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 المقدمة :

مما الشك فيه أن االتصال والتثقيفؾ الييايفل لرمفراهقين بؽفرب رهبفارها نمفواطاين بمفا يفدور        

حولها من أحداث وقضايا ييايية ماضية أو جارية يعد مهمة قوميفة تفيتهدؾ بافال المفواطن الفصال   

لمجتمعه الذى يتوقؾ عريه الحفاظ عرل ايتقرار وبقال هذا المجتمع. وبات هذا األمر بالػ األهميفة ففل  

ظل تعدد مفصادر المعرومفات الفتل قفد يعتمفد المراهقفون عريهفا لرحفصول عرفل معرومفاتها الييايفية   

ويرى الباحث أن موضوعية وحرية اإلعالا ايبية  وأاه ال يوجد اتصال ؼير موجه؛ حيفث يفيتهدؾ  

لتحفدث تفيثيًرا   –ورن نان بعضها ابيالً   –القابا باالتصال تحقيق ؼايات محددة تمر من هالل ريالته  

 ما لدى الجمهور من ميتقبرل ريالته االتصالية. 

وتعتمد الدول عرل ويابل ومؤييات التاشبة الييايية بهدؾ رحداث شفلل مفن التطبيفع الييايفل        

لمواطايها بما يحافظ عرفل ايفتقرار الاظفاا الييايفل فيهفا  وهفذا الامفط ليف  بحفديث؛ حيفث يفاد ففل  

المجتمعات البييطة من هالل حواديت الجدات وقصص الهيفال وؼيرهفا الفتل ناافت تفروى ل طففال  

 ماذ الصؽر وتاقل لها تعاليا وعادات المجتمع وقيمه بما يحافظ عرل ايتقراره. 

ومع االاتقال لرحياة المداية وتطور ويابل االتصال ظهرت آليفات جديفدة يتفا ايفتهدامها لمحاولفة        

رحداث ذات التيثير  ماها التاظيمات المتمثرة فل األحزاب الييايية  أو الماظمات الفشبابية ومؤيفيات  

التاشبة ناأليرة  المدرية  ودور العبادة والاوادى االجتماعية والرياضفية ومرانفز الفشباب والطالبفع  

وؼيرها  والمؤييات اإلعالمية التل اشيت بؽرب تحقيق وظفابؾ عفدة عرفل رأيفها اإلهبفار  الفذى  

ييترزا عمرية اقل البيااات والمعرومات من طرؾ رلل طرؾ آهر  وقد تتعفرب المعرومفات لتحريفؾ  

أو تشويه هالل عمريفة الاقفل هفذه  وبالتفالل قفد تحفدث آثفاًرا ؼفير مرؼفوب فيهفا. بفل أصفب  لويفابل  

اإلعالا دوًرا فل صياؼة تصوراا لرواقع الذى اعيشه من هالل ما تبثه من معرومات  وابهت األاظمفة  

الييايية لردور الحيوى الذى تقوا به ويابل االتصال ففل نيفيفة ردراك األففراد لرقفضايا الييايفية مفن  

حولها  فيهذت تعتمد عريها لتصدير صور ذهاية ريجابيفة عاهفا وعفن حنومتهفا بمفا يفشعر المواطايفن  

بالطمياياففة واألمففان وااليففتقرار  فففل المقابففل تحففاول أاظمففة ييايففية أهففرى تزيففؾ الوعففل الييايففل  

  عالقة الطفل المراهق بوسائل االتصال والتثقيف السياسى 

 )دراسة استطالعية(

  د. أشرف محمد قادوس
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لففشباب وطريعففة شففعوب بعففب الففدول المعاديففة أو الماافففية لهففا  وظهففر مففصطر  الحففروب البففاردة   

والحروب اإلعالمية  والجيوش اإللنترواية  وحرب المعرومات  األمر الذى يفيترزا معفه االاتبفاه لمفا  

يتعرب له أطفالاا وبهاصة وها فل مرحرفة المراهقفة حيفث يتفصؾ الطففل المراهفق بفيرعة قابريتفه  

لاليتهوال. وهذا ما يدعواا لروقوؾ عرل ويابل االتصال والتثقيؾ الييايل لرمراهقين والتعرؾ عرفل  

 عالقتها بها.   

لذا هصص المبحث األول من تقرير هذه الدراية لإلطار الماهجل  والثاال لإلطار الاظرى  أمفا        

 الثالث واألهير فيتضمن ما توصرت له الدراية من اتابج وتوصيات. 

 

 : المبحث األول: اإلطار المنهجى

يعول عرل البرامج اإلهبارية التل يقدمها التريفزيون المصرى  أن تنفون صفماا  :    مشكلة الدراسة

أمن المعرومات وايتقرار المجتمع؛ فل حالة تيريماا بحقيقة عرمية مفادها أن االتجاهفات احفو القفضايا  

الييايية تتشنل أوالً من هالل المعرومات التل تصل لرفرد وهو ما ييمل بفالمنون المعرففل لالتجفاه   

فييتض  لاا أهمية الدور الذى ترعبه المعرومات فل الحفاظ عرل أمن المجتمع وايتقراره وهاصة لفدى  

 من ها فل ين المراهقة. 

لذا أجرى الباحفث درايفة يفابقة بعافوان دور الفبرامج اإلهباريفة بفالتريفزيون المفصرى ففل      

تففشنيل اتجاهففات المففراهقين احففو القففضايا الييايففية الففتل تعرضففها  وتوصففل رلففل أن دور هففذه 

البرامج ضعيؾ ومتراجع ايبًيا أماا دور اإلاترات فل تشنيل اتجاهفات المفراهقين احفو القفضايا 

الييايية التل رنزت عرفل عرضفها هفذه الفبرامج هفالل ففترة رجفرال الدرايفة التحريريفة ولحقفت 

مازال هااك اعتقاد بين التريفزيون له فعاليفة فريفدة نويفيرة رعالميفة  بدراية أهرى ميدااية. فل حين 

ألاه وييرة تعتمد عرل حاية اليمع وحاية اإلبفصار؛ وفًقفا اليفتحواذه عرفل اهتمفاا نامفل مفن جاافب  

الجمفاهير أنفثر مفن الويففابل األهفرى هاصفة لففدى األطففال  فقفد نففشفت بعفب الدرايفات أن أؼرففب  

األطفال ونثيًرا من النبار يميرفون رلفل أن يقبرفوا بفدون أى تفياؤل جميفع المعرومفات الفتل تظهفر ففل  

الباحث فل حيرة من أمره اتيجة ما التريفزيون وتبدو واقعية ويتذنروا ترك المواد بشنل أفضل. فبات  

توصل رليه. من هاا جالت الحاجة إلجرال دراية ايفتطالعية لرصفد ويفابل االتفصال والتثقيفؾ 

 الييايل لرمراهقين وعالقتها بها.
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وتبرورت مشنرة الدراية فل التياؤل التالل : ما عالقة الطفل المراهق بويابل االتصال      

 والتثقيؾ الييايل؟

لما ناات ويابل اإلعالا ترتبط بالظواهر الييايية واالجتماعية فل المجتمع  :    أهمية الدراسة

وتقوا بربط األفراد داهل هذا المجتمع عن طريق طرح مجموعة من القضايا المتعددة واألحداث  

الداهرية والهارجية. فهااك من يرى أن عمرية تيثير ويابل اإلعالا فل الجمهور الميتهدؾ تهضع  

لعوامل متعددة ماها العامل الفنرى  والميتوى التعريمل  والحالة االقتصادية  وما يواها من  

هصابص المترقل الذى بايتطاعته ايتدعال المعرومات اليابقة التل تمناه من ترييخ أو تعديل        

أو تؽيير آرابه المتفقة ؼالًبا مع البيبة االجتماعية والييايية التل يعيش فيها الفرد  وبالتالل ينون لربيبة  

المحيطة بالجمهور دور نبير فل توجيه آرابه وأحنامه احو بعب القضايا والموضوعات بصورة  

ميبقة  رال أن هذه اآلرال ال تنون جامدة واهابية عاد ؼالبية الجمهور الذى يتنون لديه ثقافة أهرى  

 موازية تتولد اتيجة احتنانه واطالعه عرل ويابل المعرفة المهترفة من نتب وويابل رعالمية.  

ومن هاا يمنن القول : رن الاا  يعيشون ثقافتين فل الوقت ذاته هما : قيا الثقافة األولل المتوارثة        

ماذ الطفولة من األيرة والجماعات التل ياتمون رليهفا عفبر عمريفة التافشبة  وقيفا الثقاففة القادمفة عبفر  

ويابل اإلعالا الفتل تبفدأ بفدورها تفدريجًيا بتؽيفير أحنفاا الففرد تجفاه الموضفوعات والقفضايا وتعديفل  

النثير من وجهة اظره حولها. حيث راها تقدا قدًرا نبيًرا من المعرومات عما يدور حولاا وتقفدا لجميفع  

فبات المجتمع المواد اإلعالمية والتثقيفية والترفيهية  ولهفذا تفصب  هفذه الويفابل ماايفبة أنفثر لرتيثيفر  

بالرؼا من هذا فإن أها وأصعب المشانل التل تواجه الباحثين فل     ألاها تضيؾ شيًبا لتصوراا لرواقع. 

مجال االتصال الجماهيرى دراية التيثير؛ ألافه ليف  ففل اإلمنفان دابًمفا درايفة الفيروك الفذى يحفدث  

اتيجففة لالتففصال  فالباحففث يقيفف  ايففتجابة المترقففل الرؽويففة أو الرمزيففة ويحففاول أن يهففر  ماهففا  

بايتاتاجات عن معرومات المترقل واتجاهاته التل تيثرت أو لا تتيثر. معال هذا أاه ال يمنن فل أحفوال  

نثيرة مالحظة التيثير بشنل مباشر  لذا قد يقاع الباحث بقيا  االيتجابة الرؽوية وحيابفذ قفد يجفد اففيه  

يقي  متؽيرات متداهرة معقفدة بفدون أن يقيف  التفيثير الاهفابل  فاالعتمفاد عرفل عمريفة االيفتاتا  مفن  

االيتجابة الرؽوية أو الرفظية لرمترقل قد تجعل الباحث يهفر  باتفابج ؼفير دقيقفة  وذلفك ألن المترقفل ال  

يفصل أو يفرق فل أحوال نثيرة بين التقرير والرأى أو بين الحقيقة والحنا عريها. رال أن هذا لا يشنل  

عابقًا أماا بعب الدرايات الوصفية التل تفضمات أحفد جواافب عالقفة المفراهقين بويفابل االتفصال   

 وتا االعتماد عرل بعضها لرصد ويابل االتصال والتثقيؾ الييايل لرمراهقين وعالقتها بها. 
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هدؾ الدراية هو : التعرؾ عرل عالقة الطفل المراهق بويابل االتصال   :  أهداف الدراسة

 والتثقيؾ الييايل.

تياؤل الدراية  هو : ما عالقة الطفل المراهق بويابل االتصال والتثقيؾ   :  تساؤالت الدراسة

 الييايل؟

اتبع الباحث الماهج التاريهل نماهج ربييل؛ ليربل حاجة الدراية لتتبع بعب    :  منهج الدراسة

الدرايات والبحوث اليابقة بؽية رهضاعها لرتحريل  وتا االيتعااة بنل من الماهج الوصفل؛ لتوصيؾ  

عالقة المراهقين بويابل االتصال والتثقيؾ الييايل فل ضول ما توصرت رليه الدرايات والبحوث  

 اليابقة الهاضعة لرتحريل  والماهج المقارن؛ لمقاراة البيااات والمعرومات واتابج التحريل. 

يعرؾ الماهج التاريهل بياه تقرير عن صحة البيااات المتوفرة عن ظاهرة رايااية حدثت و       

فل الماضل بالقرالة والتيمل والتحريل والاقد. فهو طريق يتبعه الباحث فل معروماته عن األحداث 

والحقابق الماضية وفل فحصها واقدها وتحريرها والتيند من صحتها وفل عرضها وترتيبها 

وتاظيمها وتفييرها وايتهالص التعميمات والاتابج ماها  وعريه فإن المادة التاريهية لييت هدؾ 

البحث العرمل  لناها وييرة رثبات الفروب أو الوصول رلل الاتابج. نما يعد ماهج وثابقل 

ييتقرئ عن طريقه الباحث  الوثابق ويحررها وييتهرص ماها المعرومات بعد رهضاعها لعمرية 

االيتدالل وااليتاباط العقرل. يعتمد عرل المصادر األولية والثااوية وال يعتبر ضعًفا رذا تا 

 رهضاع المعرومات لراقد والتحريل  ومن عيوبه أاه من الصعب الوصول رلل اتابج تصر  لرتعميا.

: اعتمد الباحث فل رجرابه لهذه الدراية عرل أيروب التحريل الاظرى المنتبل لما    أسلوب الدراسة 

توصرت رليه الدرايات والبحوث اليابقة المرتبطة بشنل مباشر أو ؼير مباشر بموضوع الدراية   

 وجالت نيحد مفردات عياة الدراية الهاضعة لرتحريل. 

تاتمل هذا الدراية بشنل ربييل لردرايات االيتطالعية؛ حيث لا ييبقها دراية    :  نوع الدراسة

أهرى أجريت عرل اف  موضوع الدراية التل تبحث عاه. أما من حيث طبيعة البحث فتاتمل لنل  

من البحوث الاظرية "التل يقوا الباحث بها من أجل اإلحاطة بالحقيقة العرمية دون الاظر لرتطبيقات  

العرمية لها  وعريه ال ينون لها هدؾ تطبيقل مقصود  وال تقوا عرل أى قاعدة تطبيقية وراما تقدا  

فابدة بتوييع المعرفة الاظرية". ولربحوث الوصفية؛ حيث ييتهدؾ االيتطالع وصؾ عالقة الطفل  

 The descriptiveالمراهق بويابل االتصال والتثقيؾ الييايل. وتعرؾ الدرايات الوصفية " 

studies  بياها تصؾ ظاهرة معياة. وتهدؾ رلل تصوير وتحريل وتقويا هصابص معياة أو موقؾ "
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معين يؽرب عريه صفة التحديد  ودراية الحقابق الراهاة المتعرقة بطبيعة ظاهرة ما بهدؾ الحصول  

عرل معرومات نافية ودقيقة دون الدهول فل أيبابها أو التحنا فيها. وعريه تتفق هذه الدراية مع  

 "الؽالبية العظمل من بحوث اإلعالا والرأى العاا التل اتبعت الماهج الوصفل". 

جميع الدرايات ؼير الماشورة  والبحوث الماشورة بدوريات عرمية    :  مجتمع الدراسة

والنتب التل تااولت أحد الموضوعات المرتبطة بموضوع الدراية بشنل مباشر أو ؼير مباشر 

بالمنتبات الجامعية المرنزية بالقاهرة النبرى  وتتعرق بمجال االتصال ومتاح االطالع عريها  

 واإلعالا أو الطفولة وعرا اف  الطفل والمراهقة  يوال ناات بالرؽة العربية أو باإلاجريزية.

  : عينة الدراسة

 : عياة عمدية.    نوع العينة 

: عمدى؛ وفق ما تمنن لرباحث االطالع عريه من درايات وبحوث ونتب    أسلوب سحب العينة 

ومتاح  تااولت أحد الموضوعات المرتبطة بموضوع الدراية بشنل مباشر أو ؼير مباشر  

االطالع عريها بالمنتبات الجامعية المرنزية لجامعات القاهرة وعين شم  وحروان  فل حدود  

 رمنااات الباحث )نفرد( ومحل رقامته بمصر. 

( مصدًرا  شمرت درايات ؼير ماشورة وبحوث ماشورة  52 : برػ حجمها عدد )   حجم العينة 

 بدوريات عرمية ونتب  هضع محتواها لرتحريل الاظرى. 

 : التعريفات اإلجرائية لبعض مفاهيم ومصطلحات الدراسة

 عاًما ويمر بمرحرة المراهقة. 01: يقصد به نل رايان لا يتجاوز عمره الطفل المراهق 

: يقصد الباحث به العمريات التل تحدث رمداد الفرد بمعرومات ييايية  مما  التثقيف السياسى

ييها فل تشنيل معرفته الييايية أو تشنيل اتجاهاته الييايية احو الموضوعات 

والمشنالت والقضايا الييايية. يوال أحدثت أثًرا فورًيا أو مؤجالً  مما قد يؤثر عرل ما 

يتهذه من قرارات تتعرق بيحد الموضوعات الييايية  أو تترك أثًرا فل حياته ميتقبالً 

 فتحفزه عرل المشارنة الييايية أو تدفعه لعدا المشارنة فل المجتمع الذى يعيش فيه.

: يقصد الباحث بها المؤييات الريمية  التل ياوط بعمرها تولل  مؤسسات التثقيف السياسى
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ميبولية التثقيؾ الييايل  وماها: المدرية  األحزاب الييايية  وويابل اإلعالا. 

والمؤييات األهرى ؼير الريمية  التل ال ياوط بدورها تولل ميبولية التثقيؾ 

الييايل  لناها قد تشارك فل التثقيؾ الييايل لرمراهقين  وماها : األيرة واألصدقال 

وجماعات االاتمال نالاوادى الرياضية واالجتماعية والنشافة وماظمات الطالبع 

 واإلاترات وؼيرها.

لا يجد الباحث دراية يابقة تااولت موضوع هذه الدراية بدقة وشمولية   :    الدراسات السابقة

 وهذا ما دفعه إلجرال دراية ايتطالعية. 

 :المبحث الثانى : اإلطار النظرى 

تشنل أدبيات عرا اف  الطفولة والمراهقة التل تمنن الباحث من االطالع عريها اإلطار      

الاظرى لهذه الدراية  وييتا االنتفال بعرب نل من مفهوا مرحرة المراهقة وحدودها العمرية 

 وتقييماتها  عرل الاحو اآلتل :

 : أوالً : مفهوم مرحلة المراهقة 

  ومعااهفا التفدر   Adolescere" مشتقة مفن الفعفل الالتيفال  Adolescenceنرمة مراهقة "       

احو الاضج الجيمل والعقرل واالافعالل واالجتماعل  ويعال مصطر  المراهقة نما يفيتهدا ففل عرفا  

الاف  مرحرة االاتقال من مرحرة الطفولة رلل مرحرة الرشد والاضج؛ لذا تعفد المراهقفة مرحرفة تيهفب  

لمرحرة الرشد. وهااك من يرى مرحرة المراهقة باعتبارهفا أهفا مراحفل الامفو الفتل يمفر بهفا اإلافيان  

 )الطفل( عرل اإلطالق. 

وتمثل فترة المراهقة أهمية نبيرة لرففرد؛ ألافه هاللهفا يحفاول أن يافشا لاففيه مفهوًمفا عفن ذاتفه         

وينون فنرة عما هو عريه  وعما ياتظر أن ينون فل الميتقبل  بهذا المعال تعد هفذه المرحرفة الميفالد  

( الذى رأى أن مرحرفة المراهقفة  0813 الحقيقل لرنابن البشرى. وهذا ما أنده بعد ذلك صالح مهيمر) 

ااتفاضة فل وجه ماضل المراهق اليابق ياتزع بها المراهق وجوده ميالدًيفا. ويفرى "حامفد زهفران"  

أن التراث العرمل اليابق ليينولوجية المراهقة لدى بعب الباحثين فل مصر تيي  عرل وجهة اظفر  

( "مؤي  حرنة دراية الطفل فل أمرينا" عادما وصؾ المراهقفة بياهفا :  0811 )  Hallيتاارل هال 

فترة عواصؾ وتوتر وشفدة تنتافهفا األزمفات الاففيية وتفيودها المعاافاة واإلحبفاط والفصراع والقرفق  

والمشنالت وصعوبات التوافق  بيبب تؽيرات البروغ. لذا قد يرصد البعب مجموعة مفن التااقفضات  
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 فل حياة المراهق. 

( رلفل مفا يعفرؾ باضفطرابات الهويفة لفدى المفراهقين؛  0818 وهذا ما يرجعه شانر عبدالحميد )       

حيث يذنر أن ففل اهايفة مرحرفة الطفولفة يظهفر مفا يفيمل عافد "ررينفيون" اإلحفيا  باضفطرابات  

الهوية  حيث يبفدأ األطففال ففل التفشنك والتفياؤل عفن أدوار وافشاطات الامفاذ  )القفدوة( الفتل نفااوا  

يتوحدون معها فل المراحل الفيابقة  ويحفاولون القيفاا بفيدوار جديفدة  ومفن ثفا يرتقفل رحفيا  جديفد  

بالهوية أو الذاتية  ويتيثر الفرد ربان ااتقاله من الطفولة رلل المراهقة بعدد من القيفود االجتماعيفة  التفل  

 تتيبب ؼالًبا فل معاااة المراهق من اضطراب األدوار. 

( مفا يفبق بقولهفا ففل وصفؾ المراهفق  بيافه مفن الفيوال أال  0883 وترهص أحالا عبدالفيميع )       

 ينون المراهق يوًيا فل مرحرة المراهقة ومن ؼير الطبيعل أن ينون طبيعًيا. 

 ثانًيا : الحدود العمرية لمرحلة المراهقة :

اهترؾ بعب عرمال اف  الامو عرل نل من بداية واهاية مرحرة المراهقفة  حفتل توصفروا التففاق        

( رلل أن مرحرفة المراهقفة مرحرفة ؼفير محفددة  0852 عاا فيما بياها  فيابقًا أشارت "عزيزة الييد" ) 

 الباال  ولذلك ينون من الصعب أن احدد تحديًدا دقيقًا الين التل تبدأ فيها. 

( أاه من اليهل تحديد بداية المراهقة ولنن مفن الفصعب  5112 ثا فيما بعد يذنر "حامد زهران" )       

تحديد اهايتها  ويرجع ذلك رلل أن بداية المراهقة تتحدد بالبروغ الجايل  بياما تتحدد اهايتها بالوصفول  

رلل الاضج فل مظاهر الامو المهترفة  نما يفرى أن مرحرفة المراهقفة تمتفد ففل العقفد الثفاال مفن حيفاة  

الفففرد مففن الثالثففة عففشرة رلففل التايففعة عففشرة تقريًبففا  أو قبففل ذلففك بعففاا أو عففامين أو بعففد ذلففك بعففاا          

  والمراهقفون  Teen Ageيفاة(؛ ولفذلك تعفرؾ المراهقفة أحياًافا بايفا    50 - 00 أو عامين أى بين ) 

 .Teen Agersبايا  

( بقولفه رن المراهقفة  0811 فل حين أن هااك من حدد اهاية لمرحرة المراهقة نإبراهيا قفشقوش )       

مرحرة ذات طبيعة بيولوجية واجتماعية عرل اليوال رذ تتميز بفدايتها بحفدوث تؽفيرات بيولوجيفة عافد  

ياة  ومن الوجهفة الاففيية تفضا    01  – 05 الباات واألوالد  وهذه الفترة الزماية تضا األفراد ما بين  

 أولبك األفراد الذين أاهوا مراحل الطفولة. 

وبففدا أن هاففاك اتفاًقففا بيففن معظففا عرمففال الاففف  عرففل أن بدايففة فففترة المراهقففة تتحففدد بيففن حففدوث        
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التؽيرات الجيمية التل هل اتا  لتؽيرات هرمواية وتتا بوايفطة الهرموافات الجافيية ومفا يفيتتبعها.  

باعتبار المراهقفة هفل    -وأتفق معها   –ويبدو أن هااك رجماًعا آهر من قبل جميع الباحثين بعرا الاف   

فترة الامو الحادثة بيفن الطفولفة والرشفد  وتبفدأ ببدايفة البرفوغ رال أن اهايتهفا ليفيت ففل تمفاا وضفوح  

بدايتها. نما أن ترك البداية والاهاية ال تتا فل اف  الوقت لدى نل شهص  وهافاك مفن يفصؾ مرحرفة  

المراهقة باعتبارها نوبفرى مفا بيفن الطفولفة والرشفد  يجفب عرفل األففراد أن يعفبروه قبفل أن ييهفذوا  

 .أماناها نااضجين ميبولين 

 :ثالثاً : تقسيم مرحلة المراهقة 

يمنن تصور المراهقة عرل أاها رحفدى الحرقفات ففل دورة الامفو الاففيل  تتفيثر بالحرقفات الفيابقة         

( بقوله رن ناا اتحفدث عفن  5112 وتؤثر بدورها فل الحرقات التالية لها. وهذا ما يؤنده حامد زهران ) 

مرحرففة المراهقففة نوحففدة متنامرففة مففع مففا قبرهففا ومففا بعففدها مففن مراحففل الامففو  فففإن بعففب الداريففين  

يقيمواها تقييًما اصطااعًيا؛ بقصد  الدراية رلل ثالث مراحل فرعية  ويفضل ماها ما يقابل المراحفل  

 التعريمية المتتالية : 

  وتقابل المرحرة 02ألقل من  - 05مرحرة المراهقة المبنرة : من ين  -

 اإلعدادية.

  وتقابل المرحرة 01ألقل من  -02مرحرة المراهقة الويطل : من ين  -

 الثااوية.

  وتقابل المرحرة 50ألقل من  -01مرحرة المراهقة المتيهرة : من ين  -

 الجامعية.

لذا يرى أن مرحرة المراهقة تاتهل حوالل الحادية والعشرين؛ حيفث يفصب  الففرد ااضفًجا جفيمًيا        

وففييولوجًيا وجافيًيا وعقرًيفا واافعالًيفا واجتماعًيفا. ويفيتاد التقفييا الفيابق عرفل قفول  أراولفد جيزيففل  

( الذى در  قفوااين الامفو ففل المراهقفة ففل نتفاب "الفشباب مفن  0823 ) .Gesell et alوآهرون  

العاشرة رلل اليادية عشرة"  وابهوا رلل الحرص عادما ايتل رلفل هفذه التقفييمات  رال أن "زهفران"  

يحذر من تعميا معايير الامو ومعدالته التل تفيود  ففل مجتمفع مفن المجتمعفات األهفرى أو بيبفة مفن  

البيبات األهرى؛ رذ أن مشنالت الامو التل يواجها المراهق اإلاجريزى تهترؾ وال شك عفن ترفك التفل  

يواجها المراهق المصرى  وعريه فإن التعميا وصب نل المراهقين فل قالب واحد يعتبر من األهطفال  
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 التل يجب أن ااتبه رليها. 

   المبحث الثالث: نتائج الدراسة

بعدما تا رهضاع الدرايات والبحوث والنتب عياة الدراية لرتحريل الاظرى متبًعا طريقة      
االيتدالل الذى يعرؾ بياه عمرية تفنير تتضمن الوصول رلل اتيجة من مقدمات معرومة رلل 
مجهولة  وضرب من ضروب التفنير الذى ييتهدؾ حل مشنرة حالً ذهاًيا عن طريق الرموز 

 والهبرات اليابقة. فتا االيتدالل عرل اتابج هذه الدراية  وجالت عرل الاحو التالل :

أوالً : المصادر غير الرسمية لالتصال والتثقيف السياسى للمراهقين، وعالقتهم 

 :بها 

 :األسرة 

جالت األيرة فل طريعة العوامل التل تؤثر فل التاشبة االجتماعية والييايية  لفرفمفراهفقفيفن        

فيما يتعرق بحل المشانل التل تواجهها  تريها المدرية فاألصدقال والمفعفارؾ  ثفا تفيتفل ويفابفل  

اإلعالا فل دور متيهر. نما أن المصدر األول لتزويد عياة المراهقين من محافظتل أييوط وقاا  

بالمعرومات الييايية ارتبط  باأليرة التل تفوقت عرل الويابل األهرى؛ وماها ويابفل االتصفال  

الجماهيرى  وبالتالل فالمعرومات الييايية لا تيت فل أولويات المراهقين الذين يحرصفون عفرفل  

 المعرومات الدرايية بشنل أنبر ماها. 

نما يعد أفراد األيرة ها األنثر مااقشة لرموضوعات الييايية مع عياة المراهقين  وتبين وجفود          

فروق  دالة بين عياتل الذنور واإلااث فل ميتوى تزويد األيرة بالمعرومات الييايية لصال  الفذنور  

 األنثر حصوالً عرل األهبار والمعرومات الييايية من األيرة مقاراة باإلااث. 

رال أاه مع زيادة عمر الطفل المراهق بمصر قد تهترؾ ثقافتفه نيقراافه ففل بعفب البرفدان العربيفة         

األردن  فل ضول ما تشير رليفه رحفدى الدرايفات مفن تراجفع دور    -لباان   –وتحديًدا بنل من يوريا  

األيرة العربية فل عصر االتصاالت التفاعرية عما ناات عريفه فيمفا يهفص التافشبة الييايفية ألباابهفا  

يففاة  حيففث ؼابففت عففن تنففوين اتجاهففات األفففراد الييايففية فيمففا يهففص الاظففاا والحنومففة     01 فففوق  

% من  أفراد العيافة احفو األحفزاب  بفل جفالت اتجاهاتهفا  58.8 وتيندت هذه الاتيجة من هالل اتجاه  

عرل عن  اتجاهات أوليال أمفورها  نمفا توصفرت هفذه الدرايفة  لزيفادة تفيثير األصفدقال والمعفارؾ  

نويففيط عففن الترقففل المباشففر لرمعرومففات مففن اإلاتراففت  حيففث تببففال معتقففدات المبحففوثين باففال عرففل  

المعرومات التل يترقواها من شبنة المعرومات وهاصفة الفتل تاقفل رليهفا مفن أصفدقابها   وفيمفا يتعرفق  



 02  

(5102)فبراير  01أدب األطفال ع   عالقة الطفل المراهق 

بتنوين معارفها الييايية فرا ترػ شبنة اإلاترات دور ويابل االتصال التقريدية لدى الجمهور  نما  لفا   

يتيثر دور األيرة فل التاشبة االجتماعية  مع مالحظة أن هذا الدور يتيثر باوعية األيرة ذاتهفا؛ حيفث  

 يزداد مع  األير الاقاشية التل تااقش أوالدها عن األير االيتبدادية التل يؽيب فيها الاقاش. 

وهذا ما اتض  أيًضا باتابج رحدى الدرايات الحديثفة بالواليفات المتحفدة األمرينيفة الفتل أجراهفا         

( وعاوااهففا الطفففل المتحففزب : ايففتثارة التاميففة  5113 " )Michael Mcdevitt"ميففشيل ماندافيففد   

ناموذ  لرتاشبة الييايية؛ فتوصل من هاللها رلل أن المراهقين ييتطيعون بوايطة المااقشات األوليفة  

أن ييتاتجوا معرومات من أحد الوالدين نقواعد بيااات تفياعدها ففل فهفا الحمرفة االاتهابيفة  ومقارافة  

ااعنايات المااظرات الييايية   وأن نل هذه األاشطة المرتبطة بمااقشات الوالفدين ربمفا تنفون أنثفر  

يرعة ورفادة من العمل الدعابل لبعب األحزاب الييايية  األمفر الفذى يؤنفد أن هفذه المااقفشات مفن  

 المحتمل أن تزيد رمنااية باال المراهقين لهويتها الييايية. 

وعادما هدفت رحدى الدرايات لرتعرؾ عرفل دور المدريفة الثااويفة ففل تاميفة الوعفل الييايفل         

بالمقاراففة بيففن طففالب التعريففا الثففااوى العففاا والففصااعل  وذلففك عففبر قففرالة أثففر الهدمففة االجتماعيففة  

المدريية فل عمرية التاشبة الييايية لزيادة الوعل الييايل لدى الطالب  وذلفك بفالتطبيق عرفل عيافة  

يفاة(     01  -02 ( مفردة من المراهقين فل المرحرة الثااوية ممن تتراوح أعمارها بيفن ) 011 قوامها ) 

( طالًبففا مففن مدريففة  21 ( طالًبففا مففن مدريففة الففشهيد عبففدالماعا ريففاب الثااويففة  و) 21 مقففيمة رلففل ) 

الثااوية الصااعية بالقاهرة. فوجدت أن ويابل اإلعالا تعتبر المصدر األول لرمعرومات الييايية  نمفا  

اتض  ثمفة ففروق بيفن الفذنور واإلافاث ففل حجفا المعرومفات الييايفية المهترففة المفيتمدة يفوال ففل  

المدرية الثااوية العامة أو الثااوية الصااعية. نمفا اتفض  أن معظفا النتفب الدرايفية تهاطفب الفذنور  

أنثر من اإلااث وذلك ما يولد لديها المعرفة وحب المشارنة أنثر  ومفن هافا اتفض  أافه يوجفد ففروق  

%(  لرفذنور مقابفل      13.08 بين نال الجايين لصال  الفذنور ففل اإلقبفال عرفل المفشارنة الييايفية  ) 

%( لإلافاث  بيامففا ال يففياعد محتففوى النتففب الدرايفية عرفل رعففداد المففواطن ضففمن مجتمففع  30.25 )

ديمقراطل ألاه ضحل من حيث المحتوى الييايل  ومدى التشجيع عرفل المفشارنة الييايفية  نمفا ال  

 يوض  حقوق الفرد وحرياته  أو واجباته  مما ال يمناه من الوعل بتفاصيرها ميتقبالً. 

وعادما يعت دراية أهرى لرتعرؾ عرل أثر التريفزيون عرل الافشل ففل مجفاالت عفدة  أبرزهفا        

(  311 التاشبة االجتماعية ودور األيرة وتيثيره ففل الفيروك والتوعيفة والتعرفا  عفبر ايفتطالع آرال ) 

( مفن اآلبفال واألمهفات. وجفدت أن دواففع مفشاهدة األهفل  011 ( من الفشباب و) 311 من األطفال  و) 

لرتريفزيون القضال عرل العزلة بياما ناات بين الشباب لرترفيه والتيرية ولفدى األطففال لمفشاهدة أشفيال  
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%( من أوليال األمور ال ييمحون ألباابها بمشاهدة التريفزيفون مفتل يفشالون  نمفا  10.8 يحبواها  و) 

%( من عياة الفشباب أاهفا ال يتفيثرون بمفا يفشاهدواه ففل التريفزيفون  بيامفا تفيثر الافشل  33.8 ذنر ) 

%(  ففل حيفن يفرى اآلبفال أن  35.1 بيبطال الميريالت التل يشاهدواها  وشهصيات البرامج بايبة ) 

أنثر ما يتعرمه أبااؤها من التريفزيون المعرومات العامة   واتفق الشباب معها فل ذلفك  عنف  الافشل  

 الذين يرون فيه تعرا العقابد الدياية. 

 : األصدقاء وجماعات االنتماء

يرتبط هذا الرافد باوع المراهق )ذنر/ أافثل(؛ حيفث يتفدهل الافوع ففل العالقفة واألهميفة الافيبية         

لففدور األصففدقال نرافففد لتففشنيل اتجاهففاتها احففو القففضايا الييايففية احففو المحتففوى التريفزيواففل  ففففل  

  وجفدا أن الرجفال الفذين يعتمفدون بفشنل أنفبر عرفل  5111 الدراية التل قاا بها "وااتا وتشااج" عاا  

األصدقال لرحصول عرفل المعرومفات والفذين عفادة مفا يفشاهدون أهبفار التريفزيفون المحرفل  هفا أنثفر  

ايتجابة لرمؤثرات الموجودة  فل المحتوى اإلعالمل. أما بالايبة لرافيال ذوات الفين الفصؽير وذوات  

الدهل المرتفع ينون اعتمادهن عرفل األصفدقال لرحفصول عرفل المعرومفات قريفالً وؼالًبفا ال يتعرضفن  

لقرالة الصحؾ. ويرجع أهمية الدور الذى ترعبه جماعة األصدقال فل حياة المراهق رلفل عوامفل عفدة  

ماها الوقت الذى يمضواه يوًيا  التوحد أو التشابه فل االحتياجات الاففيية والمطالفب االجتماعيفة مفع  

اهتالؾ ميتوياتها وعوامل أهرى  رال أن األها أن العالقة بين المراهقين تحتفوى عرفل عمريفات عفدة  

مففن االتففصال الشهففصل المعتمففد عرففل الاقففاش والففذى قففد يؤثففر بففدوره عرففل تعرضففها لرموضففوعات  

 الييايية. 

(  811 بيلماايفا عرفل )   0888 وهذا ما ذهب رليه "باترك رويرير" فل الدرايفة الفتل أجراهفا عفاا        

مواطًاا   فوجد أن تقييا الجمهور ألهمية الموضوع فل رحدى الشبنات االجتماعية يياها بفشنل فعفال  

فل ردراك الفرد ألهمية الموضوع معتمًدا عرل اوع الموضفوع  نمفا أن مفيتوى االتفصال الشهفصل  

المرتفع يتفق مع وجفود عالقفات قويفة بيفن أجافدة ويفابل اإلعفالا وأجافدة الجمهفور  وأن الموضفوع  

الجاد المتعرق بظروؾ الحياة مرتبط ريجابًيا بنمية الاقاش مع اآلهرين  وأن نمية الاقاش مفع اآلهريفن  

تزيد من أهمية الموضوع  لدى األفراد  وهذا يعد من العوامفل المؤثفرة ففل أجافدة الموضفوعات لفدى  

الجمهففور  فهاففاك آثففار مباشففرة ومحففددة عرففل أجاففدة  الجمهففور ااتجففة عففن عففرب ويففابل اإلعففالا  

لموضوع ما ترجع ألهمية الموضوع اففيه لفدى الجمهفور  وعافدما تتبفع آثفار عمريفة وضفع األجافدة  

 وجدها تنون عالية رلل حد ما لدى األفراد ذوى الميتوى المرتفع من االتصال الشهصل. 
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( عادمفا  0888 وهذا ما يرتبط بالدراية التل قاا بها "منيويل مانومب " ففل افف  العفاا أيفًضا )       

هدؾ لرتعرؾ عرل أها الدوافع الشهصية التل تؤثفر عرفل اهتمفاا الجمهفور بمفشنرة معيافة  وايفتهدا  

مجموعة منواة من يبعة أيبرة متطورة تقي  هذه الدوافع الشهصية وثبت افتراضه بين هااك دواففع  

لها دور فل تنفوين أجافدة الجمهفور وهفل : المفصرحة الهاصفة  الواجفب المفدال  الهويفة  المفشاعر   

تيثير الرفيق؛ حيث وجد أن هااك بروًزا ايبًيا لهفذه الفدوافع عافدما نفان موضفوع االقتفصاد مفييطًرا  

  وأن هااك تشابًها فل بفروز هفذه العوامفل عافدما أعفاد تطبيفق بحثفه  0885 عرل أجادة الجمهور عاا  

 وناات مشنرة الجريمة مرتبطة بموضوع االقتصاد.   0883 عاا  

 اإلنترنت : 

% من اإلااث قالوا  02 % من المراهقين الذنور  و 08 ( رلل أن  5110 توصرت ابيرة أمين عرل )       

المحمفول( لرتعرفا والتعفرؾ عرفل    -اإلاترافت    -بياها ييتهدمون ويفابل االتفصال الحديثفة )النمبيوتفر 

% من اآلبفال  01 معرومات وأشيال جديدة ال يعرفواها من قبل وااليتفادة من هبرات اآلهرين  وأشار  

% مفن اإلافاث رلفل أن دواففع  3 % مفن الفذنور  مقابفل  1 رلل هذا الدافع من وجهة اظرها  نما أشار  

ايتهدامها لهذه الويابل الحديثة  أاها تتيف  لهفا فرصفة التعفرؾ عرفل مفا يحفدث ففل العفالا الهارجفل  

وعرل أحوال البرد واأليفعار وتعرفا أشفيال جديفدة والطريقفة الفتل يحفل بهفا الافا  ففل البفالد األهفرى  

مفشانرها  واألحففداث العربيففة والعالميففة الففتل ال يمنفن معرفتهففا  رال مففن هففالل اإلاتراففت والنمبيوتففر  

 والدش عن طريق القاوات المتهصصة. 

 :ثانًيا : المصادر الرسمية لالتصال والتثقيف السياسى للمراهقين، وعالقتهم بها 

 :المؤسسات التعليمية 

( مفن  20 يهدؾ تعريا الطفل بمهترؾ مراحل التعريا رلل تحقيق الؽايات التالية  وفقًا لافص المفادة )       

 : 5111 لياة    053 قااون الطفل  

تامية شهصية الطفل ومواهبه وقدراته العقرية والبداية رلل أقصل رمناااتها   -

مع مراعاة اتفاق برامج التعريا مع نرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته 

 الشهصية وتهيبته لرمشارنة وتحمل الميبولية.

 تامية احتراا الحقوق والحريات العامة لإلايان. -
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 تامية احتراا الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولؽته ولرقيا الدياية والوطاية. -

تاشبة الطفل عرل االاتمال لوطاه والوفال له  وعرل اإلهال والتيام  بين  -

 البشر  وعرل احتراا اآلهر.

ترييخ قيا المياواة بين األفراد وعدا التمييز بيبب الدين أو الجا          -

أو العرق أو العاصر أو األصل االجتماعل أو اإلعاقة أو أى وجه آهر من 

 وجوه التمييز.

 تامية احتراا البيبة الطبيعية والمحافظة عريها. -

رعداد الطفل لحياة ميبولة فل مجتمع مدال متضامن قابا عرل التالزا بين  -

 الوعل بالحقوق وااللتزاا بالواجبات.

( بين التعريا حق لجميع األطفال بمدار  الدولة 21نما تاص المادة ) -

 بالمجان.

 أما أهداؾ مرحرة التعريا الثااوى باف  القااون  فهل :       

( : تهدؾ مرحرة التعريا الثااوى العاا رلل رعداد الطالب لرحياة 30مادة ) -

العمرية ورعدادها لرتعريا العالل والجامعل والمشارنة فل الحياة العامة  

 والتينيد عرل ترييخ القيا الدياية واليرونية والقومية.

( : يهدؾ التعريا الثااوى الفال أياًيا رلل رعداد فبة من الفايين فل 35مادة ) -

مجاالت الصااعة والزراعة واإلدارة والهدمات  وتامية المرنات الفاية لدى 

 الداريين.

عرًمففا بففين المففادة الففيابقة لهمففا مففادة تاففص عرففل أن التعريففا األيايففل يهففدؾ رلففل تاميففة قففدرات        

وايتعدادات التالميذ ورشفباع ميفولها وتزويفدها بالقفدر الفضرورى مفن القيفا والفيرونيات والمعفارؾ  

والمهارات العرمية والمهاية التل تتفق وظروؾ بيباتها المهترففة بحيفث يمنفن لمفن يتفا مرحرفة التعريفا  

األيايل أن يواصل تعريمه فل مرحرة  أعرل وأن يواجه الحياة بعفد تفدريب مهفال ماايفب وذلفك مفن  

 أجل رعداد الفرد لنل ينون مواطًاا ماتًجا فل بيبته ومجتمعه. 
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رال رن رحدى الدرايات الييايية التل اهتمفت بفالتعرؾ عرفل دور المدريفة ففل التافشبة الييايفية        

  توصرت رلل أن الاظاا التعريمفل المفصرى يعنف   0881 بمرحرة  التعريا األيايل  وقد أجريت عاا  

ويدعا بيياليبه المهترفة وفل مقفدمتها محتفوى المقفررات الدرايفية عفبر المراحفل التاريهيفة المتتاليفة  

وعًيا واضفًحا باأليدولوجيفة الريفمية  بفل وتربفل المقفررات الدرايفية الطفالب عرفل    0810 -0825 

ثقافة الهضوع واليمع والطاعة  واإلذعان دون مااقفشة لرمفوز الفيرطة الييايفية أو المدريفية  نمفا  

أوضحت أن المشارنة اإليجابية لرطالب فل األاشطة المدريفية المهترففة  ناألااشفيد الوطايفة  وتحيفة  

العرففا  وطففابور الففصباح  تففؤدى دوًرا مهًمففا فففل هرففق اففوع مففن حريففة الحففوار والتاففاف  واالهتيففار  

 واإلحيا  بالميبولية وذلك ما يهيا الطالب لرمشارنة فل الحياة  الييايية ميتقبالً. 

  فيمفا يتعرفق بيهميفة الفدور الفذى  5111 هذا فل مقابل ما توصرت رليفه درايفة هيثفا عبفدالحنيا         

ترعبه ويابل اإلعالا المدريل فل زيادة الوعل الييايل لدى عياة درايته من المفراهقين المنففوفين   

% ماها فل أاشطتها وعرل وجه التحديفد باإلذاعفة المدريفية  نمفا وجفدت الدرايفة  11 والتل يشارك  

فروقًا فل ميتوى التاشبة  الييايية بين المراهقين المنفوفين الذين يشارنون فل وييرة واحفدة والذيفن  

يشارنون فل أنثر من وييرة  لصال  المجموعة األهيرة  نما تفوق الذنور عرفل اإلافاث ففل مفيتوى  

التاشبة الييايية. أما هالل المرحرة التاليفة مفن عمفر المراهفق )مرحرفة الدرايفة الجامعيفة( فرفا يثبفت  

صففحة الفففرب القابففل بتففيثير ويففابل االتففصال التفففاعرل )اإلاتراففت( عرففل دور مؤيففيات التاففشبة  

االجتماعيففة والييايففية التقريديففة فيمففا يهففص المؤيففية التعريميففة  نالجامعففة؛ حيففث تبيففن أن لرجامعففة  

 ياة.   01 تيثيرها األنبر فل تاشبة البالؽين الذين تزيد أعمارها عن  

نما قامت رحدى الدرايات عرل فرضفية أن تعفرب الطالفب لماهفج التربيفة الوطايفة يفؤدى رلفل         

زيادة الاقاش بين اآلبال والطالب  وزيادة درجة قرالة الطالب لرفصحؾ ودرجفة مفشاهدته لرتريفزيفون  

واالهتمفاا بيهبفار الحمرفة االاتهابيففة والمعرففة المتعرقففة باالاتهابفات  رضففافة رلفل أن تفيثيرات الماهففج  

تنون أقوى بين طالب المنااة االقتصادية واالجتماعية المتداية أنثر من األقل تعرًما أو ؼير المهتميفن  

باليياية  وقد تا قيا  ذلك مفن هفالل مقفايي  عفدة حفول معفدل القفرالة ومفشاهدة أهبفار التريفزيفون  

واالهتماا بها  وتذنر التعرا حول العمرية الييايية  والمعرفة االاتهابية  رضافة رلل مقيا  مؤلؾ مفن  

( طالًبا متطوًعا مع اآلبفال الفتل تمفت  181 درجتين يقي  درجة اقاش الطالب الييايل البالػ عددها ) 

مقابرتها أيًضا  وثبت صحة الفرب األول القابل بين المدرية  تضيق الفجفوة ففل المعرففة واالتفصال  

الييايففل بيففن اآلبففال ذوى المنااففة االجتماعيففة واالقتففصادية الرفيعففة والمتدايففة؛ حيففث حفففز تعففرب  

الطففالب لماهففج التربيففة الوطايففة عرففل ايففتهداا ويففابل اإلعففالا اإلهباريففة فففل المففازل  نمففا حفففز  
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المااقففشات مففع اآلبففال حففول العمريففة االاتهابيففة  وهففذه المااقففشات دفعففت بففدورها اآلبففال رلففل االهتمففاا  

باألهبار والحصول عرل المعرفة الييايية  نما ثبت صحة الفرب الثفاال القابفل أن تفيثيرات الماهفج  

تنون أقوى بين طالب المنااة االقتصادية واالجتماعية المتداية أنثر من األقل تعرًما أو ؼير المهتميفن  

باليياية  أاه  ثمة  ارتباط بين التفاوت فل عدد مقررات التربية الوطاية والمؤشرات الطوليفة لرتافشبة  

الييايية واالجتماعية؛ حيث رن المااهج المعيارية لرمدرية الثااوية تيها قريالً فل المفشارنة الييايفية  

 لرمراهقين هار  الفصل الدرايل. 

  معرفة العالقفة بيفن التعفرب لويفابل اإلعفالا  5110 وايتهدؾ " تشوياج بارك " بدرايته عاا        

اإلهباريففة  ومعرفففة األفففراد الذاتيففة لرموضففوعات المطروحففة فففل ويففابل اإلعففالا حففول مرشففحل  

(  211 االاتهابففات الربايففية فففل الواليففات المتحففدة األمرينيففة  وقففد يففحبت عياففة عففشوابية قوامهففا ) 

مبحوًثفا  وتففا ايففتهداا ايفتمارة  االيتقفصال نفيداة لجمففع البيااففات مفن المبحفوثين مففن هففالل المقابرففة  

الشهصية  وتوصرت رلل أن األفراد األنثر تعريًما أقل تيثًرا بالمعرومات التل تقدمها التؽطية اإلهباريفة  

فل ويابل اإلعالا وحول المرشفحين الييايفيين  نمفا تؤثفر التؽطيفة اإلهباريفة عفبر ويفابل اإلعفالا  

عرل األفراد رذا رنزت عرل موضوعات شهصية وأمور تتعرق بمصال  األفراد بدرجة أنفبر ممفا لفو  

 رنزت عرل أمور هاصة بالمجتمع. 

 األحزاب السياسية : 

احتل الحزب الوطال قابمة تففضيالت األحفزاب الييايفية المفصرية لفدى المفراهقين طفالب      

الفرقة األولل بجامعة المايا. ومن العوامل المؤثرة عرل التاشبة االجتماعية والييايفية لرمراهقيفن 

( ياة المقيمين بمحافظات اإلينادرية والقاهرة والشرقية  تعزيز حب االاتمال ل حزاب 02-05)

الييايية  فجفال الحفزب الوطفال أوالً  فحفزب العمفل  ففاألحرار  فالوففد  ولفا تظهفر ففروق ففل 

تفضيل هذه األحزاب بين عياة الريؾ والحضر. فل حيفن برفػ عفدد المفراهقين )طفالب المرحرفة 

ياة  ففل محافظفة الدقهريفة( الفذين يرؼبفون ففل االافضماا لرحفزب الوطافل  05-02الثااوية من 

 %( لرحضر.05.0%(  فل عياة الريؾ  و بايبة )11.02الديمقراطل ايبة )

( يففاة طففالب المرحرففة 02-05طبقففت عرففل عياففة مففن المففراهقين )  بيامففا فففل درايففة أهففرى     

اإلعدادية والصؾ األول الثااوى بمحافظتل المايا وبال يويؾ  تبين وجود فروق دالفة رحفصابًيا 

بين عياتل الذنور واإلااث فل ميتوى المعرومات الييايية والرؼبة لالافضماا ل حفزاب لفصال  

%( يرؼبون فل االاضماا لحزب ييايل ميتقبالً وبصفة هاصة 21.52الذنور  حيث رن ايبة )
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%( وهااك شبة عالقة تبادلية بين االاتمفال ل حفزاب 20.18الحزب الوطال الديمقراطل بايبة )

 الييايية والتعرب لرمواد الييايية فل اإلذاعة والتريفزيون. 

( التل أجراها بهدؾ قيا  العالقة بين 5115وهذا ما اتض  أيًضا بدراية )عرل الييد عرل        

االاتمففال الحزبففل فففل مففصر وعالقتففه بففالتعرب لإلذاعففة والتريفزيففون وبقيففة مففصادر االعتمففاد  

ومعرفة أثر اوع االاتمال عرل شنل ومضمون التعرب لرمواد الييايية؛ حيث طبق درايته عرل 

( مففردة مفن أربعفة أحفزاب ه فل : الحفزب الوطفال الفديمقراطل  الوففد  العمفل  التجمفع  111)

وأنففدت الدرايففة صففحة الفففرب القابففل بوجففود عالقففة ارتباطيففة بيففن مففيتوى االاتمففال الحزبففل 

لرجمهفور وحجففا التعفرب لرمففواد الييايففية ففل اإلذاعففة والتريفزيفون؛ رذ يفزداد التعففرب لرمففواد 

الييايية نرما زاد مفيتوى االاتمفال لفدى الجمهفور  نمفا تبيفن أن افوع الحفزب الفذى ياتمفل رليفه 

الجمهفور يؤثفر عرففل معففدالت التعففرب لرمففواد الييايففية فففل اإلذاعففة والتريفزيففون  حيفث يففزداد 

تعففرب أعففضال الحففزب الوطففال الففديمقراطل دون ؼففيرها لهففا  فففل حيففن يفففضل أعففضال بقيففة 

األحزاب التعرب لفصحؾ المعارضفة  نمفا تبيفن أن افوع االاتمفال يفرتبط بافوع االعتمفاد عرفل 

وييرة معيافة دون يفواها  وتعفد الفصحؾ الحزبيفة أحفد ويفابل ايفتقطاب أعفضال جفدد  ومابفر 

يطرح الحزب من هالله آراله المتاوعة حول رحدى القضايا المثارة  أو التل تشؽل الرأى العفاا  

 أو يطرحها لررأى العاا  أو يقدا من هاللها طرب ايتجواب شعبل يقدمه لرقرال.

ومن هالل دراية  ايتهدفت التعرؾ عرل طبيعة العالقة بين االعتماد عرفل قفرالة الفصحؾ      

الحزبية وتنوين اتجاهات يربية لدى األففراد احفو األدال الحنومفل  وأجريفت عرفل عيافة قوامهفا 

مفردة من طالب جامعة القاهرة  وطبقت الدراية عرفل جريفدة الوففد  توصفرت رلفل تحقفق  011

الفرب القابل بوجود عالقة ارتباطية بين اعتماد القرال عرل صحيفة الوفد فل ايتقال المعرومفات 

 حول األدال الحنومل وبين تنوين اتجاهات يربية لديها احو األدال الحنومل فل مصر.

 وسائل اإلعالم :

تعتبر ويابل اإلعالا أحد أها المصادر التل ييتقل الفرد ماها معروماته حيفال األحفداث والقفضايا        

الجارية  والتل تيها فل رمداد الرأى العفاا بالمعرومفات يفوال عرفل صفعيد المجتمفع الفداهرل أو عرفل  

الصعيد العالمل وال يقتفصر المفضمون المقفدا عرفل الفشبون الييايفية فحفيب  بفل يتعفداه رلفل جميفع  

أاواع األحداث  نما ال يقتصر أيروب التقديا عرفل طريقفة معيافة  بفل يتافوع ليفشمل طريفق المااقفشة  

الحرة والمافاظرات  وجميفع القوالفب اإلهباريفة الفتل تتفضماها حريفة الافشر ورمناايفة طفرح األفنفار  
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 بيياليب متعددة. 

حيث تقوا ويابل اإلعالا بتاظيا عفرب المفواد اإلهباريفة والقفضايا والموضفوعات ففل ترتيفب        

يشير رلل أهمية هذه المواد فل عالقتها ببعضها وهذه العمرية يطرفق عريهفا أولويفات االهتمفاا بالويفيرة  

" باففال عرفل قففرارات عديففدة    Agenda Settingاإلعالميفة أى وضففع أجافدة الويفيرة وتحديففدها "  

تتيثر بالييايات العامفة والييايفات التحريريفة والاظفا الفايفة واإلاتاجيفة. وتفشمل ويفابل اإلعفالا مفا  

 يرل : 

 الصحف :-1

تعففد الففصحؾ اليوميففة المففصدر األول اليففتقال المعرومففات الييايففية لففدى عياففة مففن المراهقيففن              -

( ياة طالب المرحرة اإلعدادية بمرنز الزقازيق فل محافظة الشرقية  يريهفا التريفزيفون  بفل  02 -00 )

%( مقابفل     51.50 وتفوقت اإلااث عرل الذنور فل معفدل قفرالة األهبفار؛ حيفث تقفرأ اإلافاث بافيبة ) 

%( لرذنور  نما توصرت الدراية الرتفاع معدل قرالة  المراهقين لرفصحؾ اليوميفة  يفوال  08.13 )

%( لمفن  31.35 %(  مقابفل ) 50.00 فل الريؾ أو الحضر؛ حيث برؽت ايبة قرابها بفشنل ماتظفا ) 

%( من المفراهقين عيافة الدرايفة  31.52 نما وجدت رحدى الدرايات أن )    .يقرأها بشنل ؼير ماتظا 

التل أجريفت عرفل المفراهقين طفالب الفصؾ الثالفث الثفااوى بفإقريا شفمال الفصعيد يقفرأون الفصحؾ  

( ياة يفضرون قرالة صحيفة األهبار التل  02 -00 اليومية بصفة ؼير ماتظمة. بياما نان المراهقون ) 

ناات تمثل أنفثر الفصحؾ المففضرة قرالتهفا لفديها  تريهفا صفحيفة األهفراا  ففاألحرار  فالجمهوريفة   

 واحترت الوفد الترتيب األهير لدى نل من الذنور واإلااث. 

أما الصحؾ الحزبية جفالت نويفيرة أولفل يعتمفد عريهفا المراهقفون اليفتقال معرومفاتها الييايفية     -  

واحترت صحيفة الوفد المرتبة األولل بين الصحؾ الحزبية من حيث اعتماد المراهقين عريهفا اليفتقال  

بيامفا تعففد النتفب والمجفالت المفصدر األول لمعرومفات طففالب    .ر معرومفاتها  وترتهفا صفحيفة األحفرا 

 ( ياة المنفوفين. 05 -02 المرحرة الثااوية ) 

وحففول معرفففة الففدور الففذى ترعبففه الففصحؾ فففل عمريففة التاميففة الييايففية  قامففت درايففة  بمففي     -  

  ومفي  لعيافة مفن  0818 لرمضمون تمثل فل تحريل عياة مفن صفحيفتل األهفراا والوففد هفالل عفاا  

ياة( طبقت عريها أداة االيتبيان بالمقابرفة  فوجفدت    51 -02 جمهور المراهقين تتراوح أعمارها من ) 

الصحافة القومية تحاول بالدرجة األولل متمثرة فل صفحيفة األهفراا هرفق اتجاهفات ريجابيفة لرمواطفن  

احففو الاظففاا الييايففل مففن هففالل الترنففيز عرففل الاففشاط الييايففل لراهبففة ولراظففاا الييايففل  وربففراز  



 22  

(5102)فبراير  01أدب األطفال ع   عالقة الطفل المراهق 

راجازات الاظاا  بياما تقل ترك المحاوالت لدى صحيفة الوفد  نما ترنفز صفحيفة الوففد عرفل القفضايا  

القومية وموضوعات الديمقراطية ومماريتها  وهاصة  داهل مجر  الشعب رضفافة لمماريفة الفدور  

 الرقابل عرل تصرفات الحنومة أنثر من صحيفة األهراا. 

عرًمفا بفين القفضايا الييايفية تحظفل بمناافة ففل بعفب الفصحؾ المفصرية؛ فففل الفصحؾ المحريفة    -

احترففت موضففوعات عففن الحنومففة والففوزارات وربايففة الجمهوريففة واالاتهابففات صففدارة الففصحؾ  

المحريففة فففل شففمال الففصعيد  يريهففا بعففب الموضففوعات اإلقريميففة الهاصففة باالاتفاضففة الفرففيطياية  

 والشؤون العربية  وأهيًرا القضايا الييايية الدولية. 

نذلك الحال فل الصحؾ الحزبية؛ حيث جالت القضايا الوطاية بالمرتبفة األولفل الهتمامفات بعفب    -

المقفففاالت المافففشورة بفففصحؾ الوففففد  األهفففالل  واألحفففرار  ومفففايو  عافففدما يفففحبت عيافففة برؽفففت                

 ( وهضعت لدراية تحريرية. 5115 عدًدا عاا    503 )

 مجالت األطفال : -2

ما يبق من اتابج ترتبط بدور الصحافة فل حياة المراهقين قد يرجع لتاريخ الدور الذى ترعبه ويابل     

  من هالل الدراية التل قاا بها لرتعرؾ  0888 اإلعالا فل حياة الطفل؛ فقد توصل عربل الطوهل   

عرل دور مجالت األطفال فل التاشبة الييايية لرطفل المصرى رلل أن  مجالت األطفال :        

)يمير وعاللالدين( قد أيهمت فل تامية حب المشارنة الييايية لدى األطفال  مع وجود فروق ذات  

 داللة رحصابية بين الذنور واإلااث لصال  الذنور األنثر رؼبة فل هذه المشارنة.       

نما اتفقت الدراية الميدااية مع اتابج الدراية التحريرية فل معرفة أفراد العياة بالقيا الييايية؛          

حيث أيهمت ويابل اإلعالا التل ييتهدمها األطفال فل بروز قيا ييايية هامة  وجال أولها ردراك  

قيا االاتمال والوالل لروطن  واالاتمال الديال  يريها بدرجة فارقة االاتمال لروطن العربل. عرًما بين  

%(  بياما ناات أنثر الصحؾ  33.0 الشهصية المحورية المصرية جالت فل المرنز األول بايبة ) 

المصرية التل ييتهدمها األطفال رؼا صؽر ياها  األهراا  فاألهبار  فالجمهورية  نما تبين ردراك  

 .األطفال معال الديموقراطية عرل أاها تعال أن الشعب يشارك فل القرارات الييايية 

 اإلذاعة : -3

هدفت الدراية التعرؾ عرل دور رذاعة القاهرة بصفة عامة والبراامج العاا بصفة هاصة فل        

  ومع رفة العقبات والص عوبات التل واجهت هذا  0825 التامية الييايية التل شهدتها مصر ماذ  
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الدور  وااقشت رمنااية وأي  التهطيط اليريا لمادة رعالمية وبرامج ييايية تفيد فل تؽطية أبعاد  

وأزمات التامية الييايية. ووجدت أن الجمهور المصرى يفضل اإلذاعات األجابية عرل رذاعة  

القاهرة رؼا مماريتها ماطق الحمرة اإلعالمية بصدد البرامج الييايية  وأاه نرما زادت األزمة التل  

يواجها الاظاا الييايل ازدادت نثافة الريابل اإلعالمية الصادرة عن رذاعة القاهرة واهترؾ أيروب  

صياؼة الريالة اإلعالمية افيها  نما تمرك الدولة الرقابة والتهطيط إلذاعة القاهرة  مما يؤند عدا  

الحيادية رزال التؽيرات المجتمعية واألحداث التل يشهدها المجتمع المصرى  حيث ناات أداة  

 لرتضهيا والتبرير. 

وعادما يعت دراية أهرى رلل اهتبار عالقة اظاا االتصال بالاظاا الييايل بالتامية الييايية         

والعوامل المؤثرة عرل فاعريتها فل تيدية هذا الدور  وذلك عبر الماهج التاريهل القابا عرل التحريل  

الاظرى لنل من الاظاا الييايل واظاا االتصال  وتوصرت رلل أن فاعرية اظاا االتصال مرهواة  

باإلطار الذى يوجد فيه  وباألدوات األهرى التل تعمل معه لتحقيق التامية الييايية  وهذه األدوات  

هل التل تحد فاعريته نيداة مياادة فل عمرية التامية الييايية  واظاا االتصال يعتبر أحد أدوات  

التامية الييايية رال أاه أداة لها طبيعة هاصة فهو أداة مياادة ألدوات أهرى ناألحزاب الييايية  

 والاهبة. 

رلل توضي  أهمية المشارنة الييايية    5110 وحياما هدفت دراية أبوالفتوح عبدالحميد قاديل         

لرشباب الجامعل  والعوامل المؤثرة فيها  بالتطبيق عرل عياة من جامعة الماوفية  جال من أبرز  

المعوقات التل تحول دون مشارنة المبحوثين الييايية : الهوؾ من اليرطة  عدا الثقة فل اآلهرين  

ومصادر المعرومات  ييادة االعتقاد بعدا المياواة واحتنار اليرطة وضعؾ األحزاب الييايية     

وال يؤدى الاظاا التعريمل وال الاظاا الريمل اإلعالمل أى دور ريجابل فل تدعيا المشارنة الييايية  

فل األاشطة الييايية  حيث ينون الترنيز عرل التزاا الطالب بالمقررات الدرايية  والدرو   

التعريمية  نما ييود رهمال وجهات اظرها  يوال من حيث عدا وجود ويابل اتصال شهصل       

أو عدا فاعرية هذه القاوات  نما لا يتبين وجود فروق دالة معاوًيا فل المشارنة الييايية باهتالؾ  

الميتوى االجتماعل االقتصادى بين أفراد العياة  بل رن ويابط التاشبة الييايية األهرى ناأليرة    

ال تشجع الطالب عرل ممارية أدوارها الييايية  نما نشفت الدراية عن اعتقاد الطالب فل يول  

 معامرة الاظاا الييايل  وشنرية تيييد الشباب الجامعل له.  
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 التليفزيون : -4

هااك عدد من العوامل التل تجعل التريفزيون وييرة رعالمية اافذة لدى المترقل نما وردت        

 فمن مزايا التريفزيون األيايية :بالدرايات المبنرة عن دور التريفزيون.  

أاه أقرب وييرة لالتصال المواجه )وجًهفا لوجفه(  فهفو يجمفع بيفن الرؤيفة والفصوت والحرنفة  -

والرون  بل فل الواقع قد يتفوق التريفزيون عرل االتصال المواجه ألافه يفيتطيع أن ينفبر األشفيال 

 الصؽيرة ويحرك األشيال الثابتة.

يقدا التريفزيون مادة رعالمية فل اف  زمن حدوثها  أى قد ال يمر فترة زماية بين وقوع الحدث  -

 وتقديمه.

يعرب التريفزيون نوييرة لإلعالن نل نرمة ففل المفياحة اإلعالايفة  ويفيم  بييفاليب متعفددة  -

 لرتقديا.

مفازال يعفد التريفزيفون ففل المجتمعفات الؽربيفة المتقدمفة وبفشنل هفاص ففل الواليفات المتحفدة  -

 األمرينية وييرة قوية يمنن بوايطتها الوصول رلل جميع المواطاين.

ويالحظ التريفزيون المفصرى نويفيرة رعالميفة وطايفة يقفوا مفن هفالل عفرب المفواد الييايفية         

 واإلهبارية التل يقدمها أو يرقل الضول عريها  بهدؾ رشباع الجااب الييايل لدى مشاهديه  وماها : 

ياقل التريفزيون أها األهبار الييايية واألحداث الييايية الجاريفة؛ يفوال أناافت هطفاب الفييد  -

ربي  الجمهورية أو عقد بعب المؤتمرات الييايية أو الصحفية الهامفة بناففة مفيتوياتها محريفة 

أو عربية أو دولية  وأًيا نان اطاقها الجؽرافل من داهفل الفوطن أو مفن هارجفه  أو رعفالن بفدل 

ااعقاد دورتل مجريل الشعب والشورى  أو هطاب أحد الياية من هار  الفوطن  فهفذا االاففراد 

لتؽطية بعب الموضوعات واألحداث الييايية يزيد من ارتباط الجماهير بفالتريفزيون المفصرى. 

ونافة هذه األدوار الييايية ياوط بعمرها قطاع األهبار باتحاد اإلذاعة والتريفزيون الذى يقوا بمفد 

التريفزيون بهذه المواد الييايية ويذاع من هالل قاواته البرامج اإلهباريفة  والافشرات اإلهباريفة 

 وؼيرها من المواد اإلهبارية التل يعدها ويقدمها قطاع األهبار.

إلحاطة الجماهير بمجريات شبون الوطن والتشريعات  -فل حال ااعقاده –ياقل جريات البرلمان -

 التل تتصل بحياتها اليومية والقوااين التل تاظا عالقات المجتمع.
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يقوا بدور المراقب الجماهيرى عرل تصرفات ويرونيات الاهبة الييايفية رزال بعفب القفضايا  -

 الييايية التل يتعرب لها.

يقدا مواد تتضمن مااقشة لبعب الميبولين لتوضي  مبررات اتهاذها قرار ردارى أو ييايل ما  

يرتبط بحل مشنرة محددة لدى من يمثرون يرطة عريها أو أن ينون رصدار هذا القرار يمثل أحد 

 أيباب مشنرة أهرى  أو يثيرها.

نما يقدا التريفزيون المصرى هدمات رعالمية وثقافية أهرى يمنفن اعتبارهفا ييايفية ولنفن تقفدا        

بييروب وبشنل ؼير مباشر  لنفل مفن الاهبفة المفيبولة والجمفاهير  فهفو يقفوا بفدور الويفيط بياهمفا   

 تتمثل فل اآلتل : 

 ماها المواطاون التل تتطرب تدهالً ييايًيا. لرلقال الضول عرل المشنالت الحياتية التل يعاا -

تيريط الضول عرل بعب الظواهر والقضايا االجتماعية التل تعاال ماها رحدى فبات المجتمفع   -

يوال أنااوا أطففال شفوارع أو محفرومين مفن الرعايفة أو أبافال الفيجياات والمطرقفات والفزوا  

 العرفل.

العمل عرل تامية أوجه ثقافة المفشاهد ييايفية ناافت أو اقتفصادية أو فايفة  إلشفباع احتياجاتهفا  -

 المعرفية والترفيهية.

المياهمة فل اشر الفنر الديال القويا مفن هفالل التوعيفة الديايفة الفتل تقفدا بمفضمون البرامفج  -

 الدياية التل يبثها.

رحاطة الجماهير بيعداد المصابين بمرب ما أو من هالل عفرب لفيبل التوعيفة الفصحية مفن  -

مرب آهر  رلقال الضول عرل احتياجات بعب المؤييات الصحية بما يؤهرها من القيفاا بالفدور 

 الماوط بها عرل الوجه الذى يرضل الماتفعين ماها.

اإلعالن عن الهدمات والمرافق المجتمعية يوال التل تفا تطويرهفا أو الفتل تحتفا  رلفل صفيااة   -

 أو تحديث.
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 عالقة المراهقين بالتليفزيون المصرى :  

مففن أهففا دوافففع مففشاهدة الطفففل المففصرى لقاففوات التريفزيففون الفففضابية العربيففة  لرتعففرؾ عرففل        

%( مفن رجابفات عيافة مفن أطففال  81.58 معرومات مفيدة فل الحياة نما جال بالترتيب الثالث بافيبة ) 

مرحرة الطفولة المتيهرة التل تيبق بروؼه لمرحرة المراهقة مباشرة بإحدى الدرايفات. ففل حيفن داففع  

%( ممفا يعنف  الحاجفات  18.58 التعرؾ عرل أهبار مصر والعالا جال فل الترتيب الياد  بافيبة ) 

اإلهبارية لدى أطفال مرحرة الطفولة المتيهرة  نما جال التعرؾ عرل موضوعات تفصر  لراقفاش ففل  

الترتيب الياد  أيًضا بقابمة اإلشباعات المتحققة من ايفتهداا الطففل لهفذه القافوات  وهفذا مفا يعنف   

حاجاته اإلعالمية  ومع ااتقاله لمرحرة المراهقة يظل التريفزيون يحتل المرنز األول بالايبة لرمفصادر  

 التل يعتمد عريها المراهقون فل الحصول عرل المعرومات. 

رذ   ويعتمد مراهقو الريؾ عرل التريفزيون لرحفصول عرفل معرومفاتها أنفثر مفن مراهقفل الحفضر.       

يعد التريفزيون من أبرز العوامل التل تؤدى دوًرا ممفيًزا ففل التافشبة الييايفية لرمفراهقين المفصريين   

يوال من حيث تقديا المعرومات الييايية  أو تامية االاتمال الوطفال والمفشارنة الييايفية واالافضماا  

ل حزاب  لذا يبقل التريفزيون لدى أففراد عيافة هفذه الدرايفة مفصدر المعرومفات األول مقارافة بباقفل  

  02 -05 %( من المراهقين ) 85 %(  نما توصرت هذه الدراية أن ) 25.52 ويابل االتصال وبايبة ) 

ياة( عياة الدراية من محافظتل المايا وبال يويؾ يشاهدون التريفزيون بفصفة عامفة  حيفث يفشاهده  

%( ماها  نمفا يففضل  58.2 %(  ويشاهده أحياًاا أو بصفة ؼير ماتظمة ) 35 دابًما أو بصفة ماتظمة ) 

%(  ثا القااة اليابعة بافيبة  00.01 %( ماها مشاهدة القااة الثااية  تريها القااة األولل بايبة ) 02.25 )

%(  وهذا ما يشير رلل أن مشاهدة قاوات التريفزيون المصرى الربييية أنفثر تففضيالً لديهفا  55.10 )

 .من مشاهدة القااة المحرية 

%( من عياة المراهقين بالريؾ ممن ها بمرحرفة التعريفا  01.05 نما تبين بإحدى الدرايات  أن )       

%(  51.28 %( من أقرااها بالحفضر  نمفا أن ) 05.08 الثااوى يشاهدون التريفزيون بااتظاا  مقابل ) 

%( اليففتماع المففراهقين عياففة  38.05 مففن عياففة المففراهقين بففالريؾ يففيتمعون رلففل الراديففو مقابففل ) 

%( من عياة دراية  تا تطبيقها عرل المراهقين طالب الفصؾ الثالفث الثفااوى  011 الحضر  بل رن ) 

%( ماهفا  30 %( ماهفا  و) 08 بإقريا شفمال الفصعيد يفشاهدون التريفزيفون  فيفشاهده بفصفة ماتظمفة ) 

بففصفة ؼففير ماتظمففة  أمففا أفففراد عياففة هففذه الدرايففة مففن المففراهقين المقيميففن بالحففضر فيففشاهدون  

%( ماهففا  يففشاهدواه بففصفة ؼففير ماتظمففة  أمففا  30 %(   و) 05 التريفزيففون بففصفة ماتظمففة باففيبة ) 

%( يشاهدواه بصفة ؼير ماتظمفة  نمفا ذنفر  28 %( يشاهدواه بصفة ماتظمة  و) 10 بالريؾ فماها ) 
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% من رجمالل المراهقين عياة هفذه الدرايفة أن مفن أهفا أيفباب عفدا االيفتماع رلفل الراديفو  03.05 

%( ماهفا أاهفا ليف   00.10 )رذاعة شمال الصعيد( هو أاها يفضرون مشاهدة التريفزيون  نما أجفاب ) 

 لديها وقت لاليتماع. 

وتشير رحدى الدرايات رلفل أاهفا وجفدت ففروق ذات داللفة رهفصابية بيفن متويفطات المراهقيفن        

)طالب المرحرة اإلعدادية فل محافظتل القاهرة والشرقية( الذين يفشاهدون افشرات أهبفار التريفزيفون  

مقابففل الففذين ال يففشاهدون عرففل مقيففا  التاففشبة الييايففية لففصال  المففشاهدين.  نمففا توصففرت رلففل أن  

اشرات األهبار تهتا باألهبار العالمية أنثر من اهتمامها باألهبار المحرية  مما يؤنفد أن األهبفار تقفود  

المشاهد رلل ثقافة هارجية عرل حياب الثقافة المحرية  بياما لا تحتل األهبار العربيفة رال افيبة ضفبيرة  

 بدورها. 

(  الفففتل ناافففت  5112 " )Matthew, P. Lovelessبيامفففا ففففل درايفففة " ويرفففين لفففورى          

تياؤالتها تدور حول : نيفية قيفاا المواطافون ففل الفدول الديمقراطيفة بايفتهداا ويفابل اإلعفالا  هفل  

الامففاذ  الفرديففة لربحفففث عففن المعرومففات أو تجاهرهفففا تؤثففر فففل االتجاهفففات الييايففية والتقييمفففات  

االقتففصادية  فتوصففرت رلففل أن االعتمففاد الفففردى عرففل ويففابل اإلعففالا عمففل عرففل ربففط األفففراد  

بميتوياتها االجتماعية االقتصادية  وميفولها االجتماعيفة الييايفية  نمفا  لفوحظ أن تفيثير المفيتويات  

الفردية يرتبط بدرجة تحيين المؤييات اإلعالمية ففل برفدااها  وأن ويفابل اإلعفالا تفؤدى دوًرا ففل  

 .مييرة بردان شرق أوربا احو الديمقراطية 

تفضيالت تعرض المراهقين للقضايا والموضوعات السياسية التتى تعرضتها وستائل 

   اإلعالم :

تعد الصحؾ المصدر األول لرمراهقين حول القضايا والموضفوعات الييايفية  واحترفت صفحيفة        

األهراا رأ  قابمة المصادر التل تعتمد عريها عياة من المراهقين طربة الصؾ الثالث الثفااوى لرفتزود  

 بالمعرفة حول ترك القضايا  تريها صحيفة األهبار  فالوفد  وأهيًرا الجمهورية. 

%(  تريهففا القففضايا  05.01 واحترففت القففضايا العربيففة أولويففة اهتمامففات صففحؾ العياففة باففيبة )       

%( لرقفففضايا الييايفففة الدوليفففة. بفففل احترفففت  58.81 %(  مقابفففل ) 00 الييايفففية المحريفففة بافففيبة ) 

الموضوعات الييايية قابمة تفضيالت المراهقين )طالب الفرقة األولل بجامعة المايا(  بدراية أحمفد  

. نما أتت موضوعات الفشؤون الداهريفة األنفثر أهميفة لفدى المفراهقين طفالب المرحرفة  5111 هريفة  

%( ثفا  50 %(  تريهفا القفضايا العربيفة بافيبة ) 30.21 اإلعدادية عياة رحدى الدرايات  وهذا بايبة ) 
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%(  32.2 %(. فل حين وجدت رحدى الدرايفات  أن افيبة ) 02.21 القضايا الييايية الدولية بايبة ) 

%( ماهفا مهتمفون  53.2 ياة( يهتمون باليياية رلل حفد مفا  وافيبة )   11 -03 من عياة الشباب )من  

 جًدا. 

 عالقة المراهقين بالمحتوى السياسي فى وسائل اإلعالم :

احترفففت الموضففوعات الييايففية المرتبفففة األولفففل بيفففن رجمالفففل    وستتائل اإلعتتتالم المدرستتتى :

موضوعات اإلذاعة المدريية بعياة منواة من ثالث مدار  لرمنفوفين بمحافظة القفاهرة يرتحفق  

( يفففاة  يريهفففا الموضفففوعات الديايفففة   05 -02 بهفففا مراهقفففون ممفففن تفففتراوح أعمفففارها بيفففن ) 

فالموضوعات العرمية  بياما جالت الموضفوعات التاريهيفة أوالً ففل الفصحافة المدريفية  تريهفا  

 الموضوعات الييايية. 

جالت قرالة الموضوعات الييايية بالترتيب الرابع ضفمن تففضيالت عيافة    الصحف اليومية :

من المراهقين )طالب الصؾ الثالفث الثفااوى بفإقريا شفمال الفصعيد( لرموضفوعات الفتل يحبفون  

فتعفففد الموضفففوعات الييايفففية هفففل  أمفففا الفففصحؾ الحزبيفففة؛ %(. 01.18 قرالتهفففا بافففيبة ) 

الموضوعات الؽالبة فل المقاالت الماشورة بيربع صحؾ حزبية هفل الوففد واألهفالل واألحفرار  

ومايو  وجالت القضايا الوطاية فل المرتبة األولل الهتمامات هذه المقفاالت  وجفدير بالفذنر أن  

% مفن المقفاالت تبافت وجهفة الاظفر المعارضفة  بيامفا ناافت افيبة المقفاالت  21.12 أنثر مفن  

% فقففط. نمففا وجففد أن المففراهقين مففن طففالب جامعففة يففوها  األنففثر تعرًضففا  53.18 المؤيففدة  

لرصحؾ الحزبية أنثر مشارنة فل االجتماعات الييايية  وأنثر رقباالً عرل التصويت والترشفي   

فل االاتهابات  نما تبين وجود عالقة دالة رحصابًيا بين تعفرب أففراد العيافة لرفصحؾ الحزبيفة  

 ومعدل مشارنتها فل صاع القرار الييايل. 

البرامج الييايية بإذاعة شمال الصعيد جالت فل الترتيب الرابع لتفضيالت المراهقين  :    الراديو

)طالب الصؾ الثالث الثااوى فل رقريا شمال الصعيد( لربرامج التل ييتمعون رليهفا ففل الراديفو   

%( مفن  52.21 %( من رجمالل رجابفات المفيتمعين  مفع العرفا بفين ) 01.15 حيث برؽت ايبة ) 

%( ماهففا  25.52 رجمففالل المففراهقين عياففة هففذه الدرايففة ذنففروا أاهففا ال يففيتمعون لرراديففو  و) 

%( فقط ماها ييتمعون لرراديو دابًما  أمفا دواففع ايفتماع المراهقيفن  03.52 ييتمعون أحياًاا  و) 

%( أاهفا تزيفد مفن معرومفاتها الييايفية     52.05 لربرامج الييايية فل الراديو  فجالت نالتفالل ) 

%( ألاها تتعرب لموضوعات هامة   51.51 %( ألاها تتااول األحداث الييايية  و) 50.58 و) 
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%( أاهففا تقففدا بييففروب شففيق وجففذاب  ثففا بالترتيففب الهففام  واألهففير أاهففا تاايففب  05.81 و) 

 %(.00.21 المرحرة العمرية التل يمر بها المراهقون عياة هذه الدراية بايبة ) 

المرتبفة األولفل لرافشرات    -وهصوًصفا القفصيرة  –احترفت األهبفار الييايفية    نشرات األخبار :

اإلهبارية )عياة رحدى الدرايات(  وعرل رأيها األهبار العالمية  ومعظا المضامين ناافت ذات  

يفاة( ل هبفار الييايفية الترتيفب األول وفًقفا    02 -05 اتجاه يربل. نما احتل تفضيل المراهقين ) 

لاوعيففة األهبففار األنففثر تفففضيالً لففديها باففشرات أهبففار القاففاة الففيابعة  حيففث جففالت باففيبة             

%( من رجمالل عدد المراهقين عياة هذه  03.51 %( من رجاباتها  مع العرا بين ايبة ) 02.31 )

الدرايففة ممففن ال يففشاهدون اففشرة األهبففار بالقاففاة الففيابعة ذنففروا أن يففبب عففدا مففشاهدتها هففو  

تفضيرها مشاهدة اشرة األهبار بالقااة األولفل  وقفد احتفل هفذا الفيبب المرنفز األول ففل أيفباب  

 عدا تعرضها لاشرة أهبار التريفزيون المحرل. 

يفاة( طفالب المرحرفة الثااويفة ففل محافظفة    05 -02 يففضل المراهقفون )   البرامج اإلخبارية : 

الدقهرية عياة رحدى الدرايات الموضفوعات الييايفية بمفضمون الفبرامج اإلهباريفة بفالتريفزيون  

%( من عياة الحضر  لذا جفالت  51.0 %( من عياة الريؾ  وبايبة ) 01.33 المصرى بايبة ) 

الموضوعات الييايية بالترتيب األول ففل تففضيالت المفراهقين تريهفا الموضفوعات الرياضفية.  

ويدعا هذه التفضيل دراية أهرى أجريفت عرفل المفراهقين طفالب المرحرفة اإلعداديفة والفصؾ  

األول الثااوى من أباال ريؾ وحضر محافظتل المايا وبال يفويؾ ممفن تفتراوح أعمفارها بيفن  

يففاة  حيففث راهففا يفففضرون مففشاهدة بففرامج التريفزيففون المحرففل )القاففاة الففيابعة( ذات    02 -05 

%( وبفففذلك احترفففت الترتيفففب األول ففففل تففففضيالت  08.11 الموضفففوعات الييايفففية بافففيبة ) 

 الموضوعات التل يشاهدواها بالتريفزيون بصفة عامة. 

ويعتمد مفهوا البرامج اإلهبارية أحد أشنال البرامج التريفزيواية المتهصفصة  ومفن الجديفر        

بالذنر أن البراامج الترفزيوال عبارة عن فنرة تعد وتعالج بالصوت والحرنة المربية ففل قوالفب  

درامية أو ترفيهية أو تثقيفية بايتهداا شاشة التريفزيون نوييرة تتوافر لهفا نفل رمناافات الويفابل  

 اإلعالمية وتعتمد أياًيا عرل الصورة المربية". 

وفل الؽالب تقدا البرامج اإلهبارية محتوى ييايل وتعالج قضايا ييايية  وهذا ما قفد يفبرر        

هرط بعب الداريين بيفن نفل مفن الفبرامج اإلهباريفة والفبرامج الييايفية  ولنفن قفد يعفود ذلفك  

لشعور المواطاين بالهدمة الييايفية الفتل تقفدمها الفبرامج اإلهباريفة والفتل تظهفر بوضفوح ففل  
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وقت األزمات الييايية  من هالل توجيفه هطفاب ييايفل لرجمفاهير لتحديفد موقفؾ شفعبل شفبه  

موحد  ويتجرل هذا الدور ربان االاتهابات الييايية بياواعها  ربايية ناات أو برلمااية أو حزبية  

أو اقابية أو رياضية  وتصدى لرصد هذا الفدور العديفد مفن الدرايفات اإلعالميفة الفتل ترانمفت  

اتابجها لتشنل اظريات رعالمية  وماها : التهيبة المعرفية وترتيفب األولويفات أو وضفع األجافدة  

واالعتماد عرل ويابل اإلعالا وؼيرها من الاظريفات الفتل اهتمفت بتفيثير ويفابل اإلعفالا عرفل  

الجماهير. ولما ناات االاتهابات الربايية األمرينية تعد الها األنفبر لفدى الفشعب األمرينفل مفن  

بدايات القرن العشرين نما تشير رليه الدرايات اليابقة التل اهتمت بدراية هذا التيثير  فففل هفذا  

اإلطار أجرى"مانوب  وشو" أول دراية تتااول مفهوا ترتيب األولويات بصورة مباشفرة  وقفد  

أشارت درايتهما لقوة ويابل اإلعالا عرل عقل الجمهور عن طريفق رمفدادها بالمعرومفات التفل  

تيها فل زيادة معرفتها بالمرش   ؼير أن هذا الجمهور لا يعتمد عرل ترفك الويفابل أثافال اتهفاذ  

قرار التصويت عرل قابمة المرشحين المتاافيين النبفيرة  والنفالا ذاتفه ياطبفق عرفل المؤيفيات  

التل تيعل الجتذاب الجمهور ورقااعه ببرامجها  وقد توصل الباحثفان رلفل اتيجفة مفشابهة هفالل  

  مفادهففا رثبففات االفففتراب الربيففيل مففن جهففة وبيففن  0831 الحمرففة االاتهابيففة األمرينيففة عففاا  

 أولويات اهتماا الااهبين من جهة أهرى. 

نمففا تعففد القففضايا الييايففية الهارجيففة ذات هصوصففية ممففيزة عففن يففواها مففن القففضايا               

)فل ضول اظرية ترتيب األولويات(  حيث تؤي  أهميتها بحنا عدا ارتباطها بفصورة مباشفرة  

بالجمهور الداهرل. بمعال أن ويابل اإلعفالا تفصب  المفصدر األول واألهفا لحفصول الجمهفور  

عرل معرومات حفول هفذه القفضايا  األمفر الفذى ياتفج عافه تجفاا  نبفير بيفن اهتمامفات ويفابل  

اإلعالا واهتمامات الجمهور بيبب تقديمها وعرضها بشنل منثؾ  مع مراعاة أن هذا التيثير ال  

يقتصر عرل معارؾ الجمهور العاا ومدارنه وأولوياته فقط  بل يتعداه لرتيثير عرل صااع القفرار  

الييايففل الففداهرل والهففارجل؛ مففن هففالل األثففر الففذى قففد تترنففه ويففابل اإلعففالا عرففل ردراك  

الجمهففور؛ فهففو يترقففل المعففارؾ  ويتعرففا مففن ويففابل اإلعففالا  نمففا يتعففرؾ عرففل الموضففوعات  

والقضايا ذات األهمية من هالل ترنيز ويابل اإلعالا عريها ووضعها فل بؤرة اهتمامها  األمفر  

الذى يدفع الجمهور إلقامفة مجموعفة متفياوية مفن األوزان لجميفع المفضامين المقدمفة  لترتيفب  

اهتمامه تجاهها  وهذا هو األيا  الذى يقوا عريه  مفهوا ترتيب األولويات فل ويابل اإلعفالا   

 وترتيب أولويات الجمهور الميتقبل لترك الويابل اإلعالمية. 

نمففا تففؤدى ويففابل اإلعففالا دوًرا مففا فففل برففورة القففضايا الييايففية فففل وقففت األزمففات؛      
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لصراعات واألزمات الييايية عادة ما تؤدى رلل رعادة الاظفر ففل نثفير مفن القفضايا الداهريفة  فا

والهارجية داهل أى دولة  مما يدفعها رلل صياؼة مففردات جديفدة وتنفوين هطفاب هفاص تبثفه  

ويابل رعالمها أو تونل رلفل المؤيفية اإلعالميفة رعفادة تففيير الماضفل وفًقفا لرؤيتهفا الجديفدة   

وبمجرد امو ترك المعاال التل طرحتها ويابل اإلعالا تصب  ترك المفاهيا والقضايا ذات معاافل  

معرفيففة. وبالتففالل تففصب  متداولففة داهففل المجتمففع عرففل نافففة األصففعدة االجتماعيففة والييايففية  

واالقتصادية  ؼير أن ترك المفاهيا والقضايا قد ال تجد دابًما فل المجتمع األرضية الهفصبة لنفل  

تامففو باففف  الترنففيز والقففوة المقدمففة بهففا عففبر ويففابل اإلعففالا  وهففذا مففا يعففرؾ بالتاففافر بيففن  

المضمون المذاع أو الماشور ومعتقدات الجمهور  وراهال هذا التاافر يتوقؾ عرفل قفدرة القابميفن  

عرل ويابل اإلعالا وحين ايفتهدامها ألدواتهفا بؽفرب التفيثير ففل الجمهفور  ورن ايفتطاعت  

 فؽالًبا ما ينون هذا التيثير تدريجل الحدوث. 

وممففا يففبق يتففض  أهميففة ودور معتقففدات الجمهففور فففل صففياؼة ويففابل اإلعففالا لرقففضايا        

الييايية. وهذا ما يفير اهتماا بعب درايات وضع األجادة بعالقة األفراد بالبيبة المحيطفة بهفا  

وطريقة تعامرها مع هذه البيبة  حيث تبين صفعوبة تعامفل األففراد مفع هفذه البيبفة مباشفرة اظفًرا  

التياعها وتاوعها وشدة تعقيدها. ولذلك يقوا األففراد بإعفادة بافال هفذه البيبفة مفن هفالل الفصور  

الففتل يففشنرواها فففل أذهففااها عاهففا والففتل ترعففب ويففابل اإلعففالا الففدور األنففبر فففل  تقففديمها لهففا  

بصورة مبيطة حتل ييهل عريها التعامل معها. ويتا اهتيار بعب القضايا والترنفيز عريهفا ممفا  

 يؤدى رلل ردراك الجمهور لهذه القضايا ودرجة أهميتها وفقًا لطريقة تقديمها فل ويابل اإلعالا. 

نما تتض  قدرة ويابل اإلعالا اإلهبارية عرل وضع أجادة الجمهور من هفالل ترنفيز قفوة        

مففصادر األهبففار الففتل تففياها فففل وضففع أجاففدة ويففابل اإلعففالا والجمهففور ألولويففات القففضايا  

واالهتمامففات  ونااففت مففن أهففا هففذه المففصادر اإلهباريففة هففل "الحنومففة" ويبففدو أن تففيثير هففذا  

المصدر)الحنومة( هو تيثير قوى ألاه يعتبر مفن المفصادر ذات المفيتوى العفالل  ويطرفق عريفه  

الباحثون اموذ  الاهبة حيث يتعفرؾ مفن هاللفه عرفل أهفا القفضايا الييايفية الجاريفة والقفضايا  

 القومية. لذا تعتبر البرامج اإلهبارية رحدى األدوات الييايية فل أى اظاا رعالمل. 

وقد أندت العديد من الدرايات أن دور ويابل اإلعالا فل توجيه الجمهور احو قضايا بعياهفا       

اجتماعية أو أهرى( يفحفقفق قفدًرا مفا مفن اإلجفمفاع االجفتفمفاعفل حفول    -اقتصادية    –)ييايية  

أولويات القضايا فل المجتمع. حيث أن ترنيز اإلعالا عرل موضوعات وقضفايفا ضفبفيفرفة يفقفود  

الجمهور رلل فها هذه القضايا نيها من القضايا األهرى  ومن هذا الماطرق تبدو افظفريفة وضفع  
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األجادة مالبمة تماا لمياعدتاا عرل فها الدور الربييل لفإلعفالا. ومفمفا يفعفنف  أهفمفيفة درايفة  

القضايا الييايية التل تعرضها ويابل اإلعالا بعفب الفمفففاهفيفا والفمفتفؽفيفرات الفتفل ارتفبفطفت  

 بدرايتها نما يرل : 

الفذى ارتبفط نمفهفوا أيايفل باظريفة وضفع األجافدة وهفو مفا يفيفد  salienceمفهوا البروز   -

اإلشارة رلل بروز قضايا معياة بويابل اإلعالا من هالل حجا المعرومات الماشورة عاها رضافة 

رلل الموقع الذى تشؽره التؽطية الهبرية لرقضية ضمن التؽطيفة اإلهباريفة لرقفضايا المهترففة  بمفا 

ياعنفف  عرففل بففروز هففذه القففضايا وزيففادة االهتمففاا بهففا فففل أجاففدة الجمهففور المتعففرب لرويففيرة 

 اإلعالمية.

ويقفصد بفه أن االاتبفاه المتزايفد رلفل  Attention & Awarenessمفهوا االاتبفاه واإلدراك  -

قضية ما بويابل اإلعالا يؤدى إلدرانها بشنل أنبر من القضايا األهرى التل يقل ترنيز االاتبفاه 

 رليها ومن ثا تصب  عرل رأ  قابمة أولويات الجمهور الميتهدؾ.

الذى ارتبط بمفهوا االاتباه واإلدراك  Emphasis and Concernمفهوا التينيد واالهتماا  -

 -Issueحيث يؤدى التينيد رلل زيادة االهتماا بالقضايا. بل وتففرع مافه مفيمل دورة االهتمفاا 

Attention cycle  الذى يشير رلل عمرية التماو  من حيث الظهور واالهتففال لرقفضايا بيجافدة

ويابل اإلعالا وااعنا  ذلك عرل الظهور واالهتفال بيجادة قضايا الجماهير  حيث تظهر قفضية 

ما فل أجادة أولويات الجماهير بفعل ظهورها المنثؾ بتؽطية ويابل اإلعفالا ثفا تهففت تدريجًيفا 

درجة االهتماا بها لدى الجماهير بهفوت التؽطية الهبرية لها بويابل اإلعالا ليظهر محرها قضية 

أهرى تيهذ مدى أنبر من االهتماا بالتؽطية اإلعالمية فياعن  مرة أهفرى عرفل درجفة االهتمفاا 

لدى الجماهير  وهنذا تظل عمرية الظهور واالهتفال بين أجادة ويابل اإلعالا وأجادة الجمفاهير  

 فيما يعرؾ بدورة االهتماا بالقضية.

رشففارة رلففل الففدور الففذى تقففوا بففه  ويففابل  "  Primingنمففا ايففتهدا مففصطر  توجيففه االهتمففاا"       

اإلعالا من هالل وضع األجافدة بالافيبة لجمهفور المترقيفن  فهفو ريفا االهتمفاا ببعفب معفالا الحيفاة  

الييايية نما يراها اآلهرون. وتفضع أهبفار التريفزيفون هفذا المفصطر  بمفا يفشير رلفل التعفرؾ عرفل  

األحناا الييايية وبدابل الهيارات ومن هاا فإن قوة ويابل اإلعالا من هالل وضع األجادة ال تظهفر  

بفل تفا    فقط في اإلقااع  ولنن فل توجيه اهتماا الجماهير والتعريؾ بالمعايير النامافة التهفاذ أحنامفه. 

 A ranking of" بياهفففا تفففصايؾ القفففضايا الييايفففية تبًعفففا ل هميفففة   Agenda تعريفففؾ نرمفففة " 
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political Issues According to Importance"  وتعال وظيففة وضفع األولويفات وقفدرة  "

ويابل االتِّصال عرل توجيه االاتباه رلفل موضفوعات معيافة. وافيتهرص ممفا يفبق أن عمريفة وضفع  

ما هل رال ايتمرار لرتااف  بين القضايا أو الموضوعات ذات المنااة      Agenda-settingاألجادة  

 الهامة لتنيب ترنيز متهصصل اإلعالا والجمهور والاهبة الييايية. 

ورصد الباحث من هالل متابعته المفيتمرة لرفبرامج اإلهباريفة بفالتريفزيون المفصرى مالحظفات        

ترتبط باهتيار وااتقال ورعداد موضوعات حرقات بعب البرامج اإلهباريفة الفتل تقفوا عرفل مفا يطرفق  

عريه االعتماد المتبادل بين الفبرامج اإلهباريفة وبعفب ويفابل اإلعفالا األهفرى  ويتجفيد مفن هفالل  

ارتبففاط موضففوع حرقففات الففبرامج اإلهباريففة بففالتريفزيون المففصرى بنففل مففن الففصحؾ أوالً  وأهبففار  

 التريفزيون المصرى من ااحية  أو االعتماد عرل الاظاا الييايل من ااحية أهرى. 

ما يبق يؤند أهمية الوظيفة األيايية لمايق أهبار التريفزيون نما يرى " ميرففن ديفرفير ويفاادرا        

بول رونيتش " هل رذاعة المعرومات التل جمعهفا المهفبر وافيقها المحفرر. فهفذا مفا يوحفل بإمناايفة  

وصؾ مراحل رعداد وتقديا البرامج اإلهبارية بالتريفزيون المصرى ففل ضفول عالقتهفا بمفدى أهميفة  

ويرطة ويابل اإلعالا عرل ثالثة أاواع من مصادر المعرومات  نما ذهبت رليها اظرية االعتماد عرل  

 ويابل اإلعالا. 

نمففا الحففظ الباحففث ممففا يففبق عرضففه عففن أهميففة الففبرامج اإلهباريففة لففدى المففراهقين نمففصدر        

لرمعرومات مدى ارتباط هذه األهمية بمراحل رعداد وتقديا البرامج اإلهبارية بصفة عامفة؛ الفتل يجفب  

 أن تمر بثالث مراحل أيايية إلاتا  المواد اإلعالمية واإلهبارية هل : 

تتفضمن جمفع أو راتفا  المعرومفات  وقفد تفرتبط هفذه المعرومفات بيحفداث أو أهبفار       المرحلة األولى : 

أو آرال  وهذه المعرومات تمثل المادة الهاا التل يقوا عريها رعداد مضمون وشنل الفبرامج اإلهباريفة   

وتقع هذه المهاا فل اطاق ميبوليات عمل المادوب اإلهبارى أو المرايل اإلهبارى أو يافوط بجمعهفا  

أحد أعضال فريق البحث المشارك فل راتا  مواد البرامج اإلهبارية بفالتريفزيون المفصرى  حيفث يتفا  

توجيففه الجففامع لجمففع المعرومففات واألحففداث الففتل يفففترب القففابا عرففل راتففا  ورعففداد هففذه البرامففج  

اإلهباريففة بففين جمهففور المففشاهدين يحتففاجون رلففل معرفتهففا أو لففديها اهتمففاا بمعرفتهففا  ليقففدمها لمعففد       

أو مهر  البراامج اإلهبارى الذى يتهفذ  قفرار افشرها لرجمهفور مفن عدمفه أو يقفوا عرفل صفياؼتها     

أو تحريرهفا  نمفا تفدرك الفبرامج اإلهباريفة بفالتريفزيون المفصرى أهميفة هفذا الفدور باعتبارهفا تقفدا  

 وظيفة رهبارية ورعالمية أيايية تتمثل فل اقل األحداث ومالحقتها أول بيول. 
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يتا هاللها تاييق المعرومات؛ وتتضمن العمرية الفتل يتفا بموجبهفا تاقيف  المعرومفات    المرحلة الثانية : 

التل تا جمعها بالزيادة أو الاقصان  لنل تهر  بصورة ماايفبة ففل شفنل برافامج رهبفارى  الفذى قفد  

يتضمن مقابرة هار  األيتوديو أو عرًضا لقصة رهبارية  أو تقرير رهبارى مفا  أو مفادة رهباريفة مفا  

قاا بجمعها أحد مرايفرل البرافامج نيحفد العوامفل المفياعدة  ففل عفرب موضفوع )مفضمون( حرقفة  

البراففامج  وهففل وظيفففة تففشمل رعففداد وصففياؼة معرومففات عففن أحففداث حقيقيففة فففل صففيؽة هبريففة   

ويفترب أن يقوا بهذه المهمة اإلعالمية القفابا عرفل رعفداد الفبرامج اإلهباريفة  ويالحفظ عرفل ؼالبيفة  

البرامج اإلهباريفة الفتل يقفدمها التريفزيفون المفصرى ينفون معفد البرافامج اإلهبفارى هفو اففيه مقفدا  

 البراامج اإلهبارى. 

يتا هاللها اشر المعرومات وتقديمها لعدد ؼير محدود مفن الجمهفور؛ وهفل المرحرفة    المرحلة الثالثة : 

األهيرة من مراحل رعداد البرامج اإلهبارية  بل تمثفل الهفدؾ الاهفابل مفن رعفدادها  ويافوط بتقديمهفا  

مقدا البراامج الذى يتولل ميبولية عرب وتقديا مضمون الفبرامج اإلهباريفة بمفا ياايفب هفصابص  

ويمات جمهور المشاهدين  وله دور هاا فل تحديفد مفدى التفيثير المعرففل أو الوجفداال أو الفيرونل  

الذى قد تياها ففل تحقيقفه الفبرامج اإلهباريفة لفدى جمهفور مفشاهديها  نمفا يمثفل المفصدر األيايفل  

 لعرب القضايا الييايية بمضمون البرامج اإلهبارية بالتريفزيون المصرى. 

نما يمنن تفيير اهتماا الفبرامج اإلهباريفة بعفرب القفضايا الييايفية ففل ضفول مفا  ذهبفت رليفه        

اظريففة االعتمففاد عرففل ويففابل اإلعففالا بوجففود عالقففة اعتمففاد متبادلففة بيففن ويففابل اإلعففالا والاظففاا  

الييايل  ورن ناات الاظرية ابعت من المجتمع األمرينل رال أاه يالحظ أن بعب ممفا ذهبفت رليفه قفد  

ياطبففق عرففل المجتمففع المففصرى  نمففا أن مففا ياطبففق عرففل ويففابل اإلعففالا ياففيحب أو يمتففد لربرامففج  

اإلهبارية ألاها بالاهاية جزل من التريفزيفون المفصرى وهفو ويفيرة رعالميفة  وبالتفالل يمنفن احتمفال  

 وجود العالقة االعتمادية اآلتية : 

 تعتمد البرامج اإلهبارية عرل الاظاا الييايل لتحقيق األهداؾ التالية :     

 انتياب الحماية التشريعية والقضابية والتافيذية. -0

الحففصول عرففل معرومففات ريففمية وؼففير ريففمية لتؽطيففة األهبففار مثففل : عقففد  -5

المؤتمففرات الففصحفية  والحففصول عرففل تففصريحات بففشين األوضففاع الييايففية 

 واالقتصادية واالجتماعية.
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 تحقيق عابد من اإلعالاات الييايية فل أوقات االاتهابات. -0

ومفن جااففب آهففر قففد يعتمففد الاظففاا الييايففل عرففل الففبرامج اإلهباريففة لتحقيففق األهففداؾ           

 التالية :

مفن هفالل بفث روح  -الحفاظ عرفل الاظفاا الييايفل وتحقيفق التنامفل االجتمفاعل  -0

والذى يفيبال مفن هفالل محاولفة ويفابل اإلعفالا  -اإلجماع  وتنوين الرأى العاا 

 وتدهرها فل تشنيل اتجاهات الجمهور.

لتافيففذ األاففشطة األيايففية مثففل: الحمففا   Citizenryتففدعيا الففشعور بالمواطاففة  -5

 لرحرب  أو المشارنة في التصويت االاتهابل.

رطاعفة القواايفن   –المفياواة   –زيادة وتدعيا القيا والمعايير الييايية مثل: الحرية  -0

 التصويت االاتهابل. –

تقففع داهففل الففييادة الييايففية مثففل : صففراعات  لالتحنففا ونففيب الففصراعات الففت -1

األحزاب  أو الصراعات بين الاظاا الييايل واظا اجتماعية أهرى مثل : الاظفاا 

 الديال لرفصل بين الدين والدولة.

عريه ياتظر أن تقوا البرامج اإلهبارية بدور فل تشنيل اتجاهات الرأى العاا وفق ما تفراه اظريفة        

االعتمففاد عرففل ويففابل اإلعففالا  عرففل الاحففو اآلتففل : الموضففوعات والقففضايا الففتل تطرحهففا ويففابل  

 Publicاإلعفففالا تفففصب  بمفففرور الوقفففت موضفففوعات وقفففضايا ففففل قابمفففة أولويفففات الجمهفففور " 

Agenda  ومن ثا تصب  موضوعات لراقفاش وذلفك تمهيفًدا لتنفوين رأى عفاا تجاههفا. فثمفة اتففاق "

عاا بين الباحثين عرل أن لويابل اإلعالا دوًرا فل تشنيل الرأى العفاا تجفاه قفضايا معيافة وتوجهاتفه   

وتوحيد موقعها فل قابمة أولوياته. نما أن اظرية االعتماد عرل ويفابل اإلعفالا لفا تؽففل أهميفة  دور  

ويابل اإلعالا فل ترتيب أولويات الجمهور  وأدرجته ضمن أوجفه التفيثيرات المعرفيفة الفتل  تحفدث  

اتيجة اعتماد األفراد عرل ويابل اإلعالا لرحصول عرل المعرومات. نما أن لويابل اإلعفالا دور ففل  

هرق الفصرة بيفن األحفداث الفتل تقفع ففل العفالا الهفارجل  والفصور الفتل تافشي ففل أذهااافا عفن هفذه  

األحداث.  ويابقًا ااقش "ليبمان" نيؾ أن تفييرات الصحافة ل حفداث يمنفن أن تعفدل بفشنل جفذرى  

وهذا ما يعزز ما توصرت رليه  معظفا الدرايفات     من تفييرات الاا  لرواقع  وبالتالل أاماط  يرونها. 

التل  قامت عرل اظرية  ترتيب األولويات حياما أندت عرل أن ترتيب األولويفات يحفدث ففل الواقفع   
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وأن ترنيز الوييرة اإلعالمية تجاه حدث معيفن أو قفضية معيافة  ينفون عفامالً مهًمفا يتفضمن تفشنيل  

رؤية الجمهور حول هذه القضية أو الحدث الذى يرى أاه هاا  فيالحظ أاه من األدوار الفتل يقفوا بهفا  

اإلعالا الحر فل مجتمع ديمقراطل هو رمداد الجمهفور بالمعرومفات الفضرورية  وففل الواقفع أشفارت  

بعب الدرايات أاه مجرد تنرار القضية أو الحدث فل الوييرة اإلعالمية أنثر من مرة ينفون لفه أثفر  

عرل ردراك الجمهور ألهمية هذه القضية  بؽفب الاظفر عفن مفاذا  قيفل حفول هفذه القفضية.  فيفصب   

لربرامج اإلهبارية دور فل تشنيل اتجاهات الجمهور بفالقوة الااعمفة  حيفث مفن هفالل الفييطرة عرفل  

مصادر المعرومات وهفو مفا يمنفن تفيميته بفالقوة الااعمفة لرفبرامج اإلهباريفة  حيفث نفان يفشاع فيمفا  

مضل  وبصورة متزايدة فل دراية آثار ويابل اإلعالا اظريفات تفرتبط ببافال المعفاال  وتافيب رلفل  

ويابل اإلعالا قوة أنثر مما تايبه اظريات التيثير االاتقابل  رؼا أاه يقال رن هذه القوة طويرة األجفل  

وؼير مباشفرة  نمفا أشفار مجموعفة مفن داريفل  ويفابل اإلعفالا رلفل أن ايفتهداا ويفابل االتفصال  

لتشنيل المعاال الفتل يفشترك فيهفا الافا   هفل ايفتراتيجية  فعالفة  لرؽايفة مفن أجفل انتفياب يفيطرة  

اجتماعية  أو ييايية  أو اقتصادية  واالحتفاظ  بها  وهذه الفنرة ال تناد تنون جديدة. حيث رن المثفل  

أى    -القديا القابل بين القرا أقوى من الييؾ  يتحدث عن االعتقفاد بفين نفل مفن يفييطر عرفل األفنفار  

 .تنون لديه رمنااية الييطرة عرل يروك الاا   دون أن يضطر رلل ايتهداا القوة  –راتا  المعرفة  

يفففضل المراهقففون بالدرجففة األولففل التعففرب لربرامففج    عالقتتة المتتراهقين بتتالبرامج اإلخباريتتة :

اإلهباريففة  يريهففا التعففرب لرففبرامج الرياضففية  نمففا وجففد بإحففدى الدرايففات أن معظففا أفففراد العياففة         

%( لفدى المراهقيفن  30.03 ( ياة طالب المرحرة الثااوية العامفة بمحافظفة الدقهريفة بافيبة ) 05 -02 )

%( لدى المراهقين بالريؾ أن أها أيباب متابعتها لرفبرامج اإلهباريفة  ففل  25.55 بالحضر وبايبة ) 

التريفزيون  أن موضوعاتها توانب األحداث الجارية  وتفوقت عياة الحضر عن الريؾ فل مفشاهدتها  

%( مففن رجمففالل عففدد المففراهقين عياففة  الحففضر مقابففل  83.52 لرففبرامج اإلهباريففة  حيففث أجففاب ) 

% من عياة المراهقين بالريؾ بياها يشاهدون البرامج اإلهباريفة بفالتريفزيون بفصفة ماتظمفة  82.11 

 أو ؼير ماتظمة. 

يفاة عيافة رحفدى الدرايفات     11 -03 فل حين أجاب معظا الشباب الفذى تفتراوح أعمفارها مفن        

%( مفن هفذه العيافة  01.5 %(  بيامفا أجفاب ) 21.1 بياها يشاهدون البرامج اإلهبارية أحياًافا بافيبة ) 

%( من العيافة  فقفط يفشاهدواها دابًمفا  وهفذا يعفال أن  5.8 بياها يشاهدواها اادًرا  فل حين أن ايبة ) 

%( من عياة هذه الدراية يفشاهدون الفبرامج اإلهباريفة  وتفصدرت الرؼبفة ففل رضفافة  83.3 ايبة ) 

المعرومففات والمعرفففة رجابففات الففشباب حففول أيففباب مففشاهدتها لرففبرامج اإلهباريففة  نمففا جففال ترتيففب  

حدث ففل مثفل    -حديث المدياة    -البرامج اإلهبارية لدى هؤالل الشباب نالتالل : صباح الهير يا مصر 
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موضوع    -العالا بين يديك    -مجر  الشعب والشورى     -جوالت الربي     -اهاية األيبوع    -هذا اليوا  

طالبفع   –بيفت العفرب   –اقتفصاديات    -حوار األيبوع    -نالا فل اليياية    -برامج هاصة    -لرمااقشة  

 ذانرة األمة.   -الاصر 

ووجدت رحدى الدرايات أن البرامج اإلهبارية واشرات األهبار التل تقوا بإذاعتها القااة الفيابعة         

( ياة عياة  ترفك  02 -05 بالتريفزيون المصرى  لا تحتل مرنًزا متقدًما فل ميتوى تفضيل المراهقين ) 

الدرايففة مففن طففالب المرحرففة اإلعداديففة بمحافظففة المايففا؛ حيففث تفوقففت عريهففا الففدراما الففييامابية   

والتريفزيواية  والبرامج الثقافيفة والرياضفية والماوعفات  بيامفا جفالت مفشاهدة الافشرة اإلهباريفة ففل  

الترتيففب الثففامن فففل التريفزيففون المحرففل وجففالت اففشرة الففياعة الهامففية فففل المقففاا األول  حيففث  

% فقط أاها يتابعون اشرات أهبار التريفزيون؛ وذلفك ألاهفا ال تفيتهدا تقايفات توانفب لؽفة  1.18 ذنر 

العفصر  نمففا تبيففن وجففود ففروق دالففة رحففصابًيا بيففن عياففتل الحفضر والريففؾ فففل مففيتوى التعففرب  

لرتريفزيون والراديو لصال  عياة الحضر األنثر تعرًضا  نما ظهرت الفروق ذاتها بين عياتل الفذنور  

واإلااث لصال  عياة اإلااث األنفثر مفشاهدة وايفتماًعا. وهفذا قريفب ممفا توصفل رليفه محمفود حفين  

  حيامففا وجففد أن األهبففار الييايففية  تففيتل فففل المرتبففة األولففل  بيففن  0880 ريففماعيل بدرايففته عففاا  

موضوعات  األهبار المقدمة  باشرة  أهبار التايعة بالتريفزيون المفصرى  رال أن الفبرامج اإلهباريفة  

والييايية جفالت ففل مرتبفة متفيهرة ففل أولويفات اهتمفاا المفراهقين طفالب المرحرفة اإلعداديفة مفن  

محافظتل القاهرة والشرقية يوال فل الريؾ أو فل الحفضر  وأيفًضا  لفدى نفل مفن الفذنور واإلافاث   

حيث احترت المرتبة اليادية ففل افيبة المفشاهدة  رال أافه يهترفؾ معفه ففل  افيبة مفشاهدة المراهقيفن  

( مراهفق  211 %( مفن رجمفالل عفدد المفراهقين البفالػ ) 31.1 لاشرات األهبار؛ حيث وجد أن ايبة ) 

%( ماهفا  52.3 %( ماهفا يفشاهدواها بفشنل دابفا  بيامفا ) 51.1 يشاهدون اشرة أهبار التريفزيون  و) 

يشاهدواها أحياًاا  نما اتفض  مفن هفالل هفذه الدرايفة اهتمفاا المفراهقين باألهبفار العالميفة أنفثر مفن  

اهتمامها باألهبار المحرية  رال أن هذه الاتيجة  يمنن ربطها بما توصرت رليفه افف  الدرايفة ففل شفقها  

التحريرل لاشرات األهبار؛ حيث الحظ أن اشرات األهبفار تهتفا باألهبفار العالميفة أنفثر مفن اهتمامهفا  

 .باألهبار المحرية 

يفاة( فقفد جفالت الفبرامج الترفيهيفة ففل الترتيفب    02  -05 أما لدى المراهقين األقفل عمفًرا مفن )       

%( ففل  05.10 األول  وترتها البرامج الصحية  ثا جالت البرامج اإلهبارية بالترتيفب الثالفث بافيبة ) 

تفضيالت البرامج التل يشاهدواها بالقااة اليابعة  عرًما بين هذا التفضيل جال وفًقفا لرموضفوعات التفل  

 تقدمها البرامج. 
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( ياة الذين يعتمدون عرل البرامج اإلهباريفة  05  -02 نما تبين وجود فروق دالة بين المراهقين )       

فل التريفزيون فل الحصول عرل المعرومات وبين الذين ال يعتمدون عريها لفصال  المعتمفدين  وبفصفة  

عامة اهترفت ميتويات التاشبة الييايية لدى المراهقين باهتالؾ مفصادر المعرومفات الفتل  يعتمفدون  

عريها  رؼا أاه  لا يتبين وجود فروق دالة بين عياتل الريؾ والحضر عرل مقيا  التافشبة الييايفية   

وفففل درايففة أهففرى تبيففن أن هاففاك اهتففالؾ فففل مففيتوى معرفففة المففراهقين ببعففب القففضايا المثففارة  

 بمضمون البرامج اإلهبارية عياة هذه الدراية باهتالؾ مصادر المعرومات التل يعتمدون عريها. 

فل حين نشفت دراية يابقة عن أن أول ثالثة برامج تقع ضمن اهتمامات أفراد عيافة المراهقيفن        

الذنور بالمرحرة  الثااوية  بالريؾ هل عرفل التوالفل الفبرامج الثقافيفة  الديايفة  الرياضفية  بيامفا أتفت  

البرامج الدياية فل المرنفز الثفاال لفدى اإلافاث  بيامفا ففل درايفة أهفرى  تااولفت تففضيالت مفشاهدة  

المففراهقين طففالب الففصؾ الثالففث الثففااوى بففإقريا شففمال الففصعيد لففبرامج التريفزيففون فجففالت البرامففج  

الرياضية بالترتيب األول  فالميريالت  فاألفالا  ثفا المفيرحيات  أمفا ففل الترتيفب الهفام  ظهفرت  

%(  ففل حيفن أن الفبرامج اإلهباريفة جفالت بالترتيفب التايفع بافيبة  8.51 البرامج الييايية بافيبة ) 

% من تفضيالت المراهقين بهفذه الدرايفة  نمفا أن الفبرامج اإلهباريفة يفبقت تففضيل البرامفج  2.11 

الييايية  فل تفضيالت الذنور والعن  لدى اإلااث. وهذا ينشؾ عن اهتالؾ االهتمامات اإلعالميفة   

رااث(  نما ينشؾ عن اهتالؾ ميول مشاهدة المراهقين الهاصفة    -لدى المراهقين وفقًا لاوعها )ذنور 

باوعية مضمون برامج التريفزيون التل يرؼبون فل التعرب لمفشاهدتها مفن مرحرفة عمريفة لمرحرفة  

عمرية أهرى  ومن بيبة ثقافية وحضارية  ألهرى؛ فما نان يتقبل مفشاهدته المراهقفون بوقفت قريفب  

تؽير ولا يعد متقبل لديها اآلن  مما يدفع بالقابمين عرل رعفداد الهريطفة اإلذاعيفة لرفبرامج التريفزيوايفة  

ألهذ ميول المفشاهدين ممفن هفا ففل مرحرفة المراهقفة ففل االعتبفار حفتل يظفل التريفزيفون المفصرى  

محافًظففا عرففل جمهففور مففشاهديه  وحففتل ال تنففون اوعيففة الففبرامج الففتل  يبثهففا ال توافففق احتياجففات  

 المراهقين اإلعالمية بما يدعوها لالاصراؾ عن قاواته األرضية ذهاًبا لرقاوات الفضابية. 

 : بعض المتغيرات الوسيطة فى حجم تعرض المراهقين للقضايا السياسية

اهتا الباحث برصد بعب المتؽفيرات الويفيطة الفتل تتفدهل ففل تحديفد حجفا تعفرب المراهقيفن        

 لرقضايا الييايية  وماها : 

حصل المراهقون األنبر يًاا عرل متويطات درجات أعرل  عمر المراهق : -1

عرل مقيا  التاشبة الييايية مقاراة باألصؽر يًاا عرًما بين هذه الدراية 
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 ياة. 05-02طبقت عرل المراهقين من 

تفوقت اإلااث عرل الذنور فل ايب مشاهدتهن  :  نوع المراهق )ذكر / أنثى(  -5 

 لرتريفزيون  وايتماعهن لإلذاعة.

جال الذنور أنثر من اإلااث :    مستوى التطلع السياسى الحزبى لدى المراهقين

تطرًعا لرمشارنة فل الحياة الييايية ميتقبالً حياما يصرون رلل مرحرة الشباب  

عرًما بياها من طالب الصؾ الثالث الثااوى بمحافظات الفيوا وبال يويؾ 

 والمايا وأييوط. 

( ياة طالب 02-05وفل دراية أهرى طبقت عرل عياة من المراهقين )     

المرحرة اإلعدادية والصؾ األول الثااوى بمحافظتل المايا وبال يويؾ  تبين 

وجود فروق دالة رحصابًيا بين عياتل الذنور واإلااث فل ميتوى المعرومات 

الييايية والرؼبة لالاضماا ل حزاب والمشارنة الييايية  لصال  الذنور  

%( من رجمالل عدد المراهقين عياة الدراية يحب أن يشارك 51حيث رن )

ميتقبالً فل ااتهابات مجر  الشعب  وتمثل الدافع لهذه المشارنة الييايية فل 

%( من المراهقين يشاهدون اشرة أهبار التريفزيون. نما توصرت 12.20أن )

رحدى الدرايات رلل أن ويابل اإلعالا أيهمت فل تطرع المراهقين لالاضماا 

ل حزاب الييايية والمشارنة فل العمل الييايل  حيث ظهر هذا التطرع لدى 

%(  مما يعال تفوق 21.1%(  ولدى اإلااث بايبة )31.1الذنور بايبة )

 الذنور عرل اإلااث فل ميتوى التطرع لرعمل الييايل.

فل حين توصرت دراية أهرى رلل أن من أيباب عدا ردالل بعب           

ياة( 05-02المراهقين طالب المرحرة الثااوية فل محافظة الدقهرية )

بيصواتها فل االاتهابات ميتقبالً نواها يعتقدون أن أصواتها ال تؤثر فل 

اتيجة هذه االاتهابات  وييود هذا االعتقاد هاصة بين المراهقين أفراد عياة 

رحدى الدرايات من المقيمين بالريؾ. بياما توقع اصؾ عدد المراهقين 

ياة( عياة رحدى الدرايات من محافظة القاهرة أن 05-02المنفوفين )

 يشارنوا ميتقبالً فل االاتهابات العامة.
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نرما زادت المعرفة الييايية لدى  مستوى المعرفة السياسية لدى المراهقين :

المراهقين )طالب المرحرة اإلعدادية من محافظتل القاهرة والشرقية( زاد 

 ميتوى تطرعها لرمشارنة الييايية.

   فنون التثقيف السياسى للمراهقين كما تمارسها بعض وسائل اإلعالم : 

جال المقال من أنثر الفاون التل يفضرها عياة من المراهقين )طالب الفرقة األولل        

%( بفعفمفرفيفة  55.1 بجامعة المايا(  نما اهتمت المقاالت فل الصحؾ الحزبية بايفبفة ) 

بياما جال الهبر اإلذاعل ففل    .التاشبة الييايية  بياما حل هدؾ التثقيؾ بالمرتبة الثااية 

مقدمة األشنال التل قدمت فل اإلذاعة المدريية لرمنفوفين  نما جفال أيفرفوب الفرصفد  

والتيجيل فل أولوية أياليب اإلذاعة مقفابفل أيفرفوب الفافقفد والفتفحفرفيفل ففل الصفحفاففة  

المدريية  لرمنفوفين. وحول اهتماا الصحؾ بتاوع القوالب الصحفية المتضماة  ففيفهفا  

والتل ايتهدمت لمعالجة بعب القضايا الييايية  توصل عربل الطوهل بدرايته عاا  

  رلل أن أنثر األاواع الصحفية اهفتفمفاًمفا بفالفقفضفايفا اليفيفايفيفة )وقفت رجفرال   0881 

%( 50.1 %(  يريه التحقيق الصحفل  بايبة ) 55.0 درايته( الهبر الصحفل  بايبة ) 

%(  ثا التقرير بايفبفة  03.0 %(  فالمقال بايبة ) 51.5   ثا الحديث الصحفل  بايبة ) 

 %(0.1 %(  وأهيًرا الناريناتير بايبة)  5.51 %(  فالصورة والتعريق بايبة ) 00.5 )

تأثيرات اعتماد المراهقين على وسائل اإلعالم للحصول على 

 معلوماتهم السياسية : 

يزداد تيثير ويابل اإلعالا نرما زاد ترنيزها عرل الموضوعات أو القضفايفا الفتفل        

تها الجمهور  وهذا ما يؤدى رلل  تشديد الترنيز واالاتباه عرل بعب القضايا ورهفمفال  

اآلهر وتهميشه. لذا تيتل ويابل االتصال فل مقدمة الفعفوامفل الفمفؤثفرة  ففل عفمفرفيفة  

التاشبة الييايية  لرمراهقين بمرحرة  الثااوية  وها من الفمفقفيفمفيفن بفالفريفؾ بفقفريفتفيفن  

رحداهما بمحافظة البحيرة واألهرى بمحافظة القريفوبفيفة. رذ تفعفد ويفابفل اإلعفالا أهفا  

المصادر التل يعتمد عريها المراهقون فل مصر اليتقال المعرومات اليفيفايفيفة وظفهفر  

ذلك لدى عياة من المراهقين بمرحرة اإلعدادية بفمفحفاففظفتفل الفقفاهفرة والشفرقفيفة عفاا  

 %(.51.8   بايبة ) 0880 

" الفتفعفرؾ  5115 فعادما ايتهدفت الدراية التل قاا بها "محمود حين ريماعيفل         
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عرل اتجاهات التاشبة الييايية لدى عياة من طالب الجامعات المصرية )الفمفعفرفومفات  

الييايية والوعل الييايل والمشارنة الييايفيفة( ودور ويفابفل اإلعفالا ففل عفمفرفيفة  

(  0511 التاشبة الييايية  ومن الجدير بالذنر أن الدراية طبقت عرل عياة  قفوامفهفا ) 

طالب من طالب الفرقة األولل من نريفات جفامفعفتفل الفزقفازيفق والفقفاهفرة مفن الفعفاا  

ا  وجالت ويابل اإلعفالا ففل الفمفرتفبفة األولفل بفيفن ويفابفل  5115/5110 الدرايل 

التاشبة الييايية بالايبة لطالب الجامعات  وجالت األيفرة ففل الفمفرتفبفة الفثفاافيفة ثفا  

المؤيية التعريمية وأهيًرا جماعات الرفاق  نما جال التريفزيفون ففل مفقفدمفة الفويفابفل  

اإلعالمية التل  تمد الطالب بالمعرومات الييايية يريه الصحؾ ثا الراديو فالنتب  نمفا  

%( من الشباب عياة الدراية  يشفارنفون ففل اتفحفاد الفطفالب يفوال  08.1 تبين أن ) 

باالاتهاب أو بالترشي   وأاه  نرما زاد تعرب الطالب لويابفل اإلعفالا نفرفمفا ارتفففع  

عرًما بين االعتماد عفرفل ويفابفل    .ميتوى تاشبتها الييايية هاصة فل جاابها المعرفل 

مفمفن     -اإلعالا ال تقع تيثيراته فقط عرل المراهقين بل تمتد أيًضا  لدى بعب النفبفار  

  الفتفل  5110 -هذا ما أندته اتابج دراية أميمة عفمفران    -تعدوا هذه المرحرة العمرية  

ييدة من العامالت القاطاات فل قرى مرنز جهياة بمحافظفة    001 قامت بتطبيقها عرل  

يوها   وتبين لها صحة الفرب القابل بياه نرما زاد تعرب المرأة الريفية المفصفريفة   

لويابل اإلعالا  زاد معدل مشارنتها الييايية  ولنن بشنل جزبل  حيث ثبفت صفحفة  

هذا الفرب مع الراديو  بياما لا يثبت مع نل من التريفزيون والصحؾ  مفع مفالحفظفة  

أن عموا التعرب  لويابل اإلعالا بويابره الثالث مجتمعة ييفهفا ففل  زيفادة مفعفدل  

مشارنة المرأة المصرية الريفية  فل  صاع القرار الييايل  فل حين لا يفثفبفت وجفود  

أى عالقة بين اليمات الشهصية ألفراد العياة  ومعدل التعرب لويابفل اإلعفالا  ففل  

حين ظهرت العالقة بين ميتوى التعريا ومعدل التعرب هاصة الصحؾ  نفمفا تفبفيفن  

وجود عالقة بين اليمات الشهصية ومعدالت التعرب لرمواد الييايية  وهاصة ففيفمفا  

 يرتبط بالين والحالة التعريمية. 

( حياما ايتفهفدففت درايفتفهفا مفعفرففة مفدى قفدرة  0881 وذنرت يوزان القريال )       

التريفزيون المصرى فل جذب أفراد الصفوة المصرية  أثاال تؽطيته لفحفادث األقصفر   

فل ظل ماافية القاوات والشبنات الدولية التل تيتؽل هذه األحفداث أفضفل ايفتفؽفالل   

رضافة لمعرفة مدى اعتماد الصفوة المصرية عرفل الفتفرفيفففزيفون الفمفحفرفل ففل أوقفات  

األزمات المحرية والدولية  متهذة من عوامل الثقة وفورية التؽطيفة وتفافوع مصفادرهفا  
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متؽيرات ذات تيثير عرل زيادة االعتمفاد عفرفل الفتفرفيفففزيفون الفمفصفرى أثفافال حفادث  

( مفردة تاوعت بين صفوة ييايفيفة ورعفالمفيفة   051 األقصر  وشمرت عياة الدراية ) 

وتوصرت رلل أن التريفزيون الوطال تصدر أول ويابل االتصفال الفمفحفرفيفة لفرفمفعفرففة  

باألزمة وجال نيها مصادر لمعرومات الصفوة المصرية هالل األزمة  وشفارنفتفه ففل  

  وجالت التيثيرات الوجدااية  فل مقدمة التيثيفرات الفمفتفرتفبفة مفن  C.N.Nذلك شبنة  

اعتماد الصفوة المصرية عرل التريفزيون  تفرفتفهفا الفتفيثفيفرات اليفرفونفيفة  ففالفتفيثفيفرات  

المعرفية  نما نشفت الدراية عن وجود قصور فل تؽطية حادثة األقصر بدليل ؼفيفاب  

التقارير والتحريالت المعمقة  رضافة ليطحية التؽطية  ورهمال تفاصيل أوردتها بفعفب  

القاوات الترفزيواية الؽربية  نما قصر التريفزيون المصفرى ففل مفتفابفعفة  الفتفطفورات  

الميتمرة لما بعد الحدث  فضالً عن عرب الموضوع بطريقة تهدؾ رلل التقفرفيفل مفن  

آثار الحادث  ووجدت فروق بين الصفوة المصرية اإلعالمية األنثر ثقة بالفتفرفيفففزيفون  

وهذا ما يمنن تفييره ففل   والصفوة الييايية األقل ثقة  واألقل اعتماًدا عرل التريفزيون. 

ضول اظرية االعتماد عرل ويابل اإلعالا  التل ترى أن الاظاا الييايل يعتفمفد عفرفل  

 موارد ويابل اإلعالا لتحقيق األهداؾ التالية : 

رطاعة القوااين   –المياواة  –زيادة وتدعيا القيا  والمعايير الييايية مثل : الحرية  -0

 التصويت االاتهابل. –

الحفففاظ عرففل الاظففاا الييايففل وتحقيففق التنامففل االجتمففاعل  مففن هففالل بففث روح  -5

 اإلجماع  وتنوين الرأى العاا.

لتافيففذ األاففشطة األيايففية مثففل : الحمففا   Citizenryتففدعيا الففشعور بالمواطاففة  -0

 لرحرب  أو المشارنة فل التصويت االاتهابل.

التحنففا ونففيب الففصراعات الففتل تقففع داهففل الففييادة الييايففية مثففل / صففراعات  -1

األحزاب  أو الصراعات بين الاظاا الييايل واظا اجتماعية أهرى مثل : الاظفاا 

 الديال لرفصل بين الدين والدولة.

 من جااب آهر تعتمد ويابل اإلعالا عرل الاظاا الييايل لتحقيق األهداؾ التالية :            

انتياب الحماية التفشريعية والقفضابية والتافيذيفة مثفل : حمايفة التعفديل األول مفن  -0
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 الديتور األمرينل لويابل اإلعالا.

الحففصول عرففل معرومففات ريففمية  وؼففير ريففمية لتؽطيففة األهبففار مثففل : عقففد  -5

المؤتمففرات الففصحفية  والحففصول عرففل تففصريحات بففشين األوضففاع الييايففية 

 واالقتصادية واالجتماعية.

 تحقيق عابد من اإلعالاات الييايية فل أوقات االاتهابات. -0

ومففع ذلففك يمنففن أن يحففدث الففصراع بيففن الاظففاا الييايففل وويففابل اإلعففالا بففيبب رؼبففة        

الحنومات فل  فرب رقابة عرل الاشر  ويفرية المعرومفات لعفدا حفصول ويفابل اإلعفالا عريهفا   

ورهفففال الفففياد الييايففل  ونففذلك رؼبففة ويففابل اإلعففالا فففل مماريففة دور "نففالب الحرايففة"  

Watchdogs    لمراقبة يياييات الحنومة  وترويج مبدأ الحق فل المعرففة  والحففاظ عرفل يفرية

المصادر اإلعالمية. نل ذلك قد يؤدى رلل صراع بين ويابل اإلعالا والاظفاا الييايفل  ومفع ذلفك  

ال ييتطيع الاظاا الييايل  وويابل اإلعالا أن يعيش ويحقفق أهداففه بفدون االعتمفاد عرفل اآلهفر   

فبافف  الطريقفة يحفدث االعتمفاد المتبفادل بيفن ويفابل اإلعفالا والاظفا االجتماعيفة األهفرى مثفل :  

األيرة والاظا الديايفة  والتعريميفة  والعفينرية  والثقافيفة. وهفذا مفا يففير يفعل األاظمفة الييايفية  

لالعتمففاد عرففل الاظففاا االتففصالل بهففدؾ تينيففد قيففا أعرافهففا الييايففية  وتريففيهها  وتثبيففت أرنففان  

 اظامها وتدعيمه  وتعببة المواطاين  وتوجيه الصراع العاا داهل المجتمع  والتحنا فيه. 

 :الخاتمة

 ايتهرص الباحث مما يبق ما يرل : 
تهترؾ مصادر المعرومات والتثقيؾ الييايل بين المراهقين وفق اإلقريا الثقافل الفذى يفافتفمفل    -0 

نل ماها رليه؛ فالمراهقفون بصفعفيفد مصفر  مفازالفت األيفرة تفعفد الفمفصفدر األول لفتفزويفد  

المراهقين من محافظتل أييوط وقاا بفالفمفعفرفومفات اليفيفايفيفة  رال أن دورهفا ففل الفتفافشفبفة  

عفن    -التل تااقش أوالدها    -االجتماعية  يتيثر باوعية األيرة ذاتها؛ فيزداد مع األير الاقاشية  

األير االيتبدادية التل يؽيب فيها الاقاش  والبد أن تتابع األيفر الفمفحفتفوى  اليفيفايفل الفذى  

يتعرب له أطفالها من هالل مواقع التواصل االجتماعل عرل الشفبفنفة الفدولفيفة لفرفمفعفرفومفات  

 .)اإلاترات( 

تقوا ويابل اإلعالا التقريدية بتؽذية المراهقين بالمعرومات الييايية مما يزيد من حجا ثقافتها    -5 

الييايية  يوال أناات صحؾ أو رذاعة أو تريفزيون  وتهترؾ درجات اعتماد المراهقين عرل  

هذه الويابل باهتالؾ ثقافة البيبات المحرية التل  ياشؤون فيها  ومدى رتاحة نل وييرة بالايبة  

لنل مراهق. فعرل يبيل المثال يعتمد مراهقو الريؾ عرل التريفزيون لرحصول عرل معروماتها  
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الييايية أنثر من مراهقل الحضر  نما تهترؾ االهتمامات اإلعالمية لدى المراهقين وفقًا  

 رااث(.   -لاوعها )ذنور 

رمداد الجمهور بالمعرومات الضرورية من األدوار التل يقوا بها اإلعفالا الفحفر ففل مفجفتفمفع    -0 

ديمقراطل. وتتض  قدرة ويابل اإلعالا اإلهبارية عرل وضع أجفافدة الفجفمفهفور مفن هفالل  

ترنيز قوة مصادر األهبار التل تياها فل وضع أجادة ويابل اإلعالا والجمهور ألولفويفات  

 القضايا واالهتمامات الييايية.  

يفضل المراهقون بالدرجة األولل التعرب لربرامج اإلهبفاريفة الفتفل تفعفتفبفر رحفدى األدوات    -1 

الييايية فل أى اظاا رعالمل  ويشبهها الباحث بالقوة الااعمة فل تشنيل اتجاهات رأى عفاا  

جمهور المراهقين رذا ما أحين ايتهدامها ألدال هذا الدور  لذا يجب أن تفحفظفل بفمفزيفد مفن  

التدقيق لمحتواها ويراعل رعدادها بشنل ال يزيد من تشتت الفطفففل الفمفشفاهفد واقفحفامفه ففل  

صراعات ييايية قد تؤثر يرًبا عرل حجا مشارنته اليياييفة ميفتفقفبفالً  وقفد تشفنفل صفور  

 ذهاية يربية ناات أا ريجابية عن العمل الييايل. 

تيعل ويابل اإلعالا المصرية لرحفاظ عرل ايتقرار المجتمع من هالل الفييطرة االجتماعيفة    -2 

عن طريق الييطرة  عرفل مفصادر المعرومفات  وهفذا مفا يعنفيه التافاف  الفدابر بيفن نفل مفن  

القاففوات العامففة  بففالتريفزيون المففصرى والقاففوات المتهصففصة والمففيتقرة  رذ تففيعل نففل ماهففا  

لرتااف  عرل االيتحواذ عرل أنبر عفدد ممنفن مفن المفشاهدين وفًقفا آلليفات وعوامفل الفييطرة  

 التالية : 

 ااتقال الموضوعات التل تها أنبر عدد ممنن من المشاهدين. -

 ااتقال مصادر المعرومات المييطرة عرل المعرومات المتصرة بهذه الموضوعات. -

عوامففل فايففة وتقايففة تففرتبط بطريقففة عففرب الموضففوعات والففشنل الففذى تظهففر بففه -

 البرامج اإلهبارية.

فيظهر هالل اآلواة األهيرة عرل شاشات وبرامج التريفزيون )باهتالؾ هوية امتالنهفا( لففظ  

 )اافراد(  وهذا ما يوض  يعل نل ماها لرمشارنة فل هذه الماافية. 

مففن الففصعب التففصدى لرعديففد مففن المففشنالت البحثيففة الففتل تففرتبط بظواهففر يففينولوجية دون    -3 

االهتماا بدوافع النابن الحل التل تقوا بالدور األيايل فل تحديد يرونه نًما ونيًففا  حيفث رن  

دراية دوافع اليروك تزيد من فها اإلايان لافيه ولؽفيره مفن األشفهاص وذلفك ألن معرفتافا  
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بيافياا تزداد نثيًرا رذا عرفاا الدوافع المهترفة التل تحرناا أو تدفعاا رلل القياا بفياواع الفيروك  

المتعددة فل يابر المواقؾ والظروؾ  نما أن معرفتاا بالدوافع التل تدفع اآلهرين رلفل القيفاا  

بيرونها تجعراا قادرين عرفل فهفا يفرونها وتففييره.  نمفا أن درايفة الفدوافع تفياعداا عرفل  

التابفؤ بالفيروك اإلاففياال ففل المففيتقبل ففإذا عرفاففا دواففع شففهص مفا فإاافا افيتطيع أن اتابففي  

بيرونه فل ظروؾ معيافة نمفا افيتطيع أن افيتهدا معرفتافا بفدوافع األشفهاص ففل  توجيفه  

اليروك رلل وجهفات معيافة. وبهاصفة عافدما افيتهدؾ التعفرؾ عرفل عالقفة أطففال بويفابل  

االتصال والتثقيؾ الييايل  وبهاصفة وهفا يمفرون بففترة المراهقفة ومفا يفصاحبها مفن امفو  

  يريع  وتؽيرات بيولوجية وفييولوجية داهرية وهارجية تجعل المراهقين متوترين وقرقين. 

عرل الرؼا من التقفدا التناولوجفل والعرمفل ففل المجتمفع وأهميتفه رال أافه ممفا الشفك فيفه أن    -5 

الوقت الذى ينر  لويابل االتصال الحديثة مفن نمبيوتفر وراترافت ومحمفول ودش وؼفيره   

يؤدى رلل ما ييمل باالؼتراب اإللنتروافل فهفو يحفرا األطففال المفراهقين ففل المجتمفع مفن  

قففضال وقففت أطففول مففع ذويهففا وبعففضها البعففب  وييهففذ مففن الوقففت الففذى نففان يحتمففل أن  

يهضعوا فيه لرثقافة العريا وانتياب المعرومفات عفن طريفق التواصفل المباشفر مفع اآلهفرين   

فنل ما يصل لرفرد فقط من هالل شاشة النمبيوتر واإلاترات وأيفًضا المحمفول هفو الفصوت  

وابراته  وال توجد رؤية مباشفرة ل شفهاص  وهفذا يجعفل العالقفات ااقفصة ألن لؽفة الجفيد  

الفدموع(   –االبتفيامات   –وضفع الجفيا   –المالم    –حرنة العين    -)مثل : تعبيرات الوجه  

التل تعد من العااصر الهامة فل عمرية االتصال والتواصل بيفن الافا   فنفل مفا يفصدر عفن  

الفففرد مففن رشففارات وحرنففات ومففشاعر واففبرات لهففا تيثيرهففا الفعففال عرففل اآلهففرين وعرففل  

 ايتجاباتها وردود أفعالها. 

 

 التوصيات : 
ضرورة مراجعة محتوى التاشبة الييايية بالنتب الدرايية بما ييفاعفد عفرفل رعفداد مفواطفن    -0 

صال  فل مجتمع ديمقراطل يعترؾ بالحريفات  ويفحفففز الفطفففل الفقفارئ عفرفل الفمفشفارنفة  

الييايية  ويوض  حقوق الفرد  وواجباته  عرل أن ال تتضمن المقررات الدراييفة لفرفطفالب  

ثقاف ة الهضوع واليم ع والطاع ة  واإلذع ان دون مااقش ة لفرمفوز اليفرفطف ف فة اليفيف فايفيف فة              

 أو المدريية. 

عرل مصادر التثقيؾ الييايل لرطفل المراهق مراعاة هصابص المرحرة العمرية التل تتوجه    -5 

رليها  ومراعاة الفروق الفردية بين المراهقين  وبعب هصابصها الديموؼرافية مثل : ين  
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 حضر(.  –أاثل(  والبيبة االجتماعية التل اشي فيها )ريؾ    -المراهق  واوعه )ذنر 

عرل الصحؾ الحزبية مراعاة هصابص المرحرة العمرية التل يمر بها قراؤها من المراهقيفن    -0 

الذين ييتهويها اقد أدال الحنومة ويشنل لديها اتجاهات يربية احوها وهو ما يؤثر يرًبا عرفل  

تعزيز قيمة االاتمال الوطال لديها ميتقبالً اتيجة ضعؾ قدرة بفعفضفهفا عفرفل الفتفمفيفيفز بفيفن  

مفهومل الحنومة والدولة. وفل المقابل يجب عرل الصحافة القفومفيفة أن ال تفحفاول تشفنفيفل  

اتجاهات ريجابية لرمواطن احو الاظاا الييايل بما يضعؾ من مدى المصداقية التل يفمفافحفهفا  

 المراهقون لمحتواها وييؤثر عرل حجا ونا التعرب لهذا المحتوى. 

ضرورة الحرص عرل أطفالاا وبصفة هاصة المراهقين ماهفا وال يجفب االيفتهفاؾ بعقولهفا    -1 

  أاتجففت العديففد مففن زعمففال الحرنففة الييايففية  0825  -0855 فالحرنففة الطالبيففة مففن عففاا  

المصرية الفذين قفادوا العديفد مفن المعفارك الييايفية ضفد االحتفالل البريطفاال ودورهفا ففل  

الدفاع عن القفضية الفرفيطياية  وريفقاط الحنومفات الفايفدة آن ذاك  والمفشارنة ففل أحفداث  

  واألعمفال الفدابيفة التفل  0851 يعد زؼرول فل مااهضة فصل اليودان عن مصر ماذ عاا  

قففاا بهففا الطربففة الماتمففون لحرنففة جماعففة اإلهففوان المففيرمين وممففا يففبق يتففض  أن الحففراك  

الييايل بين الطربة  له تيثيرات واضحة ومرموية عرل الحرنة الوطاية الييايفية ففل تاريفخ  

مصر. وهذا ما يشنل هطًرا دابًما يجب التصدى له من هفالل ناففة ويفابل التفيري  الثقفافل   

ومن أهمها التريفزيون الوطال اظًرا لضعؾ ثقافة األطفال فل هذه المراحل العمرية  وؼيفاب  

مصادر المعرومات الييايية الموثوق فل اواياها الحياة  وهذا مفا يعفد دور اإلعفالا الوطافل  

 فل مواجهة الؽزو الثقافل الدابا. 

يجب عرل ويابل اإلعالا وبهاصة التريفزيون المصرى الحفاظ عرل يالمة المجتمع وتحقيفق    -2 

التففوازن فففل اتجاهففات عففرب القففضايا الييايففية  وعففدا رتاحففة الفرصففة لبعففب القاففوات  

المؽرضة أو التل ال يعرؾ ؼرضفها أو اتجاهاتهفا الييايفية لاليفتحواذ عرفل عقفل ووجفدان  

الجمهور المصرى ويتضاعؾ هذا الهطر فل حالفة تعفرب المفراهقين لهفذه القافوات  اظفًرا  

لما يتصؾ به أطففال هفذه المرحرفة العمريفة مفن هفصابص امفو  ولتجابهفا بعفب المهاطفر  

الافيية والمعرفية واليرونية  وقد يعد ذلك من األهفداؾ التربويفة لإلعفالا  أو األهفداؾ ذات  

 األبعاد األماية أو االجتماعية أو االقتصادية أو الييايية لرمجتمع المصرى. 
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 قائمة المراجع

 أوالً : مراجع باللغة العربية :

 رسائل الماجستير والدكتوراه : -أ

أبوالفتوح عبدالحميد قاديل. "المشارنة الييايية لرشباب الجامعل : دراية عرفل عيافة مفن  -0
. )الماوفيفة : نريفة اآلداب  جامعفة رسالة ماجستير غير منتشورةطالب جامعة الماوفية". 

 (.5110الماوفية 

أحالا عبداليميع مصطفل. "االؼتراب عاد المراهقات الصا والعاديين : دراية مقارافة".  -5
. )القفاهرة : معهفد الدرايفات العريفا لرطفولفة  جامعفة عيفن رسالة ماجستير غتير منتشورة

 (.0883شم   

أحمففد محمففد حففياين. "دور األيففرة فففل التاففشبة االجتماعيففة والييايففية وتيثيرهففا عرففل  -0
. )اإليفنادرية : نريفة اآلداب  رسالة ماجستير غير منتشورةالمراهقين : دراية ميدااية". 

 (.5110جامعة األينادرية 

أحمد محمد عبد هللا. "دور القاوات الفضابية العربية فل ترتيب أولويات القضايا الييايفية  -1
. )القاهرة : معهد الدرايات العريفا لرطفولفة  رسالة دكتوراه غير منشورةلدى المراهقين". 

 (. 5115جامعة عين شم   

آمال نمال طه. "دور الصحافة فل وضع أولويات اهتماا الفشباب احفو القفضايا القوميفة".  -2

 (.0885. )القاهرة : نرية اإلعالا  جامعة القاهرة  رسالة ماجستير غير منشورة

رستالة أماال محمد قاديل. "اظاا االتفصال وعمريفة التاميفة الييايفية ففل الفدول الااميفة".  -3
. )القففاهرة : نريففة االقتففصاد والعرففوا الييايففية  جامعففة القففاهرة  ماجتتستير غتتير منتتشورة

0811.) 

رسالة دكتوراه غير أميمة أحمد عمران. "دور الصحافة الحزبية فل المشارنة الييايية".  -5

 (.0888. )المايا : نرية اآلداب  جامعة المايا  منشورة

ريمففان اورالففدين محمففود. "دور المدريففة فففل التاففشبة الييايففية لطففالب مرحرففة التعريففا  -1
رستتالة األيايففل : درايففة حالففة مقاراففة بيففن المففدار  الحنوميففة والمففدار  الهاصففة". 

. )القففاهرة : نريففة االقتففصاد والعرففوا الييايففية  جامعففة القففاهرة  ماجتتستير غتتير منتتشورة
0881.) 

رياا  محمد أبويويؾ. "صورة العالا فل الصحافة المصرية واألمرينية هالل الفترة مفن  -8
. )القففاهرة : نريففة اإلعففالا  جامعففة رستتالة دكتتتوراه غتتير منتتشورة".  0818  –  0811

 (.0881القاهرة  
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جمفففال صفففال  متولفففل. "ويفففابل االتفففصال الجمفففاهيرى والتاميفففة الييايفففية : تحريفففل  -01
. رستتالة ماجتتستير غتتير منتتشورةيويففيولوجل لففدور الففصحافة فففل التاميففة الييايففية". 

 (.0881)المايا : نرية اآلداب  جامعة المايا 

حاففان محمففد ريففماعيل يويففؾ. "دور المففادة اإلهباريففة التريفزيوايففة فففل تففدعيا مفهففوا  -00
. )القاهرة : رسالة ماجستير غير منشورةالمشارنة الييايية لدى شباب القاهرة النبرى". 

 (.0883نرية اإلعالا  جامعة القاهرة  

هالففد صففالح الففدين حففين. "دور التريفزيففون والففصحافة فففل توجيففه وترتيففب اهتمامففات  -05
رستالة ماجتستير غيتر ميدااية".  -الجمهور احو القضايا العامة فل مصر : دراية تحريرية 

 (.0885. )القاهرة : نرية اإلعالا  جامعة القاهرة  منشورة

يرا  عرل عبدهللا. "دور اشرات األهبار والمواد اإلهبارية ففل التريفزيفون المحرفل ففل  -00
رستالة ماجتستير غيتر التاشبة الييايية لرمراهقين : دراية تطبيقيفة عرفل القافاة الفيابعة". 

 (.5115. )القاهرة: معهد الدرايات العريا لرطفولة  جامعة عين شم   منشورة

يروى محمد العوادلل. "دور ويابل االتصال فل التاشبة الييايية واالجتماعية : درايفة  -01
. )القفاهرة : نريفة رستالة ماجتستير غتير منتشورةميدااية مقاراة عرل قريتين مصريتين". 

 (.0881اإلعالا  جامعة القاهرة  

يففهاا محمففد عبففدالهالق. "معففايير تنففوين أجاففدة األهبففار الهارجيففة فففل اففشرة األهبففار  -02
بففالتريفزيون المففصرى وتيثيرهففا عرففل اتجاهففات الجمهففور احففو الاففشرة والففدول مففصدر 

. )القففاهرة : نريففة اإلعففالا  جامعففة القففاهرة  رستتالة دكتتتوراه غتتير منتتشورةاألحففداث". 
5112.) 

صفا محمود عثمان. "دور قااة الايل اإلهبارية فل ترتيب أولويات القضايا الييايية لدى  -03
. )القاهرة : نرية اإلعالا  جامعة رسالة ماجستير غير منشورةعياة من طربة الجامعات". 

 (.5115القاهرة  

عبدالهبير محمود عطا. "ويابل اإلعالا والتامية الييايفية ففل الفدول الااميفة : البرامفج  -05
رستتالة دكتتتوراه غتتير منتتشورة. الييايففية فففل رذاعففة القففاهرة النففبرى ندرايففة حالففة". 
 (.0811)القاهرة : نرية االقتصاد والعروا الييايية  جامعة القاهرة 

عربففل عبففدالعزيز الطوهففل. "معالجففة الففصحؾ المففصرية لبعففب القففضايا الييايففية  -01
. )القفاهرة : رستالة ماجتستير غتير منتشورةوعالقتها بالتاشبة الييايية لدى المفراهقين". 

 (.0881معهد الدرايات العريا لرطفولة  جامعة عين شم   

عربفففل عبفففدالعزيز الطوهفففل. "دور مجفففالت األطففففال ففففل التافففشبة الييايفففية لرطففففل  -08
. )القففاهرة : معهففد الدرايففات العريففا لرطفولففة  رستتالة دكتتتوراه غتتير منتتشورةالمففصرى". 

 (.0888جامعة عين شم   
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رستتالة عزيففزة محمففد الففييد. "باففال مقيففا  لالتجاهففات الوالديففة رزال الفتففاة المراهقففة".  -51

 (.0852. )القاهرة : نرية الباات  جامعة عين شم   ماجستير غير منشورة

عفالل محمففد عبفدالعاطل. "دور الراديففو والتريفزيفون فففل التافشبة الييايففية لرمفراهقين :  -50
. )القاهرة : معهد الدرايات العريفا لرطفولفة  ". رسالة دكتوراه غير منشورةدراية ميحية

 (.5111جامعة عين شم   

عرففل الففييد عرففل. "عالقففة االاتمففال الحزبففل فففل مففصر بففالتعرب لرمففواد الييايففية فففل  -55
  )أيفيوط : نريفة رستالة ماجتستير غتير منتشورةاإلذاعة والتريفزيفون : درايفة ميداايفة". 

 (.5115اآلداب  جامعة أييوط  

محمففد أحمففد هريفففة. "دور المقففال الماففشور فففل الففصحؾ الحزبيففة فففل التاففشبة الييايففية  -50
. )القفاهرة : معهفد الدرايفات العريفا لرطفولفة  رسالة ماجتستير غتير منتشورةلرمراهقين". 

 (.5111جامعة عين شم   

محمد توفيق. "فاعرية براامج ررشادى لفحص األعراب االنتبابية لفدى طفالب الجامعفة  -51
. )القفاهرة : نريفة البافات  جامعفة عيفن شفم   رسالة دكتوراه غير منتشورةالمراهقين". 

0885 .) 

محمد عبدالحميد الؽرباوى. "دور الصحافة المصرية ففل التافشبة الييايفية لرمفراهقين :  -52
. )القاهرة : رسالة ماجستير غير منشورةدراية تطبيقية عرل تالميذ المرحرة اإلعدادية". 

 (.0818معهد الدرايات العريا لرطفولة  جامعة عين شم   

محمود حفين ريفماعيل. "افشرات األهبفار ففل التريفزيفون المفصرى والتافشبة الييايفية  -53
. )القفاهرة : معهفد الدرايفات رسالة دكتتوراه غتير منتشورةلرمراهقين : دراية تطبيقية". 

 (.0880العريا لرطفولة  جامعة عين شم   

مففصطفل عبدالحميففد. األيففاليب األيففرية والتاففشبة االجتماعيففة والييايففية لرمففراهقين :  -55
. )قاا : نرية اآلداب  جامعفة جافوب رسالة ماجستير غير منشورةدراية ميدااية مقاراة". 

 (. 5115الوادي  

ماال محمود أحمد. "عالقة التحفرر/ المحافظفة بفالعاؾ لفدى المراهقفات : درايفة اففيية  -51
. )القففاهرة : نريففة الباففات  جامعففة عيففن شففم   رستتالة ماجتتستير غتتير منتتشورةمقاراففة". 
0880.) 

ااصفففر محمفففود عبفففدالفتاح. "دور اإلذاعفففة والفففصحافة المحريفففة ففففل التافففشبة الييايفففية  -58
. رستتالة دكتتوراه غتير منتتشورةلرمفراهقين : درايفة تطبيقيفة عرففل رقريفا شفمال الفصعيد". 

 (.5115)القاهرة : معهد الدرايات العريا لرطفولة  جامعة عين شم   

رستالة اهل عاطؾ عدلل العبد. "عالقفة الطففل المفصرى بفالقاوات الففضابية العربيفة".  -01

 (.5110. )القاهرة : نرية اإلعالا  جامعة القاهرة  ماجستير غير منشورة
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هاال ربراهيا أحمد البطل. "مدى اعتماد المراهقين عرفل الفبرامج اإلهباريفة بفالتريفزيون  -00
. )القفاهرة : معهفد رستالة ماجتستير غتير منتشورة المصرى لرحصول عرفل المعرومفات".

 (.5111الدرايات العريا لرطفولة  جامعة عين شم   

هيثفففا افففاجل عبفففدالحنيا. "دور اإلعفففالا المدريفففل ففففل التافففشبة الييايفففية لرمراهقيفففن  -05
. )القفاهرة : معهفد الدرايفات رسالة ماجستير غتير منتشورةالمنفوفين : دراية ميحية". 

 (.5111العريا لرطفولة  جامعة عين شم   

 بحوث المؤتمرات العلمية : -ب 

عرففات زيفدان هريفل. "دور المدريفة الثااويفة ففل تاميفة الوعفل الييايفل لفدى الطفالب   -0

، أعمال المؤتمر السابع للبحتوث دراية مقاراة بين التعريا الثااوى العاا والتعريا الصااعل

)جامعفة القفاهرة : نريفة السياسية، الثقافة السياسية فى مصر بين االستمرارية والتغيتير، 

 (.0881االقتصاد والعروا الييايية  

محمود حين ريماعيل. التاشبة الييايية فل ظل االافتاح العالمل : دراية فل دور ويابل  -5

مؤتمتتر التتشباب فتتى ظتتل االنفتتتا  العتتالمى، النتتدوة العالميتتة للتتشباب   فتتى :اإلعففالا". 

 (.2002اإلسالمى، السعودية : الرياض، أكتوبر

 الكتب المؤلفة باللغة العربية : -ج 

 (.0811. )القاهرة : منتبة األاجرو المصرية سيكولوجية المراهقةربراهيا قشقوش.  -0
 0  طالبحث اإلعالمى : مفهومه وإجراءاته ومناهجهالييد أحمد مصطفل عمر.  -5

 (.0881)بال ؼازى  ماشورات جامعة قار يوا  بباؽازى  

األسرة فى مواجهة اإلنترنت : األدوار المتبادلة للتنتشئة االجتماعيتة أيمن صالحاال.  -0

 (.5112  )بيروت  طبعة هاصة  0  طوالسياسية فى عصر االتصاالت التفاعلية

. )القاهرة : دار الاهضة العربية  األسس العلمية لنظريات اإلعالمجيهان أحمد رشتل.  -1

0880 .) 

)القفاهرة : عالفا  3  طعلتم نفتس النمتو الطفولتة والمراهقتةحامد عبداليالا زهران.  -2

 (.5112النتب  

  )القاهرة : الفدار االتصال ونظرياته المعاصرة حين عماد مناوى  ليرل حيين الييد. -3

 (.0881المصرية الرباااية  

اإلعالم والرأى العام : دراسة فى ترتيب األولويات فتى المجتمتع يالا عييل بالحا .  -5

 (.5110. )القاهرة : دار الفنر العربل  الليبى
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  )القاهرة : عالا النتب  بحوث اإلعالم : األسس والمبادئيمير محمد حيين.  -1
0882  .) 

  0)التطبيففع االجتمففاعل(    علتتم النفتتس االجتمتتاعى التتتربوى يففيد أحمففد عثمففان. -8

 (.0813)القاهرة : دار الفنر العربل  

)النويت : الجمعيفة النويتيفة لتقفدا الطفولفة  5طالطفولة واإلبداع، شانر عبدالحميد.  -01

 (.0818العربية  

 )القففففاهرة : منتبففففة األاجرففففو 0  ط. تنتتتتاول جديتتتتد للمراهقتتتتةصففففالح مهيمففففر -00

 (.0813المصرية 

، 1252-1222الطلبة والحركة الوطنية فى متصر : عاصا محرو  عبدالمطرب.  -05

المعاصفر  اإلدارة المرنزيفة   الاهضة  مرنز تاريخ مفصر   يريرة مصر35ال عدد

 (.5115النتب والوثابق القومية   لرمرانز العرمية )القاهرة : الهيبة العامة لدار

  )القفاهرة  منتبفة ؼريفب  0  طعلم النفتس العتامالييد وآهرون.   عبدالحريا محمود -00

0881.) 

عبدالعزيز نمفال وعبدالبايفط عبفدالمعطل وشفنرى يفيد حمفد وعبفدالرحمن يويفؾ  -01

أثر البرامج التليفزيونيتة علتى النتوء والتشباب، دراستة درويش وحين عرل بابنر. 

)جامعفة قطفر : مرنفز  استطالعية آلراء عينة من المتشاهدين فتى المجتمتع القطترى

 (. 0881البحوث التربوية  

 (.0810)النويت : دار القرا   . علم النفس فى حياتنا اليوميةعثمان اجاتل -02
البحث فى العلوم االجتتمتاعتيتة : التوجتيتز فتى األستاستيتات عرل معمر عبدالمؤمن.  -03

 (.5111أنتوبر   5)مصراته : ماشورات جامعة 0  طوالمناهج والتقنيات
. 0. طبحوث اإلعالم والرأى العام : تصميمها وإجتراؤهتا وتتحتلتيتلتهتافر  النامل.  -05

 (.  5110)القاهرة : دار الاشر لرجامعات  

. )القفاهرة : 0. طمناهج البحث فى الدراسات االجتماعية واإلعالميةمحمد الوفابل.  -01

 (.0818منتبة األاجرو المصرية  

  )القفاهرة : 5ط المتشكالت النفتسية والعتالج.:    الطفولتة والمراهقتةمحمد حمفودة.  -08

 (.0881مرنز الطب الافيل والعصبل ل طفال  

  )القفاهرة : عفالا النتفب  0. طنظريات اإلعالم واتجاهتات التتأثيرمحمد عبدالحميد.  -51

0885.) 
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  )القفاهرة : عفالا النتفب  5. طنظريات اإلعالم واتجاهتات التتأثيرمحمد عبدالحميد.  -50

5111.) 

. )بؽداد : مرنز التوثيق اإلعالمل لدول دراسات فى اإلعالم العربىمحمد مصالحة.  -55

 (.0881الهريج العربية  

 (.0813. )القاهرة : دار الفنر العربل  فنون العمل التليفزيونىمحمد معوب.  -50
.)عمان : دار المااهج لراشر أصول البحث العلمى ومناهجهوجيه محجوب.  -51

 (.5113والتوزيع  

 الكتب المترجمة إلى اللغة العربية : 

. ترجمة: نمال عبفدالرؤوؾ. نظريات وسائل اإلعالممرفين ديفرير وياادرا بول رونيتش.  -0

 (.0885)القاهرة : الدار الدولية لراشر والتوزيع  

 الدوريات المتخصصة :

أمفففاال الفففييد فهمفففل. االتجاهفففات العالميفففة الحديثفففة لاظريفففات التفففيثير ففففل الراديفففو  -0

)القاهرة : نرية اإلعالا  العدد الياد    المجلة المصرية لبحوث اإلعالم،والتريفزيون  

 (.0888دييمبر  -أنتوبر

أميمففة أحمففد عمففران. دور ويففابل اإلعففالا فففل مففشارنة المففرأة فففل العمففل الييايففل   -5

 -(  يوليفه 00  نرية اإلعالا  جامعة القفاهرة  العفدد )المجلة المصرية لبحوث اإلعالم

 (.5110يبتمبر)

يوزان القريال. مدى اعتماد الصفوة المفصرية عرفل التريفزيفون ففل وقفت األزمفات :  -0

  نريفة اإلعفالا  المجلتة المتصرية لبحتوث االتتصالدراية حالة عرل حفادث األقفصر  

 (.0881  دييمبر  )1جامعة القاهرة  عدد 

، المجلة عرل محمد القرال. الهطاب اإلعالمل العربل  )جامعة القاهرة : نرية اإلعالا -1

 (.0885  العدد الثاال  ياايرالمصرية لبحوث اإلعالم

محمود هريل. دور الصحؾ الحزبية فل تشنيل اتجاهات الشباب احو األدال الحنومفل  -2

المجلة المصرية لبحوث  بمصر  دراية تطبيقية لاظرية االعتماد عرل ويابل اإلعالا 

 (.0881  العدد الثالث )القاهرة : نرية اإلعالا  جامعة القاهرة  يبتمبراإلعالم

ابيرففة أميففن عرففل أبوزيففد. "الففدوافع الافففيية واالجتماعيففة المرتبطففة بايففتهداا أجهففزة  -3

يوايه  -(. يااير33  32العددان )  .مجلة علم النفساالتصال الحديثة لدى المراهقين". 
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 (.5110. )القاهرة : الهيبة المصرية العامة لرنتاب 5110

 الوثائق المنشورة :

 )القفاهرة : 5111لياة  053المعدل بالقااون رقا  0883لياة  05رقا  قانون الطفل -1

 (. 5111المجر  القومل لرطفولة واألمومة  

 ثانًيا : مراجع باللغة اإلنجليزية :

 ( الدراسات والبحوث المنشورة فى الدوريات العلمية :)أ

1- Cheong-Yi Park. "News Media Exposure And Self-Perceived 

Knowledge: The Mission of knowing". International Journal of 

public opinion Research. Vol. (13), No. (4), Winter 2001. 

2- M .Sanchez. Agenda Setting. Journal of Communication. No. 

(2).Spring, 2002.  

3- Maxwell E. Mccombs, Donald L. Show the Evaluation of Agenda: 

setting research: Twenty-Five Years in The Market place of lades 

Journal of Communication .Vol. (43).No. (2).spring.1993.
 
 

4- Maxwell McCombs. " Personal Involvement with Issues on the 

Public agenda  International , Journal of  Public Opinion 

Research, Vol.(11), No.(2),Summer 1999. 

5- Michael B .Salween "News if Hurricane Andrew: The Agenda of 

Sources and Sources Agenda". Journalism and Mass 

Communication Quarterly, vol. (72).No, (4) winter 1995.  

6- Michael M.C. Davit. The Partisan Child Developmental Provocation 

as a Model of Political Socialization, International Journal of 

Public Opinion Research, Vol. (18), No (1), Spring , 2006. 

7- Patrick, Roessler. The Individual agenda Designing Process, 

Communication Research, Vol. (26), No (6), December 1999. 
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8- Steven Chaffee & Michael Mc Devitt. Closing Gaps in Political 

communication Knowledge, Effects of a School Intervention, 

Communication Research, Vol. (27), No (3) 2000. 

9- Wanta and Chang, Individual Variables and the Second – Level of 

Agenda- setting, Public Opinion Research quarterly, (Cairo 

University: Faculty of Mass Communication, Vol. (1), No.(2), April- 

June 2000). 

 الكتب:)ب(  

1- Cosidine-David and Haley Gail.5Visual Massages Integrating 
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Lawrence Erbium Ass 1992).   

3- Denis Mcauail's. Mass Communication Theory. 4
th
. Edition, 

(London: Sage Publications, 2000).  

4- Loveless Matthew. P. The Mediated Transition. Mass Media and 

Political Socialization, In Central and .Eastern Europe, PHD, 

(Indiana University, 2005), Abstract from Egyptian Network.  
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the Media in Steven H. Chaffee (Ed.). Political Communication. 

(London: Sage publication, 1975). 
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