة ستساهم في التجارة 

 البينية فيما بين المحافظات

142 71.0 30 15.0 28 14.0 2.57 .726 85.7 4 

محافظة المزارع السمكية في 

في  )غليون(السويس و

كفر الشيخ من  محافظة
المشاريع المهمة التى ستزيد 

من االكتفاء الغذائي و زيادة 

 الدخل القومي

130 65.0 40 20.0 30 15.0 2.50 .743 83.3 5 

األنفاق الجديدة في سيناء و 
بورسعيد و االسماعيلية 

 ستؤدى إلى تنمية سيناء

133 66.5 32 16.0 35 17.5 2.49 .776 83.0 6 

الجديدة في اق ستساهم األنف

سيناء و بورسعيد 
 االسماعيلية في زيادة نشاطو

 الخارجيةالتجارة الداخلية و

130 65.0 32 16.0 38 19.0 2.46 .795 82.0 7 

جبل الجاللة من المشروعات 

االقتصادية المهمة التى 

 ستسهم في التنمية

122 61.0 31 15.5 47 23.5 2.38 .841 79.3 3 

الكباري أري أن الطرق و
الجديدة ستساهم في التجارة 

 الخارجية

113 56.5 43 21.5 44 22.0 2.35 .818 78.3 9 

اإلجراءات اإلدارية تعد 

 معوقة للمستثمرين
105 52.5 52 26.0 43 21.5 2.31 .804 77.0 21 

مشروع الضبعة يعد من 

قتصادية التى المشروعات اال
 ستساهم فيتولد طاقة بديلة و

 رفع االقتصاد المصري

110 55.0 40 20.0 50 25.0 2.30 .845 76.7 22 

صوامع القمح ستحافظ على 

 االنتاج المصري من القمح
103 51.5 51 25.5 46 23.0 2.29 .817 76.3 21 

مشروع مزارع العجول 

سيؤدى إلى االكتفاء الذاتي 
دون الحاجة إلى االستيراد و 

 بالتالي خفض أسعار اللحوم

105 52.5 44 22.0 51 25.5 2.27 .843 75.7 22 

استطاعت مصر من خالل 

قناة السويس الجديدة زيادة 

 معدالت الدخل القومي

82 41.0 87 43.5 31 15.5 2.26 .709 75.3 24 

نتيجة لإلصالحات 
االقتصادية تعد مصر منطقة 

 جاذبة للمستثمرين

 م24 75.3 783. 2.26 21.0 42 32.5 65 46.5 93

ير شمال مشروع خط تطو

)بئر العبد( مشروع  سيناء
مهم يجب ان تتخذ الدولة 

 خطوات سريعة نحوه

103 51.5 44 22.0 53 26.5 2.25 .849 75.0 25 

المشروعات االقتصادية في 

 مصر تدار بشكل مدروس
86 43.0 73 36.5 41 20.5 2.23 .766 74.3 26 

قانون االستثمار الجديد 

الئحته التنفيذية ساهما في و
 في مصرإعادة االستثمار 

 م26 74.3 817. 2.23 24.5 49 28.5 57 47.0 94

 بقائدة طرح شهادات استثمار
ن يبيع ساهمت في ا 11%

البعض ما لديه من دوالر 

االقبال علي شراء تلك و
 الشهادات

90 45.0 58 29.0 52 26.0 2.19 .823 73.0 27 
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استفاد المواطن البسيط من 
 المشروعات االقتصادية

 م27 73.0 673. 2.19 15.0 30 51.5 103 33.5 67

نجحت مصر في تخطى 
 اآلزمة االقتصادية

56 28.0 112 56.0 32 16.0 2.12 .654 70.7 23 

أفاد تعويم الجنيه المصري 

مقابل الدوالر إلى زيادة 

 معدالت االحتياطي

59 29.5 104 52.0 37 18.5 2.11 .686 70.3 29 

سيساهم مركز خدمة 

تتح الذى اف المستثمرين الجديد

مؤخرا في انهاء إجراءات 

 المستثمرين

 م29 70.3 882. 2.11 34.0 68 21.5 43 44.5 89

تعويم الجنية المصري أدى 

 إلى انتعاش األسواق
46 23.0 125 62.5 29 14.5 2.09 .608 69.7 11 

المليون و نصف فدان 
ستؤدي إلى االكتفاء الذاتي و 

ال تحتاج مصر إلى استيراد 

 القمح

 م11 69.7 831. 2.09 30.5 61 30.5 61 39.0 78

قامت المملكة المغربية بتعويم 

الدينار المغربي نتيجة لنجاح 
التجربة المصرية في تعويم 

 الجنيه.

66 33.0 82 41.0 52 26.0 2.07 .767 69.0 12 

قامت اإلمارات و السعودية 

بفرض القيمة المضافة تباعا 
 لما قامت به مصر

68 34.0 70 35.0 62 31.0 2.03 .808 67.7 11 

تطوير محطات السكك الحديد مهمة لتنشيط ( أن 5تشير بيانات الجدول السابق رقم )

زن نسبي بوبالنسبة للشباب عينة الدراسة السياحة الداخلية جاءت في الترتيب األول 

تطوير محطات السكك الحديد البد أن تكون من ، يليها في الترتيب الثاني 89.3%

الطرق و ء جا، أما في الترتيب الثالث %89.0أولويات اهتمامات الدولة بوزن نسبي 

، بينما %87.3الكباري ساهمت في ربط أجزاء جمهورية مصر العربية بوزن نسبي 

 لمحافظاتا جاءت أري أن الطرق و الكباري الجديدة ستساهم في التجارة البينية فيما بين

المزارع  تو في الترتيب الخامس جاء،  %85.7بوزن نسبي  في الترتيب الرابع 

السمكية في محافظة السويس و )غليون( في محافظة كفر الشيخ من المشاريع المهمة 

، بينما جاء  %83.3التى ستزيد من االكتفاء الغذائي و زيادة الدخل القومي بوزن نسبي 

في الترتيب السادس األنفاق الجديدة في سيناء و بورسعيد و االسماعيلية ستؤدى إلى 

األنفاق الجديدة في سيناء و  أن،  أما  رأي الشباب 83.0تنمية سيناء بوزن نسبي 

اء في ج  في زيادة نشاط التجارة الداخلية و الخارجيةستساهم بورسعيد و االسماعيلية 

جبل رأي الشباب و في الترتيب الثامن جاء ، %82.0ع بوزن نسبي الترتيب الساب

بوزن نسبي  الجاللة من المشروعات االقتصادية المهمة التى ستسهم في التنمية

أري أن الطرق و الكباري الجديدة ،  و توضح أيضا نتائج الجدول السابق 79.3%

،  أن %78.3بوزن نسبي التاسع ستساهم في التجارة الخارجية  جاءت في الترتيب 

و جاءت في الترتيب  %77.0بوزن نسبي  اإلجراءات اإلدارية تعد معوقة للمستثمرين

بينما جاء في الترتيب الحادي عشر مشروع الضبعة يعد من المشروعات العاشر، 

 ن نسبيبوز االقتصادية التى تولد طاقة بديلة و ستساهم في رفع االقتصاد المصري
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الثاني عشر   صوامع القمح ستحافظ على االنتاج الترتيب  و يليها في، 76.7%

الثالث عشر مشروع بينما جاء في الترتيب ، %76.3المصري من القمح بوزن نسبي 

مزارع العجول سيؤدى إلى االكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى االستيراد و بالتالي خفض 

استطاعت مصر   جاءعشرالرابع أما في الترتيب ، %75.7أسعار اللحوم بوزن نسبي 

من خالل قناة السويس الجديدة زيادة معدالت الدخل القومي و جاء في نفس الترتيب 

نتيجة لإلصالحات االقتصادية تعد مصر منطقة جاذبة للمستثمرين بوزن نسبي 

مشروع خط تطوير شمال سيناء )بئر جاء و في الترتيب الخامس عشر ،   75.3%

، %75.0تخذ الدولة خطوات سريعة نحوه بوزن نسبي العبد( مشروع مهم يجب ان ت

صادية في مصر تدار بشكل المشروعات االقت جاءتو في الترتيب السادس عشر

جاء في نفس الترتيب قانون االستثمار الجديد و الئحته التنفيذية ساهما في مدروس و

و في الترتيب السابع عشر طرح ، %74.3 بوزن نسبيإعادة االستثمار في مصر

ساهمت في ان يبيع البعض ما لديه من دوالر و االقبال  %11 بفائدةهادات استثمارش

علي شراء تلك الشهادات و جاء أيضا في نفس الترتيب استفاد المواطن البسيط من 

بينما جاء في الترتيب الثامن عشر نجحت ،  %72المشروعات االقتصادية بوزن نسبي 

، و جاء في الترتيب التاسع %70.7مصر في تخطى اآلزمة االقتصادية بوزن نسبي و 

أفاد تعويم الجنيه المصري مقابل الدوالر إلى زيادة معدالت االحتياطي و أيضا عشر 

 اجاء في نفس الترتيب سيساهم مركز خدمة المستثمرين الجديد الذى افتتح مؤخر

في الترتيب العشرين و، %70.3سيساهم في انهاء إجراءات المستثمرين بوزن نسبي 

سواق و في نفس الترتيب المليون جاء تعويم الجنية المصري أدى إلى انتعاش األ

نصف فدان ستؤدي إلى االكتفاء الذاتي و ال تحتاج مصر إلى استيراد القمح بوزن و

 قامت المملكة المغربية بتعويم الدينار شرين في الترتيب الحادي و الع ، %69.7نسبي 

، و أخيرا %69.0المغربي نتيجة لنجاح التجربة المصرية في تعويم الجنيه بوزن نسبي 

جاء في الترتيب األخير قامت اإلمارات و السعودية بفرض القيمة المضافة تباعا لما 

 . %67.7قامت به مصر بوزن نسبي 

 

 (8الشكل رقم )
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نحو المشروعات  عينة الدراسة ( ان  اتجاه الشباب1تبين من الشكل السابق رقم )

يعزي  %44.5، يليها في المرتبة الثانية ايجابي بنسبة %51.5االقتصادية محايد بنسبة 

من خالل وسائل اإلعالم و االتصال ذلك ضرورة المزيد من التواصل مع الشباب 

را ، و أخيلتعريفهم بالمشروعات االقتصادية مردودها على أفراد الشعبالشخصي 

 . %4سلبي بنسبة 

 الشرطة و الجيش المصري 

( رأي الشباب عينة الدراسة  نحو أداء الشرطة 6تظهر بيانات الجدول رقم ) -

 النحو التالي: على  و الجيش

 (2جدول رقم )

 الجيشرأي الشباب عينة الدراسة  نحو أداء الشرطة و 

رأي الشباب عينة الدراسة  

 نحو أداء الشرطة و الجيش

 معارض محايد موافق
 المتوسط
 النحرافاا

 المعياري 

الوزن                

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

يش و الشرطة الكثير قدم الج

الشهداء من أجل من الضحايا و

 بقاء الدولة المصرية 

146 73.0 30 15.0 24 12.0 2.61 .693 87.0 2 

رفضت مصر إقامة أي قواعد 

 عسكرية أجنبية على أرضها
138 69.0 41 20.5 21 10.5 2.59 .675 86.3 1 

تولى الجيش مشروعات التنمية 
 أدى إلى سرعة انجازها

140 70.0 27 13.5 33 16.5 2.54 .763 84.7 2 

قاعدة محمد نجيب قاعدة 

عسكرية مصرية تعد منطقة 

عن مصر في دفاع أولى 
 ربيةغالمنطقة ال

107 53.5 76 38.0 17 8.5 2.45 .648 81.7 4 

أدت إلى  1123سيناء 
اإلحساس بان االرهاب سينتهي 

 من مصر قريبا

101 50.5 53 26.5 46 23.0 2.28 .814 76.0 5 

استطاعت الدولة خالل الفترة 

 1123حتى  1124من 
القضاءعلى االرهاب بفضل 

 الجيش و الشرطة

85 42.5 57 28.5 58 29.0 2.13 .837 71.0 6 

( أن رأي الشباب عينة الدراسة نحو أداء الشرطة 6ر بيانات الجدول السابق رقم )تشي

أن الجيش و الشرطة  قدما الكثير من و الجيش جاء على النحو التالي حيث يرون 

الضحايا و الشهداء من أجل بقاء الدولة المصرية و جاء ذلك في المرتبة األولى بنسبة 

، يليها في المرتبة الثانية  أن مصر رفضت  إقامة أي قواعد عسكرية أجنبية 87.0%

 عاتبينما يرى الشباب أن تولى الجيش مشرو، %86.3على أرضها و ذلك بوزن نسبي 

، و %84.7و جاء ذلك في المرتبة الثالثة بوزن نسبي  التنمية أدى إلى سرعة انجازها

جاء في المرتبة الرابعة أن الشباب يرى أن قاعدة محمد نجيب قاعدة عسكرية مصرية 

، و جاء في %81.7ربية بوزن نسبي دفاع أولى عن مصر في المنطقة الغ تعد منطقة

أدت إلى اإلحساس بان  1123أن عملية سيناء  الترتيب الخامس أن الشباب يري

، و أخيرا جاء في المرتبة %76.0االرهاب سينتهي من مصر قريبا بوزن نسبي 
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القضاءعلى االرهاب  1123حتى  1124أن الدولة استطاعت خالل الفترة من  األخيرة 

 .%71.0بفضل الجيش و الشرطة بوزن نسبي 

الدراسة نحو أداء الجيش و الشرطة على  ( اتجاه الشباب عينة3يبين الشكل رقم ) -

 النحو التالي:

 

 (3الشكل رقم )

 اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو أداء الجيش و الشرطة 

( أن اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو أداء الجيش و الشرطة 2تبين بيانات الشكل رقم )

تلك النسبة بحاجة إلى إعادة دراسة ألن هذا يعنى أن تلك الجهات  %61.5ايجابي بنسبة 

بحاجة إلى المزيد من التواصل مع الشباب لتعريفهم بدور الشرطة و الجيش للحفاظ 

 ازود، باالضافة إلى المساهمة في انجعلى االستقرار في مصر داخليا و على الحد

نسبة ، محايد ب يكلة إدارية منضبطةالتنموية لما تتمتع به هذه األنظمة من ه المشروعات

 . %6.5، و أخيرا سلبي بنسبة 32.0%

على  8102( اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو عملية سيناء 4يظهر الشكل رقم ) -

 النحو التالي:

 

 ( 4الشكل رقم )

 8102اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو عملية سيناء 
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( اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو البيانات العسكرية اليومية الخاصة 4يبين الشكل رقم )

إلى  اتجاههم %35.5االنتهاء من االرهاب حيث  بانها داللة على وشك   1123بسيناء 

، %20.5اتجاههم إلى حد متوسط، ونسبة من اليعرف بلغت  %30.5حد كبير ، بينما 

أثبتت    12.441  1و باختبار  كا. %13.5بلغت نسبة اتجاههم إلى حد قليل و أخيرا 

ن أالنتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب عينة الدراسة في اتجاههم نحو 

داللة على وشك االنتهاء من االرهاب  1123البيانات العسكرية اليومية الخاصة بسيناء 

 .ةدالو هى نتيجة    1.111المعنوية     و مستوى   2درجة الحرية      عند

تولي الجيش مشروعات ( رأي الشباب نحو  7تشير بيانات الجدول التالي رقم ) -

  التنمية 

 (7جدول رقم )

 مشروعات التنميةتنفيذ لرأي الشباب نحو أفضلية تولي الجيش 

 % ك مشروعات التنميةلتنفيذ رأي الشباب نحو أفضلية تولي الجيش 

 40.5 81 بجودة فائقة. النها تتم

 33.5 67 النها تنجز في وقت قصير.

 29.0 58 النها أكثر تنظيما في إدارة المشروعات.

 14.0 28 النها تساهم في االقالل من البطالة.

 111 اإلجمالي

يرى أن تولي الجيش  عينة الدراسة  ( ان الشباب7أبرزت نتائج الجدول السابق رقم )

الثانية النها  ، يليها في المرتبة%40.5بجودة فائقة بنسبة مشروعات التنمية تتم تنفيذ ل

يرون  %29.0، بينما جاء في المرتبة الثالتة نسبة %33.5بنسبة  تنجز في وقت قصير

، و أخيرا جاء في المرتبة األخيرة النها تساهم أنها أكثر تنظيما في إدارة المشروعات

 .%24بنسبة في االقالل من البطالة 

 المحطات الكهربائية انشاء ( اتجاه الشباب نحو 5)توضح بيانات الشكل رقم  -

في توفير الطاقة الكهربائية إلى جميع أنحاء  و مدى مساهمتها الجديدة

  على النحو التالي جمهورية مصر العربية

 
 (5الشكل رقم )

 الجديدة اتجاه الشباب نحو انشاء المحطات الكهربائية
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و مدى الجديدة المحطات الكهربائية  الشباب نحو اتجاه ( 5يوضح الشكل رقم )

 ومساهمتها في توفير الطاقة الكهربائية إلى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية 

 %22إلى حد متوسط، و  اتجاههم   %22، بينما %47.5نسبة بإلى حد كبير  اتجاهه

أظهرت     75.331  1ال يعرف، و باختبار كا %10.5يراها إلى حد قليل و أخيرا 

بين الشباب عينة الدراسة نحو اتجاههم  نحو النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 المعنوية     و مستوى    2درجة الحرية    عند   انشاء المحطات الكهربائية الجديدة

 .ةدالو هى نتيجة    1.111

المحطات الكهربائية ( اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو أن 6الشكل رقم )يبين  -

ستساهم في رفع االقتصاد المصري في تصدير ما يزيد عن حاجتها على النحو 

  التالي

 

 (6الشكل رقم )

 االقتصاد المصريزيادة في  ينة الدراسة نحو  مساهمة المحطات الكهربائيةاتجاه الشباب ع

و مدى  المحطات الكهربائية اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو ( 6يوضح الشكل رقم )

تصدير ما يزيد عن حاجتها حيث أن  من خاللاالقتصاد المصري  زيادةفي  تها هممسا

 %19.5اتجاههم إلى حد متوسط، أما  %25اتجاههم إلى حد كبير، بينما  40.0%

  1باختبار كاابدى انه ليس لديه اتجاه. و %15.5اتجاههم إلى حد قليل، و أخيرا 

أوجدت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية فيما بين اتجاه الشباب عينة    17.641

المحطات الكهربائية ستساهم في رفع االقتصاد المصري في تصدير الدراسة   نحو أن 

و هى   1.111المعنوية    و مستوى    2درجة الحرية    عند   ما يزيد عن حاجتها

 ة.دال نتيجة

 العالقات السياسية الخارجية

( آراء الشباب عينة الدراسة نحو العالقات السياسية 2قم )رأظهر الجدول  -

 : عبارات 9من خالل اإلجابة على  المصرية الخارجية على النحو التالي
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(9جدول رقم )  

المصرية الخارجيةآراء الشباب عينة الدراسة نحو العالقات السياسية   

آراء الشباب عينة 
القات الدراسة نحو الع

السياسية المصرية 
 الخارجية

 معارض محايد موافق

 المتوسط
 االنحراف
 المعياري

الوزن                
 النسبي

 الترتيب
 % ك % ك % ك

تشهد مصر و الصين 
تعاون في عالقة وطيدة و

 المجال االقتصادي
114 57.0 64 32.0 22 11.0 2.46 .686 82.0 2 

مصر لها دور ريادي 
 فيما بين الدول العربية

111 55.5 55 27.5 34 17.0 2.38 .761 79.3 1 

تعد زيارة الرئيس 
األخيرة إلى سلطنة 

عمان و اإلمارات من 
الزيارات المهمة التى 
اثبتت دور مصر في 

 المنطقة العربية

101 50.5 67 33.5 32 16.0 2.35 .741 78.3 2 

ت مصر مكانتها استعاد
ح يتضبين دول أفريقيا و

ذلك من خالل الزيارات 
الدبلوماسية المتبادلة و 

 المنتديات األفريقية

107 53.5 54 27.0 39 19.5 2.34 .786 78.0 4 

استطاعت مصر ان 
تستعيد عالقتها مع  

ألمانيا في صورة تعاون 
 في جميع المجاالت

92 46.0 79 39.5 29 14.5 2.32 .713 77.3 5 

تشهد مصر تطور 
ايجابي في عالقتها مع 

 فرنسا
84 42.0 93 46.5 23 11.5 2.31 .666 77.0 6 

استطاعت مصر أن 
لة القائمة تتخطي المشك

بينها و بين روسيا بعد 
سقوط الطائرة الروسية 

 1126في أكتوبر 

88 44.0 84 42.0 28 14.0 2.30 .702 76.7 7 

نجحت مصر في تخطي 
أوجيني مع مشكلة 

 ايطاليا
70 35.0 90 45.0 40 20.0 2.15 .728 71.7 3 

استطاعت الدبلوماسية 
المصرية إلى توحيد 
الصف الفلسطينى من 

خالل المصالحة بين فتح 
 و حماس

73 36.5 65 32.5 62 31.0 2.06 .822 68.7 9 

السياسية المصرية  ( آراء الشباب عينة الدراسة نحو العالقات3أوضح الجدول الرقم )

تشهد مصر و الصين عالقة وطيدة و تعاون في  اء في الترتيب األولالخارجية حيث ج

، يليها في المرتية الثانية مصر لها دور ريادي فيما بين %82.0المجال االقتصادي 

، و جاء في المرتبة الثالثة تعد زيارة الرئيس األخيرة %79.3الدول العربية بوزن نسبي 

( من الزيارات المهمة التى اثبتت دور مصر في 1123نة عمان و اإلمارات )إلى سلط

بينما جاء في المرتبة الرابعة استعادت مصر ، %78.3المنطقة العربية بوزن نسبي 

مكانتها بين دول أفريقيا و يتضح ذلك من خالل الزيارات الدبلوماسية المتبادلة و 



 القضايا المجتمعيةاعتماد الشباب على وسائل االتصال في تشكيل اتجاهاتهم نحو 

 82 8102ديسمبر  أكتوبر / – عشر السادسالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

أن مصر أشارت النتائج إلى أن الشباب يري ، و %78.0المنتديات األفريقية بوزن نسبي 

وزن ب ان تستعيد عالقتها مع  ألمانيا في صورة تعاون في جميع المجاالت استطاعت 

و جاء في المرتبة السادسة تشهد مصر تطور ايجابي في عالقتها مع ، %77.3نسبي 

و تبين النتائج أن الشباب يرى أن مصر استطاعت  أن ، %77.0فرنسا بوزن نسبي 

 1126تتخطي المشكلة القائمة بينها و بين روسيا بعد سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 

أن مصر نجحت  في تخطي مشكلة ، بينما جاء في المرتبة الثامنة %76.7بوزن نسبي 

ة و األخيرة أن بة التاسع، و أخيرا جاء في المرت%71.7أوجيني مع ايطاليا يوزن نسبي 

الدبلوماسية المصرية  استطاعت إلى توحيد الصف الفلسطينى من خالل المصالحة بين 

 .%68.7فتح و حماس بوزن نسبي 

( اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو العالقات السياسية 7يوضح الشكل التالي رقم ) 

  المصرية الخارجية على النحو التالي

 
 (7الشكل رقم )

 اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو العالقات السياسية المصرية الخارجية
 دور مصر في سياستها ( اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو 7توضح نتائج الشكل رقم )

 %26اتجاههم ايجابي، بينما  %51حيث أن مع الدول األجنبية و العربية الخارجية 

 اتجاههم سلبي. %21اتجاههم محايد و أخيرا 

امكانية مصر حل ( رأي الشباب عينة الدراسة نحو 9يبين الجدول التالي رقم )-

 مشكلة سد النهضة :

 (9جدول رقم )

 أراء الشباب نحو حل مشكلة سد النهضة
 % ك آراء الشباب 

طبقا لالتفاقيات الخاصة بنهر النيل     80 40.0 

 32.0 64 الدبلوماسية

 16.5 33 من خالل القوانين الدولية

 5.0 10 وساطة الدول األخرى

 111 اإلجمالي
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مصرية اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو العالقات السياسية ال
الخارجية



 القضايا المجتمعيةاعتماد الشباب على وسائل االتصال في تشكيل اتجاهاتهم نحو 

 89 8102ديسمبر  أكتوبر / – عشر السادسالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

حل مشكلة سد يرى أن مصر بامكانها ( أن الشباب عينة الدراسة 9يوضح الجدول السابق رقم )

بينما  ،من عينة الدراسة  %41جاءت نسبتهم  حيث تفاقيات الخاصة بنهر النيلطبقا لال النهضة 

يرون أن حلها من خالل القوانين  %16.5يرون أن حلها عن طريق الدبلوماسية، أما  21%

 يرون أن حلها من خالل وساطة الدول األخرى. %5الدولية ، و أخيرا 

المشاركة في  نحوآراء الشباب عينة الدراسة ( 01جدول رقم )يبرز  -

 االنتخابات بصفة عامة:

(10جدول رقم )  

المشاركة في االنتخابات نحوآراء الشباب عينة الدراسة   
آراء الشباب عينة الدراسة 

المشاركة في  نحو

 االنتخابات

 معارض محايد موافق

 المتوسط
 االنحراف

 المعياري

الوزن                

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

 تطبيق قوانين االنتخابات

يعد ظاهرة صحية البد من 

 تطبيقها

151 

 
75.5 32 16.0 17 8.5 2.67 .627 89.0 2 

االنتخابات وسيلة تعد 

شرعية للتعبير بحرية دون 

 اإلساءة لآلخرين

142 71.0 44 22.0 14 7.0 2.64 .610 88.0 1 

المشاركة في االنتخابات 

 تساهم في دعم الديمقراطية
147 73.5 29 14.5 24 12.0 2.62 .692 87.3 2 

صندوق االنتخابات هو 

وسيلة لتداول السلطة في 

 البالد

121 60.5 48 24.0 31 15.5 2.45 .749 81.7 4 

المشاركة في االنتخابات  نحو( آراء الشباب عينة الدراسة 21يبين الجدول السابق رقم )

د ظاهرة عت قوانين االنتخابات حيثتطبيق بصفة عامة حيث جاء في الترتيب األول 

، بينما جاء في المرتبة الثانية تعد %89.0صحية البد من تطبيقها بوزن نسبي 

، %88.0بوزن نسبي  االنتخابات وسيلة شرعية للتعبير بحرية دون اإلساءة لآلخرين

يليها في المرتبة الثالثة  المشاركة في االنتخابات تساهم في دعم الديمقراطية بوزن 

صندوق االنتخابات هو وسيلة لتداول السلطة  الرابعة، و جاء في المرتبة %87.3نسبي  

 .%81.7في البالد بوزن نسبي 

   ( اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو المشاركة في االنتخابات على النحو التالي2يوضح الشكل رقم ) -

 

 (2ركل رقم )

 اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو المشاركة في االنتخابات

0
100

1 2 3

باتاتجاه الشباب عينة الدراسة نحو المشاركة في االنتخا
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لمشاركة نحو ااتجاههم ايجابي  من الشباب عينة الدراسة %72( أن 3الشكل رقم ) يبرز

اتجاههم سلبي  %7اتجاههم محايد و أخيرا  %11بينما في االنتخابات بصفة عامة، 

 نحو المشاركة في االنتخابات بصفة عامة.

( رأي الشباب عينة الدراسة في عدم المشاركة في 00أظهر الجدول رقم ) -

 االنتخابات على النحو التالي:

 (00جدول رقم )

 المشاركة في االنتخابات رأي الشباب عينة الدراسة في عدم

 % ك رأي المبحوثين في داللة عد المشاركة في االنتخابات

 36.5 73 تخلي الفرد عن ممارسة حقه السياسي

 21.5 43 عدم االهتمام بشئون إدارة البالد

عدم الشعور باالنتماء      39 19.5 

المواطن تعد سلبية من جانب  38 19.0 

الديكتاتوريةإعطاء فرصة لعودة   32 16.0 

 111 اإلجمالي

(   رأي الشباب عينة الدراسة في عدم المشاركة في 22يوضح الجدول السابق رقم )

تخلي الفرد عن ممارسة حقه السياسي حيث جاء في المرتبة االنتخابات داللة على 

عدم االهتمام بشئون إدارة البالد بنسبة يها في المرتبة الثانية ل، ي%36.5األولى بنسبة 

، بينما جاء في المرتبة الثالثة أن عدم المشاركة في االنتخابات تعد سلبية من 21.5%

أن عدم المشاركة إعطاء ، و أخيرا جاء في المرتبة األخيرة %29جانب المواطن بنسبة 

 .%26فرصة لعودة الديكتاتورية بنسبة 

ر ورع إلى آراء الشباب عينة الدراسة نحو (12أرار الجدول التالي رقم ) -

 الفرد باالنتماء للوطن:

 (08جدول رقم ) 

 رعور الفرد باالنتماء للوطن نحورأي الشباب عينة الدراسة 

شعور الفرد باالنتماء للوطن نحو الشباب عينة الدراسةرأي   % ك 

 56.0 112 من خالل توفير حياة كريمة

 35.5 71 من خالل توفير السكن

 29.0 58 من خالل توفير العمل

 23.5 47 زيادة االجور

 20.5 41 التخلص من البيروقراطية في اإلجراءات )مثل التراخيص، األحوال المدنية، 

 16.5 33 توفير مواصالت 

 111 اإلجمالي

( رأي الشباب عينة الدراسة في كيفية شعور الفرد 21توضح نتائج الجدول السابق رقم )

، %56خالل توفير حياة كريمة بنسبة باالنتماء للوطن حيث جاء في المرتبة األولى من 

، بينما جاء في المرتبة %35.5و جاء في المرتبة الثانية من خالل توفير السكن بنسبة 
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بة الرابعة زيادة األجور بنسبة ، يليها في المرت%19من خالل توفير العمل بنسبة الثالثة 

في المرتبة الخامسة  التخلص من البيروقراطية في اإلجراءات )مثل جاء ،  ثم 23.5%

، و أخيرا جاء في المرتبة األخيرة توفير %20.5بنسبة  (التراخيص، األحوال المدنية

 .% 16.5مواصالت بنسبة  

 القضايا االجتماعية 

 عها الشباب عينة الدراسة التى تاب(  أكثر المشروعات 13يوضح الجدول التالي رقم )

  االتصال الجماهيريمن خالل وسائل  لحل مشاكل محدودى الدخل 

 (03جدول رقم )

 عها الشباب المشروعات التى تاب

الشباب  المشروعات التى تابعها  % ك 

 43.0 86 تكافل و كرامة

الذكية.التموين باستخدام النقط من خالل البطاقات   66 33.0 

 20.5 41 التامين الصحي

المساكن االقتصادية      37 18.5 

 18.0 36 العشوائيات 

 16.0 32 بوليصة التامين "أمان" لعمال اليوميات

 111 اإلجمالي

ها الشباب عينة الدراسة  (  أكثر المشروعات التى تابع22برز الجدول السابق رقم )

حيث جاء في  االتصال الجماهيريلحل مشاكل محدودى الدخل  من خالل وسائل 

، يليها في المرتبة الثانية التموين %42تكافل و كرامة بنسبة  مشروع المرتبة األولى

، بينما جاء في المرتبة الثالثة %22باستخدام النقط من خالل البطاقات الذكية بنسبة 

اكن االقتصادية جاء في المرتبة المسمشروع ، أما %20.5الصحي بنسبة  التامين

و  %23ات في المرتبة الرابعة بنسبة العشوائيالقضاء على ، ثم %18.5الرابعة بنسبة 

 .%26أخيرا في المرتبة السادسة بوليصة التامين "أمان" لعمال اليوميات بنسبة 

اتجاهات  عينة الدراسة نحوالشباب  اتجاه( 14تشير بيانات الجدول رقم ) -

على عبارة  03مكونة من نحو القضايا االجتماعية  لدولة السياسة العامة ل

 النحو التالي:

 

 

 

 

 



 القضايا المجتمعيةاعتماد الشباب على وسائل االتصال في تشكيل اتجاهاتهم نحو 

 38 8102ديسمبر  أكتوبر / – عشر السادسالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

 (04جدول رقم )

 آراء الشباب تجاه القضايا االجتماعية

 العبارات
 معارض محايد موافق

 المتوسط
 االنحراف

 المعياري

الوزن                

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

ريادة األعمال مهمة للشباب 

إلدارة مشروع يمتلكة بدال 

 من انتظار الوظيفة

132 66.0 37 18.5 31 15.5 2.51 .750 83.7 2 

ستساهم بوليصة التامين 

لعمال اليوميات في توفير 

 األمان لهم

118 59.0 62 31.0 20 10.0 2.49 .672 83.0 1 

الت ثقافة العمل في ماز

الحكومة حلم يراود الشباب 

رغم توجبه الدولة نحو 

 ريادة األعمال

115 57.5 52 26.0 33 16.5 2.41 .758 80.3 2 

أثبتت بطاقات التموين 

الذكية نجاحا في ان يصل 

 الدعم لمستحقيه

115 57.5 47 23.5 38 19.0 2.38 .787 79.3 4 

المساكن االقتصادية الجديدة 

ساهمت في االقالل من 

 مشكلة االسكان 

106 53.0 59 29.5 35 17.5 2.36 .763 78.7 5 

استفاد كثير من الفقراء من 

 مشروع تكافل و كرامة
99 49.5 68 34.0 33 16.5 2.33 .744 77.7 6 

تقدم الدولة خدمات كافية 

لدعم برامج المرأة و 

 تمكينها 

90 45.0 65 32.5 45 22.5 2.23 .792 74.3 7 

تمكين الشباب  من تولى  

 المناصب اإلدارية
89 44.5 62 31.0 49 24.5 2.20 .808 73.3 3 

تقدم الدولة خدمات كافية 

لمتحدى اإلعاقة )توفير 

 –معدات طبية  –تدريب 

فرص  –أيام طبية مجانية 

فرص عمل(  –تعليم   

88 44.0 62 31.0 50 25.0 2.19 .811 73.0 9 

تقدم الدولة برامج نوعية 

تساهم في تنمية المجتمع 

 المحلي

87 43.5 61 30.5 52 26.0 2.17 .817 72.3 21 

ين رفع الدعم عن البنز

بالتدريج خطوة ايجابية نحو 

 االصالح االقتصادي

78 39.0 73 36.5 49 24.5 2.15 .786 71.7 22 

استطاعت مصر في الفترة 

األخيرة القضاء على 

 العشوائيات

64 32.0 81 40.5 55 27.5 2.05 .772 68.3 21 

االقتراض من البنك الدولي 

افضل من االقتراض 

 الداخلي

61 30.5 73 36.5 66 33.0 1.98 .798 66.0 22 

( اتجاه الشباب نحو السياسات العامة التى تتخذها 14بينت نتائج الجدول السابق رقم  )

يادة رحيث جاءت كخطوات لحل المشكالت االقتصادية الدولة نحو القضايا االجتماعية 
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األول  الترتيب في األعمال مهمة للشباب إلدارة مشروع يمتلكة بدال من انتظار الوظيفة

ي توفير فستساهم لتامين  و جاء في الترتيب الثاني أن بوليصة ا ، %83.7بوزن نسبي 

 مازالتبينما جاء في الترتيب الثالث أنه ، %83.0لعمال اليوميات بوزن نسبي  األمان

وزن ب رغم توجيه الدولة نحو ريادة األعمال  ثقافة العمل في الحكومة حلم يراود الشباب

يليها في المرتبة الرابعة أن الشباب يري أن بطاقات التموين و،  % 80.3     نسبي

و جاء في ، %79.3أثبتت نجاحا في ان يصل الدعم لمستحقيه بوزن نسبي الذكية 

 المساكن االقتصادية الجديدة ساهمت في االقالل من مشكلة االسكانالمرتبة الخامسة أن 

اد من استفكثير من الفقراء  و تشير النتائج أن الشباب يري أن، %78.7بوزن نسبي  

و جاء ، %77.7وزن نسبي ة السادسة بو جاء ذلك في المرتب  مشروع تكافل و كرامة

أة خدمات كافية لدعم برامج المر راء الشباب أن الدولة تقدم آلة طبقا المرتبة السابع في

 جاء تمكين الشباب  من تولى  المناصب اإلدارية  و أن ،%74.3و تمكينها بوزن نسبي 

تقدم خدمات كافية لمتحدى اإلعاقة أن الدولة  ، و%73.3بوزن نسبي في المرتبة الثامنة 

ي ف فرص عمل(  –فرص تعليم  –أيام طبية مجانية  –معدات طبية  –)توفير تدريب 

 برامج تقدم أن الدولة  العاشرةيليها في المرتبة ، %73.0بوزن نسبي  التاسعةالمرتبة 

 بينما جاء في المرتبة ، %72.3ة المجتمع المحلي بوزن نسبي نوعية تساهم في تنمي

رفع الدعم عن البنزين بالتدريج حسب رأي الشباب عينة الدراسة أن  الحادية عشر

و جاء في المرتبة الثانية ، %71.7خطوة ايجابية نحو االصالح االقتصادي بوزن نسبي 

استطاعت في الفترة األخيرة القضاء على العشوائيات بوزن نسبي عشر أن مصر 

راض االقتجاء في المرتبة األخيرة و الثالثة عشر أن الشباب يرى أن ، و أخيرا 68.3%

، و هذا يعني أن %66.0من البنك الدولي افضل من االقتراض الداخلي بوزن نسبي 

 للتفرقة بين ل الجماهيريةوسائل االتصاالشباب بحاجة إلى رؤية واضحة من خالل 

  االقتراض الداخلي و االقتراض الخارجي.

( اتجاه الشباب نحو القضايا االجتماعية على النحو 9يوضح الشكل رقم ) -

   التالي

 

(9ركل رقم )  

 اتجاه الشباب نحو القضايا االجتماعية 
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نحو القضايا  عينة الدراسة ( إلى اتجاه الشباب9تشير نتائج الشكل السابق رقم )

، يليها االتجاه المحايد بنسبة %47.5حيث جاء االتجاه االيجابي بنسبة االجتماعية 

 .%22أخيرا االتجاه السلبي بنسبة  و، 39.5%

 ( رأي الشباب عينة الدراسة تجاه 05يوضح الجدول التالي رقم ) التعليم العالي

  :عبارة 08مكونة من  و األنشطة الشبابية

 (05جدول رقم )

 رأي الشباب عينة الدراسة تجاه التعليم العالي و األنشطة الشبابية

 العبارات
 معارض محايد موافق

 المتوسط
 االنحراف

 المعياري

الوزن                

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

ريالكتاب الجامعي بحاجة إلى تطو  147 73.5 40 20.0 13 6.5 2.67 .594 89.0 2 

فقط مجرد مكان  الجامعة ليست

لتلقي العلم و لكن أيضا الكتساب 

بناء  مهارات أخرى مثل

الشخصية، محاكاة الواقع، 

االستعداد لسوق العمل.و  

125 62.5 40 20.0 35 17.5 2.45 .775 81.7 1 

مد على مازال التعليم الجامعي يعت

 التلقين
120 60.0 47 23.5 33 16.5 2.44 .761 81.3 2 

طة شاألن م الجامعة فيتساه

ية المختلف من علمية الطالب

ثقافية و رياضية و اجتماعيةو  

113 56.5 55 27.5 32 16.0 2.40 .751 80.0 4 

الكتاب االلكتروني سيكون أفضل 

 من الكتاب الورقي
108 54.0 54 27.0 38 19.0 2.35 .781 78.3 5 

م التعلي عليم الجامعي يختلف عن الت

على مد ما قبل الجامعي حيث يعت

 البحث دون التلقين

108 54.0 45 22.5 47 23.5 2.31 .828 77.0 6 

لمنح الجامعية التى توفرها تساعد ا

على زيادة نسبة المتعلمين  الدولة

 خاصة ذوى الدخل المحدود

99 49.5 59 29.5 42 21.0 2.29 .792 76.3 7 

يشهد التعليم الجامعي تطورا في 

 الفترة األخيرة من حيث التحول من

الدراسة بالنظام التقليدي إلى 

 الساعات المعتمدة

102 51.0 48 24.0 50 25.0 2.26 .834 75.3 3 

أستاذ يوجد عالقة ود بين الطالب و

الجامعة من خالل االحترام 

 المتبادل

98 49.0 52 26.0 50 25.0 2.24 .828 74.7 9 

تقدم الدولة دعم كافي لبرامج 

الشباب و الرياضة مع توافر 

 المنشآت الكافية لتلك األنشطة

89 44.5 58 29.0 53 26.5 2.18 .825 72.7 21 

تقدم الدولة دورات تدريبية 

من خالل للخريجين و الباحثين 

من  تزيددورات تدريبية  أجراء

 فرص تشغيلهم

84 42.0 62 31.0 54 27.0 2.15 .819 71.7 22 

سعر الكتاب الجامعي يتناسب مع 

االجتماعيمستوى الطالب   
65 32.5 44 22.0 91 45.5 1.87 .876 62.3 21 

الكتاب الجامعي بحاجة إلى تطوير  بوزن ( 25أظهرت نتائج الجدول السابق رقم )
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،  الجامعة ليست فقط مجرد مكان لتلقي العلم و لكن أيضا الكتساب %89.0نسبي 

مهارات أخرى مثل بناء الشخصية، محاكاة الواقع، و االستعداد لسوق العمل بوزن 

، %81.3بوزن نسبي ، مازال التعليم الجامعي يعتمد على التلقين  % 81.7 نسبي 

عية ية و ثقافية و رياضية و اجتمامن علم ةم الجامعة في األنشطة الطالبية المختلفتساه

الكتاب االلكتروني سيكون أفضل من الكتاب ، %80.0في المرتبة الرابعة بوزن نسبي 

م التعلي  التعليم الجامعي يختلف عن، %78.3الورقي في الترتيب الخامس بوزن نسبي 

مد على البحث دون التلقين في الترتيب السادس بوزن نسبي تما قبل الجامعي حيث يع

تساعد المنح الجامعية التى توفرها الدولة على زيادة نسبة المتعلمين خاصة ، 77.0%

، يشهد التعليم الجامعي تطورا %76.3ذوى الدخل المحدود في الترتيب السابع بنسبة 

مدة التقليدي إلى الساعات المعت في الفترة األخيرة من حيث التحول من الدراسة بالنظام

يوجد عالقة ود بين الطالب و أستاذ الجامعة ، %75.3في الترتيب الثامن بوزن نسبي 

، تقدم الدولة دعم %74.7من خالل االحترام المتبادل في الترتيب التاسع بوزن نسبي 

رتيب تكافي لبرامج الشباب و الرياضة مع توافر المنشآت الكافية لتلك األنشطة في ال

تقدم الدولة دورات ، و جاء في الترتيب الحادي عشر %72.7العاشر بوزن نسبي 

تشغيلهم  من فرص تزيددورات تدريبية  من خالل أجراءتدريبية للخريجين و الباحثين 

و أخيرا جاء في المرتبة األخيرة الثانية عشر سعر الكتاب  %71.7بوزن نسبي 

 .%62.3الجامعي يتناسب مع مستوى الطالب االجتماعي بوزن نسبي 

( اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو التعليم العالي 01تشير بيانات الشكل رقم ) -

  لطالبيةو األنشطة 

 

 01ركل رقم   

 التعليم العالي و األنشطة الطالبيةاتجاه الشباب عينة الدراسة نحو 
( اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو التعليم العالي و 21يوضح الشكل السابق رقم )

، يليها في المرتبة الثانية %50.5األنشطة الطالبية حيث بلغ نسبة االتجاه االيجابي 

 .%21و أخيرا جاءت محايد بنسبة ، %39.5محايد بنسبة 
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تكنولوجيا الجيل   نحو عن اتجاه الشباب عينة الدراسة( 22وضح الشكل رقم ) -

 على النحو التالي: أدت إلى ثورة في مجال االتصاالت و األعمال و انها الرابع

 

 (00ركل رقم )

 تكنولوجيا الجيل الرابع نحو اتجاه الشباب عينة الدراسة

تكنولوجيا الجيل الرابع و  اتجاه الشباب عينة الدراسة تجاه ( 22يوضح الشكل رقم )

انها أدت إلى ثورة في مجال االتصاالت و األعمال، حيث أظهرت النتائج ان نسبة 

انها أدت إلى ثورة في مجال االتصاالت و األعمال، بينما يرى إلى حد كبير  44.5%

و  %21.5إلى حد متوسط، يليها في المرتبة الثالثة إلى حد قليل بنسبة اتجاهه  14%

ظهرت النتائج وجود فروق أ 49.431  1. و باختبار كا%21أعرف بنسبة  الأخيرا 

تكنولوجيا الجيل   اتجاههم نحو عنذات داللة إحصائية بين الشباب عينة الدراسة 

  2درجة الحرية   الرابع و انها أدت إلى ثورة في مجال االتصاالت و األعمال عند

 .ةدال وهي نتيجة  1.111 المعنوية   مستوىو

 المناطق التكنولوجية ( عن معرفة الشباب عينة الدراسة عن08يبين الشكل رقم ) -

 على النحو التالي:

 

 (08ركل رقم )

 معرفة الشباب بالمناطق التكنولوجية
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سة يعرفون المناطق من الشباب عينة الدرا %42.5( أن نسبة 21يبين الشكل السابق رقم )

أظهرت النتائج وجود فروق  4.511  1باختبار كاال يعرفون عنها و  %57.5ما جية بينوالتكنول

ذات داللة إحصائية بين الشباب عينة الدراسة عن معرفتهم بالمناطق التكنولوجية عند درجة 

 و هي نتيجة دالة.  1.111و مستوى المعنوية      2الحرية    

( إلى أسباب عدم معرفة الشباب عينة الدراسة 26الجدول رقم ) نتائجشيرت -

 على النحو التالي بالمناطق التكنولوجية 

(60جدول رقم )  

 أسباب عدم معرفة الشباب عينة الدراسة بالمناطق التكنولوجية
 % ك االسباب

 24.0 48 التغطية اإلعالمية ضعيفة

 16.0 32 ليس لدى معلومات كافية عنها

 13.0 26 وزارة االتصاالت بتقديم المعلومات الكافية عنهالم تقم            

 9.5 19 لم اسمع عنها حتى من األصدقاء أو األقارب أو الزمالء 

 225 اإلجمالي

عدم معرفتهم تعزي أن  %14( أن نسبة 16توضح بيانات الجدول السابق رقم )

ن التغطية اإلعالمية ، يليها في المرتبة الثانية أبالمناطق التكنولوجية ترجع إلى ضعف 

إلى أن وزارة االتصاالت لم تقم يشير  %22ليس لديه معلومات كافية عنها بينما  26%

لم اسمع عنها حتى من األصدقاء أو  %9.5قديم المعلومات الكافية عنها، و أخيرا بت

 األقارب أو الزمالء.

 اإلعالم و التغطية اإلعالمية

و التغطية اإلعالمية على  ( آراء الشباب تجاه اإلعالم 07رقم )توضح بيانات الجدول 

 : من خالل ست عبارات النحو التالي

(07جدول رقم )  

التغطية اإلعالمية آراء الشباب تجاه اإلعالم و  

 العبارات
 معارض محايد موافق

 المتوسط
 االنحراف
 المعياري

الوزن                
 النسبي

 الترتيب
 % ك % ك % ك

التواصل االجتماعي  شبكات
تسخدم بشكل فعال في حرب 

 الشائعات
126 63.0 55 27.5 19 9.5 2.54 .664 84.7 2 

يحاول بعض اإلعالم العربي 
 افتعال ازمات داخل مصر

132 66.0 40 20.0 28 14.0 2.52 .730 84.0 1 

أفضل مشاهدة القنوات 
قة الناط الفضائية التليفزيونية
 باللغة العربية

104 52.0 57 28.5 39 19.5 2.33 .783 77.7 2 

القنوات التليفزيونية الفضائية 
الخاصة أفضل من القنوات 

 التليفزيونية الفضائية الحكومية
88 44.0 73 36.5 39 19.5 2.25 .760 75.0 4 

القنوات التليفزيونية الفضائية 
المصرية أكثر مصداقية من 
 القنوات الفضائية األجنبية 

83 41.5 52 26.0 65 32.5 2.09 .858 69.7 5 

facebookالفيسبوك  أصدق  
 وسيلة إعالمية بالنسبة لي

68 34.0 57 28.5 75 37.5 1.97 .847 65.7 6 
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التواصل  شبكاتيرى أن  عينة الدراسة أن الشباب( 27يوضح الجدول السابق رقم )

خدم بشكل فعال في حرب الشائعات حيث جاءت في المرتبة األولى تاالجتماعي تس

أن بعض اإلعالم ن الشباب يرى با، يليها في المرتبة الثانية %84.7بوزن نسبي 

، يليها في المرتبة الثالثة %84.0بوزن نسبي  حاول افتعال ازمات داخل مصرالعربي ي

أفضل مشاهدة القنوات الفضائية التليفزيونية الناطقة باللغة العربية بوزن نسبي 

ل القنوات التليفزيونية الفضائية الخاصة أفض، بينما جاء في المرتبة الرابعة 77.7%

 ، و جاء في المرتبة%75.0من القنوات التليفزيونية الفضائية الحكومية بوزن نسبي 

الخامسة القنوات التليفزيونية الفضائية المصرية أكثر مصداقية من القنوات الفضائية 

أصدق وسيلة  facebook، و أخيرا جاء الفيسبوك %69.7األجنبية بوزن نسبي 

 .%65.7إعالمية بالنسبة لي بوزن نسبي 

( إلى اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو اإلعالم و التغطية 03يشير الشكل رقم ) -

   اإلعالمية على النحو التالي

 

 (03ركل رقم )

 اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو اإلعالم و التغطية اإلعالمية

إلى أن اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو اإلعالم و التغطية ( 22يشير نتائج الشكل رقم )

، و أخيرا في المرتبة  %42.0، يليها في المرتبة الثانية %51.5اإلعالمية ايجابي بنسبة 

  %6.5سلبي بنسبة الثالثة 

م الدولة لوسائل استخدعن آراء الشباب نحو ا( 04شير بيانات الشكل رقم )ت- -

  لإلعالم عن أنشطتها:اإلعالمية الكافية 
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(04ركل رقم )  

 عالن عن نشاطتهالإلوسائل اإلعالمية الكافية لالشباب نحو استخدام الدولة ل اتجاه
وسائل لالشباب عينة الدراسة نحو استخدام الدولة ل اتجاه( 24يوضح الشكل رقم )

إلى حد كبير اتجاههم  %39.5حيث يري نسبة   أنشطتهاعن  ماإلعالمية الكافية لإلعال

د ، يليها في المرتبة الثانية إلى حأنشطتهاعن  مأن الدولة تستخدم وسائل كافية لإلعال

و  ال أعرف  %11، و جاء في المرتبة الثالثة إلى حد قليل بنسبة %22متوسط بنسبة 

أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية بين   43.441  1و باختبار كا %7.5بنسبة 

عن  المإلعلوسائل اإلعالمية الكافية لنحو استخدام الدولة الشباب عينة الدراسة  اتجاه 

 .ةدال و هى نتيجة  1.111المعنوية    و مستوى  2درجة الحرية    عند  أنشطتها

 : نتائج الفروضثانيا: 

 الفرض األول:

توجد عالقة ارتباطية  ذات داللة إحصائية بين درجة اهتمام  الشباب عينة الدراسة 

 بالقضايا المجتمعية واتجاههم نحو المشروعات االقتصادية.

( العالقة بين درجة اهتمام  الشباب عينة الدراسة 23الجدول التالي رقم ) يتضح من-

 بالقضايا المجتمعية واتجاههم نحو المشروعات االقتصادية على النحو التالي 

 (02جدول رقم )

 العالقة بين درجة اهتمام  الشباب عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية 

 و اتجاههم نحو المشروعات االقتصادية
درجة اهتمام عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية              

 

 اتجاههم نحو المشروعات االقتصادية

 درجة اهتمام عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية

معامل ارتباط 

 بيرسون

مستوي 

 المعنوية
 الداللة

*1.060 اتجاههم نحو المشروعات االقتصادية  دال  1.183 

 مبحوث 811 حجم العينة
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( وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية 23يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

نحو المشروعات  همالقضايا المجتمعية و اتجاهاهتمام الشباب عينة الدراسة ببين 

و هي دالة عند مستوى  1.060االقتصادية، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

حقق الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية  ذات و بناء على ماسبق يت،  1.183معنوية 

داللة إحصائية بين درجة اهتمام  الشباب عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية و اتجاههم 

توجد عالقة ارتباطية  ذات داللة نحو المشروعات االقتصادية. بناء على ما سبق 

حو عية و اتجاههم نإحصائية بين درجة اهتمام  الشباب عينة الدراسة بالقضايا المجتم

 المشروعات االقتصادية.

  : الثانيالفرض 

نة الدراسة عيالشباب توجد عالقة ارتباطية  ذات داللة إحصائية بين درجة اهتمام 

 .اتجاههم نحو اداء الشرطة والجيشبالقضايا المجتمعية و

 (09جدول رقم )

 العالقة بين درجة اهتمام  الشباب عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية 

 و اتجاههم نحو أداء الشرطة و الجيش
درجة اهتمام عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية              

 

 و اتجاههم نحو اداء الشرطة والجيش

 درجة اهتمام عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية

معامل ارتباط 

 بيرسون

مستوي 

 المعنوية
 الداللة

 دال 1.188 *0.162 و اتجاههم نحو اداء الشرطة والجيش

 مبحوث 811 حجم العينة

( وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية 29يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

نحو أداء الشرطة  هملقضايا المجتمعية و اتجاهاهتمام  الشباب عينة الدراسة بابين 

و هي دالة عند مستوى  1.068والجيش، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

يتحقق الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية  ذات  ، و بناء على ماسبق 1.111معنوية 

داللة إحصائية بين درجة اهتمام  الشباب عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية و اتجاههم 

 والجيش. نحو أداء الشرطة

  :الثالثالفرض 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين مدي مساهمة اإلعالم في ادراك الشباب  

 عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية واتجاههم نحو اإلعالم و التغطية اإلعالمية.

 (81جدول رقم )

بالقضايا العالقة بين درجة مساهمة اإلعالم في ادراك الشباب عينة الدراسة 

 المجتمعية و اتجاههم نحو اإلعالم و التغطية اإلعالمية.
 مدي مساهمة اإلعالم في ادراك المبحوثين

بالقضايا المجتمعية   

 واتجاههم نحو اإلعالم و التغطية اإلعالمية

مدي مساهمة اإلعالم في ادراك المبحوثين بالقضايا 

 المجتمعية

معامل ارتباط 

 بيرسون

مستوي 

 المعنوية
 الداللة

*1.057 واتجاههم نحو اإلعالم و التغطية اإلعالمية  دال 1.186 

 مبحوث 811 حجم العينة
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( وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية 11يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

بين مدي مساهمة اإلعالم في ادراك الشباب عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية واتجاههم 

و هي  1.057نحو اإلعالم و التغطية اإلعالمية. حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

القائل وجود ، و بناء على ماسبق يتحقق الفرض 1.186دالة عند مستوى معنوية 

عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين مدي مساهمة اإلعالم في ادراك الشباب عينة 

 الدراسة بالقضايا المجتمعية واتجاههم نحو اإلعالم و التغطية اإلعالمية لهذه القضايا. 

 لفرض الرابع األولا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعات اهتمام الشباب 

  النوع المتمثلة  في عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية  وفقا للمتغيرات الديموجرافية

  و ينبثق من هذا الفرض والفرقة الدراسية والمستوي االقتصادي االجتماعي

 :لفرض الرابع األولا -

 متوسطات درجات مجموعات اهتمام الشبابتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 لنوع.  ي االديموجراف معية  وفقا للمتغيرعينة الدراسة بالقضايا المجت
العالقة بين متغير النوع و االهتمام   ( 12يتضح من الجدول التالي رقم ) -

 بالقضايا المجتمعية 

(80جدول رقم )  

النوع و االهتمام بالقضايا المجتمعيةالعالقة بين متغير   

 المتوسط العدد النوع
االنحرا  

 المعياري

 مؤررات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 671. 1.76 76 ذكر
ت= 

1.246 
293 

1.111 

 دال
12 انثي

4 

1.99 .669 

وجود  T-Test( أنه باستخدام اختبار )ت( 12يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

ة بالقضايا المجتمعي الشباب عينة الدراسةإحصائية في درجة اهتمام لة فروق ذات دال

وفقا لمتغير النوع، أى أن متغير النوع عامال مؤثرا في درجة االهتمام بالقضايا 

و هي قيمة دالة  1.246حيث بلغت قيمة ت=  لدى الشباب عينة الدراسة المجتمعية

بين الذكور  يوجد اختالف واضح ( أى انه      1.111)   إحصائيا عند مستوى معنوية 

 قدفحيث يوجد فروق في المتوسطات  ،تمام بالقضايا المجتمعيةاإلناث و درجة االهو

الذكور في المرتبة الثانية و  1.99جاء في المرتبة األولى اإلناث بمتوسط حسابي 

أي أن  متغير النوع يؤثر على درجة االهتمام بالقضايا  1.76 بمتوسط حسابي 

بناء و المتمثلة في القضايا االجتماعية و االقتصادية و األمنية و السياسية. المجتمعية

ذات داللة إحصائية بين درجة اهتمام  توجد فروقعلى ذلك يتحقق الفرض القائل 

 .لنوعا يالديموجراف متغيرعينة الدراسة بالقضايا المجتمعية  وفقا للالشباب 
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 الفرض الرابع الثاني: -

 متوسطات درجات مجموعات اهتمام الشبابذات داللة إحصائية بين  توجد فروق

ية و ة) الفرقة الدراسالديموجرافي اتعينة الدراسة بالقضايا المجتمعية  وفقا للمتغير

 .(االجتماعيالمستوى االقتصادي 

)  ات الديموجرافيةتغيرالم(   العالقة بين 11يتضح من الجدول التالي رقم ) -

الشباب عينى  هتمامو ا الفرقة الدراسية و المستوى االقتصادي االجتماعي(

 بالقضايا المجتمعية  الدراسة

 (88جدول رقم )

 الفرقة الدراسية  و المستوى االقتصادي االجتماعي  يالعالقة بين متغير

 بالقضايا المجتمعية و اهتمام الشباب عينة الدراسة

 المتغيرات الديموجرافية

 المتوسط العدد

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 689. 1.88 50 الفرقة االولي الفرقة الدراسية

5.121ف=   
2 

296 
دال 1.111  

 586. 2.06 50 الفرقة الثانية

 712. 2.06 50 الفرقة الثالثة

 635. 1.62 50 الفرقة الرابعه

 677. 1.91 200 اإلجمالي

المستوي االقتصادي 

 االجتماعي

 672. 1.96 54 منخفض

1.437ف=   
2 

297 

غير  1.625

 دال

 656. 1.91 99 متوسط

 732. 1.83 47 مرتفع

 677. 1.91 200 اإلجمالي

تحليل التباين أحادي االتجاه ( أنه باستخدام 11يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

One -Way ANOVA  وجود فروق ذات داللة لمتوسطات درجات المبحوثين

اهتمام الشباب عينة الدراسة بالقضايا بين متوسطات درجات مجموعات إحصائية 

المجتمعية وفقا للمتغير الديموجرافي الفرقة الدراسية ، أى أن متغير الفرقة الدراسية 

و  5.121عامال مؤثرا في درجة االهتمام بالقضايا المجتمعية حيث بلغت قيمة ف= 

اختالف  يوجد( أى انه       1.111معنوية )   هي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 

واضح بين الفرق الدراسية األربعة و درجة االهتمام بالقضايا المجتمعية حيث يوجد 

فروق في المتوسطات حيث جاء في المرتبة األولى الفرقة الثانية و الثالثة  بمتوسط 

، و في المرتبة 1.8 في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي الفرقة األولى و  2.06حسابي 

يؤثر على  الفرقة الدراسيةأي أن  متغير  1.62الثالثة الفرقة الرابعة  بمتوسط حسابي 

درجة االهتمام بالقضايا المجتمعية المتمثلة في القضايا االجتماعية و االقتصادية و 

 األمنية و السياسية. 
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درجات لمتوسطات  One -Way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه باستخدام 

بين متوسطات درجات مجموعات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية المبحوثين 

اهتمام الشباب عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية وفقا للمتغير الديموجرافي المستوى 

االقتصادي االجتماعي ، أى أن متغير المستوى االقتصادي االجتماعي  ليس عامال 

و هي قيمة  1.437بالقضايا المجتمعية حيث بلغت قيمة ف= مؤثرا في درجة االهتمام 

أى انه ال يوجد اختالف واضح  ،(1.625غير دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )   

بين المستوى االقتصادي االجتماعي و درجة االهتمام بالقضايا المجتمعية حيث اليوجد 

درجة  يؤثر علىتماعي الالمستوى االقتصادي االجأي أن  متغير فروق في المتوسطات،

بالقضايا المجتمعية المتمثلة في القضايا االجتماعية و الشباب عينة الدراسة هتمام ا

 .االقتصادية و األمنية و السياسية

 ية ذات داللة إحصائ توجد فروقالفرض القائل  شبه جزئي من و بناء على ذلك يتحقق

قضايا المجتمعية  عينة الدراسة بال الشباب اهتمامبين متوسطات درجات مجموعات 

ئية  ذات داللة إحصا فروق، بينما التوجد الفرقة الدراسية وفقا للمتغير الديموجرافي

اهتمام الشباب عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية   بين متوسطات درجات مجموعات

 و المستوى االقتصادي االجتماعي.

  : الخامسالفرض 

ة عين الشباباتجاه  متوسطات درجات مجموعات إحصائية بينداللة توجد فروق ذات 

لفرق ا – النوع ة )الديموجرافي اتالدراسة  نحو المشروعات االقتصادية وفقا للمتغير

 و ينبثق من هذا الفرض:. المستوى االقتصادي االجتماعي( –الدراسية 

 :الفرض الخامس األول -

اتجاه الشباب  درجات مجموعاتمتوسطات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 .الديموجرافي النوع وفقا للمتغير عينة الدراسة  نحو المشروعات االقتصادية

الشباب  تجاهالعالقة بين متغير النوع و ا( 12يتضح من الجدول التالي رقم ) -

 نحو المشروعات االقتصادية على النحو التالي  عينة الدراسة

(38جدول رقم )  

 العالقة بين متغير النوع 

 نحو المشروعات االقتصاديةالشباب عينة الدراسة تجاه او 

 المتوسط العدد النوع
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 52915. 2.5000 76 ذكر
2.362ت=   293 

غير  1.164

 58497. 2.3468 124 انثي دال
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عدم  T-Test( أنه باستخدام اختبار )ت( 12يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

عينة الدراسة و المشروعات الشباب  تجاهوجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ا

جاه نحو االتعامال مؤثرا في ليس  االقتصادية وفقا لمتغير النوع، أى أن متغير النوع 

دالة إحصائيا غير و هي قيمة  2.362قيمة ت=  حيث بلغت المشروعات االقتصادية

تالف واضح بين الذكور و يوجد اخأى انه ال (     1.164عند مستوى معنوية )   

 قدفيوجد فروق في المتوسطات الحيث  االتجاه نحو المشروعات االقتصادية اإلناث و

اإلناث  يةالثانفي المرتبة و  2.5000 الذكور في المرتبة األولى بمتوسط حسابي   جاء

المشروعات  االتجاه نحويؤثر على الأي أن  متغير النوع   2.3468بمتوسط حسابي 

ائية ذات داللة إحص د فروقووجبيتحقق الفرض القائل ال و بناء على ذلك  .االقتصادية

 وفقا للمتغيرعينة الدراسة بالمشروعات االقتصادية الشباب ين درجة اهتمام ب

 .لنوعا يالديموجراف

 : الفرض الخامس الثاني -

ة عين الشباب اتجاه متوسطات درجات مجموعاتذات داللة إحصائية بين  توجد فروق

وفقا للمتغيرات الديموجرافية) الفرقة الدراسية  نحو المشروعات االقتصادية الدراسة 

 و المستوى االقتصادي االجتماعي(.

رات الديموجرافية ) (   العالقة بين المتغي14يتضح من الجدول التالي رقم ) -

االتجاه نحو المشروعات الفرقة الدراسية و المستوى االقتصادي االجتماعي( و 

  االقتصادية

 (84جدول رقم )

 (الفرقة الدراسية  و المستوى االقتصادي االجتماعي)العالقة بين متغيري 

 و االتجاه نحو المشروعات االقتصادية

 المتغيرات الديموجرافية

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 54248. 2.5400 50 الفرقة االولي الفرقة الدراسية

2.233ف=   
2 

296 

غير  1.143

 دال

 53452. 2.4000 50 الفرقة الثانية

 59281. 2.3400 50 الفرقة الثالثة

 59281. 2.3400 50 الفرقة الرابعه

 56797. 2.4050 200 اإلجمالي

المستوي االقتصادي 

 االجتماعي

 55952. 2.3704 54 منخفض

2.125ف=   
1 

297 
دال 1.151  

 59545. 2.4949 99 متوسط

 48759. 2.2553 47 مرتفع

 56797. 2.4050 200 اإلجمالي

 One -Wayتحليل التباين أحادي االتجاه ( أنه باستخدام 14يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

ANOVA  بين متوسطات درجات وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتوسطات درجات المبحوثين
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رقة غير الديموجرافي الفوفقا للمت نحو المشروعات االقتصاديةالشباب عينة الدراسة  اتجاهمجموعات 

 االتجاه نحو المشروعات االقتصاديةفي درجة غير مؤثر ، أى أن متغير الفرقة الدراسية عامال الدراسية

( أى انها 1.143دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )   غير  و هي قيمة   2.233ف= حيث بلغت قيمة

حيث  ةياالتجاه نحو المشروعات االقتصاديوجد اختالف واضح بين الفرق الدراسية األربعة و درجة ال

و  2.5400حسابي الفرقة األولى بمتوسط يوجد فروق في المتوسطات حيث جاء في المرتبة األولى ال

ابعة  الر الثالثة و ، و في المرتبة الثالثة الفرقة2.4000 في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  فرقة الثانيةال

لدى الشباب عينة   االتجاهيؤثر على درجة ال الفرقة الدراسيةأي أن  متغير 2.3400بمتوسط حسابي 

  نحو المشروعات االقتصادية. الدراسة

لمتوسطات درجات  One -Way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه باستخدام 

اتجاه بين متوسطات درجات مجموعات وجود فروق ذات داللة إحصائية المبحوثين 

وى وفقا للمتغير الديموجرافي المست نحو المشروعات االقتصاديةالشباب عينة الدراسة 

االقتصادي االجتماعي ، أى أن متغير المستوى االقتصادي االجتماعي  عامال مؤثرا 

و هي  2.125ف= حيث بلغت قيمة  االتجاه نحو المشروعات االقتصاديةفي درجة 

( أى انه  يوجد اختالف واضح بين 1.151قيمة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )

 حيث االتجاه نحو المشروعات االقتصاديةى االقتصادي االجتماعي و درجة المستو

جاء المستوى االقتصادي االجتماعي )متوسط( في فقد  يوجد فروق في المتوسطات

المستوى االقتصادي ، يليه في المرتبة الثانية 2.4949المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

في المرتبة الثالثة المستوى ، و أخيرا 2.3704منخفض بمتوسط حسابي االجتماعي 

المستوى أن  متغير  ، أي 2.2553االقتصادي االجتماعي )مرتفع( بمتوسط حسابي 

 االتجاه نحو المشروعات االقتصادية.يؤثر على درجة االقتصادي االجتماعي 

ئية  ذات داللة إحصا توجد فروقانه الفرض القائل شبه جزئي  و بناء على ذلك يتحقق

نحو المشروعات الشباب عينة الدراسة  اتجاهبين متوسطات درجات مجموعات 

 ما ال، بينالمستوى االقتصادي االجتماعي وفقا للمتغير الديموجرافي   االقتصادية

اتجاه الشباب عينة بين متوسطات درجات مجموعات ذات داللة إحصائية   توجد فروق

 ة.يالفرقة الدراس وفقا للمتغير الديموجرافي  الدراسة نحو المشروعات االقتصادية

 الفرض السادس: 

ن من الشباب عينة الدراسة نحو داللة إحصائية بين اتجاه المبحوثيتوجد فروق ذات 

أداء الشرطة و الجيش وفقا للمتغيرات الديموجرافية المتمثلة في النوع والفرقة 

 ينبثق من هذا الفرض: ، والدراسية والمستوي االقتصادي االجتماعي

  الفرض السادس األول -

ن من الشباب عينة الدراسة نحو داللة إحصائية بين اتجاه المبحوثيتوجد فروق ذات 

 أداء الشرطة و الجيش وفقا للمتغير الديموجرافي النوع. 

( العالقة بين متغير النوع و االتجاه نحو أداء الشرطة 15يتضح من الجدول التالي رقم )

 الجيش على النحو التالي و 
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(58جدول رقم )  

أداء الشرطة و الجيشالعالقة بين متغير النوع و االتجاه نحو   

 المتوسط العدد النوع
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 56195. 2.6316 76 ذكر
2.472ت=   293 

غير  1.242

 64392. 2.5000 124 انثي دال

عدم وجود فروق  T-Test( أنه باستخدام اختبار )ت( 15يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

عينة الدراسة و أداء الشرطة و الجيش من الشباب ن ة إحصائية في درجة اتجاة المبحوثيذات دالل

وفقا لمتغير النوع، أى أن متغير النوع  ليس عامال مؤثرا في االتجاه نحو أداء الشرطة و الجيش 

(    1.242و هي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )   2.472ت= حيث بلغت قيمة 

 حيث أداء الشرطة و الجيشجاه نحو أى انه اليوجد اختالف واضح بين الذكور و اإلناث و االت

و  2.6316 بمتوسط حسابي في المرتبة األولى  الذكورجاء  فقد ،يوجد فروق في المتوسطاتال

أي أن  متغير النوع اليؤثر على االتجاه  ، 2.5000بمتوسط حسابي  في المرتبة الثانية اإلناث

لة الد فروق ذات دووجبالفرض القائل  يتحققال و بناء على ماسبق   .أداء الشرطة و الجيشنحو 

من الشباب عينة الدراسة نحو أداء الشرطة و الجيش وفقا  إحصائية بين اتجاه المبحوثين

 للمتغير الديموجرافي النوع.

  الفرض السادس الثاني -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاه المبحوثين من الشباب عينة الدراسة نحو 

)الفرقة الدراسية و المستوى  ةالديموجرافي اتالجيش وفقا للمتغيرأداء الشرطة و 

 . االقتصادي االجتماعي(

الفرقة الدراسية و المستوى ( العالقة بين متغير ا16يتضح من الجدول التالي رقم )

 االتجاه نحو أداء الشرطة و الجيش على النحو التالي واالقتصادي االجتماعي 

(86جدول رقم )  

  الفرقة الدراسية و المستوى االقتصادي االجتماعيالعالقة بين متغير 

 و االتجاه نحو أداء الشرطة و الجيش
 المتغيرات الديموجرافية

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 49652. 2.7200 50 الفرقة االولي الفرقة الدراسية

1.325ف=   
2 

296 
دال 1.129  

 57143. 2.6000 50 الفرقة الثانية

 61445. 2.5000 50 الفرقة الثالثة

 72534. 2.3800 50 الفرقة الرابعه

 61595. 2.5500 200 اإلجمالي

المستوي االقتصادي 

 االجتماعي

 63444. 2.5556 54 منخفض

1.224ف=   
1 

297 

غير  1.722

 دال

 60762. 2.5758 99 متوسط

 62109. 2.4894 47 مرتفع

 61595. 2.5500 200 اإلجمالي
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تحليل التباين أحادي االتجاه ( أنه باستخدام 16يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

One -Way ANOVA  وجود فروق ذات داللة لمتوسطات درجات المبحوثين

أداء اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو بين متوسطات درجات مجموعات إحصائية 

وفقا للمتغير الديموجرافي الفرقة الدراسية، أى أن متغير الفرقة  الشرطة و الجيش

 حيث بلغت قيمة أداء الشرطة و الجيشفي درجة االتجاه نحو ا الدراسية عامال  مؤثر

يوجد  ( أى انه1.129و هي قيمة  دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )     1.325ف= 

 أداء الشرطة و الجيشاختالف واضح بين الفرق الدراسية األربعة و درجة االتجاه نحو 

حيث يوجد فروق في المتوسطات حيث جاء في المرتبة األولى الفرقة األولى بمتوسط 

، و في 2.6000 بة الثانية بمتوسط حسابي في المرتالفرقة الثانية و  2.7200حسابي 

الفرقة الرابعة جاء في المرتبة و  2.5000بمتوسط حسابي  المرتبة الثالثة الفرقة الثالثة 

يؤثر على درجة االتجاه  الفرقة الدراسيةأي أن  متغير  2.3800بمتوسط حسابي  الرابعة

 . أداء الشرطة و الجيشنحو 

لمتوسطات درجات  One -Way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه باستخدام 

بين متوسطات درجات مجموعات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية المبحوثين 

وفقا للمتغير الديموجرافي  الجيشأداء الشرطة واتجاه الشباب عينة الدراسة نحو 

المستوى االقتصادي االجتماعي ، أى أن متغير المستوى االقتصادي االجتماعي  عامال 

 1.224حيث بلغت قيمة ف=  أداء الشرطة و الجيشفي درجة االتجاه نحو  غير مؤثر

يوجد اختالف ال( أى انه  1.722دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )   غير هي قيمة و

 أداء الشرطة و الجيشبين المستوى االقتصادي االجتماعي و درجة االتجاه نحو واضح 

جاء المستوى االقتصادي االجتماعي )متوسط(  ،فقد يوجد فروق في المتوسطاتالحيث 

، يليه في المرتبة الثانية المستوى 2.5758في المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

، و أخيرا في المرتبة الثالثة 2.5556 بمتوسط حسابي (منخفض)االقتصادي االجتماعي 

أن  متغير  ، أي 2.4894المستوى االقتصادي االجتماعي )مرتفع( بمتوسط حسابي 

 .أداء الشرطة و الجيشيؤثر على درجة االتجاه نحو الالمستوى االقتصادي االجتماعي 

ية  ذات داللة إحصائ توجد فروقالفرض القائل  شبه جزئي من و بناء على ذلك يتحقق

أداء الشرطة و اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو بين متوسطات درجات مجموعات 

، وال توجد فروق ذات داللة الفرقة الدراسية  وفقا للمتغير الديموجرافي  الجيش

اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو أداء  بين متوسطات درجات مجموعاتإحصائية  

 للمتغير الديموجرافي الفرقة المستوى االقتصادي االجتماعي.الشرطة و الجيش  وفقا 

 :الفرض السابع

اتجاه المبحوثين من الشباب عينة متوسطات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 وفقا للمتغيرات الديموجرافية ) النوع القات السياسية المصرية الخارجيةالدراسة نحو الع

 و ينبثق منه: المستوى االقتصادي االجتماعي( –الفرقة الدراسية  –
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 :الفرض السابع األول

 ن من الشبابحوثياتجاه المبمتوسطات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

نحو العالقات السياسية المصرية الخارجية  وفقا للمتغير الديموجرافي  عينة الدراسة 

 النوع.

( العالقة بين متغير النوع و االتجاه نحو 17يتضح من الجدول التالي رقم ) -

 على النحو التالي العالقات السياسية المصرية الخارجية 

(87رقم ) جدول  

العالقات السياسية المصرية الخارجيةالعالقة بين متغير النوع و االتجاه نحو   

 المتوسط العدد النوع
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 68197. 2.4605 76 ذكر
1.965ت=   293 

غير  1.226

 70232. 2.3629 124 انثي دال

عدم  T-Test( أنه باستخدام اختبار )ت( 17يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

ة عينة الدراسمن الشباب ن ة إحصائية في درجة اتجاة المبحوثيوجود فروق ذات دالل

 وفقا لمتغير النوع، أى أن متغير النوع  ليسنحو العالقات السياسية المصرية الخارجية 

مة حيث بلغت قينحو العالقات السياسية المصرية الخارجية عامال مؤثرا في االتجاه 

( أى   1.226و هي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )    1.965ت= ت= 

العالقات السياسية الذكور و اإلناث و االتجاه نحو انه اليوجد اختالف واضح بين 

بة في المرت الذكور جاء ، فقد حيث اليوجد فروق في المتوسطات المصرية الخارجية

بمتوسط حسابي  في المرتبة الثانية، و اإلناث 2.4605    بمتوسط حسابي األولى 

السياسية المصرية العالقات أي أن  متغير النوع اليؤثر على االتجاه نحو  2.3629

ائية داللة إحصتوجد فروق ذات  الفرض القائل يتحقق ال بناء على ما سبق .الخارجية

ن من الشباب عينة الدراسة  نحو العالقات السياسية المصرية بين اتجاه المبحوثي

 .الخارجية  وفقا للمتغير الديموجرافي النوع

 :الثانيالفرض السابع 

اتجاه المبحوثين من الشباب متوسطات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

عينة الدراسة  نحو العالقات السياسية المصرية الخارجية  وفقا للمتغيرات 

 المستوى االقتصادي االجتماعي( –الديموجرافية )الفرقة الدراسية 

ة الدراسية و الفرق( العالقة بين متغير 13يتضح من الجدول التالي رقم ) -

و االتجاه نحو العالقات السياسية المصرية المستوى االقتصادي االجتماعي 

 الخارجية على النحو التالي 
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(28جدول رقم )  

 الفرقة الدراسية و المستوى االقتصادي االجتماعيالعالقة بين متغير 

 و االتجاه نحو العالقات السياسية المصرية الخارجية
الديموجرافيةالمتغيرات   

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 64175. 2.5800 50 الفرقة االولي الفرقة الدراسية

2.347ف=   
2 

296 

غير  1.241

 دال

 67279. 2.4200 50 الفرقة الثانية

 67763. 2.3000 50 الفرقة الثالثة

 76265. 2.3000 50 الفرقة الرابعه

 69456. 2.4000 200 اإلجمالي

المستوي 

االقتصادي 

 االجتماعي

 70834. 2.3704 54 منخفض

1.211ف=   
1 

297 

غير  1.335

 دال

 68647. 2.4242 99 متوسط

 70874. 2.3830 47 مرتفع

 69456. 2.4000 200 اإلجمالي

تحليل التباين أحادي االتجاه ( أنه باستخدام 13الجدول السابق رقم ) يتضح من بيانات

One -Way ANOVA  عدم وجود فروق ذات داللة المبحوثين لمتوسطات درجات

اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو العالقات بين متوسطات درجات مجموعات إحصائية 

غير الفرقة الدراسية، أى أن متالسياسية المصرية الخارجية وفقا للمتغير الديموجرافي 

الفرقة الدراسية  ليس عامال  مؤثرا في درجة االتجاه نحو العالقات السياسية المصرية 

و هي قيمة  غير دالة إحصائيا عند مستوى   2.347الخارجية حيث بلغت قيمة ف= 

يوجد اختالف واضح بين الفرق الدراسية األربعة و درجة  ( أى انه1.241معنوية )   

، اتيوجد فروق في المتوسطالحيث العالقات السياسية المصرية الخارجية االتجاه نحو 

في الفرقة الثانية و  2.5800جاء في المرتبة األولى الفرقة األولى بمتوسط حسابي فقد 

رقة لفاو، و في المرتبة الثالثة الفرقة الثالثة  2.4200 المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

يؤثر على درجة ال الفرقة الدراسيةأي أن  متغير  2.3000الرابعة بمتوسط حسابي 

 . العالقات السياسية المصرية الخارجيةاالتجاه نحو 

لمتوسطات درجات  One -Way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه باستخدام 

بين متوسطات درجات مجموعات وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  المبحوثين 

قا للمتغير وفالعالقات السياسية المصرية الخارجية اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو أداء 

الديموجرافي المستوى االقتصادي االجتماعي ، أى أن متغير المستوى االقتصادي 

العالقات السياسية المصرية نحو في درجة االتجاه  اعامال مؤثرليس االجتماعي  

و هي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى  1.211حيث بلغت قيمة ف= خارجية ال

اليوجد اختالف واضح بين المستوى االقتصادي االجتماعي  ( أى انه1.1335معنوية )

حيث اليوجد فروق  أداء العالقات السياسية المصرية الخارجيةو درجة االتجاه نحو 

جاء المستوى االقتصادي االجتماعي )متوسط( في المرتبة األولى  ، فقدفي المتوسطات

، يليه في المرتبة الثانية المستوى االقتصادي االجتماعي 2.4242بمتوسط حسابي 
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، و أخيرا في المرتبة الثالثة المستوى االقتصادي  2.3830بمتوسط حسابي  (مرتفع)

المستوى االقتصادي غير أن  مت ، أي 2.3704( بمتوسط حسابي منخفضاالجتماعي )

 .العالقات السياسية المصرية الخارجيةيؤثر على درجة االتجاه نحو االجتماعي ال

 بينذات داللة إحصائية   توجد فروقالفرض القائل  يتحققال و بناء على ذلك 

العالقات السياسية اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو  متوسطات درجات مجموعات

وفقا للمتغيرات الديموجرافية الفرقة الدراسية و المستوى المصرية الخارجية 

 االقتصادي االجتماعي.

 الفرض الثامن : 

ن من الشباب عينة الدراسة نحو داللة إحصائية بين اتجاه المبحوثيتوجد فروق ذات  

 –ية الفرقة الدراس – النوع ة )الديموجرافي ات وفقا للمتغير المشاركة في االنتخابات 

 و ينبثق منه: .المستوى االقتصادي االجتماعي(

 :الفرض الثامن األول -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاه المبحوثين من الشباب عينة الدراسة نحو 

 المشاركة في االنتخابات  وفقا لمتغير النوع.

نحو  االتجاه ( العالقة بين متغير النوع و 29يتضح من الجدول التالي رقم ) -

 المشاركة في االنتخابات  على النحو التالي 

(89جدول رقم )  

نحو المشاركة في االنتخابات العالقة بين متغير النوع و االتجاه  

 المتوسط العدد النوع
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 55615. 2.7237 76 ذكر
2.266ت=   293 

غير  1.145

 63236. 2.6210 124 انثي دال

عدم  T-Test( أنه باستخدام اختبار )ت( 15يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

ة عينة الدراسمن الشباب ن المبحوثي صائية في درجة اتجاهوجود فروق ذات داللة إح

نحو المشاركة في االنتخابات وفقا لمتغير النوع، أى أن متغير النوع  ليس عامال مؤثرا 

هي قيمة غير و 2.266في االتجاه نحو المشاركة في االنتخابات حيث بلغت قيمة ت= 

اليوجد اختالف واضح بين ( أى انه   1.145دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )   

حيث اليوجد فروق في   المشاركة في االنتخابات و االتجاه نحواإلناث الذكور و

في و    2.7237 الذكور بمتوسط حسابي  جاء في المرتبة األولى ، فقدالمتوسطات

أي أن  متغير النوع اليؤثر على االتجاه   2.6210اإلناث بمتوسط حسابي المرتبة الثانية 

د فروق توج يتحقق الفرض القائل الاء على ما سبق . بنالمشاركة في االنتخاباتنحو 

ن من الشباب عينة الدراسة نحو المشاركة في داللة إحصائية بين اتجاه المبحوثيذات 

 االنتخابات  وفقا للمتغير الديموجرافي النوع.
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 :الفرض الثامن الثاني -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاه المبحوثين من الشباب عينة الدراسة نحو 

لمستوي ا –ات الديموجرافية )الفرقة الدراسية متغيرلالمشاركة في االنتخابات  وفقا ل

 .االقتصادي االجتماعي(

لمتغيرات الديموجرافية ا( العالقة بين 21يتضح من الجدول التالي رقم ) -

و االتجاه  نحو المشاركة  المستوي االقتصادي االجتماعي( –)الفرقة الدراسية 

 على النحو التالي في االنتخابات  

(31جدول رقم )  

المستوي االقتصادي  –لمتغيرات الديموجرافية )الفرقة الدراسية االعالقة بين 

 و االتجاه نحو المشاركة في االنتخابات االجتماعي(.

 المتغيرات الديموجرافية

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 51745. 2.7600 50 الفرقة االولي الفرقة الدراسية

1.651ف=   
2 

296 

غير  1.532

 دال

 63116. 2.6400 50 الفرقة الثانية

 67006. 2.6000 50 الفرقة الثالثة

 59796. 2.6400 50 الفرقة الرابعه

 60517. 2.6600 200 اإلجمالي

المستوي االقتصادي 

 االجتماعي

 62333. 2.6296 54 منخفض

1.243ف=   
1 

297 

غير  1.716

 دال

 61134. 2.6465 99 متوسط

 57868. 2.7234 47 مرتفع

 60517. 2.6600 200 اإلجمالي

تحليل التباين أحادي االتجاه ( أنه باستخدام 21يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

One -Way ANOVA  عدم وجود فروق ذات داللة لمتوسطات درجات المبحوثين

ة المشاركاتجاه الشباب عينة الدراسة نحو بين متوسطات درجات مجموعات إحصائية 

وفقا للمتغير الديموجرافي الفرقة الدراسية، أى أن متغير الفرقة الدراسية   في االنتخابات

ليس عامال  مؤثرا في درجة االتجاه نحو العالقات السياسية المصرية الخارجية حيث 

( 1.532و هي قيمة  غير دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )     1.651بلغت قيمة ف= 

فرق الدراسية األربعة و درجة االتجاه نحو يوجد اختالف واضح بين ال أى انه ال

ة جاء في المرتب ، فقدحيث اليوجد فروق في المتوسطات المشاركة في االنتخابات

في المرتبة الرابعة و الفرقة الثانية و  2.7600األولى الفرقة األولى بمتوسط حسابي 

، و في المرتبة الثالثة الفرقة الثالثة  بمتوسط حسابي 2.6400 الثانية بمتوسط حسابي 

 المشاركة فياليؤثر على درجة االتجاه نحو  الفرقة الدراسيةأي أن  متغير  2.6000

 . االنتخابات

لمتوسطات درجات  One -Way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه باستخدام 
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وسطات درجات مجموعات بين متعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية المبحوثين 

اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو أداء العالقات السياسية المصرية الخارجية وفقا للمتغير 

الديموجرافي المستوى االقتصادي االجتماعي ، أى أن متغير المستوى االقتصادي 

 حيث المشاركة في االنتخاباتاالجتماعي  ليس عامال مؤثرا في درجة االتجاه نحو  

( 1.716و هي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )    1.243بلغت قيمة ف= 

أى انه  اليوجد اختالف واضح بين المستوى االقتصادي االجتماعي و درجة االتجاه 

يوجد فروق في المتوسطات نحو أداء العالقات السياسية المصرية الخارجية حيث ال

ي ( في المرتبة األولى بمتوسط حسابمرتفعتماعي )ث جاء المستوى االقتصادي االجحي

بمتوسط  ( متوسط)، يليه في المرتبة الثانية المستوى االقتصادي االجتماعي 2.7234

في المرتبة الثالثة المستوى االقتصادي االجتماعي جاء ، و أخيرا  2.6465حسابي 

االجتماعي المستوى االقتصادي أن  متغير  ، أي 2.6196)منخفض( بمتوسط حسابي 

 .المشاركة في االنتخاباتيؤثر على درجة االتجاه نحو ال

 بينذات داللة إحصائية   توجد فروقالفرض القائل  و بناء على ذلك ال يتحقق

المشاركة في اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو  متوسطات درجات مجموعات

 المستوى االقتصاديالديموجرافية الفرقة الدراسية و وفقا للمتغيرات االنتخابات

 االجتماعي.

 الفرض التاسع:

ن من الشباب عينة الدراسة نحو داللة إحصائية بين اتجاه المبحوثيتوجد فروق ذات 

فرقة ال –التعليم العالي واألنشطة الطالبية  وفقا للمتغيرات  الديموجرافية )النوع 

   وينبثق منه:المستوى االقتصادي االجتماعي(  –الدراسية 

 الفرض التاسع األول:

 ون من الشباب عينة الدراسة نحداللة إحصائية بين اتجاه المبحوثيتوجد فروق ذات  

     .األنشطة الطالبية  وفقا للمتغير الديموجرافي النوعالتعليم العالي و

( العالقة بين متغير النوع و االتجاه نحو 22يتضح من الجدول التالي رقم ) -

 الطالبية  على النحو التالي التعليم العالي و األنشطة 

(30)جدول رقم   

نحو التعليم العالي و األنشطة الطالبيةالعالقة بين متغير النوع و االتجاه    

 المتوسط العدد النوع
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 59471. 2.5789 76 ذكر
1.943ت=  دال 1.114 293   

 68645. 2.2984 124 انثي
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د توج T-Test( أنه باستخدام اختبار )ت( 22يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

عينة الدراسة نحو من الشباب ن درجة اتجاة المبحوثيفروق ذات داللة إحصائية في 

التعليم العالي و األنشطة الطالبية  وفقا لمتغير النوع، أى أن متغير النوع  عامال مؤثرا 

 1.943في االتجاه نحو التعليم العالي و األنشطة الطالبية  حيث بلغت قيمة ت= ت= 

يوجد اختالف واضح أى انه  ( 1.114و هي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )   

د فروق حيث يوجالتعليم العالي و األنشطة الطالبية  اإلناث و االتجاه نحو ن الذكور وبي

 الذكور، و 2.5789اإلناث بمتوسط حسابي جاء في المرتبة األولى  ، فقدفي المتوسطات

أي أن  متغير النوع يؤثر على االتجاه  ، 2.2984بمتوسط حسابي  في المرتبة الثانية

توجد  يتحقق الفرض القائلبناء على ما سبق  األنشطة الطالبية .التعليم العالي و نحو 

ليم نة الدراسة نحو التعن من الشباب عيداللة إحصائية بين اتجاه المبحوثيفروق ذات 

 .األنشطة الطالبية  وفقا للمتغير الديموجرافي النوعالعالي و

 :الفرض التاسع الثاني

ن من الشباب عينة الدراسة نحو المبحوثيداللة إحصائية بين اتجاه توجد فروق ذات 

 –التعليم العالي واألنشطة الطالبية  وفقا للمتغيرات  الديموجرافية )الفرقة الدراسية 

 المستوى االقتصادي االجتماعي(

العالقة بين المتغيرات الديموجرافية )الفرقة ( 21و يتضح من الجدول التالي رقم )

جتماعي( و االتجاه  نحو التعليم العالي و األنشطة الدراسية و المستوى االقتصادي اال

 الطالبية.

(38جدول رقم )  

العالقة بين المتغيرات الديموجرافية )الفرقة الدراسية و المستوى االقتصادي 

 االجتماعي(

 و االتجاه  نحو التعليم العالي و األنشطة الطالبية

 المتغيرات الديموجرافية

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 51270. 2.6800 50 الفرقة االولي الفرقة الدراسية

4.217ف=  
2 

296 
دال 1.116  

 69282. 2.3600 50 الفرقة الثانية

 65652. 2.2400 50 الفرقة الثالثة

 71742. 2.3400 50 الفرقة الرابعه

 66573. 2.4050 200 اإلجمالي

المستوي االقتصادي 

 االجتماعي

 69035. 2.2963 54 منخفض

2.229ف=   
1 

297 

غير  1.219

 دال

 65952. 2.4646 99 متوسط

 64806. 2.4043 47 مرتفع

 66573. 2.4050 200 اإلجمالي
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تحليل التباين أحادي االتجاه ( أنه باستخدام 21يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

Way ANOVA-One  وجود فروق ذات داللة   لمتوسطات درجات المبحوثين

م التعلياتجاه الشباب عينة الدراسة نحو بين متوسطات درجات مجموعات إحصائية 

وفقا للمتغير الديموجرافي الفرقة الدراسية، أى أن متغير  العالي و األنشطة الطالبية

 التعليم العالي و األنشطة الطالبيةالفرقة الدراسية  عامال  مؤثرا في درجة االتجاه نحو 

( 1.116و هي قيمة  دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )    4.217حيث بلغت قيمة ف= 

 1.116األربعة و درجة االتجاه نحو  يوجد اختالف واضح بين الفرق الدراسية  أى انه

جاء في المرتبة األولى الفرقة األولى بمتوسط  ، فقدحيث يوجد فروق في المتوسطات

، و في 2.3600 في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي الفرقة الثانية و  2.6800حسابي 

الفرقة و في المرتبة الرابعة  2.3400بمتوسط حسابي  الرابعةالمرتبة الثالثة الفرقة 

يؤثر على درجة االتجاه  الفرقة الدراسيةأي أن  متغير 2.2400  الثالثة بمتوسط حسابي 

 . التعليم العالي و األنشطة الطالبيةنحو 

لمتوسطات درجات  One -Way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه باستخدام 

بين متوسطات درجات مجموعات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  المبحوثين

ر وفقا للمتغي األنشطة الطالبيةالتعليم العالي واتجاه الشباب عينة الدراسة نحو 

الديموجرافي المستوى االقتصادي االجتماعي ، أى أن متغير المستوى االقتصادي 

 لتعليم العالي و األنشطة الطالبيةااالجتماعي  ليس عامال مؤثرا في درجة االتجاه نحو  

و هي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )    2.229ف= حيث بلغت قيمة 

( أى انه  اليوجد اختالف واضح بين المستوى االقتصادي االجتماعي و درجة 1.219

 ،يوجد فروق في المتوسطاتحيث ال التعليم العالي و األنشطة الطالبيةاالتجاه نحو 

ي ( في المرتبة األولى بمتوسط حسابمتوسطجاء المستوى االقتصادي االجتماعي ) فقد

متوسط ب )مرتفع(، يليه في المرتبة الثانية المستوى االقتصادي االجتماعي 2.4646

، و أخيرا جاء في المرتبة الثالثة المستوى االقتصادي االجتماعي 2.4043حسابي 

المستوى االقتصادي االجتماعي متغير  أن  ، أي 2.2963)منخفض( بمتوسط حسابي 

  التعليم العالي و األنشطة الطالبيةيؤثر على درجة االتجاه نحو ال

ين بذات داللة إحصائية   توجد فروقالفرض القائل جزئيا  و بناء على ذلك  يتحقق

اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو المشاركة في متوسطات درجات مجموعات 

ات داللة ذ ، بينما ال توجد فروقالفرقة الدراسية للمتغير الديموجرافيوفقا  االنتخابات

اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو  بين متوسطات درجات مجموعاتإحصائية  

 ي.المستوى االقتصادي االجتماع  وفقا للمتغير الديموجرافي المشاركة في االنتخابات

   العاررالفرض 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاه المبحوثون من الشباب عينة الدراسة نحو 

ية الفرقة الدراس –اإلعالم و التغطية اإلعالمية وفقا للمتغيرات الديموجرافية ) النوع 
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 ينبثق منه:و المستوى االقتصادي االجتماعي( –

  الفرض العارر األول

ه المبحوثون من الشباب عينة الدراسة نحو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجا

  اإلعالم و التغطية اإلعالمية وفقا للمتغير الديموجرافي النوع.

( العالقة بين متغير النوع و االتجاه   نحو 22يتضح من الجدول التالي رقم ) -

 اإلعالم و التغطية اإلعالمية على النحو التالي 

(34جدول رقم )  

 االتجاه  نحو اإلعالم و التغطية اإلعالمية العالقة بين متغير النوع و

 المتوسط العدد النوع
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 62183. 2.5000 76 ذكر
1.393ت=   293 

غر  1.271

 61283. 2.4194 124 انثي دال

عدم  T-Test( أنه باستخدام اختبار )ت( 24يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

ة عينة الدراسمن الشباب ن ة إحصائية في درجة اتجاة المبحوثيوجود فروق ذات دالل

وفقا لمتغير النوع، أى أن متغير النوع  ليس عامال  اإلعالم و التغطية اإلعالميةنحو 

حيث بلغت قيمة اإلعالم و التغطية اإلعالمية  نحو المشاركة في مؤثرا في االتجاه 

( أى انه  1.271و هي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )    1.393ت= 

اإلعالم و التغطية اليوجد اختالف واضح بين الذكور و اإلناث و االتجاه نحو 

جاء في المرتبة األولى الذكور  ، فقدحيث اليوجد فروق في المتوسطات   اإلعالمية

أي   2.4194المرتبة الثانية اإلناث بمتوسط حسابي  و في2.5000 بمتوسط حسابي 

ما  بناء على .اإلعالم و التغطية اإلعالمية أن  متغير النوع اليؤثر على االتجاه نحو 

ن داللة إحصائية بين اتجاه المبحوثيبوجود فروق ذات يتحقق الفرض القائل ال سبق 

اإلعالمية وفقا للمتغير الديموجرافي من الشباب عينة الدراسة نحو اإلعالم و التغطية 

 .النوع

  الثانيالفرض العارر 

ن من الشباب عينة الدراسة نحو ية بين اتجاه المبحوثيتوجد فروق ذات داللة إحصائ

 –اإلعالم و التغطية اإلعالمية وفقا للمتغيرات الديموجرافية ) الفرقة الدراسية 

 .المستوى االقتصادي االجتماعي(
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(35)جدول رقم   

المستوى االقتصادي  –العالقة بين المتغيرات الديموجرافية ) الفرقة الدراسية 

 و االتجاه  نحو اإلعالم و التغطية اإلعالمية االجتماعي(

 المتغيرات الديموجرافية

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 52528. 2.6400 50 الفرقة االولي الفرقة الدراسية

1.221ف=  
2 

296 
دال 1.151  

 63888. 2.4000 50 الفرقة الثانية

 53795. 2.4200 50 الفرقة الثالثة

 71742. 2.3400 50 الفرقة الرابعه

 61595. 2.4500 200 اإلجمالي

المستوي 

االقتصادي 

 االجتماعي

 65929. 2.4074 54 منخفض

1.511ف=   
1 

297 

غير  1.595

 دال

 56013. 2.4949 99 متوسط

 68078. 2.4043 47 مرتفع

 61595. 2.4500 200 اإلجمالي

تحليل التباين أحادي االتجاه ( أنه باستخدام 25يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )

One -Way ANOVA  وجود فروق ذات داللة لمتوسطات درجات المبحوثين

نحو اإلعالم و اتجاه الشباب عينة الدراسة بين متوسطات درجات مجموعات إحصائية 

وفقا للمتغير الديموجرافي الفرقة الدراسية، أى أن متغير الفرقة  التغطية اإلعالمية

ت حيث بلغ نحو اإلعالم و التغطية اإلعالمية عامال  مؤثرا في درجة االتجاه الدراسية  

( أى انه  1.151و هي قيمة  دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )    1.221قيمة ف= 

نحو اإلعالم و يوجد اختالف واضح بين الفرق الدراسية األربعة و درجة االتجاه 

حيث يوجد فروق في المتوسطات حيث جاء في المرتبة األولى الفرقة  التغطية اإلعالمية

 في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  الثالثة الفرقةو  2.6400األولى بمتوسط حسابي 

و في المرتبة   2.2400 حسابيبمتوسط  الثانية، و في المرتبة الثالثة الفرقة 2.4200

يؤثر  الفرقة الدراسيةأي أن  متغير 2.3400بمتوسط حسابي   الرابعةالرابعة الفرقة 

 . اإلعالميةاإلعالم و التغطية على درجة االتجاه نحو 

لمتوسطات درجات  One -Way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه باستخدام و

بين متوسطات درجات مجموعات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية المبحوثين 

ي وفقا للمتغير الديموجراف التغطية اإلعالميةاإلعالم واتجاه الشباب عينة الدراسة نحو 

المستوى االقتصادي االجتماعي ، أى أن متغير المستوى االقتصادي االجتماعي  ليس 

حيث بلغت قيمة ف=  اإلعالم و التغطية اإلعالميةعامال مؤثرا في درجة االتجاه 

( أى انه  اليوجد 1.595هي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )   و 1.511

اإلعالم و اضح بين المستوى االقتصادي االجتماعي و درجة االتجاه نحو اختالف و

حيث اليوجد فروق في المتوسطات حيث جاء المستوى االقتصادي  التغطية اإلعالمية

، يليه في المرتبة 2.4949االجتماعي )متوسط( في المرتبة األولى بمتوسط حسابي 
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، و أخيرا 2.4074متوسط حسابي ( بمنخفضالثانية المستوى االقتصادي االجتماعي )

ي ( بمتوسط حسابمرتفعجاء في المرتبة الثالثة المستوى االقتصادي االجتماعي )

يؤثر على درجة االتجاه المستوى االقتصادي االجتماعي الأن  متغير  ، أي 2.4043

  التعليم العالي و األنشطة الطالبيةنحو 

ين بذات داللة إحصائية   توجد فروقالفرض القائل جزئيا  و بناء على ذلك  يتحقق

اإلعالم و التغطية اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو مجموعات  متوسطات درجات

ات داللة ذ وفقا للمتغير الديموجرافي الفرقة الدراسية، بينما ال توجد فروق اإلعالمية

 اإلعالماتجاه الشباب عينة الدراسة نحو  بين متوسطات درجات مجموعاتإحصائية  

 وفقا للمتغير الديموجرافي و المستوى االقتصادي االجتماعي. و التغطية اإلعالمية

 :ةـــــــــــــــــــالخالص

أن القضايا االجتماعية المتمثلة في األسرة و الزواج و العمل   تضح من نتائج الدراسة ي

أن  يرون،و  %42جاءت في مقدمة أهم القضايا بالنسبة للشباب عينة الدراسة بنسبة 

قانون االستثمار الجديد و  و أن المشروعات االقتصادية في مصر تدار بشكل مدروس 

 .%74.3 بنسبة الئحته التنفيذية ساهما في إعادة االستثمار في مصر

بين متوسطات درجات مجموعات ذات داللة إحصائية   توجد فروقو تشير النتائج أنه 

المجتمعية  وفقا للمتغير الديموجرافي الفرقة اهتمام الشباب عينة الدراسة بالقضايا 

 الدراسية.

طرح شهادات  اإلعالن عن  يدور وسائل اإلعالم فأن الشباب لمس و من أهم النتائج 

 من دوالر و االقبال مما لديه المصريين بعضساهمت في ان يبيع التى  %11استثمار 

استفاد من المشروعات االقتصادية أن المواطن البسيط و  ، علي شراء تلك الشهادات

نجحت في تخطى  و تشير النتائج إلى أن الشباب يري أن مصر،  %72بوزن نسبي 

 أن تعويم الجنيه المصري مقابل الدوالر، و%70.7اآلزمة االقتصادية بوزن نسبي و 

سيساهم مركز خدمة المستثمرين الجديد  ، كما أن إلى زيادة معدالت االحتياطي أدي

تعويم الجنية المصري أدى  وأن ، %70.3اء إجراءات المستثمرين بوزن نسبي في انه

فاء نصف فدان ستؤدي إلى االكتفي نفس الترتيب المليون وجاء سواق و إلى انتعاش األ

يتضح من هذه  ، و%69.7الذاتي و ال تحتاج مصر إلى استيراد القمح بوزن نسبي 

وعات في اتجاه الشباب نحو المشر ديدة ساهمتالنتائج أن وسائل االتصال التقليدية و الج

 و ان كانت النسبة ليست كبيرة.بشكل ايجابي االقتصادية 

، %51.5ان  اتجاه الشباب نحو المشروعات االقتصادية محايد بنسبة  و توضح النتائج

يعزي ذلك ضرورة المزيد من التواصل  %44.5يليها في المرتبة الثانية ايجابي بنسبة 

ردود ماالتصال الشخصي لتعريفهم بو من خالل وسائل االتصال بشقيهباب الش مع

. مما يدل أن %4، و أخيرا سلبي بنسبة لمشروعات االقتصادية على أفراد الشعبا

االتصال بشقيه بحاجة إلى التركيز على االيجابيات في مجال مازالت دور وسائل 
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 .لتوضيح االنجازات و العائد منها على الشباب مستقبال المشروعات االقتصادية 

و أوجدت النتائج أنه توجد عالقة ارتباطية  ذات داللة إحصائية بين درجة اهتمام  

الشباب عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية و اتجاههم نحو المشروعات االقتصادية، و 

ة اهتمام  الشباب عينة كذلك توجد عالقة ارتباطية  ذات داللة إحصائية بين درج

 الدراسة بالقضايا المجتمعية و اتجاههم نحو المشروعات االقتصادية.

 

و أيضا ابرزت النتائج أن اتجاه الشباب نحو السياسات العامة التى تتخذها الدولة نحو 

القضايا االجتماعية كخطوات لحل المشكالت االقتصادية جاءت ريادة األعمال مهمة 

روع يمتلكة بدال من انتظار الوظيفة في الترتيب األول بوزن نسبي للشباب إلدارة مش

،و من أهم النتائج أن الشباب يرى أن االقتراض من البنك الدولي افضل من 83.7%

، و هذا يعني أن الشباب بحاجة إلى رؤية %66.0االقتراض الداخلي بوزن نسبي 

 االقتراض الخارجي. واضحة من خالل اإلعالم للتفرقة بين االقتراض الداخلي و

أن اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو أداء الجيش و الشرطة ايجابي بنسبة  النتائجتبين و 

تلك النسبة بحاجة إلى إعادة دراسة ألن هذا يعنى أن تلك الجهات بحاجة إلى  61.5%

المزيد من التواصل مع الشباب لتعريفهم بدور الشرطة و الجيش للحفاظ على 

و لن يتم ذلك إال من خالل الوسيلة اإلعالمية  ودمصر داخليا و على الحد االستقرار في

ة إلى ، باالضافاألكثر استخداما فيما بين الشباب و هى شبكات التواصل االجتماعي

از المشروعات التنموية لما تتمتع به هذه األنظمة من هيكلة إدارية المساهمة في انج

بين متوسطات ذات داللة إحصائية   فروقتوجد كما أبرزت النتائج أنه  .منضبطة

اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو أداء الشرطة و الجيش  وفقا درجات مجموعات 

 للمتغير الديموجرافي الفرقة الدراسية.

اتجاههم ايجابي نحو المشاركة في االنتخابات من الشباب   %72أن  النتائج بينتكما 

اتجاههم سلبي نحو المشاركة في  %7أخيرا  اتجاههم محايد و %11بصفة عامة، بينما 

ء واوسائل اإلعالم س من، و هي تعد نتيجة مقبولة، و هذا يتطلب االنتخابات بصفة عامة

والت توعية مستمرة بضرورة الدور اإليجابي للمشاركة الجديدة أو التقليدية القيام بج

 .خبيناتجاهات الناراء وآ قرارت السليمة النابعة مناالنتخابات مما يساهم في اتخاذ الفي 

بين متوسطات درجات مجموعات ذات داللة إحصائية   توجد فروقو أثبتت النتائج أنه 

ي وفقا للمتغير الديموجراف اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو المشاركة في االنتخابات

 الفرقة الدراسية.

د على البحث حيث يعتملتعليم الجامعي يختلف عن  التعليم ما قبل الجامعي أما بالنسبة ل

مازال طالب الجامعة بحاجة  %77.0دون التلقين في الترتيب السادس بوزن نسبي 

امعي يشهد التعليم الجحيث إلى التدريب على البحث العلمي طبقا للقواعد المنهجية، 

تطورا في الفترة األخيرة من حيث التحول من الدراسة بالنظام التقليدي إلى الساعات 
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وان كانت بعض الكليات ببعض  %75.3المعتمدة في الترتيب الثامن بوزن نسبي 

 ، مما يحدث تشويش في نظام التعليم حيث االتجاه اآلنالجامعات تعمل بالنظام التقليدي

، يوجد عالقة ود بين الطالب و أستاذ الجامعة من نحو التدريس بالساعات المعتمدة

تدريب  و ضرورة %74.7ب التاسع بوزن نسبي خالل االحترام المتبادل في الترتي

و أشارت النتائج أنه  .الطالب على الرجوع إلى مصادر متعددة ألى مقرر يدرسه

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة اهتمام عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية  

ين اتجاه ب داللة إحصائيةوفقا للمتغيرات الديموجرافية للنوع. و كذلك توجد فروق ذات 

ن من الشباب عينة الدراسة نحو التعليم العالي و األنشطة الطالبية  وفقا المبحوثي

 للمتغير الديموجرافي النوع. 

 

اللغة مشاهدة القنوات الفضائية التليفزيونية الناطقة بو تشير النتائج أن الشباب يفضل   

( أن الشباب 1الجدول رقم ) و تبين نتائجكمصدر إعالمي  %77.7العربية بوزن نسبي 

سيلة إعالمية كو يفضل مشاهدة القنوات الفضائية التليفزيونية الناطقة باللغة العربية

ح كما هو موضجاءت في الترتيب السادس  حيث لمعرفة المشروعات الجديدة في مصر

صة ا، بينما جاء في المرتبة الرابعة القنوات التليفزيونية الفضائية الخ( 4جدول رقم )في 

، و جاء في %75.0أفضل من القنوات التليفزيونية الفضائية الحكومية بوزن نسبي 

المرتبة الخامسة القنوات التليفزيونية الفضائية المصرية أكثر مصداقية من القنوات 

وات إلى المزيد من التطوبر في لت القنمازا %69.7الفضائية األجنبية بوزن نسبي 

، و أخيرا جاء ة للمحتوى الكتساب مصداقية الشبابالتناول و المعالجة اإلعالمي

 .%65.7أصدق وسيلة إعالمية بالنسبة لي بوزن نسبي  facebookالفيسبوك 

اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو اإلعالم و التغطية اإلعالمية و أظهرت النتائج أن 

ى لتلق، تحتاج إلى االهتمام بها لكي تكون المصدر الرئيسي %51.5ايجابي بنسبة 

المعلومات و الوقائع و الحقائق في ظل حروب الجيل الرابع و الجيل الخامس المتمثلة 

 في حرب الشائعات و الحرب النفسية.

 

وجود عالقة ارتباطية  ذات داللة إحصائية بين درجة اهتمام  الشباب النتائج  بينتو 

أخبرا و  الجيش.عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية و اتجاههم نحو أداء الشرطة و 

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين مدي مساهمة اإلعالم أشارت النتائج إلى 

في ادراك الشباب عينة الدراسة بالقضايا المجتمعية واتجاههم نحو اإلعالم و التغطية 

  ذات داللة إحصائية توجد فروقو أوضحت أيضا النتائج أنه  ،اإلعالمية لهذه القضايا

اتجاه الشباب عينة الدراسة نحو اإلعالم و التغطية مجموعات  توسطات درجاتبين م

يدي لإذا مازال اإلعالم بشقيه التق وفقا للمتغير الديموجرافي الفرقة الدراسية، اإلعالمية

 خاصة، لذا البد من االهتمام لمجتمع المصري عامة و الشباب بصفةو الجديد مؤثرا في ا
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 رها المهم في تشكيل اتجاه الشبابخالل تلك وسائل اإلعالم لدوبالمضمون الذي يقدم من 

 نحو القضايا المجتمعية.
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في معالجة القضايا االجتماعية للجمهور (. دور القنوات الفضائية 1126إيمان عبد الحكيم زايد ) .6

 )جامعة القاهرة  كلية اإلعالم(رسالة دكتوراه غير منشورة المصري.
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