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يهدف هذا البحث إلي التعرف علـي مـدي تـوافر بعـض             
رنت، وكذا التعرف علي مدي تعـرض       الصفات المهنية في اإلنت   

والتعرف علي مدي تناول اإلنترنت     ، الشباب المبحوثين لإلنترنت  
 – األحـزاب الـسياسية    –اإلنتخابـات (لبعض القضايا المجتمعية  
 – إلغـاء الـدعم    – الـزواج العرفـي    –الهجرة غير الـشرعية   

والتعرف علـي   ، من وجهة نظر الشباب المبحوثين    ) الخصخصة
بحوثين نحو بعض القضايا المجتمعية الـسابق       اتجاه الشباب الم  

باإلضافة إلي تحديد الفروق في تناول اإلنترنت لـبعض         ، ذكرها
القضايا المجتمعية المدروسة وكذلك اتجاه الـشباب نحـو تلـك      

 –ريفـي (الشباب المبحوثين مـن حيـث اإلقامـة       القضايا بين   
وأخيرا تحديد العالقة بين تنـاول اإلنترنـت لـبعض          ، )حضري
ايا المجتمعية المدروسة واتجاه الشباب المبحوثين نحو تلك        القض

  .القضايا
% ١٥ولتحقيق هذه األهداف تم اختيار عينة طبقية بنـسبة          

قتصاد المنزلـي   من إجمالي الطالب في الفرق النهائية بكليتي اال       
وكليتـي الهندسـة    ) ممثلين لجامعة األزهر  (والشريعة والقانون 

 مفـردة وتـم     ٦٠٠بلغ حجمها   ) ممثلين لجامعة طنطا  (واآلداب  
وجمعت البيانات  ، اختيار الطالب عشوائيا لتعذر استخدام القوائم     

عن طريق المقابلة الشخصية باستخدام استمارة اسـتبيان تـم          
تصميمها وتقييمها واختبارها وإعدادها في صـورتها النهائيـة         

واستخدمت التكرارات العددية والنسبية والمتوسط     ، لهذا الغرض 
بي والمتوسط الحسابي المـرجح واالنحـراف المعيـاري         الحسا

فـي وصـف وتحليـل      " ت"ومعامل االرتباط البسيط واختبـار      
  .البيانات
  

  :د أشارت أهم النتائج إلي ما يليوق
 الغالبية العظمي من الشباب المبحوثين يستخدمون اإلنترنت        -١

أكثـر المجـاالت التـي يـتم        ، %)٨٥,٨(بصورة دائمـة    
، %)٨٩,٢(اقـع التواصـل االجتمـاعي       استخدامها هي مو  

 %).٦٨(والبحث عن المعلومات ، %)٨٥(والدردشة 
تبين أن الشباب المبحوثين يرون توفر الـصفات المهنيـة           -١

ــة   ــطة أومرتفع ــصورة متوس ــت ب ــة(باإلنترن  –الفوري
ــصداقية–الموضــوعية ــسب )  الم ، %٧٢,٢، %٨٠,٢بن

وأن أولي البنود المتعلقـة بـصفة       ، علي الترتيب % ٧٠,٥
وفي مقدمـة بنـود     ، الفورية هي نقل األحداث فور وقوعها     

صفة الموضوعية تجنب استخدام ضمير المتكلم والـسماح        
في حين أن عـرض    ، للجمهور بالتعبير عن رأيه دون انتقاد     

األحداث والموضوعات بشفافية دون تحريف كان في مقدمة        
  .  البنود المتعلقة بصفة المصداقية

 لبعض القضايا المجتمعية أوضـحت      بالنسبة لتناول اإلنترنت   -٢
  -:النتائج ما يلي

تبـين أن غالبيـة الـشباب       : فيما يتعلق بالقضايا السياسية     - أ
المبحوثين يرون أن اإلنترنت يتنـاول قـضيتي االنتخابـات        
واألحزاب السياسية بدرجـة متوسـطة أومرتفعـة بنـسب          

وجاء في مقدمة البنـود     ، علي الترتيب % ٨٢,٣، %٨٠,٢
ا اإلنترنت في قضية االنتخابات هـو مواعيـد         التي يتناوله 

فــي حـين أن المعــايير  ، اسـتخراج البطاقــة االنتخابيـة  
الموضوعية الختيار المرشح المالئم كان في مقدمة البنـود         

  .     التي يتم تناولها باإلنترنت في قضية األحزاب السياسية
تبين أن غالبية الـشباب     : وفيما يتعلق بالقضايا االجتماعية    - ب

بحوثين يرون أن اإلنترنت يتناول قضيتي الهجـرة غيـر         الم
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الشرعية والزواج العرفي السري بدرجـة مرتفعـة بنـسب          
وأن جميع البنود المتعلقة    ، علي الترتيب % ٨٧,٤، %٩٧,٧

بقضية الهجرة غير الشرعية يتم تناولها باإلنترنت بدرجـة         
في حين أن عـرض نمـاذج       ، كبيرة باستثناء بند واحد فقط    

اقعية للعواقب الوخيمة لبعض المتزوجين عرفيـا       وتجارب و 
كان في مقدمة البنود التي يتم تناولها باإلنترنت في قـضية           

  .الزواج العرفي السري
اتـضح أن الـشباب     :  وفيما يتعلق بالقضايا االقتـصادية     -جـ

المبحوثين يرون أن اإلنترنت يتناول قضيتي إلغـاء الـدعم          
علي % ٥٧,٣ ،%٧١,٧والخصخصة بدرجة مرتفعة بنسب     

وأنه جاء في مقدمة البنـود التـي يـتم تناولهـا            ، الترتيب
 –الكهرباء  (باإلنترنت في قضية إلغاء الدعم  مجاالت الدعم         

في حين أن مفهوم الخصخصة كان في مقدمة البنود         ، )الغاز
  .التي يتم تناولها باإلنترنت في قضية الخصخصة

ا المجتمعيـة   بالنسبة التجاه الشباب المبحوثين نحو القضاي      -٣
المدروسة تبين أن مستوي اتجاه الشباب المبحـوثين نحـو      
قضيتي االنتخابات واألحـزاب الـسياسية متوسـط بنـسب          

كما تبـين أن مـستوي      ، علي الترتيب   % ٥٥,٧، %٨٤,٧
اتجاه الشباب المبحوثين نحو قضيتي الهجرة غير الشرعية        

% ٦٤,٣، %٩٩,٧والزواج العرفي السري منخفض بنسب      
كما اتضح أن مستوي اتجاه غالبية الـشباب        ، ترتيبعلي ال 

المبحوثين نحو قضيتي إلغاء الدعم والخصخـصة متوسـط         
  .علي الترتيب% ٨٠,٨، %٩٨,٣بنسب 

تبين وجود فروق معنوية بين الشباب المبحوثين فيما يتعلق          -٤
بتناول اإلنترنت لقضيتي إلغاء الدعم والخصخـصة لـصالح         

  .الشباب الذين يقيمون في الحضر
اتضح وجود فروق معنوية فـي متوسـط اتجـاه الـشباب             -٥

، واألحـزاب الـسياسية  ، المبحوثين نحو قضايا االنتخابـات    
والخصخصة لصالح الشباب الـذين     ، والهجرة غير الشرعية  

 .يقيمون في الريف
تبين وجود عالقة ارتباطيه طردية ومعنوية عند المـستوي          -٦

حـزاب   بين تنـاول اإلنترنـت لقـضية األ        ٠,٠١االحتمالي  
. السياسية وبين اتجاه الشباب المبحوثين نحو تلك القـضية        

 ٠,٠١كما اتضح وجود عالقة عكسية ومعنوية عند مستوي     

، بين تناول اإلنترنت لكل من قضايا الهجرة غير الـشرعية         
وإلغاء الدعم وبين اتجاه الـشباب      ، والزواج العرفي السري  

جود عالقة  وأخيرا تبين عدم و   . المبحوثين نحو تلك القضايا   
عند أي مستوي احتمالي بـين تنـاول اإلنترنـت لقـضية            

 .الخصخصة واتجاه الشباب المبحوثين نحو تلك القضية
 القـضايا   - القضايا الـسياسية   - الشباب :الكلمات المفتاحية 

  . القضايا االقتصادية-االجتماعية

  المقدمة والمشكلة البحثية
ل مـن   لع، شهد القرن الماضي قفزات متسارعة للبشرية     

تلك الشبكة التـي    ، أعمقها وأوسعها انتشارا شبكة اإلنترنت    
لفتت أنظار العالم من أقصاه إلي أقصاه خالل سنوات قليلـة       

فجاءت شبكة اإلنترنـت لـتعلن بدايـة    ، لتصبح شغل العالم 
، ولتنشئ واقعاً جديـدا   ، تاريخ جديد يسمي عصر اإلنترنت    

صادية لم يسبق   ولتقود تغيرات فكرية وثقافية وإجتماعية واقت     
  .لها مثيل

فهي شـبكة   ، وتعد اإلنترنت شبكة متعددة اإلستخدامات    
وتساعد في إجراء االتصال بين     ، اتصاالت تربط العالم كله   

كمـا  ، األفراد والمجموعات لتبادل الخبرات المهنية والتقنية     
كذلك فهي تضاعف من إمكانيـة      ، تسهم في التعليم عن بعد    

مات المتوافرة علي الحواسـب     االستفادة من مصادر المعلو   
والحصول علي مستخلصات البحوث والتقـارير والقـوائم        
البيلوجرافية لمصادر المعلومات المتاحة في قواعد البيانات       

، ٢٠١٥منـصور،   (فهي مكتبة بال جدران     ، العظيمة الحجم 
وتشير الدراسات إلي أن دافـع الحـصول علـي          ). ٢ص

، ٢٠٠٤، نـصور م(المعلومات يأتي في المرتبـة األولـي        
زيـادة  حيث يستخدم البعض اإلنترنت طلبـاً فـي         ) ٣ص

وبالنظر إلـي اإلنترنـت كأحـدث    . المعرفة والتعليم والفهم 
تبـين أنهـا تمثـل أهـم أدوات التغيـر           ،وسائل االتصال   

فهـي  ، االجتماعي ألنها ليست مثل وسائل اإلعالم األخرى      
لـة  أكثر تفاعلية وحرية تستحث الفرد علي المشاركة الكام        

  .ال أن يقف موقف المتلقي فقط، المنتجة للمضمون
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وقد احتلت مصر المركز األول بين الدول العربية مـن          
 مليـون   ٤٠,٣حيث عدد المستخدمين لإلنترنت بأجمـالي       

م ومما سـاعد علـي انتـشار شـبكة          ٢٠١٦مستخدم لعام   
اإلنترنت بشكل كبير بين فئات الجمهور المختلفة ألسـباب         

والمجانيـة  ، والتفاعليـة ، الالزمانمكان و متعددة أهمها الال  
والربط الدائم وتنوع التطبيقات والسهولة في ، شبه المجانية أو

مما أتاح للطفل الصغير والكبير اسـتخدامها بـشكل       ، األداء
وهي تعتبر قراءة للتقدم العلمي     ، يسير علي امتداد المعمورة   

والمعرفي لكونها تتبنـى االبتكـارات والمعرفـة العلميـة          
النظرية والتطبيقيـة لألفـراد والحكومـات والجماعـات         و

  ).٢٠٠ص ، ٢٠٠٧، الحديثي(والمؤسسات والجامعات 
ومن الموضوعات التي شغلت البـاحثين فـي مجـال          
االتصال تلك العالقة الحميمة والجدلية بين وسائل اإلعـالم         

فوسائل ، والرأي العام من حيث القدرة علي التأثير والتوجيه       
 اإلنترنت قد تعمل علي إبراز وإثارة بعـض         اإلعالم ومنها 

الموضوعات والقضايا مما يؤدي إلي تصاعد اهتمام الرأي        
وفي ذات الوقت فإن تلك الوسائل اإلعالمية قـد         ، العام بها 

لدرجة ، تتبني الموضوعات والقضايا التي تهم الرأي العام        
 مجرد بيئة رمزيـة     أنه يمكن القول أن المجتمعات أصبحت     

  ).١٣٩ص ، ٢٠٠٤، عبده(، إلعالملوسائل ا
وان كان الرأي العام في مجمله ذو أهميـة كبيـرة وان            
كانت وسائل اإلعالم وخاصة اإلنترنت تمارس دور بـارزا         

، فإن األمر يزداد أهمية لفئـة الـشباب       ، في تكوين اتجاهه  
حيث أشـارت نتـائج معظـم       ، )٢ص، ٢٠١٥، عطا اهللا (

ـ        أن ، ات الـسنية  الدراسات التي أجريت علي مختلـف الفئ
، الشباب هم أكثر فئـات المجتمـع اسـتخداما لإلنترنـت          

وساعدهم في ذلك سرعة التعلم واكتساب الخبرات الجديـدة         
  .ت المجتمع حركة ونشاطحيث أنهم أكثر فئا

 ٢٠)  سنة ٢٩-١٨(ويشكل الشباب في المرحلة العمرية      
من مجمـوع الـسكان فـي       %) ٢٣,٧(مليون نسمة بنسبة    

، ويمثـل   اإلنترنتمنهم يستخدمون   %) ٨٨,٦(وأن  ، مصر

الشباب الجامعي شريحة مهمة في المجتمـع حيـث يبلـغ           
إجمالي الطالب المقيدين بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية       

بالكليات النظرية  %) ٧٧,٧( مليون طالب بنسبة     ٢والخاصة  
في الكليات العمليـة    %) ٢٢,٣(بالجامعات الحكومية مقابل    

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحـصاء      وفقا لتقديرات   (
وتتسم المرحلة الجامعية بتفتح القـدرات العقليـة        ، )٢٠١٤

اضح مظـاهر   وتتجلي فيها بشكل و   ، وتمايز العقول والميول  
  .األنوثة الكاملةالتعبير عن الرجولة أو

وخالصة القول أن اإلنترنت يمثل أهمية كبيـرة لـدي          
صال المعاصرة التي تتناول الناس بإعتباره أحدث وسائل االت  

وفي ذات الوقت يمثـل الـشباب       ، قضايا المجتمع المختلفة  
وهم أكثر  ، عامة والجامعي خاصة عصب المجتمع األساسي     

  .الفئات ارتباطا باإلنترنت
وعليه تبرز أهمية الدراسة الحالية في التعرف علي مدي         
تناول اإلنترنت لبعض القضايا المجتمعية وعالقتـه باتجـاه       

  .شباب نحو تلك القضاياال
  البحثأهـداف 

التعرف علي مدي توافر بعض الصفات المهنيـة فـي           -١
  .اإلنترنت

  .التعرف علي مدي تعرض الشباب المبحوثين لإلنترنت -٢
التعرف علي مدي تناول اإلنترنـت لـبعض القـضايا           -٣

 الهجرة غير   – األحزاب السياسية  –نتخاباتاإل(المجتمعية  
 – إلغـاء الـدعم    –ري الزواج العرفـي الـس     –الشرعية

  .من وجهة نظر الشباب المبحوثين) الخصخصة
التعرف علي اتجاه الشباب المبحوثين نحو بعض القضايا         -٤

  .المجتمعية السابق ذكرها
تحديد الفروق في تنـاول اإلنترنـت لـبعض القـضايا            -٥

المجتمعية المدروسة وكذلك اتجاه الـشباب نحـو تلـك          
ريفـي  (اإلقامة  القضايا بين الشباب المبحوثين من حيث       

  ).ريض ح–
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تحديد العالقة بين تناول اإلنترنـت لـبعض القـضايا            -٦
المجتمعية السابق ذكرها واتجاه الشباب المبحوثين نحـو       

  .تلك القضايا
  الفروض البحثية

لتحقيق الهدفين الخامس والسادس للبحث ووفقا لطبيعـة        
  -:المتغيرات المستقلة أمكن صياغة الفروض البحثية التالية

ع الفرض البحثي األول وجود فروق معنويـة فـي          يتوق -١
 –االنتخابات(قضايا المجتمعية   تناول اإلنترنت لبعض ال   

 الـزواج   – الهجرة غير الـشرعية    –األحزاب السياسية 
من وجهـة   )  الخصخصة – إلغاء الدعم  –السريالعرفي  

 –ريفـي (محـل اإلقامـة     نظر الشباب المبحوثين وفقا ل    
  ).حضري

اني وجود فروق معنويـة فـي       يتوقع الفرض البحثي الث    -٢
اتجاه الشباب المبحوثين نحو بعض القضايا المجتمعيـة        

  ). حضري–ريفي (السابقة الذكر وفقا لمحل اإلقامة 
يتوقع الفرض البحثي الثالث وجود عالقة ارتباطية بـين       -٣

تناول اإلنترنت للقضايا المجتمعية المدروسـة واتجـاه        
  .الشباب المبحوثين نحو تلك القضايا

  :ستعراض المرجعياال
لقد تعددت النظريات التي تفسر التأثير اإلعالمي علـي         

، ص ص   ١٩٩٢(يتناولها كل من عبد الرؤوف      الرأي العام   
، )٢٠٩: ١٨٤، ص ص ٢٠٠٩( والموســى ،)٣١٢: ٢٠١

ومنهـا نظريـة    ) ٣٣٤: ٢٦٠، ص ص    ٢٠١٠(وحجاب  
وتفترض هـذه النظريـة أن      ، الطلقة السحرية  أو الرصاصة

حقنـة   سـحرية أو   مي يشبه مفعول رصاصة   التأثير اإلعال 
قادرة علي نقل األفكار والمشاعر والمعرفة بصورة أليه من         

وبالتالي فإن الرسالة اإلعالمية قوية جدا في       ، عقل إلي أخر  
أما نظرية االختالفات الفرديـة فتقـوم علـي أن          . تأثيرها

األشخاص المختلفين يستجيبون بـشكل مختلـف للرسـائل         
التجاهـاتهم وبيئـتهم النفـسية وصـفاتهم        اإلعالمية وفقا   

وبالتالي فتأثير وسائل اإلعالم لـيس      ، المكتسبةوروثة أو الم

في حين أن نظرية النمـوذج الثقـافي        ، متماثال بين األفراد  
االجتماعي تقوم علي أنه من الصعب تغيير سلوك األفـراد          

ألنهم دوما يتصرفون   ، بناءا علي المتغيرات النفسية وحدها    
بينما نظرية التأثير المعتمد علي تقديم      . ق اجتماعي داخل سيا 

النموذج فتفرض أن تعرض الفرد لنمـاذج الـسلوك التـي           
تعرضها وسائل اإلعالم والتي تقـدم للفـرد مـصدر مـن            
مصادر التعلم االجتماعي يدفعه لتبني هذه النماذج في سلوكه        

أما نظرية االعتماد علي وسائل اإلعالم فهي تحاول        . اليومي
 العالقة بين اإلعالم والجمهـور فـي ضـوء النظـام            فهم

وتشير إلي أن اآلثـار المحتملـة نتيجـة         ، االجتماعي القائم 
اعتماد الفرد علي وسائل اإلعالم هي أثار معرفية ممثلة في          
كشف الغموض وتكوين االتجاه وترتيب األولويات واتـساع        

واآلثـار  ، واآلثار الوجدانية من خوف وقلـق     . االهتمامات
 نتيجـة   لوكية وتنحصر في التنشيط أي قيام الفرد بنشاط       الس

الخمول ويعني العـزوف عـن      التعرض لوسائل اإلعالم أو   
كـذلك  . العمل نتيجة التغطية المبالغ فيها مما يسبب الملـل        

هناك نظرية تحديد األولويات والتي تفترض أن هناك عالقة         
وثيقة بين ترتيب أولويات الوسـيلة اإلعالميـة وأولويـات          

في حين أن نظرية الفجوة المعرفيـة       ، هتمامات الجمهور   ا
تقوم علي فكرة التباين الموجود بين األفراد والجماعات في         

اإلعالم في زيادة هذا التباين     المعرفة وأثر التعرض لوسائل     
وأخيرا تأتي نظرية التاءات الثالثـة      ، إيجاده من األساس  أو

 سلوك األفراد   والتي تري أن االتصال اإلقناعي والتأثير في      
يتم عبر ثالثة مراحل هي التوعية وتتضمن آليات اإلقنـاع          

والتشريع وتظهر في الحمالت اإلعالميـة العامـة        ، اللساني
ويلعب دورا هاما في ممارسة نوع من الضغط علي المتلقي          

والتتبع أي معرفة   ، من أجل مسايرة المرسل فيما يدعوا إليه      
نجاح عملية اإلقنـاع    أي أن   ، المرسل أين وصل من أهدافه    

  .مرتبط بالمتابعة والمراقبة للعملية ككل
مما سبق يتضح أن نظريات التأثير اإلعالمي بعـضها         

والـبعض  ، يركز علي تأثير وسائل اإلعالم بشكل مباشـر       
والبعض اآلخر يركـز علـي      ، يركز علي التأثير االنتقائي   
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نظرية تركـز علـي وجـود       وأن كل   ، التأثير الغير مباشر  
متغير أساسي تتوقف عليـه عمليـة التـأثير         ام أو عنصر ه 
كما ، وبالتالي فليس هناك نظرية أفضل من أخرى      ، واإلقناع

أن التفسير الحقيقي لتأثير وسائل اإلعالم ال يمكن تفسيره في   
ولكن هناك مجموعة من العوامل التي      ، ضوء نظرية واحدة  

ردية منها الفروق الف  قد تسهم في فهم عملية التأثير اإلعالمي        
 مـن  والتنظيم االجتماعي لألفراد بما يتـضمنه     ، بين األفراد 

وأولويات الموضـوعات   ، عالقات اجتماعية مختلفة  فئات أو 
واإلشباعات التـي تحققهـا     ، المطروحة في وسائل اإلعالم   

واالتجاهات التي تتبناها وسائل اإلعالم نحو      ، وسائل اإلعالم 
  .الموضوعات المختلفة

من الدراسات السابقة والتـي     وعند استعراض مجموعة    
تتناول التأثير اإلعالمي لإلنترنت وعالقته بسلوك األفـراد        

مـن  %) ٥٣,٢(توضح أن   ) ٢٠٠٧(وجد أن دراسة حبيب     
وأنه ال توجد عالقة    ، المبحوثين تعرضهم لإلنترنت متوسط   

بين تعرض المبحوثين لإلنترنت ومستوي معرفتهم بقضيتي       
وأشارت دراسة عبد   . لعراقيةالتعديالت الدستورية والقضية ا   

إلي وجود عالقة ارتباطيه بـين أولويـات        ) ٢٠٠٧(النبي  
قضايا حقوق اإلنسان باإلنترنت من ناحية والجمهـور مـن    

فتوضح أن أكثر   ) ٢٠١٠(أما دراسة حجازي    ، ناحية أخرى 
يستخدمون اإلنترنت بصفة   %) ٥١,٢(من نصف المبحوثين    

 في الترتيب األول    وأن قضية الزواج العرفي جاءت    ، دائمة
بين القضايا التي تهتم المواقع اإلسالمية علـي اإلنترنـت           

فتـذكر أن   ) ٢٠١١(في حين أن دراسة الجمال      ، بمعالجتها
اإلنترنت تصدر قائمة الوسائل اإلعالميـة التـي يفـضلها          

وأن اإلنترنت يؤثر إلي    ، الشباب في الحصول علي المعارف    
أما دراسـة  ، %٧٠بة حد ما في اتجاهات وأراء الشباب بنس    

فتبين أن معدل تصفح شبكة اإلنترنـت بـين         ) ٢٠١١(جبر  
وأن هناك فروق ذات داللة إحـصائية       ، %٨٠الشباب تبلغ   

بين النوع والمستوي التعليمي وبين معدل التعرض لإلنترنت      
كذلك فإن دراسة أبو    ، لصالح الذكور وفئة التعليم الجامعي      

رتباطيه ذات داللة   توضح أن هناك عالقة ا    ) ٢٠١٢(عامر  

إحصائية بين مستوي تعرض المبحوثين لإلنترنت ومستوي       
بينما توضـح دراسـة     ، الوعي بالمشاركة السياسية لديهم     

أن نـسبة المبحـوثين الـذين يتعرضـون         ) ٢٠١٤(عزوز
وأن ، %)٤٥,٣(لإلنترنت بصفة دائمة تقرب من النـصف        

 من الشباب يتناقشون بصفة دائمة حول القضايا      % ٣٧نحو  
كما تبين وجـود    ، السياسية علي مواقع التواصل االجتماعي    

عالقة ارتباطيه إيجابيـة بـين أجنـدة مواقـع التواصـل            
االجتماعي للقضايا السياسية من ناحية وبين ترتيب أجنـدة         
أفراد العينة البحثية للقضايا السياسية المنشورة علـي تلـك          

كر أما الدراسـات األجنبيـة فيـذ   ، المواقع من ناحية أخرى   
Johnson) (2003         عدم وجود عالقة ارتباطيـه بـين كثافـة

استخدام اإلنترنت ألسباب سياسية وبين الفاعلية الـسياسية        
 فقـد  Bgoungkwon  (2005)كذلك فإن دراسـة  ، الخارجية 

توصلت إلي أنه تأثرت أجنـدة الجمهـور بأجنـدة موقـع            
اإلنترنت بنفس درجة تأثيرهـا بأجنـدة وسـائل اإلعـالم           

 فتوصلت إلي Peng  (2008)أما دراسة ، ة التقليديةاإلخباري
وجود عالقة ارتباطيه بين التعرض لإلنترنت وبين درجـة         

  .الفاعلية السياسية
  األسلوب البحثي

  :منطقة وعينة البحث: أوال
تم اختيار محافظة الغربية لتكون مجاال جغرافيا إلجراء        

ئيـة  وتحددت شاملة البحث في طالب الفرق النها      ، الدراسة  
والشريعة والقـانون   ) كلية عملية (لكليتي االقتصاد المنزلي    

وكذا كليتـي   ، بالفرع البحري بجامعة األزهر   ) كلية نظرية (
بجامعة طنطـا   ) كلية نظرية (واآلداب  ) كلية عملية (الهندسة

وبلغت شاملة كلية   )  بمحافظة الغربية  –الجامعات الموجودة (
لشريعة والقـانون   وكلية ا ، طالبة) ٢٣٥(االقتصاد المنزلي   

كليـة  طالبا وطالبة و  ) ٤٣٥(وكلية الهندسة   ، طالبا) ١٠٩٨(
 ثم تم اختيار عينـة طبقيـة        –طالبا وطالبه ) ٢٢٣٤(اآلداب  
 الفرق النهائية بالكليات    من إجمالي الطالب في   % ١٥بنسبة  
 ٣٥ مفردة موزعة كاآلتي ٦٠٠ وقد بلغ حجم العينة    –األربع
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 طالبا بكليـة الـشريعة   ١٦٥، طالبة بكلية االقتصاد المنزلي  
 طالبـا   ٢٣٥،  طالبا وطالبة بكلية الهندسـة     ٦٥و، والقانون

وتم اختيار الطالب جميعا بالطريقـة      ، وطالبة بكلية اآلداب  
  .العشوائية لتعزر استخدام القوائم

  :أسلوب جمع البيانات وقياس المتغيرات البحثية: ثانيا
ان بالمقابلـة   وفقا لطبيعة وأهداف البحث استخدام االستبي     

  :وقد اشتملت االستمارة علي، الشخصية في جمع البيانات
  : بعض الصفات المهنية لإلنترنت والمتمثلة في-١
ويقصد بها مدي سرعة اإلنترنـت فـي نقـل          : الفورية  - أ

  .األحداث وتغطيتها وتم قياسها من خالل ثالث عبارات
ويقصد بها مدي قدرة اإلنترنت علي تحري       : المصداقية-ب

ة والشفافية والبعد عن الفبركة وتشويه الحقائق وتـم         الدق
  .قياسها من خالل خمس عبارات

ويقصد بها مدي قدرة اإلنترنت علـي       : الموضوعية -جـ
التزام الحيادية والبعد عن التحيز في تغطيـة القـضايا          

  .المطروحة وتم قياسها من خالل سبع عبارات
مقيـاس  وكانت استجابة المبحوثين للصفات الثالثة علي       

وأعطيت العبـارات   )  ال – أحيانا   –دائما  (ثالث مكون من    
درجـة علـي الترتيـب والعكـس        ) ١ ، ٢ ، ٣(اإليجابية  

  .للعبارات السلبية لكل صفة علي حده
                                    ويقصد به مدي اسـتخدام الـشباب         :                   التعرض لإلنترنت  -٢

                                   وكانت استجابة المبحـوثين علـي        ،                   المبحوثين لإلنترنت 
  )     ال –      ً    نادراً   –       ً    أحياناً   –   ً  ئماً    دا (                        مقياس رباعي مكون من     

             درجــة علــي   )  ١    ،  ٢    ،  ٣  ،  ٤ (                   وأعطيــت الــدرجات 
   .       الترتيب

   :                                      تناول اإلنترنت لبعض القضايا المجتمعية- ٣
                                     اإلنتخابات وتم قياسها من خالل تسع         : (                 القضايا السياسية   -   أ

                                              واألحزاب السياسية وتم قياسـها مـن خـالل           ،       عبارات
    ).            ثماني عبارات

                                   الهجرة غير الشرعية وتم قياسـه         ( :                  القضايا االجتماعية - ب
                              والزواج العرفي السري وتـم       ،                     من خالل تسع عبارات   

    ).                          قياسها من خالل ثماني عبارات
                              إلغاء الدعم والخصخصة وتـم        : (                     القضايا االقتصادية  -  جـ

    ).                                   قياسهما من خالل عشرة عبارات لكل منها
                                                        وكانت استجابة المبحوثين في القضايا المدروسة علـى        

       درجـة    )  ١  ،  ٢ (        وأعطيت    )  ال  ،    نعم (         كون من           ثنائي م        مقياس  
   .           علي الترتيب

  : اتجاه الشباب نحو القضايا المجتمعية المدروسة-٤
اإلنتخابات وتم قياسها من خالل عشر      : (القضايا السياسية -أ

واألحزاب السياسية وتم قياسها من خالل تسع       ، عبارات
  ).عبارات

قياسـها  الهجرة غير الشرعية وتم     : (القضايا االجتماعية -ب
والزواج العرفي الـسري    ، من خالل أربعة عشر عبارة    

  ).وتم قياسه من خالل احدي عشر عبارة
إلغاء الدعم وتم قياسه من خالل      : ( القضايا االقتصادية  -جـ

والخصخصة وتم قياسها من خالل عشرة      ، تسع عبارات 
  ). عبارات

وكانت استجابة المبحـوثين فـي القـضايا المجتمعيـة          
 – لحد ما    –موافق  (مقياس ثالثي مكون من     المدروسة علي   

علي الترتيـب   ) ١ ، ٢، ٣(وأعطيت الدرجات   ) غير موافق 
للعبارات اإليجابية والعكس للعبارات السلبية وذلـك لكـل         

  .قضية من القضايا علي حده
  :األساليب اإلحصائية: ثالثا

استخدمت التوزيعـات التكراريـة والنـسب المئويـة         
وسط الحسابي المرجح واالنحراف    والمتوسط الحسابي والمت  

" ت"واختبـار  ) بيرسون(المعياري ومعامل االرتباط البسيط     
  .لعرض وتحليل البيانات
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  النتائج ومناقشتها
فقا ألهداف البحـث مرتبـة      يمكن عرض أهم النتائج و    

  :كالتالي
  :التعرض لإلنترنت: أوال

توزيـع الـشباب المبحـوثين وفقـا        ) ١(يعرض جدول 
من %) ٨٥,٨(ويتضح من البيانات أن     ، تالستخدام اإلنترن 

فـي  ، الشباب المبحوثين يستخدمون اإلنترنت بصفة دائمـة      
، من الشباب المبحوثين يستخدمونه أحيانا    %) ٥,٢(حين أن   

وال ، من الشباب المبحوثين يـستخدمونه نـادرا      %) ٩(بينما
  .يوجد أي من الشباب المبحوثين ال يستخدمون اإلنترنت

  اب المبحوثين وفقا للتعرض لإلنترنتتوزيع الشب. ١جدول 
  %  العدد  الفئات

  دائما
  أحيانا
  نادرا
  ال

٥١٥  
٣١  
٥٤  
  صفر

٨٥,٨  
٥,٢  
٩  
  صفر

  ١٠٠  ٦٠٠  المجموع
، وباستعراض المجاالت التي يستخدم فيهـا اإلنترنـت       

أن مواقع التواصـل االجتمـاعي      ) ٢(توضح بيانات جدول  
 بنـسبة   يليها الدردشة ، %)٨٩,٢(جاءت في المقدمة بنسبة     

ويأتي في  %) ٦٨(ثم البحث عن المعلومات بنسبة      %) ٨٥(
والتـسوق  ، %)٣٥,٣(المؤخرة الصحافة االلكترونية بنسبة     

  %).١٥,٨(االلكتروني بنسبة 
توزيع الشباب المبحوثين وفقا للمجـاالت التـي        . ٢جدول

  يستخدم فيها اإلنترنت
  %  التكرار  المجاالت

  البريد االلكتروني
  ماتالبحث عن المعلو

  الدردشة والحوار في المنتديات
  األلعاب االلكترونية
  ) تويتر–فيس بوك(التواصل االجتماعية

  تصفح الويب
  الصحافة االلكترونية
  التسوق االلكتروني

٣٩٩  
٤٠٨  
٥١٠  
٣٨٥  
٥٣٥  
٢٩٣  
٢١٢  
٩٥  

٦٦,٥  
٦٨  
٨٥  
٦٤,٢  
٨٩,٢  
٤٨,٨  
٣٥,٣  
١٥,٨  

  
  

  :توافر الصفات المهنية باإلنترنت: ثانيا
  : الفورية-١

تبين النتائج أن القيم النظرية المعبرة عن الفورية تتراوح         
وقـد بلـغ    ، درجة للوسيلة اإلعالمية اإلنترنت   ) ٩-٣(بين  

) ٢,٢٥(درجة بانحراف معياري    ) ٦,٨٣(المتوسط الحسابي   
أن أكثر مـن نـصف      ) ٣(ويتضح من بيانات جدول   . درجة

يرون أن صفة الفورية تتـوافر      %) ٥٣(الشباب المبحوثين   
  .إلنترنت بدرجة مرتفعةفي ا

توزيع الشباب المبحوثين وفقا لمستوي تـوافر       . ٣جدول  
  صفة الفورية في اإلنترنت

 % العدد الفئات
) درجة٤-٣(منخفض   
) درجة٧-٥(متوسط   
) درجة٩-٨(مرتفع   

١١٩ 
١٦٣ 
٣١٨ 

١٩,٨ 
٢٧,٢ 
٥٣ 

 ١٠٠ ٦٠٠ المجموع
وباستعراض استجابات الشباب المبحوثين فيمـا يتعلـق        

أن البنـد المتعلـق     ) ٤(توضح بيانات جدول  ، د الفورية ببنو
بنقل األحداث فور وقوعها جاء في المرتبة األولي بدرجـة          

  ).٢,٣(متوسطة مقدارها 
  : الموضوعية-٢

تبين النتائج أن القيم النظرية المعبرة عن الموضـوعية         
، درجة للوسيلة اإلعالمية اإلنترنـت    ) ٢١-٧(تتراوح بين   

درجـة بـانحراف    ) ١٤,١٨(حـسابي   وقد بلغ المتوسط ال   
أن ) ٥(ويتضح من بيانات جـدول    . درجة) ٤,٩٩(معياري  

يرون أن صفة   %) ٣٦,٢(أكثر من ثلث الشباب المبحوثين      
  .الموضوعية تتوافر في اإلنترنت بدرجة مرتفعة

وباستعراض استجابات الشباب المبحوثين فيمـا يتعلـق        
نـدين  أن الب ) ٦(توضح بيانات جـدول   ، ببنود الموضوعية 

المتعلقين بتجنب استخدام ضمير المتكلم والسماح للجمهـور        
للتعبير عن رأيه دون انتقاء جاءا في المرتبة األولي بدرجة          

  .لكل منهما) ٢,٢(متوسطة مقدارها 
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   توزيع استجابات الشباب المبحوثين وفقا لمدي توافر صفة الفورية في اإلنترنت.٤جدول 
  العبارات  ال  أحيانا  دائما

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
متوسط ال

  الترتيب  المرجح
  ١  ٢,٣  ١٩,٥  ١١٧  ٢٥,٨  ١٥٥  ٥٤,٧  ٣٢٨   نقل األحداث فور حدوثها-١
 أفضل وسيلة للتغطية الـسريعة لألحـداث فـي      -٢

 األمراض واألوبئـة    –الثورات(الظروف الطارئة 
  )المفاجئة

٢  ٢,١  ١٩,٥  ١١٧  ٤,٧  ٢٤٤  ٣٩,٨  ٢٣٩  

حداث من موقـع حـدوثها       تقديم تغطية حية لأل    -٣
  ٣  ١,٩  ٣٧,٧  ٢٢٦  ٢٥  ١٥٠  ٣٧,٣  ٢٢٤  )البث المباشر(

  توزيع الشباب المبحوثين وفقا لمستوي توفر صفة الموضوعية في اإلنترنت. ٥جدول  
  %  العدد  الفئات

  ) درجة١٠-٧(منخفض 
  ) درجة١٦-١١(متوسط 
  ) درجة٢١-١٧(مرتفع 

١٦٧  
٢١٦  
٢١٧  

٢٧,٨  
٣٦  
٣٦,٢  

  ١٠٠  ٦٠٠  المجموع
  توزيع استجابات للشباب المبحوثين وفقا لمدي توافر صفة الموضوعية في اإلنترنت .٦جدول 

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  العبارات  ال  أحيانا  دائما
المتوسط 
  الترتيب  المرجح

 تغطية كافة القـضايا والموضـوعات المطروحـة         -١
دون التركيز علي قضايا معينـة      (بصورة متوازنة   

  )دون غيرها
٢  ٢,١  ٢٧,٨  ١٦٧  ٣٦  ٢١٦  ٣٦,٢  ٢١٧  

ــسلبية  -٢ ــة وال ــب اإليجابي ــة الجوان  عــرض كاف
  للموضوعات المختلفة التي يتم تناولها

٣  ١,٨  ٥١  ٣٠٦  ١٩,٢  ١١٥  ٢٩,٨  ١٧٩  

  ٣  ١,٨  ٣٥  ٢١٠  ٤٤,٨  ٢٦٩  ٢٠,٢  ١٢١   تجنب إقحام اإلعالمي لرأيه الشخصي-٣
 عرض وجهـات النظـر المؤيـدة والمعارضـة          -٤

  ،لمختلفةللموضوعات ا
٢  ٢,١  ٣٧,٥  ٢٢٥  ١٩,٢  ١١٥  ٤٣,٣  ٢٦٠  

 تقديم األدلة والبراهين المدعمة لوجهـات النظـر         -٥
  المختلفة حول الموضوعات المطروحة

٢  ٢,١  ٣٧,٥  ٢٢٥  ١٩,٢  ١١٥  ٤٣,٣  ٢٦٠  

  ١  ٢,٢  ٢٧,٨  ١٦٧  ٢٨,٨  ١٧٣  ٤٣,٣  ٢٦٠  ) نحن–أنا ( تجنب استخدام ضمير المتكلم -٦
  ١  ٢,٢  ٢٦,٥  ١٥٩  ٢٧,٧  ١٦٦  ٤٥,٨  ٢٧٥   عن رأيه دون انتقاء السماح للجمهور للتعبير-٧
  : المصداقية-٣

تبين النتائج أن القيم النظرية المعبرة عـن المـصداقية          
، درجة للوسيلة اإلعالمية اإلنترنـت    ) ١٥-٥(تتراوح بين   

درجة بانحراف معياري   ) ٩,٥٩(وقد بلغ المتوسط الحسابي     
أن حـوالي   ) ٧(ويتضح من بيانات جدول     . درجة) ٢,٩٧(

يـرون أن صـفة     %) ٩,٨(عشر الشباب المبحوثين فقـط      
  .المصداقية تتوافر في اإلنترنت بدرجة مرتفعة

  
  

وباستعراض استجابات الشباب المبحوثين فيمـا يتعلـق        
أن البند المتعلـق    ) ٨(توضح بيانات جدول  ، ببنود المصداقية 

بعرض األحداث والموضوعات بشفافية دون تحريف جـاء        
  ).٢,٢(تبة األولي بدرجة متوسطة مقدارها في المر
ـ   . ٧جدول   شباب المبحـوثين وفقـا لمـستوي       توزيـع ال
  صفة المصداقية في اإلنترنتتوفر

  %  العدد  الفئات
  ) درجة٧-٥(منخفض 
  ) درجة١٢-٨(متوسط 
  ) درجة١٥-١٣(مرتفع 

١٧٧  
٣٦٤  
٥٩  

٢٩,٥  
٦٠,٧  
٩,٨  

  ١٠٠  ٦٠٠  المجموع
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  اب المبحوثين وفقا لمدي توافر صفة المصداقية في اإلنترنتتوزيع استجابات الشب. ٨جدول 

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  العبارات  ال  أحيانا  دائما
المتوسط 
 الترتيب  المرجح

  ١  ٢,٢  ١٩,٨  ١١٩  ٤٤  ٢٦٤  ٣٦,٢  ٢١٧   عرض األحداث والموضوعات بشفافية دون تحريف-١
  ٣  ١,٨  ٣٥,٥  ٢١٣  ٤٥  ٢٧٠  ١٩,٥  ١١٧   تحري الدقة في الموضوعات المنقولة-٢
  ٤  ١,٨  ٤٥,٥  ٢٧٣  ٢٥،٥  ١٥٣  ٢٩  ١٧٤   فبركة أحداث وموضوعات غير واقعية-٣
  ٤  ١,٨  ٣٦,٧  ٢٢٠  ٤٥  ٢٧٠  ١٨,٣  ١١٠   تشويه الحقائق الفعلية التي تحدث -٤
  ٢  ١,٩  ٣٨  ٢٢٨  ٢٦,٥  ١٥٩  ٣٥,٥  ٢١٣   ذكر المصادر المختلفة للمعلومات واألخبار المنقولة-٥
  :نترنت لبعض القضايا المجتمعيةتناول اإل: ثالثا
  :) األحزاب السياسية–االنتخابات( القضايا السياسية -أ
  : االنتخابات-١

تبين النتائج أن القيم النظرية المعبرة عن تناول اإلنترنت         
وبلـغ  ، درجـة ) ١٨-٩(لقضية االنتخابات تتـراوح بـين     

درجـة بـانحراف معيـاري      ) ١٤,١٥(المتوسط الحـسابي  
أن أكثر مـن    ) ٩(يتضح من بيانات جدول   و. درجة) ٢,٩٩(

يرون أن اإلنترنت يتنـاول     ) ٣٣,٩(ثلث الشباب المبحوثين    
  .قضية االنتخابات بدرجة مرتفعة

 توزيع الشباب المبحوثين وفقا لمستوي تنـاول        .٩جدول  
  اإلنترنت لقضية االنتخابات

  %  العدد  الفئات
  ) درجة١١-٩(منخفض 
  ) درجة١٥-١٢(متوسط 
  ) درجة١٨-١٦(مرتفع 

١١٣  
٢٨٤  
٢٠٣  

١٨,٨  
٤٧,٣  
٣٣,٩  

  ١٠٠  ٦٠٠  المجموع
وباستعراض استجابات الشباب المبحوثين فيمـا يتعلـق        

توضح ، بالبنود التي يتناولها اإلنترنت في قضية االنتخابات      

أن البند الخاص بمواعيـد اسـتخراج       ) ١٠(بيانات جدول   
) %٥٧,٧(البطاقة االنتخابية جاء في المرتبة األولي بنـسبة   

  .من حيث التناول

  : األحزاب السياسية-٢
تبين النتائج أن القيم النظرية المعبرة عن تناول اإلنترنت         

بمتوسـط  ، درجـة ) ١٦-٨(لقضية األحزاب تتراوح بـين      
. درجـة ) ٢,٨(درجة وانحراف معياري    ) ١٢,٩٩(حسابي  

أن أكثر من خمس الشباب     ) ١١(ويتضح من بيانات جدول     
ن اإلنترنـت يتنـاول قـضية       يـرون أ  %) ٤٢(المبحوثين  

  .األحزاب بدرجة مرتفعة
وباستعراض استجابات الشباب المبحوثين فيمـا يتعلـق        

توضـح  ، بالبنود التي يتناولها اإلنترنت في قضية األحزاب      
أن البند الخاص بالمعايير الموضـوعية      ) ١٢(بيانات جدول   

الختيار المرشح المالئم جاء في المرتبـة األولـي بنـسبة           
  .من حيث التناول%) ٨٢,٣(

   قضية االنتخابات في اإلنترنتقا لعرض بنود توزيع استجابات الشباب المبحوثين وف.١٠جدول
  %  العدد  %  العدد  العبارات  ال  نعم

  ٤٢,٧  ٢٥٣  ٥٧,٨  ٣٤٧   مواعيد االنتخابات المختلفة-١
  ٤٥,٧  ٣٤٦  ٤٢,٣  ٢٥٤   مواعيد استخراج البطاقة االنتخابية-٢
  ٤٦  ٢٧٦  ٥٤  ٣٢٤  النتخابية لألفراد مقار اللجان ا-٣
  ٤٤,٧  ٢٦٨  ٥٥,٣  ٣٣٢   اإلجراءات الخاصة بكيفية التصويت في االنتخابات-٤
  ٤٣,٨  ٢٦٣  ٥٦,٢  ٣٣٧   التعريف بالمرشحين في الدوائر المختلفة-٥
  ٤٤,٥  ٢٦٧  ٥٥,٥  ٣٣٣   مضمون البرامج االنتخابية للمرشحين في االنتخابات-٦
  ٢٧,٧  ١٦٦  ٧٢,٣  ٤٣٤  اعد االنتخابات العقوبات للمخالفين لقو-٧
  ٣٦,٥  ٢١٩  ٦٣,٥  ٣٨١   إجراءات تأمين اللجان االنتخابية-٨
  ٢٩,٢  ١٧٥  ٧٠,٨  ٤٢٥   تناول التصويت والفرز داخل اللجان-٩
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 توزيع الشباب المبحوثين وفقا لمستوي تناول       .١١جدول  

  اإلنترنت لقضية األحزاب السياسية
  %  العدد  الفئات

  )درجة ١٠-٨(منخفض 
  ) درجة١٣-١١(متوسط 
  ) درجة١٦-١٤(مرتفع 

١٠٦  
٢٤٢  
٢٥٢  

١٧,٧  
٤٠,٣  
٤٢  

  ١٠٠  ٦٠٠  المجموع
 الـزواج   –الهجرة غير الشرعية    ( القضايا االجتماعية    -ب

  ):العرفي السري
  : الهجرة غير الشرعية-١

تبين النتائج أن القيم النظرية المعبرة عن تناول اإلنترنت         
، درجـة ) ١٨-٩( تتراوح بين    لقضية الهجرة غير الشرعية   

) ٠,٧٨(درجة وانحراف معياري    ) ١٧,٥٣(بمتوسط حساب   

أن كـل الـشباب     ) ١٣(ويتضح من بيانات جـدول      . درجة
يـرون أن اإلنترنـت يتنـاول       %) ٩٧,٧(المبحوثين تقريبا   

  .قضية الهجرة غير الشرعية بدرجة مرتفعة
وباستعراض استجابات الشباب المبحوثين فيمـا يتعلـق        

ود التي يتناولها اإلنترنت فـي قـضية الهجـرة غيـر            بالبن
أن تقريبا جميع البنود    ) ١٤(توضح بيانات جدول  ، الشرعية

 – ٨٩,٨(تناولها اإلنترنت بدرجة كبيـرة تتـراوح بـين          
فيما عدا البند الخاص بالعقوبات الخاصة بالقائمين       %) ٩٩,٢

علي تهريب األفراد بطرق غير شرعية حيث جـاء بنـسبة      
٦٤,٥.%  

   توزيع استجابات الشباب المبحوثين وفقا لعرض بنود قضية األحزاب السياسية في اإلنترنت.١٢دول ج
  %  العدد  %  العدد  العبارات  ال  نعم

  ٥٥,٧  ٣٣٤  ٤٤,٣  ٢٦٦   قواعد إنشاء األحزاب السياسية-١
  ٤٥,٧  ٢٧٤  ٥٤,٣  ٣٢٦   مضمون برامج األحزاب السياسية-٢
  ٣٩  ٢٣٤  ٦١  ٣٦٦  ألحزاب السياسية السلبيات التي تواجه تكوين ا-٣
  ٣٢,٨  ١٩٧  ٣٧,٢  ٤٠٣   المساعدات التي تقدمها األحزاب لصالح المواطنين-٤
  ٤٩  ٢٩٤  ٥١  ٣٠٦  ) الدينية– العلمانية –الليبرالية ( التوجهات السياسية لألحزاب -٥
  ١٧,٧  ١٠٦  ٨٢,٣  ٤٩٤   المعايير الموضوعية الختيار المرشح المالئم-٦
  ٣٤,٨  ٢٠٩  ٦٥,٢  ٣٩١  مختلفة التي تحد من قيام األحزاب بدورها المعوقات ال-٧
  ٢٦  ١٥٦  ٧٤  ٤٤٤   السب المختلفة التي تساعد األحزاب علي تفعيل دورها داخل المجتمع-٨

  توزيع الشباب المبحوثين وفقا لمستوي تناول اإلنترنت لقضية الهجرة غير الشرعية. ١٣جدول
  %  العدد  الفئات

  ) درجة١١-٩(منخفض 
  ) درجة١٥-١٢(متوسط 
  ) درجة١٨-١٦(مرتفع 

١  
١٣  
٥٨٧  

٠,٢  
٢,١  
٩٧,٧  

  ١٠٠  ٦٠٠  المجموع
  توزيع استجابات الشباب المبحوثين وفقا لعرض بنود قضية الهجرة غير الشرعية في اإلنترنت .١٤جدول

  %  العدد  %  العدد  العبارات  ال  نعم
  ٢١٥  ١٥  ٩٧,٥  ٥٨٥   األسباب المختلفة المؤدية للهجرة غير الشرعية-١
  ٠,٨  ٥  ٩٩,٢  ٥٩٥   الخصائص العامة للمهاجرين بطريقة غير شرعية-٢
  ٠,٨  ٥  ٩٩,٢  ٥٩٥   اآلثار السلبية المترتبة علي الهجرة غير الشرعية-٣
  ١  ٦  ٩٩  ٥٩٤   السبل القانونية لمواجهة الهجرة غير الشرعية-٤
  ٢,٥  ١٥  ٩٧,٥  ٥٨٥   السبل األمنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية-٥
  ٠,٨  ٥  ٩٩,٢  ٥٩٥   جهود الدولة للتغلب علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية-٦
  ١,٢  ٧  ٩٨,٥  ٥٩١   عرض نماذج من الشباب المبحوثين خاضوا التجربة-٧
  ١,٢  ٧  ٨٩,٨  ٥٩٣   التشهير بعصابات تهريب الشباب المبحوثين وفضح أمرهم-٨
  ٣٥,٥  ٢١٣  ٦٤,٥  ٣٨٧   شرعية العقوبات الخاصة بالقائمين علي تهريب األفراد بطرق غير-٩



  ...يا المجتمعية وعالقته باتجاه الشبابتناول اإلنترنت لبعض القضا :عالم عبير عبد الستار،وفاء أحمد أبو حليمة

 

33 

  
  : الزواج العرفي السري-٢

تبين النتائج أن القيم النظرية المعبرة عن تناول اإلنترنت         
، درجة) ١٦-٨(لقضية الزواج العرفي السري تتراوح بين       

) ١,٩٣(درجة وانحراف معياري    ) ١٤,٨٣(بمتوسط حساب   
أن أكثر من أربعـة     ) ١٥(ويتضح من بيانات جدول     . درجة
يـرون أن اإلنترنـت    %) ٨٧,٤(ماس الشباب المبحوثين    أخ

  .يتناول قضية الزواج العرفي السري بدرجة مرتفعة
توزيع الشباب المبحوثين وفقا لمستوي تناول      . ١٥جدول  

  اإلنترنت لقضية الزواج العرفي السري
  %  العدد  الفئات

  ) درجة١٠-٨(منخفض 
  ) درجة١٣-١١(متوسط 
  ) درجة١٦-١٤(مرتفع 

٣٨  
٣٨  
٥٢٤  

٦,٣  
٦,٣  
٨٧,٤  

  ١٠٠  ٦٠٠  المجموع
وباستعراض استجابات الشباب المبحوثين فيمـا يتعلـق        

رنت في قـضية الـزواج العرفـي        بالبنود التي تناولها اإلنت   
أن البند الخاص بعرض    ) ١٦(توضح بيانات جدول  ، السري

نماذج وتجارب واقعية للعواقب الوخيمة لبعض المتـزوجين     
من حيـث   %) ٩٦,٧(ولي بنسبة   عرفيا جاء في المرتبة األ    

  .التناول
  

  ): الخصخصة–إلغاء الدعم ( القضايا االقتصادية -جـ
  : إلغاء الدعم-١

تبين النتائج أن القيم النظرية المعبرة عن تناول اإلنترنت         
بمتوسـط  ، درجة) ٢٠-١٠(لقضية إلغاء الدعم تتراوح بين      

. درجة) ٣,٦٢(درجة وانحراف معياري    ) ١٤,٥٣(حساب  
أن ما يقـرب مـن ثالثـة        ) ١٧(ويتضح من بيانات جدول     
يـرون أن اإلنترنـت     %) ٧١,٧(أرباع الشباب المبحوثين    

  .ة إلغاء الدعم بدرجة مرتفعةيتناول قضي
وباستعراض استجابات الشباب المبحوثين فيمـا يتعلـق        

، بالبنود التي يتناولها اإلنترنت في قـضية إلغـاء الـدعم            
أن جميع البنود تناولها اإلنترنت     ) ١٨(توضح بيانات جدول  

وجـاء  %) ٦٥,٢ -% ٤٠,٧(بدرجة متوسطة تتراوح بين     
 المرتبـة األولـي بنـسبة       البند المتعلق بمجاالت الدعم في    

٦٥,٢.%  
  : الخصخصة-٢

تبين النتائج أن القيم النظرية المعبرة عن تناول اإلنترنت         
بمتوسط ، درجة) ٢٠-١٠(لقضية الخصخصة تتراوح بين     

.درجة) ٢,٧٣(درجة وانحراف معياري ) ١٧,١١(حساب 

   العرفي السري في اإلنترنتتوزيع استجابات الشباب المبحوثين وفقا لعرض بنود قضية الزواج. ١٦جدول 
  %  العدد  %  العدد  العبارات  ال  نعم

  ٩,٣  ٣٨  ٩٣,٧  ٥٦٢   مفهوم الزواج العرفي في ضوء الشرع والقانون-١
  ٤٠,٣  ٢٤٢  ٥٩,٧  ٣٥٨   الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي الرسمي-٢
  ٦,٣  ٣٨  ٩٣,٧  ٥٦٢   الصور واألنماط المختلفة للزواج غير الرسمي-٣
  ٤٠,٣  ٢٤٢  ٥٩,٧  ٣٥٨  األسباب المؤدية للزواج العرفي السري -٤
  ٦,٣  ٣٨  ٩٣,٧  ٥٦٢   الخصائص االجتماعية والنفسية للمتزوجين عرفيا-٥
  ٦,٣  ٣٨  ٩٣,٧  ٥٦٢   اآلثار السلبية المترتبة علي الزواج العرفي السري-٦
  ٦,٣  ٣٨  ٩٣,٧  ٥٦٢   السبل المختلفة لمواجهة الزواج العرفي السري-٧
  ٤,٣  ٢٦  ٩٦,٧  ٥٧٤   نماذج وتجارب واقعية للعواقب الوخيمة لبعض المتزوجين عرفيا عرض-٨

  توزيع الشباب المبحوثين وفقا لمستوي تناول اإلنترنت لقضية إلغاء الدعم. ١٧جدول 
  %  العدد  الفئات

  ) درجة١٢-١٠(منخفض 
  ) درجة١٧-١٣(متوسط 
  ) درجة٢٠-١٨(مرتفع 

١٠٠  
٧٠  
٤٣٠  

١٦,٧  
١١,٦  
٧١,٧  

  ١٠٠  ٦٠٠  موعالمج
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  توزيع استجابات الشباب المبحوثين وفقا لعرض بنود قضية إلغاء الدعم في اإلنترنت. ١٨جدول 
  %  العدد  %  العدد  العبارات  ال  نعم

  ٥٥,٧  ٣٣٤  ٤٤,٣  ٢٦٦   المقصود بالدعم-١
  ٣٤,٨  ٢٠٩  ٦٥,٢  ٣٩١  ) الخبز– التعليم – المياه – البنزين والسوالر – الغاز –الكهرباء ( مجاالت الدعم -٢
  ٣٦,٢  ٢١٧  ٦٣,٨  ٣٨٣  ) الخبز– التعليم – المياه – البنزين والسوالر – الغاز –الكهرباء ( مقدار الدعم في -٣
  ٣٥  ٢١٠  ٦٥  ٣٩٠   المقصود برفع الدعم عن السلع المختلفة-٤
  ٤٣,٧  ٢٦٢  ٥٦,٣  ٣٣٨   الجوانب اإليجابية للدعم-٥
  ٤٦,٧  ٢٨٠  ٥٣,٣  ٣٢٠   الجوانب السلبية للدعم-٦
  ٤١,٢  ٢٤٧  ٥٨,٨  ٣٥٣   األسباب التي تدعو الحكومة إللغاء الدعم-٧
  ٣٩,٣  ٢٣٦  ٦٠,٧  ٣٦٤   اآلثار اإليجابية المرتبة علي إلغاء الدعم-٨
  ٥٣,٣  ٣٢٠  ٤٠,٧  ٢٤٤   اآلثار السلبية المترتبة علي إلغاء الدعم-٩
  ٥٤,٢  ٣٢٥  ٤٥,٨  ٢٧٥   اإلجراءات التعويضية في حالة رفع الدعم-١٠
أن أكثر من النصف الشباب     ) ١٩(ضح من بيانات جدول     ويت

يرون أن اإلنترنـت يتنـاول قـضية        %) ٥٧,٣(المبحوثين  
  .الخصخصة بدرجة مرتفعة

توزيع الشباب المبحوثين وفقا لمستوي تناول      . ١٩جدول  
  اإلنترنت لقضية الخصخصة

  %  العدد  الفئات
  ) درجة١٢-١٠(منخفض 
  ) درجة١٧-١٣(متوسط 
  )درجة ٢٠-١٨(مرتفع 

٦٤  
١٩٢  
٣٤٤  

١٠,٧  
٣٢  
٥٧,٣  

  ١٠٠  ٦٠٠  المجموع
وباستعراض استجابات الشباب المبحوثين فيمـا يتعلـق        

توضح ، بالبنود التي يتناولها اإلنترنت في قضية الخصخصة      
أن البند المتعلق بمفهوم الخصخصة جاء ) ٢٠(بيانات جدول  

  .من حيث التناول%) ٨٦,٢(في المرتبة األولي بنسبة 
  
  

اتجاه الشباب المبحـوثين نحـو بعـض القـضايا          : رابعا
  :المجتمعية

  -): األحزاب السياسية–االنتخابات ( القضايا السياسية -أ
  -: االنتخابات-١

تبين النتائج أن القيم النظرية المعبرة عن اتجاه الـشباب          
) ٣٠-١٠(المبحوثين نحو قضية االنتخابات تتـراوح بـين         

وانحراف معياري  ، درجة) ٢١,٠٣(بمتوسط حساب ، درجة
إلـي أن   ) ٢١(ويتضح من بيانات جـدول    . درجة) ٢,٥٢(

اتجاهاتهم نحو قـضية    %) ٩٥,٢(غالبية الشباب المبحوثين    
  .االنتخابات تقع في الفئة المتوسطة

وباستعراض استجابات الشباب المبحوثين فيمـا يتعلـق        
توضح بيانات جدول   ، ببنود االتجاه نحو قضية االنتخابات      

ند المتعلق بمش هيستفيد من االنتخابـات غيـر         أن الب ) ٢٢(
المرشح اللي حينجح جاء في المرتبة األولـي مـن حيـث            

  %).٦٩,٥(موافقة الشباب المبحوثين بنسبة 

  توزيع استجابات الشباب المبحوثين وفقا لعرض بنود قضية الخصخصة في اإلنترنت. ٢٠جدول 
  %  العدد  %  العدد  العبارات  ال  نعم

  ١٣,٨  ٨٣  ٨٦,٢  ٥١٧  صخصة مفهوم الخ-١
  ٣٨,٢  ٢٢٩  ٦١,٨  ٣٧١   األسباب التي تدعو للخصخصة-٢
  ١٦,٧  ١٠٠  ٨٣,٣  ٥٠٠   الجوانب اإليجابية للخصخصة-٣
  ٤٢  ٢٥٢  ٥٨  ٣٤٨   الجوانب السلبية للخصخصة-٤
  ٣٥,٨  ٢١٥  ٦٤,٢  ٣٨٥   عناصر نجاح عملية الخصخصة-٥
  ٢٢,٥  ١٣٥  ٧٧,٥  ٤٦٥  خصخصة النواحي القانونية والتشريعية الخاصة بعملية ال-٦
  ٢٧  ١٦٢  ٧٣  ٤٣٨   اآلليات المختلفة لتطبيق الخصخصة-٧
  ٢٩,٢  ١٧٨  ٧٠,٨  ٤٢٥   تجارب لعملية الخصخصة خارج مصر-٨
  ٢٤,٢  ١٤٥  ٧٥,٨  ٤٥٥   تجارب لعملية الخصخصة داخل مصر-٩
  ٣٩,٣  ٢٣٦  ٦٠,٧  ٣٦٤   اآلراء المختلفة للجمهور حول قضية الخصخصة-١٠
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زيع الـشباب المبحـوثين وفقـا لمـستوي         تو. ٢١جدول  

  اتجاههم نحو قضية االنتخابات
  %  العدد  الفئات

  ) درجة١٦-١٠(منخفض 
  ) درجة٢٣-١٧(متوسط 
  ) درجة٣٠-٢٤(مرتفع 

٢٩  
٥٧١  
  صفر

٤,٨  
٩٥,٢  
  صفر

  ١٠٠  ٦٠٠  المجموع
  -: األحزاب السياسية-٢

تبين النتائج أن القيم النظرية المعبرة عن اتجاه الـشباب          
-٩(حوثين نحو قضية األحزاب السياسية تتراوح بـين         المب
وانحـراف  ، درجة) ١٧,٥٥(بمتوسط حساب   ، درجة) ٢٧

أن ) ٢٣(ويتضح من بيانات جدول     . درجة) ٤,٢٧(معياري  
اتجاهاتهم نحو  %) ٥٥,٧(أكثر من نصف الشباب المبحوثين      

  .قضية األحزاب السياسية تقع في الفئة المتوسطة
شباب المبحوثين فيمـا يتعلـق      وباستعراض استجابات ال  

توضح بيانـات   ، ببنود االتجاه نحو قضية األحزاب السياسية     

أن البند المتعلق بأن األحزاب السياسية ال تخدم        ) ٢٤(جدول  
إال مصالحها جاء في المرتبة األولي مـن حيـث موافقـة            

  %).٥٥(الشباب المبحوثين بنسبة 
 الـزواج   –الهجرة غير الشرعية    ( القضايا االجتماعية    -ب

  ):العرفي السري
  : الهجرة غير الشرعية-١

تبين النتائج أن القيم النظرية المعبرة عن اتجاه الـشباب          
المبحوثين نحو قضية الهجرة غير الشرعية تتـراوح بـين          

، درجـة ) ١٦,٨٠(بمتوسـط حـسابي     ، درجة) ٤٢-١٤(
ويتـضح مـن بيانـات      . درجة) ١,٩٢(وانحراف معياري   

%) ٩٩,٧(المبحـوثين تقريبـا     أن كل الشباب    ) ٢٥(جدول
اتجاههم نحو قضية الهجرة غير الشرعية تقـع فـي الفئـة            

  .المتوسطة

  توزيع استجابات الشباب المبحوثين وفقا لبنود اتجاههم نحو قضية االنتخابات. ٢٢جدول 
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  العبارات  غير موافق  محايد  موافق

  ٣٠  ١٨٠  ٢٧,٥  ١٦٥  ٢٤,٥  ٢٢٥   مجدي المشاركة في االنتخابات أمر غير-١
  ١  ٦  ٢٩,٨  ١٧٩  ٦٩,٥  ٤١٥   مش هيستفيد من االنتخابات غير المرشح اللي ينجح-٢
  ٥٥,٨  ٣٣٥  ٣٣٥  ١١٤  ٢٥,٢  ١٥١   التصويت في االنتخابات واجب وطني-٣
  ٢٨,٣  ١٧٠  ١٧٠  ٣٢٣  ١٧,٨  ١٠٧   المشاركة في االنتخابات هي اللي هتحافظ علي حقوق الفرد السياسية-٤
  ٢٩,٧  ١٧٨  ١٧٨  ٨٦  ٥٦  ٣٣٦   االنتخابات متنفعش غير في الدول المتقدمة-٥
  ٢٥,٨  ١٥٥  ١٥٥  ١٨٧  ٤٣  ٢٥٨   الفلوس اللي بتتصرف في االنتخابات الناس الفقيرة أولي بها-٦
  ١٦,٣  ٩٨  ٩٨  ٤١١  ١٥,٢  ٩١   االنتخابات هي اللي بتوصل مشاكل الناس للحكومة والمسئولين-٧
  ٠,٥  ٣  ٣  ٣٤٥  ٤٢  ٢٥٢  الناس وتعطل مصالحها االنتخابات بتشغل -٨
 المشاركة في االنتخابات هي اللي هتخلـي النـاس تراقـب الحكومـة              -٩

  ٤١,٢  ٢٤٧  ٢٤٧  ٢٥٠  ١٧,٢  ١٠٣  والمسئولين في حاالت الفساد
 المشاركة في االنتخابات هي اللي هتخلي إن التـشريعات والقـوانين            -١٠

  ٣٩,٧  ٢٣٨  ٢٣٨  ٢٥٨  ١٧,٣  ١٠٤  الموضوعة تهدف لخدمة الناس

  توزيع الشباب المبحوثين وفقا لمستوي اتجاههم نحو قضية األحزاب السياسية. ٢٣جدول 
  %  العدد  الفئات

  ) درجة١٤-٩(منخفض 
  ) درجة٢١-١٥(متوسط 
  ) درجة٢٧-٢٢(مرتفع 

٩١  
٣٣٤  
١٧٥  

١٥,١  
٥٥,٧  
٢٩,٢  

  ١٠٠  ٦٠٠  المجموع
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  لبنود اتجاههم نحو قضية األحزاب السياسيةتوزيع استجابات الشباب المبحوثين وفقا . ٢٤جدول 
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  العبارات  غير موافق  محايد  موافق

  ٦٧,٢  ٤٠٣  ١,٧  ١٠  ٣١,٢  ١٨٧   األحزاب السياسية بتخدم الناس-١
  ٢٧,٢  ١٦٣  ٥٧,٥  ٣٤٥  ١٥,٣  ٩٢   األحزاب السياسية تعكس التوجهات السياسية المختلفة لألفراد داخل المجتمع-٢
  ١٦,٨  ١٠١  ٣٢,٥  ١٩٥  ٥٠,٧  ٣٠٤   اللي بيشترك في األحزاب السياسية الناس الفاضية-٣
  ٧١,٢  ٤٢٧  ٣,٢  ١٤  ٢٦,٥  ١٥٩   األحزاب السياسية تعكس وجود الديمقراطية داخل المجتمع-٤
  ١٥,٢  ٩١  ٧١  ٤٢٦  ١٣,٨  ٨٣   األحزاب السياسية بتتصارع مع بعضها وخالص-٥
  ٣٠,٥  ١٨٣  ١٤,٥  ٨٧  ٥٥  ٣٣٠   غير مصالحها األحزاب السياسية دي مبتخدمش-٦
  ٥٤,٧  ٣٢٨  ١٥  ٩٠  ٣٠,٣  ١٨٢   األحزاب السياسية هي همزة الوصل بين الحكومة والناس-٧
  ٢٧,٥  ١٦٥  ٢٨,٢  ١٦٩  ٤٤,٣  ٢٦٦   األحزاب السياسية ملهاش الزمة-٨
  ٤٣,٢  ٢٥٩  ٤١,٨  ٢٥١  ١٥  ٩٠   األحزاب السياسية بتوعي األفراد بحقوقهم السياسية-٩
توزيع الـشباب المبحـوثين وفقـا لمـستوي         . ٢٥ل  جدو

  اتجاههم نحو قضية الهجرة غير الشرعية
  %  العدد  الفئات

  ) درجة٢٢-١٤(منخفض 
  ) درجة٣٣-٢٣(متوسط 
  ) درجة٤٢-٣٤(مرتفع 

  صفر
٥٩٨  
٢  

  صفر
٩٩,٧  
٠,٣  

  ١٠٠  ٦٠٠  المجموع
وباستعراض استجابات الشباب المبحوثين فيمـا يتعلـق        

توضـح  ، قضية الهجرة غير الـشرعية    ببنود االتجاه نحو    
أن البند المتعلق بأن الشباب الذي يسافر       ) ٢٦(بيانات جدول 

بطريقة غير شرعية ليس مجرما وال مخالفا جاء في المرتبة          

األولي مـن حيـث موافقـة الـشباب المبحـوثين بنـسبة             
)٨١,٢.(%  
  : الزواج العرفي السري-٢

اتجاه الـشباب   تبين النتائج ان القيم النظرية المعبرة عن        
المبحوثين نحو قضية الزواج العرفي السري تتراوح بـين         

، درجـة ) ١٦,٨٠(بمتوسـط حـساب     ، درجة) ٣٠-١٠(
ويتـضح مـن بيانـات      . درجة) ١,٩٢(وانحراف معياري   

أن ما يقرب من ثلثـي الـشباب المبحـوثين          ) ٢٧(جدول  
اتجاهاتهم نحو الزواج العرفي السري تقع فـي        %) ٦٤,٣(

  .الفئة المنخفضة
  توزيع استجابات الشباب المبحوثين وفقا لبنود اتجاههم نحو قضية الهجرة غير الشرعية. ٢٦جدول 

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  العبارات  غير موافق  محايد  موافق
  ٥٤,٣  ٣٢٦  ١٥,٨  ٩٥  ٢٩,٨  ١٧٩   الشاب يسافر ويغامر حتى لو هيتعرض للموت-١
  ٠,٧  ٤  ٤١,٧  ٢٥٦  ٥٦,٧  ٣٤   شاب العيشة في البلد دي ال تآكل وال تجوز-٢
  ٤٠,٨  ٢٤٥  ٥٤,٣  ٣٢٦  ٤,٨  ٢٩   الشاب يشتغل شغالنه بسيطة في بلده أحسن ما يسافر بشكل غير رسمي-٣
  ٤٣,٧  ٢٦٢  ١٧,٥  ١٠٥  ٣٨,٨  ٢٣٣   الشاب يستلف ويسافر حتى لو بشكل غير رسمي-٤
  ٢٨,٨  ١٦٩  ٥٨,٨  ٣٥٣  ١٩  ٧٨   الشاب ميسيبش بلده مهما كانت المغريات-٥
 إيه يعني الشاب يسافر بشكل غير رسمي مادام هيحس بحريته وكرامتـه     -٦

  في بلد تانية
٥٣,٧  ٣٢٢  ١٧  ١٠٢  ٢٩,٣  ١٧٦  

  ١,٨  ١١  ١٧  ١٠٢  ٨١,٢  ٤٨٧   الشاب اللي يسافر بطريقة غير شرعية مش مجرم وال مخالف-٧
  ٤١,٧  ٢٥٠  ٤٣,٥  ٢٦١  ١٤,٨  ٨٩   الشاب مبياخدش من السفر غير الرسمي إال البهدلة-٨
  ٥٢,٧  ٣١٦  ٣,٧  ٢٢  ٤٣,٧  ٢٦٢   تهون مخاطر الهجرة غير الشرعية مادام هتأمن للشاب مستقبلة-٩
  ٦٦  ٣٩٦  ١٩,٨  ١١٩  ١٤,٢  ٨٥   العيشة في البلد هنا أحسن من الطرق غير الرسمية-١٠
  ٢٥,٥  ١٥٣  ٧٢,٢  ٤٣٣  ٢,٢  ١٤   الشاب يغامر ويسافر ليه وهو ممكن يترحل في أي لحظة-١١
  ٥٥,٧  ٣٣٤  ١٧,٥  ١٠٥  ٢٦,٨  ١٦١  قعد في بلده ويخدم الدولة اللي علمته الشاب الزم ي-١٢
  ١٦,٢  ٩٧  ٥٥,٢  ٣٩٧  ١٧,٧  ١٠٦   فرص العمل كثيرة في بلدنا-١٣
  ٦٥,٢  ٣٩١  ٣٠,٧  ١٨٤  ٤,٢  ٢٥   المفروض مفيش حد يسافر إال ومعاه عقد موثق-١٤

  



  ...يا المجتمعية وعالقته باتجاه الشبابتناول اإلنترنت لبعض القضا :عالم عبير عبد الستار،وفاء أحمد أبو حليمة

 

37 

  
توزيع الـشباب المبحـوثين وفقـا لمـستوى         . ٢٧جدول  

  لزواج العرفي السرياتجاههم نحو قضية ا
  %  العدد  الفئات

  ) درجة١٦-١٠(منخفض 
  ) درجة٢٣-١٧(متوسط 
  ) درجة٣٠-٢٤(مرتفع 

٣٨٦  
٢١١  
٣  

٦٤,٣  
٣٥,٢  
٠,٥  

  ١٠٠  ٦٠٠  المجموع
وباستعراض استجابات الشباب المبحوثين فيمـا يتعلـق        

توضـح  ، ببنود االتجاه نحو قضية الزواج العرفي الـسري       
المتعلق بأن الـزواج العرفـي      أن البند   ) ٢٨(بيانات جدول   

يعرض الفتاه للبهدلة في المحاكم جاء في المرتبة األولي من          
  %).٨١,٨(حيث موافقة الشباب المبحوثين بنسبة 

  ): الخصخصة–إلغاء الدعم ( القضايا االقتصادية -ج
  : إلغاء الدعم-١

تبين النتائج أن القيم النظرية المعبرة عن اتجاه الـشباب          
) ٢٧-٩(قضية إلغاء الدعم تتـراوح بـين        المبحوثين نحو   

وانحراف معياري  ، درجة) ٢١,٩٢(بمتوسط حساب   ، درجة

أن كـل   ) ٢٩(ويتضح من بيانات جـدول      . درجة) ٢,٥٢(
اتجاهاتهم نحو قـضية    %) ٩٨,٣(الشباب المبحوثين تقريبا    

  .إلغاء الدعم تقع في الفئة المتوسطة
علـق  وباستعراض استجابات الشباب المبحوثين فيمـا يت      

توضح بيانات جـدول    ، ببنود االتجاه نحو قضية إلغاء الدعم     
أن البند الخاص بأن الدعم يحمي الفقراء جـاء فـي           ) ٣٠(

المرتبة األولي من حيث موافقة الشباب المبحـوثين بنـسبة          
)٦٨,٥.(%  
  : الخصخصة-٢

تبين النتائج أن القيم النظرية المعبرة عن اتجاه الـشباب          
) ٣٠-١٠(صخصة تتراوح بـين     المبحوثين نحو قضية الخ   

وانحراف معياري  ، درجة) ١٨,٢٤(بمتوسط حسابي   ، درجة
أن أربعـة   ) ٣١(ويتضح من بيانات جدول     . درجة) ١,٩٧(

اتجاهاتهم نحو قضية   %) ٨٠,٨(أخماس الشباب المبحوثين    
  .الخصخصة تقع في الفئة المتوسطة

  جاههم نحو قضية الزواج العرفي السريتوزيع استجابات الشباب المبحوثين وفقا لبنود ات. ٢٨جدول 
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  العبارات  غير موافق  محايد  موافق

  ٥٤,١  ٣٢٤  ٢٨  ١٦٨  ١٨  ١٠٨   الزواج العرفي شرعي مادام بيحل مشكلة الشباب -١
  ٤,٢  ٢٥  ٢٧,٨  ١٦٧  ٦٨  ٤٠٨   الزواج العرفي السري زنا مقنع والواحد ما يقبلوش-٢
  ٤,٢  ٢٥  ١٤,٥  ٨٧  ٨١,٣  ٤٨٨  ز عرفي يفقد احترام الناس الشاب اللي يتجو-٣
  ٣٧,٨  ٢٢٧  ٤٧,٢  ٢٨٣  ١٥  ٩٠   الزواج العرفي يضر بسمعة أسرة الفتي والفتاة-٤
  ٤,٣  ٢٦  ٤٣,٨  ٢٦٣  ٥١,٨  ٣١١   الزواج العرفي مش مشكلة ألن مفيش شغل وال سكن للشاب يتجوز-٥
  ٣٧,٨  ٢٢٧  ٤٨,٥  ٢٩١  ١٣,٧  ٨٢  بين الشباب  الزواج العرفي أفضل من إقامة عالقات جنسية محرمة -٦
  ١٧  ١٠٢  ١٨,٧  ١١٢  ٦٤,٣  ٣٨٦   الفتاة اللي بتتجوز عرفي من الصعب حد يرضي يتجوزها-٧
  صفر  صفر  ١٨,٢  ١٠٩  ٨١,٨  ٤٩١   الزواج العرفي يعرض الفتاة للبهدلة في المحاكم-٨
  ٠,٥  ٣  ١٩  ١١٤  ٨٠,٥  ٤٨٣   الفتاة اللي بتتجوز عرفي بتضيع حقوقها الشرعية-٩
  ٤٤,٧  ٢٦٨  ٥  ٣٠  ٥٠,٣  ٣٠٢   الزواج العرفي السري يخلي األرملة تحتفظ بمعاشها-١٠
  ٤٥,٧  ٢٧٤  ١٧,٣  ١٠٤  ٣٧  ٢٢   الزواج العرفي بيحل مشكلة الزوج مع الزوجة األولي-١١

توزيع الـشباب المبحـوثين وفقـا لمـستوي         . ٢٩جدول  
  اتجاههم نحو قضية إلغاء الدعم

  %  العدد  الفئات
  ) درجة١٤-٩(منخفض 
  ) درجة٢١-١٥(متوسط 
  ) درجة٢٧-٢٢(مرتفع 

١٠  
٥٩٠  
  صفر

١,٧  
٩٨,٣  
  صفر

  ١٠٠  ٦٠٠  المجموع

وباستعراض استجابات الشباب المبحوثين فيمـا يتعلـق        
توضح بيانات جدول   ، ببنود االتجاه نحو قضية الخصخصة    

أن البند الخاص بأن القطاع العام ينتج سلع مخفـضة          ) ٣٢(
ولي من حيث موافقة الشباب المبحـوثين       جاء في المرتبة األ   

  %).٤١,٣(بنسبة 
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  توزيع استجابات الشباب المبحوثين وفقا لبنود اتجاههم نحو قضية إلغاء الدعم. ٣٠جدول 

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  العبارات  غير موافق  محايد  موافق
  ٤٩  ٢٩٤  ٣٧,٥  ٢٢٥  ١٣,٥  ٨١   الدول المتقدمة هي اللي مبتديش دعم مع السلع-١
  ١١  ٦٦  ٢٠,٥  ١٢٣  ٦٨,٥  ٤١١   الدعم يحمي الفقراء-٢
  ٣٨,٨  ٢٣٢  ٧١,٣  ٢٤٨  ٢٠  ١٢٠   رفع الدعم يجعل األغنياء ال يأخذوا حق الفقراء-٣
  ٣٩,٣  ٢٣٦  ٢٩,٥  ١٧٧  ٣٩,٣  ٢٣٦   رفع الدعم يقلل عجز الموازنة-٤
  ٢٣,٣  ١٤٠  ٥٤  ٣٢٤  ٢٢,٧  ١٣٦   الدعم حق لكل مواطن-٥
  ٣٣,٣  ٢٠٠  ١٠,٧  ٦٤  ٥٦  ٣٣٦  لغي الدعم ألنه من فلوسنا مش من حق الدولة ت-٦
  ١٥,٥  ٩٣  ٢٨,٨  ١٧٣  ٥٥,٧  ٣٣٤   الدعم لو اتلغي الناس مش هتالقي تاكل-٧
  ٣٢  ١٩٢  ٥٨,٢  ٣٤٩  ٩,٨  ٥٩   بفلوس الدعم تقدر الدولة تعمل مشاريع أكثر فائدة للناس-٨
  ٣٩,٢  ٢٣٥  ٣٢  ١٩٢  ٢٨,٨  ١٧٣   دعم السلع يستفيد منها الغني والفقير-٩

  توزيع الشباب المبحوثين وفقا لمستوي اتجاههم نحو قضية الخصخصة. ٣١جدول 
  %  العدد  الفئات

  ) درجة١٦-١٠(منخفض 
  ) درجة٢٣-١٧(متوسط 
  ) درجة٣٠-٢٤(مرتفع 

  صفر
٤٨٥  
١١٥  

  صفر 
٨٠,٨  
١٩,٢  

  ١٠٠  ٦٠٠  المجموع

   قضية الخصخصةتوزيع استجابات الشباب المبحوثين وفقا لبنود اتجاههم نحو. ٣٢جدول 
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  العبارات  غير موافق  محايد  موافق

  ١١,٥  ٦٩  ٤٨,٧  ٢٩٢  ٣٩,٨  ٢٣٩   القطاع العام بيشغل عمالة كثيرة-١
  ٢٢,٨  ١٣٧  ٤٨,٥  ٢٩١  ٢٨,٧  ١٧٢   الخصخصة بتساعد الحكومة لتحقيق األهداف العامة للدولة-٢
  ٣٨,٧  ٢٣٢  ٢٠  ١٢٠  ٤١,٣  ٢٤٨   القطاع العام ينتج سلع مخفضة-٣
  ١١  ٦٦  ٤٩,٥  ٢٩٧  ٣٩,٥  ٢٣٧   القطاع العام لما يسود في البلد هيمنع االحتكار-٤
  ٩,٢  ٥٥  ٦٨  ٤٠٨  ٢٢,٨  ١٣٧   البلد اللي تعتمد علي القطاع العام متخلفة-٥
  ٣٢  ١٩٢  ٣٠,٨  ١٨٥  ٣٧,٢  ٢٢٣   الخصخصة تتيح المنافسة الحرة في السوق-٦
  ١١,٥  ٦٩  ٣٦,٥  ٢١٩  ٥٢  ٣١٢  ليف يجب تخصيص المصانع لخفض التكا-٧
  ١٠,٨  ٦٥  ٦٩,٣  ٤١٦  ١٩,٨  ١١٩   القطاع العام يعمل لصالحه فقط-٨
  ٤١,٢  ٢٤٧  ٣١,٢  ١٨٧  ٢٧,٧  ١٦٦   الخصخصة تعمل علي زيادة اإلنتاجية-٩
  ٤٠,٥  ٢٤٣  ٥٥,٣  ٣٣٢  ٤,٢  ٢٥   الخصخصة تزيد الفقير فقرا والغني غنا-١٠

ــ   : خامـسا  ريفيين الفـروق بــين الـشباب المبحـوثين ال
والحضريين فيما يتعلق بتناول اإلنترنت لبعض القضايا       

  :وكذلك االتجاه نحو هذه القضايا، المجتمعية
 الفروق بين الشباب المبحوثين في متوسـطات تنـاول          -أ

اإلنترنت لبعض القضايا المجتمعية عند تصنيفهم علي       
  ): حضري–ريفي (أساس محل اإلقامة 

وجود فروق معنوية   عدم  ) ٣٣(يتضح من بيانات جدول     
بين الشباب المبحوثين الريفيين والحضريين فيما يتعلـق        

، واألحزاب السياسية ، بتناول اإلنترنت لقضايا االنتخابات   

ج العرفي السري حيـث     والزوا، والهجرة غير الشرعية  
علـي  ١,٥٣ -،٠,٠٢٨، ٠,٢٠٠ -،٠,٢٣٨"ت"بلغت قيم 

الترتيب وجميعها قيم غير معنوية إحـصائيا عنـد أي          
  .مستوي إحتمالي

المحـسوبة  " ت"كما تظهر بيانات نفس الجدول أن قيمة        
الختبار معنوية الفروق بين الشباب المبحوثين فيما يتعلـق         

 وهي قيمة   ٢,٢٤ –اإلنترنت لقضية إلغاء الدعم بلغت    بتناول  
 األمر الذي   ٠,٠٥معنوية إحصائيا عند المستوي االحتمالي      

 حوثين الذين يقيمـون   يعني وجود فروق لصالح الشباب المب     
  .في الحضر
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" ت"أيضا يتضح من بيانات نفـس الجـدول أن قيمـة            
المحسوبة الختبار معنوية الفروق بين الـشباب المبحـوثين         

 –اول اإلنترنت لقـضية الخصخـصة بلغـت       فيما يتعلق بتن  
 وهي قيمة معنوية إحصائيا عند المستوي االحتمـالي         ٢,٣٥
لح الـشباب    األمر الذي يعني وجـود فـروق لـصا         ٠,٠١

  .المبحوثين الذين يقيمون في الحضر
 الفروق في متوسطات اتجاه الشباب المبحوثين نحـو         -ب

مدروسة من حيث محـل اإلقامـة       القضايا المجتمعية ال  
  ): حضري–ريفي(

عدم وجود فروق معنوية    ) ٣٤(يتضح من بيانات جدول   
في متوسط اتجاه الشباب المبحوثين الريفيين والحـضريين        

وإلغاء الـدعم حيـث     ،  الزواج العرفي السري   نحو قضيتي 
 علي الترتيـب وهـي      ١,٤٥ -،٠,٣٢٥ –"ت"بلغت قيمتي   

  .غير معنوية إحصائيا عند أي مستوي احتمالي

كما تظهر بيانات نفس الجدول وجود فروق معنوية في         
متوسط اتجاه الشباب المبحوثين الريفيين والحضريين نحـو        

والهجـرة غيـر    ، سيةواألحزاب الـسيا  ، قضايا االنتخابات 
، ٢,٦٩، ٢,٨٧" ت"والخصخصة حيث بلغت قيم     ، الشرعية
 علي الترتيب وجميعها قيم معنوية إحـصائيا        ٤,٥٢، ٣,١٤

 األمر الـذي يعنـي وجـود       ٠,٠١عند المستوي االحتمالي    
  .فروق لصالح الشباب المبحوثين الذين يقيمون في الريف

ايا العالقة بين تنـاول اإلنترنـت لـبعض القـض         : سادسا
  :المجتمعية واتجاه الشباب المبحوثين نحو تلك القضايا

وجـود عالقـة ارتباطيـة      ) ٣٥(توضح بيانات جدول    
 بين تنـاول    ٠,٠١طردية ومعنوية عند المستوي االحتمالي      

اإلنترنت لقضية األحزاب السياسية وبـين اتجـاه الـشباب          
وكانـت العالقـة عكـسية      ، المبحوثين نحو تلك القـضية      

 نفس المستوي االحتمالي بين تناول اإلنترنـت        ومعنوية عند 
  ، لكل من قضايا الهجرة غير الشرعية

لـبعض القـضايا     لمعنوية الفروق بين الشباب المبحوثين في متوسـطات تنـاول اإلنترنـت           " ت"نتائج اختبار   . ٣٣جدول  
  ) حضري–ريفي (المجتمعية عند تصنيفهم علي أساس محل اإلقامة 
  "ت"قيمة   الشباب المبحوثين الحضريين  ثين الريفيينالشباب المبحو

المتوسط   القضايا
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

    االنحراف المعياري

  ٠,٢٣٨  ٢,٨٤  ١٤,١١  ٣,١١  ١٤,١٧  االنتخابات 
  ٠,٢٠٠-  ٢,٧٧  ١٣,٠١  ٢,٨٢  ١٢,٩٧  األحزاب السياسية

  ٠,٢٨  ٠,٧٩٩  ١٧,٥٣  ٠,٧٦٥  ١٧,٥٣  الهجرة غير الشرعية
  ١,٥٣-  ١,٧٧  ١٤,٩٦  ٢,٤٢  ١٤,٠٤  الزواج العرفي السري

  *٢,٢٤-  ٢,٤١  ٢٥,١٨  ٣,٧٦  ٢٣,٩٧  إلغاء الدعم
  **٢,٣٥-  ٢,٦٢  ١٧,٦٢  ٢,٧٥  ١٦,٦٦  الخصخصة

  ٠,٠٥معنوي عند مستوي          *          ٠,٠١معنوي عند مستوي ** 

الشباب المبحوثين نحو بعض القضايا المجتمعيـة       لمعنوية الفروق في متوسطات االتجاه بين       " ت"نتائج اختبار   . ٣٤جدول  
  ) حضري–ريفي (من حيث محل اإلقامة 

"ت"قيمة  االنحراف المعياريالمتوسط الحسابياالنحراف المعياري المتوسط الحسابي القضايا الشباب المبحوثين الحضريين الشباب المبحوثين الريفيين  
**٢,٨٧ ١,٥٥ ٢٠,١٥ ١,٦١ ٢٠,٥٢  االنتخابات   

**٢,٦٩ ٤,٥١ ١٧,٠٥ ٤,٠ ١٧,٩٩  األحزاب السياسية  
**٣,١٤ ١,٨٩ ٢٦,٥٨ ١,٩٢ ٢٧,٠٧  الهجرة غير الشرعية  
٠,٣٢٥- ٢,٧٧ ٢٣,٢٤ ٢,٥١ ٢٣,١٧  الزواج العرفي السري  

١,٤٥- ١,٨٣ ١٨,٣٧ ٢,٠٨ ١٨,١٣  إلغاء الدعم  
**٤,٥٢ ١,٩١ ٢٠,٤٤ ٢,١ ٢١,١٨  الخصخصة  
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بين تناول اإلنترنت للقضايا المجتمعية المدروسة واتجاه الشباب نحـو          ) بيرسون(البسيط  قيم معامالت االرتباط    . ٣٥جدول  
  تلك القضايا

  قيم معامل االرتباط  القضايا  قيم معامل االرتباط  القضايا
  االنتخابات

  األحزاب السياسية 
  الهجرة غير الشرعية

٠,١٠١*  
٠,١٩٦**  

-٠,٢٥٧**  

  الزواج العرفي السري 
  إلغاء الدعم

  خصةالخص

-٠,٣٧٨**  
-٠,١٣٦**  

-٠,٠٤٤  
  ٠,٥معنوي عند مستوي    *   ٠,١معنوي عند مستوي ** 

وإلغاء الدعم وبين اتجاه الـشباب      ، والزواج العرفي السري  
كما اتضح وجود عالقة طردية     ، المبحوثين نحو تلك القضايا   

 بين تناول اإلنترنت    ٠,٠٥ومعنوية عند المستوى االحتمالي     
الشباب المبحوثين نحو تلـك     وبين اتجاه   لقضية اإلنتخابات   

، في حين تبين عدم وجود عالقة عنـد أي مـستوي       القضية
احتمالي بين تناول اإلنترنت لقضية الخصخصة وبين اتجاه        

  .الشباب المبحوثين نحو تلك القضية
 التوصيات

  :يلي بما التوصية يمكن البحث نتائج إلي استناداً
الفورية (ية باالنترنت   توفر الصفات المهن   النتائج أظهرت -١

لذا يوصي البحـث بـأن      )  المصداقية - الموضوعية   –
مواقـع االلكترونيـة لنقـل      تتوسع الصحف في إنشاء ال    

الخبر فور حدوثه، مع ضرورة عرض القضايا       الحدث أو 
المجتمعية ومشكالت المجتمع والشباب على هذه المواقع       

 .بدرجة واسعة ومصداقية وحيادية تامة

ئج أن اتجاه الشباب نحو القضايا الـسياسية        تبين من النتا   -٢
 محايد األمر الذي يمكن التوصية      أوواالقتصادية متوسط   

معه بضرورة تركيز وسائل اإلعالم وخاصة االنترنـت        
على إبراز جوانب هذه القضايا وتوعية الـشباب بهـا          

 . واضحة نحو تلك القضاياأولتكوين اتجاهات ايجابية 

 على تناول االنترنت للقضايا     إجراء المزيد من الدراسات    -٣
المجتمعية في مناطق جغرافية متنوعـة وعلـى فئـات          

 غير التي تناولها البحث للوصول لنتـائج يمكـن          أخرى
 .تعميمها على المجتمع ككل
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ABSTRACT 

Internet Manipulation of Some Social Cases and Their Relationship with 
Youth’s Attitudes towards These Cases (Survey Study in Tanta University & 

Al-Azhar University) 
Wafaa Ahmed AboHlima, Abeer Abd-Elsatar Allam 

This research aims to identify the existence of some 
professional condition in the internet, to identify the 
exposure of the researched youth to the internet, to 
identify how the internet manipulate some social cases 
(the elections– the political parties– illegal immigration 
– illegal marriage– cancellation of subsidy 
privatization) from the youth’s point of view, to identify 
the researched youth’s attitude towards some social 
cases, also, to identify the youth’s attitude towards these 
cases according their residence (urban – rural) and 
finally to determine the relationship between the 
internet manipulation of some researched social cases 
and the researched youth’s attitude towards these cases. 

To achieve these objectives, a classified sample has 
been chosen, about 15% of the total students in the final 
year in the faculties of Home Economics and Shariaia 
and Low (representing Al-Azhar university) and 
faculties of Engineering and Arts (representing Tanta 

University) with a total of 600 students who were 
chosen randomly. 

The dates were collected though personal interviews 
using a questionnaire from designed, evaluated, tested 
and prepared at its final shape for this purpose. 
Frequencies, percentage, mathematical means, standard 
deviation, simple correlative rate, and T-test were all 
used to describe and analyze the data. 
The most important findings were as follows: 
1- The majority of the researched youth use the internet 

(85.8%) mostly using the social networking sites, 
(89.2%) chatting (85%) researching information 
(68%) 

2- The researched youth think that the professional 
conditions are existed in the internet with moderate 
or high degree (immediacy – objectivity – 
credibility) (80.2%) (72.2%) (70.5%) respectively. 
The first element concerning immediacy was 
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transmitting the events immediately when they take 
place, and concerning objectivity avoiding using the 
pronoun I and allowing the public to express their 
opinions without criticizing others; as for credibility, 
showing the events without changing or committing 
was the most important element. 

3- Concerning the internet’s manipulation of some 
social cases, the result showed: 

A- Political cases: 
The majority of researched students see that the 

internet manipulates the cases of elections and political 
parties with moderate or high degree (80.2%), (82.3%) 
respectively. The first thing manipulated in the internet 
about elections is the time of obtaining an election card, 
while the objective criteria to choose the suitable 
candidate was the most prominent manipulated in the 
internet concerning the political parties. 
B- Social cases: 

The majority of researched students see that the 
internet manipulates theCase of illegal immigration an 
illegal marriage with high degree (97.7%),(87.4%) 
respectively, and all the issues related to illegal 
immigration aremanipulated with high degree except for 
one issue, while the illegal marriage’s most prominent 
issues were the showing of real experiences  and real 
models of the total result some illegal marriages. 
C- Economic cases: 

The researched youth see that the internet 
manipulates the case of cancellation of subsidy and 
privatization with high degree (71.7 – 57.3%) 
respectively, the most prominent issue concerning the 
cancellation of the subsidy was the sectors of the 

subsidy (electricity – gas – etc), while the conception of 
privatization was the most important issue concerning 
privatization. 
4- concerning the youth’s researched attitude towards 

the social cases the study shows that the attitude 
level towards the case of election and political 
parties was moderate (84.7 – 55.7%) respectively; 
the attitude level towards, the illegal immigration 
and illegal secret marriage was low (99.7 – 64.3 %) 
respectively; It was shown that the majority of the 
researched youth’s attitude towards the cases of 
cancelling subsidy and privation was moderate (88.3 
– 80.8%) respectively. 

5- There were moral differences between the 
researched youth concerning the internet 
manipulating of the cases of cancelling subsidy and 
privatization for the youth who live in urban areas. 

6- There are moral differences in the average attitudes 
of the researched youth towards the cases of 
election, political parties, illegal immigration and 
privatization for the youth who live in rural areas. 
There is a proportional correlative and morale 

relationship at the level (0.01) between the internet 
manipulation of parties issue and the youth’s attitude 
towards this case. The study shows also that there is 
reversed and morale relationship at the level (0.01) 
between the internet manipulation of the illegal 
immigration, illegal secret marriages, cancelling subsidy 
and the youth’s attitude towards these cases. Finally, 
there was not any relationship at any level between the 
internet manipulation of the privatization and the 
youth’s attitude to this case.

 
 
 
 
 


