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 ممدمة :

 ترن الذي العولمة عصر فً خاصة العالم دول فً والمادة والمثمفٌن والعلماء المفكرٌنبال  الهوٌة لضٌة شؽلت
 عن والتمٌز التفرد وتعنً وٌمٌزها الذات ٌشخص ما كل والتً تعنً الهوٌة، تحول فً عنها نتج نفسٌة أثارا 

 عن المستمر البحث على مجبرا  الفرد أصبح المعاصرة، والثمافٌة الظروؾ االجتماعٌة ظل وفً اآلخرٌن،
 . ( ٔ)  الزمن من طوٌلة لفترة واحدة التمسن بهوٌة بممدوره ٌعد فلم جدٌدة، هوٌات

وتمثل الهوٌة مجاال للصراع اإلٌدٌولوجً والسٌاسً والفكري فً العالم العربً . فالهوٌة حمال ملؽوما 
حاضر واالنؽالق واالنفتاح والمدٌم ومسؤلة جدالٌة بامتٌاز تتجاذبها ثنائٌات األصالة والمعاصرة والماضً وال

 والجدٌد وتتصارع تٌارات كثٌرة علً شرعٌة تحدٌد مضمونها .
وعلً الباحث خلك المسافة الضرورٌة لمساءلة رصٌنة لمشكلة اإلعالم فً عاللته بالهوٌة بعٌداً عن الخطاب 

مموالت المتداولة متسترة اإلٌدٌولوجً المتحرر من ضوابط التفكٌر الصارم حتً ال ٌعٌد الباحث إنتاج ال
 .( ٕ) بؽطاء المنهج والمصطلح 

وأكدت مجموعة من الدراسات اإلعالمٌة الدور المحوري والمركزي لوسائل اإلعالم الحدٌثة فً صناعة 
الهوٌة الوطنٌة؛ حٌث اكتسب مالٌٌن من األفراد شعورهم الوطنً، وما ٌتبعه من أحاسٌس بالهوٌة 

صحؾ فً اهتمام مشترن مع بعضهم اآلخر، بٌنما فتحت اإلذاعة النافذة والمواطنة، عندما وضعتهم ال
السحرٌة للخٌال فً دؼدؼة مشاعر االنتماء للجماعة، واإلحساس بالهوٌة وتحفٌزها، ولام التلفزٌون بصٌاؼة 

كما تعمل وسائل اإلعالم الجدٌدة على أكثر من مستوى ،  ( ٖ)  المٌم التً حددت الهوٌة الوطنٌة وجسدتها
فً التوحد والدمج والتجزئة والتفتٌت؛ فالتطبٌمات التكنولوجٌة الجدٌدة، ولدرة شبكة اإلنترنت، ال تتولؾ 
على لوتها فً نشر الوعً بالهوٌة، وتمرٌب الناس، وتملٌل شؤن عنصر المكان كوعاء للهوٌات الوطنٌة، 

 .( ٗ)  ات المتخٌلةوبروز هوٌات وطنٌة تتجاوز الحدود، بل تمتد هذه الموة إلى صناعة الهوٌ
 على لتعمل امتدت بل فمط؛ العاللات االجتماعٌة مستوى تؽٌرات على اإلعالم ومن هنا لم تحدث وسائل

 فئة التؽٌرات باعتباره هذه إلحداث كؤساس الشباب والهوٌة مستخدمة الثمافة منظومة على مستجدات إحداث
 ِمْعَول ٌكون أن ٌمكن كما بناء، ِمعَولَ  ٌكون أن شؤنه ومن مجتمع، أي النابض فً الملب وهً وحساسة عمرٌة
 .األخاللٌة وااللتزامات والمٌّم والمعارؾ لألفكار تهدٌم

 من عن جوابه لٌفمد والمفاهٌم األحاسٌس فً ؼربة ٌعٌش جعله من خالل فً هوٌة الشاب صراًعا تخلك وأنها
 استهالكٌة ثمافة من االتصالٌة الوسائل تفرزه وما للمجتمع، لدمه ما بٌن المد والجزر، من حالة فٌعٌش هو؟

 .مادٌة

ولهذا أصبحت لضٌة الهوٌة تحظى بؤهمٌة فائمة، وثّمة العدٌد من البرامج والمشروعات الثمافٌة التً تنفذها 
 الدولة من اجل الحفاظ على الهوٌة الوطنٌة، وتعزٌز لٌم الوالء واالنتماء للوطن .

ّوناتها المختلفة ٌنبؽً أن ٌكون عملٌة مستمرة ومتواصلة تشارن فٌها فالحفاظ على الهوٌة الوطنٌة بمك
 ( . ٘)  مختلؾ الجهات والهٌئات المعنٌة، ألنها تتعلّك بحاضر هذا الوطن ومستمبله

وانطاللا مما سبك فإن هذه الدراسة تسعً للتعرؾ علً عاللة المنوات الفضائٌة المصرٌة والخاصة وموالع 
 عم وتعزٌز الهوٌة الوطنٌة لدي الشباب .التواصل االجتماعً بد

 اإلطار العام للدراسة :
 ٌمكن رصد مشكلة الدراسة من خالل عدة عناصر :  :دراسة ال مشكلة

برزت فً اآلونة األخٌرة نداءات وصرخات تطالب باالهتمام بالهوٌة الوطنٌة وترسٌخها وتدعٌمها  - ٔ
فمد تصبح مدعاة .وتجسٌد المٌم الحضارٌة لها، وذلن من منطلك آثارها السلبٌة على الفرد والمجتمع والوطن 

 للتدخل الخارجً بل ولالحتالل أحٌاناً عندما تضعؾ هذه الهوٌة أو تذوب.
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إن التحدٌات التً تواجه الهوٌة الوطنٌة متعددة داخلٌة وخارجٌة حٌث التٌارات الهدامة والمإامرات  - ٕ
 .( ٙ)  الخفٌة والتً تسعى لزعزعتها، باإلضافة إلى ؼزو وهٌمنة بعض الثمافات والمٌم على العالم

 دولة، ةألٌ نٌعمال الوطن حصن كونها والسٌاسٌٌن المفكرٌن تمامها ورمح الوطنٌة وٌةهال لضٌة تشكل - ٖ
 الثمافً والتنوع الخصوصٌات وٌراعً واالنسجام التوافك وٌضمن الجمٌع ٌستوعب جمعً مشترنو
 . الوطن ربوع فً وجودمال
تموم وسائل االعالم بدور مهم ومإثر فً تحمٌك الوعً الوطنً وتعمٌك روح االنتماء وتعزٌز الهوٌة  - ٗ

ً أصبح فً عصرنا الحاضر  الشبابخاصة وأن ( ،  7) والحفاظ علٌها الوطنٌة  لما تمدمه  منصاعاً ومتشربا
أصبح ٌملد كل ما ووالهواتؾ المحمولة من برامج ومحتوٌات،  التواصل االجتماعًوموالع  هذه الوسائلله 

ٌشاهده عبر هذه الوسائط، من سلوكٌات وعادات وتمالٌد سواء كانت مفٌدة أم مضرة بالنسبة له، وذلن تحت 
 .( 8)  ر الموضة والتفتح على اآلخر ومواكبة تطورات العصرشعا

خطورة مرحلة الشباب باعتبارها مرحلة ترتفع فٌها المابلٌة للتؤثر حٌث ٌتطلع الشباب الً كل ما هو  – ٘
 مهاتفً عالم خٌالً بعٌدا عن مجتمع وناب ٌعٌشبالش ل اإلعالم واالتصال هإالءجعلت وسائجدٌد و
 لوسائهذه ال م دوما فً محاولة الوصول إلى هذا العالم المثالً الذي صورته وزرعته له ون، ٌفكرموأسره

ورفضه ومحاولة تؽٌٌره  المعاش ممرض اإلحباط والمنوط والٌؤس من والعه ٌهم، مما ولد لدمفً مخٌلته
 .والتمرد علٌه 

لمنوات التلٌفزٌونٌة الفضائٌة د مشكلة الدراسة فً التعرؾ علً عاللة اٌتحد السابمة ٌمكن وفً ظل العناصر
بدعم وتعزٌز الهوٌة الوطنٌة لدي الشباب  موالع التواصل االجتماعًو المصرٌة الحكومٌة والخاصة

 هذه الوسائل اإلعالمٌة تمد مدى أي إلىالجامعً، وترسٌخ مفهوم االنتماء للوطن ونشر الوعً بٌنهم ، و
 .؟ لدٌهم الوطنٌة  الهوٌة وتعمك تحفظ بمضامٌن الشباب

 :دراسة ال أهمٌة
 األهمٌة العلمٌة للدراسة : 

من أهمٌة الشباب ودورهم الفاعل فً المجتمع فهم سند األمة وثروتها فً هذه الدراسة تنبع أهمٌة  -
حاضرها وذخرها وأملها فً مستمبلها، كما أن الشباب ٌمثل ثلث العالم العربً تمرٌبا، ومن ثم ٌمكننا الحدٌث 

 التؤثٌر الذي ٌمكن أن ٌحدثه هذا الثلث فً مسارات التنمٌة وتطوٌر المٌم السائدة .عن حجم 
 سٌما وال وإنسانٌة، ووطنٌة علمٌة المصري ضرورة المجتمع فً وتعزٌزها الوطنٌة الهوٌة دراسة تشكل -

 عدٌدة بعد ما ٌسمً بثورات الربٌع العربً . النتكاسات تعرض لد الوطنٌة الهوٌة مفهوم أن

ً  عدت - ً  لضٌة الهوٌة الوطنٌة تحدٌا  بكٌفٌة تتعلك ألنها ، العالمٌة وأ  الكونٌةما ٌسمً ب عصر بشدة فً مطروحا
 . الثمافٌة وخصوصٌتنا على ذاتٌتنا الحفاظ

الهوٌة الوطنٌة هً ألوي أنواع الهوٌات الجماعٌة والدٌنٌة واللؽوٌة والحزبٌة وؼٌرها حٌث إنها تتشكل من  -
 ٌات المحلٌة المتنوعة لؽوٌة ودٌنٌة ومذهبٌة .العدٌد من الهو

 ورفع األمة هذه شؤن إعالء إلى ٌسعى بممتضاها وأمته، الفرد بٌن ضمٌرٌة روحٌة رابطة الهوٌة تمثل -
 ذات فً هً التً أمته ذاتٌة لممومات مدرًكا ٌعٌش أن الفرد على الرابطة هذه تحتم كما األمم، بٌن مكانتها
 مواجهة فً الممومات تلن على الحفاظ إلى دوًما ٌسعى وأن األمم، من ؼٌرها إزاء تماٌزها عوامل الولت
 .( 9)  واالنهٌار التحلل أسباب

نعكس على مستمبل الدول وأفرادها، ٌمثل خطورة ت، والمحافظة علٌها الهوٌة الوطنٌةبعدم االهتمام إن  -
تحمٌك ، وضمان االستمرارٌة التارٌخٌة لألمة ومن ثم فإن أهم وظائؾ الهوٌة فً المجتمعات تتمثل فً 

 .( ٓٔ)  درجة عالٌة من التجانس واالنسجام بٌن السكان فً مختلؾ جهات الوطن الواحد

وترسٌخ محتوٌاتها أمرا البد منه ؛ للحفاظ علً هذه الهوٌة  الوطنٌةٌعد الكشؾ عن مالمح ومنابع الهوٌة  –
 التً تتمتع بسمات تمٌزها عن ؼٌرها .  
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 ألهمٌة العملٌة للدراسة :ا
المنوات الفضائٌة  هدؾ بٌن وانسجام تكامل صٌؽة إٌجاد فًالً حد ما تسهم  أنهذه الدراسة  نتائجٌمكن ل -

 التعلٌمٌة كالمإسسات أخرى رسمٌة مإسسات وهدؾ ومضمون ومضمونها المصرٌة الحكومٌة والخاصة
إستراتٌجٌة  خالل من الهوٌة تدعٌم فً همم بدور المإسسات هذه تموم بحٌث واإلعالمٌة  والدٌنٌة والسٌاسٌة

 .الوطن وحب واالنتماء الوالء لٌم على تإكد واعٌة إعالمٌة

المنوات الفضائٌة المصرٌة الحكومٌة  استخدام لمعرفة كٌفٌةٌمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة تطبٌمٌاً  –
 . لهوٌةهذه ال تحدٌا ٌمثل الذي الثمافً والؽزو جدٌدال اإلعالم مواجهة فً الوطنٌة الهوٌة تدعٌم فً والخاصة

مثل جهدا علمٌا منهجٌا متخصصا فً مجال دراسة تؤثٌر المنوات الفضائٌة الحكومٌة هذه الدراسة ت -
، والخاصة وموالع التواصل االجتماعً فً تعزٌز الهوٌة الوطنٌة واالشارة الً مدي فاعلٌتها وكفاءتها 

التجاهات الطلبة نحو عاللة المنوات الفضائٌة وموالع ما تمدمه الدراسة من توضٌحات  وذلن من خالل
 تعزٌز الهوٌة الوطنٌة .                                                  ب التواصل االجتماعً 

 :دراسة ال أهداؾ
الفضائٌة سواء كانت حكومٌة او  ٌتمثل الهدؾ الرئٌسً للدارسة فً التعرؾ علً عاللة المنوات التلٌفزٌونٌة

 خاصة وموالع التواصل االجتماعً بدعم وتعزٌز الهوٌة الوطنٌة لدي الشباب المصري .

 كما سعت الدراسة إلً تحمٌك األهداؾ الفرعٌة التالٌة :

 التعرؾ علً كثافة التعرض للمنوات الفضائٌة واستخدام موالع التواصل االجتماعً . -

 وأكثر المنوات الفضائٌة مشاهدة وأهم وأكثر موالع التواصل االجتماعً استخداما.التعرؾ علً أهم  -

 معرفة دوافع مشاهدة المنوات الفضائٌة ودوافع استخدام موالع التواصل االجتماعً. -

 معرفة مدي تؤثٌر استخدام موالع التواصل االجتماعً علً مشاهدة المنوات الفضائٌة . -

 ئل اإلعالمٌة تؤثٌرا فً الهوٌة الوطنٌة.التعرؾ علً أكثر الوسا -

 . المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً فً مكونات الهوٌة الوطنٌة التعرؾ علً مدي تؤثٌر -

وترسٌخها لدي  دور المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً فً تدعٌم الهوٌة الوطنٌةمعرفة  -

 .الشباب 

 االجخماعي  . الخىاصل وموالعالقظوات الفضائية  حرسيخها في أسهمج الخي المىاطنت معرفت قيم -

إٌجاد السبل والحلول الممكنة لمواجهة التحدٌات التً تواجه الهوٌة التعرؾ علً أراء الشباب المصري فً  -
 الوطنٌة.

  : لدراسةا تساؤالت
الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً طرحت الدراسة سإاال رئٌساً وهو : ما عاللة المنوات التلٌفزٌونٌة 

 بتدعٌم وتعزٌز الهوٌة الوطنٌة لدي الشباب المصري ؟
 وانبثك من هذا التساإل عدة تساإالت فرعٌة هً : 

ما مدي مشاهدة الشباب المصري عٌنة الدراسة للمنوات التلٌفزٌونٌة الفضائٌة ومدي استخدامهم لموالع  - ٔ
 التواصل االجتماعً ؟

لموالع التواصل  همدوافع استخداموللمنوات التلٌفزٌونٌة الفضائٌة  ة الشباب المصريفع مشاهدما دوا - ٕ
 االجتماعً ؟

وما  الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً فً مكونات الهوٌة الوطنٌة ؟التلٌفزٌونٌة هل أثرت المنوات  - ٖ
 اكثر وسائل اإلعالم تؤثٌراً فً هذه الهوٌة ؟
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وترسٌخ لٌمها لدي  المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً فً تدعٌم الهوٌة الوطنٌةما دور  - ٗ
 ؟  الشباب المصري عٌنة الدراسة

 االجخماعي ؟  الخىاصل وشبكاثالقظوات الفضائية  حرسيخها في أسهمج الخي المىاطنت ما قيم - 5

 ً لترسٌخ لٌم الهوٌة الوطنٌة ؟ما صٌػ المنشورات المستخدمة فً شبكات التواصل االجتماع - ٙ

 الشباب الطصري ؟ لدى  الهوٌة الوطنٌة قيم حرسيخ في االجخماعي الخىاصل شبكاث ما أبرز - 7

ما ممترحات الشباب المصري عٌنة الدراسة لتفعٌل دور المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً   - 8
 مفهوم االنتماء للوطن ونشر الوعً بٌن الشباب ؟ فً تعزٌز وؼرس الروح الوطنٌة فً المجتمع وترسٌخ

 

 فروض الدراسة :
بعد مسح التراث العلمً الخاص بعاللة الهوٌة بوسائل اإلعالم ، وفً ضوء اإلطار النظري للدراسة 

 وأهدافها تم صٌاؼة الفروض العلمٌة علً النحو التالً :
ض للمنوات الفضائٌة ولشبكات التواصل توجد عاللة ارتباطٌة لوٌة بٌن حجم  التعرالفرض األول : 

 .االجتماعً والتمسن بالهوٌة الوطنٌة
توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن المبحوثٌن من حٌث متوسط شدة التمسن بالهوٌة الفرض الثانً : 

 . الوطنٌة
وشدة توجد عاللة ارتباطٌة ذات داللة احصائٌة بٌن المبحوثٌن سكان الحضر والرٌؾ الفرض الثالث :  

 . التمسن بالهوٌة الوطنٌة
تإثر المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة للمبحوثٌن )النوع والمستوي التعلٌمً والمستوي االلتصادي( الفرض الرابع : 

علً شدة العاللة بٌن  حجم التعرض للمنوات الفضائٌة ولشبكات التواصل االجتماعً والتمسن بالهوٌة 
 . الوطنٌة

 مفاهٌم ومصطلحات الدراسة :
 عن معٌن وطن أو مجتمع أو أمة تمٌز التً المشتركة والخصائص السمات مجموع هً الوطنٌة: لهوٌةا

 .( ٔٔ ) المتمٌزة وشخصٌته وجوده جوهر وتشكل بها ٌعتز ؼٌره،
الهوٌة الوطنٌة فً كل جماعة هً الخصائص والسمات التً تتمٌز بها، وتترجم روح االنتماء لدى أبنائها، و

استمرارها، وولها أهمٌتها فً رفع شؤن األمم وتمدمها وازدهارها، وبدونها تفمد الجماعات كل معانً وجودها 
 .( ٕٔ)  بل ٌستوي وجودها من عدمه

أحد الشخصٌة الوطنٌة مفهوم اٌدولوجً أكثر منه علمً خاصة وأنها الهوٌة الوطنٌة أو الخصوصٌة أو 
ٌمكن التعبٌر عنها من خالل سمات كثٌرة مختلفة مثل الدٌن أو اللؽة أو الدولة ولمجتمع ، لالمكونات الرئٌسة 

أو  رفًوالموروث االجتماعً والتارٌخً والعمرانً والحِ الوطنٌة أو المومٌة أو العروبة أو العادات والتمالٌد 
 التارٌخ أو الجؽرافٌا أو السمات التً تسود ؼالبٌة أبناء الوطن أو الدولة .

وهً فً حد ذاتها حافظة لوحدة ، اآلثار والمؤثورات واألمثال والشعر واألهازٌج والحكاٌات والفلكلور وأ
 . ( ٖٔ)  وتمثل بعناصرها منجزاً حضارٌا عظٌماً لألمة،  األمة ونفسٌتها ومشاعرها وذاكرتها

 المجتمع تمٌز التً المشتركة والخصائص السمات مجموع: ٌمصد بها  التعرٌؾ اإلجرائً للهوٌة الوطنٌة
 وأٌمكن التعبٌر عنها من خالل الدٌن أو اللؽة أو العادات والتمالٌد و ،المجتمعات من ؼٌره عن المصري

أو التارٌخ أو  والتارٌخً والعمرانً والِحرفًوالموروث االجتماعً اآلثار والمؤثورات واألمثال والشعر 
 الجؽرافٌا أو السمات التً تسود ؼالبٌة أبناء الوطن.
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عرفت الجمعٌة العامة لمنظمة األمم المتحدة الشباب بانهم األفراد الذٌن تتراوح اعمارهم  لشباب المصري :ا
 ( سنة . ٕٗ – ٘ٔبٌن ) 

وٌعرؾ الباحث الشباب المصري فً هذه الدراسة إجرائٌاً بؤنهم : الطلبة المصرٌون المنتظمون والممٌدون 
م الذٌن تتراوح اعمارهم بٌن )  8ٕٔٓ – 7ٕٔٓبمسم اإلعالم بكلٌة اآلداب جامعة بنها فً العام الجامعً 

 نٌة واالجتماعٌة .( سنة وهً الفترة التً تتصؾ بالنضج العملً والمسإولٌة المانو ٖٕ – 8ٔ
 :  المنوات الفضائٌة

العنكبوتٌة أو الجوال  جمٌع المنوات الفضائٌة التً تستمبل من الفضاء الخارجً عبر األطباق أو الشبكة  هً :
 مفتوحة أو ممنوعـة مشفره أو ؼٌر مشفرة أو وسائل االتصال األخرى، وتبث بطرٌمة رسمٌة أو ؼٌر رسمٌة 

 (ٔٗ ).   
هوائً( من األلمار -منوات التلفزٌونٌة التً ٌمكن استمبالها عن طرٌك اجهزة خاصة )طبك كافة الوهً : 

 . ( ٘ٔ)  الصناعٌة دون الحاجة إلى محطات ارسال أرضٌة
ٌة ٌونفزٌبؤنها: وسٌلة من وسائل االتصال، تعتمد الصوت والصورة معاً، إلرسال البرامج التل كما تعرؾ

 .( ٙٔ)  اتصال أرضٌة، ترسل وتستمبل من أحد األلمار الصناعٌةعبر األلمار الصناعٌة بشبكات 
التً ٌمكن استمبالها عن مصرٌة الحكومٌة والخاصة المنوات الفضائٌة ال : أنها وٌمصد بها فً هذه الدراسة

 .  طرٌك األلمار الصناعٌة وتمدم برامج موجهة للشباب
 وتبنً والسلون، المعرفة فً عام تؤثٌر وذات شائعة اجتماعٌة منصات هً :  :االجتماعً التواصل موالع

 ووسٌلة ضاؼط، والع فهً أحٌاناً، النوم ٌؽالب وهو حتى الفرد تفارق ال التً اإلعالم وسائل من الموالؾ
 تبادلٌة معرفٌة مساحة كونها إلى باإلضافة مختلفة، موضوعات وتتناول المستمر، والتحدٌث بالتفاعلٌة تمتاز
 -  Facebook بون فٌس :االجتماعً التواصل منصات أبرز ومن،  دفتٌها بٌن العالم تجمع واسعة، كبٌرة
واتس اب   - Telegram تٌلٌؽرام - Instagramانستؽرام  -Linked In ان لٌنكد -  Twitterتوٌتر

WhatsApp  - فاٌبر Viber - بلص جوجل Google +- الٌوتٌوب Youtub - اإللكترونٌة  الصحٌفة
 Blog   (ٔ7 . )المدونات  -

 تجمعهم الذٌن الشباب خاللها من ٌتواصلالتً  االنترنت على موالعجمٌع ال:  وٌمصد بها فً هذه الدراسة
 مماطع وتبادل والصور، الملفات، مشاركة موالعال هذه ألعضاء وٌتاح معٌنة، تخصصات أو اهتمامات

ومن أبرزهذه الموالع الفٌس بون  الفورٌة المحادثات وإجراء الرسائل، وإرسال المدونات، وإنشاء الفٌدٌو،
 وتوٌتروواتس اب والٌوتٌوب واالنستؽرام.  

 اإلطار النظري للدراسة :

علً عوامل بناء  زالمداخل والنظرٌات التً تبناها المفكرون والباحثون فً دراسة الهوٌة منها ما رك تعددت
الهوٌة وتشكٌلها كنظرٌة بناء الهوٌة والمدخل البنائً ومنها ما ٌتعلك بدراسة الهوٌة من منظور السٌاسة 

الخارجٌة مثل نظرٌة العاللات الدولٌة وبعضها تناول الهوٌة من منظور ممارن مثل نظرٌة السٌاسات 
 .( 8ٔ) الممارنة 

ة المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً بدعم وتعزٌز وحٌث إن هذه الدراسة تسعً لمعرفة عالل
الهوٌة الوطنٌة لدي الشباب فإن البناء الفكري لها ال ٌعتمد فً األساس علً النظرٌات والمداخل الخاصة 

ولكن تلن التً تناسب الدور المنوط بوسائل اإلعالم فً هذا اإلطار وكٌؾ تسهم تلن ، بالهوٌة فً حد ذاتها 
 ل فً بناء الهوٌة الوطنٌة ولدرتها علً خلك والع اجتماعً معٌن .الوسائ

لتحدٌد طبٌعة كإطار نظري لها ونظرٌة الهوٌة االجتماعٌة ومن ثم فإن الدراسة تبنت المدخل المنطمً 
الهوٌة التً ركزت علٌها المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً ، وما إذا كانت الهوٌة الوطنٌة هً 

 .فً الرسالة اإلعالمٌة للفضائٌات أم ال ر بروزااألكث
 :( 99) المدخل المنطمً
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ٌري كثٌر من الباحثٌن أن هذا المدخل ٌربط بٌن هوٌة الدولة من جانب والمصلحة التً تحممها هذه الهوٌة 
مصالحهم والمنافع التً تنتج عنها من جانب أخر . فالمٌادات تختار من بٌن الهوٌات الممكنة تلن التً تحمك 

 الذاتٌة والمادٌة والتً تتواءم مع عاللاتهم وتفاعالتهم مع البٌئة الخارجٌة والمجتمع الدولً .
وعلً ذلن فبناء الهوٌة وفما لهذا المدخل ٌستبعد اإلطار الثمافً الذي ٌجب أن ٌإطرها وتخضع اكثر 

 لمصالح واولوٌات سٌاسٌة ومنافع التصادٌة .
ن أالدولة ومصالحها ٌمكن الحفاظ علٌها وان سلون الدولة وتصرفاتها ٌمكن وٌفترض هذا المدخل أن هوٌة 

هدافا تتؤثر بهوٌة الدولة وٌمكن ان أٌتحدد بناء علً أولوٌات أو تفضٌالت واستراتٌجٌات . فاألولوٌات تمثل 
جٌة وكٌفٌة تتؤثر فً الولت نفسه بعوامل دولٌة ، واالستراتٌجٌات تحددها المٌادات استجابة لموالؾ استراتٌ

ً أرإٌة  لهذا المدخل تتحدد بناء علً المصلحة الوطنٌة ورإٌة المٌادات  ولوٌات األخرٌن . فهوٌة الدولة وفما
 المسٌطرة لالستراتٌجٌات والسٌاسات التً تحمك هذه المصلحة .

بعٌنها جندة الجمهور والتؤكٌد علً أولوٌات وفعالٌات أٌمكن استخدام وسائل اإلعالم فً بناء وعلً ذلن 
وتجعل األفراد ٌعٌدون التفكٌر فً  ، وتجاهل األخري وٌمكنها أن تمدم معلومات تتعلك بسٌاسات ومصالح

خر ٌمكن استخدام وسائل اإلعالم للتؤكٌد علً هوٌة معٌنة من خالل تبٌان آالتكلفة والعائد المرتبط بها بمعنً 
 الفوائد منها .

 :( 22) نظرٌة الهوٌة االجتماعٌة 
بوصفها ، نظرٌة الهوٌة االجتماعٌة  979ٔعام   Henri Tajfelعالم النفس البولندي هنري تاجفل  طرح

إطارا نظرٌا متكامال ٌعنً فً الممام األول بمحاولة تفسٌر الكٌفٌة التً تتشكل فً ظلها هوٌة الفرد والتً 
اته عن األخرٌن من ناحٌة تإثر بدورها علً الطرٌمة التً تتشكل بها تصوراته عن ذاته من ناحٌة وتصور

  أخري .
وباتت هذه النظرٌة تشكل إطارا تفسٌرٌا متكامال ٌؤخذ بعٌن االعتبار عددا كبٌرا من المتؽٌرات النفسٌة 

 واالجتماعٌة واإلعالمٌة والتارٌخٌة والسٌاسٌة عند دراسة أي من المضاٌا والموضوعات المثارة فً المجتمع
ة مفادها أننا جمٌعا كؤفراد فً حاجة ماسة ألن نتبنً اتجاهات إٌجابٌة نحو وتنبنً النظرٌة علً ممولة رئٌسٌ

 هوٌتنا الذاتٌة .
وتختلؾ شدة إٌجابٌة أو سلبٌة هذه االتجاهات باختالؾ مكانة الجماعة التً ننتمً لعضوٌتها ما ٌدفعنا الً 

من حدته شدة التنافس وهو ما ٌنطوي علً تحٌز مسبك ٌزٌد ، تمٌٌمها بشكل مستمر علً نحو مبالػ فٌه 
ما ٌفضً بدوره الً ارتفاع معدالت تمسن الفرد بهوٌة الجماعة ، الدائم بٌن الجماعات داخل المجتمع الواحد 

 لٌها .إومٌله الزدراء الجماعات األخري التً ال ٌنتمً ، التً ٌنتمً لعضوٌتها 
زٌة ٌشترن فٌها الجمٌع لد دفع بعض نسانٌة ؼرٌإلً التعاطً مع دوافع إونفاذ الممولة الرئٌسٌة للنظرٌة 

لً المول بؤن مفاهٌم من لبٌل : التوحد مع إوٌستندون فً ذلن ، الباحثٌن ألن ٌخلع علٌها صفة العالمٌة 
طبٌعة العاللات التبادلٌة بٌن الجماعات داخل  –الرؼبة فً التماٌز عن الجماعات األخري  –الجماعة 
ظرٌة مفاهٌم ٌشترن فٌها بنو البشر جمٌعا تدفعهم فً ذلن الحاجة وهً المفاهٌم الرئٌسٌة للن، المجتمع 

للشعور باالحترام والتمدٌر الدائمٌن من لبل اآلخرٌن وإال فمن الطبٌعً أن ٌهجر الفرد عضوٌة الجماعة التً 
ال تشبع لدٌه ذلن الشعور لٌنضم الً أخري ومن ثم تتخطً أطروحات النظرٌة المجالٌن الجؽرافً والزمنً 

 لذٌن ظهرت فٌهما وهو ما ال ٌتوافر لكثٌر من النظرٌات األخري .ال
فإن لألفراد هوٌتان هوٌة شخصٌة وهوٌة اجتماعٌة الهوٌة الشخصٌة ترتكز علً الخصائص  وحسب تاجفٌل

الفردٌة مثل السمات الشخصٌة أما الهوٌة االجتماعٌة فترتكز علً العاللات الجماعٌة كما أن الهوٌة 
لً وٌكون الشخصٌة تبرز فً حالة ما إذا كان التفاعل ٌتم بٌن األفراد أما الهوٌة فتكون علً مستوي أع

 : (  ٕٔ)  وتشتمل نظرٌة الهوٌة االجتماعٌة علً عدة مبادئ أساسٌة هً، التفاعل بٌن الجماعات 
فإنها تلجؤ سواء علً المستوي الفردي أو  عندما تفمد اي جماعة ما ٌمٌزها إٌجابٌا عن الجماعات األخري -

 الجمعً الً بعض االستراتٌجٌات التً من شؤنها اكسابها هوٌة اجتماعٌة متمٌزة .
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 ٌتوحد األفراد بشدة مع بعض الفئات االجتماعٌة التً ٌنتمون الٌها مثل الطبمة االجتماعٌة والجنس والعرق -
إٌجابً ولتحمٌك ذلن ٌحدد األفراد أبعادا للممارنة بٌن ٌوجد مٌل إنسانً لوي الً تمدٌر الذات بشكل  -

المجموعات التً ٌنتمون إلٌها والمجموعات األخري ٌكون من شانها خلك اتجاها اكثر إٌجابٌة نحو 
المجموعات التً ٌنتمً إلٌها الفرد علً حساب التملٌل أو التهوٌن من شان المجموعات األخري مما ٌإدي 

 تفع للذات .بدوره الً خلك تمدٌر مر
 :( 22) فروض نظرٌة الهوٌة االجتماعٌة 

 كلما زاد انتماء الفرد الً جماعته كان أكثر تمسكا بمعاٌٌرها وأكثر اتباعا لسلوكٌاتها . -
 كلما زاد انتماء الفرد الً جماعته  أو هوٌته زاد تمٌٌمه اإلٌجابً لها . -
 دٌر الذات .كلما زاد التمٌٌم اإلٌجابً للجماعة ارتفع مستوي تم -

 الدراسات السابمة :

تناولت عاللة الهوٌة الوطنٌة بالمنوات الفضائٌة وموالع  –علً حد اطالع الباحث  –ال توجد دراسات 
التواصل االجتماعً ، ولكن توجد دراسات تناولت الهوٌة فً حد ذاتها أو عاللة وسائل االتصال واإلعالم 

وسٌعتمد بالهوٌة ، وتم تمسٌم هذه الدراسات سواء كانت دراسات محلٌة أو عربٌة أو أجنبٌة إلً محورٌن 
 :  هذه الدراسات علً التتبع الزمنً لها من األحدث إلً األلدم علً النحو التالً الباحث فً عرض

 ووسائل اإلعالم : المحور األول : دراسات تناولت الهوٌة

الً التعرؾ علً تؤثٌر بعض وسائل تكنولوجٌا االتصال  ( 23) ( 2297)  شنٌشٌندراسة هدفت  -

والمنوات الفضائٌة والحواسب)االنترنت والصحفة والمعلومات متمثلة فً الهواتؾ المحمولة 

والثمافٌة( والتً بدأت فً التؽٌر  -وااللتصادٌة –االلكترونٌة(علً الهوٌة الثمافٌة متمثلة فً المٌم)االجتماعٌة 

الحضري( ، وفً ضوء الهدؾ الرئٌسً للدراسة تتحدد بعض االهداؾ  –فً المجتمع المصري)الرٌفً 

ة العاللة بٌن بعض وسائل تكنولوجٌا االتصال والمعلومات موضوع الدراسة والهوٌة الفرعٌة التالٌة: طبٌع

الثمافٌة وممارنة تؤثٌر تكنولوجٌا االتصال والمعلومات علً الهوٌة الثمافٌة فً المجتمع المصري بجانبٌه 

اهم مموماتها وهً الرٌفً والحضري والتعرؾ علً اآلثار اإلٌجابٌة واآلثار السلبٌة علً الهوٌة الثمافٌة فً 

المٌم والوصول الً تصور لألسالٌب التً ٌمكن من خاللها التعامل مع اآلثار السلبٌة الناتجة عن استخدام 

 .تكنولوجٌا االتصال والمعلومات المعاصرة علً الهوٌة الثمافٌة والحد منها

فً ترسٌخ لٌم  معرفة دور شبكات التواصل االجتماعًب، (  ٕٗ)  ( 2297)  صفرار اهتمت دراسة -
تكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة السلطان لابوس ، و جهة نظر الشباب الجامعً العُمانًالمواطنة من و

ختٌار العٌنة التً بلؽت ( ، وتم استخدام طرٌمة العٌنة العشوائٌة البسٌطة، ال ٓٓ٘٘ٔحٌث بلػ عددهم ) 
و أن شبكات التواصل االجتماعً ومن خالل ما ومن أبرز ما توصلت إلٌه الدراسة ه ، طالبا وطالبة  77ٗ

تنشره عبر تطبٌماتها وبمختلؾ أنماطها لد عززت لٌمة األخوة بٌن المواطنٌن، وأكدت على اللحمة الوطنٌة 
بٌن أفراد المجتمع العُمانً. وأن معظم المجموعات على شبكات التواصل االجتماعً تحث على التكافل 

ؼلب تلن الدعوات التً تطلمها المنشورات الخاصة أو العامة تظهر مضمون والتعاون ومعاونة المحتاج، وأ
التكافل كخلك كرٌم وبؤنه واجب على المواطن. كما بٌنت الدراسة أن من أبرز شبكات وتطبٌمات التواصل 
االجتماعً التً تعمل على ترسٌخ لٌم المواطنة من وجهة نظر الشباب الجامعً العُمانً هً توٌتر والفٌس 

 لٌم معظم وترسٌخ تعزٌز على تعمل االجتماعً التواصل وتطبٌمات شبكات ن ٌلٌهما ال وتس أب ، وأنبو
 .واإلنتخاب السٌاسٌة المشاركة وحك عنه والدفاع للوطن ممدمتها الوالء وفً المواطنة

التعرؾ على انعكاسات استخدام مولع فٌس بون من طرؾ (  25) (  2297دراسة جعفري ) استهدفت  -

من الشباب  7ٗٔ اعلى معالم هوٌته الثمافٌة، بالتطبٌك على عٌنة لصدٌة، لوامه الشباب الجامعً الجزائري
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الجامعً بجامعة أم البوالً، وخلصت الدراسة إلى العدٌد من النتائج أهمها أن أؼلبٌة المبحوثٌن ٌفضلون 

لهم، وٌفضلون كتابتها بحروؾ  الذي ٌعتبر المولع المفضل استخدام اللهجة العامٌة فً مولع فٌس بون،

الثمافٌة لدى الشباب الجامعً عٌنة  أجنبٌة أكثر حتى من الكتابة بالعامٌة بحروؾ عربٌة، ومحددات الهوٌة

 الدراسة تتمثل فً اإلسالم أوال، والجزائر ثانٌا ثم اللؽة العربٌة.

الكشؾ عن تؤثٌر وسائل اإلعالم الرسمٌة الفلسطٌنٌة )  الً(  26) (  2296)  المصري دراسةسعت  -
التلٌفزٌون الفلسطٌنً ( فً تعزٌز الهوٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ودور مإسسة التلٌفزٌون فً تعزٌز مهمات 

وطنٌة تتمثل فً ؼرس الروح الوطنٌة فً المجتمع وترسٌخ مفهوم االنتماء للوطن ونشر الوعً بٌن 
والتعرؾ علً اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطٌنٌة نحو دور التلٌفزٌون  ،الوطنٌة  المواطنٌن وتعزٌز الهوٌة

وتكون مجتمع الدراسة من طالب أربع جامعات فً الضفة الؽربٌة ، الفلسطٌنً فً تعزٌز الهوٌة الفلسطٌنٌة 
وحة ولام وهً جامعة بٌر زٌت وجامعة النجاح الوطنٌة والجامعة العربٌة األمرٌكٌة وجامعة المدس المفت

 ٖ٘ٗالباحث باختٌار عٌنة طبمٌة عشوائٌة ممثلة لعدد طلبة الجامعات الفلسطٌنٌة فً الضفة الؽربٌة بلؽت ) 
وتوصلت الدراسة الً عدم ، واستخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً والمنهج التارٌخً ( طالب وطالبة 

وجود فروق ذات داللة احصائٌة من حٌث أن تؤثٌر وسائل االعالم الرسمٌة علً تعزٌز الهوٌة الوطنٌة 
الذكور اكثر إدراكا ، وأن الفلسطٌنٌة من وجهة نظر الطلبة ال تعزي لمتؽٌر الجامعة التً ٌنتمً لها الطالب 

ً تعزٌز الهوٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة من اإلناث فً عٌنة الدراسة لتؤثٌر وسائل االعالم الفلسطٌنٌة الرسمٌة عل
 وهذا ٌرجع الً أن الذكور أكثر اهتماما من اإلناث باألمور السٌاسٌة والوطنٌة .

: آثار ةتعددٌالاإلٌمان والفٌسبون فً عصر :  بعنوان Paul K. McClure   (2296 )  (27  )دراسة  -
 .  المعتمدات الدٌنٌة للناشئٌنموالع الشبكات االجتماعٌة على 

 هذه الموالع( الباحثٌن إلى التفكٌر فً الدور الذي تلعبه SNSدفع التبنً السرٌع لموالع التواصل االجتماعً )

على المعتمدات الدٌنٌة  SNS واجري بعض هإالء الباحثٌن دراسات عن أثر فً الحٌاة االجتماعٌة. 

الشباب الذٌن الخاصة بالتعددٌة ، وافترضوا أن   Berger L. erPetطبموا نظرٌة بٌتر برجر للناشئٌن. و

، ووجد هإالء . األخري المعتمداتتعاٌشاً مع أصحاب لتعددٌة الدٌنٌة وأكثر لبوالً ل SNSٌستخدمون 

هم أكثر احتماال لمبول واختٌار معتمداتهم الدٌنٌة ، وممارسة  SNSأن الناشئٌن الذٌن ٌستخدمون الباحثون 

ؤن ب ونصدلوٌتمالٌدهم الدٌنٌة ، من ه وما تعلماألخري حتً ولو خالفوا مدٌان خاصة بؤصحاب األالطموس ال
وسائل التواصل االجتماعً والتعرض لشبكات كثافة هذه النتائج إلى أن  وأشارتجمٌع األدٌان صحٌحة. 

 .التعاٌش معهم واألخرٌن اإلعالم  ٌإدي إلى زٌادة لبول معتمدات 

التعرؾ علً بواعث المصور فى التلٌفزٌون  (  28)  (2294السامون ومصطاؾ )دراسة  استهدفت -

العرالً بتوعٌة الشباب الجامعى بالتحدٌات الخارجٌة للهوٌة الثمافٌة؛ وتنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات 

جامعة الوصفٌة الكمٌة، وتعتمد على منهج المسح، وتمثل مجتمع البحث فى فئة الشباب الجامعى العرالى فى 

  مفردة (، ومن أهم نتائج الدراسة : ٕٓٓبؽداد ، وتم اختٌار عٌنة طبمٌة عشوائٌة تتكون من )

ضعؾ الدور الذى تموم به المنوات التلٌفزٌونٌة العرالٌة بالتوعٌة بمخاطر ثمافات العولمة الدخٌلة والتحدٌات 

أن وسائل اإلعالم المحلٌة ال تموم بدور فعال فى توعٌة الشباب الجامعى  التى تواجهها فئة الشباب، أى

هدؾ إلى تحمٌك الربح ٌوسائل هذه الأؼلب ، ألن  بالتحدٌات الثمافٌة ومخاطرها على الهوٌة الثمافٌة الوطنٌة

فة الؽربٌة المادى على حساب المٌم وثمافة المجتمع، فضاًل عن أن هذه الوسائل اإلعالمٌة ربما تتبنى الثما

 وتسوٌمها محلٌاً بدالً من التصدى لها وبٌان أثرها ومخاطرها على المجتمع .
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للمنوات الفضائٌة  معرفة مدى تعرض الجمهور العرالىب ،(  29)  (2294) علوان  دراسةاهتمت  -
األجنبٌة، و كذلن تحدٌد أنماط ذلن التعرض، وتحدٌد العاللة بٌن التعرض للمنوات الفضائٌة األجنبٌة 

ومستوى الهوٌة الثمافٌة لدى الجمهور العرالى، وتنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفٌة، واعتمدت على 
( مفردة من الجمهور العرالى فى ٕٓٓلوامها )منهج المسح، وتمثلت عٌنة الدراسة فى عٌنة عشوائٌة 

 : توصلت  الدراسة الً عدة نتائج من أهمها و، العاصمة بؽداد 
%( من 8٘ارتفاع نسبة أفراد العٌنة المبحوثة الذٌن ٌشاهدون المنوات الفضائٌة األجنبٌة؛ إذ أن ما نسبته ) -

 .عٌنة الدراسة ٌتعرضون للمنوات األجنبٌة بصفة ؼٌر منتظمة
أوجه استفادة المبحوثٌن من مشاهدة المنوات الفضائٌة األجنبٌة هى : التعرؾ على ثمافات أخرى فى  -

%( من عٌنة الدراسة، ٌلٌها زٌادة معارفى فى بعض الموضوعات بنسبة ٖٗ.ٕٔالمرتبة األولى بنسبة )
(ٔ8.ٔٙ  .)% 
%( 8ٔ.7ٌٕة، وأن ما نسبته )%( لدٌهم مستوى مرتفع من الهوٌة الثماف7ٔ.ٖ٘أكثر من نصؾ العٌنة ) -

 من عٌنة الدراسة لدٌهم مستوى منخفض من الهوٌة الثمافٌة.
إلى التعرؾ على المستوٌات اللؽوٌة التى ٌستخدمها الشباب على فٌس (  ٖٓ)  (2294)توفٌك دراسة سعت  -

ثالث من صفحات  بن فى العٌنة المختارة من طالب الصفٌن األول والثانى من المرحلة الثانوٌة، تطبٌما على
هوٌتهم الثمافٌة، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفٌة، ولد اعتمدت على منهج بفٌس بن وعاللة ذلن 

المسح اإلعالمً للعٌنة، حٌث طبك الباحث دراسته التحلٌلٌة على ثالث صفحات من فٌس بن وهى 
أٌام من كل صفحة  ٗعلٌها بوالع  (، موزعا أسبوعه الصناعى Helmy lovers)أساحبى، وثمؾ نفسن، و

، واعتمدت الدراسة المٌدانٌة على عٌنة من طالب الصفٌن ٕٗٔٓمنها خالل األشهر الثالثة األولى من العام 
طالب ممسمة بالتساوى ما بٌن الذكور واإلناث، والمدارس  ٓٓٗاألول والثانى بالثانوٌة العامة، ولوام العٌنة 

 للؽات من إدارتى عٌن شمس ومصر الجدٌدة التعلٌمٌة، ومن نتائج الدراسة : الحكومٌة والخاصة العربٌة وا
بالنسبة ألبعاد الهوٌة الثمافٌة، حمك الدٌن أعلى نسبة فى رأى المبحوثٌن )سواء من اختاروه وحده ومع  -ٔ

%( ،ثم العادات ٙ.8ٔ%( منهم، ثم التارٌخ بنسبة )7ٔ%(، تاله اللؽة فى رأى )ٗ.ٕٓؼٌره( وبلؽت )
 %(. ٕ.٘ٔ%(، ثم الثمافة بنسبة، )ٔ.ٗٔ%(، تالها االنتماء الوطنى بنسبة )ٗٔالتمالٌد فى رأى )و
بالنسبة لدور اللؽة المستخدمة على فٌس بن فى المحافظة على الهوٌة الثمافٌة؛ فكان أكثر المبحوثٌن ٌرونه و

%( منهم أساسٌاً، وأخٌراً ٕٕ) %(، ورآه٘.ٖ٘%(، بٌنما شكل من ٌرونه مكماًل بنسبة )ٕ.ٓٗمنعدماً بنسبة )
 %( منهم ممتصراً على أمور معٌنة. ٗ.ٕرآه )

%( من المبحوثٌن أن لها أثراً سلبٌاً ٖٙأما تؤثٌر اللؽة المستخدمة بفٌس بن على الهوٌة الثمافٌة؛ فٌرى ) - ٕ
%( ٖ.ٕٖجابًٌا، لكن )%( أن لها أثًرا سلبًٌا وأثًرا إٌ٘.ٗ%( ٌرون أن أثرها إٌجابى، بٌنما ٌرى )ٖ.7ٕ،ممابل )

 منهم ٌرون أنها لٌست ذات تؤثٌر سلبى وال إٌجابى . 
التعرؾ على األبعاد التربوٌة للهوٌة الثمافٌة فى الفكر الفلسفى ب(  ٖٔ)  (2292دراسة الكفراوي )اهتمت  -

الفضائٌات المعاصر، والتعرؾ على مالمح ثمافة الشباب الجامعى، ومعرفة أهم األبعاد التربوٌة لبرامج 
العربٌة، وتنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفٌة، واعتمدت على ممابلة شخصٌة لطالب الجامعة 

 للتعرؾ على اتجاهاتهم حول مشاهدة الفضائٌات، وأهم نتائج الدراسة :
كثرة تناول الموضوعات التى تعبر عن ممومات الهوٌة الثمافٌة فى برنامجى الحٌاة الٌوم والعاشرة  -ٔ

مساًء، وبالتالى كثرة تكرارها وتعددت مساحتها الزمنٌة عن ؼٌرها من الموضوعات األخرى، وذلن لما لها 
 من تؤثٌر على الهوٌة الثمافٌة للشباب وباعتبارها أساس فى تكوٌن هذه الهوٌة الثمافٌة . 

ذا ٌدل على أهمٌة أشارت نتائج الدراسة إلى أن اللؽة العربٌة جاءت فى ممدمة الممومات األخرى وه - ٕ
اللؽة العربٌة بالنسبة لهذه البرامج وأنها أداة التعبٌر عن ثمافة األمة ووسٌلة من وسائل إثراء هذه الثمافة 

 وحفظها ونملها وتطوٌرها . 
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بٌنت نتائج الدراسة اهتمام البرنامجٌن عٌنة الدراسة بمموم المٌم لما لها من دور بارز فى حٌاة المجتمع  - ٖ
فى أثناء الثورة و بعدها  ت هذه المٌم معٌشٌة أو اجتماعٌة أو سٌاسٌة أو التصادٌة والتى تزاٌدتسواء كان

ومن أهمها : )التسامح ،اإلخالص، اإلٌثار، العمل الجماعى، التعاون من أجل المسئولٌة، الدفاع عن الحك، 
 نصرة المظلوم، الولوؾ فى وجه الظالمٌن والمفسدٌن . ( . 

مومات الهوٌة الثمافٌة والذى ٌعتبر من أكثر الممومات تؤثًٌرا على النشء بل على األفراد الدٌن أهم م - ٗ
 ككل؛ ألن الشعب المصرى بفطرته متدٌن، ومن ثم ٌمكن التؤثٌر علٌه من هذه الناحٌة .

معرفة دور الفضائٌات الكوٌتٌة الرسمٌة منها والخاصة فً  (  32) (  2292دراسة الصالل ) استهدفت  -
مفردة من طلبة  7ٖٓعزٌز أبعاد المواطنة لدي الشباب واعتمدت الدراسة علً عٌنة عشوائٌة لوامها ت

جامعتً الكوٌت والخلٌج للعلوم والتكنولوجٌا وتوصلت الً عدة نتائج اهمها : عدم وجود فروق ذات داللة 
نة تعزي للنوع االجتماعً إحصائٌة بٌن الطلبة المبحوثٌن تجاه دور الفضائٌات الكوٌتٌة فً تعزٌز المواط

للطلبة المبحوثٌن ، كما تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن الطلبة المبحوثٌن تجاه دور 
 الفضائٌات الكوٌتٌة فً تعزٌز المواطنة تعزي لنوع الجامعة التً ٌدرس بها الطلبة المبحوثٌن .

 وماهً الشباب، بٌن االنترنت انتشار ومدى والع استمراء إلى(  33)  ( 2299)  البطرٌك دراسةسعت  -
 المعادٌة التٌارات عند الولوؾ إلى البحث هذا ٌهدؾ كما ذلن، المتؤتٌة من والثمافٌة االجتماعٌة المتربات

 وسلوكهم الشباب لٌم تؤثر مدى على والتعرؾ الحادي والعشرٌن، المرن فً العربً الشباب تستهدؾ التً
 موزعة مفردة، ٓ٘ٔ حجمها بلػ عمدٌة، على عٌنة المٌدانٌة الدراسة وطبمت. التٌارات بهذه وشخصٌتهم

 إلى الدراسة خلصت ولد. سنة 8ٔ-ٕٔمن  أعمارهم الشباب من والماهرة، الشرلٌة محافظتً على بالتساوي
 :أهمها النتائج، من مجموعة

 السواء، على والماهرة الشرلٌة وبمحافظتً وإناثا، ذكورا العٌنة أفراد المبحوثٌن من المتزاٌد اإللبال -
 هنان كان وإن بون، الفٌس مولع وبخاصة االنترنت، شبكة على االجتماعٌة للموالع بصورة دائمة للتعرض

 .الماهرة مبحوثً محافظة لصالح فهو فارق
 هذا على لجلوسه العربً، المواطن لدى االجتماعٌة العزلة تدعٌم االجتماعٌة الموالع سلبٌات أبرز من إن -

 االجتماعٌة المشاكل من العدٌد واستٌراد اآلخرٌن، مع االختالط له ٌتٌح ال بما نسبٌا، كبٌرة المولع لفترات
 اللؽة محل األجنبٌة اللؽة وإحالل األسري، التفكن مثل العربً، المجتمع فً علٌها ؼٌر المتعارؾ األجنبٌة
 هذه كانت وإن حتى الذات، وإثبات العالٌة، الثمافة من كنوع السائدة، العالمٌة مع الثمافة تتماشى لكً العربٌة
 وتفخم بالفخر تشعرهم األجنبٌة باللؽات الكتابة أن إاّل العربٌة، باللؽة والتعلٌك علٌها الحدٌث تتٌح الموالع
  .اآلخر على والعلو الذات

الجامعً لمولع التعرؾ على استخدام الشباب ، سعت الً التعرؾ علً (  ٖٗ)  ( 2299دراسة حسن ) 
الفٌس بون، واإلٌجابٌات والسلبٌات التً ٌرونها فً ذلن المولع، بما تحمله من لٌم وعادات وتمالٌد لد تتفك 
مع المٌم الموجودة، أو تختلؾ معها فً المجتمعات العربٌة، بالتطبٌك على المجتمعٌن المصري والبحرٌنً، 

من الشباب على عٌنة متاحة ، وتم تطبٌك الدراسة  الجامعً بما ٌشكل فً النهاٌة الهوٌة الثمافٌة لدى الشباب
، بالبحرٌن  والجامعة األهلٌةبمصر ممن ٌستخدمون مولع الفٌس بون فً كل من جامعة الماهرة الجامعً 

استخدمت الدراسة ،   مفردة ممن ٌستخدمون مولع الفٌس بون 8٘ٔبالتطبٌك على عٌنة عمدٌة لوامها 
 -عٌنة الدراسة–أن جمٌع الشباب الجامعً منهجً المسح االعالمً والممارن ، وتوصلت الدراسة الً 

جاءت عبارة "تخترق الثمافة الؽربٌة العادات والتمالٌد فً المجتمعات ، و ٌتعرضون لمولع الفٌس بون
عً نحو تؤثٌر الثمافات الؽربٌة على الهوٌة العربٌة" فً ممدمة العبارات حول اتجاهات استخدام الشباب الجام

%، تلتها عبارة "تهدؾ الثمافة الؽربٌة إلى التروٌج للمٌم الخاصة بها، والدفاع ٗٙالثمافٌة لدٌهم بوزن مئوي 
%، وعبارة "االندماج مع الثمافة الؽربٌة ٌملل من الوالء واالنتماء للوطن" بوزن ٙ.ٕٙعنها" بوزن مئوي 

 %،ٖ.9٘مئوي 
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 Cristina Maria. Balteretu  (2292 ) سةادروسعت 
 (35  )

 الطلبة استخدام دوافع تعرؾ إلى، 

 كؤداة المركزة المجموعات أداة على الباحث اعتمد ولد االجتماعً، التواصل لموالع رومانٌا فً الجامعٌٌن
 على مرتٌن ٌدخلون ممن مشاركٌن سبعة على مجموعة كل تحتوي مجموعات ثالث بوالع البٌانات، لجمع
 من العدٌد إلى سةاالدر وتوصلت ، 2009 ماٌو  – أبرٌل من الفترة فً وذلن الموالع، هذه على األلل

ً  االجتماعً التواصل موالع أكثر أن :أهمها من النتائج،  ,My Space:  هً الشباب لدى استخداما
Netlog. Tagged, Hi5, Facebook  ،فً تتركز ، الشبكات لهذه استخدامهم دوافع وكانت: 

 مع اتصال على والبماء اآلخرٌن، عن المعلومات من الكثٌر اكتشاؾ أصدلائً، مع بسهولة االتصال
 .الفٌدٌو وممطوعات الصور وتبادل اآلخرٌن، إلى والتحدث عنً، ٌبعدون الذٌن أصدلائً

 المحور الثانً : دراسات تناولت الهوٌة ببعدٌها الوطنً والثمافً وهً :
التعلٌم فً تعزٌز الهوٌة الثمافٌة والكشؾ عن دور التربٌة  إلى(  ٖٙ)  ( 2297)  ينزالع دراسةهدفت  -

العولمة )التربوٌة( من وجهة نظر أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة تبون، باإلضافة  الوطنٌة فً ضوء تحدٌات
نة الدراسة فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات درجات استجابات أفراد عٌ إلى الكشؾ عن مدى وجود
ولتحمٌك ذلن تم استخدام المنهج ،  الهوٌة الثمافٌة فً ضوء تحدٌات العولمة حول دور التربٌة فً تعزٌز

على أفراد عٌنة الدراسة من  ٌاالوصفً التحلٌلً، واالستبانة كؤداة لجمع البٌانات، ولد تم تطبٌمها مٌدان
من أصل  استبانة،(  ٓٓٗ)حٌث تم توزٌع   (، ٙٔٔأعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة تبون البالػ عددهم ) 

الدراسة إلى عدة نتائج،  وتوصلت،  ٌاإلكترون هاوعضوةً، وتم نشر ا( عضو ٥ٓ٘ٙٔمجتمع ٌبلػ لوامه ) 
فً تعزٌز الهوٌة الثمافٌة الوطنٌة  التربٌة من أهمها: جاءت استجابة أفراد عٌنة الدراسة لجمٌع محاور دور

فمد بلػ المتوسط العام لمحور  عالٌة، فً ضوء تحدٌات العولمة من وجهة نظر أعضاء هٌئة التدرٌس بدرجة
لمحور "دور التربٌة فً  العام ( الترتٌب األول، وبلػ المتوسط 98.ٖ"دور التربٌة فً تعزٌز حب الوطن" ) 

العولمة على  تؤثٌر ( الترتٌب الثانً، وبلػ المتوسط العام لمحور 89.ٖ) تعزٌز الهوٌة الثمافٌة الوطنٌة" 
درجات  متوسطات ( الترتٌب الثالث؛ مما ٌدل على عدم وجود فروق بٌن 79.ٖالهوٌة الثمافٌة الوطنٌة ) 

 استجابات أفراد العٌنة لمحاور االستبانة الثالثة.
لً التعرؾ على أهم التحدٌات التً تواجه الهوٌة الثمافٌة إ ،(  37) ( 2297)  بوحارة ل الورلة البحثٌةسعت  -

لمجتمعاتنا، بٌن لطبٌن هما التمسن باألصالة والتراث ورٌاح التؽرٌب التً تعصؾ بها العولمة الثمافٌة بشكل 
 بل هً، كما علٌها الحفاظ خالل من ٌتحمك ال هوٌتنا على الدفاع أنفً هذه الورلة خاص ، واستنتجت الباحثة 

إننا بحاجة إلى االنخراط فً عصر العلم التمنٌة ، و العلمٌة والثورة العولمة إطار فً بنائها خالل إعادة نم
  ًمض ولت أي من أكثروالتمانة كفاعلٌن مساهمٌن والحفاظ على الهوٌة والدفاع عن الخصوصٌة مشروط 

 . والعلم التمانة عصر فً والمتجذر الواعً النامً االنخراطو الجارٌة، التحدٌث عملٌة عمك بمدى
 الداخلٌة التحصٌنات ظل فً وبخاصة العربٌة واإلسالمٌة الهوٌة على خطرا تشكل الوافدة الثمافاتوأن 

 التراث على النهائً المضاء تستهدؾ إنها اإلعالمً، الجانب وخصوصا العالم الؽربً على وعً بال واالنفتاح
 ثم ومن لدى الفرد هوٌة أزمة لٌتشك فً تساهم وبذلن .والعربٌة اإلسالمٌة لألمة الحضاري الثمافً والمكون

 .المجتمع
الضوء على بنٌة الهوٌة الجزائرٌة لدى عٌنة من طلبة   ( 38) (2294 -  2293)  فٌاللً دراسةسلطت  -

الجامعة، ومحاولة فهم ما ٌسودها من إلتباس فً المفهوم، وحصر بعض خصائصها، وفهم ما ٌسري علٌها 
 طالبا  ( 730 )، وتم تطبٌك الدراسة علً عٌنة بلؽت  الت وتحوالت فً ظل األوضاع العالمٌةمن تفاع
 و،( 2013 ) عام  أشهرثالثة  البحث مجتمع شملت التً المٌدانٌة الدراسة  واستمرت باتنة، جامعةبوطالبة 
 تٌنكؤدا والممابلة االستبٌان ، وصحٌفة الوصفً المنهج واستخدمت البسٌطة، العشوائٌة العٌنة على اعتمدت

 تٌن من أدوات جمع بٌانات الدراسة التً جاءت اهم نتائجها كالتالً :أساسٌ
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%  ٥97ٖٗ نسبة% من أفراد العٌنة بؤن انتمائهم الموي ٌكون للجزائر ، فً حٌن أكدت  7٥7ٙأكدت نسبة  -
 إلٌها. باالنتماء ونٌشعر وانهم األمازٌؽٌة والعربٌة، اإلسالمٌةبان هوٌتهم مكونة من 

 9ٙ٥7ٔ%( متابعة أفراد العٌنة ألخبار الوطن عبر وسائل اإلعالم، ونسبة )  ٥ٖٔ٘ٙأوضحت نسبة )  -
 %( ٌبٌن اعتزاز أفراد العٌنة بتارٌخ بالدهم.

 %( عدم لبول أفراد العٌنة العٌش فً بلد آخر، وبجنسٌة أخرى. ٥8٘ٙٙبٌنت نسبة )  -
ا توصلت نتائجه،  بعنوان : الهوٌة الوطنٌة والتنوع العرلً Paolo Masella   (2293 ) (39  )دراسة  -

ها فٌتنتشر د أي دلٌل على انخفاض حدة المشاعر الوطنٌة فً البلدان األكثر تشرذًما عرلٌاً أو وجالً عدم و
للٌة أعلى أو ألل من األٌمكن أن تكون المشاعر الوطنٌة فً  حسب درجة التنوع العرلً للبلدواألللٌات. 
منها فً  ةالبلدان ذات التنوع العرلً العالً ، تكون المشاعر المومٌة ألل لوة فً األللٌ وفًاألؼلبٌة ، 

  العكس هو الصحٌح.ٌكون فً البلدان ذات التنوع العرلً المنخفض ، و؛  ةاألؼلبٌ
للعولمة والتحدٌات الداخلٌة  إلى بحث ودراسة اآلثار السلبٌة ( ٓٗ ) ( 2292 ) خلٌل دراسة هدفت -

والخارجٌة على الهوٌة واالنتماء فً المجتمعات اإلسالمٌة بصفة عامة والمملكة العربٌة السعودٌة بصفة 
بحوث سابمة، وواعتمد الباحث على المنهج الوصفً للمٌام بعمل مسح للكتب المتعلمة بالموضوع، ،  خاصة

علً عٌنة عشوائٌة طبمٌة بلؽت )  تهطبك دراسودوات، مستخلصات النومماالت الكتاب والمتخصصٌن، و
مفردة ( من طالب المرحلة الثانوٌة والمرحلة الجامعٌة ومعلمو المرحلة الثانوٌة  فً مدٌنة الدمام  ٕٓٓ

 ، ومن اهم النتائج التً تصلت الٌها هذه الدراسة  :بالمنطمة الشرلٌة بالسعودٌة 
هً ما ٌنتمً إلٌه الفرد من الدٌن واللؽة والتراث والثمافات فً % من عٌنة البحث أن الهوٌة 97معرفة  -

الوطن الذي ٌعٌش فٌه، ولد ذكر آخرون بؤنها هً التً تحدد شخصٌة الفرد وتوضح مبادئه وأفكاره، 
 وآخرون بؤنها ناتجة عن شعور باالنتماء واالعتزاز.

الوطنٌة: اإلعالم والمنوات الفضائٌة،  من التحدٌات التً ركزت علٌها عٌنة البحث لتؤثٌرها على الهوٌة -
العولمة، هجمات الؽرب والتً منها التؽرٌب، التؤثر بالتراث والثمافات الخارجٌة وإهمال الثمافات الوطنٌة 

 . والتبعٌة االلتصادٌة، هً من أهم التحدٌات التً تهدؾ إلى تحرٌؾ اللؽة األم واالنجراؾ إلى ؼٌرها
بتعرٌؾ المجتمعات بمفهوم الهوٌة الوطنٌة والتحدٌات التً تواجهها وسبل % من عٌنة البحث 7ٕمطالبة  -

 المحافظة على الهوٌة، حٌث أن جهل األفراد بؤهمٌة الهوٌة الوطنٌة ٌسفر عن التخلً عنها وإهمالها.
 :ومدي االستفادة منها الدراسات السابمة  التعلٌك علً

دراسة لد تعرضت للتعرؾ علً عاللة المنوات  بعد عرض الدراسات السابمة تالحظ أنه لم تكن هنان
الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً بالهوٌة الوطنٌة . من هنا تؤتً أهمٌة هذه الدراسة وجدتها وهذا ما 

(  7ٕٔٓصفرار ) (  و7ٕٔٓ)  شنٌشٌندراسات المحور األول وهً : أكدته دراسات سابمة أٌضا ففً 
شبكات التواصل علً تؤثٌر وسائل تكنولوجٌا االتصال والمعلومات وبالتعرؾ اهتمت (  7ٕٔٓجعفري ) و

واعتمدت هذه الدراسات علً االستبٌان ، فً الهوٌة الثمافٌة وترسٌخ لٌم المواطنة لدي الشباب   االجتماعً
واعتمدت علً منهج المسح ، والعشوائٌة البسٌطة ، كؤداة لجمع البٌانات كما استخدمت العٌنات المصدٌة 

  .المً  االع
( فهً دراسات وصفٌة بعضها كان  ٕٔٔٓ( وحسن )  ٕٔٔٓ( والبطرٌك ) ٕٗٔٓتوفٌك )أما دراسات 

تحلٌال والبعض االخر مٌدانٌا ، واعتمدت علً منهج المسح االعالمً والمنهج الممارن ، كما استخدمت 
هم لمولع الفٌس على استخدام التعرؾالعٌنات العمدٌة  الستمراء والع ومدى انتشار االنترنت بٌن الشباب ، و

 بون .
الكفراوي ( وٕٗٔٓعلوان  )و( ٕٗٔٓالسامون ومصطاؾ )( و ٕٙٔٓاهتمت دراسات المصري ) أٌضا 

(  بمعرفة دور الفضائٌات  الرسمٌة منها والخاصة فً تعزٌز أبعاد المواطنة  ٕٕٔٓالصالل ) ( و ٕٕٔٓ)
التعرؾ علً بواعث المصور فى التلٌفزٌونات بتوعٌة الشباب لدي الشباب وتعزٌز الهوٌة الوطنٌة لدٌهم ، و
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، واستخدمت هذه الدراسات المنهج الوصفً التحلٌلً والمنهج   الجامعى بالتحدٌات الخارجٌة للهوٌة الثمافٌة
 منهج المسح اإلعالمً ، كما اعتمدت علً العٌنات العشوائٌة الطبمٌة والعٌنات العشوائٌة البسٌطة  التارٌخً و

بنٌة الهوٌة ، ما دراسات المحور الثانً التً تناولت الهوٌة ببعدٌها الوطنً والثمافً فمد ركزت علً أ
ومحاولة فهم ما ٌسودها من إلتباس فً المفهوم، وحصر بعض خصائصها، وفهم ما ٌسري علٌها من 

اآلثار السلبٌة ، و فٌةأهم التحدٌات التً تواجه الهوٌة الثما، و تفاعالت وتحوالت فً ظل األوضاع العالمٌة
التعلٌم فً تعزٌز الهوٌة ودور التربٌة ، و للعولمة والتحدٌات الداخلٌة والخارجٌة على الهوٌة واالنتماء

كما استخدمت المنهج الوصفً التحلٌلً، ت استخدمومعظم دراسات هذا المحور مٌدانٌة و الثمافٌة الوطنٌة
 والطبمٌة. البسٌطة العشوائٌةات العٌن على اعتمدتوها لجمع بٌانات تاوكؤدوالممابلة االستبانة 

 أفادت الدراسات السابمة الباحث فً كثٌر من الجوانب البحثٌة علً النحو التالً :ولد 
 الفهم الجٌد للمشكلة البحثٌة واإلدران الواعً لإلطار النظري. –
 صٌاؼة تساإالت وفروض الدراسة بشكل علمً . –
 تحدٌد حجم العٌنة وبناء وتصمٌم استمارة الدراسة المٌدانٌة . –
 . ٌةوطنفً إعداد ممٌاس الهوٌة الت الباحث افاد –
، والتً تشٌر إلى إلبال تواصل االجتماعًلع الاأتاحت لاعدة معرفٌة حول عاللة الشباب الجامعً بمو –

 . لعاالمو همتزاٌد من هذه الفئة على هذ
منهج المسح اإلعالمً، واستخدام أداة االستبٌان فً معظم الدراسات،  استخدمت معظم الدراسات السابمة -

والذي ٌتم تطبٌمه على عٌنة من الشباب الجامعً فً المجتمعات المختلفة ، مع اختالؾ المضمون حسب 
 .طبٌعة كل دراسة

 اإلطار المنهجً للدراسة :

 : الدراسةنوع 

الً الدراسات الوصفٌة التحلٌلٌة التً تهتم برصد وتوصٌؾ الظاهرة محل الدراسة وهً  تنتمً هذه الدراسة
وصفا دلٌما شامال معتمدة فً عاللة المنوات الفضائٌة بدعم وتعزٌز الهوٌة الوطنٌة لدي الشباب المصري .

بشؤن الظاهرة هذا علً جمع الحمائك وتحلٌلها وتفسٌرها الستخالص نتائج ودالالت نصل منها الً تعمٌمات 
المدروسة ، كما تنتمً هذه الدراسة من حٌث المٌاس الً البحوث الكمٌة التً تعنً باألرلام واإلحصائٌات 

بما ٌساعد علً اختبار فروض الدراسة بشكل دلٌك إضافة الً مراعاة التفسٌر الكٌفً لنتائج الدراسة وتمدٌم 
 إطار تفسٌري منتظم لها .

 مناهج الدراسة :
مسح اإلعالمً  بشمٌه الوصفً والتحلٌلً لمسح التراث ال منهجاستخدم الباحث هداؾ الدراسة لتحمٌك أو

رصد أبرز مالمح الهوٌة الوطنٌة ، وتحلٌل العوامل التً ربما تكون و، العلمً المتعلك بموضوع الدراسة 
والولوؾ علً ،  بعد ثورات الربٌع العربً المصري الوطنٌة لدي بعض الشبابمسئولة عن أزمة الهوٌة 

أبرز مظاهر هذه األزمة فً إطار من التفسٌر والتحلٌل، ثم التنبإ بالدور الذي ٌمكن أن تسهم به المنوات 
، إلً جانب  فً تدعٌم والحفاظ علً الهوٌة الوطنٌةوموالع التواصل االجتماعً التلٌفزٌونٌة الفضائٌة 

 تها .أؼراض االختبار الدلٌك لفروض الدراسة واإلجابة عن تساإال
كما استخدم الباحث األسلوب الممارن للممارنة بٌن فئات عٌنة الدراسة ، وفما للنوع والفرلة الدراسٌة ونوع 

والممارنة بٌن المنوات السكن ومستواه والمستوي التعلٌمً والمستوي االلتصادي ألسر عٌنة الدراسة ، 
لوطنٌة ، والممارنة بٌن نتائج هذه الدراسة الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً فً التؤثٌر فً الهوٌة ا

 والدراسات األخري ذات العاللة .

 مجتمع الدراسة : 
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لعام الجامعً ٌتمثل مجتمع الدراسة فً طالب لسم اإلعالم بكلٌة اآلداب بجامعة بنها ، ولد بلػ عددهم فً ا
علً موزعة ، طالبا وطالبة  ٕٓٗٔم حسب إحصائٌات اإلدارة العامة لشئون الطالب   8ٕٔٓ -7ٕٔٓ

 التالً :الفرق األربع علً النحو 
 ( 9جدول رلم ) 

 عدد طلبة وطالبات لسم اإلعالم

 اإلجمالً طالبات طلبة الفرلة

 ٕٓٗ 8ٕٔ ٕٔٔ األولً

 ٘٘ٗ 89ٕ ٙٙٔ الثانٌة

 9ٕٕ 8ٕٔ 7ٗ الثالثة

 ٖٕ٘ 9ٙٔ 8ٗ الرابعة

 ٕٓٗٔ 9٘7 ٘ٗٗ اإلجمالً
 ولد اختار الباحث هإالء الطالب لٌكونوا مجتمعا لهذه الدراسة لألسباب التالٌة :

هإالء الطالب سٌكونون لادة رأي فً المستمبل وسٌعملون فً مإسسات إعالمٌة مختلفة مسئولة عن  -
 توجٌه الرأي العام .

الدراسات العلمٌة إلً أهمٌة فئة الشباب باعتبارهم من الجمهور النشط فً متابعة وسائل أشارت معظم  -
 االتصال وألنهم األلل خبرة فً موالؾ الحٌاة وإللبالهم علً مشاهدة المنوات الفضائٌة .

معنً  التً تإهلهم لفهم مررات الدراسٌةدرس هإالء الطلبة خالل سنوات الدراسة األربع العدٌد من الم -
 .الوالء واالنتماء والهوٌة الوطنٌة وحموق الوطن وواجباتهم نحوه 

إن هإالء الطالب متجانسون إلى حد ما فى المستوٌٌن السنً والعلمً وبالتالً ستكون آرائهم حول  -
 موضوع الدراسة مإشرا له داللة خاصة .

مل ولذلن فإن آرائهم تشمل رأى لم ٌتعرض هإالء الطلبة بعد ألٌة ضؽوط مهنٌة لد ٌفرضها مجال الع -
 الدارس المتخصص .

 تتمٌز فئة هإالء الطالب بالنضج والمسئولٌة االجتماعٌة والمانونٌة . -
 
 

 عٌنة الدراسة  :
فً إطار نوع العٌنات ؼٌر االحتمالٌة والذي أشار إلٌه كل من وٌمس ، ونظراً لتجانس مجتمع البحث 

 )دات بحثٌه متاحة ٌسهل الوصول إلٌها لتمثٌل مجتمع الدراسة ودومٌنن بوصفه أسلوبا مناسبا لسحب وح
بكلٌة اآلداب اإلعالم  لسممفردة من طالب  ٕٖٓبلػ حجمها  فمد تم سحب عٌنة عشوائٌة طبمٌة( ،  ٔٗ

 : وذلن وفما للمعادلة اإلحصائٌة التالٌة بنهاجامعة 
NXp(1-p)    

                                                     n = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

N-1 X ( d2 ÷ z2 ) +P(1-p) 

n .حجم عٌنة الدراسة المطلوبة : 

N   ً(. 8ٕٔٓ/  7ٕٔٓ: حجم المجتمع ) عدد طالب لسم اإلعالم للعام الجامع 

Z 6991 : الدرجة المعٌارٌة وتساوي. 

d  ٥9٘ٓمستوي الثمة ، وحذد الباحث  9,5,: نسبت الخطأ وحساوي . 

p  95,:  نسبت حىفر الخاصيت والمحايذة وحساوي, . 
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 وتم تطبٌك المعادلة علً النحو التالً :
                       ٕٔٗٓ x ,95,  (6 - ,95,  ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٕٔٗٓ – ٔ x    (ٓ٥ٓ٘)ٕ  ÷  (69,1 )

2
   + ,95,  (6 - ,95, ) 

 
                    ٕٔٗٓ x  ٓ٥ٕ٘  

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   
ٔٗٓٔ x  ٓ٥ٕٓٓ٘ ÷ 198,6   +,9,,5  

                       15,95                             15,95                        15,95 

  ٥89ٖٔٓـــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــ =  = ـــــــــــــــــــــ
      ٖ٥ٕ٘ٓ ÷ 198,6 +ٓ٥ٕ٘               ,9966 +,9,5               69616 

  =ٖٕٓ    
 7ٙعلً الفرق األربع بالتساوي بوالع ) لٌسهل تمسٌمها  ٖٗٓالً  ٕٖٓولد رفع الباحث عٌنة الدراسة من 

 مفردة ( لكل فرلة ولتسهٌل العملٌة اإلحصائٌة.
  الخصائص العامة لعٌنة الدراسة :   

 : ( الخصائص العامة لعٌنة الدراسة التً نتجت عن تطبٌك االستبٌان 9ٌوضح الجدول رلم ) 
 ( 2جدول رلم ) 

 ( 42)  خصائص عٌنة الدراسة
 النوع                      

 المتؽٌرات
 اإلجمالً إناث ذكور

 % ن % ن % ن

 الفرلة الدراسٌة :
 األولً
 الثانٌة
 الثالثة
 الرابعة

 
 6  

95 
93 

8 

 
9443 
3547 

39 
99 

 
72 
64 
62 
68 

 
2647 
2444 
2249 

26 

 
76 
79 
73 
76 

 
25 
26 
24 
25 

 922 324 922 262 922 42 اإلجمالً

 المستوي التعلٌمً لألب: 
  . مؤهل عال -
  . مؤهل متوسط -
 مؤهل ألل من المتوسط              -
  لم تحصل علً أي مؤهل -

 
32 

9 
2 
9 

 
7944 
2944 

448 
244 

 
976 
75 

9 
2 

 
6742 
2846 

344 
248 

 
226 

84 
99 

3 

 
6748 
2746 

346 
9 

 922 324 922 262 922 42 اإلجمالً

 المستوي التعلٌمً لألم: 
                                           . مؤهل عال -
  . مؤهل متوسط -
               . مؤهل ألل من المتوسط -
 لم تحصل علً أي مؤهل -

 
25 
94 

9 
2 

 
5945 
3343 

244 
448 

 
998 
924 

6 
94 

 
45 

4743 
243 
543 

 
943 
938 

7 
96 

 
47 

4544 
243 
543 

 922 324 922 262 922 42 اإلجمالً

 نوع السكن المستوي االلتصادي :
    .شمة تملٌن -
   .شمة اٌجار -
   . فٌال -
 . منزل رٌفً -

 
25 

5 
8 
4 

 
5945 

92 
99 
945 

 
994 
98 
26 
24 

 
74 
649 
949 
942 

 
299 

23 
34 
28 

 
72 
746 

9942 
942 

 922 324 922 262 922 42 اإلجمالً

       مكان السكن :
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             . حً راق -
          . حً شعبً  -
 . فً الرٌؾ -

98 
93 
99 

4249 
39 

2649 

88 
62 

992 

3346 
2347 
4247 

926 
75 

923 

3449 
2447 
4244 

 922 324 922 262 922 42 اإلجمالً

 
 تضمنت الدراسة المتؽٌرات االتٌة : متؽٌرات الدراسة :

 المتؽٌرات المستملة : – 9
 .أنثً (  –: وله مستوٌان هما ) ذكر  الجنس -أ 

الفرلة  –الفرلة الثالثة  –الفرلة الثانٌة  –: وله أربع مستوٌات ) الفرلة األولً  المستوي الدراسً -ب 
 .الرابعة ( 

مإهل ألل من  -مإهل متوسط  -مإهل عال وله أربع مستوٌات ) المستوي التعلٌمً لألب واألم :  -ج 
 .(  ً أي مإهللم تحصل عل -المتوسط  

 ( . رٌؾ  –حً شعبً  –حً راق  ): وله ثالث مستوٌات  مكان السكن -د 
 .( منزل رٌفً  -فٌال  -شمة اٌجار  -وله أربع مستوٌات ) شمة تملٌن  نوع السكن : -هـ 
 وٌتمثل فً استجابات الطلبة علً فمرات االستبانة المتعددة . : المتؽٌر التابع - 2

 مماٌٌس الدراسة :
 المنوات الفضائٌة:وممٌاس لٌم الهوٌة الوطنٌة 

كل مباشر ، وإنما ٌستدل علٌها من شة من المفاهٌم االجتماعٌة التً ٌصعب لٌاسها بٌوطنهوٌة الإن مفهوم ال
ولذلن وبؽٌة الخروج  دراسة ،األسئلة الواردة فً استمارة ال نخالل سلون األفراد أو إجاباتهم اللفظٌة ع

األساسٌة واعتبارها  الفمرات، فمد تم اختٌار بعض ه الدراسة بنتٌجة واضحة من البٌانات المعروضة فً هذ
 ة لدى المبحوثٌن .ٌوطنهوٌة الممٌاساً لل

( خمس  ٘ٔال أوافك ( ، مكون من )  –محاٌد  –كما تم تكوٌن ممٌاس بؤسلوب لٌكرت الثالثً ) أوافك 
  Alpha Cronbachعشرة عبارة ، وللتؤكد من ثبات هذا الممٌاس تم إجراء الثبات علً معامل ألفا كرونباخ 

  Guttman Split-half، كما تم إجراء االختبار المنشطر لجوتمان  ٥877ٓحٌث بلؽت لٌمة ثبات الممٌاس 

 ، وتعد نسبة ثبات مرتفعة . ٥8ٗ7ٓحٌث بلؽت لٌمة ثبات الممٌاس أٌضاً 
 موالع التواصل االجتماعً :وممٌاس لٌم الهوٌة الوطنٌة 

( خمس عشرة عبارة ، وللتؤكد من ثبات هذا  ٘ٔتم تكوٌن ممٌاس بؤسلوب لٌكرت الثالثً مكون من ) 
لممٌاس حٌث بلؽت لٌمة ثبات ا  Alpha Cronbachالممٌاس ، تم إجراء الثبات علً معامل ألفا كرونباخ 

بلؽت لٌمة ثبات الممٌاس  Guttman Split-half، كما تم إجراء االختبار المنشطر لجوتمان  ٥899ٓ

 ، وتعتبر نسبة ثبات مرتفعة . ٥8٘ٔٓ
هً صحٌفة استبٌان تم إعدادها وفما لتساإالت الدراسة وفروضها ووفما لألصول أداة جمع البٌانات : 

المحكمٌن من أساتذة اإلعالم ، وعمل اختباري الصدق والثبات  العلمٌة ، كما تم عرضها علً مجموعة من
 علً النحو التالً :

 :اختبارا الصدق والثبات 
الذٌن أوصوا بإدخال  ( ٖٗ)  تم عرض استمارة االستبٌان علً مجموعة من المحكمٌناختبار الصدق :  –أ 

 التعدٌالت علً بعض األسئلة .
الذي  Alpha Cronbachاعتمد الباحث فً إجراء الثبات علً معامل ألفا كرونباخ اختبار الثبات :  –ب 

وهً  ٥9ٖ7ٌٓستهدؾ لٌاس معدالت ثبات المماٌٌس التً اشتملت علٌها الدراسة ، ولد بلؽت نسبة الثبات 
 نسبة ثبات مرتفعة.

 المعالجة اإلحصائٌة وأسلوب تحلٌل بٌانات الدراسة :
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 إحصائٌة علً النحو التالً : استخدم الباحث عدة معامالت
 . Crosstablesالجداول التكرارٌة المركبة  -

 للكشؾ عن وجود عاللات دالة إحصائٌا بٌن متؽٌرات الدراسة. Chi-Square ٕمعامل كا -

لبٌان مدي العاللة وشدتها بٌن المتؽٌرات التً ٌمكن لٌاسها  Contingancy Coefficientمعامل التوافك  -

 وتمسٌمها .

 للتحمك من وجود فروق دالة إحصائٌاً بٌن أكثر من مجموعتٌن . ANOVAاختبار تحلٌل التباٌن  -

 للتحمك من وجود فروق دالة إحصائٌاً بٌن مجموعتٌن . T.Testاختبار  -

 لمٌاس معدالت ثبات المماٌٌس التً تضمنتها الدراسة . Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ  -

 تم تمسٌم نتائج الدراسة الً :  : نتائج الدراسة 

 نتائج اختبارات فروض الدراسة. –النتائج العامة للدراسة .     –

 أوالً  : النتائج العامة للدراسة : 
 توصل الباحث الً عدد من النتائج المهمة ٌعرضها وفماً للمحاور التالٌة :

 د اشتملت علً اآلتً :المحور األول :عاللة عٌنة الدراسة بمتابعة المنوات الفضائٌة ول
 للمنوات الفضائٌة  : عٌنة الدراسة معدل تعرض  – 9

 (   3جدول رلم )  
 للمنوات الفضائٌة المصرٌةعٌنة الدراسة حسب مدي مشاهدتهم  توزٌع

 % االجمالً إناث ذكور المتؽٌر

   % ن % ن

 4348 933 4247 992 52 29 دائما

 4344 932 4349 993 4542 99 أحٌانا

 945 29 9247 28 244 9 حسب الظروؾ 

 343 92 344 9 244 9 نادرا

 922 324 922 262 922 42 االجمالً

 السابك النتائج التالٌة : بٌنت المعلومات المٌدانٌة الواردة فً الجدول
ٌشاهدون المنوات الفضائٌة المصرٌة والعربٌة واألجنبٌة  –عٌنة الدراسة  –ي مصرجمٌع الشباب ال -

ً %  ٥8ٖٗوٌتوزع مدي مشاهدتهم لهذه المنوات علً النحو التالً : ٌشاهدون دائما  ، %  ٥ٖٗٗ ، واحٌانا
% ، وٌرجع ارتفاع معدل تعرض المبحوثٌن للمنوات الفضائٌة الً كونهم طلبة إعالم وأن  ٥ٖٖونادراً 

 ات وتعاملهم معها باعتبارها جزءا من الثمافة اإلعالمٌة الالزمة لدراستهم .مشاهدتهم لهذه المنو
( ، وتختلؾ هذه  ٥7ٕٗ% من الذكور أكثر تعرضا للمنوات الفضائٌة بصفة دائمة من اإلناث )  ٓ٘نسبة  –

التً أثبتت تفوق اإلناث علً الذكور فً مشاهدة المنوات ( ، ٗٗ) النتٌجة مع نتائج بعض الدراسات 
 لفضائٌة.ا

 % لإلناث . ٥ٖٔٗ% من الذكور ٌتعرضون أحٌاناً للمنوات الفضائٌة ممارنة بنسبة  ٥ٕ٘ٗنسبة  –
%  ٥ٕٗ% الالئً ٌتعرضن للمنوات الفضائٌة حسب ظروفهن ممابل  ٥7ٓٔارتفعت نسبة اإلناث الً  –

 للذكور .
( عند  12.592جدولٌة )( وهً أصؽر من لٌمتها ال ٙ( عند درجة حرٌة )  ٥ٗ٘ٔ٘) ٕبلؽت لٌمة كا -

، وبالتالً توجد عاللة ارتباطٌة لوٌة بٌن النوع  ٥ٓ٘ٓوهً أصؽر من لٌمتها  ( 24487مستوي معنوٌة  ) 
 والتعرض للمنوات الفضائٌة فالذكور أكثر تعرضا للمنوات الفضائٌة من اإلناث .

 علً مشاهدتها: عٌنة الدراسةأكثر المنوات الفضائٌة التً تحرص  – 2
 (   4رلم )  جدول 

 عٌنةالأكثر المنوات الفضائٌة مشاهدة لدي ٌوضح توزٌع إجابات عٌنة الدراسة حسب 
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 االجمالً إناث ذكور المتؽٌر

 % ن % ن % ن

 4348 942 4947 996 5645 26 لنوات مصرٌة خاصة

 2946 72 2247 63 9542 7 لنوات عربٌة 

 9743 56 9843 59 9249 5 لنوات مصرٌة حكومٌة

 9743 56 9743 48 9744 8 لنوات أجنبٌة 

 922 324 922 278 922 46 االجمالً

 بمراءة بٌانات الجدول السابك تتضح النتائج التالٌة :
% من الشباب المصري من طلبة وطالبات لسم اإلعالم عٌنة الدراسة تحرص علً مشاهدة  ٥8ٖٗنسبة  –

% بٌن  7٥ٖٔ% تشاهد المنوات العربٌة ثم تساوت نسبة  ٥ٕٙٔالمنوات المصرٌة الخاصة ٌلٌها نسبة 
 مشاهدة المنوات المصرٌة الحكومٌة والمنوات األجنبٌة.

ارتفاع نسبة أفراد العٌنة المبحوثة الذٌن ( التً أثبتت  ٕٗٔٓاسة علوان ) وتختلؾ هذه النتائج مع نتائج در
 .%( من عٌنة الدراسة8٘ما نسبته ) إلًٌشاهدون المنوات الفضائٌة األجنبٌة؛ 

% ، وهً أكبر من نسبة اإلناث التً  ٥٘ٙ٘نسبة الذكور التً تشاهد المنوات المصرٌة الخاصة بلؽت  –
% بٌن الذكور واإلناث فً مشاهدة المنوات األجنبٌة، وبتحلٌل  7٥ٖٔة % ، وتساوت نسب ٥7ٔٗبلؽت 

تبٌن وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن الذكور واإلناث فً مشاهدة المنوات   ANOVAالتباٌن باستخدام 

 ( . ٥ٓٔٔٓ( وهً دالة عند مستوي معنوٌة )  ٥ٖ٘9ٗ)  Fحٌث بلؽت لٌمة لصالح الذكورالمصرٌة الخاصة 

 ٥7ٕٕاحتلت المنوات العربٌة المرتبة األولً فً المشاهدة لدي اإلناث عٌنة الدراسة حٌث بلؽت نسبتهن  –
% ، كما أن المنوات الحكومٌة المصرٌة أكثر مشاهدة لدي اإلناث  ٥ٕ٘ٔ% وهً ألل من نسبة الذكور 

 % للذكور . ٥9ٓٔ% ممابل نسبة  8٥ٖٔحٌث بلؽت نسبتهن 
 : االجتماعً التواصل موالعالدراسة لعٌنة معدل استخدام  – 3

 (   5جدول رلم )  
 االجتماعً التواصل موالععٌنة الدراسة لٌبٌن معدل استخدام 

 االجمالً  إناث ذكور المتؽٌر

 % ن % ن % ن

 8243 244 8348 298 5949 26 دائما

 9248 39 9949 39 9842 8 أحٌانا

 349 92 349 8 949 4 نادرا

 3 9 942 3 9346 6 حسب الظروؾ 

 922 324 922 262 922 44 االجمالً

 تعكس بٌانات الجدول السابك ما ٌلً : 
هم ، وٌتوزع مدى استخدامتواصل االجتماعًلع الاٌتعرضون لمو -عٌنة الدراسة– المصريجمٌع الشباب  -

%، االستخدام نادرا ٥8ٕٔ%، االستخدام أحٌانا 8ٓ٥ٖلى النحو اآلتً: االستخدام دائما علع المولهذه ا
ٖ٥9. % 

اإلناث أكثر استخداماً لموالع التواصل االجتماعً حٌث بلؽت نسبة من ٌستخدمن هذه الموالع بصفة دائمة   -
التً تعٌشها الفتاة المرحلة الجامعٌة % للذكور ولد ترجع هذه النتٌجة إلً أن  9٥ٔ٘% ممابل  8ٖ٥8

تحمل المسئولٌة واالستمالل  اواإلحساس بالنضج الذي ٌتٌح لههً مرحلة التمرد وإثبات الذات المصرٌة 

  .سواء فً الجامعة او فً المنزلوعدم المبول باالنصٌاع إلً أوامر الؽٌر  ابإرادته

% وهً أعلً من نسبة  8٥ٕٔنسبة الذكور الذٌن ٌستخدمون موالع التواصل االجتماعً أحٌاناً بلؽت  -
 % . ٥9ٔٔاإلناث التً بلؽت 
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% وهً أعلً من  ٥ٖٙٔالذكور الذٌن ٌستخدمون موالع التواصل االجتماعً حسب الظروؾ بلؽت  نسبة -
 % . ٥ٕٔنسبة اإلناث التً بلؽت 

تبٌن وجود عاللة ارتباط لوٌة بٌن الشباب المصري عٌنة الدراسة واستخدامهم لموالع التواصل  -
( عند درجة حرٌة )  15.507الجدولٌة )( وهً أكبر من لٌمتها  ٥ٗ8ٕٔٔ) ٕاالجتماعً حٌث بلؽت لٌمة كا

 . ٥ٓ٘ٓ( وهً ألل من  ٥ٓٓٙٓ( ومستوي معنوٌة  ) 8
 : علً استخدامها عٌنة الدراسةحرص تأهم موالع التواصل االجتماعً التً 

 (   6جدول رلم )  
 موالع التواصل االجتماعًأهم ٌوضح توزٌع إجابات عٌنة الدراسة حسب 

 االجمالً إناث ذكور موالعالأهم 

 % ن % ن % ن

 4447 237 45 223 4346 34 فٌس بون

 2442 928 2448 992 2245 96 واتس اب

 9545 82 9547 79 9449 99 ٌوتٌوب

 646 35 648 39 549 4 انستؽرام

 547 32 442 99 9449 99 توٌتر

 949 6 249 4 246 2 لنكدان

 249 5 949 5 2 2 أوتلون

 943 7 945 7 2 2 تٌلٌجرام

 922 532 922 452 922 78 االجمالً

 بٌانات الجدول السابك تتضح منها النتائج التالٌة :
تصدر مولع الفٌس بون أهم الموالع التً ٌحرص الشباب المصري من طلبة وطالبات لسم اإلعالم عٌنة  -

% ، ثم مولع  ٥ٕٕٗأب فً المرتبة الثانٌة بنسبة  % ٌلٌه الواتس ٥7ٗٗالدراسة علً استخدامها وذلن بنسبة 
% فتوتٌر فً  ٥ٙٙ% فمولع انستؽرام فً المرتبة الرابعة بنسبة  ٥ٌ٘٘ٔوتٌوب فً المرتبة الثالثة بنسبة 

% ، أما موالع لنكندان وأوتلون وتٌلٌجرام فمد جاءت فً مرتبة متؤخرة بنسب )  ٥7٘المرتبة الخامسة بنسبة 
( وعبد  7ٕٔٓ% ( ، وتتفك هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة كل من الجعفري )  ٥ٖٔ -%  ٥ٓ9ٓ -%  ٥ٔٔ

هو أكثر الموالع شهرة مولع الفٌس بون ( ، والتً توصلت الً ان  ٕٔٔٓ( والبطرٌك )  ٕٗٔٓالهادي ) 
ٌهم وتستعمله لفترات طوٌلة من جاء فً مصاؾ الموالع االجتماعٌة المفضلة لدواستخداما عند المبحوثٌن ، و

 ٕٔفً مصر حوالً  الفٌسبون بلػ عدد مستخدمًالٌوم وأن لهذا المولع تؤثٌر علً انماطهم الثمافٌة ، ولد 
 8ٖ٥ٔالذٌن بلؽوا  % من إجمالً أعداد المستخدمٌن العرب ٌٕ٘شّكلون نسبة تصل الى ملٌون مستخدم 

 .(  ٘ٗ)  ٕٙٔٓملٌون مستخدم عام 
% من الذكور  ٥7٘ٔ% وٌوتٌوب  ٥8ٕٗ% والواتس أب  ٘ٗثر استخداماً لموالع الفٌس بون اإلناث أك -

 % . ٥ٔٗٔ% والٌوتٌوب  ٘،ٕٓ% والواتس أب  ٥ٖٙٗحٌث بلؽت نسبة من ٌستخدمون الفٌس بون 
تبٌن وجود عاللة ارتباط لوٌة بٌن الشباب المصري من طلبة وطالبات لسم اإلعالم عٌنة الدراسة  -

( ، عند درجة  ٥7ٔ٘ٔلمولع الفٌس بون )  ٕم لموالع التواصل االجتماعً حٌث بلؽت لٌم كاواستخدامه
( وتوٌتر  ٥ٗ٘ٙٓ( ومستوي معنٌة )  ٥٘7ٕٔ( والواتس أب ) ٥ٕٗٗٓ( ومستوي معنٌة )  ٕحرٌة ) 

 ( . ٥ٓٓٓٓ( ومستوي معنوٌة )  ٥9ٕٕ٘ٔ)

 وموالع التواصل االجتماعً : المحور الثانً :كثافة تعرض عٌنة الدراسة للمنوات الفضائٌة
 ومعدل استخدامه لموالع التواصل االجتماعًللمنوات الفضائٌة  عٌنة الدراسة ةمعدل مشاهد - 9

 (  7جدول رلم )  
 واستخدام موالع التواصل االجتماعًلمنوات الفضائٌة ا ةمعدل مشاهدٌوضح توزٌع إجابات عٌنة الدراسة حسب 

 موالع التواصل االجتماعً المنوات الفضائٌة الوسٌلة
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 االجمالً إناث ذكور االجمالً إناث ذكور النوع

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن معدل المشاهدة واالستخدام

 446 94 344 9 92 5 3345 922 3346 88 3343 94 مرة واحدة ٌومٌا  

 7247 229 7546 998 5447 23 25 76 2448 65 2642 99 أكثر من مرة ٌومٌا  

 742 22 649 96 9443 6 5 95 5 93 448 2 عدة مرات فً االسبوع  

 9545 47 9449 39 99 8 3645 999 3646 96 3547 95  حسب الظروؾ  

 922 324 922 262 922 42 922 324 922 262 922 42 االجمالً

 أظهرت بٌانات الجدول السابك النتائج التالٌة :
الشباب المصري من طلبة وطالبات لسم اإلعالم عٌنة الدراسة الذٌن ٌشاهدون المنوات الفضائٌة حسب  -

% ، اما  ٥ٖٖ٘% ، والذٌن ٌشاهدونها مرة واحدة ٌومٌا فمد بلؽت نسبتهم  ٥ٖ٘ٙالظروؾ بلؽت نسبتهم 
لمنوات عدة مرات فً % فً حٌن من ٌشاهدون هذه ا ٕ٘الذٌن ٌشاهدونها أكثر من مرة ٌومٌا بلؽت نسبتهم 

 % . ٘اإلسبوع فمد بلؽت نسبتهم 
% ( فً مشاهدة المنوات الفضائٌة حسب  ٥ٖٙٙ% ( ، واإلناث )  ٥7ٖ٘تماربت النسبة بٌن الذكور )  -

% ( الً حدا ما فً مشاهدة هذه  ٥ٖٖٙ% ( ونسبة اإلناث )  ٥ٖٖٖظروفهم ، كما تساوت نسبة الذكور ) 
أما الذٌن ٌشاهدونها عدة مرات فً االسبوع فمد تماربت النسبة بٌن الذكور )  المنوات مرة واحدة ٌومٌاً ،

 % ( . ٘% ( واإلناث )  ٥8ٗ
الشباب المصري من طلبة وطالبات لسم اإلعالم عٌنة الدراسة الذٌن ٌستخدمون موالع التواصل  -

ب الظروؾ فمد بلؽت % ، أما الذٌن ٌستخدمونها حس 7ٕ٥7االجتماعً أكثر من مرة ٌومٌا بلؽت نسبتهم 
% ، والذٌن ٌستخدمونها  7٥ٕ% ، والذٌن ٌستخدمونها عدة مرات فً االسبوع بلؽت نسبتهم  ٥٘٘ٔنسبتهم 

 %. ٥ٙٗمرة واحدة ٌومٌا بلؽت نسبتهم 
وٌتبٌن من النتائج السابمة أن النسبة األكبر من الشباب المصري تستخدم موالع التواصل االجتماعً بشكل 

إلى أن استخدامهم لهذه الموالع أصبح عادة اتصالٌة ٌومٌة ٌمومون بها لدوافع متعددة تختلؾ ٌومً، بما ٌشٌر 
من فرد إلى آخر، وهو ما ٌوضح أن موالع التواصل االجتماعً أصبحت إحدى وسائل اإلعالم الرئٌسٌة فً 

باختالؾ السمات حٌاة الشباب المصري ٌستخدمونها إلشباع العدٌد من الرؼبات ولتحمٌك عدة حاجات لدٌهم 
 .(  ٙٗ)  الشخصٌة والحاجات االتصالٌة واالجتماعٌة والنفسٌة لكل فرد

% فً استخدام موالع التواصل االجتماعً  ٥7ٗ٘% عن نسبة الذكور  7٘٥ٙارتفعت نسبة اإلناث الً  -
مرات فً أكثر من مرة ٌومٌا فً حٌن ان الذكور الذٌن ٌستخدمون هذه الموالع سواء حسب ظروفهم أو عدة 

 % ( . ٕٔ -%  ٥ٖٗٔ -%  9ٔاالسبوع أو مرة واحدة ٌومٌا فمد ارتفعت نسبتهم عن اإلناث الً ) 
تبٌن وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن مشاهدة المنوات الفضائٌة واستخدام موالع  ) ت ( وبتطبٌك اختبار 

   . ٥ٓٓٓٓبمستوي معنوٌة  9٥7ٓ8ٗحٌث بلؽت لٌمة ) ت (  التواصل االجتماعً 
 :استخدام موالع التواصل االجتماعً ومشاهدة المنوات الفضائٌة ل كثافة تعرض عٌنة الدراسة

 (   8جدول رلم )  
 استخدام موالع التواصل االجتماعًومشاهدة المنوات الفضائٌة  عٌنة الدراسة حسب كثافةإجابات ٌوضح توزٌع 

 موالع التواصل االجتماعً المنوات الفضائٌة الوسٌلة

االستخدام معدل 
 والنوع

 االجمالً إناث ذكور االجمالً إناث ذكور

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن
ألل من ساعة منخفض ) 

 ( ٌومٌا
9 2944 29 9949 38 9245 7 9647 97 645 24 749 

من ساعة الً متوسط ) 
الل من ثالث ساعات 

 ( ٌومٌا

93 39 78 2948 99 32 95 3547 23 848 38 9245 

ثالث مرتفع ) أكثر من 
   ( ٌومٌا ساعات

9 2944 25 945 34 9949 7 9647 79 2749 78 2547 

 5349 964 5746 959 3249 93 4644 949 4946 932 2642 99    ؼٌر محدد



22 
 

 922 324 922 262 922 42 922 324 922 262 922 42 االجمالً

 تعكس البٌانات اإلجمالٌة للجدول السابك ما ٌلً :
ٌوجد ولت محدد للشباب المصري من طلبة وطالبات لسم اإلعالم عٌنة الدراسة لمشاهدة المنوات ال  -

% من عٌنة الدراسة عدم وجود  ٥ٗٙٗالفضائٌة أو الستخدام موالع التواصل االجتماعً حٌث أكدت نسبة 
لع التواصل % عدم وجود ولت محدد الستخدام موا ٥9ٖ٘ولت محدد لمشاهدة هذه المنوات كما أكدت نسبة 

 االجتماعً .
كثافة التعرض الٌومً للمنوات الفضائٌة بلؽت أعلً نسبة لمتوسطً المشاهدة من ) من ساعة الً ألل من  -

 ٥ٔٔٔ% ، بٌنما جاءت نسبة كثٌفً المشاهدة ) اكثر من ثالث ساعات ٌومٌاً (  ٖٓثالث ساعات ٌومٌا ( 
 % . ٥ٕ٘ٔساعة ٌومٌاً ( % ، ثم جاءت ألل نسبة لملٌلً المشاهدة ) ألل من 

اتضح وجود فروق دالة إحصائٌاً بٌن الذكور واإلناث لصالح الذكور فً التعرض المرتفع للمنوات  -
عند درجة حرٌة   ٥٘9ٕٔوهً أكبر من لٌمتها الجدولٌة  ٥ٖٕ7ٕ٘المحسوبة  ٕالفضائٌة حٌث بلؽت لٌمة كا

وتختلؾ هذه ٥ٓٓٓٓومستوي معنوٌة  ٥ٕٕٙٓ، كما بلؽت لٌمة معامل التوافك  ٥ٓٓٓٓومستوي معنوٌة  ٙ
النتٌجة مع توصلت إلٌه دراسة كل من مكاوي وؼرٌب بتفوق اإلناث بوجه عام علً الذكور فٌما ٌتعلك 

 بكثافة التعرض للمنوات الفضائٌة .
% ، كما أن  7٥ٙ٘ال ٌوجد ولت محدد لإلناث الستخدام موالع التواصل االجتماعً حٌث بلؽت نسبتهن  -

% ،  7٥ٕٔاالستخدام الٌومً لإلناث لهذه الموالع ) أكثر من ثالث ساعات ٌومٌا( بلؽت أعلً نسبة كثافة 
 %  8٥8ٌلٌها متوسطً االستخدام ) من ساعة الً ألل من ثالث ساعات ٌومٌا ( حٌث بلؽت نسبتهن 

ل االجتماعً ، % من الذكور عٌنة الدراسة ال ٌوجد لدٌهم ولت محدد الستخدام موالع التواص ٥9ٖٓنسبة  -
% ، ثم تساوت نسبة  ٥7ٖ٘ ٌومٌا (من ساعة الً الل من ثالث ساعات وجاءت نسبة متوسطً االستخدام ) 

) ألل من ساعة  ، واالستخدام المنخفض ( ٌومٌا ثالث ساعات% بٌن االستخدام المرتفع ) أكثر من  ٥7ٙٔ
 ٌومٌا ( .

إحصائٌة بٌن الذكور واإلناث فً استخدام موالع توضح بٌانات الجدول السابك وجود فروق ذات داللة  -
 ٥٘9ٕٔوهً اكبر من لٌمتها الجدولٌة  ٥7ٕ8ٖٓ ٕالتواصل االجتماعً لصالح اإلناث حٌث بلؽت لٌمة كا

ومستوي معنوٌة  ٥ٕٖٔٓ، كما بلؽت لٌمة معامل التوافك  ٥ٓٓٓٓومستوي معنوٌة  ٙعند درجة حرٌة 
ٓ٥ٓٓٓ . 

ن الذكور أكثر مشاهدة للمنوات الفضائٌة من اإلناث ، وأن اإلناث أكثر استخداما ٌتبٌن من النتائج السابمة أ -
 لموالع التواصل االجتماعً من الذكور .

 :للمنوات الفضائٌة  ةمشاهدعلً موالع التواصل االجتماعً  استخدامالمحور الثالث :أثر 
 (   9جدول رلم )  

 لمنوات الفضائٌةا ةمشاهدعلً ل االجتماعً موالع التواصعٌنة الدراسة ل استخدامٌوضح تأثٌر 
 االجمالً إناث ذكور النوع

 % ن % ن % ن التأثٌر

 3742 993 3744 98 3547 95 الً حد كبٌر

 4544 938 4345 994 5749 24 الً حد ما   

 9744 53 9949 52 749 3 لم ٌؤثر  

 922 324 922 262 922 42 االجمالً

 % ن % ن % ن نوع التأثٌر

 4248 932 4248 927 5448 23 الزٌادة

 4844 947 4946 932 4245 97 النمصان

 848 27 945 25 447 2 ال

 922 324 922 262 922 42 االجمالً

 تشٌر البٌانات اإلجمالٌة للجدول السابك الً ما ٌلً :
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إن استخدامهم % من الشباب المصري من طلبة وطالبات لسم اإلعالم عٌنة الدراسة لالوا  ٥ٗ٘ٗنسبة  -
% من العٌنة  7٥ٕٖلموالع التواصل االجتماعً أثر الً حد ما فً مشاهدتهم للمنوات الفضائٌة ولالت نسبة 

% لم ٌإثر استخدامهم لهذه الموالع فً مشاهدتهم للمنوات  7٥ٗٔأنهها اثرت الً حد كبٌر فً حٌن أن نسبة 
 الفضائٌة .

لموالع التواصل االجتماعً فً مشاهدتهن للمنوات الفضائٌة % من اإلناث أثر استخدامهن  7٥ٖٗنسبة  -
 % لم ٌإثر استخدامهن نهائٌا . 9٥ٔٔ% تؤثر استخدامهن الً حد ما ، ونسبة  ٥ٖ٘ٗالً حد كبٌر ونسبة 

% من الذكور عٌنة الدراسة أثر استخدامه لموالع التواصل االجتماعً علً مشاهدته للمنوات  7٥ٔ٘نسبة  -
% من العٌنة أثر استخدامه لهذه الموالع الً حد كبٌر علً  ٥7ٖ٘ما فً حٌن أن نسبة  الفضائٌة الً حد

 مشاهدته لهذه المنوات .
% من الشباب المصري من طلبة وطالبات لسم اإلعالم عٌنة الدراسة لالوا بآن استخدامهم  8٥ٗٗنسبة  -

% إن  ٥8ٕٗحٌن لالت نسبة ل من مشاهدتهم للمنوات الفضائٌة ، فً لللموالع التواصل االجتماعً 
% نفت أي تؤثٌر لموالع  8٥8الً زٌادة مشاهدتهم لهذه المنوات ، أما نسبة  ياستخدامهم لهذه الموالع أد

 التواصل االجتماعً علً مشاهدة المنوات الفضائٌة .
 المحور الرابع: دوافع مشاهدة المنوات الفضائٌة ودوافع استخدام موالع التواصل االجتماعً:

 للمنوات التلٌفزٌونٌة الفضائٌة  مشاهدة عٌنة الدراسةوافع د -
 (   92جدول رلم )  

 ٌوضح أسباب مشاهدة عٌنة الدراسة للمنوات الفضائٌة
 النوع                                                     

 ةمشاهدالدوافع 
  االجمالً إناث ذكور

 % ن % ن % ن

 8٥ٕٔ ٖٕٔ 8٥7ٕ 9ٓٔ ٥ٕٔٗ ٗٔ  تعرض برامج ترفٌهٌة مسلٌة  

 ٥ٕٕٗ ٙٓٔ ٥7ٕٗ 9ٗ ٥7ٕٓ ٕٔ  تمدم تؽطٌة فورٌة لألحداث والمضاٌا  

 ٥ٖٕٔ ٗ٘ ٥ٕٗٔ 7ٗ ٥ٕٔٔ 7  تمدم وجهات النظر المختلفة حول المواضٌع والمضاٌا االخبارٌة 

 ٔٔ 8ٗ 9٥7 7ٖ 9ٔ ٔٔ  تعرض البرامج بؤسالٌب مشولة تستهوي المشاهد  

 ٥8ٙ ٖٓ ٥ٖٙ ٕٗ ٥ٖٓٔ ٙ  تمتلن شبكة واسعة من المراسلٌن فً مولع األحداث 

 ٙ ٕٙ ٥ٖ٘ ٕٓ ٥ٖٓٔ ٙ    المصدالٌة العالٌة فً طرح الخبر

 ٥ٖٗ 9ٔ ٥٘ٗ 7ٔ ٥ٖٗ ٕ   تنالش الموضوعات بمهنٌة عالٌة 

 7٥ٖ ٕٖ 8٥ٗ ٕٖ ٓ ٓ دوافع أخري

 ٓٓٔ 8ٖٗ ٓٓٔ 8ٖٓ ٓٓٔ 8٘ االجمالً

 
 الباحث دوافع المشاهدة التً وضحتها بٌانات الجدول السابك الً نوعٌن من الدوافع :لسم 

% من عٌنة الدراسة تشاهد  8٥ٕٔدوافع طموسٌة : جاءت فً المرتبة األولً وتمثلت فً أن نسبة  - ٔ
 تعرض% تشاهد هذه المنوات ألنها  ٔٔ، ونسبة تعرض برامج ترفٌهٌة مسلٌة المنوات الفضائٌة ألنها 

علً الدافعٌن تبٌن وجود عاللة ارتباط لوٌة  ٕ، وبتطبٌك اختبار كاالبرامج بؤسالٌب مشولة تستهوي المشاهد 
 ٥99٘وهً أكبر من لٌمتها الجدولٌة  ٥7ٗ7ٗٔ ٕبٌن النوع ودوافع المشاهدة الطموسٌة حٌث بلؽت لٌمة كا

   .   ٥ٓٓٔٓومستوي معنوٌة  ٕعند درجة حرٌة 
% من العٌنة تشاهد  ٥ٕٕٗت فً المرتبة الثانٌة ، وتمثلت هذه الدوافع فً أن نسبة دوافع نفعٌة : جاء - ٕ

تمدم وجهات % تشاهدها ألنها  ٥ٖٕٔ، وأن نسبة  تمدم تؽطٌة فورٌة لألحداث والمضاٌاهذه المنوات ألنها 
تمتلن شبكة واسعة من % تشاهدها ألنها  ٥8ٙ، ونسبة النظر المختلفة حول المواضٌع والمضاٌا االخبارٌة 

% من عٌنة الدراسة تشاهد هذه المنوات أٌضا ألنها تتمتع  ٙ، وأن نسبة  المراسلٌن فً مولع األحداث 
تنالش الموضوعات % من العٌنة أن هذه المنوات  ٥ٖٗ، وتري نسبة  مصدالٌة عالٌة فً طرح الخبرب

 . بمهنٌة عالٌة 
 كالتالً : ٕبٌن النوع والدوافع النفعٌة وكانت نتٌجة اختبار كا اتضح وجود عاللة ضعٌفة ٕوبتطبٌك اختبار كا
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  ٥ٖ٘ٗٓومستوي معنوٌة  ٕعند درجة حرٌة  ٥ٓ7ٕٙ ٕبلؽت لٌمة كا تمدم تؽطٌة فورٌة لألحداث والمضاٌا -
عند درجة حرٌة  ٥ٖ٘7ٔ ٕبلؽت لٌمة كا تمدم وجهات النظر المختلفة حول المواضٌع والمضاٌا االخبارٌة -
    ٥ٗٙٗٓمعنوٌة  ومستوي ٕ
 ٕعند درجة حرٌة  ٥ٕٖٗٓ  ٕبلؽت لٌمة كا تمتلن شبكة واسعة من المراسلٌن فً مولع األحداث  -

   ٥89ٓٓومستوي معنوٌة 
ومستوي معنوٌة  ٕعند درجة حرٌة  ٥ٙ8٘٘ ٕبلؽت لٌمة كا مصدالٌة عالٌة فً طرح الخبرتتمتع ب -

ٓ٥ٓ٘8  
  ٥9ٖٓٓومستوي معنوٌة  ٕعند درجة حرٌة   ٥ٔٗٗٓ  ٕمة كابلؽت لٌ تنالش الموضوعات بمهنٌة عالٌة -
المواد العلمٌة واإلعالنات والبرامج الوثائمٌة وأفالم الخٌال العلمً تتمثل فً %  7٥ٖ بنسبة افع أخريدو -

معرفة األحداث التً تحدث فً  - التعرؾ على ثمافة الشعوب األخرى - وبرامج األكشن والمصارعة
التعرؾ على   - معرفة العدٌد من المعلومات عن الدول التً أنوي السفر إلٌها - فٌهالمجتمع الذي أعٌش 

 .معلومات عن موضوعات جدٌدة
  موالع التواصل االجتماعً ل عٌنة الدراسة  دوافع استخدام  

 (   99جدول رلم )  
 أسباب استخدام موالع التواصل االجتماعًتوزٌع إجابات عٌنة الدراسة حسب 

 النوع                                    
 االستخدامدوافع 

 االجمالً  إناث ذكور

 % ن % ن % ن

 2948 932 2947 997 2244 93  للتواصل مع ما ٌفعله االصدلاء 

 9945 996 9949 923 2244 93 للحصول علً المعلومات

 9843 929 98 97 2247 92 لالطالع علً األخبار واألحداث الجارٌة

 9646 99 97 99 9348 8 للتسلٌة والترفٌه وامضاء ولت الفراغ

 742 43 746 49 344 2 لمشاركة اآلراء 

 645 39 649 33 9243 6 لتكوٌن أصدلاء جدد  

 645 39 645 35 649 4 لمشاركة الصور والفٌدٌو مع اآلخرٌن

 345 29 4 29 2 2 دوافع أخري
 922 596 922 538 922 58 االجمالً

 ٌحتوي الجدول السابك علً نوعٌن من دوافع استخدام موالع التواصل االجتماعً هما :
 ٥8ٕٔدوافع طموسٌة وجاء دافع تواصل عٌنة الدراسة  مع ما ٌفعله األصدلاء فً ممدمة هذه الدوافع بنسبة  -

اته من ٌلٌمه وسلوكأن الفرد ال ٌستمد جمٌع حٌث بؤصدلائهم،  ة العٌنةعكس لوة عاللت ه النتٌجةهذو% ، 
دافع التسلٌة  ، وٌلً دافع األصدلاء  األسرة وفمط وإنما هنان مجاالت أخرى مثل الجماعة بمختلؾ أشكالها

% فدافع لمشاركة  ٥٘ٙ% ثم دافع تكوٌن أصدلاء جدد بنسبة  ٥ٙٙٔوالترفٌه وامضاء ولت الفراغ بنسبة 
اتضح وجود عاللة ارتباطٌة لوٌة بٌن  ٕتبار كا% ، وبتطبٌك اخ ٥٘ٙالصور والفٌدٌو مع اآلخرٌن بنسبة 

وهً أكبر من لٌمتها الجدولٌة  7٥ٗ8ٙٔ ٕإناث ( والدوافع الطموسٌة حٌث بلؽت لٌمة كا –النوع ) ذكور 
عند مستوي  ٥ٔ77ٓ، كما بلؽت لٌمة معامل التوافك  ٥ٓٓٓٓومستوي معنوٌة  ٕعند درجة حرٌة  ٥99٘

 . ٥ٓٓٓٓمعنوٌة 
% ، ثم االطالع علً  9٥٘ٔتصدر دافع حصول عٌنة الدراسة علً المعلومات بنسبة دوافع نفعٌة :  -

اتضح  ٕ% ، وبتطبٌك اختبار كا 7٥ٕ% ، ولمشاركة اآلراء بنسبة  8٥ٖٔاألخبار واألحداث الجارٌة بنسبة 
 كالتالً : ٕوجود عاللة ارتباطٌة بٌن النوع والدوافع النفعٌة وكانت نتٌجة اختبار كا

وهً دالة  ٥ٕٓٓٓومستوي معنوٌة  ٕعند درجة حرٌة  ٥ٕٔ7ٖ ٕمعلومات بلؽت لٌمة كا الحصول علً
 ٕعند درجة حرٌة  ٥ٕٗ٘ٙ ٕإحصائٌاً  ،  واالطالع علً األخبار واألحداث الجارٌة  بلؽت لٌمة كا

ومستوي معنوٌة  ٕعند درجة حرٌة  8٥ٖٖٓ ٕ، ولمشاركة اآلراء بلؽت لٌمة كا ٥ٓٗٓٓومستوي معنوٌة 
ٓ٥ٓٔ8 . 
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 المحور الخامس : الوسائل المؤثرة فً الهوٌة الوطنٌة لعٌنة الدراسة :
 عٌنة الدراسة :لأثر المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً فً الهوٌة الوطنٌة 

 (   92جدول رلم )  
 الهوٌة الوطنٌةأثر المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً فً ٌوضح توزٌع إجابات عٌنة الدراسة حسب 

 االجمالً إناث ذكور درجة التأثٌر

 % ن % ن % ن

 4444 932 4543 995 3845 95 تأثرت بدرجة كبٌرة

 4848 943 4844 923 5943 22 تأثرت الً حد ما 

 648 22 643 96 9242 4  لم تتأثر نهائٌا 

 922  293 922 254 922  39 االجمالً

% من عٌنة الدراسة أكدت أن مشاهدتهم  ٥ٗٗٗ% و 8٥8ٗأن نسبة تشٌر بٌانات الجدول السابك إلً 
للمنوات الفضائٌة واستخدامهم لموالع التواصل االجتماعً أثرت الً حد ما وبدرجة كبٌرة فً هوٌتهم 

% لم تتؤثر هوٌتهم الوطنٌة بمشاهدتهم للمنوات الفضائٌة واستخدامهم  ٥8ٙالوطنٌة ، فً حٌن أن نسبة 
 الجتماعً .لموالع التواصل ا

كما تشٌر بٌانات الجدول السابك الً أن المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً أثرت فً الهوٌة 
% من الذكور عٌنة  ٥ٖٔ٘الوطنٌة للذكور أكثر من اإلناث سواء بدرجة كبٌرة او الً حد ما حٌث أن نسبة 

هدة المنوات واستخدام موالع التواصل الدراسة التً لالت بؤن هوٌتهم الوطنٌة تؤثرت الً حد ما بمشا
% إن مشاهدتها  8٥ٗٗ% أنها تؤثرت بدرجة كبٌرة ، أما اإلناث فمالت نسبة  8٥ٖ٘االجتماعً ولالت نسبة 

للمنوات الفضائٌة واستخدامها لموالع التواصل االجتماعً أثرت الً حد ما  فً هوٌتهن الوطنٌة ، ولالت 
 ة .% أنها أثرت بدرجة كبٌر ٥ٖ٘ٗنسبة 

وتعكس هذه النتائج بؤن أفراد العٌنة لدٌهم وعً بتؤثٌر المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً علً 
 هوٌتهم الوطنٌة عن طرٌك ما تمدمه من ثمافات ومعلومات دخٌلة علً المٌم والتمالٌد الموروثة .

مشاهدة عٌنة الدراسة للمنوات  ومعامل التوافك تبٌن عدم وجود عاللة ارتباطٌة بٌن ٕوبتطبٌك اختبار كا
 ٥ٕ٘٘٘المحسوبة  ٕالفضائٌة واستخدامها لموالع التواصل االجتماعً والهوٌة الوطنٌة حٌث بلؽت لٌمة كا

كما بلؽت لٌمة معامل  ٥7ٓٓٓومستوي معنوٌة  8عند درجة حرٌة  ٥٘ٔ٘ٔوهً ألل من لٌمتها الجدولٌة 
 . ٥7ٓٓٓعند مستوي معنوٌة  ٓٓٔالتوافك 
 لعٌنة الدراسة:وسائل التً تؤثر فً الهوٌة الوطنٌة أكثر ال

 (   93جدول رلم )  
 فً الهوٌة الوطنٌة ةؤثرمالوسائل الٌوضح توزٌع إجابات عٌنة الدراسة حسب 

الوسائل المؤثرة فً الهوٌة 
 الوطنٌة

 Chi-Square االجمالً إناث ذكور

  Value df Significance % ن % ن % ن

 24965 2 34627 2644 922 2743 992 2243 92 موالع التواصل االجتماعً   

 24229 2 74256 2249 922 2248 92 9649 92 المنوات الفضائٌة  

 24299 2 34236 9248 59 9346 55 648 4 األسرة   

 24797 2 24665 9248 59 9244 52 9543 9 االنترنت

 24947 2 34832 649 32 742 29 549 3 الجامعة  

 24337 2 24975 649 32 642 25 9948 7 دور العبادة

 24429 2 94693 544 25 447 99 9242 6 الصحؾ

 24295 2 84422 443 22 345 94 9242 6 الرادٌو

 2476 2 24576 244 99 242 9 344 2 المدرسة

    922 462 922 423 922 59 االجمالً

ٌتضح من بٌانات الجدول السابك أن موالع التواصل االجتماعً جاءت فً ممدمة وسائل االتصال وأكثرها 
% ،  ٥ٕٕٔ% ، ٌلٌها المنوات الفضائٌة بنسبة  ٥ٕٗٙتؤثٌرا فً الهوٌة الوطنٌة لعٌنة الدراسة وذلن بنسبة 
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ٌة لدي عٌنة الدراسة ، كما % بٌن األسرة واالنترنت فً التؤثٌر علً الهوٌة الوطن ٥8ٕٔوتساوت نسبة 
% بٌن الجامعة ودور العبادة فً تؤثٌرها علً الهوٌة الوطنٌة للعٌنة ، أما وسائل اإلعالم  ٥9ٙتساوت نسبة 

الرادٌو ( فمد جاءت فً مرتبة متؤخرة فً التؤثٌر علً الهوٌة الوطنٌة لدي العٌنة  –التملٌدٌة ) الصحؾ 
( ، فً حٌن أن المدرسة جاءت فً مرتبة متؤخرة جدا فً %  ٥ٖٗ -%  ٥ٗ٘المدروسة وذلن بنسب ) 

تإدي دورا حٌوٌا فً تحمٌك التجانس المومً عن طرٌك ، مع انها %  ٥ٕٗتؤثٌرها فً الهوٌة الوطنٌة بنسبة 
 التوحٌد الثمافً والفكري بٌن مختلؾ الطبمات وفً كل أنحاء الدولة ، مما ٌإدي إلً التماسن المومً للمجتمع

التعلٌم بدور بارز فً تدعٌم اإلحساس الوطنً والهوٌة الوطنٌة والمومٌة ، وتدعٌم الوالء  ٌموم، كما 
 واالنتماء فً نفوس الطالب .

 والختبار لوة العاللة بٌن هذه الوسائل والنوع والهوٌة لسم الباحث هذه الوسائل الً ثالثة انواع :
  ٕ( وبتطبٌك اختبار كا االنترنت -المنوات الفضائٌة  -موالع التواصل االجتماعً ) وسائل اإلعالم الحدٌثة  -

لمعرفة وجود عاللة بٌن مشاهدة المنوات الفضائٌة واستخدام موالع التواصل االجتماعً وشدة التمسن 
إناث ( والهوٌة الوطنٌة ومشاهدة  –بالهوٌة الوطنٌة اتضح وجود عاللة ارتباط لوٌة بٌن النوع ) ذكور 

، كما اتضح  ٥ٕٓ9ٓومستوي معنوٌة  ٕعند درجة حرٌة  7٥ٓ٘ٙ ٕبلؽت لٌمة كاالمنوات الفضائٌة حٌث 
وجود عاللة لوٌة بٌن استخدام موالع التواصل االجتماعً ودرجة تمسن عٌنة الدراسة بالهوٌة الوطنٌة حٌث 

، اما العاللة بٌن النوع والهوٌة  ٥ٔٙ٘ٓومستوي معنوٌة  ٕعند درجة حرٌة  ٥ٙٓ7ٖ  ٕبلؽت لٌمة كا
ومستوي معنوٌة  ٕعند درجة حرٌة  ٥ٙٙ٘ٓ ٕنٌة واالنترنت فال توجد أٌة عاللة حٌث بلؽت لٌمة كاالوط

 . ٥ٓ٘ٓوهً اكبر من  ٥7ٔ7ٓ
وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بؤن كثافة التعرض للمنوات الفضائٌة وكثرة استخدام موالع التواصل االجتماعً 

بعض المنوات الفضائٌة اسة بهوٌتهم الوطنٌة ، حٌث أن أثر علً عاللة طلبة وطالبات لسم اإلعالم عٌنة الدر
المادمة من الخارج تشكل مصادر تهدٌد للهوٌة الوطنٌة ، كما أن االنترنت ٌشكل تحدٌا مهما لهذه الهوٌة لما 
لد ٌحمله من مضامٌن تتنالض مع ممومات وأسس الهوٌة فً مجتمع المصري، وهو أمر ٌصعب تجنبّه إالّ 

 وتحسٌن البدٌل وتوسٌع نطاق التعامل المحلً مع الشبكة العنمودٌة.بتعمٌك الوعً 
اتضح وجود عاللة ارتباط لوٌة بٌن   ٕ( بتطبٌك اختبار كا الرادٌو – الصحؾوسائل اإلعالم التملٌدٌة )  -

 ٕعند درجة حرٌة  8٥ٕٗٓ ٕالصحؾ والرادٌو والنوع وشدة التمسن بالهوٌة الوطنٌة حٌث بلؽت لٌمة كا
  ٥ٓٔ٘ٓمعنوٌة ومستوي 

( ، الجامعة   - المدرسة – دور العبادة -األسرة تبٌن وجود عاللة ارتباط بٌن وسائل االتصال التملٌدٌة )  -
 ٥ٕٔ9ٓومستوي معنوٌة  ٥ٖٖٓٙعند األسرة  ٕوالنوع وشدة التمسن بالهوٌة الوطنٌة حٌث بلؽت لٌمة كا

ومستوي معنوٌة  ٥8ٖٖٓعند الجامعة  ٕمة كاوبلؽت لٌ ٥ٖٖ7ٓومستوي معنوٌة  ٥ٔ7ٕ٘وعند دور العبادة 
 . ٥7ٕٙومستوي معنوٌة  ٥٘7ٕٙوعند المدرسة  ٥ٔٗ7ٓ

 :الهوٌة األكثر تأثرا بالمنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً  اتمكون
 (   94جدول رلم )  

 فً مكونات الهوٌة الوطنٌة المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً أثرٌوضح توزٌع إجابات عٌنة الدراسة حسب 
 Chi-Square االجمالً إناث ذكور الهوٌة اتمكون

 Value df Sign % ن % ن % ن

 24929 2 44436 2943 995 29 95 3943 22 العادات والتمالٌد 
 24466 2 94527 9849 79 9942 63 9245 8 اللؽة 
 24339 2 24229 9749 67 9645 54 2243 93 الفن

 24656 2 24843 9646 65 9749 56 9449 9 الدٌن 
 24546 2 94292 94 55 9344 44 9742 99 المٌم

 24694 2 24974 448 99 448 96 446 3 مكون أخر
    922 392 922  328 922 64 االجمالً
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من بٌانات الجدول السابك ٌتضح أن تعرض عٌنة الدراسة للمنوات الفضائٌة واستخدامهم لموالع التواصل 
 االجتماعً لد أثر فً مكونات الهوٌة لدٌهم علً النحو التالً :

وبتطبٌك % من العٌنة أثرت مشاهدتهم للمنوات واستخدامهم للموالع فً عاداتهم وتمالٌدهم ،  9٥ٖٕنسبة  -
تبٌن وجود عاللة ارتباطٌة ضعٌفة بٌن مشاهدة المنوات واستخدام موالع التواصل والعادات  ٕاختبار كا

ومستوي  ٕعند درجة حرٌة  ٥99٘وهً ألل من لٌمتها الجدولٌة  ٥ٖٗٙٗ ٕد حٌث بلؽت لٌمة كاوالتمالٌ
 .٥ٔٓ9ٓمعنوٌة 

تبٌن  ٕوبتطبٌك اختبار كا% أثرت مشاهدتهم للمنوات واستخدامهم للموالع فً لؽتهم العربٌة ،  8٥ٔٔنسبة  -
حٌث بلؽت لٌمة واللؽة العربٌة  واصلوجود عاللة ارتباطٌة ضعٌفة بٌن مشاهدة المنوات واستخدام موالع الت

 ..٥ٗٙٙٓومستوي معنوٌة  ٕعند درجة حرٌة  ٥99٘وهً ألل من لٌمتها الجدولٌة  ٥ٕ٘7ٔ ٕكا
الراهنة ودراسة  الدراسة عٌنة الشبابأن  (  7ٗ ) ( 7ٕٔٓوتعكس هذه النتٌجة ونتٌجة دراسة جعفري ) 

 ٌمكن ال والتً ولؽة المختصرات، األٌمونات لؽة تسمى الٌومٌة، لمحادثاتهم ألرب موازٌة لؽة اتخذ جعفري
 أو بحرؾ ومختصرة مرمزة ، كلمات كاستخدام معانٌها، ٌفهم أن الرلمٌة الفضاءات هذه فً المشترن لؽٌر

 من بؽٌرها اللؽة الفصحى هذه مزج أحٌانا ٌتم أنه كما الحروؾ، مكان أرلام رموز تستعمل ولد حرفٌن،
 ٌعود لد الشباب طرؾ من الجدٌدة اللؽة هذه استعمال الجمل ، و وتشوٌه الحروؾ بعض حذؾ أو اللؽات

 حسب معٌنة لمجموعة باالنتماء إحساس خلك إلى الحاجة عن ولد ٌعبر اللؽوي، أدائهم مستوى ضعؾ إلى
 أو ٌستخدمونها، ال الفٌسبوكٌٌن أصدلائهم ألن اللؽة العربٌة ٌستخدمون ال أنهم المبحوثون فٌها ألر نتٌجة
 إلى ونزعتهم المطبوعة، الكتابة عن تكرس عزوفهم بصرٌة تواصل لؽة خلك فً الرؼبة عن أٌضا تعبر

 .التصوٌرٌة الكتابة
تبٌن وجود  ٕوبتطبٌك اختبار كا% أثرت مشاهدتهم للمنوات واستخدامهم للموالع فً الفن ،  7٥ٔٔنسبة  -

 ٥8ٖٗٓ ٕحٌث بلؽت لٌمة كاوالفن  واستخدام موالع التواصلعاللة ارتباطٌة ضعٌفة بٌن مشاهدة المنوات 
 . ٥ٖٖٔٓومستوي معنوٌة  ٕعند درجة حرٌة  ٥99٘وهً ألل من لٌمتها الجدولٌة 

تبٌن عدم  ٕوبتطبٌك اختبار كا% أثرت مشاهدتهم للمنوات واستخدامهم للموالع فً الدٌن ،  ٥ٙٙٔنسبة  -
وهً ألل  ٥ٕ٘7ٔ ٕحٌث بلؽت لٌمة كاوالدٌن  موالع التواصلوجود عاللة بٌن مشاهدة المنوات واستخدام 

  ٥ٓ٘ٓوهً أكبر من  ٥ٙ٘ٙٓومستوي معنوٌة  ٕعند درجة حرٌة  ٥99٘من لٌمتها الجدولٌة 
 من مظهر ألي ٌمكن وال ممدسا، أمرا ٌعتبر الدراسة عٌنة عند الدٌن ؤنب السابمة ةجٌالنت على المول وٌمكن
 كعمٌدة أنه إاّل تعالٌمه ببعض ملتزما الشباب بعض ٌكن لم لو حتى تمسه، أن والعولمة الثمافً الؽزو مظاهر

 .أبدا للمنالشة لابل ؼٌر أمر
تبٌن وجود  ٕوبتطبٌك اختبار كا% أثرت مشاهدتهم للمنوات واستخدامهم للموالع فً المٌم ،  ٗٔنسبة  -

 ٕحٌث بلؽت لٌمة كاواللؽة العربٌة  عاللة ارتباطٌة ضعٌفة بٌن مشاهدة المنوات واستخدام موالع التواصل
. وهً أكبر من ٥٘ٗٙٓومستوي معنوٌة  ٕعند درجة حرٌة  ٥99٘وهً ألل من لٌمتها الجدولٌة  ٥ٕٔٓٔ
ٓ٥ٓ٘  

 تدعٌم الهوٌة الوطنٌة:االجتماعً وضائٌة وموالع التواصل المحور السادس : المنوات الف
 دور المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً فً تدعٌم الهوٌة الوطنٌة لدي عٌنة الدراسة :

 (   95جدول رلم )  
 ٌوضح دور المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً فً دعم الهوٌة الوطنٌة لدي عٌنة الدراسة

 االجمالً إناث ذكور ر ادواأل

 % ن % ن % ن

 9947 995 2242 96 9744 99  تؽطٌة المناسبات الوطنٌة المصرٌة 
 9946 68 9244 59 843 9    للمواطن المكتسبة واالجتماعٌة وااللتصادٌة السٌاسٌة الحموق إبراز ضرورة

 9945 67 9246 62 644 7    للوطن واالنتماء الهوٌة التأكٌد علً تعزٌز

 9245 62 9949 53 843 9 الوطنٌة المشاعر تنمٌة ىف ةساعدالم
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 946 56 945 45 9249 99  نمد السلوكٌات واألفكار الدخٌلة التً تتعارض مع لٌم المجتمع 

 946 56 9 43 9949 93  المختلفة  فً المجاالت للدولة الجهود اإلصالحٌة إبراز

 944 55 844 42 9348 95    العنؾ ونبذ وعدم التعصب التسامح التأكٌد على

 842 48 747 37 9249 99    منظم بشكل التارٌخٌة المناسبات إحٌاء

 747 45 748 37 743 8  الحٌادٌة فً تناول المضاٌا الوطنٌة المطروحة للنماش  

 242 93 943 6 644 7    المجتمع وفئات شرائح بٌن المواسم المشتركة على التأكٌد ضرورة

 922 585 922 476 922 929 االجمالً

 البٌانات اإلجمالٌة للجدول السابك توضح النتائج التالٌة :
% التً  9٥7ٔفً ممدمة األدوار بنسبة  لمناسبات الوطنٌة المصرٌة المنوات الفضائٌة لتؽطٌة جاء دور  -

  تموم بها هذه المنوات لدعم الهوٌة الوطنٌة لدي عٌنة الدراسة .
% من عٌنة الدراسة لالت إن دور المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً لدعم الهوٌة  ٥ٙٔٔنسبة  -

، فً  للمواطن المكتسبة واالجتماعٌة وااللتصادٌة السٌاسٌة الحموق إبراز ضرورةالوطنٌة لدٌهم ٌتمثل فً 
  .   للوطن واالنتماء الهوٌة تعزٌز التؤكٌد علً% من العٌنة أن هذا الدور ٌتمثل فً  ٥٘ٔٔحٌن رأت نسبة 

% من عٌنة الدراسة تري أن دور المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً لدعم الهوٌة  ٥٘ٓٔنسبة  -
 لدٌهم . الوطنٌة المشاعر تنمٌة ىف ةساعدالمالوطنٌة ٌتمثل فً 

% من عٌنة الدراسة بٌن من ٌرون أن دور المنوات الفضائٌة وموالع التواصل  9٥ٙتساوت نسبة  -
نمد السلوكٌات واألفكار الدخٌلة التً تتعارض مع لٌم االجتماعً لدعم الهوٌة الوطنٌة لدٌهم ٌتمثل فً 

 . المختلفة  فً المجاالت للدولة الجهود اإلصالحٌة إبرازأو   المجتمع 
 ٌٖٓناٌر و ٕ٘المجتمع المصري شهد موجة كبٌرة من العنؾ وعدم االستمرار أثناء وبعد ثورتً مع ان  -

 9٥ٌٗونٌو إال أن نسبة بسٌطة جدا من الشباب المصري من طلبة وطالبات لسم اإلعالم عٌنة الدراسة بلؽت 
التؤكٌد دٌهم ٌتمثل فً % ٌرون أن دور المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً لدعم الهوٌة الوطنٌة ل

المواسم  على التؤكٌد ضرورة% من العٌنة  ٥ٕٕ، كما تري نسبة  العنؾ ونبذ وعدم التعصب التسامح على
      . المجتمع وفئات شرائح بٌن المشتركة

% من العٌنة أن دور المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً لدعم الهوٌة الوطنٌة  8٥ٕتري نسبة  -
% أن هذا الدور ٌتمثل فً   7٥7، بٌنما تري نسبة  منظم بشكل التارٌخٌة المناسبات إحٌاءلدٌهم ٌتمثل فً 

   .الحٌادٌة فً تناول المضاٌا الوطنٌة المطروحة للنماش 
عٌنة لدي ة ٌطنلواٌة وهورات المستخدمة فً شبكات التواصل االجتماعً لترسٌخ لٌم الصٌػ المنش
 الدراسة :

 (   96جدول رلم )  
 ةٌطنلواٌة وهصٌػ المنشورات المستخدمة فً ترسٌخ لٌم العٌنة الدراسة حسب إجابات ٌوضح توزٌع 

 االجمالً إناث ذكور صٌػ المنشورات 

 % ن % ن % ن

 3945 934 3349 922 2949 94  نص مكتوب مرفك بصورة 

 23 98 2345 85 2243 93 نص مكتوب متعدد الوسائط

 9849 77 9649 69 25 96 فٌدٌو

 9243 44 949 36 9245 8 نص مكتوب  فمط

 745 32 745 27 748 5  نص مكتوب ٌشٌر إلى روابط خارجٌة لالستزادة 

 546 24 5 98 944 6  تسجٌل صوتً

 4 97 449 95 349 2  صورة فمط 

 922  426 922   362 922  64 االجمالً

 تشٌر بٌانات الجدول السابك الً عدة نتائج ٌمكن رصدها علً النحو التالً :
صٌػ المنشورات المستخدمة فً شبكات التواصل االجتماعً % من عٌنة الدراسة ٌرون أن أبرز  ٥ٖ٘ٔ -

  . نص مكتوب مرفك بصورةلدٌهم ٌتمثل فً ة ٌطنلواٌة وهلترسٌخ لٌم ال
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صٌػ المنشورات المستخدمة فً شبكات التواصل االجتماعً لترسٌخ % من عٌنة الدراسة ٌرون أن  ٖٕ -
 لدٌهم ٌتمثل فً نص مكتوب متعدد الوسائط .ة ٌطنلواٌة وهلٌم ال

التواصل االجتماعً صٌػ المنشورات المستخدمة فً شبكات % من عٌنة الدراسة ٌرون أن  8٥ٔٔ -
 لدٌهم ٌتمثل فً الفٌدٌوهات .ة ٌطنلواٌة وهلترسٌخ لٌم ال

صٌػ المنشورات المستخدمة فً شبكات التواصل االجتماعً % من عٌنة الدراسة ٌرون أن  ٥ٖٓٔ -
 لدٌهم ٌتمثل فً نص مكتوب فمط .ة ٌطنلواٌة وهلترسٌخ لٌم ال

المنشورات المستخدمة فً شبكات التواصل االجتماعً لترسٌخ صٌػ % من عٌنة الدراسة ٌرون أن  7٥٘ -
   . نص مكتوب ٌشٌر إلى روابط خارجٌة لالستزادةلدٌهم ٌتمثل فً ة ٌطنلواٌة وهلٌم ال

صٌػ المنشورات المستخدمة فً شبكات التواصل االجتماعً لترسٌخ % من عٌنة الدراسة ٌرون أن  ٥ٙ٘ -
 . تسجٌل صوتً لدٌهم ٌتمثل فًة ٌطنلواٌة وهلٌم ال

صٌػ المنشورات المستخدمة فً شبكات التواصل االجتماعً لترسٌخ % من عٌنة الدراسة ٌرون أن  ٗ -
 لدٌهم ٌتمثل فً صورة فمط .ة ٌطنلواٌة وهلٌم ال

المحور السابع: مدي مساهمة المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً فً ترسٌخ لٌم 
 اسة:الهوٌة الوطنٌة لدي عٌنة الدر

 :المنوات الفضائٌة  ترسٌخها فً هماست التً الهوٌة الوطنٌة لٌم - 9
 (   97جدول رلم )  

 عٌنة الدراسة حسب لٌم الهوٌة الوطنٌة التً تساهم الفضائٌات فً ترسٌخها لدي العٌنةإجابات توزٌع ٌوضح 
 درجة الموافمة            
 درجة الموافمة           

 لٌم الهوٌة الوطنٌة      

 إناث ذكور

 االجمالً ال أوافك محاٌد أوافك االجمالً ال أوافك محاٌد أوافك

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن
 646 262 4 97 4 52 847 995 646 42 344 3 543 92 842 29 العام والمال الدولة ممتلكات على الحفاظ

 646 262 343 94 643 82 745 968 646 42 243 2 846 96 648 24 المجتمع أفراد بٌن التعاون
 646 262 8 34 643 79 646 949 646 42 648 6 644 92 648 24 االخر الرأي احترام
 646 262 949 8 447 59 847 995 646 42 243 2 448 9 847 39 أمنه على او الحفاظ الوطن عن الدفاع
ً  لوالً  للوطن الوالء إعالن  646 262 248 92 749 89 742 969 646 42 243 2 644 92 749 28 وسلوكا

 646 262 447 22 546 72 747 972 646 42 648 6 8 95 549 29 واالنتخاب والتصوٌت الترشٌح حك
 646 262 5 29 744 93 646 948 646 42 547 5 644 92 7 25 للمواطن األمن توفٌر
 646 262 9347 58 8 929 446 923 646 42 547 5 9247 22 448 97 للمواطنٌن متكافئة عمل فرص توفٌر

 646 262 9344 57 848 999 442 94 646 42 8 7 7 93 642 22 للمواطنٌن الدخل مستوى تحسٌن
 646 262 9246 45 747 97 543 922 646 42 9242 9 644 92 549 29 للمحتاجٌن االجتماعٌة الرعاٌة تامٌن

 والدٌنٌة المجتمعٌة المٌم امراحت
 والسٌاسٌة

29 549 99 549 92 9943 42 646 943 644 94 745 25 549 262 646 

 646 262 748 33 647 84 645 945 646 42 9242 9 745 94 543 99 بحكومته المواطن ثمة تعزٌز
 646 262 649 26 747 97 642 939 646 42 9242 9 342 6 746 27 المانون أمام المساواة

 معتمدات واحترام االعتماد حرٌة
 االخرٌن

22 642 94 745 6 648 42 646 978 749 73 547 99 246 262 646 

 الحموق فً المواطنٌن بٌن المساواة
 والواجبات

24 648 99 549 7 8 42 646 936 649 83 645 43 9249 262 646 

 922 3932 922 424 922 9262 922 2246 922 639 922 88 922 987 922 355 اإلجمالً

 تدل بٌانات الجدول السابك علً النتائج التالٌة : 
 او الحفاظ الوطن عن الدفاع% بٌن الذكور واإلناث عٌنة الدراسة الذٌن ٌرون أن لٌمة  8٥7تساوت نسبة  -

تؤتً فً ممدمة لٌم الهوٌة الوطنٌة التً تساهم الفضائٌات فً ترسٌخها لدٌهم ، كما تساوت هذه  أمنه على
 . العام والمال الدولة ممتلكات على الحفاظالنسبة بٌن لٌمتً الدفاع عن الوطن أو الحفاظ علً أمنه و

اإلناث عٌنة الدراسة بنسبة فً المرتبة الثانٌة لدي  العام والمال الدولة ممتلكات على الحفاظجاءت لٌمة  -
 % . 8٥ٕ% وفً المرتبة الثانٌة لدي الذكور بنسبة   8٥7

ً  لوالً  للوطن الوالء إعالن%  من الذكور عٌنة الدراسة ٌرون أن لٌمة  7٥9 - من لٌم الهوٌة الوطنٌة  وسلوكا
 % من اإلناث عٌنة الدراسة ٌرون ذلن . 7٥ٕالتً تساهم الفضائٌات فً ترسٌخها لدٌهم ممابل نسبة 
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من لٌم الهوٌة  المانون أمام المساواة% من اإلناث عٌنة الدراسة ٌرون أن لٌمة  ٥ٕٙ% من الذكور و 7٥ٙ -
 الوطنٌة التً تساهم الفضائٌات فً ترسٌخها لدٌهم .

من  للمواطن األمن توفٌر% من اإلناث عٌنة الدراسة ٌرون أن لٌمة  ٥ٙٙ% من الذكور ونسبة  7نسبة  -
 لٌم الهوٌة الوطنٌة التً تساهم الفضائٌات فً ترسٌخها لدٌهم .

 الحموق فً المواطنٌن بٌن المساواةولٌمة  االخر الرأي احترامولٌمة  المجتمع أفراد بٌن التعاونلٌمة  -
% من عٌنة الدراسة  ٥8ٙنسبة من لٌم الهوٌة الوطنٌة التً تساهم الفضائٌات فً ترسٌخها لدي  اتوالواجب

 الذكور .
 المٌم امراحت، و للمحتاجٌن االجتماعٌة الرعاٌة مٌنؤت، و واالنتخاب والتصوٌت الترشٌح حكلٌم   -

%  ٥9٘نسبة من لٌم الهوٌة الوطنٌة التً تساهم الفضائٌات فً ترسٌخها لدي  والسٌاسٌة والدٌنٌة المجتمعٌة
 .  من الذكور عٌنة الدراسة

 بحكومته المواطن ثمة تعزٌز% من اإلناث عٌنة الدراسة تري أن لٌمة  ٥٘ٙ% من الذكور و ٥ٖ٘نسبة  -
 من لٌم الهوٌة الوطنٌة التً تساهم الفضائٌات فً ترسٌخها لدٌهم .

من لٌم الهوٌة الوطنٌة التً تساهم الفضائٌات فً احترام الرأي اآلخر ولٌمة توفٌر األمن للمواطن لٌمة  -
 .  % من اإلناث عٌنة الدراسة ٥ٙٙنسبة ترسٌخها لدي 

من لٌم الهوٌة  االخرٌن معتمدات واحترام االعتماد حرٌة% من اإلناث عٌنة الدراسة ٌرون أن  لٌمة  7٥9 -
 الفضائٌات فً ترسٌخها لدٌهن .الوطنٌة التً تساهم 

 االجتماعً  : التواصل شبكات ترسٌخها فً هماست التً الهوٌة الوطنٌة لٌم - 2
 (   98جدول رلم )  

 االجتماعً التواصل موالع ترسٌخها فً هماست التً الهوٌة الوطنٌة لٌمتوزٌع عٌنة الدراسة حسب ٌوضح 

 درجة الموافمة               
 لٌم الهوٌة الوطنٌة      

 إناث ذكور

 اإلجمالً ال أوافك محاٌد أوافك اإلجمالً ال أوافك محاٌد أوافك

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن

 646 262 746 39 649 83 648 942 647 42 449 5 543 99 846 26  العام والمال الدولة ممتلكات على الحفاظ
 646 262 347 99 446 63 847 982 647 42 547 7 847 98 546 97 المجتمع أفراد بٌن التعاون
 646 262 646 34 647 99 647 937 647 42 743 9 643 93 646 22 االخر الرأي احترام
 646 262 347 99 545 74 842 969 647 42 449 6 748 96 646 22 أمنه على او الحفاظ الوطن عن الدفاع

ً  لوالً  للوطن الوالء إعالن  646 262 349 96 744 929 7 945 647 42 547 7 548 92 746 23 وسلوكا
 646 262 644 33 649 94 646 935 647 42 849 99 648 94 546 97 واالنتخاب والتصوٌت الترشٌح حك

 646 262 7 36 645 88 647 938 647 42 645 8 748 96 6 98 للمواطن األمن توفٌر
 646 262 949 59 743 99 544 992 647 42 849 99 648 94 546 97 للمواطنٌن متكافئة عمل فرص توفٌر

 646 262 9245 54 748 926 5 922 647 42 547 7 643 93 743 22 للمواطنٌن الدخل مستوى تحسٌن
 646 262 9949 57 647 99 545 994 647 42 449 6 743 95 7 29 للمحتاجٌن االجتماعٌة الرعاٌة تامٌن

 646 262 549 26 648 92 649 944 647 42 645 8 543 99 746 23 والسٌاسٌة والدٌنٌة المجتمعٌة المٌم امراحت
 646 262 846 44 744 929 547 997 647 42 849 99 648 94 546 97 بحكومته المواطن ثمة تعزٌز

 646 262 648 35 744 922 642 927 647 42 849 92 648 94 6 98 المانون أمام المساواة
 646 262 345 98 646 92 745 954 647 42 645 8 643 93 7 29 االخرٌن معتمدات واحترام االعتماد حرٌة

 646 262 644 33 642 84 7 945 647 42 743 9 548 92 7 29 والواجبات الحموق فً المواطنٌن بٌن المساواة

 922 3932 922 594 922 9357 922 2259 922 632 922 923 922 226 922 329 اإلجمالً

 بمراجعة بٌانات الجدول السابك ٌمكن عرض النتائج التالٌة علً النحو التالً : 
 الدولة ممتلكات على الحفاظ% من اإلناث عٌنة الدراسة ٌرون أن لٌمة  ٥8ٙ% من الذكور و  8٥ٙنسبة  -

 لدٌهم . االجتماعً التواصل شبكات ترسٌخها فً هماست التً الهوٌة الوطنٌة لٌمتؤتً فً ممدمة  العام والمال
 لوالً  للوطن الوالء إعالن% من اإلناث عٌنة الدراسة وافموا علً أن لٌمة  7% من الذكور و 7٥ٙنسبة  -

 ً  لدٌهم . االجتماعً التواصل شبكات ترسٌخها فً هماست التً الهوٌة الوطنٌة لٌممن  وسلوكا
% من الذكور  7٥ٙمن لٌم الهوٌة الوطنٌة التً تري نسبة  والسٌاسٌة والدٌنٌة المجتمعٌة المٌم امراحت -

 % من اإلناث عٌنة الدراسة أن شبكات التواصل االجتماعً تساهم فً ترسٌخها لدٌهم . ٥9ٙونسبة 
 التواصل شبكات ترسٌخها فً هماست التًمن لٌم الهوٌة الوطنٌة  للمواطنٌن الدخل مستوى تحسٌن -

 % من اإلناث عٌنة الدراسة . ٘% من الذكور ونسبة  7٥ٖلدي نسبة  االجتماعً
 التواصل شبكات ترسٌخها فً هماست التًمن لٌم الهوٌة الوطنٌة  االخرٌن معتمدات واحترام االعتماد حرٌة -

 % من اإلناث عٌنة الدراسة . 7٥٘% من الذكور ونسبة  7لدي نسبة  االجتماعً
لدي  والواجبات الحموق فً المواطنٌن بٌن المساواةلٌمة  ترسٌخ فً ماعًاالجت التواصل شبكات هماست -

 % من اإلناث عٌنة الدراسة . 7% من الذكور و 7نسبة 
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لدي  االجتماعً التواصل شبكات ترسٌخها فً هماست التًمن لٌم الهوٌة الوطنٌة  االخر الرأي احتراملٌمة  -
 % من اإلناث عٌنة الدراسة . ٥7ٙ% من الذكور ونسبة  ٥ٙٙنسبة 

 فً هماست التًمن لٌم الهوٌة الوطنٌة % من اإلناث عٌنة الدراسة ٌرون أن  ٥٘٘% من الذكور و 7نسبة  -
 . للمحتاجٌن االجتماعٌة الرعاٌة مٌنؤتلدٌهم هً لٌمة  االجتماعً التواصل شبكات ترسٌخها

 التًمن لٌم الهوٌة الوطنٌة % من اإلناث عٌنة الدراسة لالوا بؤن  ٥ٗ٘% من الذكور ونسبة  ٥ٙ٘نسبة   -
، كما  للمواطنٌن متكافئة عمل فرص توفٌرلدٌهم هً لٌمة  االجتماعً التواصل شبكات ترسٌخها فً هماست

هً أٌضا  بحكومته المواطن ثمة تعزٌز% من اإلناث إن لٌمة  ٥7٘% من الذكور ونسبة  ٥ٙ٘لالت نسبة 
 من لٌم المواطنة التً تساهم هذه الشبكات فً ترسٌخها لدٌهم.

 عٌنة الدراسة لدى لٌم الهوٌة الوطنٌة ترسٌخ فً موالع التواصل االجتماعً أبرز
 (  99جدول رلم )  

 الهوٌة الوطنٌةأبرز موالع التواصل االجتماعً مساهمة فً ترسٌخ لٌم عٌنة الدراسة حسب إجابات توزٌع 
 إناث ذكور النوع

 درجة الموافمة           
 وسائل التواصل االجتماعً

 اإلجمالً ال أوافك محاٌد أوافك االجمالً ال أوافك محاٌد أوافك

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن

 Face book  32 22 8 9 4 449 42 9245 225 2247 29 3 96 4 262 9245 بىك فيس

 Instagram  26 9743 5 546 99 9943 42 9245 949 9549 73 9243 42 9249 262 9245ام رانستغ

 Twitter  24 96 7 749 99 9943 42 9245 948 95 89 9944 33 843 262 9245 تىيتر 

 Google+  22 9447 92 9344 8 842 42 9245 942 9442 99 94 23 548 262 9245بلس  جىجل

 WhatsApp  99 9247 95 9649 8 842 42 9245 933 9344 93 9349 36 9 262 9245اب  وتس

 LinkedIn   92 8 8 9 22 2247 42 9245 68 649 924 9745 72 9746 262 9245لنكداى 

 Telegram  9 6 99 2943 94 9444 42 9245 64 644 992 9547 86 2946 262 9245تيليجرام 

 Outlook 8 543 95 9649 99 9946 42 9245 62 643 926 95 94 2346 262 9245اوتلىك 

 922 2296 922 398 922 729 922 989 922 336 922 97 922 89 922 952 اإلجوالي

 توضح بٌانات الجدول السابك النتائج التالٌة : 
% ( عٌنة الدراسة علً أن أبرز موالع التواصل  ٥7ٕٕ% (  واإلناث )  ٕٓاتفمت آراء الذكور )  -

االجتماعً مساهمة فً ترسٌخ لٌم الهوٌة الوطنٌة تتمثل فً مولع الفٌس بون فً المرتبة األولً ٌلٌه مولع 
وٌتر فً المرتبة الثالثة ) % إناث ( ثم مولع ت ٥ٔ٘ٔ% ذكور ( و )  7٥ٖٔانستؽرام فً المرتبة الثانٌة ) 

% ذكور ( و )  ٥7ٗٔ% إناث ( ، ثم مولع جوجل بلس فً المرتبة الرابعة )  ٘ٔ% ذكور ( و )  ٙٔ
% إناث ( ، فمولع  ٥ٖٗٔ% ذكور (  و )   ٥7ٕٔ% إناث ( ثم واتس اب فً المرتبة الخامسة )  ٥ٕٗٔ

 % إناث ( . ٥ٗٙ% ذكور ( و )  ٙ% إناث ( ومولع تٌلٌجرام )  ٥9ٙ% ذكور ( و )  8لنكدان ) 
أبرز شبكات وتطبٌمات التً توصلت الً أن  (8ٗ) ( 7ٕٔٓوتتفك هذه النتائج مع نتائج دراسة صفرار ) 

 التواصل االجتماعً التً تعمل على ترسٌخ لٌم المواطنة هً توٌتر والفٌس بون ٌلٌهما ال وتس أب ، وأن
 ممدمتها الوالء وفً المواطنة لٌم معظم وترسٌخ تعزٌز على تعمل االجتماعً التواصل وتطبٌمات شبكات
 .واإلنتخاب السٌاسٌة المشاركة وحك عنه والدفاع للوطن

 ثانٌاً : نتائج اختبارات فروض الدراسة :
الفرض األول : توجد عاللة ارتباطٌة لوٌة بٌن حجم  تعرض المبحوثٌن للمنوات الفضائٌة ولشبكات 

 بهوٌتهم الوطنٌة.التواصل االجتماعً وتمسكهم 
 ) أ ( توجد عاللة ارتباطٌة بٌن حجم  تعرض المبحوثٌن للمنوات الفضائٌة وتمسكهم بهوٌتهم الوطنٌة.
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ولٌمة معامل التوافك واتضح  وجود عاللة بٌن حجم التعرض  ٕالختبار هذا الفرض تم حساب لٌمة كا
( ولٌمة معامل التوافك  ٥979ٙٔبلؽت )   ٕحٌث بلؽت لٌمة كا، للمنوات الفضائٌة والتمسن بالهوٌة الوطنٌة 

وبالتالً نمبل ، وهً  دالة إحصائٌاً  ٥ٓ٘ٓ( وهً ألل من  ٥ٔ٘ٓٓ( عند مستوي معنوٌة )  ٥ٕٖٓٓ) 
الفرض المائل بوجود عاللة ارتباط لوٌة  بٌن حجم  تعرض الشباب المصري عٌنة الدراسة للمنوات 

 الفضائٌة والتمسن بالهوٌة الوطنٌة .
وجد عاللة ارتباط بٌن حجم تعرض المبحوثٌن  لشبكات التواصل االجتماعً وتمسكهم بهوٌتهم ) ب ( ت
 الوطنٌة.

ولٌمة معامل التوافك واتضح  وجود عاللة بٌن استخدام موالع  ٕالختبار هذا الفرض تم حساب لٌمة كا
 التواصل االجتماعً والتمسن بالهوٌة الوطنٌة .

(  ٥ٓٓ7ٓ( عند مستوي معنوٌة )  ٥ٖٔٗٓ( ولٌمة معامل التوافك )  ٥ٔ9ٖٖٙبلؽت )   ٕحٌث بلؽت لٌمة كا
 وهً  دالة إحصائٌاً . ٥ٓ٘ٓوهً ألل من 

وبالتالً نمبل الفرض المائل بوجود عاللة ارتباط لوٌة  بٌن حجم  تعرض الشباب المصري عٌنة الدراسة 
 لموالع التواصل االجتماعً والتمسن بالهوٌة الوطنٌة .

: توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن المبحوثٌن من حٌث متوسط شدة التمسن بالهوٌة الفرض الثانً 
 الوطنٌة .

( للتعرؾ علً مدي معنوٌة  االختالؾ بٌن الطلبة والطالبات من  Tالختبار هذا الفرض تم إجراء اختبار ) 

 حٌث متوسطات شدة التمسن بالهوٌة الوطنٌة .
 (  29جدول رلم )  

 ( لمعنوٌة االختالؾ بٌن الطلبة والطالبات Tاختبار ) 
 مستوي المعنوٌة Tلٌمة     االنحراؾ المعٌاري المتوسطات النوع

 24222 44928 2469 9464 طلبة

 2435 9487 طالبات

أوضحت نتائج االختبار أن الطلبة عٌنة الدراسة أكثر تمسكاً بالهوٌة الوطنٌة  حٌث بلؽت لٌمة المتوسطات ) 
( وانحراؾ  ٥87ٔ( ممارنة بالطالبات حٌث بلؽت لٌمة المتوسطات )  ٥ٙ9ٓ( وانحراؾ معٌاري )  ٥ٙٗٔ

( وهً  ٥ٓٓٓٓي معنوٌة ) وهً دالة إحصائٌاً عند مستو ٥ٔٗ(   T( ولد بلؽت لٌمة  )  ٥ٖ٘ٓمعٌاري ) 

 . ٥ٓ٘ٓألل من 
وبالتالً نمبل الفرض المائل بوجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن الطلبة والطالبات من حٌث متوسط شدة 

 التمسن بالهوٌة الوطنٌة .
الفرض الثالث :  توجد عاللة ارتباطٌة ذات داللة احصائٌة بٌن المبحوثٌن سكان الحضر والرٌؾ عٌنة 

 شدة التمسن بالهوٌة الوطنٌة .الدراسة و
 –ولٌمة معامل التوافك واتضح  وجود عاللة بٌن  سكن ) حضر  ٕالختبار هذا الفرض تم حساب لٌمة كا

(  9٥ٖٗ٘بلؽت )   ٕرٌؾ ( الطلبة والطالبات عٌنة الدراسة والتمسن بالهوٌة الوطنٌة ، حٌث  بلؽت لٌمة كا
وهً  دالة إحصائٌاً   ٥ٓ٘ٓ( وهً ألل من  ٥ٖٓ7ٓ( عند مستوي معنوٌة )  ٥ٔ7ٗٓولٌمة معامل التوافك ) 

 كانت وإن وتبٌن أن الطلبة والطالبات سكان الرٌؾ أشد تمسكاً بالهوٌة الوطنٌة ٌلٌهم سكان األحٌاء الرالٌة ،
ٌرون بان شخصٌتهم وهوٌتهم مستمدة من األسرة وباألخص  المبحوثٌنن على أ تدل فإنما داللة النتائج لهذه

، وهذا راجع لتمسكهم واحتكاكهم الدائم باألسرة كونها النسك المٌمً الذي ٌستمد منه الفرد سكان الرٌؾ 
 . مختلؾ معتمداته وعاداته وتمالٌده

ة والطالبات سكان الحضر وبالتالً نمبل الفرض المائل بوجود عاللة ارتباطٌة ذات داللة احصائٌة بٌن الطلب
 والرٌؾ عٌنة الدراسة وشدة التمسن بالهوٌة الوطنٌة .
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الفرض الرابع : تؤثر المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة للمبحوثٌن علً العاللة بٌن  حجم التعرض للمنوات 
 الفضائٌة ولشبكات التواصل االجتماعً والتمسن بالهوٌة الوطنٌة .

طالبة ( علً العاللة بٌن كثافة التعرض للمنوات الفضائٌة وشدة التمسن بالهوٌة  –) أ ( ٌؤثر نوع المبحوث ) طالب 
 الوطنٌة .

ولٌمة معامل التوافك واتضح عدم وجود تؤثٌر علً العاللة بٌن  ٕالختبار هذا الفرض تم حساب لٌمة كا
 لوطنٌة .طالبات ( وكثافة التعرض للمنوات الفضائٌة والتمسن بالهوٌة ا -متؽٌر النوع ) طلبة  

(  ٥8ٖ7ٓ( عند مستوي معنوٌة )  ٥ٔٔ7ٓ( ولٌمة معامل التوافك )  ٥ٕٕٔٗبلؽت )   ٕحٌث إن لٌمة كا
 وهً ؼٌر دالة إحصائٌاً . ٥ٓ٘ٓوهً أكبر من 

ومن ثم نرفض الفرض المائل بوجود تؤثٌر علً العاللة بٌن متؽٌر النوع ) طلبة وطالبات ( وكثافة التعرض 
 مسن بالهوٌة الوطنٌة .للمنوات الفضائٌة والت

) ب (  ٌؤثر المستوي التعلٌمً ألب وأم المبحوث علً العاللة بٌن حجم التعرض للمنوات الفضائٌة ولموالع التواصل 
 االجتماعً وشدة التمسن بالهوٌة الوطنٌة .

األبناء  فكارأطموحات وفً ثٌر كبٌر ؤتدور فاعل ون للمستوى التعلٌمً الذي ٌتمتع به األب أالباحث  ٌتولع
السٌاسً والمانونً الذي تتمتع به االلتصادي وونظرتهم إلى الوالع وتكٌفهم االجتماعً ، ومدى تمبلهم للوالع 

الدولة وما تموم به من خدمات ، فالمستوى التعلٌمً لألب ٌخلك جواً ثمافٌاً وسٌاسٌاً ٌتم من خالله تعزٌز حالة 

 .ة لدى األبناء ٌالوطن
ولٌمة معامل التوافك واتضح  وجود تؤثٌر علً العاللة بٌن  ٕم حساب لٌمة كاوالختبار هذا الفرض ت

طالبة ( وكثافة التعرض للمنوات الفضائٌة والتمسن بالهوٌة  -المستوي التعلٌمً ألب المبحوث ) طالب 
 الوطنٌة .

(  ٥ٖٕٓٓ( عند مستوي معنوٌة )  ٥ٕٓ8ٓ( ولٌمة معامل التوافك )  ٥7ٓ7ٖٔبلؽت )   ٕحٌث إن لٌمة كا
 وهً  دالة إحصائٌاً . ٥ٓ٘ٓوهً ألل من 

طالبة (  وكثافة التعرض  -كما اتضح وجود تؤثٌر علً العاللة بٌن المستوي التعلٌمً ألم المبحوث ) طالب 
 للمنوات الفضائٌة والتمسن بالهوٌة الوطنٌة .

(  ٥ٓٓٓٓ( عند مستوي معنوٌة )  ٥ٗ7ٙٓ( ولٌمة معامل التوافك )  89٥ٔ99بلؽت )   ٕن لٌمة كاحٌث إ
 وهً  دالة إحصائٌاً . ٥ٓ٘ٓوهً ألل من 

ومن ثم نمبل الفرض المائل بوجود تؤثٌر علً العاللة بٌن المستوي التعلٌمً ألب وأم المبحوث وكثافة 
 لوطنٌة .التعرض للمنوات الفضائٌة والتمسن بالهوٌة ا

) ج (  ٌؤثر المستوي االلتصادي ألب وأم المبحوث علً العاللة بٌن حجم التعرض للمنوات الفضائٌة ولموالع التواصل 
 االجتماعً وشدة التمسن بالهوٌة الوطنٌة .

ٌعد المستوى االلتصادي احد أهم العوامل التً تإثر على الفرد وتحدٌد الدرجة التً ٌرى من خاللها طبٌعة 
ته مع أفراد مجتمعه أوالً والدولة ثانٌاً ، فكلما ارتفع المستوى االلتصادي نظر الفرد للدولة على إنها عالل

 راعٌة لحموله ملبٌة لمتطلباته الٌومٌة والعكس صحٌح . 
ولٌمة معامل التوافك واتضح عدم وجود تؤثٌر لنوع سكن أسرة  ٕالختبار هذا الفرض تم حساب لٌمة كا

منزل رٌفً ( وكثافة التعرض للمنوات الفضائٌة والتمسن بالهوٌة  –فٌال  –تملٌن  –المبحوث ) إٌجار 
 الوطنٌة .

(  ٥ٖ٘ٙٓ( عند مستوي معنوٌة )  ٥ٔ8ٙٓ( ولٌمة معامل التوافك ) ٥9ٔٙٓٔبلؽت )   ٕحٌث إن لٌمة كا
 وهً ؼٌر دالة إحصائٌاً . ٥ٓ٘ٓوهً أكبر من 

فً الرٌؾ (  وكثافة التعرض للمنوات  –حً شعبً  –رالً وثبت وجود تؤثٌر لمكان  سكن المبحوث ) حً 
 الفضائٌة والتمسن بالهوٌة الوطنٌة .
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( وهً ألل  ٥ٖٓ7ٓ( عند مستوي معنوٌة )  ٥ٔ7ٗٓ( ولٌمة معامل التوافك ) 9٥ٖٗ٘)  ٕحٌث بلؽت لٌمة كا
 وهً  دالة إحصائٌاً . ٥ٓ٘ٓمن 

 :والتعلٌك علٌهادراسة نتائج الأهم 

المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً بدعم وتعزٌز الهوٌة الوطنٌة لدي تناولت هذه الدراسة عاللة 
مسم مفردة من الشباب الجامعً ب ٖٗٓ، ولمد أجرٌت هذه الدراسة على عٌنة لوامها  جامعًالشباب ال

ة مشكلة هذه الدراسة وبعض إطالع الباحث على الدراسات السابمة أمكن صٌاؼاإلعالم بجامعة بنها ،
وأهمٌتها وأهدافها وبلورة الفروض التً تسعى هذه الدراسة التحمك منها والتساإالت التً تبؽً اإلجابة 

 .هانع

 :ٌمكن بلورتها علً النحو التالً الدراسة إلً مجموعة من النتائج العامة توصلت و
 معدل تعرض عٌنة الدراسة للمنوات الفضائٌة  :  – 9

ٌتعرضون للمنوات الفضائٌة المصرٌة والخاصة وذلن علً النحو  -عٌنة الدراسة  –معظم الشباب الجامعً 
لذكور أكثر  ا، و%  ٥ٖٖ، ونادرا %  ٥ٖٗٗ، وأحٌانا %  ٥8ٖٗ بصفة دائمة نسبة ٌتعرضالتالً : 

عٌنة الدراسة ٌدرسون  ت الفضائٌة بصفة دائمة من اإلناث٥ وهذه النتٌجة تعد طبٌعٌة ألن جمٌعتعرضا للمنوا
اإلعالم وبالتالً فإن مشاهدتهم لهذه المنوات تتفك مع ما ٌدرسونه ، وهذا ما توصلت إلٌه العدٌد من 

 الدراسات السابمة حٌث ترتفع معدالت التعرض للمنوات الفضائٌة لدي الشباب .
 علً مشاهدتها: عٌنة الدراسةأكثر المنوات الفضائٌة التً تحرص  – 2

% ٌلٌها المنوات العربٌة   ٥8ٖٗالمنوات المصرٌة الخاصة فً ممدمة المنوات الفضائٌة مشاهدة بنسبة جاءت 
نسبة الذكور التً تشاهد المنوات المصرٌة ، و % 7٥ٖٔ% ، ثم المنوات األجنبٌة بنسبة  ٥ٕٙٔبنسبة 

نوات العربٌة احتلت الم% ، و ٥7ٔٗمن نسبة اإلناث التً بلؽت % ، وهً أكبر  ٥٘ٙ٘الخاصة بلؽت 
 %. ٥7ٕٕالمرتبة األولً فً المشاهدة لدي اإلناث عٌنة الدراسة بنسبة 

 : االجتماعً التواصل موالععٌنة الدراسة لمعدل استخدام  – 3
بصفة ، فالذٌن ٌستخدمونها ٌستخدمون موالع التواصل االجتماعً  -عٌنة الدراسة -ً جامعالشباب ال كل -

 ٥9ٖ% ، أما الذٌن ٌستخدمونها نادرا فمد بلؽت نسبتهم  ٥8ٕٔ وأحٌانا بلؽت نسبتهم % ،  8ٓ٥ٖدائمة بلؽت 
اإلناث أكثر استخداماً لموالع التواصل االجتماعً من الذكور حٌث بلؽت نسبة من ٌستخدمن هذه ، و% 

راهمون الشباب والم، وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بؤن  % للذكور 9٥ٔ٘% ممابل  8ٖ٥8الموالع بصفة دائمة  
 Lenhart A. and من أكثر الفئات التً تستخدم موالع التواصل االجتماعً، حٌث أشارت دراسة 

Madden االجتماعً فؤكثر من  التواصل. إلى أن هنان تزاٌداً ملحوظاً فً استخدام المراهمٌن لموالع
أشارت كذلن لدٌهم ملؾ شخصً فً هذه الموالع ، و  7ٔ – ٕٔنصؾ المراهمٌن من الفئات العمرٌة 

% ،  79الً تؽلؽل هذه الشبكات فً أوساط الشباب الجامعً حٌث وصلت نسبتهم  Cassidyiدراسة 
 .(  9ٗ) دلٌمة فً المتوسط ٌومٌا علً هذه الموالع  ٕٓوٌمضً هإالء 

 : علً استخدامها عٌنة الدراسةحرص تأهم موالع التواصل االجتماعً التً  - 4
عٌنة الدراسة علً استخدامها وذلن  الجامعًتصدر مولع الفٌس بون أهم الموالع التً ٌحرص الشباب  -

% ، ثم مولع ٌوتٌوب فً المرتبة الثالثة  ٥ٕٕٗ% ٌلٌه الواتس أب فً المرتبة الثانٌة بنسبة  ٥7ٗٗبنسبة 
 ٥7٘المرتبة الخامسة بنسبة % فتوتٌر فً  ٥ٙٙ% فمولع انستؽرام فً المرتبة الرابعة بنسبة  ٥٘٘ٔبنسبة 

 -%  ٥ٓ9ٓ -%  ٥ٔٔ% ، أما موالع لنكندان وأوتلون وتٌلٌجرام فمد جاءت فً مرتبة متؤخرة بنسب ) 
%  ٥7٘ٔ% وٌوتٌوب  ٥8ٕٗ% والواتس أب  ٘ٗاإلناث أكثر استخداماً لموالع الفٌس بون ، و % ( ٥ٖٔ

 من الذكور.
 : لموالع التواصل االجتماعًا استخدامومعدل لمنوات الفضائٌة ا ةمعدل مشاهد -5
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لشباب المصري عٌنة الدراسة الذٌن ٌشاهدون المنوات ل ةمحدد أٌاموجد أثبتت نتائج الدراسة بؤنه ال ت -
% ، والذٌن ٌشاهدونها مرة واحدة ٌومٌا  ٥ٖ٘ٙ حٌث بلؽت نسبة من ٌشاهدونها حسب الظروؾالفضائٌة 

% فً حٌن من  ٕ٘شاهدونها أكثر من مرة ٌومٌا بلؽت نسبتهم % ، اما الذٌن ٌ ٥ٖٖ٘فمد بلؽت نسبتهم 
 % . ٌ٘شاهدون هذه المنوات عدة مرات فً اإلسبوع فمد بلؽت نسبتهم 

ال توجد لهم أٌام محددة الستخدام موالع التواصل االجتماعً الشباب عٌنة الدراسة كما أثبتت النتائج بؤن  -
% ، أما الذٌن ٌستخدمونها  7ٕ٥7ن مرة ٌومٌا بلؽت نسبتهم موالع أكثر مهذه الالذٌن ٌستخدمون حٌث أن 

 7٥ٕ% ، والذٌن ٌستخدمونها عدة مرات فً االسبوع بلؽت نسبتهم  ٥٘٘ٔحسب الظروؾ فمد بلؽت نسبتهم 
 %. ٥ٙٗ% ، والذٌن ٌستخدمونها مرة واحدة ٌومٌا بلؽت نسبتهم 

فً استخدام موالع التواصل االجتماعً %  ٥7ٗ٘% عن نسبة الذكور  7٘٥ٙارتفعت نسبة اإلناث الً  -
أكثر من مرة ٌومٌا فً حٌن ان الذكور الذٌن ٌستخدمون هذه الموالع سواء حسب ظروفهم أو عدة مرات فً 

 % ( . ٕٔ -%  ٥ٖٗٔ -%  9ٔاالسبوع أو مرة واحدة ٌومٌا فمد ارتفعت نسبتهم عن اإلناث الً ) 
 :موالع التواصل االجتماعً  استخداموالمنوات الفضائٌة تعرض الكثافة  - 6
% من عٌنة الدراسة ال ٌوجد لهم ولت محدد لمشاهدة المنوات الفضائٌة أو الستخدام موالع  ٥ٗٙٗنسبة  -

 التواصل االجتماعً.
كثافة التعرض الٌومً للمنوات الفضائٌة بلؽت أعلً نسبة لمتوسطً المشاهدة من ) من ساعة الً ألل من  -

 ٥ٔٔٔ% ، بٌنما جاءت نسبة كثٌفً المشاهدة ) اكثر من ثالث ساعات ٌومٌاً (  ٖٓثالث ساعات ٌومٌا ( 
 % . ٥ٕ٘ٔ% ، ثم جاءت ألل نسبة لملٌلً المشاهدة ) ألل من ساعة ٌومٌاً ( 

% ، كما أن  7٥ٙ٘ال ٌوجد ولت محدد لإلناث الستخدام موالع التواصل االجتماعً حٌث بلؽت نسبتهن  -
% ،  7٥ٕٔناث لهذه الموالع ) أكثر من ثالث ساعات ٌومٌا( بلؽت أعلً نسبة كثافة االستخدام الٌومً لإل

 %  8٥8ٌلٌها متوسطً االستخدام ) من ساعة الً ألل من ثالث ساعات ٌومٌا ( حٌث بلؽت نسبتهن 
% من الذكور عٌنة الدراسة ال ٌوجد لدٌهم ولت محدد الستخدام موالع التواصل االجتماعً ،  ٥9ٖٓنسبة  -

% ، ثم تساوت نسبة  ٥7ٌٖ٘ومٌا ( من ساعة الً الل من ثالث ساعات نسبة متوسطً االستخدام )  وجاءت
) ألل من ساعة  ، واالستخدام المنخفض ( ٌومٌا ثالث ساعات% بٌن االستخدام المرتفع ) أكثر من  ٥7ٙٔ

 ٌومٌا ( .
 :للمنوات الفضائٌة  ةمشاهدعلً موالع التواصل االجتماعً  استخدامأثر  - 7
لموالع التواصل االجتماعً أثر بالسلب علً مشاهدتهم ومتابعتهم  –عٌنة الدراسة  –استخدام الشباب  -

لالوا إن استخدامهم لموالع التواصل االجتماعً أثر الً  % من العٌنة ٥ٗ٘ٗللمنوات الفضائٌة حٌث أن نسبة 
% من العٌنة أنها اثرت الً حد كبٌر فً حٌن أن  7٥ٕٖ حد ما فً مشاهدتهم للمنوات الفضائٌة ولالت نسبة

 % لم ٌإثر استخدامهم لهذه الموالع فً مشاهدتهم للمنوات الفضائٌة . 7٥ٗٔنسبة 
% من اإلناث أثر استخدامهن لموالع التواصل االجتماعً فً مشاهدتهن للمنوات الفضائٌة  7٥ٖٗنسبة  -

 % لم ٌإثر استخدامهن نهائٌا . 9٥ٔٔالً حد ما ، ونسبة % تؤثر استخدامهن  ٥ٖ٘ٗالً حد كبٌر ونسبة 
االجتماعً أصبحت من أهم الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة التً التواصل ؤن موالع بنتائج وٌمكن تفسٌر هذه ال

ال ٌمكن االستؽناء عنها لما لها من ممٌزات تفاعلٌة هائلة، كما أنها لها برٌمها الخاص فً هذه الفئة العمرٌة 
ة ألنها أصبحت وسٌلة رئٌسٌة فً االتصال ٌوجه الخصوص وهً الفئة التً تتلمً دراستها الجامع على

 .والتفاعل مع أعضاء هٌئة التدرٌس وأصدلائهم وزمالئهم وتكوٌن عاللات اجتماعٌة أكثر تشعبا واتساعا
  :دوافع مشاهدة المنوات الفضائٌة  –8
% من عٌنة الدراسة تشاهد  8٥ٕٔتمثلت فً أن نسبة : جاءت فً المرتبة األولً و دوافع طموسٌة -

تعرض % تشاهد هذه المنوات ألنها  ٔٔ، ونسبة تعرض برامج ترفٌهٌة مسلٌة المنوات الفضائٌة ألنها 
    .البرامج بؤسالٌب مشولة
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% من العٌنة تشاهد هذه  ٥ٕٕٗ: جاءت فً المرتبة الثانٌة ، وتمثلت هذه الدوافع فً أن نسبة  دوافع نفعٌة -
تمدم وجهات النظر % تشاهدها ألنها  ٥ٖٕٔ، وأن نسبة  تمدم تؽطٌة فورٌة لألحداث والمضاٌاالمنوات ألنها 

تمتلن شبكة واسعة من % تشاهدها ألنها  ٥8ٙ، ونسبة المختلفة حول المواضٌع والمضاٌا االخبارٌة 
 . المراسلٌن فً مولع األحداث 

 : موالع التواصل االجتماعً   دامدوافع استخ - 9
 ٥8ٕٔدوافع طموسٌة : جاء دافع تواصل عٌنة الدراسة مع ما ٌفعله األصدلاء فً ممدمة هذه الدوافع بنسبة  -

% ثم دافع تكوٌن أصدلاء جدد بنسبة  ٥ٙٙٔدافع التسلٌة والترفٌه وامضاء ولت الفراغ بنسبة ، وٌلٌه % 
 %. ٥٘ٙوالفٌدٌو مع اآلخرٌن بنسبة % فدافع لمشاركة الصور  ٥٘ٙ

% ، ثم االطالع علً  9٥٘ٔدوافع نفعٌة : تصدر دافع حصول عٌنة الدراسة علً المعلومات بنسبة  -
 %. 7٥ٕ% ، ولمشاركة اآلراء بنسبة  8٥ٖٔاألخبار واألحداث الجارٌة بنسبة 

 :ٌةأثر المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً فً الهوٌة الوطن - 92
% من عٌنة الدراسة أكدت أن مشاهدتهم للمنوات الفضائٌة واستخدامهم لموالع  ٥ٗٗٗ% و 8٥8ٗنسبة  -

% لم  ٥8ٙالتواصل االجتماعً أثرت الً حد ما وبدرجة كبٌرة فً هوٌتهم الوطنٌة ، فً حٌن أن نسبة 
 التواصل االجتماعً .تتؤثر هوٌتهم الوطنٌة بمشاهدتهم للمنوات الفضائٌة واستخدامهم لموالع 

 ال المصرٌة الخاصة المنوات أن( التً أثبتت  ٖٕٓٓالدٌن ) وتتفك هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة خالد صالح 
  المجتمع فً والتمالٌد العادات حدود تتجاوز وأنها ، مٌةواإلسال العربٌة الهوٌتٌن على الحفاظ بمهام تضطلع

 . ( ٓ٘)  الحرٌة من بمدر تتمتع المنوات هذه كانت نإو
المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً أثرت فً الهوٌة الوطنٌة للذكور أكثر من اإلناث سواء  -

% من الذكور عٌنة الدراسة التً لالت بؤن هوٌتهم الوطنٌة  ٥ٖٔ٘بدرجة كبٌرة او الً حد ما حٌث أن نسبة 
% أنها تؤثرت  8٥ٖ٘واصل االجتماعً ولالت نسبة تؤثرت الً حد ما بمشاهدة المنوات واستخدام موالع الت

% إن مشاهدتها للمنوات الفضائٌة واستخدامها لموالع التواصل  8٥ٗٗبدرجة كبٌرة ، أما اإلناث فمالت نسبة 
 % أنها أثرت بدرجة كبٌرة . ٥ٖ٘ٗاالجتماعً أثرت الً حد ما  فً هوٌتهن الوطنٌة ، ولالت نسبة 

( التً أوضحت أن الذكور اكثر إدراكا لتؤثٌر وسائل  ٕٙٔٓدراسة المصري )  وتتفك هذه النتائج مع نتائج
االعالم الرسمٌة علً تعزٌز الهوٌة الوطنٌة من اإلناث ، وهذا ٌرجع الً أن الذكور أكثر اهتماما من اإلناث 

 باألمور السٌاسٌة والوطنٌة .
 :أكثر الوسائل التً تؤثر فً الهوٌة الوطنٌة - 99

التواصل االجتماعً فً ممدمة وسائل االتصال وأكثرها تؤثٌرا فً الهوٌة الوطنٌة لعٌنة  جاءت موالع -
% بٌن  ٥8ٕٔ% ، وتساوت نسبة  ٥ٕٕٔ% ، ٌلٌها المنوات الفضائٌة بنسبة  ٥ٕٗٙالدراسة وذلن بنسبة 

بٌن  % ٥9ٙاألسرة واالنترنت فً التؤثٌر علً الهوٌة الوطنٌة لدي عٌنة الدراسة ، كما تساوت نسبة 
 –الجامعة ودور العبادة فً تؤثٌرها علً الهوٌة الوطنٌة للعٌنة ، أما وسائل اإلعالم التملٌدٌة ) الصحؾ 

الرادٌو ( فمد جاءت فً مرتبة متؤخرة فً التؤثٌر علً الهوٌة الوطنٌة لدي العٌنة المدروسة وذلن بنسب ) 
جدا فً تؤثٌرها فً الهوٌة الوطنٌة  % ( ، فً حٌن أن المدرسة جاءت فً مرتبة متؤخرة ٥ٖٗ -%  ٥ٗ٘

 % . ٥ٕٗبنسبة 
 :الهوٌة األكثر تأثرا بالمنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً  اتمكون - 92

جاءت العادات والتمالٌد فً ممدمة مكونات الهوٌة الوطنٌة التً تؤثرت بمشاهدة المنوات الفضائٌة واستخدام  -
، ثم جاءت اللؽة العربٌة فً المرتبة  الدراسة % من عٌنة 9٥ٖٕ موالع التواصل االجتماعً لدي نسبة 

 % . ٥ٙٙٔ% ، فالدٌن بنسبة  7٥ٔٔ بنسبةفً المرتبة الثالثة من العٌنة ، ثم الفن %  8٥ٔٔالثانٌة بنسبة 
 دور المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً فً تدعٌم الهوٌة الوطنٌة: - 93

% التً  9٥7ٔفً ممدمة األدوار بنسبة  لمناسبات الوطنٌة المصرٌة المنوات الفضائٌة لتؽطٌة جاء دور  - 
  تموم بها هذه المنوات لدعم الهوٌة الوطنٌة لدي عٌنة الدراسة .
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% من عٌنة الدراسة لالت إن دور المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً لدعم الهوٌة  ٥ٙٔٔنسبة  -
، فً  للمواطن المكتسبة واالجتماعٌة وااللتصادٌة السٌاسٌة الحموق إبراز ضرورةالوطنٌة لدٌهم ٌتمثل فً 

  .   للوطن واالنتماء الهوٌة التؤكٌد علً تعزٌز% من العٌنة أن هذا الدور ٌتمثل فً  ٥٘ٔٔحٌن رأت نسبة 
% من عٌنة الدراسة تري أن دور المنوات الفضائٌة وموالع التواصل االجتماعً لدعم الهوٌة  ٥٘ٓٔنسبة  -

 لدٌهم . الوطنٌة المشاعر تنمٌة ىف ةساعدالمالوطنٌة ٌتمثل فً 
% من عٌنة الدراسة بٌن من ٌرون أن دور المنوات الفضائٌة وموالع التواصل  9٥ٙتساوت نسبة  -

نمد السلوكٌات واألفكار الدخٌلة التً تتعارض مع لٌم االجتماعً لدعم الهوٌة الوطنٌة لدٌهم ٌتمثل فً 
 . المختلفة  المجاالت فً للدولة الجهود اإلصالحٌة إبرازأو   المجتمع 

 :ة ٌطنلواٌة وهصٌػ المنشورات المستخدمة فً شبكات التواصل االجتماعً لترسٌخ لٌم ال - 94
صٌػ المنشورات المستخدمة فً شبكات التواصل االجتماعً % من عٌنة الدراسة ٌرون أن أبرز  ٥ٖ٘ٔ -

، ٌلٌه نص مكتوب متعدد الوسائط نص مكتوب مرفك بصورة لدٌهم ٌتمثل فً ة ٌطنلواٌة وهلترسٌخ لٌم ال
% ، فتسجٌل صوتً  ٥ٖٓٔفنص مكتوب فمط بنسبة  %  ،  8٥ٔٔ%  ، ثم الفٌدٌوهات بنسبة  ٖٕبنسبة 
 . %   ٗ% ، وصورة فمط بنسبة  ٥ٙ٘بنسبة 

 :المنوات الفضائٌة  ترسٌخها فً هماست التً الهوٌة الوطنٌة لٌم - 95
فً ممدمة لٌم الهوٌة الوطنٌة التً تساهم الفضائٌات فً  أمنه على والحفاظ الوطن عن الدفاعجاءت لٌمة  -

ترسٌخها لدي الشباب المصري عٌنة الدراسة ، كما تساوت النسبة بٌن لٌمتً الدفاع عن الوطن أو الحفاظ 
 . العام والمال الدولة ممتلكات على الحفاظعلً أمنه و

 لوالً  للوطن الوالء إعالنلٌمة فً المرتبة الثانٌة ،و العام والمال الدولة ممتلكات على الحفاظجاءت لٌمة  -
 ً  توفٌرلٌمة ، ثم  المانون أمام المساواةجاءت فً المرتبة الثالثة ، وفً المرتبة الرابعة جاءت لٌمة  وسلوكا
 المواطنٌن بٌن المساواةولٌمة  االخر الرأي احترامولٌمة  المجتمع أفراد بٌن التعاونمٌمة ف للمواطن األمن

،  واالنتخاب والتصوٌت الترشٌح حك، وأخٌرا جاءت لٌم من لٌم الهوٌة الوطنٌة  والواجبات الحموق فً
من لٌم الهوٌة الوطنٌة  والسٌاسٌة ٌةنوالدٌ المجتمعٌة المٌم امراحت، و للمحتاجٌن االجتماعٌة الرعاٌة مٌنؤتو

 فً مرتبة متؤخرة. 
 االجتماعً  : التواصل شبكات ترسٌخها فً هماست التً الهوٌة الوطنٌة لٌم - 96

 ترسٌخها فً هماست التً الهوٌة الوطنٌة لٌمتؤتً فً ممدمة  العام والمال الدولة ممتلكات على الحفاظلٌمة  -
 . لدي الشباب المصري عٌنة الدراسة االجتماعً التواصل شبكات

ً  لوالً  للوطن الوالء إعالنلٌمة جاءت  -  فً هماست التً الهوٌة الوطنٌة لٌممن فً المرتبة الثانٌة  وسلوكا
 . لدي عٌنة الدراسة االجتماعً التواصل شبكات ترسٌخها

من لٌم الهوٌة الوطنٌة التً  جاءت فً المرتبة الثالثة  والسٌاسٌة والدٌنٌة المجتمعٌة المٌم امراحتلٌمة  -
 . فً ترسٌخها لدي عٌنة الدراسةشبكات التواصل االجتماعً تساهم 

 فً هماست التًمن لٌم الهوٌة الوطنٌة جاءت فً المرتبة الرابعة  للمواطنٌن الدخل مستوى تحسٌنلٌمة  -
 .لدي عٌنة الدراسة االجتماعً التواصل شبكات ترسٌخها

 التًمن لٌم الهوٌة الوطنٌة فً المرتبة الخامسة  االخرٌن معتمدات واحترام االعتماد حرٌةجاءت لٌمة  -
 .االجتماعً التواصل شبكات ترسٌخها فً هماست
وجاءت  والواجبات الحموق فً المواطنٌن بٌن المساواةلٌمة  ترسٌخ فً االجتماعً التواصل شبكات هماست -

 . فً المرتبة السادسة
 ترسٌخها فً هماست التًمن لٌم الهوٌة الوطنٌة  جاءت فً المرتبة السابعة االخر الرأي احتراملٌمة  -

 .عٌنة الدراسة لدي االجتماعً التواصل شبكات
 الرعاٌة مٌنؤتلدٌهم هً لٌمة  االجتماعً التواصل شبكات ترسٌخها فً هماست التًمن لٌم الهوٌة الوطنٌة  -

 .وجاءت فً مرتبة أخٌرة للمحتاجٌن االجتماعٌة
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 نتائج فروض الدراسة :أهم 
أثبتت نتائج الدراسة وجود عاللة ارتباطٌة لوٌة بٌن حجم  تعرض الشباب الجامعً عٌنة الدراسة للمنوات  -

 الفضائٌة وحجم استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعً وتمسكهم بهوٌتهم الوطنٌة.
سن توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن الطلبة والطالبات عٌنة الدراسة  من حٌث متوسط شدة التم -

 بالهوٌة الوطنٌة ، وأكدت النتائج أن الطلبة عٌنة الدراسة أكثر تمسكاً بالهوٌة الوطنٌة ممارنة بالطالبات .
رٌؾ ( الطلبة والطالبات عٌنة الدراسة والتمسن بالهوٌة  –اتضح  وجود عاللة بٌن  سكن ) حضر  -

 بالهوٌة الوطنٌة ٌلٌهم سكان األحٌاء الرالٌة .وتبٌن أن الطلبة والطالبات سكان الرٌؾ أشد تمسكاً ،  الوطنٌة
طالبات ( وكثافة التعرض للمنوات  -اتضح عدم وجود تؤثٌر علً العاللة بٌن متؽٌر النوع ) طلبة   -

 الفضائٌة والتمسن بالهوٌة الوطنٌة .
فة التعرض طالبة ( وكثا -تبٌن وجود تؤثٌر علً العاللة بٌن المستوي التعلٌمً ألب المبحوث ) طالب  - 

للمنوات الفضائٌة والتمسن بالهوٌة الوطنٌة ، كما اتضح وجود تؤثٌر علً العاللة بٌن المستوي التعلٌمً ألم 
 طالبة (  وكثافة التعرض للمنوات الفضائٌة والتمسن بالهوٌة الوطنٌة . -المبحوث ) طالب 

منزل رٌفً ( وكثافة  –ٌال ف –تملٌن  –اتضح عدم وجود تؤثٌر لنوع سكن أسرة المبحوث ) إٌجار  -
التعرض للمنوات الفضائٌة والتمسن بالهوٌة الوطنٌة  ، كما ثبت وجود تؤثٌر لمكان  سكن المبحوث ) حً 

 فً الرٌؾ (  وكثافة التعرض للمنوات الفضائٌة والتمسن بالهوٌة الوطنٌة . –حً شعبً  –رالً 
 :التوصٌات والممترحات

 : ما ٌلًوٌوصً باحث ٌمترح البدراسة فً ضوء نتائج ال

ٌة هو مهمة مإسسات ولطاعات متعددة ، فإن هنان لطاعات بعٌنها لها دور وطنإذا كان تعزٌز الهوٌة ال -
، الذي ٌمكنه المٌام بدور كبٌر فً مجال تعزٌز الهوٌة  عالمأكبر ، وفً ممدمة هذه المطاعات لطاع اإل

،  الشباب ؼرس المٌم فً عمول وللوب امنوط به وسائل اإلعالم الحكومٌة والخاصةٌة ، حٌث إن الوطن
م ٌموم بدور كبٌر فً مجال دعم لٌم الوالء واالنتماء ، والتؤكٌد علً الثوابت المومٌة ، وبالتالً له عالفاإل

 ٌٓة وترسٌخ ثوابتها ودعائمها األساسٌة وطندوره الكبٌر فً مجال تعزٌز الهوٌة ال
لشباب من إدران أدوارهم كمواطنٌن ٌتمتعون بحموق وطالات ن تعمل مإسسات الدولة على تمكٌن اأ -

 متمٌزة للتؤثٌر الفاعل على مسار حٌاتهم ومستمبل مجتمعهم .
 .تطوٌر المناهج الدراسٌة لترفع ثمافة الشباب حول الوطن ضرورة  -
بحٌث تعالج  الهوٌة الوطنٌةضرورة أن تؤخذ المنوات الفضائٌة فً االعتبار أهمٌة تمدٌم برامج عن  -

مشكالت المجتمع بمصدالٌة، وتوجه الشباب إلى نماذج وتجارب ذات توجهات مجتمعٌة رائدة من خالل 
 .مضامٌن خفٌفة تواكب اهتماماته ومٌوله

لشباب تكون مصدر إلهام لشخصٌات مشهورة، ل برامج عن لصصالمنوات الفضائٌة  ضرورة أن تمدم  -
 .م واالتجاهات االٌجابٌةوشخصٌات كارزمٌة تجذبهم وتنمً المٌ

فً االعتبار عند وضع خطط البرامج بالمنوات الفضائٌة  مدراسة احتٌاجات الشباب وأخذ رؼباتهالبد من  -

 .فال مانع من بث البرامج الترفٌهٌة والؽنائٌة بشكل ال ٌخرج عن إطار المٌم والعادات والتمالٌد
ة االجتماعٌة للحفاظ على هوٌة وثمافة المجتمع ، مبدأ المسئولٌالمصرٌة  الفضائٌات ًراعالبد أن ت -

 .ومراعاة أال تجرفها منافسة المنوات األجنبٌة إلى تملٌدها رؼبة فً إرضاء الجمهور
 فعالة أداة الموالع هذه وأن االجتماعً، التواصل موالع وسلبٌات بإٌجابٌات الجامعً الشباب توعٌة ضرورة -

 مع الخارجٌة البٌئة محٌط فً أو الجامعة محٌط فً سواء المعلومات تبادل أجل من اآلخرٌن مع التواصل فً
 .واألصدلاء األهل

ٌة من خالل المدرة علً التعامل وطنأهمٌة التواصل الحضاري وهذا ٌعنً أهمٌة الحفاظ علً الهوٌة ال -

ألن التعددٌة سنة من  بشكل إٌجابً مع التعددٌة الفكرٌة والثمافٌة والعرلٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة ، وذلن
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فً ضوء هذه التعددٌة ٌمكن أن تنمً فٌه روح التسامح ورفض  شابسنن هللا فً خلمه ، ولذلن فإن تربٌة ال

 التعصب ، واحترام اآلخر ولبول االختالؾ مع الؽٌر.

 المراجع

متوافر علً  ، 8ٕٔٓ/  7/  ٔ، تارٌخ االطالع الفكر العربً المعاصر مشكلة الهوٌة فًحامد خلٌل ،  ( ٔ) 
 الرابط التالً :

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aarabic/arabic_articles/Ide
ntity/Identity_in_Contemp_Arabic_Thought.pdf 

( الصادق الحمامً ، الوطن ، الصورة ، الهوٌة ، مماربة لعاللة المهاجرٌن العرب فً اوربا بالمنوات  ٕ)  
 . 997ٔ، سبتمبر  ٖٖونٌة الفضائٌة العربٌة ، المجلة العربٌة للثمافة ، العدد التلٌفزٌ

 اإلعالم والهوٌة: الوطنٌات الملمة ، متوافر علً الرابط  التالً :باسم الطوٌسً ، ( ٖ)  
http://www.alghad.com/articles/526659-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9- 

 اإلعالم والهوٌة: الوطنٌات الملمة ، متوافر علً الرابط  التالً :باسم الطوٌسً ، (  ٗ)  
http://www.alghad.com/articles/526659-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9 

 http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=60934،  الحفاظ على الهوٌة الوطنٌة(  ٘)  

المحافظة على الهوٌة الوطنٌة فً ظل التحدٌات المعاصرة فً المملكة  ، خلٌل دمحم أحمد عبدالرحٌم(  ٙ)  
 ٕٕٔٓ،  ٌونٌو  ٗ٘العربٌة السعودٌة : دراسة مٌدانٌة ، المجلة العلمٌة لكلٌة التجارة جامعة أسٌوط  ، العدد 

 . متوافر علً الرابط التالً : 7ٖٔ – 7ٖٔ، ص ص 

 https://content.mandumah.com/download?t=903d760085027ef996dbfe3ae2a0
00f0b6f87c30&f=1wxsCvmlio4sxdyMdMfMdozo8xoVbLgrU65ugomPzoE=&s=1. 

رفٌك ٌونس صالح المصري ، تؤثٌر وسائل اإلعالم الرسمٌة علً تعزٌز الهوٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة " (  7)  
النجاح الوطنٌة ، كلٌة حالة دراسٌة " ، رسالة ماجستٌر ، فلسطٌن ، نابلس ، جامعة  –فضائٌة فلسطٌن 

 . ٗ، ص ٕٙٔٓالدراسات العلٌا ،  
الثمافٌة للشباب العربً / الشباب الجامعً   البعد الثمافً للعولمة وأثره على الهوٌة،  وارم العـٌد(  8) 

ً  –الجزائري   م ، متوافر علً الرابط التالً : 8ٕٔٓ/  ٙ/  ٕٔ، تارٌخ االطالع  نموذجا
 http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A/ 

 والحركات والجماعات األللٌات فً دراسة :المعاصر العالم رارواستم العرلٌة الصراعات وهبان، حمد( أ 9) 
 .79ص ، 7ٕٓٓ الخامسة، الطبعة ، اإلسكندرٌة المعلومات، لتكنولوجٌا ألٌكس ) العرلٌة

 مرجع سابك . ،  خلٌل دمحم أحمد عبدالرحٌم(  ٓٔ)  
 الرابط التالً : والمواطنة ، متوافر علً الهوٌةبٌن  العاللةجدلٌه  ، النزٌلً هٌماابر ( ٔٔ )

http://yemenat.net/2012/07/139589/ 
 ، متوافر علً الرابط التالً : الوطنٌة الهوٌة مفهوم فً مماربة ، حبش مروان(  ٕٔ)  

https://geiroon.com/archives/91771 
 ( تم الرجوع الً :  ٖٔ) 
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كامل ، الهوٌة الوطنٌة كما ٌعكسها خطاب الصحافة المصرٌة الصادرة باللؽة  محمود عبد الرءوؾ -
) الماهرة ، المإتمر العلمً السنوي العاشر ، اإلعالم المعاصر والهوٌة اإلنجلٌزٌة دراسة تحلٌلٌة ممارنة ، 

 . 9ٕٔٔ( ، ص ٕٗٓٓماٌو  ٙ – ٗالعربٌة ، الجزء الثالث ، 
، متوافر علً الرابط  هوٌّة الوطنٌّة لبنات راسخة وممومات حضارٌةالتراث وتشكٌل ال، حمد بن صراي  -

 https://www.albayan.ae/five-senses/heritage/2017-01-05-1.2817402التالً : 

االجتماعٌة لدى طالب الثانوٌة  المنوات الفضائٌة وتؤثٌرها على منظومة المٌم ، المبرز ابراهٌم حمد (  ٗٔ) 
،  اض، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشوره، جامعة اإلمام دمحم بن سعود ،كلٌة العلوم اإلجتماعٌةالرٌ العامة بمدٌنة 

(ٕٓٔٔ). 
لنوات البث الفضائً وتؤثٌراتها المحتملة على منظومة الفكر االجتماعً: ،  سلٌمان شالل حمٌد ( ٘ٔ) 

 .8٘،ص (9ٕٓٓ)،  (، صفرٖٖدراسة مٌدانٌة على طلبة جامعة الموصل، مجلة دراسات وصلٌة، ع )
عٌسى الشماس، تؤثٌر الفضائٌات التلٌفزٌونٌة األجنبٌة فً الشباب: دراسة مٌدانٌة على طلبة كلٌة  ( ٙٔ) 

 . 7ٔ، ص ٕ٘ٓٓ( ، ٕ(، ع )ٕٔالتربٌة بجامعة دمشك، مجلة جامعة دمشك للعلوم التربوٌة، مج )
 من المواطنة لٌم ترسٌخ فً االجتماعً التواصل شبكات دور صفرار، بخٌت بن دمحم بن عبدهللا(  7ٔ) 

، رسالة ماجستٌر ، كلٌة اإلعالم ، جامعة الشرق األوسط ، عمان ،  العُمانً الجامعً الشباب نظر وجهة
 . 9ٔم ، ص 7ٕٔٓاألردن ، 

(.خٌرت معوض دمحم عٌاد ، الهوٌة العربٌة كمتؽٌر فً معالجة الصحافة العربٌة للؽزو األنجلو  8ٔ) 
ق ، ) الماهرة ، المإتمر العلمً السنوي العاشر ، اإلعالم المعاصر والهوٌة العربٌة ، الجزء أمرٌكً للعرا

 . 98ٙ( ، ص ٕٗٓٓماٌو  ٙ – ٗالثانً ، 
 . 7ٕٓ – 7ٓٔخٌرت معوض دمحم عٌاد ، المرجع السابك ، ص ( 9ٔ) 
أحمد زاٌد ، سٌكولوجٌة العاللات بٌن الجماعات ، لضاٌا فً الهوٌة االجتماعٌة وتصنٌؾ الذات ،  ( ٕٓ) 

 .  ٕٗ – ٓٔ، ص ص ٕٙٓٓالكوٌت ، شركة مجموعة المطابع الدولٌة ، 
( شٌماء ذو الفمار زؼٌب ، العاللة بٌن التعرض للدراما العربٌة واألجنبٌة فً المنوات الفضائٌة  ٕٔ) 

فٌة لدي الشباب اإلماراتً ، المجلة المصرٌة لبحوث اإلعالم ، جامعة الماهرة ، كلٌة اإلعالم ، والهوٌة الثما
 . 89ٖ، ص ٕٗٓٓدٌسمبر  –العدد الثالث والعشرون ، ٌولٌه 

 . 89ٖشٌماء ذو الفمار زؼٌب ، المرجع السابك ، ص ( ٕٕ) 
ال والمعلومات وتؤثٌرها على الهوٌة انجى دمحم محًٌ الدٌن عبد الحى شنٌشٌن ، تكنولوجٌا االتص(  ٖٕ) 

دراسة ممارنة بٌن الرٌؾ والحضر، رسالة دكتوراه، جامعة المنوفٌة، كلٌة  –الثمافٌة فى المجتمع المصرى 
 متوافرة علً الرابط التالً:،  7ٕٔٓاآلداب ، 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=Pub
licDrawThesis&BibID=12391052. 

 مرجع سابك . صفرار، بخٌت بن دمحم بن عبدهللا ( ٕٗ)  
 الجزائري الجامعً للشباب الثمافٌة الهوٌة على االجتماعً التواصل شبكات جعفري ، انعكاسات نبٌلة ( ٕ٘)  

،  م  7ٕٔٓدٌسمبر  ٖٔأنموذجا ، الجزائر ، مجلة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ، العدد  بون فٌس شبكة
 متوافر علً الرابط التالً : 

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/15882/1/S3108.pdf 

 . مرجع سابكرفٌك ٌونس صالح المصري ،  ( ٕٙ) 
  (27 )  Paul K. McClure Faith and Facebook in a Pluralistic Age: The Effects of 

Social Networking Sites on the Religious Beliefs of Emerging Adults.Sociological 

Perspectives,Vol. 59, No. 4 (WINTER 2016), pp. 818-834,Published by: Sage 

Publications, Inc. Available on, https://www.jstor.org/stable/26340183 



49 
 

 الجامعً الشباب وتوعٌة السامون و عادل عبد الرزاق مصطاؾ ، التلفزٌون حمودي حسام صفد(  8ٕ)  
 الكلٌة ، العراق ، مجلة )بؽداد جامعة طلبة من لعٌنة مٌدانٌة دراسة(العراق  الثمافٌة فً الهوٌة بتحدٌات

، متوافر علً  ٕٕٗ – 7ٕٔص ص  ، ٕٗٔٓ ، 8ٕالعدد  9الجزء الثانً ، مجلد الجامعة،  اإلسالمٌة
 الرابط التالً :

 https://search.mandumah.com/Record/612785. 
، تعرض الجمهور العرالً للمنوات الفضائٌة األجنبٌة وعاللته بالهوٌة الثمافٌة، علواندمحم حسٌن (  9ٕ) 

 جامعة بؽداد .،  ٕٗٔٓ، ٕ، العدد ٕ٘مجلة كلٌة التربٌة للبنات، مجلد 
لؽة الشباب على فٌس بن وعاللتها ببعض أبعاد الهوٌة الثمافٌة لدٌهم، رسالة  ،توفٌك  الباز دمحم دمحم ( ٖٓ) 

 .ٕٗٔٓ، عٌن شمس، معهد الدراسات العلٌا للطفولة  دكتوراة، جامعة
إٌهاب عبد الرحمن محمود الكفراوى ، المضمون التربوى لبرامج الفضائٌات العربٌة فى ضوء   ( ٖٔ) 

 . ٕٕٔٓ،  متطلبات الهوٌة الثمافٌة لطالب الجامعة، رسالة دكتوراة، جامعة عٌن شمس ، كلٌة التربٌة
ر الفضائٌات الكوٌتٌة الرسمٌة والخاصة فً تعزٌز المواطنة لدي الشباب بدر حمد الصالل ، دو  ( ٕٖ) 

 م . ٕٕٔٓالكوٌتً ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة اإلعالم ، جامعة الشرق األوسط ، 
شبكة  على االجتماعٌة للموالع التعرض بٌن العاللة ، حول البطرٌك أحمد مصطفى أمٌرة ( ٖٖ)  

 ، بون الفٌس مولع على دراسة العولمة، ظل فً العربٌة الثمافٌة للهوٌة الجامعً الشباب وإدران االنترنت،
،  سالسوٌ لناة جامعة ، اإلنسانٌة والعلوم اآلداب كلٌة ، والعولمة اإلنسانٌة العلوم مإتمرممدم الً  بحث

 م ، متوافر علً الرابط التالً : 8ٕٔٓ/  8/  ٙم ، تارٌخ االطالع ،  ٕٔٔٓ
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8
%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%
D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9+%28+%D9%83%D9%84
%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D
9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-
+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%
D9%88%D9%8A%D8%B3+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle 

استخدام الشباب الجامعً لمولع الفٌس بون وعاللته بالهوٌة الثمافٌة فً ضوء عبد الصادق حسن ،  ( ٖٗ)  

 ، والعولمة اإلنسانٌة العلوم مإتمربحث ممدم الً  ،  تداعٌات العولمة ، دراسة ممارنة بٌن مصر والبحرٌن
   : التالً الرابط علً توافرم ،  م ٕٔٔٓ ، السوٌس لناة جامعة ،اإلنسانٌة والعلوم اآلداب كلٌة

 https://content.mandumah.com/download?t=a4e5a7b3aa2e59e066a42efc1b21847b1e5b8e3

a&f=G1IJoXeSY/4XtO/lZTkV5hlUpGm2S3TPa7RNCNUXsVY=&s=1 

  (ٖ٘ )  
Băltereţu, Cristina Maria; Balaban. Delia. 2010.Cristinam Motivation in Using 

Social Network Sites by Romanian Students, A Qualitative Approach,Journal of 

Media Research, 3 (1). 
 تحدٌات ضوء فً الوطنٌة الثمافٌة الهوٌة تعزٌز فً التربٌة دور،  ينزالع عمٌل منسً بنت كوثر ( ٖٙ)  

،  تبون جامعةالسعودٌة ،   ، رسالة ماجستٌر ،  تبون جامعةب التدرٌس هٌئة أعضاء نظر وجهة من العولمة
 م . 7ٕٔٓ،  واآلداب التربٌة كلٌة

 الملتمى ، تحلٌلٌة لراءة : العولمة وتحدٌات باألصالة التمسن بٌن :الثمافٌة الهوٌة ، بوحارة  هناء(  37)  
 جامعة – واالجتماعٌة اإلنسانٌة العلوم كلٌة - العولمةزمن  فً والهوٌة للتراث لراءة ، األول الوطنً

 ،  متوافر علً الرابط التالً : 7ٕٔٓ،  الجزائر – ملٌانة خمٌس بونعامة الجٌاللً
https://search.mandumah.com/Record/815810 

الطلبة  سة مٌدانٌة على عٌنة منراد -ئرٌة فً ظل العولمةابنٌة الهوٌة الجز، سلٌمة فٌاللً    ( 38) 
 .ٕٗٔٓ -  ٖٕٔٓ، جامعة باتنة ، الجزائر ، ه ادكتور رسالة ،  الجامعٌٌن بجامعة باتنة
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  (39 )  Paolo Masella,National identity and ethnic diversity,Journal of 
Population Economics, Vol. 26, No. 2 (April 2013), pp. 437-454.Published 
by: Springer, https://www.jstor.org/stable/23354336 

 مرجع سابك . ، خلٌل دمحم أحمد عبدالرحٌم ( ٓٗ )
( حسٌن أبو شنب ، مستمبل اإلعالم الفلسطٌنً فً ضوء متؽٌرات العصر ، دراسة ممدمة للمإتمر  ٔٗ)

العلمً السنوي الحادي عشر لكلٌة اإلعالم ، جامعة الماهرة، تحت عنوان : مستمبل وسائل اإلعالم العربٌة ، 
 . ٖٙٔٔ، ص ٕ٘ٓٓماٌو  ٘ – ٖالجزء الثالث ، 

لدراسة أكبر من نسبة الذكور ألن اعداد الطالبات فً الكلٌة ضعؾ اعداد ( نسبة اإلناث فً هذه ا ٕٗ) 
 الطلبة حسب أحصائٌات اإلدارة العامة لشئون الطالب بالكلٌة .

 ( السادة المحكمون هم حسب الترتٌب األبجدي :  ٖٗ) 
 . العراق،  العلوم السٌاسٌة والعاللات الدولٌة أستاذ الحرٌريأ . د  / جاسم ٌونس دمحم 

 أ . د  /  ؼادة الٌمانً أستاذ ورئٌس لسم اإلعالم كلٌة اآلداب جامعة طنطا 
 أ . د  /  دمحم المرسً أستاذ اإلذاعة والتلٌفزٌون كلٌة اإلعالم جامعة الماهرة
 أ . د  /  دمحم ؼرٌب أستاذ االذاعة والتلٌفزٌون بكلٌة اآلداب جامعة الزلازٌك

 ٌس لسم االذاعة والتلٌفزٌون بكلٌة اإلعالم جامعة األزهرأ . د  /  محمود عبد العاطً أستاذ ورئ
 ( هذه الدراسات هً : ٗٗ)  
نهً عاطؾ عدلً العبد ، عاللة الطفل المصري بالمنوات الفضائٌة العربٌة ، رسالة ماجستٌر ، جامعة  -

 . ٖٕٗ، ص ٖٕٓٓالماهرة ، كلٌة اإلعالم ، 
لفضائٌة العربٌة فً التثمٌؾ الدٌنً لدي طالب الجامعات ، دمحم ؼرٌب ، دور البرامج الدٌنٌة بالمنوات ا -

 –دراسة مٌدانٌة ، جامعة الماهرة ، كلٌة اإلعالم ، المجلة المصرٌة لبحوث الرأي العام ، المجلد السادس 
 . ٗٔٗ، ص ٕ٘ٓٓدٌسمبر  –العدد الثانً ،ٌونٌو 

  (ٗ٘  )https://n.annabaa.org/news7058 
استخدامات الشباب لموالع التواصل االجتماعً وعاللته ،  سامح الشرٌؾ -اللبان شرٌؾ دروٌش (  ٙٗ)  

 http://www.acrseg.org/40214 ، متوافر علً الرابط التالً : باتجاهاتهم السٌاسٌة
 مرجع سابك .جعفري ،  نبٌلة(  7ٗ)

 مرجع سابك . صفرار، بخٌت بن دمحم بن عبدهللا ( 8ٗ) 
عبد الصادق ، تؤثٌر استخدام الشباب الجامعً فً الجامعات الخاصة البحرٌنٌة عبد الصادق حسن  ( 9ٗ) 

لموالع التواصل االجتماعً علً استخدامهم وسائل االتصال التملٌدٌة ، المجلة األردنٌة للعلوم االجتماعٌة ، 
 . ٖٗ، ص ٕٗٔٓ،  ٔ، العدد  7المجلد 

 ، مصر فً الخاصة التلٌفزٌونٌة المنوات أداء نحو ٌنواإلعالمٌ الجمهور اتجاهات ، الدٌن صالح خالد(  ٓ٘) 
 م 2003 ماٌو ، والتطبٌك النظرٌة بٌن اإلعالم أخاللٌات لكلٌة اإلعالم بعنوان : التاسع السنوي العلمً المإتمر

 

 

 


