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تلعــب وســائل اإلعــام دورًا مركــزًي يف ســر األحــداث اجلاريــة للــدول، وذلــك 
يف إطــار إدراك مســئوليتها جتــاه مجهورهــا، حيــث تُعــد وســائل اإلعــام مصــدرًا 
مــن أهــم املصــادر املعلوماتيــة، حيــث ضــرورة مراعــاة املعايــر املهنيــة األساســية، مبــا 
يف ذلــك توخــي الدقــة واحلياديــة واإلنصــاف واملســاءلة علــى حنــو يتناســب مــع الــدور 
الــذي تلعبــه الوســائل اإلعاميــة وحيقــق التــوازن املطلــوب الســتقرار اجملتمــع، وتــزداد 
أمهيــة وســائل اإلعــام أبمهيــة الفــرة ذاهتــا، وقــد بــرز دور اإلعــام الرقمــي  يف إمــداد 
اجلمهــور ابملعلومــات بــل والتأثــر علــى اجتاهاتــه يف فــرات ثــورات الربيــع العــريب ومــا 
تبعهــا مــن حتــوالت سياســية وخاصــة علــى مجهــور الشــباب يف اســتياق املعلومــات إىل 

جانــب التواصــل مــع اآلخريــن مــن خالــه.
 واملتابــع للســاحة السياســية املصريــة يــرى أنــه خــال اخلمــس ســنوات 
الســابقة قــد عاشــت مصــر مناًخادميقراطيــا مل تشــهده مــن قبــل، وذلــك مــن 
خــال اجتيازهــا الثنــن مــن االنتخــاابت الرائســية ومهــا انتخــاابت ٢٠١٢، 
والتعديــات  الربملانيــة،  االنتخــاابت  جانــب  إىل   ،٢٠١٤ وانتخــاابت 
الدســتورية، إىل جانــب بــروز الــدور الفاعــل للشــباب املصــري خــال ثــوريت 
الرقمــي  يونيــو ٢٠١٣، وكان اإلعــام  ينايــر ٢٠١١ وثــورة ٣٠   ٢٥
لألحــداث  رئيســًيا  حمــرًكا  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  بــروزًا  واألكثــر 
السياسية املصرية واليت ابلتبعية كان هلا أتثرًا يف تسويق األفكار السياسية 

ســواء ارتبطــت بشــخصيات أو أحــداث أو كيــاانت. 

فعالية اإلعالم الرقمي في التسويق السياسي وتأثيره 
على تشكيل االتجاهات السياسية لدى الشباب المصري
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  وقد متيز اإلعلم الرقمي ابعتباره شــريًكا فاعًل يســاهم بقدر كبري يف عملية تشــكيل 
احلياتيــة  اجملــاالت  مــن  وغــريه  والفــي  والثقــايف  واالقتصــادي  السياســي  الوعــي  وتطويــر 
املختلفــة الــي يعايشــها الفــرد، حيــث يتســم اإلعــلم الرقمــي ابحلريــة يف اختيــار املوضــوع 
وحتريــر النــص وســهولة البــث مــع جتــاوز احلــدود بــن اخلــاص والعــام وبــن املســتوى الداخلــي 
للدولــة ومابــن املســتوى الــدويل مــع قلــة التكلفــة والوقــت املطلــوب لذلــك، فضــًل عمــا 
يتمتــع بــه مــن خصائــص مــا بــن التفاعليــة واللتزامنيــة والكونيــة واالنتشــار، والــي أدت 
الرتفــاع قــدرات هــذه الوســيلة يف التأثــري النفســي علــى األفــراد والســيطرة الفكريــة واإلقنــاع 
للجمهــور يف اجملتمعــات املختلفــة، والتحكــم يف ســلوكياهتم وتوجيهــه، وهــو مــا أدي لــروز 
منافســة شــديدة بــن وســائل اإلعــلم الرقمــي مبختلــف أشــكاهلا كمواقــع الكرتونيــة أو 
مواقــع تواصــل اجتماعــي ووســائل اإلعــلم التقليديــة بصــورة عامــة واملرئيةبصــورة خاصــة.

ومل تعد متارس النخبة والشــخصيات اجملتمعية البارزة خاصة يف الشــأن السياســي دورها 
املعتــاد يف صياغــة الــرأي العــام وتشــكيله وتعبئتــه بعــد التطــور احلــادث يف عمليــة تدفــق 
املعلومــات وإنتاجهــا والــي أصبحــت تتدفــق يف اجتاهــن مــن املرســل للمتلقــي والعكــس، 
حيــث أصبــح للفــرد دور يف إنتــاج املعلومــات وليــس التماســها مــن مصادرهــا حيــث أصبــح 
األفــراد يف ضــوء التطــورات التقنيــة لإلعــلم الرقمــي شــريًكا يف إنتــاج املعلومــة وصياغتهــا، 
لــذا أصبــح اخلطــاب عــر وســائل اإلعــلم الرقمــي تتميــز أبن لغتــه هــي لغــة اجلماهــري 
العاديــة الــي هــي بنفســها حتــدد وختتــار الرمــوز واإلشــارات الــي تتطابــق مــع تلــك الــي 

خيتزهنــا املتلقــي يف إطــاره الــداليل.
مــن  الفــرتة  السياســية خــلل  األحــداث  مــن  زمــرة  املصــري  الشــعب  معايشــة  وبعــد   
2010 حــى 2015 يتبقــى هنــاك تســاؤاًل هاًمــا وهــو »هــل قامــت وســائل اإلعــلم 
الرقمــي بدورهــا يف تلــك املراحــل السياســية املختلفــة ابلتزامهــا إبمــداد الشــباب ابملعلومــات 
املوضوعيــة ذات املصــادر املوثقــة حــول األحــداث السياســية، وهــل كان اإلعــلم الرقمــي 
املصدر الرئيســي األول يف التماس املعلومات السياســية، وأهنا ابلفعل انجحة يف تســويق 

األفــكار السياســية والتأثــري علــى االجتاهــات والســلوكيات. 

مشكلة الدراسة:
شــهد اإلعــلم الرقمــي ووســائله حتــدايت متتابعــة أدت إىل إحــداث حتــّوالت نوعيــة 
جديــدة مــن املضامــن الــي جتــذب انتبــاه املتلقــي، ويعتــر اإلعــلم الرقمــي يف الزمــن الراهــن 
حمــرًّكا أساســيًّا كمــا يعتــر النســق الســريع الــذي ميّيــز التطــّورات والتحــّوالت التكنولوجيــة، 
ومــا شــهده هــذا القطــاع مثَـّـل عنصــرًا فّعــااًل يف تنشــيط املبــادالت اإلنســانية واحلضاريــة 
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علــى اختــلف مســتوايهتا االقتصاديــة واالجتماعيــة والعلميــة.
فاإلعــلم الرقمــي أصبــح أداة لنشــر الثقافــة املعلوماتيــة، واّتســاع جمــاالت تطبيقاهتــا، 
اإلنســاين  الواقــع  حركــة  علــى  آاثرهــا  وانعــكاس  احلديثــة  النشــاطات  ملمــح  وظهــور 
ــا وابرزًا أســهم يف نشــر الثقافــة الرقميــة بســرعة، ممـّـا جعــل البعــض يعتقــدون  انعكاًســا مهمًّ
أنــه قــام بتحويــل احلضــارات اإلنســانية مــن قــارات كبــرية متباعــدة، إىل بلــدة صغــرية يتعــّرف 

مواطنيهــا إىل بعضهــم مبختلــف الوســائل احلديثــة بفــرتة زمنيــة قصــرية.
أمــا البعــض اآلخــر فيعتقــد أن التغــرّي حــدث يف ســهولة تلّقــي املعلومــة والتعــّرف إىل 
اآلخريــن، أمــا فاعليــة التغــرّي، مــا زالــت قيــد البحــث، حيــث يــرى هــذا الفريــق أن العــامل مــا 
زال يعتمــد بصــورة أساســية علــى ثقافاتــه احملليــة، وأن كثــريًا مــن اجملتمعــات رغــم حداثتهــا 

الظاهريــة مــا زالــت جمتمعــات تقليديــة تتبــع مناهــج أســلفها.
ومــن هنــا تتمثــل مشــكلة البحــث يف ألي مــدى يلتمــس الشــباب املصــري املعلومــات 
السياســية عــر اإلعــلم الرقمــي حــول األحــداث اجلاريــة، وأســباب اعتمــاده عليــه وكذلــك 
تفضيلــه لــه كمصــدر رئيــس للمعلومــات عــن ابقــي الوســائل اإلعلميــة األخــرى، وهــو مــا 
قــد يعطــي مؤشــرًا ملــدى ثقــة الشــباب املصــري يف التغطيــات السياســية لإلعــلم الرقمــي 
ومصداقيته ابلنســبة له، وقدرته يف حتقيق تســويق فعلي لألفكار السياســية ســواء ارتبطت 
أبحــداث أو أفــكار أو شــخصيات، وقــد ســعت الدراســة مــن خــلل ذلــك للتعــرف علــى 
اإلطــار الــداليل للفيديوهــات السياســية الــي تٌبــث عــر وســائل اإلعــلم الرقمــي ابلتطبيــق 

علــى موقــع اليوتيــوب. 

أمهية الدراسة:
قلــة الدراســات اإلعلميــة يف جمــال اإلعــلم السياســي وعلقتــه ابإلعــلم الرقمــي، . 1

اإلخباريــة  اإلعلميــة  التغطيــات  تنــاول  وتقييــم  حتليــل  علــى  يكــون  الغالــب  فالرتكيــز 
لألزمــات واألحــداث ذات الصبغــة السياســية ســواء تعلقــت هــذه األحــداث بسياســة 
داخليــة للمجتمــع أو سياســة خارجيــة لــه، ومــن خــلل وســائل اإلعــلم التقليديــة بشــكل 
أكــر عــن وســائل اإلعــلم الرقمــي، حيــث تقــل عــدد البحــوث العربيــة الــي تركــز علــى دور 
اإلعــلم الرقمــي وقدرتــه يف جــذب اجلمهــور اللتمــاس املعلومــات مــن خللــه، لــذا ميكــن 
القــول أن هــذه الدراســة متثــل إضافــة حبثيــة لطبيعــة العلقــة بــن تشــكيل الوعــي املعــريف حنــو 
األحــداث اخلاصــة ابلدولــة وحتديــًدا هنــا السياســية عــر وســائل اإلعــلم الرقمــي وقدرهتــا 
علــى التســويق السياســي، خاصــة يف ظــل إثبــات العديــد مــن الدراســات الســابقة ارتفــاع 
أتثــري اإلعــلم الرقمــي وحتديــًدا مواقــع التواصــل االجتماعــي يف تشــكيل اجتاهــات الــرأي 
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العــام واعتبارهــا مصــدر رئيســي للمعلومــات حــول أي قضيــة مــا، فهــذه الوســائل تلعــب 
دورًا حيــوايً يف التوعيــة واإلرشــاد والتوجيــه والتحذيــر والتنبــؤ.  

وتــزداد أمهيــة الدراســة وذلــك ألهنــا حتــاول الربــط بــن قــدرة اإلعــلم الرقمــي علــى التســويق 
السياســي يف فــرتات زمنيــة واكبــت خلهلــا مصــر عــدًدا متنوًعــا مــن األحــداث السياســية 
ثــوريت ٢٥ ينايــر و٣٠ يونيــو، والــي ترتــب عليهمــا معايشــة اجملتمــع املصــري  وأبرزمهــا 
عــدًدا مــن النشــاطات املختلفــة يف احليــاة السياســية واالنتخابيــة والتشــريعية، »فاإلعــام 

السياســي« أصبــح ضــرورة مــن ضــرورايت تلــك الفــرتات اخلاصــة الــي نعيشــها.
٢- إن املتتبــع لتطــور وســائل اإلعــلم الرقمــي بدايــة مــن املواقــع االلكرتونيــة فاملــدوانت 
وغــرف الدردشــة العامــة واملتخصصــة، وأخــريًا جيــل مواقــع التواصــل االجتماعــي الــذي 
يلحــظ أنــه أصبــح أبــرز الظواهــر اإلعلميــة يف عــامل اإلعــلم الرقمــي، لكــن بشــكل عــام 
اســتطاع اإلعــلم الرقمــي أن يســتقطب معظــم فئــات اجملتمــع وبشــكل خــاص الشــباب 
املصــري، وذلــك ألنــه يتضمــن عــدًدا مــن املنابــر االتصاليــة التفاعليــة الــي متثــل قنــوات هامــة 
هلــم اللتمــاس املعلومــات عرهــا إىل جانــب التعبــري عــن الــرأي والتعليــق علــى األحــداث، 
وابلتــايل ميكــن القــول أن هــذه الوســائل اســتطاعت أن تكــّرس ملفهــوم االتصــال واحلصــول 
علــى املعلومــات ونشــرها، وابلتــايل ميكــن القــول أن اإلعــلم الرقمــي يعــد إحــدى وســائل 
تشــكيل الوعــي اجملمتعــي معرفيــا عــن األحــداث واألزمــات اجملتمعيــة املختلفــة الــي ميــر هبــا. 
   كمــا كشــفت العديــد مــن الدراســات الســابقة أن طبيعــة الوســيلة ومــا لديهــا مــن 
مســات خمتلفــة، وكذلــك مــدى الثقــة الــي تتمتــع هبــا بــن اجلمهــور العــام وأيًضــا مــدى 
مصداقيتهــا، كل تلــك العوامــل تلعــب دورًا كبــريًا يف حتقــق التأثــريات املختلفــة للتعــرض 
لوســائل اإلعــلم مــا بــن التأثــري املعــريف والســلوكي والوجــداين، فالســمات التفاعليــة الــي 
تتميــز هبــا شــبكة اإلنرتنــت علــى ســبيل املثــال، أحــد العوامــل املهمــة الــي تُعــد ســبًبايف 

التمــاس املعلومــات عرهــا، بشــكل بــه نــوع مــن التعــرض االنتقائــي للوســيلة.
معرفــة املزيــد عــن خصائــص الشــباب املصــري يف التفاعــل مــع وســائل اإلعــلم . 2

الرقمــي، التماســه للمعرفــة واملعلومــات عــن القضــااي واألحــداث السياســية املتعلقــة مبصــر 
عرهــا، وابلتــايل تؤثــر يف اجتاهاتــه ومنهــا معرفتــه الــي يتبناهــا يف تفاعلــه مــع هــذه األحــداث 
السياســية والســلوك الــذي يتبنــاه خبصوصهــا، خاصــة يف ظــل قلــة الدراســات العربيــة الــي 
تتنــاول العلقــة بــن وســائل اإلعــلم  الرقمــي والشــأن السياســي، حيــث البــد أن يكــون 
هنــاك تكامــل بــن البحــوث العربيــة كافــة يف خمتلــف اجملــاالت للتعــرف علــى خصائصــه 
الثقافيــة والفكريــة يف التعامــل مــع األحــداث العاديــة واألزمــات السياســية وابلتــايل إعــداد 
االســرتاتيجيات الفكريــة والثقافيــة الــي مــن شــأهنا تعلــي مــن دور وفعاليــة اجملتمــع املصــري 
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وبشــكل خــاص شــبابه يف التعامــل مــع أحــداث جمتمعــه السياســية الداخليــة واخلارجيــة 
بشــكل فعــال يســاعد علــى هنضــة ومنــو اجملتمــع واســتقراره خاصــة يف ظــل أن وســائل 
اإلعــلم الرقمــي تســاعد يف أن يكــون للفــرد دورًا يف إنتــاج املعلومــة وليــس اســتقباهلا فقــط. 

أهداف الدراسة:
تســعى الدراســة لتحقيــق هــدف رئيســي يتمثــل يف: التعــرف علــى قــدرة اإلعــام 
الرقمــي يف التســويق السياســي لألحــداث السياســية وأتثــره علــى تشــكيل االجتاهــات 
السياســية لــدى اجلمهــور املصــري، ويتفــرع مــن هــذا اهلــدف الرئيســي جمموعــة مــن 

األهــداف الفرعيــة كمــا يلــي:
الكشــف عــن دالالت التغطيــة اإلعلميــة لألحــداث السياســية املختلفــة الــي مــرت - 

هبــا مصــر خــلل الفــرتة مــن 2010 حــى 2015 وكان هلــا دورًا يف التســويق السياســي 
هلــذه األحــداث. 

مــع -  التفاعــل  املصــري يف  الشــباب  يفضلهــا  الــي  الرقمــي  االتصــال  حتديــد وســائل 
ذلــك.   وأســباب  منهــا  املعلومــات  والتمــاس  السياســية  األحــداث 

األحداث السياســية الي اهتمت هبا عينة الدراســة وحرصت على املشــاركة السياســية - 
هبا، وكان اللتماس املعلومات عر اإلعلم الرقمي أتثريًا يف مشاركتهم السياسية. 

السمات االتصالية لإلعلم الرقمي من وجهة نظر الشباب املصري. - 
درجة الثقة الي يتمتع هبا اإلعلم الرقمي لدى الشباب املصري يف الشأن السياسي. - 
مصداقية اإلعلم الرقمي لدى الشباب املصري يف الشأن السياسي.  - 

اإلطار النظري للدراسة:
Information Seeking  التماس املعلومات

ميكــن تعريــف عمليــة التمــاس املعلومــات أبهنــا أي نشــاط للفــرد يقــوم بــه لتحديــد الرســالة 
الــي ميكــن أن ترضــى احتياجــات معينــة لديــه، وابلتــايل فــإن نشــاط االلتمــاس خيتلــف مــن 
فــرد آلخــر، وتُعــد نظريــة التمــاس املعلومــات مــن النظــرايت الــي تســتهدف متلقــي االتصــال 
وتركــز علــى ســلوك الفــرد يف حبثــه علــى املعلومــات مــن مصادرهــا املختلفــة والتعــرف علــى 
العوامــل الــي تؤثــر علــى هــذا الســلوك)1(،حيث الفــرد يف ضــوء هــذه النظريــة ينــوع املصــادر 
ويصنفهــا مــا بــن الرمسيــة أو غــري الرمسيــة متمثلــة يف اجلماعــات املرجعيــة وحيللهــا ويربطهــا 
ابخلــرة الســابقة، لتــأيت مرحلــة اختــاذ القــرار مبراجعــة املعلومــات اجلديــدة أو املعلومــات 

ألجــل اإلثبــات أو التغــري. 
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تنقسم املعلومات يف إطار عملية االلتماس إىل نوعن أساسين:)2(	 
 .Job information األول: معلومات ذات صلة ابلعمل

الثــاين: معلومــات عامــة أو حياتيــة Non Work information قــد تتعلــق 
ابلصحــة، االجتماعيــات، التســلية ووقــت الفــراغ وغريهــا.  

إن معظــم منــاذج الســلوك الــي تســعى لوصــف عمليــة احلصــول علــى املعلومــات الــي 
تتنــوع مصادرهــا، حيــث ركــزت غالبيتهــا علــى وصــف نشــاط البحــث واحلصــول علــى 
املعلومــات، وأســباب ونتائــج ذلــك النشــاط، أو العلقــات بــن املراحــل املختلفــة لســلوك 
البحــث عــن املعلومــات)3(، وقــد أكــدت غالبيــة النمــاذج الــي ارتبطــت ابلنظريــة علــى أن 
التمــاس املعلومــات عبــارة عــن ســلوك قصــدي أو هــادف للبحــث عــن املعلومــات وأحيــااًن 
أخــرى يكــون غــري هــادف أو عرضــي، ويتضمــن عــدة خطــوات يف أغلبهــا متعاقبــة، 
وأحيــااًن متوازيــة، تنتهــي ابلرضــا عــن املعلومــات كًمــا وكيفيــا، مث اســتخدامها للهــدف 

املطلــوب مــن االلتمــاس، وفيمــا يلــي عــرض ألهــم هــذه اخلطــوات: )4(
 االحتياجــات املعلوماتيــة: ويتــم التعبــري عنهــا مــن خــلل البحــث عــن املعلومــات    

املطلوبــة، وهــى نتيجــة جلهــل الفــرد مبوضــوع مــا، أو نقــص يف املعرفــة بــه، أو عــدم التأكــد 
مــن معلومــة مــا ختصــه، أو تعــرض الفــرد ملشــكلة أو موقــف مــا يتطلــب منــه معلومــات 

حمــددة، أو تنبــؤه ابحتماليــة وقــوع أزمــة مــا مــن الضــروري اختــاذ الــلزم حنوهــا.  
ــة: وقــد تســتخدم أحيــااًن كمــرادف للخطــوة األوىل، إال أن  2   املتطلبــات املعلوماتي

هــذه اخلطــوة حتتــوى علــى املواصفــات املرغوبــة لــدى الفــرد يف وســيلة االلتمــاس. 
 التمــاس املعلومــات: إن احلاجــة للمعلومــات تقــود الختــاذ قــرار اللتماســها مــن    

مصادرهــا املختلفــة، ويتطلــب االلتمــاس القيــام بعــدة أنشــطة للبحــث عــن املعلومــات 
املطلوبــة، وتتمثــل خطــوات االلتمــاس يف اختيــار مصــدر املعلومــات مث التمــاس املعلومــات، 
وتقييــم نتائــج هــذا االلتمــاس وتقريــر مــدى احلاجــة ملصــدر معلومــايت آخــر وصــواًل ملرحلــة 

االكتفــاء املعلومــايت.   
 اســتخدام املعلومات: وفيها يقوم الفرد ابســتخدام املعلومات الي حصل عليها،    

ونتيجــة هلــذا االســتخدام تتكــون لديــه عــدة أتثــريات قــد تكــون معرفيــة بــزايدة معلوماتــه ممــا 
ميكنــه مــن إدراك واســتيعاب املوضــوع، أو وجدانيــة بتوليــد مشــاعر، أو أحاســيس حمــددة، 

أو ســلوكية بقيامــه أو جتنبــه لســلوك معــن.  
املعلومــات حيــث أن جمــال  اســرتجاع  يعــرف أبنشــطة  مــا  النمــاذج إىل  هــذه  وتشــري 
اسرتجاع املعلومات Information Retrieval يركز على دراسة أساليب وطرق 
 Information اســرتجاع املعلومــات مــن جانــب األفــراد، وجمــال التمــاس املعلومــات
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Seeking يركــز علــى تفضيــلت واســتخدام مصــادر املعلومــات، حيــث تبــدأ مرحلــة 
تتــم عمليــة ختريــن  الفــرد مث  البيئــة اخلارجيــة إىل عقــل  مــن  مبثــريات  املعلومــات  معاجلــة 
مــن  حــدث  لــكل  خمــزون حســي  )هنــاك  احلســي  املخــزون  املثــريات يف  أو  املعلومــات 
األحــداث( ملــدة تقــل عــن النصــف اثنيــة، مث حيــدد االنتبــاه مــا ميكــن أن حيــدث بعــد 
ذلــك، فاالنتبــاه يــؤدي إىل انتقــال املثــريات إىل الذاكــرة قصــرية املــدى والذاكــرة العاملــة 
الــي ســتحافظ علــى تركيــز االنتبــاه أو نقــل املعلومــات إىل الذاكــرة طويلــة املــدى ويف هــذه 

احلالــة هــذه املعلومــات لــن يتــم نســياهنا أبــًدا. )5(
   ويعــرف مفهــوم إمكانيــة االســرتجاع أبنــه مــدى االســتعداد الســرتجاع بنــاء خمتــزن يف 
الذاكــرة، ومــدى احتمــال اســتخدامه يف معاجلــة املعلومــات، فرتكيــز وســائل اإلعــلم علــى 
قضــااي سياســية معينــة، يزيــد مــن إمكانيــة اســرتجاع أفــكار معينــة يعتمــد عليهــا األفــراد 
يف إصــدار تقييماهتــم السياســية، وكذلــك فــإن تغطيــة وســائل اإلعــلم ملشــكلة ُمعينــة متــد 
اجلمهــور مبعلومــاٍت تكــون أكثــر حضــوراً يف األذهــان حلداثتهــا، ابإلضافــة إىل ذلــك فــإن 
هــذه التغطيــة تدفــع اجلمهــور الســرتجاع املعلومــات الــي عرفوهــا قبــل ذلــك عــن املشــكلة، 
وابلتــايل فــإن املعلومــات الــي مت اكتســاهبا مؤخــرًا وتلــك الــي اكتســبت يف وقــت ســابق 

تصبــح جاهــزة يف الذهــن وابلتــايل أكثــر أتثــريًا )6(.

مراحل التماس املعلومات: )7(
الشــروع أو البــدء: وميثــل املرحلــة الــي يقــوم فيهــا املشــاركون بتحديــد اهلــدف مــن    

التمــاس املعلومــات، حيــث تكــون املعلومــات يف هــذه املرحلــة عامــة غــري موثقــة أي ترتبــط 
مبشــاعر عــدم اليقــن. 

االختيــار: ميثــل املرحلــة الــي يقــوم فيهــا املشــاركون مبناقشــة كيفيــة تقســيمهم لعمليــة  2 
التمــاس املعلومــات وحتديــد أهــم اجملــاالت املعلوماتيــة الــي يتــم البحــث فيهــا، مث الشــروع 

يف عمليــة البحــث وااللتمــاس. 
االستكشــاف: يتــم ختطيــط ذلــك بوضــع تصــور لعــدد مــن األســئلة للبحــث عــن    

الــي يتــم فيهــا التدقيــق لتقنــن التصــور الشــخصي، وتقليــل  املعلومــات، وهــي اخلطــوة 
مشــاعر الشــك واالرتبــاط حــول املوضــوع جمــال البحــث واالهتمــام. 

الصياغــة: املرحلــة الــي يتــم فيهــا بلــورة طريقــة البحــث عــن املعلومــات، حيــث أن    
املعلومــات الــي يصــل هلــا يف هــذه املرحلــة مواجهتــه صعوبــة يف احلصــول عليهــا تصاحبهــا 

مشــاعر زايدة يف الثقــة.
اجلمــع: جتميــع لكافــة املعلومــات الــي مت احلصــول عليهــا بعــد البحــث، حيــث    
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يتفاعــل الفــرد بــكل بسلســة مــع نظــام املعلومــات وبــكل ثقــة حيــث حتليــل املوضــوع عــن 
طريــق اختيــار املعلومــات وتقييمهــا.

التقــدمي أو العــرض: تتمثــل يف االســتجاابت الــي يقــوم هبــا األفــراد بعــد تعرضهــم    
للمعلومــات بعــد مجعهــا أي بعــد التماســهم للمعلومــات، والــي قــد تنتهــي ابلشــعور ابلثقــة 
املطلقــة يف املعلومــات الــي مت التوصــل هلــا أو التأكــد مــن عــدم جــدوى املعلومــات الــي مت 

التوصــل هلــا وابلتــايل إعــادة حماولــة التمــاس معلومــات جديــدة. 

أهم العوامل املؤثرة على عملية التماس املعلومات: 
هنــاك عوامــل تتعلــق ابلوســيلة اإلعلميــة مصــدر االلتمــاس: فقــد أشــار إىل مــا يعــرف 
بســلوكيات التمــاس املعلومــات Information Seeking Behaviors مــن 
مصــادر املعلومــات، وأنــه يتــم اختيــار الوســيلة وفًقــأ لعــدة عوامــل وهــو مــا يطلــق عليــه 
Channel Beliefs والــي هــي عبــارة عــن خليــط مــن األســاليب اإلدراكيــة الفعالــة 

لتقييــم مصــادر املعلومــات،)8( مثــل:
- التكلفة املادية لتلقي الوسيلة، وقيود الوقت وحمدوديته.

- املهارات املطلوبة الستخدامها، اجلهود املبذولة لتلقي املعلومة من خلهلا.
- درجــة تلبيــة الوســيلة للحتياجــات املعلوماتيــة لــدى الفــرد، ومــدى توافــر معلومــات 
إشــباع  أو  حمــددة،  أهــداف  خلدمــة  املعلومــات  هــذه  وتوظيــف  املوضــوع،  عــن  ســابقة 
حاجــات أساســية يف موضــوع معــن، إىل جانــب البحــث عنهــا جملــرد التســلية والرتفيــة)9(.

- عوامــل متعلقــة بتأثــري املتغــريات الدميوغرافيــة كالعمــر والنــوع والتعليــم، مهــارات الفــرد 
وكفاءتــه، القــدرات اللغويــة، طبيعــة التخصــص املهــي والعمــل، االتصــال الشــخصي مــع 
اآلخرين، ميل األفراد للتعرض االنتقائي للمعلومات الي تؤيد اجتاهاهتم وفَقا الهتمامات 
األفــراد وتفضيلهتــم وجتنــب أي حماولــة للتأثــري أو التحكــم مــن أجهــزة اإلعــلم)10(، عاطفــة 

الفــرد ومشــاعره ومزاجــه الشــخصي عنــد التمــاس املعلومــات)11( .
    ابإلضافة إىل عوامل أخرى مثل أتثري املتغريات الثقافية، وذلك عند التماس مجهور 
دولــة مــا ملعلومــات مــن مصــادر دولــة أخــرى ذات ثقافــة خمتلفــة، وحتتــوى علــى متغــريات: 
الســياق Context مبــا لــه مــن أثــر ابلــغ يف وليــد املعــى املــراد مــن ثقافــة ألخــرى، 
 ، Power Distanceواجتاهاهتــا  Information Flow املعلومــات تدفــق 
مبعــى مكانــة الدولــة يف ســلم القــوى، إذا مــا كانــت قائــدة أو اتبعــة، وهــل هــي مصــدرة 

للمعلومــات أم مســتهلكة هلــا. 
ابإلضافة إىل أتثري بنية وطبيعة اجملتمع واملرحلة الي مير هبا، إذا ما كان يف حالة استقرار 
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أو أتزم لألوضــاع، والبيئــة الــي تعمــل فيهــا وســائل اإلعــلم، حيــث يؤثــر نــوع الوســائل 
املســتخدمة يف جمتمــع مــا علــى تفضيــل األفــراد لوســيلة معينــة كمصــدر للمعلومــات، كمــا 
أثبتــت الدراســات أنــه كلمــا زادت حالــة القلــق وعــدم االســتقرار يف جمتمــع مــا، كلمــا 

زادت درجــة التمــاس املعلومــات عــن األحــداث املختلفــة لــدى أفــراده. 

فروض نظرية التماس املعلومات )2 ( :
 يــؤدي عــدم إدراك الفــرد لوجــود مصــدر املعلومــات إىل عــدم اســتخدام هــذا املصــدر .1 

كوســيلة اللتمــاس املعلومــات.
 ملتمســو املعلومــات النشــيطون يســتطيعون خلــق بيئــة معلوماتيــة فعالــة ألنفســهم، .2 

بغــض النظــر عمــا توفــره هلــم بيئتهــم األصليــة مــن إمــكاانت معلوماتيــة. 
العوامــل .3  ابختــلف  وذلــك  للمعلومــات  التماســهم  يف  األفــراد  نشــاط  خيتلــف   

هلــم.  الدميوغرافيــة 
 يســتخدم األفــراد مصــادر املعلومــات اإللكرتونيــة املباشــرة ألهــداف خمتلفــة نظــرًا ألن .4 

التصفــح يف حــد ذاتــه جيمــع بــن كونــه وســيلة اللتمــاس املعلومــات وأســلوب حبثــي مرئــي. 
وقد انتهت الدراسات اخلاصة بنظرية التماس املعلومات للعديد من النتائج أمهها )13(:

 أن سلوك التماس املعلومات هو سلوك قابل القياس علميا..1 
 اختــلف أهــداف التمــاس املعلومــات مــن شــخص آلخــر، وتتحــدد غالبًــا يف املعرفــة .2 

والتسلية.
 تتعــدد النشــاطات املصاحبــة لســلوك االلتمــاس وفًقــا لطبيعــة املعلومــات الــي حيتاجهــا .3 

األفراد. 
 يتحدد نوع مصدر املعلومات وفًقا لطبيعة املعلومات ونشاط األفراد. .4 
 يتوقف التماس املعلومات من مصدر معن على:.5 

سهولة الوصول ملصدر املعلومات. - 
درجة الثقة يف مصدر املعلومات. - 
سهولة التعامل مع مصدر املعلومات.- 
التأثــري القــوي للتصــال الشــخصي كمصــدر للمعلومــات، وأنــه حيظــى بدرجــة عاليــة - 

مــن الثقــة.
دائًمــا، -  املعلومــات  التمــاس  املصــدر األول يف  ليســت  وســائل اإلعــلم اجلماهــريي 

فبعــض القضــااي يدركهــا اجلمهــور مــن مصــادر متعــددة، كقضــااي السياســة اخلارجيــة عندمــا 
ختتلــف مــع سياســة اجملتمــع أو السياســة اإلعلميــة. 
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تقنيــات االتصــال احلديثــة خاصــة اإلنرتنــت تصــدرت قائمــة مصــادر املعلومــات يف - 
بعــض الدراســات.

هنــاك متغــريات عديــدة تتصــل بســلوك التمــاس املعلومــات وتؤثــر عليــه كالتعليــم والنــوع - 
ومســتوى املعرفــة. 

تناولــت الدراســات املرتبطــة بنظريــة التمــاس املعلومــات مواقــف متعــددة مثــل التمــاس - 
املعلومــات يف أوقــات األزمــات، والتمــاس املرضــي للمعلومــات. 

الدراسات السابقة: 
    تنوعــت الدراســات العربيــة واألجنبيــة الــيت تناولــت العاقــة بــن وســائل اإلعــام 
الرقمــي والقضــاي اجملتمعيــة وخاصــة السياســية، وســوف يتــم مناقشــتها طبقــاً للمحــاور 

التالية:
أواًل: الدراســات الــي أكــدت علــى تقــدم وســائل اإلعــلم الرقمــي كمصــدر رئيســي 

للمعلومــات.
اثنيــا: الدراســات الــي تناولــت التمــاس املعلومــات مــن خــلل اإلعــلم الرقمــي خبصــوص 

القضااي السياســية. 
ــا: الدراســات الــي تناولــت أتثــريات التمــاس املعلومــات عــر اإلعــلم الرقمــي علــى  اثلًث

اجلمهــور. 
رابًعــا: الدراســات الــي تناولــت مميــزات اإلعــلم الرقمــي املؤديــة الرتفــاع قدرتــه التأثرييــة 

يف نشــر املعلومــات ووصوهلــا للجمهــور.
أواًل: الدراســات الــيت أكــدت علــى تقــدم وســائل اإلعــام الرقمــي كمصــدر رئيســي 

للمعلومات
أكدت الدراســات على أن اإلعلم الرقمي عامة ومواقع التواصل االجتماعي خاصة، 
ميثــل املصــدر األول للشــباب يف احلصــول علــى املعلومــات السياســية، كدراســة أمحــد 
حممــد فهمــي )٢٠١٦()  ( الــيت توصلــت إىل أن الفيــس بــوك أييت يف املرتبــة األوىل مــن 
حيــث اعتمــاد املبحوثــن وذلــك بنســبة 14.1٪، يليــه يف املرتبــة الثانيــة املواقــع اإلخباريــة 
علــى اإلنرتنــت بنســبة 13.2٪، مث املواقــع اإللكرتونيــة للصحــف يف املرتبــة الثالثــة بنســبة 
أمــا   .٪6.7 بنســبة  تويــرت  وأخــريًا   ٪9.3 بنســبة  لليوتيــوب  الرابعــة  واملرتبــة   ٪12.6
فيمــا خيــص الوســائل التقليديــة، فقــد جــاءت القنــوات الفضائيــة يف املرتبــة األوىل بنســبة 
15.9٪، مث الصحــف بنســبة 11.3٪، واملرتبــة الثالثــة للراديــو بنســبة 9.1٪، وأخــريًا 
احملطــات التليفزيونيــة األرضيــة بنســبة 7.8٪، وتتفــق النتائــج الســابقة مــع دراســة شــيماء 
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عبــد النــي أبــو عامــر ٢٠١٢)  (، حيــث تقــدم اإلنرتنــت علــى التليفزيــون كوســيلة، حيــث 
جــاء موقــع فيــس بــوك جــاء يف مقدمــة املواقــع الــي اعتمــد عليهــا املبحوثــون، مث املواقــع 

اإلخباريــة مث الصحــف اإللكرتونيــة مث موقــع تويــرت وأخــريًا التليفزيــون املصــري.
   كمــا أكــدت دراســة هيــام أنــور أمحــد أبــو زيــد، )٢٠١٦()  ( علــى أن موقــع 
الفيــس بــوك جــاء يف الرتتيــب األول مــن بــن مواقــع التواصــل االجتماعــي كأكثــر املواقــع 
اســتخداًما مــن قبــل أفــراد العينــة، تــله يف املراكــز األربعــة األوىل ابلرتتيــب موقــع اليوتيــوب، 
العينــة  أفــراد  مــن  نســبة 73%  وأن  انســتجرام،  فموقــع  تويــرت،  مث  بــلس،  مث جوجــل 

حريصــون علــى متابعــة األزمــات السياســية مــن خــلل مواقــع التواصــل االجتماعــي. 
وأكــدت دراســة هنــي عاطــف العبــد )٢٠١٥()7 (،علــى ارتفــاع اعتمــاد عينــة الدراســة 
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي بدرجــة كبــرية بنســبة 23.8٪، االعتمــاد بدرجــة 
متوســطة بنســبة 55.8٪، واالعتمــاد بدرجــة قليلــة بنســبة 20.5٪، وتبــن أن معــدالت 
الثقــة يف مضمــون شــبكات التواصــل االجتماعــي هــي: أثــق بدرجــة كبــرية بنســبة٦٪، أثــق 

بدرجــة متوســطة 74.3٪، وأثــق بدرجــة حمــدودة ٪19.8

اثنيــا: الدراســات الــيت تناولــت التمــاس املعلومــات مــن خــال اإلعــام الرقمــي 
خبصــوص القضــاي السياســية  

 )20 9( ) 8(Kai Kasper & Moritz  Jensen   وقد خلصت دراسة كل من
، أمهية الفيس بوك وتطوره كمصدر شامل للمعلومات، حيث أظهرت النتائج أن اإلانث 
أكثــر اخنراطــاً يف البحــث عــن املعلومــات علــى الفيــس بــوك مــن الذكــور، كمــا بينــت أن 
األصغــر ســًنا هــم أكثــر نشــاطًا ولديهــم املزيــد مــن جهــات االتصــال علــى الفيــس بــوك 
عنــد الرتكيــز علــى البحــث عــن املعلومــات، بينمــا يبــدو أن املســتخدمن األكــر ســًنا أكثــر 

مشــاركة، ممــا يعكــس االختلفــات املرتبطــة ابلعمــر يف اختيــار واســتخدام الوســائط.
 أوضحــت دراســة )هبــة صــاحل أبــو ســريع، 9 20()19( أن أهــم دوافــع الشــباب 
الســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــى هــي التعــرف املعلومــايت علــى كل مــا هــو جديــد، 
والتعــرف علــى األخبــار واملعلومــات، ألن هبــا مــا ال جيــدوه يف وســائل اإلعــلم التقليديــة، 
إىل جانــب التســلية والرتفيــة ومشــاهدة الصــور واألفــلم واملسلســلت واألغــاين، التخلــص 
مــن امللــل وشــغل أوقــات الفــراغ، وكانــت أهــم مواقــع التواصــل االجتماعــي الــي يلتمســوا 
املعلومــات منهــا، الفيــس بــوك، الواتــس أب، أنســتجرام، يوتيــوب، تويــرت، جوجــل بلــس، 

مــاى ســبيس.
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 كمــا خلصــت دراســة )هنــي الســيد عبــد املعطــي، 7 20( )20( إىل كثافــة اســتخدام 
النخبــة املصريــة لوســائل اإلعــلم اجلديــدة ابعتبارهــا اســرتاتيجية اتصــال ســهلة للوصــول 
للجماهــري، وهــو مــا يؤكــد علــى أن هــذا النمــوذج مل يعــد جمــرد حالــة ترفيهيــة أو أداة 
بــل أصبــح يف صلــب العمليــة اإلعلميــة والسياســية، فقــد اخرتقــت وســائل  للتســلية، 
اإلعــلم اجلديــدة كل وســائل اإلعــلم األخــرى يف أوســاط النخبــة يف اجملتمــع، وهــو مــا 
يعطي مؤشــرًا قوايًّ على دور وســائل اإلعلم اجلديدة الفاعل يف العملية السياســية وعلى 
مســتوى الفاعلــن والنخــب وقــادة الــرأي، كوســائل يتــم مــن خلهلــا احلــوار والتخاطــب 

والتفاعــل اآلين.
أكــدت دراســة ) David Westerman& other  20   )2 علــى أن مواقــع 
التواصــل االجتماعــي أصبحــت مصــدرًا هاًمــا للمعلومــات، وأيًضــا هلــا أمهيــة كبــرية لــدى 
مســتخدمي تلــك املواقــع وخاصــة يف أوقــات املخاطرواألزمــات، وأن املعلومــات أصبحــت 
متوافرة  بشكل كبري يف أيدي املستخدمن بدالً من املبدعن والنخب، وهناك علقة بن 
 ،lev	 on, Azi( مصداقيــة املعلومــات وزايدة اجلانــب املعــريف لألفــراد، وأشــارت دراســة
2 20( )22(إىل أن موقع اليوتيوب يلعب دورًا هاًما يف احلملت السياسية ويشجع على 
املشــاركة السياســية ويزيــد التواصــل بــن املواطنــن والسياســين خاصــة علــى املســتوي احمللــي.  
 ،)2 (Jody C Baumgartner Jonathan S Morris  20 0 وتوصلــت دراســة
ألمهيــة مواقــع الشــبكات االجتماعيــة )الفيــس بــوك، يوتيــوب ومــاي ســبيس( كمصــدر 
مــن مصــادر املعلومــات اخلــاص للشــباب حــول االنتخــاابت الرائســية األمريكيــة 2008 

والدعايــة االنتخابيــة للمرشــحن.  
كمــا أوضحــت دراســة )عريــف رؤوف،٢٠١١( ) 2( أن وســائل االعــلم اجلديــدة 
تســهم يف تعزيــز احلــوار السياســي يف البــلد، ولديهــا القــدرة لتكــون مبثابــة وســائلإلعلم 

البديــل يف ظــل غيــاب املصــادر التقليديــة لألخبــار واملعلومــات. 
أن  بينــت  والــيت   ،)2 (  )200 9(  Moamenla Ameدراســة كذلــك 
الوعــي السياســي لــدى الناخبــات يقــاس مــن خــلل معرفــة مســتوى االهتمــام السياســي 
لديهــن كذلــك منــط اســتخدامهن لوســائل اإلعــلم واملناقشــات السياســية الــي يتحــاورن 
فيهــا، كذلــك أن الوعــي السياســي لــدى الناخبــات عينــة الدراســة هــو وعــي سياســي 
متوســط،كما أوضحــت النتائــج أن الوعــي السياســي احملــدود لــدى املــرآة يؤثــر بــدوره علــى 

مشــاركتها يف احليــاة السياســية.
 



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
734 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

ــا: الدراســات الــيت تناولــت أتثــرات التمــاس املعلومــات عــرب اإلعــام الرقمــي  اثلًث
علــى الشــباب 

   توصلــت دراســة )هيــام أنــور أمحــد أبــو زيــد، ٢٠١٦( ) 2( علــى وجــود علقــة 
ارتباطيــة دالــة بــن حجــم اهتمــام الشــباب مبتابعــة األزمــات السياســية مــن خــلل مواقــع 
التواصــل االجتماعــي وبــن حجــم التأثــريات )املعرفيــة- الوجدانيــة- الســلوكية( املرتتبــة 

علــى هــذا االهتمــام. 
أنــه مــن خــلل  كمــا توصلــت دراســة مهــا مصطفــي حممــود )٢٠١٥()27(، إىل 
التفاعــل مــع الفيــس بــوك ميكــن التأثــري يف اآلخريــن، حيــث بلغــت نســبة األفــراد اللذيــن 
أتثــروا بوجهــات نظــر اآلخريــن يف أتييــد مرشــح معــن ممــا يؤثــر علــى قــرار التصويــت 
63.3٪، كمــا بينــت النتائــج أنــه كلمــا زاد التعــرض للفيــس بــوك زاد االنغمــاس السياســي 
والتعامــل مــع اجملموعــات السياســية وقــد يرجــع ذلــك إىل أن الفيــس بــوك مــن خــلل مــا 
يتيحــه مــن تعــدد يف اآلراء فإنــه يتيــح الفرصــة إىل زايدة قناعــة الفــرد بــرأي معــن ممــا يعمــل 

علــى زايدة ارتباطــه ابلعمليــة السياســية وزايدة تفاعلــه السياســي عــر الفيــس بــوك، 
وتتفــق مــع النتائــج الســابقة دراســة عبــر الشــربيين )٢٠١٣()28(،والــي كشــفت 
عــن تراجــع يف اعتمــاد الشــباب علــى احملطــات اإلذاعيــة والقنــوات التليفزيونيــة الرمسيــة، 
وكذلــك الصحــف املطبوعــة للتعــرف علــى الرامــج االنتخابيــة ملرشــحي الرائســة، يف مقابــل 
زايدة اعتمادهــم علــى القنــوات الفضائيــة اخلاصــة واملواقــع اإللكرتونيــة للصحــف ومواقــع 
التواصــل االجتماعــي، كمــا أثبتــت اختبــارات الفــروض وجــود علقــة ارتباطيــة بــن طبيعــة 
الســلوك  الرائســة عــام ٢٠١٢( وبــن  السياســي ملرشــحي  التســويق  التعــرض حلمــلت 
االنتخــايب للشــباب املصــري، لكنهــا مل تثبــت أيــة علقــة بــن طبيعــة هــذا التعــرض وبــن 

املشــاركة يف االنتخــاابت.
وتعليًقــا علــى النتائــج الســابقة والــي تــرى خبصوصهــا الباحثــة بــروز أتثــري ثقافــة الفــرد 

السياســية يف التأثــر ابملعاجلــة اإلعلميــة لوســائل اإلعــلم الرقمــي.
 وهــو مــا أثبتــه أيًضادراســة Ran Wei )  20()29(،والــي اســتهدفت التعــرف 
علــى العلقــة بــن إدراك املبحوثــن  للتأثــري املتوقــع لألخبــار حــول احلمــلت االنتخابيــة يف 
دولــة اتيــوان، أثبتــت نتائجهاصحــة الفــرض اخلــاص ابلتحيــز اإلدراكــي للمبحوثــن واملتعلــق 

بكوهنــم أكثــر أتثـٌـراً ابألخبــار املتعلقــة ابالنتخــاابت الرائســية يف اتيــوان.
 Daekyung Kim & Thomas J  دراســة أيًضــا  خلصــت  الســياق،  ذات  ويف 
Johnson ) 200( )30(، والــي ســعت إىل اكتشــاف أتثــري اســتخدامات اإلنرتنــت يف 
األخبــار السياســية واملعلومــات علــى االجتاهــات السياســية يف االنتخــاابت العامــة ٢٠٠٤ 
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بكــوراي اجلنوبيــة، إىل أن أتثــري اإلنرتنــت جــاء كمفاجــأة كبــرية للسياســة الكوريــة يف ٢٠٠٢ 
أثنــاء احلملــة الرائســية ،وقــد بينــت النتائــج أن املســتجيبن هلــذه الدراســة كانــوا مــن األكثــر 
اهتماًمــا ابلسياســة ولديهــم اجتاهــات سياســية حمــددة وقــد أظهــروا اهتماًمــا أكــر ابلسياســة 
وابحلملــة االنتخابيــة وتقريبًــا كل املبحوثــن كان لديهــم نيــة قويــة للتصويــت، ومعظــم الذيــن 
اســتجابوا هلــذه الدراســة كان لديهــم اســتعداًدا عالًيــا للمشــاركة السياســية منــذ أن أصبحــوا 

مســتخدمن لإلنرتنــت.

رابًعــا: الدراســات الــيت تناولــت مميــزات اإلعــام الرقمــي املؤديــة الرتفــاع قدرتــه 
التأثريــة يف نشــر املعلومــات ووصوهلــا للشــباب. 

أكــدت العديــد مــن الدراســات علــى متيــز اإلعــلم الرقمــي بعنصــر الصــورة الــي تفســر 
األحداث بشكل أوضح، وعنصر الفيديو سواء الثابت أو املتحرك ومنها دراسة الشيماء 
حممــد حممــد طــه أبــو اخلــر، 9 20()31( حــول صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي  
والــي تســتخدم أســاليب املعاجلــة الفنيــة للصــورة الرقميــة »كتقنيــة الفوتومونتــاج« والقطــع 
واالختــزال وتنويــع زوااي االلتقــاط ممــا أدى للختــلف ىف متثيــل الصــورة وأثــر بشــكٍل كبــري 
علــى فهــم وتذكــر األحــداث لــدى املبحوثــن، وأثبتــت النتائــج تفضيــل املبحوثــن للصــور 
امللونــة واملصحوبــة ابلنــص، وضعــف كفــاءة التمثيــل املعرفيللصــور األرشــيفية، وكفــاءة متثيــل 
الصــور الســاخرة ملــا هلــا مــن أتثــري إجيــايّب علــى خلــق تصــورات األحــداث وتوقعهــا بشــكٍل 
كبــري، ويرجــع ذلــك إلتقــان الصفحــة اســتخدام التكوينــات املركبــة كدمــج الصــورة مــع 

الرســوم أو دمــج الصــورة مــع النــص. 
كماكشــفت دراســة )أمســاء البــدري عبــد العليــم، 8 20()2 (عــن إدراك مميــزات 
اإلعــلم اجلديــد وتوظيفــه يف النشــر السياســي، حيــث بــن الدراســة اســتطاعت كل مــن 
احلركتــن حمــل الدراســة )كفايــة، 6 إبريــل( التواصــل واإلعــلن عــن نفســها مــن خــلل 
املوقــع والصفحــة، لكــن حركــة كفايــة تفوقــت ىف اســتغلل إمــكاانت مواقــع التواصــل 
االجتماعــى ابملقارنــة حبركــة شــباب 6 أبريل،علــى الرغــم مــن أن حركــة شــباب 6 أبريــل 
متلــك موقًعــا يتيــح هلــا إمــكاانت أكثــر مــن صفحــة فيســبوك، إال أهنــا اهتمــت ابســتيفاء 
املوقــع مــن حيــث الشــكل؛ ومتتلــك حركــة 6 أبريــل صفحــات علــى مواقــع أخــرى تغطــى 
عليهــا كل فاعليــات احلركــة، وإن حركــة شــباب 6 أبريــل رغــم امتلكهــا حســاابت علــى 
كل مواقــع التواصــل االجتماعــى إال أهنــا مل تســتغل مجيــع إمــكاانت كل موقــع كمــا حــدث 
ابلنســبة حلركــة كفايــة، وابلتــايل تبــن تفــوق حركــة كفايــة ىف اســتخدام اإلعــلم اجلديــد 
وإمــكاانت  لقــوة  أبريــل، وإدراكهــا  قورنــت حبركــة شــباب 6  مــا  إذا  أهدافهــا  لتحقيــق 
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اإلعــلم اجلديــد، وكيفيــة اســتخدامه االســتخدام األمثــل، ورمبــا يرجــع ذلــك إىل أن حركــة 
كفايــة تدرجــت ىف اســتخدام اإلعــلم اجلديــد منــذ ظهــوره مــع بدايــة جــروابت الياهــو 
مــرورًا ابملنتــدايت واملــدوانت واملواقــع اإللكرتونيــة، وصــواًل للفيســبوك، وعلــى الرغــم مــن 
توافــر العنصــر الشــباىب الــذى يتقــن اســتخدام اإلعــلم اجلديــد حبركــة شــباب 6 أبريــل إال 
أهنــم اهتمــوا أبن يكــون للحركــة حســااًب علــى مجيــع مواقــع التواصــل االجتماعــى؛ ممــا أدى 

إىل تشــتت اجلهــد.
وأشــارت دراســة )بســمة علــى حييــي، 7 20( )  ( خبصــوص درجــة فاعليــة وســائل 
اإلعــلم اجلديــدة علــى ســلوك –أفــراد العينــة-أبن جــاء يف املرتبــة األويل )مواقــع التواصــل 
االجتماعــي كالفيســبوك وتويــرت( واجتــاه عــام تفاعليــة أكثــر إجيابيــة، كمــا أكــدت دراســة 
)نورهــان حممــد أمحــد، 2015( )34( علــى مســامهة مواقــع التواصــل االجتماعــي يف رفــع 
ســقف حريــة الــرأي والتعبــري، وهــو األمــر الــذي يدفــع الشــباب للتعبــري حبريــة عــن أرائهــم 
السياســية والثقافيــة واالختلفــات الدينيــة والعرقيــة، فقــد قدمــت جمــااًلألن جتــد كل فئــة مــن 

يشــبهها للتجانــس معهــا، وتدعــم اآلراء فيمــا بينهــا دون رقيــب. 
وقــد بينــت دراســة )عــا عبــد القــوي عامــر ٢٠١٧( )  ( حــول دور وســائل اإلعــلم 
الرقميــة يف تفعيــل املشــارکه السياســيه للشــباب اجلامعــي، وذلــك مــن خــلل الــدور الــذی 
تقوم به وســائل اإلعلم الرقمية فی تفعيل املشــارکة السياســية لطلب اجلامعات املصرية 
ابلتطبيــق علــی اإلنتخــاابت الرملانيــة ٢٠١٥، وأظهــوت  النتائــج  إلــی أن نســبة کبــرية 
مــن طــلب اجلامعــة ينضمــون ملناقشــة القضــااي السياســية عــر وســائل اإلعــلم الرقميــة 
وذلــك نتيجــة الرتفــاع نســبة اســتخدام الصفحــات واملواقــع السياســية مــن قبــل الشــباب 
اجلامعــي وقــد ظهــر ذلــك مــن خــلل مشــارکة الشــباب سياســياً عــر وســائل اإلعــلم 
الرقميــة ومــن أبرزهــا إرســال الفيديوهــات السياســية عــر الفيــس بــوك واليوتيــوب الــذي 
أظهــرت النتائــج أن تلــك املواقــع جــاءت فــی الرتتيــب األول مــن حيــث نســبة االســتخدام 
وهــی نتيجــة منطقيــة تتفــق مــع طبيعــة االحــداث الــي شــهدهتا مصــر منــذ ٢٥ ينايــر حــى 
٣٠ يونيووالــذي مت مــن خــلل مواقــع التواصــل االجتماعــي، كذلــك تبــن وجــود علقــة 
بــن اعتمــاد طــلب اجلامعــة علــی وســائل اإلعــلم الرقميــة واملعرفــة السياســية لديهــم حيــث 
جــاءت تلــك العلقــة متوســطة الداللــة کمــا أظهــرت وجــود فــروق بــن طــلب اجلامعــة 
واملعرفــة السياســية لديهــم وجــاءت النتيجــة لصــاحل طــلب جامعــة القاهــرة عــن جامعــة 

ســيناء- عينــة الدراســة-  مــن حيــث ارتفــاع نســبة املعرفــة السياســية لديــه.
وكشــفت دراســة )دينــا فــاروق أبــو زيــد،   20()36( عــن بعــض مميــزات اإلعــلم 
الرقمــي مثــل ارتفــاع هامــش احلريــة الكبــري لإلعــلم الرقمــي، وتنــوع األشــكال التفاعليــة 
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املتاحــة ابإلعــلم الرقمــي وارتفــاع قدرتــه علــى التواصــل مــع اجلمهــور بشــكل يعظــم مــن 
فعاليــة عمليــة التواصــل، إىل جانــب متيــزه خباصيــة األرشــفة االلكرتونيــة.

أن  )7 (إىل   )20 2  ،Manago, Adriana M (دراســة أشــارت  كمــا 
شــبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك تُعد من أكثر الشــبكات انتشــاراً بن الشــبكات 
االجتماعيــة األخــرى، وذلــك ملــا تتمتــع بــه مــن التحديثــات الفوريــة ملــا هبــا مــن معلومــات 
وأخبــار، وقدرهتــا علــى تلبيــة االحتياجــات النفســية للجمهــور، كمــا أن مواقــع التواصــل 
االجتماعــي تعمــل علــى حتقيــق عنصر«املشــاركة« عــر إجيــاد وعــي مشــرتك ابلقضيــة 
اجملتمعيــة، وهــو مــا جيعــل مبقــدور املواطنــن االلتفــاف حــول موقــف متقــارب خبصــوص أي 

قضيــة جمتمعيــة تثــار عــر هــذه الســاحة االفرتاضيــة )38(.
  ،Lilleker & Malago ) 20 0(  ) 9( وكشــفت دراســة ليكــر وماجلــون
والي استهدفت التعرف على مستوايت التفاعلية بن املرشحن يف االنتخاابت الرائسية 
الفرنســية وبــن مجهــور املواقــع اإللكرتونيــة، وذلــك لتوضيــح العلقــة بــن األيديولوجيــة 
السياســية ودرجة التفاعلية عر تلك الصفحات، عن اختلف طريقة تفعيل كل مرشــح 
لوظائــف اإلنرتنــت، فاملرشــحة روايل اهتمــت بســماته التفاعليــة لتــرز ارتباطهــا ابلتقاليــد 
االشــرتاكية، بينمــا املرشــح ســاركوزي ونظــراً مليولــه احملافظــة كان أكثــر حرصــاً يف ذلــك.

كمــامت تفعيــل مســات اإلنرتنــت يف حتقيــق وظائفــه التقليديــة يف نشــر املعلومــات وحشــد 
املتطوعــن للحمــلت واملترعــن 

 أما دراسة Daniel Riffe, Stephen Lacy, and Miron Varouhakis )2008()0 (،فقد 
بينــت أن قلــة تكلفــة اإلنرتنــت ومساتــه التفاعليــة جعلــت نســبة ملحوظــة مــن اجلمهــور 
تعتمــد عليــه كمصــدر ذو قيمــة يف احلصــول علــى املعلومــات املتعمقــة حــول الصحــة 
والعلــوم واألعمــال، وهــذا يرجــع إىل أن ختزيــن وتوزيــع مثــل هــذه املعلومــات علــى اإلنرتنــت 
جيعلهــا أرخــص ابملقارنــة بوســائل اإلعــلم التقليديــة وابلتــايل فــإن اإلنرتنــت حتمــل أمــًل يف 
إمكانيــة الســماح للنــاس ابلوصــول ملعلومــات متخصصــة وعميقــة وهــو ماجعــل اإلنرتنــت 

واحــدة مــن أهــم مصــادر املعلومــات وممــا زاد مــن ذلــك قــوة البحــث علــى اإلنرتنــت.

حدود االستفادة من الدراسات السابقة:
تعــددت أوجــه االســتفادة مــن الدراســات الســابقة وفقــاً ملراحــل إعــداد الدراســة احلاليــة 
ومتطلبــات إجراءهــا، فجــاءت علــى مســتوايت عــدة، كمــا ســُيعرض بعضهــا خــال 

النقــاط التاليــة:
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 مت حتديــد وبلــورة مشــكلة الدراســة وتســاؤالهتا وفروضهــا يف ضــوء نتائــج الدراســات 	 
الســابقة، كذلــك املســامهة يف وضــع مقاييــس لبعــض املتغــريات، والتعريفــات اإلجرائيــة 

اللزمــة يف الدراســة.
الــي 	  النظريــة  واألطــر  ونتائجهــا  الســابقة  الدراســات  علــى  االطــلع  خــلل  مــن   

هــو  احلاليــة  للدراســة  املناســب  النظــري  اإلطــار  يكــون  أن  الباحثــة  اســتخدمتها، رأت 
التمــاس املعلومــات، حيــث وجــد أن أغلــب الدراســات الســابقة تلجــأ للعتمــاد علــى 
هــذه النظريــة عنــد دراســة علقــة اجلمهــور بوســائل اإلعــلم يف األوقــات العاديــة وكذلــك 
أوقــات األزمــات يف حــاالت التغيــري السياســي اجلزئــي والكلــي، حيــث التعــرف علــى 

كيفيــة التمــاس اجلمهــور للمعلومــات عــن القضــااي السياســية الختــاذ قرارهــم. 
 االســتفادة مــن الدراســات الســابقة يف الربــط بــن نتائجهــا ونتائــج الدراســة احلاليــة، 	 

وحتديــد أوجــه االتفــاق واالختــلف بينهــم، ســواء فيمــا يتعلــق بنتائــج اإلجــاابت عــن 
التســاؤالت األساســية للدراســة، أو االختبــارات اخلاصــة ابلفــروض.

التسويق السياسي وتوظيفه لإلعام الرقمي: •
أدت التطــورات التكنولوجيــة يف جمــاالت االتصــاالت وتقنيــات اإلنتــاج اإلعلمــي يف 
مرحلتهــا الرقميــة مبــا تضمنتــه مــن ثــراء يف وســائط الســمات واإلمــكاانت اجلديــدة إىل 
ظهــور وســائل اتصــال جديــدة حمملــة بــكل مــزااي التكنولوجيــا احلديثــة. وأصبــح احلديــث 
عــن اإلعلمــي اجملتمعــي احلديــث أو اإلعــلم اجلديــد أو اإلعــلم الرقمــي أو االلكــرتوين، 
أو التفاعلــي يرتكــز علــى أن البشــرية أمــام حقبــة جديــدة فرضتهــا التحــوالت الــي حتققــت 
مــع ظهــور التكنولوجيــات اجلديــدة للمعلومــات واالتصــال، ولقــد أدت الثــورة الرقميــة إىل 
بــروز شــكلن مــن اإلعــلم مل يكــن هلمــا وجــود مــن قبــل، وهــذان الشــكلن مهــا: اإلعــلم 
التقليــدي احملــول إلكرتونيــا، أو النســخ االلكرتونيــة مــن اإلعــلم التقليــدي، إضافــة إىل 
فقــد تكــون علــى شاشــة  الــذي يتخــذ أشــكااًل ووســائط متنوعــة  اإلعــلم االلكــرتوين 
احلاســوب املرتبــط بشــبكة اإلنرتنــت، أو علــى شاشــة احلاســب اللوحــي احملمــول، أو علــى 

شاشــة اهلاتــف احملمــول)42( .
فــإذا مــا كان اإلعــلم اجلماهــريي هــو إعــلم القــرن العشــرين, فــإن اإلعــلم الشــخصي 
والفــردي هــو إعــلم القــرن اجلديــد، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن تغيــري للنمــوذج االتصــايل 
املــوروث مبــا يســمح للفــرد العــادي إيصــال رســالته إىل مــن يريــد يف الوقــت الــذي يريــد، 
االتصــايل  النمــوذج  وفــق  أســفل  اىل  أعلــى  مــن  وليــس  االجتاهــات  واســعة  وبطريقــة 
التقليــدي، فضــًل عــن تبــي هــذه املواقــع تطبيقــات الواقــع االفرتاضــي وحتقيقــه مليــزات 
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الفرديــة والتخصيــص وجتــاوزه ملفهــوم الدولــة الوطنيــة واحلــدود الدوليــة)43(.
   ومتيــز اإلعــلم الرقمــي بقدرتــه علــى التفاعــل مــع القضــااي اجملتمعيــة املختلفــة ســواء 
مــع  بــرز بشــكل كبــري  أنــه  الفنيــة وغــريه، إال  أو  الثقافيــة  أو  أو االقتصاديــة  السياســية 
األحــداث السياســية، حيــث متكــن اإلعــلم الرقمــي مــن إحــداث تغطيــة حيــة وفوريــة 
وســريعة لثــورات الربيــع العــريب، والــي كانــت مواقــع التواصــل االجتماعــي أحــد حمــركات 
لتنظيــم االحتجاجــات  العــريب بشــكل مميــز  الشــباب  الثــورة فعليــا، والــي وظفهــا  هــذه 
واملظاهــرات وغــريه، وعلــى صعيــد مصــر، فقــد مت توظيــف اإلعــلم الرقمــي بشــكل فاعــل 
يف حتريــك ثــوريت 25 ينايــر و30 يونيــو ومــا ارتبــط هبمــا مــن أحــداث سياســية خمتلفــة مثــل 
االنتخــاابت الرائســية والرملانيــة والتشــريعية، حيــث كان هنــاك علقــة وثيقــة بــن الشــأن 
السياســي واإلعــلم الرقمــي، حيــث أن األخــري كان أداة فاعلــة يف نشــر وتغطيــة أي 

تســويق األحــداث السياســية. 
  ويُعــد التســويق السياســي علــم حديــث نســبيا مشــتق مــن التســويق التجــاري، وهــو 
يعــي بتســويق األحــزاب واملرشــحن والرامج،وكيفيــة حتقيــق قبــول املســتهلكن هبــا كمــا 
يعــد أحــد مظاهــر االتصــال السياســي، حيــث أصبــح االتصــال أمــرًا حتميــا إليصــال 
األفــكار واآلراء واالجتاهــات مــن السياســين للجمهــور يف حماولــة إلقنــاع الــرأي العــام 
والتأثــري يف اجتاهاتــه، كمــا ميكــن تعريــف التســويق السياســي أبنــه تطبيــق مبــادئ وإجــراءات 
التســويق يف احلملت السياســية من قبل خمتلف األفراد واملنظمات، وتشــمل اإلجراءات 
الــي تنطــوي علــى التحليــل والتطويــر والتنفيــذ وإدارة احلمــلت االســرتاتيجية مــن قبــل 
املرشــحن واألحــزاب السياســية واحلكومــات، ومجاعــات الضغــط واملصــاحل الــي تســعى 
إىل دفــع الــرأي العــام، لكــي يتقبــل أيديولوجياهتــم، فيتمكنــوا مــن الفــوز  يف االنتخــاابت، 
األفــراد  اختارهــا  ورغبــات  واالســتجابة الحتياجــات  واالســتفتاءات  التشــريعات  ومتريــر 

واجلماعــات يف اجملتمــع)44(.
أصبــح  إذ  وتطبيقاهتــا  الرقميــة  الثــورة  عصــر  ســيما يف  ال  التســويق  دور  تعاظــم  وقــد 
اإلنرتنــت الــذراع الرئيســي للتســويق مبــا يقدمــه مــن أنشــطة اتصاليــة خمتلفــة، ويوصــف 
التســويق السياســي أبنــه تســويق املفاهيــم السياســية بــداًل مــن املنتجــات أو اخلدمــات)45(، 
وذلــك عــن طريــق اإلعــلانت املدفوعــة للمنشــورات أو التغريــدات الــي تعــر عــن مفهــوم 
أو رأي أو فكــر سياســي، أو التواصــل مــع اجلمهــور املســتهدف عــر الريــد االلكــرتوين، 
أو عــر التفاعــل مــع آراء القــراء واملتابعــن للشــأن السياســي عــر تعليقاهتــم علــى منشــورات 

الصفحــات املتخصصــة يف ذلــك عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.
بــرز مصطلــح جديــد  السياســي عــر اإلنرتنــت  التســويق  أســاليب  اســتخدام    ومــع 
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تزامنًــا مــع حداثــة الوســيلة، أال وهــو مصطلــح »التســويق السياســي اإللكــرتوين« حيــث 
عــرف علــى أنــه »جمموعــة العمليــات واألنشــطة الــي تســهم يف جنــاح املرشــح السياســي 
أو جنــاح عمليــة التصويــت لقضيــة معينــة، وذلــك ابســتخدام الوســائل االلكرتونيــة احلديثــة 
مثــل اإلنرتنــت والــي تســهم يف تقليــل الوقــت والكلفــة واجلهــد واملخاطــرة الــي يتعــرض هلــا 

الناخــب عنــد االقــرتاع يف العمليــة االنتخابيــة)46(.
وإن ظهــور إعــلم الوســائط الرقميــة واإلعــلم االجتماعــي والعديــد مــن التطبيقــات الــي 
مزجــت بــن اإلعــلم والسياســية فتــح آفاقًــا جديــدة للفــرد املشــاركة السياســية وتطبيــق 
مبــدأ »الدميقراطيــة االلكرتونيــة« فــإن املســتخدم للشــبكة حتــول مــن جمــرد متلــق للرســائل 
اإلعلميــة إىل مشــارك يف العمليــة السياســية، وإن هلــذه الوســائط األثــر الكبــري يف التغيــري 
االجتماعــي والسياســي احلاصــل منــذ وقــت ليــس قليــل منــذ أن أتججــت الثــورات ضــد 
احلكومــات واألنظمــة السياســية بدايــة مصــر وتونــس وليبيــا والــي كانــت ركيزتــه االتصاليــة 
األوىل هــي اإلعــلم الرقمــي وتطبيقاتــه االتصاليــة اجلديــدة، والــي حظيــت ابهتمــام كبــري 
مــن قبــل اإلعــلم الرقمــي حيــث أن توظيفــه أســفر يف ارتفــاع أثــر اإلعــلم الرقمــي وتغيــريات 
األنظمــة احلاكمــة وحــدوث تداعيــات سياســية كبــرية يف هــذه الــدول)47(، وكانــت أبــرز 
تداعيــات ثــوريت 25 ينايــر و30 يونيــو هــو حــدوث تغيــري رائســي مرتــن، وانتخــاابت 

برملانيــة )جملــس الشــعب »مرتــن«، والشــوري(، وتعديــلت دســتورية ألكثــر مــن مــرة. 

 ويستخلص مما سبق أبرز خصائص التسويق السياسي)8 (:
• يستهدف تسويق منتج وليس جمرد بيع منتج سياسي معن.	
• أن نفي وجود التسويق السياسي يتعارض مع ممارسات الواقع يف سوق السياسة.	
• يلعب االتصال دورًا هاًما يف التسويق السياسي	
• إمكان استخدام تقنيات تسويق السلع واخلدمات يف جمال تسويق األفكار.	
• أمهيـة التسـويق هـي التأثري يف اجتاهـات األفراد يف أقصر وقـت، كذلـك األمر ابلنسـبة 	

إىل التســـويق السياســي الــذي ميثــل أساًســا أو اســرتاتيجية إلدارة احلمــلت االنتخابيــة 
ابســـتخدام وســـائل االتصــال اجلماهرييــة كافــة.

• الــي 	 التســـويق السياســي جمموعــة مــن املعــارف والوســـائل واألدوات  متثـــل تقنيـــات 
انتخــايب. برانمــج  أو  فكــرة  تســخر خلدمــة 

• املتخصصـــون يف التســـويق السياسي يهتمـــون بتغيري أو بنـــاء رأسي عـــام حـــول برانمـــج 	
حـــزب أو مرشـــح، أكثر مـــن إســـداء نصائـــح الختاذ القـــرارات.

• التســـويق السياســي يهـــدف إىل خلـــق اســـتجابة حلاجــات حقيقيـــة، وليــس جمــرد خلـــق 	
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حاجــة ترتبــط بســـلعة كمــا يفعــل اإلعــلن التجــاري.
• أن التســويق السياســي ال ميــس حريــة املواطــن يف االختيــار، كمــا أنــه ال يعتــر علًمــا 	

سياســيا.
• يرتكــز التســـويق بفاعليـــة عاليـــة يف أثنـــاء احلمــلت االنتخابيــة، مـــن دون أن يكـــون 	

التســـويق – يف حـــد ذاتـــه – حكـــراً علــى املمارســةاالنتخابية فقــط. 
عوامل تطور التسويق السياسي)9 (:

املصمتــة .1  األيديولوجيــات  مــن  والسياســية  االجتماعيــة  االنقســامات  حامــل  تغــري 
للرامــج واألفــكار األكثــر مرونــة، وهــو تغــري مرتبــط بتكريــس مفهــوم الفرديــة الــذي جيعــل 
مــن الصعــب أســر الفــرد بــن جــدران أيديولوجيــا مفروضــة، وهــو تطــور انتــج مــن تطــور 
مفهــوم الــذات حنــو التفاعــل االجتماعــي وإثبــات الــذات وتقديرهــا، وقــد تزامــن نضــج 

التســويق السياســي مــع تكريــس املبــدأ الدميقراطــي وانتهــاج السياســات الدميقراطيــة. 
التطــورات التقنيــة الــي ســامهت يف جعــل املعرفــة بضاعــة مشــاًعا، حيــث أنــه يســتخدم .2 

التقنيــات التســويقية احلديثــة يف التأثــري علــى األفــراد داخــل اجملتمــع)50(، وهــو األمــر الــذي 
اســتغله السياســين بقــدر كبــري مــن الوعــي والثقــة، حيــث الرتويــج ألفكارهــم السياســية 
ومواقفهــم السياســية عــر وســائل اإلعــلم التقليــدي مث االســتفادة مــن تطــورات اإلعــلم 
اجلديــد وخاصــة جيــل مواقــع التواصــل االجتماعــي، فإنشــاء السياســين صفحــات خاصــة 
هلــم علــى مواقــع التواصــل مثــل الفيــس بــوك والتوتــري بشــكل خــاص للتعبــري عــن التوجهــات 
الفكريــة السياســية، وكذلــك للتعليــق علــى األحــداث السياســية مــن واقــع األيديولوجيــات 
الفكرية الي يتبناها السياســي، إىل جانب يف بعض األحيان حث اجلمهور على ســلوك 

حمــدد وخاصــة مــن قبــل املؤسســات السياســية. 
وكثرياً مـا قيـل إن تطبيـق األدوات والوسـائل التسـويقية يف السياسـة ليـس شـيئاً جديـداً، 
ولكــن الــذي تغــري ابلتأكيـــد يف العقـــود املاضيــة، ليـــس ضخامــة إدارة التســـويق السياســي 
ومنظمــات  وحكومـــات  أحـــزاب  مـــن  الفاعلــن السياســين  بـــأن  وإمنااالعتقــاد  فقـــط، 
وجامعـــات ضغـــط تســـعى إىل دمـــج أدوات التســـويق يف اســرتاتيجية تســـويق متماســكة، 
والتغيري يف العقليـــات، واالنتقال مـــن تطبيـــق أدوات االتصال إىل طريقـــة متكاملـــة إلدارة 

السياســـة، ووضـــع السياســـات واحلمــلت الدائمــة)51(.
تنامــي وعــي املســتهلك بضــرورة حتملــه مســؤولية املســامهة يف اختيــار املرشــح، وهــو .3 

األمــر الــذي أفــرز مــا يطلــق عليــه املواطــن النشــط أو صحافــة املواطــن، يف ظــل التطــورات 
الــي حلقــت ابإلنرتنــت. 

  وابلتــايل صــار املســتهلك السياســي العــادي يؤمــن أكثــر أن عليــه حتمــل مســؤولية 
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االختيــار، واملبــادرة ليصبــح مســتهلًكا يقظًــا وحارًســا يف الوقــت نفســه للعمليــة السياســية 
انتخابيــة سياســية  تبــي خيــارات  مــن  الناتــج  احملتمــل  أن اخلطــر  واالنتخابيــة، حبســبان 

خاطئــة خطــر كبــري وعواقبــه وخيمــة اقتصــاداي وسياســيا واجتماعيــا. 

الفرق بن التسويق السياسي والتسويق االنتخايب)2 (: 
تلــك  ومــن  اآلخــر،  عــن  منهمــا  متيــز كل  قــد  الــي  االختلفــات  مــن  العديــد  هنــاك 

االختلفــات: 
 أن التسويق السياسي أكثر مشوال واستمرارية عن التسويق االنتخايب..1 
 أكثــر مشــواًل أي أنــه ال يهتــم فقــط ابلعمليــة االنتخابيــة بينمــا لــه اهتمامــات عديــدة .2 

للغايــة داخــل الســاحة السياســية.
 أكثــر اســتمرارية تعــي أنــه يف التســويق االنتخــايب ال يتطلــب األمــر اســتمرار التواصــل .3 

مــع اجلمهــور بشــكل دائــم وإمنــا فقــط فــرتة االنتخــاابت، بينمــا التســويق السياســي حيتــاج 
لتواصــل دائــم مــع اجلمهــور والعمــلء واملؤيديــن حــى بعــد النجــاح يف االنتخــاابت.

الدور السياسي لإلعام الرقمي:
تشــري الدراســات احلديثــة إىل أن اإلعــلم الرقمــي أضحــى يؤثــر يف احليــاة السياســية يف 
اجملتمعــات بشــكل أكثــر فاعليــة، ويســاعد يف بنــاء أفــراد ميتلكــون مســتوايت عاليــة مــن 
الوعــي الدميقراطــي واملشــاركة السياســية، حيــث اســتطاع اإلعــلم الرقمــي أن ميــد املواطنــن 
بقنــوات جديــدة للمشــاركة يف األنشــطة السياســية، وجعلــت املشــاركة السياســية ابلنســبة 
هلــم أكثــر ســهولة ويســر، األمــر الــذي جعــل مــن السياســية شــأاًن عاًمــا ميارســه معظــم أفــراد 
الشــعب، وال يكــون مقتصــرًا علــى فئــات دون أخــرى، وذلــك ألن هــذه املواقــع تشــجع 
األفراد غري الناشــطن أو الفاعلن سياســيا على املشــاركة يف الفعاليات السياســية، حبيث 

ميكــن القــول إهنــا ميكــن أن تكــون صــواًت سياســيا للمواطــن العــادي وغــري العــادي.
  ويســمح اإلعــلم الرقمــي لألفــراد جبمــع املعلومــات السياســية مــن اآلخريــن الذيــن 
يروهنــم أكثــر دراســة ابألمــور السياســية، وقــد قــدم اإلعــلم ميــزة نســبية لألفــراد الذيــن 
ميتلكــون املعرفــة مــن املشــاركة يف تفاعــلت اجملــال العــام اجلديــد، كمــا ســاعدهتم يف عمليــة 
تكويــن حــزم شــبكية علــى مســتوى األفــراد واجملموعــات، وقــد ســاعد اإلعــلم الرقمــي 

األفــراد واألحــزاب السياســية يف حتقيــق املــزااي النســبية التاليــة )53(: 
التعريــف ابلناخــب أو ابحلــزب أو ابلشــخصيات السياســية، حيــث قامــت يف هــذا - 

الســياق بــدور بطاقــات التعــارف ابلســري الذاتيــة للسياســين. 
السياســي -  اخلطــاب  تســميته  مــا ميكــن  الرقمــي  اإلعــلم  قــدم  فلقــد  الرامــج،  طــرح 
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اإللكــرتوين، فهنــاك مســاحة كبــرية ميكــن مــن خلهلــا طــرح الرامــج لألحــزاب أو األفــراد، 
وفتــح ابب املناقشــة حوهلــا.

التفاعــل مــع الناخبــن، فاإلعــلم الرقمــي، ابألســاس تقــوم فكرتــه علــى التفاعليــة، - 
فهناك إمكانية للتحاور بن املرشــحن والناخبن، ويتســع األفق يف هذا الســياق ليشــمل 
التفاعــل بــن املؤيديــن واملعارضــن، وال يقتصــر التفاعــل بــن املرشــح واملرتدديــن، ولكــن 
هنــاك تفاعــًل حيــدث بــن املؤيديــن بعضهــم البعــض وبــن املؤيديــن واملعارضــن، وإن هنــاك 
اتســاًعا جملــال التفاعليــة علــى الســاحة الشــبكية يف العمليــة االنتخابيــة، ولعــل هــذا التفاعــل 
يعــود مبــردوده حــول اســتنفار بعــض األفــكار الــي قــد تســهم يف ترقيــة الدعايــة االنتخابيــة 

أو االرتقــاء مبســتوى الرانمــج املطــروح ابلشــكل الــذي يعــود ابلنفــع علــى املرشــح. 
ويضــاف ملــا ســبق، أن أكثــر أغــراض التســويق السياســي هــي إبــراز األنشــطة واألعمــال 
الــي يقــوم هبــا السياســيون، وأن هنــاك تفــاواًت بــن املوضوعــات واملضامــن املتنوعــة الــي 
ينشــرها السياســيون ويتفاعــل معهــا اجلمهــور بدرجــات متفاوتــة، حيــث تبــن أن أكثــر 

املوضوعــات الــي يتفاعــل معهــا اجلمهــور هــي الــي متــس حاجاهتــم ومطالبهــم)54(.
وابلتــايل ميكــن القــول أن اإلعــلم الرقمــي أحــدث انعكاســات كبــرية علــى قواعــد حريــة 
النشــر والتعبــري، ومــارس أدوارًا سياســية ابلغــة اخلطــورة والتعقيــد أثــرت علــى العديــد مــن 
مفاهيــم سياســية وجتاريــة وأكادمييــة واجتماعيــة، انتشــرت وتكونــت حوهلــا اجلماعــات 
املســتفيدة بســبب ســهولة اســتخدامها واملشــاركة فيهــا مــن دون حاجــة إىل خــرات تقنيــة 
أو تكاليــف ماديــة، لدرجــة أن البعــض يــرى أهنــا ســوف تــؤدي لبــزوغ فكــر كوكــي يعمــل 

علــى تغيــري العــامل.

تساؤالت وفروض الدراسة:
أ تساؤالت الدراسة: 	-
مــا الوســائل االتصاليــة الــي يفضلهــا الشــباب املصــري يف التفاعــل مــع األحــداث - 

السياســية والــي هلــا أثرهــا يف حتقيــق التســويق السياســي؟
مــا مســتوايت تعــرض الشــباب املصــري لإلعــلم الرقمــي يف احلصــول علــى املعلومــات - 

السياسية؟ 
مــا أســباب تفاعــل عينــة الدراســة مــع وســائل اإلعــلم الرقمــي املفضلــة يف التمــاس - 

السياســية؟   املعلومــات 
مــا األحــداث السياســية الــي اهتمــت هبــا عينــة الدراســة وحرصــت علــى املشــاركة - 

هبــا؟  السياســية 
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ما مستوى أتثري اإلعلم الرقمي على مشاركتهم السياسية؟- 
مــا أســباب تفضيــل الشــباب املصــري للعــلم الرقمــي يف احلصــول علــى املعلومــات - 

السياســية؟ 
ما السمات االتصالية لإلعلم الرقمي من وجهة نظر الشباب املصري؟ - 
مــا درجــة الثقــة الــي يتمتــع هبــا اإلعــلم الرقمــي لــدى الشــباب املصــري يف الشــأن - 

السياســي؟ 
ما مصداقية اإلعلم الرقمي لدى الشباب املصري يف الشأن السياسي؟ - 
ما توقعات الشــباب املصري ملســتقبل اإلعلم الرقمي يف الشــأن السياســي ومقرتحاته - 

لتطويــر التغطيــة اإلعلميــة عره؟ 

فروض الدراسة: ب-
الفــرض الرئيســي األول:يؤثــر اعتمــاد عينــة الدراســة علــى اإلعــلم الرقمــي يف التمــاس 	 

املعلومات السياســة على ســلوكهم السياســي.
الفــرض الرئيســي الثــاين: توجــد فــروق معنويــة وفقــاً خلصائــص عينــة الدراســة ومســتوى 	 

الثقة يف اإلعلم الرقمي يف التماس املعلومات ابلشــأن السياســي.
الدراســة 	  عينــة  خلصائــص  وفقــاً  معنويــة  فــروق  توجــد  الثالــث:  الرئيســي  الفــرض 

السياســي. ابلشــأن  املعلومــات  التمــاس  يف  الرقمــي  اإلعــلم  يف  املصداقيــة  ومســتوى 
الفــرض الرئيســي الرابــع: توجــد علقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصائيــا بــن مســتوى 	 

تفاعــل املبحوثــن مــع اإلعــلم الرقمــي أثنــاء متابعــة تغطيــات األحــداث السياســية وبــن 
مســتوى الثقــة يف هــذه الوســيلة.

الفــرض الرئيســي اخلامس:توجــد علقــة ارتباطيــه ذات داللــه إحصائيــا بــن الســمات 	 
االتصاليــة لإلعــلم الرقمــي يف التمــاس املعلومــات ودرجــة مصداقيتــه لــدى الشــباب.

اإلجراءات املنهجية للدراسة: 
نوع الدراسة:   

تُعد الدراســة من نوعية البحوث أو الدراســات الوصفية الي تســتهدف مجع املعلومات 
اللزمــة لوصــف أبعــاد ومتغــريات الظاهــرة ممــا ميكــن مــن حتليلهــا يف الظــروف الــي تتواجــد 
عليهــا، )55( كمــا أن هــذه النوعيــة مــن الدراســات هتــدف إىل تصويــر وحتليــل وتقــومي 
خصائــص جمموعــة معينــة أو موقــف معــن يغلــب عليــه صفــة مــا هبــدف احلصــول علــى 
معلومــات كافيــة ودقيقــة عنــه دون الدخــول يف أســباهبا والتحكــم فيهــا، )56(  وهــو مــا 
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يطلــق عليــه التقديــر Assessment، فضــًل عــن أن هــذه النوعيــة مــن البحــوث تعتمــد 
علــى تســاؤالت وفــروض معــدة مســبًقا، وتعمــل علــى حتديــد مســتوى االرتبــاط مث التأثــري 
بــن املتغــريات)57(،  ومــن مث التطــورات املتوقعــة مســتقبًل مبــا يعــن يف التوصــل لتوصيــات 
ميكــن تطبيقهــا، وهــو مــا يطلــق عليــه التقــومي Evaluation، )58(ابإلضافــة إىل توصيــف 
البياانت الي مت مجعها من صحيفة االستقصاء وحتليلها وتفسريها واستخلص املعلومات والنتائج 
والــدالالت منهــا، )59( وهنــا هتــدف الدراســة التعــرف علــى قــدرة املعلومــات املنشــورة عــر مواقــع 
املتابــع هلــا وهنــا  اإلعــلم اجلديــد علــى اختــلف أجياهلــا يف تشــكيل معرفــة اجلمهــور 
الشــباب املصــري بطبيعــة القضــااي السياســية الــي يلتمــس املعلومــات بشــأهنا، وميــر هبــا 
الدراســة  عينــة  لــدى  أساســية  اجتاهــات  تشــكيل  األمــر يف  هنايــة  وتســهم يف  اجملتمــع، 

خبصــوص التســويق السياســي لألحــداث والقضــااي والشــخصيات السياســية. 

منهج الدراسة: 2 
األســلوب  أو  الطريقــة  مُيثــل  والــذي   Survey املســح  منهــج  الدراســة  اســتخدمت 
الــذي يســمح ابلتعــرف علــى درجــة وقــوة العلقــات بــن متغرياهتــا ومــن مث التعــرف علــى 
للبحــوث  الرئيســية  املناهــج  مــن  يُعتــر  والــذى  املتغــريات،  هــذه  بــن  التأثــري  مســتوايت 
الســلوكية واالجتماعيــة خاصــة، فهــو يُعــد منوذًجــا معيــاراًي خلطــوات مجــع البيــاانت مــن 
املفــردات البشــرية، ســواء عــن حالتهــم وســلوكهم ومشــاعرهم واجتاهاهتــم، لــذا يُعتــر هــذا 
املنهــج رئيســي يف دراســة مجهــور وســائل اإلعــلم يف إطارهــا الوصفــي )60(، ويســتهدف 

منهــج املســح يف الدراســة احلاليــة مســح عينــة مــن مجهــور الشــباب املصــري. 

جمتمع وعينة الدراسة:    
   يتمثــل جمتمــع الدراســة يف مجهــور الشــباب املصــري ابملرحلــة العمريــة مــن 18 عاًمــا 
إىل 35 عاًما،وخبصــوص العينــة الــي مت ســحبها مــن هــذا اجملتمــع فبلــغ حجمهــا 400 

مفــردة، وعــن خصائــص عينــة الدراســة امليدانيــة كمــا يلــي:  
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أواًل: خصائص عينة الدراسة من حيث النوع واملرحلة العمرية: 

شكل رقم ) (
خصائص عينة الدراسة امليدانية من حيث النوع والعمر  

يتضمــن بيــاانت الشــكل الســابق خصائــص عينــة الدراســة امليدانيــة الــي بلــغ حجمهــا 
400 مفــردة، وكانــت خصائصهــا مــن حيــث النــوع تســاوي مشــاركة كل مــن الذكــور 
واإلانث يف الدراســة امليدانيــة بنســبة 50 % لــكل  منهمــا، كمــا يتضــح أن نســبة عينــة 
الدراســة ذات الفئــة العمريــة مــن )١٨: ٢٤( بلغــت 5.53٪ بواقــع 214 مفــردة مــن 
إمجايل العينة بينما الفئة العمرية الثانية بلغت نســبتها 46.5٪ من إمجايل عينة الدراســة 

امليدانيــة بواقــع 186 مفــردة.

اثنيا: خصائص عينة الدراسة التعليمية: 
أ: خصائص تعليم عينة الدراسة يف مرحلة التعليم اجلامعي: 

جدول رقم  ) (
خصائص عينة الدراسة امليدانية التعليمية 

%كالفئاتاملتغري

26766.7حكوميمنط الجامعة

12832.0خاص

51.3أجنبي

20852.0املرحلة الجامعية )بكالوريوس -ليسانس(نوعية الدراسة 

19248.0دراسات عليا

400100املجموع

التعليــم  التعليميــة يف مرحلــة  الدراســة  الســابق خصائــص عينــة  نتائــج اجلــدول  ُتظهــر 
اجلامعــي، حيــث أن غالبيــة أفــراد العينــة مــن الدارســن يف اجلامعــات احلكوميــة وذلــك 
بنســبة 66.8٪ بواقــع 267 مبحــوث يف مقابــل ٣٢٪ يف اجلامعــات اخلاصــة بواقــع 
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128 مبحــوث و1.3٪ يف اجلامعــات األجنبيــة بواقــع 5 شــباب جامعــي، وهــي نتائــج 
ذات داللــة واقعيــة حيــث ارتفــاع أعــداد الطــلب املتقدمــن لللتحــاق ســنوايًّ ابجلامعــات 
احلكوميــة نظــراً ملــا يتطلبــه دخــول اجلامعــات اخلاصــة واألجنبيــة مــن إمكانيــات ماديــة 

مرتفعــة.
كمــا يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق ارتفــاع نســبة طلبــة املرحلــة اجلامعيــة عــن 
نســبة طلبــة الدراســات العليــا وهــو مــا يعتــر متثيــًل طبيعيــاً للعينــة والــي هــي عينــة ممثلــة 
لواقــع اجملتمــع والــذي ترتفــع فيــه نســبة طــلب اجلامعــات عــن طــلب الدراســات العليــا، 
حيــث وصلــت نســبة طلبــة الدراســات العليــا ٤٨٪ بواقــع 192 شــاب يف مقابــل ٥٢٪ 
لطلبــة اجلامعــات بواقــع 208 مفــردة، وتتنــوع عينــة طلبــة الدراســات العليــا مــا بــن طلبــة 
املصريــة والزمالــة  الدبلومــات  الدكتــوراه،  املاجيســتري، طلبــة  املاجيســتري، طلبــة  متهيــدي 
الدوليــة وذلــك ابلعديــد مــن الكليــات ابجلامعــات املصريــة احلكوميــة واخلاصــة والدوليــة. 

ب: خصائص عينة الدراسة يف مرحلة التعليم قبل اجلامعي:
جدول رقم )2(

خصائص عينة الدراسة يف مرحلة التعليم قبل اجلامعي
%كمنط التعليم )قبل الجامعي( للمبحوثني

20751.8حكومي

317.8تجريبي

10927.3خاص مرصي

4110.3خاص أجنبي

123.0دويل

400100املجموع

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق أن غالبيــة أفــراد العينــة مــن الدارســن يف املــدارس 
احلكوميــة وذلــك بنســبة 51.8٪ بواقــع 207 مبحــوث، يليــه الدارســن للتعليــم اخلــاص 
املصــري اخلاصــة بنســبة 27.3٪، مث التعليــم اخلــاص األجنــي بنســبة 10.3٪، وأييت 
التعليــم التجريــي يف املرتبــة قبــل األخــرية بنســبة 7.8٪، وأخــريًا أييت التعليــم الــدويل أبقــل 
نســبة بــن أفــراد عينــة الدراســة وهــي 3.0٪، ونــرى أن هــذه البيــاانت تتســق مــع ســابقتها 
حيــث يظهــر أن أكثــر نســبة جــاءت خلرجيــي املــدارس احلكوميــة يف حــن جــاءت أكثــر 
نســبة للملتحقــن ابجلامعــات احلكوميــة وأن أقــل نســبة جــاءت خلرجيــي املــدارس الدوليــة 

يف حــن جــاءت أقــل نســبة للملتحقــن ابجلامعــات األجنبيــة.



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
748 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

اثلثًا: املستوى االجتماعي واالقتصادي لعينة الدراسة: 
حاولــت الباحثــة طــرح جمموعــة مــن األســئلة حــول الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي 
ألفــراد عينــة الدراســة مــن الشــباب اجلامعــي املصــري، للحصــول علــى توصيــٍف واضــٍح 
للمســتوى االجتماعــي واالقتصــادي لديهــم، ومعرفــة مــدى أتثــريه علــى اعتمادهــم علــى 
قــدرة  يوضــح  ممــا  السياســية  األحــداث  حــول  املعلومــات  التمــاس  الرقمــي يف  اإلعــلم 
اإلعــلم الرقمــي علــى التســويق السياســي لألحــداث والقضــااي والشــخصيات واألفــكار، 
وقــد مشــل ذلــك: احلــي الســكي، وطبيعــة املســكن، وملكيــة املســكن، ومســتوى الدخــل، 
واالشــرتاك يف أنديــة معينــة، وملكيــة بعــض األجهــزة اإللكرتونيــة والكهرابئيــة وامليكانيكيــة.

وابلنســبة للحــي الســكي واألنديــة فقــد حــددت الباحثــة مســتوى األحيــاء واألنديــة 
مــن معرفتهــا ابلواقــع ومــن خــلل الدراســات الســابقة، وبذلــك توصلــت إىل  انطلقــاً 
حتديــد مقيــاس للمســتوى االجتماعــي واالقتصــادي للمبحوثــن، وبتقســيم هــذا املقيــاس 
إىل املســتوايت الثلثــة املرتفعــة واملنخفضــة واملتوســطة، جــاءت اإلجــاابت علــى النحــو 

التــايل:

شكل رقم )2(
توزيع املبحوثن حسب مقياس املستوى االجتماعي االقتصادي

املســتوى  ذوي  مــن  الدراســة  عينــة  »نصــف«  أن  الســابق  الشــكل  بيــاانت  توضــح 
االجتماعــي واالقتصــادي املنخفــض )50.0 %( بواقــع 200 مفــردة، يليهــم املبحوثــن 
مــن ذوي املســتوى االجتماعــي واالقتصــادي املتوســط بنســبة )47.2٪( بواقــع 189 
مفــردة وأخــرياً املبحوثــن ذوي املســتوى االجتماعــي واالقتصــادي املرتفــع بنســبة )٪2.8( 

بواقــع 11 مفــردة.
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أدوات مجع البياانت:   
البيــاانت مــن عينــة مــن مجهــور الشــباب  مت إعــداد اســتمارة اســتبيان موحــدة جلمــع 
املصري ما بن الفئة العمرية من 18 إىل 35 عاًما، وحتتوى االستمارة على 12 سؤااًل 

موزعــن علــى عــدة حمــاور كاآليت:
• خصائص عينة الدراسة من الشباب املصري. 	
• تفضيلت وسائل اإلعلم الرقمي يف التماس املعلومات	
• املعلومــات 	 التمــاس  يف  املفضلــة  الرقمــي  اإلعــلم  وســائل  مــع  التفاعــل  أســباب 

السياســية.
• أســباب تفضيــل الشــباب  املصــري لإلعــلم الرقمــي يف احلصــول علــى املعلومــات 	

السياســية. 
• السمات االتصالية لإلعلم الرقمي. 	
• توقعات عينة الدراسة ملستقبل اإلعلم الرقمي. 	
• توقعات عينة الدراسة ملستقبل اإلعلم الرقمي يف متابعة األحداث السياسية.	

اختبارات الصدق والثبات:   
الثبــات  البيــاانت إبجــراء اختبــاري  مت اختبــار صلحيــة اســتمارة االســتبيان يف مجــع 

والصــدق هلــا، )61( وذلــك علــى النحــو التــايل: 
اختبار الصدق )Validity(:	-أ

أ الصــدق الظاهــري: يعــي صــدق املقيــاس املســتخدم ودقتــه يف قيــاس املتغــري النظــري 	-
أو املفهــوم املــراد قياســه، وللتحقــق مــن صــدق املقيــاس املســتخدم يف البحــث مت عــرض 
أدوات مجــع البيــاانت )صحيفــة االســتقصاء( علــى جمموعــة مــن املتخصصــن واخلــراء)62( 

يف مناهــج البحــث واإلعــلم وعلــم اإلحصــاء والسياســة. 
أ يف 	- متــوازن  اتفــاق  إىل  الوصــول  بــه  يقصــد   :)Reliability( الثبــات  اختبــار 

النتائــج بــن الباحثــن يف حالــة اســتخدامهم لنفــس األســس واألســاليب علــى نفــس املــادة 
اإلعلميــة، أي حماولــة الباحــث ختفيــض نســب التبايــن ألقــل حــد ممكــن مــن خــلل 

الســيطرة علــى العوامــل الــي تــؤدي لظهــوره يف كل مرحلــة مــن مراحــل البحــث.

املعاجلة اإلحصائية للدراسة: )  (
   مت االســتعانة برامج التحليل اإلحصائي )SPSS(، وذلك لتحليل بياانت الدراســة 
امليدانية، ويتمثل مستوى الداللة املعتمدة يف الدراسة احلالية يف كافة اختبارات الفروض 
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والعلقــات االرتباطيــة ومعامــلت االحنــدار يف قبــول نتائــج االختبــارات اإلحصائيــة عنــد 
درجــة ثقــة %95 فأكثــر، أي عنــد مســتوى معنويــة 0.05 فأقــل، ويتــم االعتمــاد علــى 
الوســط احلســايب كأحــد مقاييــس النزعــة املركزيــة، حيــث يتــم االعتمــاد عليــه يف تكويــن 
مقيــاس بســيطة )يعتمــد يف تكوينــه علــى متغــري واحــد( أو مقيــاس مركــب )يعتمــد يف 
تكوينــه علــى عــدد مــن املتغــريات ومت جتميعهــا(، ويعتمــد عليــه يف رصــد وحتليــل الفــروق 
القائمــة بــن اجملموعــات يف صفــة معينــة أو ســلوك معــن وذلــك بتوظيــف اختبــار ت 
 .One-way Anova وكذلــك اختبــار حتليــل التبايــن أحــادى االجتــاه )T-test(
  )Pearson correlation بريســون  االرتبــاط  معامــل  اســتخدام  مت  كمــا 
 )coefficientملعرفــة شــدة العلقــة واجتاههــا بــن متغــريات الدراســة، واالعتمــاد علــى 
حتليــل االحنــدار اخلطــي البســيط • والــذي يهتــم بقيــاس أتثــري متغــري مســتقل واحــد علــى 

املتغــري التابــع والــذي ميثــل الظاهــرة حمــل الدراســة. 
وكان  مســتوى الداللــة املعتمــدة  ابلدراســةعند درجــة ثقــة 95 % فأكثــر، أي عنــد 
مســتوى معنويــة 0.05 فأقــل، وكان مســتوى االرتبــاط: أقــل مــن )+3،-3( يعــي درجــة 
ارتبــاط منخفضــة للغايــة، والقيمــة )أكــر مــن +،- 4 وأقــل مــن +،-7( تعــي درجــة 
ارتبــاط متوســطة، والقيمــة األكــر مــن )-،+7 حــي 1( تعــي درجــة ارتبــاط عاليــة وقويــة. 

النتائج العامة للدراسة:
أواًل: نتائج الدراسة التحليلية:

موقــع  علــى  نشــرت  الــي  التلفزيونيــة  للرامــج  السياســية  الفيديوهــات  بعــض  حتليــل 
اليوتيــوب: 

- بلــغ عــدد مقاطــع الفيديــو الــي مت حتليلهــا 30 مقطــع فيديــو لرامــج تلفزيونيــة تبــث 
عــر القنــوات الفضائيــة اخلاصــة واحلكوميــة وتناقــش قضــااي سياســية مثــارة خــلل فــرتة 
زمنيــة تبــدأ مــن عــام 2010 حــى عــام 2016، وهــي مقاطــع جمــزأة تقــوم فكرهتــا علــى 
الرتكيــز علــى فكــرة سياســية حمــددة، بغــض النظــر عــن أهنــا تعــد ضمــن برانمــج تلفزيــوين لــه 
أجندتــه السياســية، حيــث أن هــذا االجتــزاء لــه هــدف حمــدد وهــو تكويــن صــورة ذهنيــة أو 

تركيــز معلومــة معينــة يف ذهــن املتابــع لليوتيــوب. 
  وتشــري الفــرتة الزمنيــة النتقــاء الفيديوهــات التلفزيونيــة منهــا إىل كوهنــا فــرتة شــهدت 
حالــة مــن احلــراك السياســي الشــديد ابجملتمــع املصــري، حيــث تواكــب علــى مصــر ثورتــن 
خــلل هــذه الفــرتة )ثــورة 25 ينايــر 2011، ثــورة 30 يونيــو 2013، وانتخــاابت 
جملســي الشــعب والشــوري، واالنتخاابت الرائســية األوىل 2012 والثانية 2014(، إىل 
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جانــب اســتفتاءات علــى تعديــلت دســتورية.
- وكانــت طبيعــة املوضوعــات السياســية الــي ركــزت عليهــا الفيديوهــات التلفزيونيــة حمــل 
التحليــل، وقــد مت انتقاءهــا عمــداًي، متمثلــة يف )التعديــلت الدســتورية، جملــس الشــعب، 
الدســتور  الدســتور 2012، والرائســية 2014،  الرائســية 2012،  الشــوري،  جملــس 
ملناقشــات سياســية  الفيديوهــات  بعــض  تطــرق  جانــب  إىل  النــواب(  جملــس   ،2014
بنــاًء  انتقــاء أغلــب هــذه املوضوعــات  لألحــزاب السياســية ومكانتهــا يف مصــر، وكان 
علــى ترتيبهــا مــن قبــل عينــة الدراســة يف الدراســة امليدانيــة، والــي كانــت أكثــر األحــداث 
السياســية الــي تفاعــل معهــا عينــة الدراســة امليدانيــة، كمــا هــو موضــح ابجلــدول رقــم )4(.

وقــد تبــن مــن واقــع التحليــل للفيديوهــات تركيزهــا علــى األنشــطة السياســية للناخبــن، 
وكذلــك براجمهــم االنتخابيــة، وســريهتم الذاتيــة وحياهتــم االجتماعيــة، والــدور السياســي 
لألحــزاب السياســية واملســتقلن يف احليــاة السياســية املصريــة، وانعكاســات ثــوريت ينايــر 
هــذه  وأن  املصــري،  ابجملتمــع  السياســي  احلــراك  حالــة  علــى  ويونيــو 2013   2011
املوضوعــات تتفــق مــع مــا ســبق اإلشــارة لــه يف اجلــزء اخلــاص بتعريــف التســويق السياســي 

واملوضوعــات الــي يركــز عليهــا. 
- طبيعة ملكية القناة الي قدم خلهلا مقاطع الرانمج التلفزيوين حمل التحليل:

شكل رقم ) (
طبيعة ملكية القناة اليت قدم خاهلا مقاطع الربانمج التلفزيوين

يتضح من بياانت الشــكل الســابق أن نســبة 80.9 % من مقاطع الرامج التلفزيونية 
حمــل التحليــل كانــت اتبعــة لرامــج تلفزيونيــة مت بثهــا عــر قنــوات فضائيــة خاصــة يف مقابــل 
نســبة 19.1 % مــن مقاطــع الرامــج التلفزيونيــة الــي مت بثهــا عــر قنــوات حكوميــة، وهــذا 
إن دل علــى اهتمــام القنــوات الفضائيــة اخلاصــة ببــث إنتاجهــا اإلعلمــي عــر قنــوات 
اإلعــلم الرقمــي الــي حتظــي مبعــدل انتشــار كبــري بــن أفــراد اجملتمــع املصــري وهنــا قنــاة 

اليوتيــوب. 



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
752 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

- طبيعة تسجيل مقاطع الرامج التلفزيونية:

شكل رقم ) (
طبيعة تسجيل مقاطع الربامج التلفزيونية

يتضــح مــن بيــاانت الشــكل الســابق أن نســبة 75 % مــن مقاطــع الرامــج التلفزيونيــة 
حمــل التحليــل مت تصويــر مضموهنــا داخليــا يف االســتوديو اخلــاص ابلقنــوات التلفزيونيــة يف 
مقابــل نســبة 13 % مــن مقاطــع الرامــج التلفزيونيــة الــي مت تصويــر مضموهنــا ولقطــات 
مشــاهدها خــارج االســتوديو اخلــاص ابلقنــوات التلفزيونيــة، يف حــن أن نســبة 12 % 
مــن مقاطــع الرامــج التلفزيونيــة مت تصويــر جــزء منهــا داخــل وخــارج االســتوديو اخلــاص 
ابلقنــاة التلفزيونيــة، وهــو إن دل علــى ارتبــاط األمــر ابرتفــاع تكلفــة التصويــر اخلارجــي، لــذا 
يقــل االعتمــاد عليــه يف اإلنتــاج الراجمــي واالعتمــاد علــى التصويــر الداخلــي ابالســتوديو. 
    كمــا يتضــح حــرص القائمــن علــى نشــر مقاطــع الرامــج التلفزيونيــة حمــل التحليــل أن 
تكــون حتــت عنــوان ملئــم حملتواهــا الراجمــي، وهــذا إن دل علــى اهتمــام القنــوات التلفزيونيــة 
ابلرتويــج للمنتــج اإلعلمــي عــر اإلعــلم الرقمــي حيــث أن دقــة العنــوان الفيديــو تســهل 
مــن عمليــة الوصــول املعلومــة الــي يلتمــس بشــأهنا اجلمهــور املعلومــات إلشــباع احتياجاتــه 
املعرفيــة والــي يتخــذ بنــاًء عليهــا القــرار السياســي امللئــم وذلــك يف حالــة لــو كان الفيديــو 

املنشــور سياســي احملتــوى. 
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-  وعن طبيعة املعاجلة اإلعلمية ملقاطع الرامج التلفزيونية املنشورة عر اليوتيوب:

شكل رقم ) (
طبيعة املعاجلة اإلعامية ملقاطع الربامج التلفزيونية املنشورة عرب اليوتيوب

     
كانــت املعاجلــة اإلعلميــة للقضــااي السياســية حمــل التحليــل بنســبة 70 % يف مقابــل 
املعاجلة اخلرية بنسبة 30 % الي متثلت يف العرض املعلومايت لألخبار املرتبطة ابلقضية 
حمــل التحليــل، وهــو األمــر الــذي يــدل علــى حــرص الرامــج التلفزيونيــة بشــكل عــام علــى 

التفســري والتحليــل والتوضيــح للجمهــور املســتهدف مــن الرانمــج. 
-  أهــم مــا ركــزت عليــه مقاطــع الرامــج التلفزيونيــة املنشــورة عــر اليوتيــوب هبــدف تقــدمي 

رســالة سياســية معينــة للجمهــور، وكان عنــوان الفيديوهــات هبــا: 
1- احلــرص علــى إبــراز نتائــج االنتخــاابت الرائســية 2014 علــى مســتوى احملافظــات 
مبراكزهــا املختلفــة، وإعــلن األصــوات الســليمة والباطلــة، عــن طريــق ممثــل اللجنــة العليــا 
للنتخــاابت، حيــث يركــز هــذا املقطــع علــى حــرص املؤسســات السياســية علــى حتقيــق 
الشــفافية، لذلــك يتــم اإلعــلن عــن األرقــام يف مؤمتــر مباشــر علــى اهلــواء، وكان هنــاك 
إبــراز لألرقــام النهائيــة لألصــوات االنتخابيــة بلــون وحجــم كبــري علــى الشاشــة وتثبيتهــا 
لفــرتة زمنيــة، كنــوع مــن اإلبــراز حلجــم االنتصــار السياســي للمرشــح الرائســي عبــد الفتــاح 

السيســي يف االنتخــاابت الرائســية 2014. )65(
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اإلدالء  أثنــاء  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  لتصرحيــات  فيديــو  تقــدمي مقطــع   – 2
بصوتــه يف االنتخــاابت الرائســية 2014، حيــث أن هــذا املقطــع يقــدم رســالة مباشــرة 
للشــباب خاصــة واجملتمــع املصــري أبمهيــة املشــاركة السياســية، وأن يكــون املواطــن حريًصــا 
علــى القيــام بواجبــه حنــو الوطــن، وكذلــك تفقــده للعمليــة االنتخابيــة ألجــل تقــدمي رســالة 
أبن ســري العمليــة االنتخابيــة نزيــه وال يوجــد أي تزويــر هبــا، خاصــة أهنــا جــاءت بعــد فــرتة 
شــهدت اهتامــات موجــه مــن اخلــارج ملصــر أبن عــزل الرئيــس حممــد مرســي يعــد انقــلاًب 
عســكراي وليــس تفويضــا شــعبيا، )66( وفيديــو آخــر يركــز علــى فكــرة الســلوك السياســي 
للمرشــح ابعتبــاره عضــًوا فاعــًل يف اجملتمــع، حيــث مت نشــر مقطــع فيديــو للرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســي وهــو يــديل بصوتــه االنتخــايب، كرســالة إعلميــة سياســية لضــرورة احلــراك 

السياســي )67(.
3- تضمنــت فيديوهــات اليوتيــوب مقطعــا ملخصــا ألهــم مقاطــع احلملــة االنتخابيــة 
الرائســية 2014 مــن حيــث املوقــف الــدويل منهــا، وأتييــد اجلاليــات املصريــة هلــا، إىل 
جانــب الشــعب املصــري، ويعــد هــذا مــن أبــرز مــا يتمتــع بــه اليوتيــوب، حيــث ميكــن 
القنــوات  عــر  وبثــه  واحــد  فيديــو  خمتلفــة، يف  تلفزيونيــة  برامــج  مــن  فيديوهــات  جتميــع 
التلفزيونيــة لليوتيــوب، للرتويــج لفكــرة سياســية معينــة يكــون هــو اهلــدف مــن وراء إنتــاج 

هــذا الفيديــو)68( .
4- مت بــث فيديوهــات عــن إعــلن نتائــج االنتخــاابت الرائســية 2012، والــي كان 
الرتكيــز فيهــا علــى فرحــة امليــدان بنصــر حالــة احلــراك السياســي الــي عــر عنهــا اجملتمــع 
املصــري بدايــة مــن ثــورة 25 ينايــر 2011 وصــواًل ألول انتخــاابت مصريــة مدنيــة، وكان 

هنــاك إبــراز الســم الرئيــس الفائــز يف االنتخــاابت الرائســية.   

5- كان هنــاك فيديوهــات متثــل مقاطــع مــن برامــج تلفزيونيــة تقــدم نبــذة خمتصــرة عــن 
مرشــحي االنتخاابت الرائســية)69(، ولقاءات تلفزيونية مع مرشــحي االنتخاابت الرائســية 
2012)70(. وكل هــذه الفيديوهــات املقطعــة حتــت عنــوان مصــر تنتخــب الرئيــس والــي 
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كانــت عنــوان كافــة الفيديوهــات اخلاصــة ابالنتخــاابت الرائســية 2012 علــى أغلبيــة 
القنــوات الفضائيــة املصريــة)71(،  وكذلــك كان هنــاك اهتمــام بتســجيل اســم هــذا الشــعار 
يف كافــة عناويــن الفيديوهــات املتعلقــة ابالنتخــاابت الرائســية 2012، كمــا مت تقــدمي 
فيديوهــات تقــدم مناظــرة سياســية بــن مرشــحن سياســين واهتمــام الشــعب املصــري هبــذه 
املناظــرة ألهنــا املــرة األوىل مــن نوعهــا الــذي تشــهد فيــه مصــر هلــذه احلالــة السياســية)72(.

اجلزء الثاين:اإلجابة على تساؤالت الدراسة امليدانية 
١	الوســائل االتصاليــة الــيت يفضلهــا الشــباب املصــري يف التفاعــل مــع األحــداث 

السياســية والــيت هلــا أثرهــا يف حتقيــق التســويق السياســي:

شكل رقم ) (
درجة تعرض املبحوثن للوسائل االتصالية يف التماس املعلومات السياسية 

 
 يتضــح مــن بيــاانت الشــكل الســابق أن هنــاك تقــارب مــا بــن االعتمــاد علــى وســائل 
االتصــال  وإن كان  السياســية،  املعلومــات  التمــاس  يف  واجلماهــريي  املباشــر  االتصــال 
املباشــر يف املقدمــة بــوزن 56.8 درجــة تــله بفــارق بســيط جــًدا االتصــال اجلماهــريي 
بــوزن 55.3 درجــة، ومتثلــت مصــادر االتصــال املباشــر عنــد ســؤال العينــة عنهــا، يف: 
األصدقــاء واملعــارف، وكذلــك حضــور النــدوات واملؤمتــرات السياســية، أمــا عــن مصــادر 
االتصــال اجلماهــريي، فقــد كان ترتيبهــا وفــق رأي عينــة الدراســة كمــا يوضحــه الشــكل 

التــايل:
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شكل رقم )7(
درجة تفاعل املبحوثن مع وسائل اإلعام التقليدي والرقمي يف التماس 

املعلومات السياسية
  

يتضــح مــن بيــاانت الشــكل الســابق أن هنــاك تقــارب مــا بــن االعتمــاد علــى وســائل 
اإلعــلم التقليــدي والرقمــي يف التمــاس املعلومــات السياســية، وإن كان اإلعــلم الرقمــي 
يف املقدمــة بــوزن 58 درجــة تــله اإلعــلم التقليــدي بــوزن 53.3 درجــة، أمــا عــن ترتيــب 
مصــادر اإلعــلم الرقمــي  وفًقــا لتفضيــلت هــذه الوســيلة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة 

والــي هــي جمــال الدراســة، كمــا يلــي: 

شكل  رقم )8(
تفضيات وسائل اإلعام الرقمي يف التماس املعلومات السياسية 

   
بــن  مــن  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تصــدر  الدراســة  عينــة  إجــاابت  مــن  يتضــح   
تــله  درجــة،   70 مرجــح  بــوزن  الدراســة  عينــة  تفضلهــا  الــي  الرقمــي  اإلعــلم  وســائل 
التمــاس املعلومــات مــن املواقــع اإلخباريــة املتخصصــة بــوزن 63.25 درجــة، تــله التمــاس 
املعلومــات مــن املواقــع الرمسيــة للسياســين بــوزن 56.5 درجــة، مث التمــاس املعلومــات مــن 
املواقــع الرمسيــة للجهــات السياســية بــوزن 53 درجــة، وأخــريًا التمــاس املعلومــات مــن املواقــع 
االلكرتونيــة العامــة بــوزن 46.85 درجــة، والــي كان أبرزهــا كمــا ذكــرت عينــة الدراســة 
موقــع اهليئــة العامــة للســتعلمات، والــي تعــد ابلفعــل تعــد بوابــة معلوماتيــة تتــاح عليهــا 
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األخبــار بشــكل دوري وحمدثــة، فضــًل عــن إعــداد هــذا املوقــف ملفــات متخصصــة يف 
قضــااي متنوعــة آنيــة أو مســتمرة. 

وعــن أكثــر مواقــع التواصــل االجتماعــي الــي يفضلهــا املبحوثــن يف التمــاس املعلومــات 
السياســية، فــكان :

شكل  رقم )9(
تفضيات مواقع التواصل االجتماعي يف التماس املعلومات السياسية 

    
يتضــح مــن إجــاابت عينــة الدراســة تصــدر موقــع الفيــس بــوك يف املقدمــة مــن بــن وســائل 
اإلعــلم الرقمــي الــي تفضلهــا عينــة الدراســة بــوزن مرجــح 78.50 درجــة، ويرجــع ذلــك 
ألن نســبة 51.4 % تعتمــد عليهــا بشــكل كبــري يف الوصــول للمعلومــات، تــله يف 
املرتبــة الثانيــة وبنســبة 31.8 % مــن عينــة الدراســة تلتمــس املعلومــات مــن صفحــات 
الفيس بوك العامة أو املتخصصة يف الشــأن السياســي بدرجة متوســطة، حيث التماســها 
للمعلومــات مــن مصــادر أخــرى جلانبهــا، يف حــن جــاء نســبة 16.8 % مــن عينــة 
الدراســة ال تعتمــد علــي موقــع الفيــس بــوك يف التمــاس املعلومــات ابلشــأن السياســي. 

    وجــاء موقــع التويــرت يف املرتبــة الثانيــة مــن بــن وســائل اإلعــلم الرقمــي الــي تفضلهــا 
عينــة الدراســة بــوزن مرجــح 61.67 درجــة، ويرجــع ذلــك ألن نســبة 46.3 % تعتمــد 
علــى التغريــدات الــي يتــم بثهــا عــر هــذا املوقــع بشــكل كبــري يف الوصــول للمعلومــات، تــله 
يف املرتبــة الثانيــة وبنســبة 31.2 % مــن عينــة الدراســة تلتمــس املعلومــات منهــا بدرجــة 
متوســطة، حيــث التماســها للمعلومــات مــن مصــادر أخــرى جلانبهــا، يف حــن جــاء نســبة 
22.5 % مــن عينــة الدراســة ال تعتمــد علــي موقــع التويــرت يف التمــاس املعلومــات ابلشــأن 

السياسي. 
وجــاء موقــع اليوتيــوب يف املرتبــة الثالثــة مــن بــن وســائل اإلعــلم الرقمــي الــي تفضلهــا 
عينــة الدراســة بــوزن مرجــح 63.25 درجــة، ويرجــع ذلــك ألن نســبة 42 % تعتمــد 
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علــى الفيديوهــات الــي تبثهــا عــر هــذا املوقــع بشــكل كبــري يف الوصــول للمعلومــات، تــله 
يف املرتبــة الثانيــة وبنســبة 31.8 % مــن عينــة الدراســة تلتمــس املعلومــات منهــا بدرجــة 
متوســطة، حيــث التماســها للمعلومــات مــن مصــادر أخــرى جلانبهــا، يف حــن جــاء نســبة 
26.2 % مــن عينــة الدراســة ال تعتمــد علــي موقــع اليوتيــوب يف التمــاس املعلومــات 

ابلشــأن السياســي. 
تشــر بيــاانت اجلــدول الســابق إىل: أن »الفيــس بــوك« جــاء يف الرتيــب األول 
بــن الوســائل الرقميــة الــي اعتمــد عليهــا عينــة الدراســة يف التمــاس املعلومــات، وميكــن 
تفســر ذلــك ملــا يتمتــع بــه الفيــس بــوك مــن مصداقيــة لــدى مســتخدميه وقــد يرجــع 
ذلــك إىل اعتبــاره يضــم أعــداد مــن الشــباب مــن خمتلــف االجتاهــات واملراحــل العمريــة يف 
الواقــع االفرتاضــي، كمــا أنــه يتيــح ســهولة التواصــل االجتماعــي مــع اآلخريــن ســواء أفــراد 
يتــم معرفتهــم مســبًقا كاألصدقــاء واملعــارف أو أفــراد غــري معروفــن لكــن جيمعهــم اهتمــام 
مشــرتك،وابلتايل يصبــح اســتخدام اإلعــلم الرقمــي بوســائله املختلفــة أكثــر فعاليــة يف 

مقابــل الوســائل التقليديــة كالتليفزيــون والصحــف واإلذاعــة.
	 وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج الدراسات التالية:

 )73()2011(Skoric, Marko. and Poor, Nathaniel دراســة   -
،والــي بينــت نتائجهــا علــى أمهيــة الــدور اإلجيــايب الــذي تلعبــه مواقــع التواصــل االجتماعــي 
اإلعــلم  وســائل  أمهيــة  اســتمرار  إىل  ابإلضافــة  واملدنيــة،  السياســة  املشــاركة  دعــم  يف 
التقليديــة للمشــاركة السياســية، كمــا بينــت أن لوســائل اإلعــلم التقليديــة دور يف دعــم 
عمليــة املشــاركة السياســية لــدى الشــباب، وأن موقــع الفيــس بــوك مــن أهــم مواقــع التواصــل 

االجتماعــي الــي يعتمــد عليهــا الشــباب.
- دراســة مــروة شــبل عجيــزة )٢٠١٢() 7(، والــي أظهــرت نتائجهــا أن النســبة األكــر 
مــن النخبــة املصريــة يتابعــون وســائل اإلعــلم اإللكــرتوين، ويعتمــدون عليهــا كمصــدر 
للمعلومــات، كمــا جــاءت الوســائل اإلعــلم اإللكرتونيــة الــي يتابعهــا املبحوثــن مرتبــة 
علــي النحــو التــايل: الفيــس بــوك، املواقــع اإلخباريــة، الصحــف االلكرتونيــة، واليوتيــوب، 
التوتــري ،املــدوانت، ومواقــع القنــوات التليفزيونيــة، كمــا أكــد أكثــر مــن نصــف املبحوثــن 
أن الوســائل اإللكرتونيــة لديهــا القــدرة علــي التعبئــة السياســية للــرأي العــام بشــكل كبــري، 
وأغلــب املبحوثــن يــرون أن الوســائل اإللكرتونيــة تفوقــت علــي الوســائل التقليديــة وقــت 

الثــورة بشــكل كبــري.
- دراسة عبري محدي)75(، والي أظهرت نتائجها أن اإلنرتنت كان املصدر األول لدى 

عينة الدراسة ملعرفة املعلومات، ابإلضافة إىل تراجع نسبة االعتماد على التليفزيون.
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دراســة حممــد هاشــم وحســن الصيفــي)76(، والــي بينــت نتائجهــا أن ٩٧٪ مــن   -
الشــباب اجلامعــي املصــري يعتمــد علــى اإلنرتنــت يف احلصــول علــى املعلومــات، وأن 
اإلنرتنــت أييت يف مقدمــة املصــادر املعلوماتيــة الــي يعتمــد عليهــا الشــباب ، كمــا يتصــدر 
موقــع الفيــس بــوك بنســبة 22.8٪ املواقــع الــي حيــرص الشــباب علــى متابعتهــا يليــه موقــع 

تويــرت بنســبة ٪5.17.
كمــا بينــت نتائــج دراســة مــروة أمبــارك)77(، أن اإلنرتنــت قــد جــاء يف املرتبــة األوىل 
مــن حيــث املصــادر الــي اعتمــد عليهــا عينــة الدراســة يف احلصــول علــى املعلومــات أثنــاء 

.٢٠١٢ الرائســية  االنتخــاابت 
بينمــا اختلفــت نتائــج الدراســة احلاليــة مــع نتائــج دراســة إســلم عثمــان)78(، والــي بينــت 
نتائجها أن التليفزيون أييت يف مقدمة الوسائل الي اعتمد عليها أفراد العينة يف متابعتهم 

للحمــلت الرائســية، يليــة مواقــع التواصــل االجتماعي.
ومــن واقــع إجــاابت عينــة الدراســة علــى مصــادر اإلعــلم الرقمــي الــي يعتمــدوا عليهــا 
يف احلصــول علــى املعلومــات السياســية، فقــد مت اســتخلص مقيــاس عــام لتعــرض عينــة 
الدراســة لإلعــلم الرقمــي اللتمــاس املعلومــات السياســية منهــا، وكانــت مســتوايته كمــا 

يلــي:

شكل رقم )0 (
توزيع املبحوثن طبقاً ملقياس التعرض لإلعام الرقمي يف التماس املعلومات 

السياسية
 

املعلومــات  اللتمــاس  الرقمــي  لإلعــلم  التعــرض  مســتوايت  الســابق  الشــكل  يوضــح 
السياســية منهــا، وقــد ارتفــع مســتوى التعــرض لإلعــلم الرقمــي لــدى نســبة )٪57.3( 
مــن عينــة الدراســة، يليــه مســتوى التعــرض املتوســط لــدى نســبة )33.3٪( مــن العينــة،مث 
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مســتوى التعــرض املنخفــض لــدى نســبة )9.5٪( مــن عينــة الدراســة.

جدول رقم ) (
أسباب تفاعل عينة الدراسة مع وسائل اإلعام الرقمي املفضلة يف التماس 

املعلومات السياسية
٪كأسباب التفاعل 

25664.0إبراز كافة جوانب املوضوعات السياسية

18646.5إتباع الحيادية واملوضوعية يف تقديم املوضوعات السياسية 

18546.3تقديم املناقشات املتخصصةمع الخرباء يف املجال السيايس 

16140.3الثقة يف املعلومات السياسية املقدمة

205ألنها تعد من ضمن وسائل اإلعالم الرقمي التي أهتم بها

400ن

تشــر نتائــج اجلــدول الســابق إىل أن ســبب قــدرة اإلعــلم الرقمــي علــى إبــراز كافــة 
جوانــب املوضوعــات السياســية اإلجيابيــة والســلبية جــاء يف املقدمــة بنســبة 64 % كأحــد 
أســباب التفاعــل مــع وســائل اإلعــلم الرقمــي يف التمــاس املعلومــات عرهــا، ويعــزو ذلــك 
ألن اإلعــلم الرقمــي يتيــح تقــدمي املعلومــات عامــة وهنــا السياســية بشــكل خــاص عــر 
النصــوص والصــور والفيديوهــات واالنفوجرافــات والرســوم التوضيحيــة والتعبرييــة، وذلــك 
مبــا يتفــق مــع طبيعــة املوضــوع املطــروح، وهــو مــا ميكــن مــن اتضــاح الرؤيــة بشــكل كبــري 

لــدى املتابــع. 
املوضوعــات  تقــدمي  يف  واملوضوعيــة  احلياديــة  »إتبــاع  فئــة  جــاءت  الثانيــة  املرتبــة  ويف 
السياسية« بنسبة 46.5 ٪، ويف املرتبة الثالثة جاءت فئة »تقدمي املناقشات املنخصصة 
مــع اخلــراء يف اجملــال السياســي« بنســبة 46.3 %، ويعــزو ذلــك ألن تنــوع طــرق العــرض 
املعلومــايت، إال جانــب حريــة التعليــق ابلــرأي علــى املنشــورات املتاحــة عــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، فضــًل عــن ســهولة النشــر لألفــراد واملؤسســات املتخصصــة والعامــة عــر 
اإلعــلم الرقمــي والــذي ال يتطلــب موافقــات وتراخيــص مســبقة، ميكــن مــن ســهولة طــرح 
الــرأي والــرأي اآلخــر بــكل ســهولة وســرعة، وابلتــايل حتقيــق احلياديــة يف تقــدمي املعلومــة، 
إىل جانــب حريــة اســتضافة الشــخصيات املتخصصــة والعامــة املرتبطــة ابملوضــوع السياســي 

حمــل النقــاش عــر وســائل اإلعــلم الرقمــي. 
ويف املرتبة الرابعة جاءت فئة »الثقة يف املعلومات السياسية املقدمة« بنسبة ٪40.3، 
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ويف املرتبــة اخلامســة واألخــرية جــاءت فئــة »ألهنــا تعــد مــن ضمــن وســائل اإلعــلم الرقمــي 
الــي أهتــم هبــا« بنســبة 5٪،وميكــن تفســر النتائــج الســابقة أن أكثــر مــن نصــف العينــة 
مييــل حنــو الوســائل الــي توضــح كافــة جوانــب املوضــوع أثنــاء العــرض والتحليــل وخاصــة 

أثنــاء فــرتة األحــداث السياســية اهلامــة وكذلــك يف فــرتات األزمــات اجملتمعيــة. 
وتتفق النتائج الســابقة مع نتائج دراســة حممود اليمي )97(، والي أظهرت نتائجها أن: 
أهــم أســباب اعتمــاد املبحوثــن علــى وســائل اتصاليــة معينــة كمصــادر الســتقاء املعلومــات 
بشــأن األحــداث السياســية الــي شــهدهتا اليمــن، يف مشوليــة تغطيتهــا لألحــداث، بنســبة 
)٦٢٪(، مث ثقتهــم مبصداقيتهــا، بنســبة )٥٤٪(، مث لتميزهــا ابلســرعة واآلنيــة يف تغطيــة 

األحــداث بنســبة )٥٣،٢٪(.

2	األحــداث السياســية الــيت اهتــم هبــا الشــباب املصــري وشــارك فيهــا تلبيــة حلقــه 
يف االتصــال السياســي منــذ أحــداث ثــورة  2 ينايــر ومــا تاهــا مــن أحــداث سياســية:

جدول رقم ) (
 توزيع إجاابت املبحوثن طبقاً لألحداث السياسية

نكاألحداث السياسية 

17343.3التعديالت الدستورية

17644.0مجلس الشعب

8922.3مجلس الشورى

26466.0الرئاسية 2012

16741.8الدستور 2012

26165.3الرئاسية 2014

16541.3الدستور 2014

10426.0مجلس النواب

400ن

ــاانت اجلــدول الســابق إىل أن االنتخــاابت الرائســية ٢٠١٢ قــد جــاءت يف  تشــر بي
املرتبــة األوىل مــن حيــث املشــاركة بنســبة)66.0٪(، بينمــا االنتخــاابت الرائســية ٢٠١٤ 
يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث املشــاركة بنســبة 65.3٪، تلتهــا انتخــاابت جملــس الشــعب 
بنســبة )44.0٪(، أمــا االســتفتاء علــى التعديــلت الدســتورية فقــد جــاء يف املرتبــة الرابعــة 
بنســبة 3.43٪، مث تلتهــا يف املرتبــة اخلامســة االســتفتاء علــى الدســتور ٢٠١٢ بنســبة 
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بنســبة 41.3٪ جــاءت االســتفتاء علــى دســتور  السادســة  املرتبــة  ) 41.8٪(، ويف 
٢٠١٤، مث املشــاركة يف انتخاابت جملس النواب ٢٠١٥ أييت يف املرتبة الســابعة  بنســبة 
26.0٪ ويف املرتبة األخرية أييت املشــاركة يف انتخاابت جملس الشــورى بنســبة ٪22.3 .

وميكن تفســر النتائج الســابقة: أبن اختيار رئيس اجلمهورية جاء يف مقدمة النشــاطات 
الــي تعــر عــن املشــاركة السياســية حيــث أن اختيــار رئيــس اجلمهوريــة يف انتخــاابت عــام 
٢٠١٢ كان حــداًث هاًمــا للشــعب املصــري، فــألول مــرة يقومــون ابالختيــار بــن ١٣ مرشــح 
رائســي ميثلــون خمتلــف األطيــاف السياســية يف مصــر، وعلــى الرغــم مــن أن االنتخــاابت 
الرائسية عام ٢٠١٤ كانت بن مرشحن رائسين فقط إال أن املشاركة هبا أتيت يف الرتتيب 
الثــاين نظــرًا ألمهيــة اختيــار الرئيــس يف هــذه الفــرتة أيًضــا وذلــك خاصــة بعــد ثــورة ٣٠ يونيــو، 
وتظــل املشــاركة السياســية فيمــا يتعلــق ابالنتخــاابت املتعلقــة ابختيــار رئيــس اجلمهوريــة هــي 
أكثــر األنشــطة حبســب مــا جــاء يف ترتيــب اختيــارات العينــة، تلهــا املشــاركة يف االنتخــاابت 
املتعلقة بتشكيل اجملالس الرملانية )الشعب- الشوري(، مث التصويت االنتخايب فيما يتعلق 

ابلتعديــلت الدســتورية. 
وتتفــق النتائــج الســابقة مــع نتائــج دراســة أمــرية طــه)80(، والــي بينــت أن ٨٠٪ مــن العينــة 
قــد صوتــوا يف االنتخــاابت الرائســية عــام ٢٠١٢ ســواء يف جولــة واحــدة أو جولتــن، 
وختتلــف نتائــج الدراســة احلاليــة مــع دراســة إســلم عثمــان )81(، والــي بينــت نتائجهــا 
أن النســبة األكــر مــن الشــباب اتبعــوا احلمــلت االنتخابيــة للمرشــح الرائســي محديــن 
صباحــي )بشــكل حمــدود( )61.8٪(، بينمــا اتبــع الشــباب واهتــم ابحلمــلت االنتخابيــة 
للمرشــح الرئيــس السيســي )بشــكل مكثــف( بنســبة )61.3٪(، ممــا يفســر إن شــخصية 

املرشــح الرائســي تؤثــر علــى مــدى متابعــة املبحوثــن واهتمامهــم ابلعمليــة االنتخابيــة. 

شكل رقم )  (
توزيع املبحوثن طبقاً لتأثراإلعام الرقمي على مشاركتهم السياسية
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توضــح بيــاانت الشــكل الســابقأن فئــة »التأثــري الكبري«لإلعــلم الرقمــي علــى املشــاركة 
السياســية لــدى عينــة الدراســة قــد جــاء يف املرتبــة األوىل بنســبة 48.0٪، يليــه »التأثــري 
احملــدود« بنســبة 40.3٪ يف املرتبــة الثانيــة، وأخــريًا فئــة »مل يكــن لــه أتثــري« يف املرتبــة 
الثالثــة بنســبة 11.8٪، وتــربز النتائــج الســابقة مــا يتمتــع بــه اإلعــلم الرقمــي مــن أتثــري 
واضــح علــى املشــاركة السياســية للشــباب املصــري عينــة الدراســة يف األحــداث السياســية 
املختلفــة، وتتوافــق هــذه النتائــج مــع ارتفــاع مســتوايت التعــرض لإلعــلم الرقمــي اللتمــاس 
املعلومــات ســواء يف اجملــاالت املختلفــة أو يف الشــأن السياســي، حيــث أن مــا يزيــد علــى 
نصــف عينــة الدراســة يعتمــدون اعتمــاًدا كبــريًا علــى اإلعــلم الرقمــي يف احلصــول علــى 
الرقمــي يف  لإلعــلم  الدراســة  عينــة  تفضيــل  زاد  فكلمــا  وابلتــايل  السياســية  املعلومــات 

احلصــول علــى املعلومــات زاد معــه التأثــري علــى الســلوك السياســي لــدى أفــراد العينــة.

جدول رقم ) (
توزيع إجاابت املبحوثن طبقاً ألسباب تفضيل اإلعام الرقمي

                                                           الرأي

األسباب 

الوزن موافقال رأي يلمعارض

املئوي ٪ك٪ك٪ك

112.8328.035789.395.50رسعة وسهولة الحصول عىل املعلومات

حرية املناقشة مع اآلخرينتحقق فهم أكرث للمشاركني 

يف الحوار

389.59122.827167.886.08

مقارنة أداءاإلعالم الرقمي بالتقليدي من حيث عرض 

ومناقشة املوضوعات السياسية

4010.014536.321553.881.25

استطالع اآلراء حول السياسيني وأفكارهم وتفاعلهم 

مع األحداث املجتمعية

5012.512631.522456.081.17

متابعة املواقع الرسمية وصفحات السياسيني النخبة 

والعاملني بالدولة 

5112.812431.022556.381.17

تقييآمراء السياسيني واإلعالميني ومقارنتها باآلراء 

السابقة

6115.311629.022355.880.17

تدعيم آرايئ حول اتجاهات السياسيني من خالل 

نقاشايت عرب اإلعالم الرقمي 

5914.813132.821052.579.25

التفاعلية بيني وبني السياسيني ومؤيديهم من خالل 

صفحاتهم

4923.512631.518045.073.83

إنشاء صفحات عىل مواقع التواصل االجتامعي تهتم 

بالسياسيني أو املشاركة يف ذلك.

9924.816842.013333.369.50
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الدراســة لإلعــلم  تنــوع أســباب تفضيــل عينــة  بيــاانت اجلــدول الســابق إىل  تشــر 
الرقمــي يف احلصــول علــى املعلومــات أاي كان طبيعــة اجملــال الــذي يتابعــوه وإن كان الرتكيــز 
بشــكل كبــري علــى الشــأن السياســي، وتبــن أن عبــارة »ســرعة وســهولة احلصــول علــى 
املعلومــات« أتيت يف املرتبــة األوىل وذلــك بــوزن مئــوي 95.50، بينمــا عبــارة »حريــة 
املناقشــة مــع اآلخريــن حتقــق فهــم أكثــر للمشــاركن يف احلــوار« يف املرتبــة الثانيــة وذلــك 
بــوزن مئــوي 86.08 ، تليهــا عبــارة »مقارنــة أداء اإلعــلم الرقمــي ابلتقليــدي مــن حيــث 
عــرض ومناقشــة املوضوعــات السياســية« يف املرتبــة الثالثــة بــوزن مئــوي 81.25، ويف 
املرتبة الرابعة تساوت عباريت »استطلع اآلراء حول السياسين وأفكارهم وتفاعلهم مع 
األحــداث اجملتمعيــة« و »متابعــة املواقــع الرمسيــة وصفحــات السياســين النخبــة والعاملــن 
ابلدولــة« وذلــك بــوزن مئــوي 81.17 لــكل منهمــا، تليهــا عبــارة »تقييــم آراء السياســين 
واإلعلميــن ومقارنتهــا ابألراء الســابقة هلــم«يف املرتبــة اخلامســة والــي جــاءت بــوزن مئــوي 
مــن  السياســين  اجتاهــات  آرائــي حــول  السادســةعبارة« تدعيــم  املرتبــة  80.17، ويف 
خــلل نقاشــايت عــر اإلعــلم الرقمــي« بــوزن مئــوي 79.25، أمــا عــن عبــارة »التفاعليــة 
بيــي وبــن السياســين ومؤيديهــم مــن خــلل صفحاهتــم« فقــد جــاءت يف املرتبــة الســابعة 
بــوزن مئــوي 73.83، أمــا املرتبــة الثامنــة واألخــرية فكانــت لعبــارة »إنشــاء صفحــات علــى 
مواقع التواصل االجتماعي هتتم ابلسياســين أو املشــاركة يف ذلك« وذلك ابحنراف بوزن 

مئــوي 69.50.
وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة احلاليــة مــع دراســة داليــا العبــد)82(، والــي بينــت نتائجهــا 
أن أهــم املعايــري الــي متتــع األخبــار السياســية علــى اإلنرتنــت تغطيتهــا الســريعة لألحــداث 
يف الوقــت املناســب، وحريــة التعبــري والتمثيــل اجملتمعــي، كمــا تتفــق أيضــاً مــع دراســة هنــى 
العبــد)83(، والــي بينــت نتائجهــا أن مــن أهــم مــزااي اإلنرتنــت مــن وجهــة نظــر العينــة هــي 
احلصــول علــى قــدر كبــري وجمــاين مــن املعلومــات وذلــك بشــكل ســريع بنســبة ٪83.3. 



765

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

3-السمات االتصالية لإلعام الرقمي من وجهة نظر الشباب املصري: 

جدول رقم ) (
توزيع إجاابت املبحوثن طبقاً لسمات اإلعام الرقمي 

                  الرأي

سامت اإلعالم الرقمي 

الوزن موافقال رأي يلمعارض

املئوي
٪ك٪ك٪ك

ميكنني املشاركة برأيي يف أي 

وقت ومن أي مكان

174.34611.533784.393.33

الوضوح والرصاحة يف عرض 

املعلومات

307.55213.031879.590.67

عرض مبسط وغري غامض 

لجميع وجهات النظر

164.09323.329172.889.58

مشاركة رواد اإلعالم الرقمي 

بصناعة األخبار 

307.59323.327769.387.25

الفورية يف عرض األخبار 

واملعلومات ونقلها من مكانها

348.510025.026666.586.00

10025.011428.518646.573.83بطء الخدمةيف بعض األحيان

عدم دقةاملعلومات لعدم 

وضوح مصادرها 

10225.514135.315739.371.25

يحشد الجامهري تجاه بعض 

القضايا ألهداف شخصية

11829.511929.816340.870.42

19749.312130.38220.557.08مكلف إىل حد ما.

أرى أنه وسيلة يغلب عليها 

الطابع الرتفيهي لذا تعد غري 

مناسبة ملناقشة القضايا الهامة.

22556.310426.07117.853.83

400ن

 
تشــر بيــاانت اجلــدول الســابق إىل نتائــج موافقــة عينــة الدراســة حــول بعــض مســات 
اإلعــلم الرقمــي أثنــاء تغطيتهــا لألحــداث السياســية والــي يرتتــب عليهــا قدرهتــا يف حتقيــق 
التســويق السياســي لألفــكار واألحــداث والشــخصيات، والــي بينــت مــا يلــي: جــاءت 
مئــوي  بــوزن  وذلــك  األوىل  املرتبــة  ومــكان«يف  وقــت  أي  ابلــرأي يف  »املشــاركة  عبــارة 
93.33، تليهــا يف املرتبــة الثانيــة عبــارة »الوضــوح والصراحــة يف عــرض املعلومــات« بــوزن 
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مئوي 90.67، ويف املرتبة الثالثة »عبارة العرض املبسط وغري الغامض جلميع وجهات 
النظــر حيــث سلســة العــرض« وذلــك بــوزن مئــوي 89.58، أمــا عبــارة »مشــاركة رواد 
اإلعــلم الرقمــي يف صناعــة األخبــار«يف املرتبــة الرابعــة بــوزن مئــوي 87.25، تليهــا يف 
مئــوي  بــوزن  املعلومــات ونقــل األحــداث«  عــرض  عبــارة »الفوريــة يف  املرتبــة اخلامســة 
86.00 حيــث أن فكــرة امتــلك تكنولوجيــا اهلواتــف الذكيــة ســاعد املواطــن العــادي يف 
نقــل احلــدث فــور معاصرتــه أو ســاعد اإلعلميــن يف ســرعة نقــل األحــداث مــن أمكاهنــا 

حــال االنتقــال أو التواجــد هبــا. 
مئــوي  بــوزن  األحيــان«  بعــض  يف  اخلدمــة  »بــطء  عبــارة  أتيت  السادســة  املرتبــة  ويف 
73.83، مث عبــارة »عــدم دقــة املعلومــات لعــدم وضــوح مصادرهــا«يف املرتبــة الســابعة 
لتحقيــق  القضــااي  بعــض  جتــاه  اجلماهــري  عبــارة »حيشــد  تليهــا  مئــوي 71.25،  بــوزن 
أهــداف شــخصية«يف املرتبــة الثامنــة بــوزن مئــوي 70.42، ويف املرتبــة التاســعة بــوزن 
مئــوي 57.08 أتيت عبــارة »مكلــف إىل حــد مــا«، ويف املرتبــة العاشــرة واألخــرية أتيت 
عبــارة »يغلــب علــى وســائل اإلعــلم الرقمــي أهنــا ذات طابــع ترفيهــي ممــا جيعلهــا غــري 

بــوزن مئــوي 53.83. مناســبة لنقــل القضــااي اهلامــة« وذك 
االتصاليــة،  الرقمــي  اإلعــلم  مســات  علــى  الدراســة  عينــة  إجــاابت  مــن  ويســتخلص 
اجتــاه عينــة الدراســة حنــو التغطيــة اإلعلميــة لوســائل اإلعــلم الرقمــي املتعــددة لألحــداث 
السياســية، كانــت إجيابيــة أكثــر وذلــك بــوزن 89.4 يف مقابــل اخنفــاض التقييــم الســلي 

للتغطيــة بــوزن 65.

شكل رقم )2 (
توزيع درجة الثقة يف اإلعام الرقمي لدى الشباب املصري يف الشأن السياسي

   
يكشــف الشــكل الســابق عن مســتوايت الثقة يف اإلعلم الرقمي لدى الشــباب املصري 
يف الشــأن السياســي، وجــاء يف املقدمــة الثقــة بدرجــة متوســطة بنســبة 49.2 %، تــله يف 
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الرتتيــب الثــاين الثقــة بدرجــة كبــرية بنســبة 42 %، مث الثقــة بدرجــة قليلــة بنســبة 8.8 %. 
وتتفــق نتائــج الدراســة احلاليــة مــع نتائــج دراســة)Strombleg )84، والــي بينــت أن 
التغطيــة اإلعلميــة تزيــد مــن مســألة املناقشــات السياســية وهــو األمــر الــذي يبــدو جيــداً 
لتحســن السياســات، فالــزايدة يف النشــاط اإلعلمــي يرتتــب معــه اســتخلص سياســات 
أفضــل، وهنــاك بعــض األدلــة علــى أن آاثر هــذه الوســائط حتــدث حيــث أن وســائل اإلعــلم 
تنقل املعلومات للناخبن والي حتسن كل من احلوافز واختيار السياسين، وأييت اإلنرتنت 

علــى اعتبــاره الوســيلة األكثــر اســتخداماً ومــن مثّ األكثــر ثقــة لــدى أفــراد العينــة. 
وتتفق هذه النتائج مع دراســة صفا عبد الدامي)85(، والي بينت نتائجها أن ثقة الشــباب 
يف وســائل اإلعــلم اجلديــدة بدرجــة متوســطة أييت يف املرتبــة األويل بنســبة 58.8٪ وذلــك 
يوضــح أن الشــباب علــى درجــة كبــرية مــن الوعــي وميكــن وصــف هــذا التعــرض أبنــه انتقائــي 
علــى الرغــم مــن التعــرض الكثيــف لــكل أشــكال اإلعــلم اجلديــد، وقــد يرجــع الســبب إىل 
اخلــرات الكثــرية الــي تعــرض هلــا الشــباب عــر األحــداث السياســية املتتاليــة يف الســنوات 

األخــرية.
كمــا تتفــق أيضــاً نتائــج الدراســة احلاليــة مــع دراســة هــدى علــي حســن)86(، والــي بينــت 
نتائجهــا أن أكثــر مــن نصــف العينــة يثقــوا بدرجــة كبــرية يف املواقــع اإلخباريــة مــن خــلل 
اإلنرتنــت بنســبة ٥٢٪، بينمــا بلغــت تثــق بدرجــة متوســطة نســبة 39.3٪، فيمــا كانــت 
نســبة تثــق بدرجــة منخفضــة 8.5٪، بينمــا ختتلــف نتائــج الدراســة احلاليــة مــع دراســة أمحــد 
عثمان )87(، والي أظهرت نتائجها أن نسبة 70.5٪ من عينة الدراسة تثق يف املعلومات 

واألخبــار الــي تقدمهــا املواقــع اإللكرتونيــة عــن االنتخــاابت الرائســية بصــورة متوســطة.

- مصداقية اإلعام الرقمي لدى الشباب املصري يف الشأن السياسي:

شكل رقم )  (
توزيع إجاابت املبحوثن طبقاً ملصداقية اإلعام الرقمي يف معلوماهتا السياسية
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تشــر بيــاانت الشــكل الســابقإىل نتائــج مصداقيــة اإلعــلم الرقمــي يف نقــل املعلومــات 
السياســية واعتبارهــا مصــدرًا هاًمــا اللتمــاس املعلومــات عرهــا، حيــث تبــن توســط تقييــم 
عينــة الدراســة ملصداقيــة اإلعــلم الرقمــي يف تغطياتــه اإلعلميــة للقضــااي السياســية يف 
املقدمــة بنســبة 43.5 %، تــله املصداقيــة املرتفعــة بنســبة 41.5 %، مث املصداقيــة 

الضعيفــة بنســبة 15 %. 
وتتفــق نتائــج الدراســة احلاليــة مــع دراســة Kankara Navasatian)88(، والــي 
أبينــت نتائجهــا أن هنــاك العديــد مــن املــزااي الــي يتمتــع هبــا اإلنرتنــت والــي جعلتــه أييت 
يف املرتبــة األوىل كأهــم مصــدر للمعلومــات يعتمــد عليــه أفــراد العينــة والــي منهــا: قدرتــه 
علــى الوصــول بســهولة إىل اجلماهــري ذوي االهتمامــات واخلصائــص الدميوغرافيــة املشــرتكة 
ابإلضافــة إىل أنــه وســيلة أكثــر فاعليــة يف اســتهداف جمموعــات متعــددة مــن اجلماهــري، 
كذلــك قــدرة املرشــحن مــن خللــه علــى الوصــول إىل الناخبــن والتواصــل معهــم وإنشــاء 

مواقــع وصفحــات خاصــة هبــم بســهولة وبتكلفــة أقــل مــن الوســائل األخــرى.

٤	توقعات الشباب املصري ملستقل اإلعام الرقمي يف الشأن السياسي: 
جدول رقم )7(

توقعات عينة الدراسة ملستقبل اإلعام الرقمي  
                 الرأي

مستقبل اإلعالم الرقمي 

الوزن موافقال رأي يلمعارض

املئوي ٪كك٪ك

سيزيد التفاعل معاإلعالم 

الرقمي اللتامس املعلومات 

السياسية منه

358.810685.3325964.865

سيظل مستوى التفاعل مع 

اإلعالم الرقمي كام هو يف 

الوضع الحايل  

8521.311176.5820451.079.7

سيقل التفاعل معاإلعالم 

الرقمي  يف التامس املعلومات 

السياسية منه

24360.88452.507318.378.2

400ن

تشــر بيــاانت اجلــدول الســابق إىل تقييــم عينــة الدراســة ملســتقبل اإلعــلم الرقمــي 
كمصــدر رئيســي للمعلومــات بشــكل عــام والسياســي بشــكل خــاص جمــال الدراســة، 
حيــث جــاءت عبــارة ســيزيد التفاعــل مــع وســائل اإلعــلم الرقمــي اللتمــاس املعلومــات 
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خبصــوص األحــداث السياســية املســتقبلية يف املرتبــة األويل بــوزن مئــوي85.33، تليهــا 
عبــارة ســيظل مســتوى التفاعــل مــع اإلعــلم الرقمــي كمــا هــو يف الوضــع احلــايل يف املرتبــة 
الثانيــة وذلــك بــوزن مئــوي 76.58، أمــا عبــارة ســيقل التفاعــل مــع اإلعــلم الرقمــي  يف 

التمــاس املعلومــات السياســية منــه أتيت يف املرتبــة الثالثــة بــوزن مئــوي 52.50.
وميكــن تفســر النتائــج الســابقة إىل أن مــا يتوقعــه الشــباب عينــة الدراســة مــن تطــور 
يواكــب وســائل اإلعــلم املختلفــة قــد يكــون ذلــك مــا يتمنــاه أيًضــا هــذا الشــباب، فمــن 
خلل النتائج السابقة نرى أهنم يعطوا مساحة أكر لإلعلم الرقمي يف تغطية األحداث 
السياســية املســتقبلية، ويتضــح أيًضــا أن آراء الشــباب مل تتغــري منــذ ثــورة ٢٥ ينايــر حــى 
اآلن وذلــك مــن حيــث اعتمادهــم علــى اإلعــلم الرقمــي يف مقابــل اإلعــلم التقليــدي 
وحتديــًدا التليفزيــون والدليــل علــى ذلــك، دراســة شــيماء أبــو عامــر)89(، والــي أجريــت 
بعــد ثــورة ٢٥ ينايــر والــي بينــت نتائجهــا أن الشــباب قــد أثــر اعتمادهــم علــى اإلنرتنــت 
أتثــرياً ســالباً علــى اعتمادهــم علــى وســائل اإلعــلم التقليديــة بنســبة بلغــت 78.4٪، وأن 
الفيــس بــوك قــد جــاء يف مقدمــة املواقــع الــي اعتمــد عليهــا الشــباب أثنــاء الثــورة، تلهــا 

املواقــع اإلخباريــة مث الصحــف اإللكرتونيــة مث موقــع تويــرت وأخــرياً التليفزيــون املصــري.

جدول رقم  )8(
توزيع إجاابت املبحوثن آلرائهم يف تطوير مستقبل اإلعام الرقمي يف تغطية 

األحداث السياسية
اآلراء  ٪ك  

30175.3التأكد من صحة املعلومات السياسية التي يتم بثها 

24761.8تطوير الخدمة من خالل توفريها وزيادة رسعتها خاصة أثناء األحداث السياسية

20250.5زيادة عدد املواقع والصفحات الخاصة بالسياسيني والتي تقدم فكرهم 

20150.3االستعانة بالخرباء واملتخصصني يف عرض املعلومات السياسية

18546.3وجود قنوات اتصالية بني الجمهور  والسياسيني

17844.5تخفيض سعر الخدمة حتى يتمكن الجمهور من استخدامها.

400ن

يتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق أن فئــة التأكــد مــن صحــة املعلومــات السياســية 
عينــة  آراء  حيــث  مــن   ٪75.3 بنســبة  األوىل  املرتبــة  جــاءت يف  قــد  بثهــا  يتــم  الــي 
الدراســة لتطويــر مســتقبل التغطيــة السياســية لإلعــلم الرقمــي، تليهــا فئــة تطويــر خدمــة 
تغطيــة األحــداث السياســية مــن خــلل توفريهــا وزايدة ســرعتها يف التغطيــة لألحــداث 
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السياســية وذلك بنســبة 61.8٪، ويف املرتبة الثالثة فئة زايدة عدد املواقع والصفحات 
اخلاصــة ابلسياســين والــي تقــدم فكرهــم وذلــك بنســبة 50.5٪، وبنســبة 50.3٪ فئــة 
الرابعــة ويف  السياســية ابملرتبــة  املعلومــات  االســتعانة ابخلــراء واملتخصصــن يف عــرض 
املرتبــة اخلامســة جــاءت فئــة وجــود قنــوات اتصاليــة بــن السياســين واجلمهــور بنســبة 
46.3٪ وأخــريًا يف املرتبــة السادســة فئــة ختفيــض اخلدمــة حــى يتمكــن اجلمهــور مــن 

اســتخدامها وذلــك بنســبة ٪44.5.
وميكــن تفســر النتائــج الســابقة الرتفــاع درجــة الوعــي لــدى الشــباب بطبيعــة اإلعــلم 
الرقمــي وخاصــة مواقــع التواصــل االجتماعــي ولذلــك أييت التوقــع بضــرورة أن يتــم التأكــد 
مــن صحــة املعلومــات السياســية علــى اإلعــلم الرقمــي يف املرتبــة األوىل بســبب كثــرة 
املعلومــات غــري الصحيحــة الــي يتــم تداوهلــا دائًمــا خاصــة أن مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ســهلت مــن عمليــة بــث املواطنــن العاديــن ألي أخبــار ونصــوص أو فيديوهــات أو صــور 
عرهــا، وهــو مــا يتوافــق أيًضــا مــع رؤيــة البعــض مــن أفــراد عينــة النخبــة السياســية واإلعلميــة 
والذيــن يــروا أن اإلعــلم الرقمــي  كمصــدر للمعلومــات »غــري موثــق«- يف بعــض األحيــان 
يتعلــق  فيمــا  فقــط  الشــخصي  املنافــس وللتجريــح  مــن شــخصية  للنيــل  وأنــه منصــة   –
ابملنافســة السياســية بــن الشــخصيات السياســية ســواء يف انتخــاابت أو الرتشــح ملناصــب 
وزاريــة أو دوليــة، وأييت يف املرتبــة الثانيــة التوقــع بتطويــر اخلدمــة ويف املرتبــة الثالثــة زايدة 
املواقــع ممــا يشــري إىل النيــة املســبقة لــدى عينــة الدراســة امليدانيــة– الشــباب اجلامعــي - حنــو 

زايدة التفاعــل مــع هــذه الوســائل الرقميــة مســتقبًل.

اثنيا: نتائج اختبار فروض الدراسة امليدانية:
	 الفــرض الرئيســي األول: يؤثــر تفاعــل عينــة الدراســة مــع اإلعــام الرقمــي يف 
التمــاس املعلومــات السياســية علــى ســلوكهم السياســي حنــو األحــداث السياســية 

املثــارة ابجملتمــع املصــري 
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جدول رقم )9( 
نتائج حتليل االحندار البسيط بن أتثر تفاعل عينة الدراسة مع اإلعام الرقمي 
يف التماس املعلومات السياسية على سلوكهم السياسي حنو األحداث السياسية 

املثارة ابجملتمع املصري.
R2املتغري التابع 

معامل 

التحديد

 F

قيمة  

SIG

معنوية 

النموذج

Bاملتغري املستقل

معامل االنحدار

SIG

معنوية 

املتغري 

السلوك 

السيايس 

Constant52.150.000 الثابت 0.0345.1570.025

تفاعل مع اإلعالم 

الرقمي

0.3100.025

الرقمــي يف -  اإلعــلم  مــع  الدراســة  عينــة  لتفاعــل  إحصائيــة  داللــة  أثــر ذي  وجــود 
التمــاس املعلومــات السياســية علــى ســلوكهم السياســي حنــو األحــداث السياســية املثــارة 
ابجملتمــع املصــري، وبلــغ معامــل التحديــد )R2 = 0.034 (، وهــذا يعــي أن املتغــري 
املســتقل )التفاعــل مــع اإلعــلم الرقمــي يف التمــاس املعلومــات السياســية( يفســر حــوايل 
3.4 % مــن التغيــريات الــي حتــدث علــى الســلوك السياســي حنــو األحــداث السياســية 
املثــارة ابجملتمــع املصــري، ويؤكــد علــى معنويــة هــذا التأثــري أن قيمــة P- Value أقــل 
مــن 0.05، وبلغــت قيمتهــا )0.025(، وكانــت قيمــة ف )5.157(، وكانــت معادلــة 

االحنــدار اخلطــي البســيط: 
Y= 52.15+ )0.300(* السلوك السياسي حنو األحداث السياسية

أنــه كلمــا زاد تفاعــل عينــة الدراســة مــع اإلعــلم الرقمــي يف التمــاس  وهــو مــا يعــي 
املعلومــات السياســية بدرجــة واحــدة يــؤدي ذلــك إىل زايدة ممارســتهم لســلوكهم السياســي 
حنــو األحــداث السياســية املثــارة ابجملتمــع املصــري مبقــدار )B=.310(، وابســتخدام 
حتليــل االرتبــاط بريســون تبــن وجــود علقــة طرديــة ضعيفــة القــوة بــن كل املتغرييــن حيــث 
كانــت قيمــة معامــل االرتبــاط )0.161( وذلــك عنــد مســتوى معنويــة )0.021(، 
وهــو مــا يعــي أن كلمــا ارتفــع مســتوى التفاعــل مــع وســائل اإلعــلم الرقمــي يف ظــل تنــوع 
مصــادر املعلومــات املتاحــة أمامــه وخاصــة اخلــرة املباشــرة فإنــه تزيــد مــن قدرهتــا التأثرييــة 

علــى ســلوك الشــباب السياســي.
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- الفــرض الرئيســي الثــاين: توجــد فــروق معنويــة وفقــاً خلصائــص عينــة الدراســة 
ومســتوى الثقــة يف اإلعــام الرقمــي يف التمــاس املعلومــات ابلشــأن السياســي.

يتفــرع مــن هــذا الفــرض الرئيســي جمموعــة مــن الفــروض الفرعيــة وذلــك علــى النحــو 
التايل: 

املســتقلة  للمجموعــات  )ت(  اختبــار  علــى  اعتمــدت  فرعيــة  فــروض  أواًل:  
)Independent-Samples T-Test( لدراســة الداللــة اإلحصائيــة للفــروق 
املتغــريات، وقــد ظهــرت  أحــد  املبحوثــن يف  مــن  بــن متوســطن حســابين جملموعتــن 

التــايل: اجلــدول  مبينــة يف  هــي  النتائــج كمــا 

جدول  رقم )0 (
الفروق املعنوية بن خصائص عينة الدراسة والثقة يف اإلعام الرقمي اللتماس 

املعلومات السياسية 
الفرض 

الفرعي 

األول

توجد فروق معنوية بني 

الذكور واإلناث يف  مستوى 

الثقة باإلعالم الرقمي 

يف التامس املعلومات 

السياسية

املتوسط العددالنوع

الحسايب

االنحراف 

املعياري

مستوى درجة الحريةقيمة )ت(

املعنوية

1862.490.6174.754389.3210.000ذكر

2142.200.612أنثى

الفرض 

الفرعي 

الثاين

توجد فروق معنوية 

بني فئات العمر يف 

مستوى الثقة باإلنرتنت 

يف يف التامس املعلومات 

السياسية

املتوسط العددالعمر

الحسايب

االنحراف 

املعياري

مستوى درجة الحريةقيمة )ت(

املعنوية

من24-18 

سنة

2142.420.6352.8682.8610.004

من35-25 

سنة

1862.240.613

الفرض 

الفرعي 

الثالث

توجد فروق معنوية بني 

املرحلة التعليمية الجامعية 

يف مستوى الثقة باإلنرتنت 

يف التامس املعلومات 

السياسية

املرحلة 

التعليمية 

الجامعية

املتوسط العدد

الحسايب

االنحراف 

املعياري

مستوى درجة الحريةقيمة )ت(

املعنوية

2082.470.5894.679387.4380,000جامعي

1922.180.642دراسات

تشري بياانت اجلدول السابق إىل النتائج التالية:
- وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــن فئــات النــوع يف مســتوى الثقــة ابإلعــلم الرقمــي، 
حيــث بلغــت قيمــة )ت( )4.754(، ومســتوى املعنويــة )0.000(، ولقــد تقدمــت فئــة 

الذكــور علــى فئــة اإلانث مبتوســط حســايب قيمتــه )2.19(.
- وجــود فــروق دالــه إحصائيــا بــن فئــات العمــر يف مســتوى الثقــة ابإلعــلم الرقمــي، 
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حيــث بلغــت قيمــة )ف( )2.861(، ومســتوى املعنويــة )0.004(، ولقــد تقدمــت 
الفئة العمرية من )١٨: ٢٤ سنة( الفئة الثانية من )٢٥ : ٣٥ سنة (، مبتوسط حسايب 
قيمتــه )2.42(، وهــو األمــر الــذي ميكــن تفســريه أبن الفئــات األصغــر ســناً والــي تعتــر 
أكثــر اســتخداماً لإلعــلم الرقمــي ووســائله احلديثــة تثــق بشــكل أكــر مــن الفئــات األكــر 
والــي قــد يتعــدد لديهــا مصــادر املعلومــات، أو قــد حتــاول التدقيــق والبحــث يف  ســناً 
املعلومــات وال تثــق يف أي معلومــة تتلقاهــا بشــكل مباشــر، هــذا ابإلضافــة إىل أن الفئــات 
األصغــر يــزداد ثقتهــا يف اإلعــلم الرقمــي نتيجــة زايدة مســاحة احلــوار والتفاعــل الــذي 

يقومــون بــه عــر وســائل التواصــل االجتماعــي وغــريه عــر اإلعــلم الرقمــي.
- وجــود فروقدالــه إحصائيــا بــن فئــات املرحلــة التعليميــة اجلامعيــة يف مســتوى الثقــة 
ابإلعــلم الرقمــي، حيــث بلغــت قيمــة )ت( )4.679(، ومســتوى املعنويــة )٠،٠٠٠(.

 One اثنيــا: فــروض فرعيــة اعتمــدت علــى اختبــار حتليــل التبايــن ذو البعــد الواحــد
 ANOVA ابســم  اختصــاراً  املعــروف   way Analysis of Variance
الختبــار العلقــة بــن املتغرييــن، وقــد ظهــرت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف اجلــدول التــايل:



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
774 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

جدول رقم )  (
الفروق املعنوية بن خصائص عينة الدراسة والثقة يف اإلعام الرقمي اللتماس 

املعلومات السياسية 
الفرض 

الفرعي 

الرابع 

توجد فروق 

معنوية بني 

نوع التعليم يف 

مستوى الثقة 

باإلعالم الرقمي 

يف التامس 

املعلومات 

السياسية

املتوسط العددنوع التعليم

الحسايب

االنحراف 

املعياري

قيمة 

)ف(

درجة 

الحرية

مستوى 

املعنوية

2072.420.6005.1744حكومي

395

0.000

311.970.752تجريبي

1092.380.605خاص مرصي

412.120.640خاص أجنبي

122.170.577دويل

4002.330.631املجموع

الفرض 

الفرعي 

الخامس 

توجد فروق 

معنوية بني 

منط الجامعة 

يف مستوى 

الثقة باإلعالم 

الرقمي 

يف التامس 

املعلومات 

السياسية

املتوسط العددمنط الجامعة

الحسايب

االنحراف 

املعياري

قيمة 

)ف(

درجة 

الحرية

مستوى 

املعنوية

2672.210.61616.3622حكومي

397

0.000

1282.590.596خاص

52.200.447أجنبي

4002.330.631املجموع

الفرض 

الفرعي 

السادس 

توجد فروق 

معنوية بني 

فئات املستوى 

االقتصادي 

واالجتامعي يف 

مستوى الثقة 

باإلعالم الرقمي 

يف التامس 

املعلومات 

السياسية

مستوى 

اجتامعي 

اقتصادي

املتوسط العدد

الحسايب

االنحراف 

املعياري

قيمة 

)ف(

درجة 

الحرية

مستوى 

املعنوية

2002.270.6302.5462منخفض

397

0.080

1892.410.626متوسط

112.270.647مرتفع

4002.330.631املجموع

تشري بياانت اجلدول السابق إىل النتائج التالية:
- وجــود فــروق دالــه إحصائيــا بــن فئــات نــوع التعليــم يف مســتوى الثقــة )ابإلعــلم 
الرقمــي(، حيــث بلغــت قيمــة )ف( )5.174(، ومســتوى املعنويــة )0.000(، وقــد 
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تقدمــت فئــة التعليــم احلكومــي علــى مجيــع الفئــات األخــرى وذلــك مبتوســط حســايب قيمتــه 
)2.42(، تلتهــا فئــة التعليــم اخلــاص املصــري مبتوســط حســايب )2.38(، مث فئــة التعليــم 
الــدويل مبتوســط حســايب )2.17(، مث فئــة التعليــم اخلــاص األجنــي مبتوســط حســايب 
)2.12(، وأخــريا فئــة التعليــم التجريــي مبتوســط حســايب )1.97(، وهــو مــا يوضــح أن 
الفئــات لــكل مــن )التعليــم احلكومــي، التعليــم التجريــي، التعليــم اخلــاص املصــري(، 
هــي مصــدر للتبايــن فيمــا خيــص الثقــة ابإلعــلم الرقمــي، وميكــن تفســري ذلــك إىل أن طلبــة 
التعليــم الــدويل واألجنــي أكثــر قــدرة علــى التحليــل والنقــد وعــدم التصديــق املســتمر لــكل 

مــا يعــرض عليهــم وذلــك نظــراً لطبيعــة النظــام التعليمــي.   
- وجــود فــروق دالــه إحصائيــا بــن فئــات منــط اجلامعــة يف مســتوى الثقــة )ابإلعــلم 
الرقمــي(، حيــث بلغــت قيمــة )ف( )16.362(، ومســتوى املعنويــة )0.000(، وقــد 
تقدمــت فئــة اجلامعــات اخلاصــة علــى مجيــع الفئــات األخــرى وذلــك مبتوســط حســايب 
فئــة  مث  مبتوســط حســايب)2.21(،  احلكوميــة  اجلامعــات  فئــة  تلتهــا   ،)2.59( قيمتــه 

اجلامعــات األجنبيــة مبتوســط حســايب )2.20(.
- وجــود فــروق غــري دالــه إحصائيــا بــن فئــات املســتوى االقتصــادي واالجتماعــي يف 
مســتوى الثقــة )ابإلعــلم الرقمــي(، حيــث بلغــت قيمــة )ف( )2.546(، ومســتوى 

املعنويــة  )0.080( .

ــة وفقــاً خلصائــص عينــة الدراســة  - الفــرض الرئيســي الثالــث: توجــد فــروق معنوي
ومســتوى املصداقيــة يف اإلعــام الرقمــي يف التمــاس املعلومــات ابلشــأن السياســي.

يتفــرع مــن هــذا الفــرض الرئيســي جمموعــة مــن الفــروض الفرعيــة وذلــك علــى النحــو 
التايل: 

املســتقلة  للمجموعــات  )ت(  اختبــار  علــى  اعتمــدت  فرعيــة  فــروض  أواًل: 
)Independent-Samples T-Test( لدراســة الداللــة اإلحصائيــة للفــروق 
املتغــريات، وقــد ظهــرت  أحــد  املبحوثــن يف  مــن  بــن متوســطن حســابين جملموعتــن 

التــايل: اجلــدول  يف  مبينــة  هــي  النتائــج كمــا 
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جدول  رقم )2 (
الفروق املعنوية بن خصائص عينة الدراسة ومصداقية اإلعام الرقمي اللتماس 

املعلومات السياسية 
الفرض 

الفرعي 

األول

توجد فروق معنوية 

بني الذكور واإلناث 

يف  مستوى املصداقية 

باإلعالم الرقمي  يف 

التامس املعلومات 

السياسية

املتوسط العددالنوع

الحسايب

االنحراف 

املعياري

درجة قيمة )ت(

الحرية

مستوى 

املعنوية

1862.560.6238.671396.0250.000ذكر

2142.000.668أنثى

الفرض 

الفرعي 

الثاين

توجد فروق معنوية 

بني فئات العمر يف  

مستوى املصداقية 

باإلعالم الرقمي يف 

التامس املعلومات 

السياسية

املتوسط العددفئات العمر

الحسايب

االنحراف 

املعياري

درجة قيمة )ت(

الحرية

مستوى 

املعنوية

2142.330.7232.052395.9350.041من 24-18

1862.190.675من 35-25

الفرض 

الفرعي 

الثالث

توجد فروق معنوية 

بني املرحلة التعليمية 

الجامعية يف  مستوى 

املصداقيةباإلنرتنت 

يف التامس املعلومات 

السياسية

املرحلة 

التعليمية

املتوسط العدد

الحسايب

االنحراف 

املعياري

درجة قيمة )ت(

الحرية

مستوى 

املعنوية

2082.350.7072.561396.6420.011جامعي

1922.170.691دراسات

تشري بياانت اجلدول السابق إىل النتائج التالية:
النــوع يف مســتوى املصداقيــة )ابإلعــلم  بــن فئــات  - وجــود فــروق دالــه إحصائيــا 
الرقمــي(، حيــث بلغــت قيمــة )ت( )8.671(، ومســتوى املعنويــة )0.000(، ولقــد 

تقدمــت فئــة الذكورعلــى فئــة اإلانث مبتوســط حســايب قيمتــه )2.56(.
- وجــود فــروق دالــه إحصائيــا بــن فئــات العمــر يف مســتوى املصداقيــة )ابإلعــلم 
الرقمي(،حيــث بلغــت قيمــة )ت( )2.052(، ومســتوى املعنويــة )0.041(، ولقــد 
تقدمــت الفئــة العمريــة مــن )١٨ :٢٤ ســنة( الفئــة الثانيــة مــن )٢٥: ٣٥ســنة ( مبتوســط 

حســايب قيمتــه ) 2.33(.
التعليميــة اجلامعيــة يف مســتوى  بــن فئــات املرحلــة  - وجــود فــروق دالــه إحصائيــا 
املصداقيــة )ابإلعــلم الرقمي(،حيــث بلغــت قيمــة )ت( )2.561(، ومســتوى املعنويــة 

)0.011(، وذلــك عنــد درجــة حريــة )396.642(.
 One اثنيــا: فــروض فرعيــة اعتمــدت علــى اختبــار حتليــل التبايــن ذو البعــد الواحــد
 ANOVA ابســم  اختصــاراً  املعــروف   way Analysis of Variance
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الختبــار العلقــة بــن املتغرييــن، وقــد ظهــرت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف اجلــدول التــايل:

جدول  رقم )  (
الفروق املعنوية بن خصائص عينة الدراسة ومصداقية اإلعام الرقمي اللتماس 

املعلومات السياسية 
الفرض 

الفرعي 

الرابع 

توجد فروق معنوية بني نوع 

التعليم يف  مستوى املصداقية 

باإلنرتنت يف التامس املعلومات 

السياسية

املتوسط العددنوع التعليم

الحسايب

االنحراف 

املعياري

درجة قيمة )ف(

الحرية

مستوى 

املعنوية

2072.400.6676.0454حكومي

395

0.000

312.030.605تجريبي

1092.250.760خاص مرصي

411.930.608خاص أجنبي

121.920.793دويل

4002.270.704املجموع

الفرض 

الفرعي 

الخامس 

توجد فروق معنوية بني منط 

الجامعة يف  مستوى املصداقية 

باإلنرتنت يف التامس املعلومات 

السياسية

املتوسط العددمنط الجامعة

الحسايب

االنحراف 

املعياري

درجة قيمة )ف(

الحرية

مستوى 

املعنوية

2672.120.68021.0432حكومي

397

0.000

1282.580.659خاص

51.800.447أجنبي

4002.270.704املجموع

تشري بياانت اجلدول السابق إىل النتائج التالية:
- وجــود فــروق دالــه إحصائيــا بــن فئــات نــوع التعليــم يف مســتوى املصداقيــة ابإلعــلم 
وقــد   ،)0.000( املعنويــة  ومســتوى   ،)60.45( )ف(  قيمــة  بلغــت  الرقمي،حيــث 
تقدمــت فئــة التعليــم احلكومــي علــى مجيــع الفئــات األخــرى وذلــك مبتوســط حســايب قيمتــه 
)2.40(، تلتهــا فئــة التعليــم اخلــاص املصــري مبتوســط حســايب )2.25(، مث فئــة التعليــم 
التجريــي مبتوســط حســايب )2.03(، مث فئــة التعليــم اخلــاص األجنــي مبتوســط حســايب 

)١،٩٣(، وأخــريا فئــة التعليــم الــدويل مبتوســط حســايب )1.92(.
- وجود فروق داله إحصائيا بن فئات منط اجلامعة يف مســتوى املصداقية )ابإلعلم 
الرقمي(،حيــث بلغــت قيمــة )ف( )21.043(، ومســتوى املعنويــة )0.000(، وقــد 
تقدمــت فئــة اجلامعــات اخلاصــة علــى مجيــع الفئــات األخــرى وذلــك مبتوســط حســايب 
قيمتــه )2.58(، تلتهــا فئــة اجلامعــات احلكوميــة مبتوســط حســايب )2.12(، مث فئــة 

اجلامعــات األجنبيــة مبتوســط حســايب )1.80(.
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الفــرض الرئيســي الرابــع: توجــد عاقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصائيــا بــن مســتوى 
تفاعــل املبحوثــن مــع اإلعــام الرقمــي أثنــاء متابعــة تغطيــات األحــداث السياســية 

وبــن مســتوى الثقــة يف هــذه الوســيلة.
بريســـون  االرتبـــاط  معـــامل  الباحثــة  استخدمـــت  الثــاين  الفـــرض  مــن صحــة  للتحقــق 
)Pearson Correlation(، وقــد ظهــرت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف اجلــدول 

التــايل :

جدول رقم )  (
العاقة االرتباطية بن مستوى التفاعل مع اإلعام الرقمي ومستوى الثقة هبا

RPمستوى التفاعل )اإلعالم الرقمي( × مستوى الثقة 

0.4580.000مستوى التفاعل× الثقة باإلعالم الرقمي

400ن

 
تشــري بيــاانت اجلــدول الســابق إىل وجــود عاقــة ارتباطيــة اجيابيــة دالــة إحصائيابــن 
تفاعــل ملبحوثــن مــع اإلعــلم الرقمــي يف احلصــول علــى املعلومــات حــول األحــداث 
املعنويــة  مســتوى  قيمــة  بلغــت  حيــث  هبــا،  الثقــة  ومســتوى  عليهــا،  املثــارة  السياســية 
)0.000(، و قيمــة معامــل بريســون يف )0.458(، وهــي علقــة متوســطة الشــدة، 
وهــو مــا يــدل أنــه كلمــا زاد مســتوى ثقــة املبحوثــون يف املعلومــات املقدمــة مــن خــلل 
اإلعــلم الرقمــي زاد تفاعلهــم مــع تلــك الوســائل خــلل فــرتات األحــداث السياســية القويــة 
ابلدولــة إىل جانــب املتابعــة ألخبــار السياســية العاديــة للدولــة عرهــا، وقــد يعــود ذلــك إىل 
زايدة عــدد الســاعات الــي يقضيهــا الشــباب يف اســتخدام اإلعــلم الرقمــي أثنــاء فــرتات 
األحــداث السياســية وابلتــايل قــد يتــم التفاعــل مــع بعــض الصفحــات اخلاصــة ابلسياســن 

والــي قــد يــزداد مســتوى الثقــة لــدى الشــباب نتيجــة لذلــك.
وتتفــق نتائــج الدراســة احلاليــة مــع دراســة أمحــد أبــو زيــد)09(، والــي بينــت نتائجهــا   
أن توظيــف اإلعــلم اجلديــد لصــاحل االنتخــاابت األمريكيــة ٢٠٠٨، وكيــف أن احلملــة 
االنتخابيــة للرئيــس الســابق أوابمــا عــر اإلنرتنــت زادت مــن جســور الثقــة بــن املرشــحن 
والناخبــن، وأنــه بــزايدة تعــرض الناخبــن للحمــلت االنتخابيــة عــر اإلنرتنــت زادت ثقتهــم 

ابملرشــح، بــل مت توظيــف اإلعــلم اجلديــد كأداه ملواجهــة احلمــلت املضــادة.
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- الفرض الرئيسي اخلامس:توجد عاقة ارتباطيه ذات دالله إحصائية بن السمات 
االتصالية لإلعام الرقمي يف التماس املعلومات ودرجة مصداقيته لدى الشباب.

)  ( جدول رقم
نتائج حتليل االحندار البسيط بن أتثر  السمات االتصالية ودرجة املصداقية 

لاعام الرقمي.
R2املتغري التابع 

معامل 

التحديد

FSIG قيمة  

معنوية 

النموذج

Bاملتغري املستقل

معامل االنحدار

SIG

معنوية 

املتغري 

مصداقية يف 

اإلعالم الرقمي  

Constant50.1400.000 الثابت 0.0244.3040.039

0.2960.039السامت االتصالية  

وجــود أثــر ذي داللــة إحصائيــة لتأثــري الســمات االتصاليــة لإلعــلم الرقمــي يف التمــاس - 
 R2( املعلومــات السياســية علــى درجــة مصداقيــة يف اإلعــلم الرقمــي، وبلــغ معامــل التحديــد
0.024 = (، وهذا يعي أن املتغري املســتقل )الســمات االتصالية لإلعلم الرقمي( يفســر 
حــوايل 2.4 % مــن التغيــريات الــي حتــدث علــى درجــة مصداقيــة يف اإلعــلم الرقمــي، 
ويؤكــد علــى معنويــة هــذا التأثــري أن قيمــة P- Value أقــل مــن 0.05، وبلغــت قيمتهــا 

)0.039(، وكانــت قيمــة ف )4.304(، وكانــت معادلــة االحنــدار اخلطــي البســيط: 
Y= 50.140+ )0.296(* درجة مصداقية يف اإلعلم الرقمي

وهــو مــا يعــي أنــه كلمــا زاد تقييــم عينــة الدراســة للســمات االتصاليــة لإلعــلم الرقمــي يف 
التمــاس املعلومــات السياســية بدرجــة واحــدة يــؤدي ذلــك إىل زايدة درجــة ثقتهــم يف اإلعــلم 
الرقمي مبقدار )B=.296(، وابستخدام حتليل االرتباط بريسون تبن وجود علقة طردية 
ضعيفــة القــوة بــن كل املتغرييــن حيــث كانــت قيمــة معامــل االرتبــاط )0.150( ذلــك عنــد 
مســتوى معنويــة )0.039(، وهــو مــا يعــي أن كلمــا ارتفــع مســتوى التفاعــل مــع وســائل 
اإلعــلم الرقمــي وإدراك اجلمهــور لســماهتا االتصاليــة فإنــه تزيــد لديــه مصداقيــة هــذه الوســائل 
يف الشــأن السياســي وابلتــايل يرتفــع لديــه قدرتــه يف التأثــري علــى ســلوك الشــباب السياســي. 

اخلاصة والتوصيات: 
  تبــن مــن نتائــج الدراســة وجــود أثــر كبــري لإلعــلم الرقمــي علــى اجلمهــور املتابــع لــه يف 

الشــأن السياســي.
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1-ثبــت وجــود أثــر ذي داللــة إحصائيــة لتفاعــل عينــة الدراســة مــع اإلعــلم الرقمــي يف 
التماس املعلومات السياسية على سلوكهم السياسي حنو األحداث السياسية املثارة ابجملتمع 

املصري
 2- تبــن وجــود عاقــة ارتباطيــة اجيابيــة دالــة إحصائيــا بــن تفاعــل ملبحوثــن مع اإلعلم 
الرقمي يف احلصول على املعلومات حول األحداث السياسية املثارة عليها، ومستوى الثقة 

هبا،
3- وجــود أثــر ذي داللــة إحصائيــة لتأثــري الســمات االتصاليــة لإلعــلم الرقمــي يف التمــاس 

املعلومات السياســية على درجة مصداقية يف اإلعلم الرقمي.
لــذا توصــي الدراســة أبمهيــة أن تقــوم الكيــاانت السياســية ابلتســويق السياســي علــى هــذه 
الشبكات العنكبوتية لكسب مجاهريهم وانخبيهم على املستوى اجلماعي والفردي بشكل 
مباشــر وغــري مباشــر وأقــل تكاليــف وأقــل ســرعة، كمــا يتمكنــوا مــن االســتفادة مــن خاصيــة 
تلقــي ردود وتفاعــلت مباشــرة مــن اجلمهــور وابلتــايل القــدرة علــى تغيــري الســلوك أو األفــكار 
الــي ال تلقــى استحســان شــعي، ممــا يتيــح هلــم تــدارك الكثــري مــن الوقــت واملــال واألخطــاء يف 

املســتقبل وعنــد تصميــم اخلطــط السياســية والرامــج السياســية.  
أن يكون هناك مزيد من الدراسات البحثية املتعلقة بعلقة الكياانت السياسية ابلتسويق 
السياســي وكيفيــة اســتفادهتا مــن مــزااي اإلعــلم الرقمــي يف اإلعــلن عــن أفكارهــا وخططهــا 
السياســية، وعقــد مقابــلت متعقمــة مــع السياســين لتوضيــح أوجــه اســتفادهتم مــن اإلعــلم 
الرقمي يف الرتويج السياســي، وإدراكهم ألن الفكر السياســي هو منتج مثله مثل املنتجات 
التجاريــة لــه قواعــد لكــي يتــم تروجيــه وتســويقه وتســعريه والــذي يتمثــل هنــا التســعري يف القــدرة 

علــى التأثــري وحتقيــق اهلــدف املــراد مــن الرســالة السياســية. 
أن يكــون هنــاك اســتثمار مــن قبــل املؤسســات السياســية ملواقــع التواصــل االجتماعــي يف 
مناقشة القضااي السياسية احليوية، حيث ثبت من واقع الدراسة احلالية والرتاث العلمي أن 

اجلمهــور يهتــم ابلشــأن السياســي الــذي ينعكــس أثــره علــى حياهتــم اخلاصــة املعيشــية. 
وأن يكــون هنــاك اهتمــام حبثــي بدراســة كيفيــة إعــداد دراســات تتبعيــة للكشــف عــن أثــر 
املعاجلــات اإلعلميــة عــر اإلعــلم الرقمــي يف ضــوء الرتكيــز علــى خاصيــة التفاعليــة يف حتقيــق 

صــور ذهنيــة عــن هــذه املؤسســات أو األفــراد السياســية ابجملتمــع املصــري. 
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Aug 10, 2011 
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2  - Moamenla Amer ” Political Awarness  And Its 
Implication On Participatory Behaviour :A Study Of 
Naga Women Voters In Nagaland” ,Indian Journal 
Of Gender Studies, Sep, Dec, 2009,Vol:   

 2  -هيام أنور أمحد أبو زيد، مرجع سابق،   20  
املشــاركة  يف  بــوك  للفيــس  التعــرض  »دور  حممــود،  مصطفــى  مهــا   -  27
السياســية ملســتخدمي اجملموعــات السياســية – دراســة تطبيقيــة علــى انتخــاابت الرائســة 
يف مصــر«، رســالة ماجيســتر. غــر منشــورة )جامعــة القاهــرة: كليــة اإلعــام، قســم 

 )٢٠١٥ والتليفزيــون،  اإلذاعــة 
- عبــر الشــربيين، »أتثــر محــات التســويق السياســي ملرشــحي الرائســة   28
علــى الســلوك االنتخــايب للشــباب املصــري يف انتخــاابت الرائســة ٢٠١٢«، يف: 
اجمللــة املصريــة لبحــوث اإلعــام، دوريــة علميــة حمكمــة تصــدر عــن كليــة اإلعــام، 

العــدد )٤٤(، يوليــه/ ســبتمرب، ٢٠١٣، ص ٢٢٧   القاهــرة،  جامعــة 
29 -Ran Wei, “Examination The Perceptual 

gap and behavioral intention in the received effects 
of polling news in Taiwan presidential elections”, 
Communication Research )Vol: 8 , No: 2, 20  ( 
30 - Daekyung Kim & Thomas J. Johnson , A 

Victory of the Internet over Mass Media? Examining 
the Effects of Online Media on Political Attitudes in 
South Korea, Asian Journal of Communicatio, 
Vol. 16, No. 1, March 2006, pp. 1 _/18

التواصــل  الصــورة علــى مواقــع  اخلــري، دور  أبــو  طــه  الشــيماء حممــد حممــد   -    
االجتماعــي الفيــس بــوك يف فهــم وتذكــر األحــداث السياســية: دراســة حتليليــة وميدانيــة. 
رســالة ماجســتر غــر منشــورة. )جامعــة املنصــورة: كليــة اآلداب، قســم اإلعــام. 

 )20 9
2   - أمســاء البــدري عبــد العليــم، اإلعــلم اجلديــد واحلــركات االجتماعيــة: حتليــل 
إثنوجــرايف للنصــوص املدونــة علــى املوقــع الرمســي حلركــي »كفايــة، وشــباب 6 إبريــل«، 
رســالة ماجســتر غــر منشــورة. )جامعــة عــن مشــس: كليــة البنــات لــآداب والعلــوم 

 )20 8 والربيــة. 
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- بسمة على حيىي،  املمارسات التفاعلية لإلعلم اجلديد وعلقتها بسلوكيات     
الشــباب املصــري، رســالة ماجســتر غــر منشــورة. )جامعــة املنصــورة: كليــة اآلداب. 

قســم اإلعــام. 7 20(  
    - نورهــان حممــد أمحــد، »دوافــع تعــرض الشــباب اجلامعــي للمضامــن السياســية 
الساخرة على مواقع التواصل االجتماعي واإلشباعات املتحققة منها«.رسالة ماجستر 

غــر منشــورة.)حلوان: كليــة اآلداب، جامعــة حلــوان، قســم اإلعــام،   20( 
    -عــل عامــر عبــد القــوي، »دور وســائل اإلعــلم الرقميــة يف تفعيــل املشــارکه 
السياســيه للشــباب اجلامعي« ، اجمللة املصرية لبحوث اإلعام. كلية اإلعام. جامعة 

القاهــرة. العــدد ٥٩.  الربيــع ٢٠١٧، ص ٥٦٥ : ٦١٦
- دينــا فــاروق أبــو زيــد، راديــو اإلنرتنــت يف مصــر: دراســة للمضمــون والشــكل     
والقائــم ابالتصــال واجلمهــور، اجمللــة املصريــة لبحــوث اإلعــام. كليــة اإلعــام. جامعــة 

القاهــرة. العــدد 7 . إبريــل- يونيــو   20   
 7 - Manago, Adriana M,”Me and my 400 friends: 

The anatomy of college students’ Facebook networks, 
their communication patterns, and well-being”. 
Developmental Psychology, Vol  8)2(, Mar 20 2, 
available at: http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.
optionToBuy&id=2012-02329-

 8  - انجــي عبــد النــور، احلــركات االحتجاجيــة يف تونــس«، جملــة املســتقبل العــريب، 
بــروت، عــدد 87 ، مايــو،  200   

 9 -Darren G. Lilleker & Casild, Malagon,” Levels 
Of Interactivity in the 2007 French Presidential 
candidates, Websites” , European Journal of 
Communication ,Vol 2 , 20 0, No   ,p p, 20:     
40 -Daniel Riffe, Stephen Lacy, and Miron 

Varouhakis,’ Media System Dependency Theory 
and Using the Internet for In-depth, Specialized 
Information’’ Wjmcr,    )January 2008(

	 قامــت الباحثــة بتحليــل عــدد فيديوهــات )30( فيديــو للبحــث يف آليــات وأســانيد 

التســويق السياســي الــي تنتهجهــا الرامــج عنــد نشــر إنتاجهــا اإلعلمــي التلفزيــوين عــر 
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موقــع اليوتيــوب والــذي يعــد أحــد وســائل اإلعــلم الرقمــي. 
- انصــر انفــع الــراق، الصحافــة الســعودية اإللكرتونيــة: دراســة حتليليــة للعلقــة    2
التفاعليــة مــع القــراء، اجمللــة املصريــة لبحــوث اإلعــام. كليــة اإلعــام. جامعــة القاهــرة. 

ــو   20. ص   7 العــدد الســابع واألربعــون. إبريــل- يوني
   - عبــاس صــادق، اإلعــام اجلديــد: املفاهيــم والوســائل والتطبيقــات«، )عمــان: 

دار الشروق، 2008( ص 7  
   - Bruce L. Newman. A Review in Political 

Marketing: Lessons from Recent Presidential Elections. 
www. yaffecenter.org/.2010 )25 July 2015(.

-  عبــد ربــه عبــد القادر،نظريــة التســويق السياســي. )فلســطن: جامعــة غــزة.     
  20(. ص     

    - يوســف حجيــم. هاشــم فــوزي العبادي،التســويق االلكــروين )عمــان: مؤسســة 
الــوراق للنشــر والتوزيــع، 2009( ص 98   

 7  - نزهــت حممــود نفــل الدليمــي، عــدانن عبــد عبــد احلســن، الدعايــة األجنبيــة يف 
الصحافــة اإللكرتونيــة إزاء األزمــة الســورية: دراســة مقارنــة ملوقعــي روســيا اليــوم واحلــرة. حبــث 
مســتقل. جملــة الباحــث اإلعامــي. العــراق. العــدد   	  . اجمللــد     9 20  

ص 9 2 
- عبــد ربــه عبــد القــادر العنــزي،  نظريــة التســويق السياســي: املفاهيــم والــدالالت    8
يف اجملــال السياســي. جملــة رؤي اســراتيجية،  اإلمــارات. يونيــو   20. ص 8   

9   - منــاف احلمــد، التســويق السياســي: النظريــة واملمارســة بــن عاملــن، وحــدة 
األحبــاث االجتماعيــة, مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة. الدوحــة. قطــر. 8 20  

ص ص  	    
0   - عبــد اخلالــق أمحــد ابعلــوي. رضــا الناخبــن عــن مرشــحيهم لعضويــة جملــس 
العــدد  اليمــن. جملــة الدراســات االجتماعيــة. صنعــاء.  النــواب أو اجملالــس احملليــة يف 

   2008 يونيــو  ينايــر-  والعشــرون،  الســادس 
- عبد ربه عبد القادر العنزي. مرجع سابق, يونيو   20. ص 0      

 2 - https://www.almrsal.com/post/530249
-ريبــه ركــوران مصطفــي، عبــد الرمحــن درويــش،  التســويق السياســي عــر مواقــع     
التواصل االجتماعي: دراسة حتليلية. اجمللة العربية لإلعام واالتصال. اجلمعية السعودية 
لإلعــام واالتصــال. العــدد الســادس عشــر. نوفمــرب   20. ص ص 29	7   
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السياســي  التســويق  صاحــب،  حيــدر  محد،حنــان  الكاظــم  عبــد  فاطمــة    -    
وتشــكيل اجتاهــات الــرأي العــام يف مواقــع التواصــل االجتماعــي: دراســة حتليليــة لصفحــي 
رئيســي الــوزراء وجملــس النــواب العراقــي يف الفيــس بــوك. حبــث مســتقل. جملــة الباحــث 
العــدد 9 . اجمللــد 0   8 20. ص  8 ، ص 89   العــراق.  اإلعامــي. 

55-  ســامي طايــع، حبــوث اإلعــام، ط1 )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، 2001(. 
ص168.

56- عاطــف عــدىل العبــد، املنهــج العلمــى ىف البحــوث اإلعاميــة. )القاهــرة : دار 
اهلــاىن للطباعــة, 1999( ص.27.

57-  شــيماء ذو الفقــار زغيــب، مناهــج البحــث واالســتخدامات اإلحصائيــة ىف 
الدراســات اإلعاميــة، )القاهــرة: الــدار املصريــة اللبنانيــة, 2009( ص ص 90-89. 
58- عبــد الوهــاب إبراهيــم أبــو ســليمان، كتابــة البحــث العلمــي: صياغــة جديــدة. 
ط 9 )اململكــة العربيــة الســعودية: الــرايض. مكتبــة الرشــد للنشــر. 2005(. ص ص 

 .34-33
59-   مســري حممــد حســن.حبوث اإلعــام: دراســات يف مناهــج البحــث العلمــي. 

)القاهــرة: عــامل الكتــب، 1995(. ص 14.
60- حممــد عبــد احلميــد،  البحــث العلمــي يف الدراســات اإلعاميــة. )القاهــرة: عــامل 

الكتب. 1997(، ص ص 159-158.  
العــام  الــرأي  العبــد، تصميــم وتنفيــذ اســتطاعات وحبــوث  61 -عاطــف عــديل 
العــريب،  الفكــر  دار  )القاهــرة:  التطبيقيــة.  والنمــاذج  النظريــة  األســس  واإلعــام: 

 .)2002
- أ.د عادل عبد الغفار: عميد كلية اإلعلم جامعة النهضة.   62

- د. مى جمدي: أستاذ مساعد بقسم اإلذاعة كلية اإلعلم جامعة القاهرة.
	 أ.د هبة السمري: رئيس قسم اإلذاعة - كلية اإلعلم جامعة القاهرة.

والعلــوم  االقتصــاد  بكليــة  السياســية  العلــوم  أســتاذ  الفتــاح:  عبــد  ابهلل  املعتــز  أ.د   -
القاهــرة جامعــة  السياســية 

- د الشــيماء علي عبد العزيز: أســتاذ مســاعد العلوم السياســة ابملركز القومي للبحوث 
االجتماعية واجلنائية.

- د.رانيا أمحد: أستاذ مساعد اإلعلم ابملركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية.
- د حسام اهلامي: أستاذ مساعد بكلية اإلعلم اجلامعة األهلية ابلبحرين.  

- د حنــان أبــو ســكن: أســتاذ مســاعد العلــوم السياســية ابملركــز القومــي للبحــوث 
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واجلنائيــة. االجتماعيــة 
- د مــروة نذيــر: أســتاذ مســاعد العلــوم السياســة ابملركــز القومــي للبحــوث االجتماعيــة 

واجلنائيــة.
- أ.د هويدا عديل: رئيســة شــعبة قوى ومؤسســات التنمية االجتماعية، وأســتاذ العلوم 

السياســية ابملركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية.
   -ت م مراجعة ما يلي: 

اإلعــام. ط  -  لبحــوث  اإلحصائــي  التحليــل  يف  مقدمــة  العزيــز.  عبــد  بــركات 
اللبنانيــة.   20(   املصريــة  الــدار  )القاهــرة: 

برامــج -  التحليــل اإلحصائــي ابســتخدام  العامــري،  ترمجــة خالــد  جــويل ابالنــت، 
.)2006 والتوزيــع،  للنشــر  الفــاروق  دار  )القاهــرة:  ”Spss“، ط2، 

•متثلــت معادلــة االحنــدار اخلطــي البســيط:  Y= A+ BX، وتفســري املعادلــة كمــا 
يلــي: 

الرمز )y( يعر عن املتغري التابع.- 
والرمز )X( يعر عن املتغري املستقل. - 
 -  Constantيعر عن قيمة اثبتة )a( والرمز
والرمز )B( يعر عن ميل االحندارy على املتغري املستقل.  - 

   - h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = Q o R 0 s q G _ V E 0
   - https://www.youtube.com/watch?v=GPBk90-

J4eU
 7 - h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

w a t c h ? v = i I d W O 9 u 7 9 Z s
 8 - h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

w a t c h ? v = 2 r P h L t B J D w Y
 9 - h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

w a t c h ? v = c h B f q N q f v I k
70 - https://www.youtube.com/watch?v=9fnDX-

UxqLo
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