
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 5102 يىنيى /أبريل  - السابعالعدد   - الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت  عن  دوريت علويت هحكوت تصدر

 

 :أجنبٌةبلغات ملخصات بحوث 
   

 دراست فبعهٍت انشبشبث وانالفخبث االنكخرووٍت فً إٌصبل انرسبئم انخىعىٌت نزوار انمسجد انىبىي انشرٌف ببنمدٌىت انمىىرة 

 

 9ص( ...  أم القرى)جامعة  عثمان بن بكر قزاز /د                                                                                         
 

 ة:ـالبحوث العربٌ
 

  ًقرصنة إلكترونٌة لشبكة تلٌفزٌون فضائٌة .. أول حادث من نوعه تتعرض له شبكة تلٌفزٌون فضائ 
  

 11ص  ... (القاهرة)جامعة  انشراح الشال أ.د/                                                                                              
 

 
 

  الخاصة  ًدراسة تحلٌلٌة لمواقع شبكات التواصل االجتماع الشعبً السٌاسًوالحراك  االجتماعًشبكات التواصل   
  ٌناٌر 22بثورة 

 21ص...  (جنوب الواديجامعة هالة كمال أحمد نوفل ) /د                                                                      
 

  ومستوي المعرفة باألزمة الٌمنٌة استخدام الجمهور المصري للصحف اإللكترونٌة المصرٌةالعالقة بٌن 
 

 99...  ص محمد زٌن عبد الرحمن )جامعة المنٌا( /د                                                                           
 

      ًواإلشباعات المتحققة منها دراسة مٌدانٌة على عٌنة من األطفالاستخدام الطفل السعودي لمواقع التواصل االجتماع 
 بمدٌنة الرٌاض 

 109عبد العظٌم عبد الوهاب )جامعة عٌن شمس( ... ص أحمدمها  /د                                                       
 

  طلبة الجامعة والثانوٌة فً الجزائر العاصمةدراسة عالقة حجم التعرض للتلفزٌون بعوامل اإلدمان على المشاهدة لدى 
 

 

 193... ص (3الجزائر)جامعة  عزٌز لعبان /د                                                                                              
 

 دراسة مٌدانٌة مصداقٌة وسائل التواصل االجتماعً لدي الشباب الجامعً السعودي 
 

 178ص...   (الوزان )جامعة الحدود الشمالٌةمحمد عبد هللا عبد هللا  /د                                                    
 

 

 ملخصات الرسائل العلمٌة:
 
 
 

 

 عهى دونت داء االحصبنً نهعالقبث انعبمت فى انمؤسسبث األمىٍت وعالقخه بخىمٍت انىعً ببألمه انداخهً: دراست حطبٍقٍت ألا

 انكىٌج

 217... ص محمد مرضً مناور الشمري                                                                                            
 

                                                                               

  ًدراست حطبٍقٍت :واحجـبهبث انجمهـىر وحـىهب انصحبفت انمصرٌت انٍىمٍتأطـر معبنجـت شئىن األقبنٍم ف 
 

 228ص ... سمٌرة محمد مبروك موسى                                                                                      
 

                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 

 @  1025جّيع اٌحمىق ِحفىظح 

www.epra.org.eg 

 الشرق األوسط
 الشرق األوسط

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
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 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2012أبرٌل / ٌونٌو  –العدد السابع 
 

 هؤسسها

 رئيس هجلس اإلدارةو

 د. حاتن هحود عاطف  

 EPRAزئيط  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح اٌّتفسغ واٌعّيد   

 األظثك ٌىٍيح اإلعالَ جاِعح اٌماهسج 

  EPRAزئيط اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
                           

  

 هديـر التحرير                      

 أ.د / هحود هعىض إبراهين 

 أظتاذ اإلعالَ تجاِعح عيٓ شّط   

 واٌعّيد األظثك ٌىٍيح اإلعالَ جاِعح ظيٕاء

  EPRAزئيط اٌٍجٕح االظتشازيح تـ

  

 هساعدو التحرير                   

 أ. د/ رزق سعد عبد الوعطي       
  

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح  

 جاِعح ِصس اٌدوٌيح 

  

 الصادق رابحأ.م.د/ 

أظتاذ اإلعالَ اٌّشازن تاٌىٍيح اإلِازاتيح اٌىٕديح    

تاإلِازاخ اٌعستيح اٌّتحدج اٌعّيد األظثك ٌىٍيح اٌّعٍىِاخ            

 واٌعاللاخ اٌعاِح تجاِعح عجّاْ 

  

 السيد عبد الرحون علي /د  

 ّجّع اٌٍغح اٌعستيح تاٌماهسجت تاحث )ِدزض(

  
  

 الوراسالث

 الوصريت للعالقاث العاهتالجوعيت 

 جّهىزيح ِصس اٌعستيح

 اٌدلي -اٌجيصج 

 شازع أحّد اٌصياخ 1 -تيٓ اٌعساياخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 .د علً السٌد عجوةأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 أ.د منى سعٌد الحدٌدي
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

 أ.د انشراح الشال
 اٌدوٌح فى اآلداب واٌعٍىَ اإلٔعأيح ِٓ فسٔعا (دوتىزاٖ )أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 عمٌد كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                               

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 أ.د محمد معوض إبراهٌم
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 ة اإلعالم جامعة القاهرةالعمٌد السابق لكلٌ -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسوٌقٌة المتفرغ 

  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 أ.د محمود ٌوسف مصطفى عبده 
 جامعة القاهرة -ة البٌئة أستاذ العالقات العامة ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌ            

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ ورئٌس قسم العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                          

  

 أ.د بسٌونً إبراهٌم حمادة
 جامعة القاهرة  -أستاذ اإلعالم السٌاسى والرأى العام بكلٌة اإلعالم                           

  أكتوبر 6عمٌد شعبة اإلعالم باألكادٌمٌة الدولٌة للهندسة وعلوم اإلعالم 
  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  – أستاذ الصحافة           

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنٌا -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفال أستاذ ورئٌس قسم           

  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب            

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  كلٌة اإلعالم جامعة –أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                                 

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -العالقات العامة بكلٌة اإلعالم جامعة الٌرموك أستاذ 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 3جامعة الجزائر  –بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 ** األظّاء ِستثح وفًما ٌتازيخ اٌحصىي عٍى دزجح أظتاذ جاِعي

http://www.univie.ac.at/
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــي تت ــّٕها       ــىاد اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌاشــسد اظــتوداَ أت ِ ــى يذْ  طــي ِ ال يجــىشد دوْ اٌحصــىي عٍ
هــرٖ اٌّجٍــحد أو اظتٕعــا ها أو ٔمٍهــاد وٍيــا أو جصئيــاد فــي أت شــىً وتــيت وظــيٍحد ظــىاء تطسيمــح 
يٌىتسؤيـــح أو ةٌيـــحد تّـــا فـــي ذٌـــه االظتٕعـــاا اٌفىتـــىاسافيد أو اٌتعـــجيً أو اظـــتوداَ أت ٔ ـــاَ 

توــصيٓ اٌّعٍىِــاخ واظــتسجاعهاد وتطثـــك جّيــع اٌشــسوق واألحىــاَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــح ِــٓ ٔ ــُ 
 فيّـــــا يتعٍـــــك تأتهـــــان حمـــــىق إٌشـــــس واٌطثـــــع ٌٍٕعـــــوح اٌّطثىعـــــح أو اإلٌىتسؤيـــــح.
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية

      
 – 3102ديسمبر من العام  أكتوبر/ تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في    

تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من متتابعة أعداد  ستة منيا ليصدر
 مختمف دول العالم.

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:epra_cairo@yahoo.com
mailto:epra_cairo@yahoo.com
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:dr_hatematef2000@yahoo.com


من المجمة وىو  السابعد دواآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال الع    
رسائل عممية ُنوقشت لوممخصات واألساتذة المساعدين والمدرسين  يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة

 .في أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفة
  
المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف     

سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق
مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 

ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع
ولكونيا أول دورية عممية محكمة في بحوث الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 

انتاجيم لممجتمع وجد األساتذة الراغبون فى تقديم العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط. 
العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا 

 المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من خالل موقعيا اإللكتروني.
 

 انشراح الشال من )مصر(مشاركة ألحد كبار أساتذة اإلعالم بالعالم العربي أ.د/ ففي البداية نجد       
قرصنة إلكترونية لشبكة تميفزيون فضائية .. أول حادث من نوعو تتعرض لو شبكة تميفزيون  "عن:

قدميا الدكتور ، أما الدراسات األجنبية في ىذا العدد فكانت دراسة وحيدة بالمغة اإلنجميزية فضائي"
دراسة فاعمية الشاشات والالفتات تناولت: "د.عثمان بن بكر قزاز من )المممكة العربية السعودية( 

كما يتضمن "،  االلكترونية في إيصال الرسائل التوعوية لزوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة
العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم 

 االجتماعيشبكات التواصل دراسة بعنوان: "  تقدم والتي)مصر(  د نوفلىالة كمال احممنيم: د. لمترقية 

"، يناير 32بثورة  الخاصة يدراسة تحميمية لمواقع شبكات التواصل االجتماع الشعبي السياسيوالحراك 
العالقة بين استخدام الجميور موضوع: "  ( دراسة حولوقدم د. محمد زين عبد الرحمن من )مصر

ميا أحمد عبد العظيم أما د. "،  ومستوي المعرفة باألزمة اليمنية اإللكترونية المصريةالمصري لمصحف 
استخدام الطفل السعودي لمواقع التواصل االجتماعي  )مصر( شاركت بدراسة في موضوع: " عبد الوىاب

لجزائر( ومن دولة )ا"، واإلشباعات المتحققة منيا دراسة ميدانية عمى عينة من األطفال بمدينة الرياض
دراسة عالقة حجم التعرض لمتمفزيون بعوامل اإلدمان عمى المشاىدة شارك د. عزيز لعبان بدراسة حول: "

)مصر( فقدم عبد اهلل محمد عبد اهلل الوزان "، أما د. لدى طمبة الجامعة والثانوية في الجزائر العاصمة
 دراسة ميدانية". الجامعي السعودي مصداقية وسائل التواصل االجتماعي لدي الشبابورقة عممية حول: "

نشر ( لالكويت) دولة منمحمد مرضى مناور الشمري  الباحث ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم     
داء االتصالي لمعالقات العامة فى المؤسسات األمنية وعالقتو بتنمية ألا" بعنوان: لمدكتوراه دراستوممخص 



سميرة محمد مبروك "، كذلك تقدمت الباحثة تطبيقية عمى دولة الكويتالوعي باألمن الداخمي: دراسة 
أطـر معالجـة شئون األقاليم في الصحافة  من )مصر( لنشر ممخص دراستيا لمماجستير بعنوان: " موسى

 ". دراسة تطبيقية :واتجـاىات الجميـور نحـوىا المصرية اليومية
 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  
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 إعداد       

 
 )*(  محمد زين عبد الرحمن /د     

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

                                                             
 رايؼح انًُثا. -تكهُح اِداب انًغاػذ  انصضافحأعتار )*( 
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انؼالقت بين استخذاو انجًيٌر انًصزي نهصحف اإلنكتزًنيت 

 انًصزيت ًيستٌي انًؼزفت باألسيت انيًنيت

 

 محمد زين عبد الرحمن /د                                                                 
 رايؼح انًُُا                                                                                           

 

                                                                                 

ى:الدرادةىمقدمة
َ ت٘٘٘٘وه ل م٘٘٘٘تعالٍ الم يم ٘٘٘٘          ُم٘٘٘٘وها تيم٘٘٘٘ا   َلغوه الال ٘٘٘٘ع لمػ٘٘٘٘ومٝ م٘٘٘٘ٞ عام ٘٘٘٘و تومت٘٘٘٘ يمتل

َي٘  لمت٘ي   ت٘ؤمٞ ت٘ومت،ييَا  َ ت  في لمتقوء مٞ قتٜ لال ٕم  لمٌييتوتا اتٔلػوه لمٌَا لممؤثَ الم فاٍ الم
َلط ام م٘٘٘و ف٘٘٘ي عي٘٘٘ون لم ٘٘٘ػاما  ٍ يم٘٘٘لٔ لم ٘٘٘اء غل٘٘٘   َلط أي٘٘٘ م٘٘٘ٞ   ٘٘٘و يٕ َ٘٘٘ لًغ٘٘٘عٝ دلي٘٘٘وط ايلػ٘٘٘م ٌا
َ  غل٘٘   ُلء م٘٘و يد٘ َا  غ٘وٝ   َ ت٘٘وه لم ٘ػام ايم٘٘و ٝ ت ٘يٜ يتيَ٘٘ ف٘ي تي٘٘ايٞ  ُغم٘وء ا َلء لم لمق ٘ويو ار
َ و  َع و اتفم٘٘٘ي ُٜ غ  ٘٘٘وا الا م٘٘٘و يق٘٘٘اٝ ت ٘٘٘ َٓا ا  ييتف٘٘٘ي لًغ٘٘٘عٝ ت قٜ٘٘٘ لالعٌ٘٘٘لو فق٘٘٘ٔ ايتق٘٘٘  تمػ٘٘٘ لال

َف ت٘٘ ا اتا ٘ي  اتػوٌ ٘٘و لالمَ٘ لمٍ٘٘  يم٘و ٝ ف٘٘ي لم  وي٘  ف٘٘ي تعٌيٌ٘ معم٘٘  م٘لٛا لمدم َ٘٘ا امم٘تا  مػ
َلٌ لمدم َ٘ا غل٘٘  لمػ٘٘ومٝا فم٘٘و يعٌ٘٘و ف٘٘ي  يم٘و اٞ لًغ٘٘عٝ يػٌ٘٘ تمثوت٘٘  لم وفٍ٘٘ن لمت٘ي ئٜ٘٘ م٘٘ٞ اعم ٘٘و اف٘٘

َ  في .  َلٌ توغتتوَ ا  و  ػيّ في غومٝ العٌ ا تأثَ تمو يد  ا  ميوٞ في لمػومٝ ي تٝ ت  لالف
تتوغ ٘و ف٘ي م٘ٞ لممػ٘وييَ لمت٘ي ي ت،٘ي غل٘  ام٘والٜ لًغ٘عٝ   غٌٌ٘لاا وَ لمتوعثاٞ  م٘  اٞ   ٘وٛ 

ُم٘٘٘وه َت ٘٘٘و ما عت٘٘٘  تعٕ٘٘٘  ت٘٘٘أيتَ قٌَ٘٘٘ م٘٘٘ٞ لمثق٘٘٘  الممتٌ٘٘٘لقي ا اي٘٘٘أتي ف٘٘٘ي مقٌم٘٘٘   ٍ٘٘٘  لممػ٘٘٘وييَ   ٌل
٘٘٘٘ الم ٘٘٘٘التٔ  دم٘٘٘٘ ُم ٘٘٘٘تٝ  ع لممػلام٘٘٘٘وه لممتػمق٘٘٘٘  غ٘٘٘٘ٞ لال ااتػوٌ ٘٘٘٘و لمماتلف٘٘٘٘ ا ات ٖ٘٘٘٘ا لممت٘٘٘٘وٌَ لمت٘٘٘٘ي ي

ُم٘٘ ااتافيَ  ميو ي٘٘   ل  تق٘٘وٜ  م٘٘  لالم٘٘ويٞ ل غتم٘٘وٌ غلي ٘٘و ف٘٘ي ت،ٔي٘٘  لمدال ٘٘م المتفوت٘٘يٜ لمماتلف٘٘  ما
ا تعي٘٘٘و   يمي٘٘٘ٞ اٞ  ُم٘٘٘ ا  ٍ ي٘٘٘افَ ٍم٘٘٘ٛ غ تَ٘٘٘ لممتٌ٘٘٘لقي  مٌ٘٘٘  لمدم َ٘٘٘ا ٍله لمت٘٘٘ل  المػعق٘٘٘  توال
َي لمتيو ٘وه المعق٘والٚ     َ و ف٘ي مثٜ٘  ٍ٘  لالاق٘وها اغٌ٘ٝ ٔ٘ تؤثَ في  اي   والػوها المت٘ي يم٘ ٜ ل ت ٘و

َم ف٘ي لممػلام٘٘وه تػٌ٘ لمتأيٌ٘ م٘ٞ غ وتَ٘ لمٌق٘  المما ٘٘اغي  المتٌ٘ٚاامػومد  ا  تػ٘وَ  ٓ اا ت ٘و
َ و لالتلي ا متعقيٚ لممتٌلقي  فيمو يقٌٝ م٘ٞ تيو ٘وه َقوٝ ٘  ٞ ادٌه ٘ مٞ متوٌ امػلام٘وها م٘ع  الال

َيعا امتوتػ٘٘  م٘٘و يقٌ٘٘ٝ م٘٘ٞ د ٘٘وه  غعمي٘٘   َٓ اا ت ٘٘وٌا اتقي٘٘يٝ لالٌلء ت ٘٘يٜ م٘٘ َغ  ت ٘٘وٜا ا  تػ٘٘و م٘٘
َ ا يتٝ تعٌيٌ و غل  اد  لمٌق ا ممالد   مو قٌ يقٌٝ مٞ  ٌَ غلي٘  غملي٘وط م٘ٞ اا َ ٘ ا الم٘ ا  د   م،

  ُ  .  (1)المما اغي  اعٜ لممتوتػ  لمعي  الممتال
َلم٘٘وه لًغعمي٘٘  اٞ   ٘٘وٛ   ٘٘يوميوه تتػل٘٘ٚ تومػعق٘٘  ت٘٘يٞ  َ  تػ٘٘ٓ لمت٘٘وعثيٞ ف٘٘ي مد٘٘وٜ لمٌ اي٘٘
٘٘٘  ف٘٘٘ ٞ ام٘٘٘والٜ  ٘٘٘وه  فم م٘٘٘و لاتلف٘٘٘ه ٔتيػ٘٘٘  لم ٕ٘٘٘وٝ لمميوم٘٘٘ي ملٌام ُم لمٌام٘٘٘  اام٘٘٘والٜ لًغ٘٘٘عٝ اث ٘٘٘وء لال

َا  لمػ٘٘وٝا ا ٘٘ا م٘٘و يدػٜ٘٘ لًغ٘٘عٝ اٌلن لًغ٘٘ع اليم٘٘ي  ت٘٘يٞ لمم٘٘لٔ  لمميوم٘٘ي  الم٘٘ ٝ تٕٜ٘٘ اٌلن لمتالتٜ٘٘ لم
َن ا ٌُلٌ عٌ٘٘٘ن  ٍ٘٘٘  لمم٘٘٘ئ ٘٘٘وه تم٘٘٘ئَ غلي ٘٘٘و لمم٘٘٘لٔ  لمميوم٘٘٘ي  ت ٘٘٘يٜ اا ت٘٘٘ اَ ات٘٘٘ ُم ا اٍم٘٘٘ٛ ث ٘٘٘وء لال
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َْ غل٘  لممت٘لع  لمػوم٘ ا ف٘ي ع٘يٞ يي٘اٞ لم ٌ٘ٙ  تعدم اا م ع تػٓ لممػلاموه تعه  ٌغوء لمع
ُم٘٘٘ ا لالمَ٘٘٘ لمٍ٘٘٘  قٌ٘٘٘ يفقٌ٘٘٘ لال َله لمت٘٘٘ي تعٌ٘٘٘ث و لال موم٘٘٘ي  ٘٘٘ا تٌ٘٘٘غيٝ لم ٕ٘٘٘وٝ لمق٘٘٘والٝ ف٘٘٘ي مالد ٘٘٘  لمت،ي٘٘٘

َلط مٞ متٌلقيت و ُءطل يتي  .  (2)لماموالٜ لًغعمي  د
َ  ف٘ي لمت،ل٘م غل٘  مثٜ٘  ُم٘وه ا مي٘  يت٘ ايتفٚ لمتوعثاٞ غل٘  اٞ ملتأ٘ئ لًغعم٘ي اث ٘وء لال

َلط يمي٘٘ َ ٘٘و  ف ٘٘ا م٘٘يِ اي٘٘و َي٘٘ ا فام٘٘والٜ لًغ٘٘عٝ ي ت،٘٘ي اٞ  ٍ٘  لمم ٘٘يعه ا ي ٞ اٞ ي٘٘تٝ لالاٍ٘٘ ت٘٘  اا ت
َلم  معٌٌ٘٘ن راٍ٘٘ن ف٘٘ي لمعم٘٘توٞ لممم٘٘تقتٜ العتمو ت٘٘ ا اا ٘٘ع  َلمد ٘٘و اف٘٘ٚ ا ٌ٘٘لٙ ات٘٘ ت فٍ٘٘ اغموم ٘٘و ات
َغ   ُم٘٘وه م ٘٘و ٔ٘٘وتع ا٘٘وْ يتم٘٘ٝ تومم٘٘ َي  ممالد ٘٘   ٍ٘٘  ل عتم٘٘و ه اوت٘٘ ط اٞ لال َا لًميو ٘٘وه لم ٘٘

ا م٘٘٘ع لمتعٌيٌ٘٘٘ لمٌ٘٘٘ َم٘٘٘والٜ  غعمي٘٘٘  ف٘٘٘ي لمت،يَ٘٘٘ المتعٜ٘٘٘ا قيٚ ملدم٘٘٘و يَ لممم٘٘٘ت ٌف  ااتوالت٘٘٘ و متادي٘٘٘  
َن تت وم٘٘م م٘٘ع اتوالت٘٘ ٝ اتلت٘٘ي لعتيود٘٘وت ٝا ام٘٘ٞ  ٍ٘٘ل لمم ٔل٘٘ٚ يت٘٘ت  لمتأ٘٘ئ لًغعم٘٘ي ف٘٘ي  م٘٘ؤث
ُم٘وه مٍ٘مٛ يد٘م اٞ يم٘٘تثمَ  ُم٘  م م٘وط مل،وي٘ ا فوماق٘ه غومٜ٘ م ٘ٝ ف٘ي مالد ٘  لال َن ما َلعٜ٘ لممتي٘ لمم

َلط ديٌلطا ا ا يمثٜ اعٌ  َوا لمتثمو ُم٘وه المي٘ال لمػالمٜ لمفوغل  ف٘ي  د٘وي لمد ٘اٌ لممتٍام٘  ممالد ٘  لال
ُم٘   ُمٞ غ ٌ تٍٜ لمد اٌ لًغعمي  قتٜ ااعٜ اتػٌ٘ مالد ٘  ا  ا ا ٍل يتٔلم ل متفوٌن مٞ غومٜ لم
  ٘٘ َ َ  م، ُم٘ اتعيو   يمي٘٘ٞ ال  د ٘  اا٘٘ َ ٘وٌ لمدم٘٘و يَ ت ٘٘أٞ لال غ٘٘عٝ الا َٓ تادي٘  الا اٍم٘ٛ ت،٘٘

ُم ٘٘٘ ٌَ لمفػٜ٘٘٘ ا ٘٘٘ا لم٘٘٘ت،عٜ غ تَ٘٘٘ لم َيٌ٘٘٘ا  ٍ يت٘٘٘ت  لمػمٜ٘٘٘ ف٘٘٘ي  ٍ٘٘٘  لمعوم٘٘٘  ق٘٘٘والٝ غل٘٘٘   ٞ ات٘٘٘و م٘٘٘و ت
لمتت٘٘٘٘عي ا   غل٘٘٘٘  لمفػٜ٘٘٘٘٘ ا ٘٘٘٘ا لمتتلي٘٘٘٘٘ل تومعق٘٘٘٘والٚا اتفقٌ٘٘٘٘ ام٘٘٘٘٘والٜ لًغ٘٘٘٘عٝ عي الٍ٘٘٘٘٘  متٌ٘٘٘٘لقيت وا مٍ٘٘٘٘٘ل 

َي  الم ٘٘٘٘مٜا تيَ٘٘٘ المق٘٘٘٘والٝ غل٘٘٘  مػ٘٘٘وييَ لمالقػي٘٘٘ ف٘٘٘ومتأئ لًغعم٘٘٘ي لمم  المتيومٜ٘٘٘ المت م٘٘٘يٚ المم ٘٘٘٘و
ُم ٘٘ي ُم٘٘ ا ادػٜ٘٘  المتػٌ٘٘ لممي٘٘و ي المتاقي٘٘ه لم َي٘٘  ما ُٝ يم٘٘و ٝ ف٘٘ي ا ٘٘ع   وي٘٘  فا ات٘٘افيَ لمتمايٜ٘٘ لم٘٘ع

 . (3)لماموالَ في عٌ و لالٌ  ا ات وء اا  غوٌن لمثق٘  في اموالٜ لًغعٝ
ُم٘٘٘وه ي٘٘٘ؤٌ   م٘٘٘  ال٘٘٘ٚ لمم ٘٘٘وً  َلم٘٘٘وه  م٘٘٘  اٞ لمتأ٘٘٘ئ لًغعم٘٘٘ي لمديٌ٘٘٘ اث ٘٘٘وء لال ات ٘٘٘يَ لمٌ

ُم  مدػٜ لمقا  ُم  اتو ػ وا ايت٘ت  معغ٘عٝ ف٘ي  ٍ٘ل  الماغي المق وغ  لمع لم ػتي  متيوتف   ٌ لال
َلط غ٘٘ٞ  ُم٘٘ ا ا  يي٘٘اٞ مػت٘٘ لًٔ٘٘وَ إيفت٘٘وٞ اموم٘٘يتوٞ  ا م٘٘ون اٞ يي٘٘اٞ لًغ٘٘عٝ ل ػيوم٘٘و ممدتم٘٘ع لال
ُم٘٘٘٘ ا فيعق٘٘٘٘ٚ تٍ٘٘٘٘مٛ غ وتَ٘٘٘٘  ٌَ٘٘٘٘ا ف٘٘٘٘ي اٍ ٘٘٘٘و  ٝ ت ٘٘٘٘أٞ لال َا  اا ي َلٌ ايٜ٘٘٘٘ م٘٘٘٘و يمت ٘٘٘٘ػ ما٘٘٘٘وٙا لالف٘٘٘٘

ُيٌ مٞ ل  تموٝ ت   ال  دٍلم  مي ا المإيف  لمثو ي  تتػلٚ ت٘أٞ يي٘اٞ لًغ٘عٝ ماد ٘وط لممتٌلقي  ممو ي
َم٘وم  لًغعمي٘   م٘  متفوغٜ٘  ٌَ متلق٘ي مل َلٌ لممدتم٘ع م٘ٞ مد٘ ٌَ مٞ اف ُم ا ا  يعٜا يٜ ف ممدتمع لال
َ و امعق٘٘ٚ ال ٌ٘٘لف و م٘٘ٞ ا٘٘عٜ لمقي٘٘وٝ تم٘٘لٛا مػ٘٘يٞا ف ٘٘عط غ٘٘ٞ ت٘٘يو    مػ ٘٘و امتد٘٘وام م٘٘ع غ وت٘٘

 .  (4)لتدو  غوٝ متفٚ غلي 
َله  َت٘ي اتت ٖ٘ا تتػ٘وط الم٘توت و ا توالد ٘و ااتػوٌ ٘و الممت،ي٘ ُموه لمت  تالد  لممدتمع لمػ اتتػٌٌ لال
ُم٘وه تعي٘و    ُموه لمميوم٘ي  ال قتت٘وٌي  المتيالي٘  اتت ٘وتٛ اتتٌ٘لاٜ تل٘ٛ لال َن غلي وا فم  و لال لممؤث

َ  يمَ ت ُموه اا ٌطل غٞ ا   و لممدتمع.يميٞ فتل و غٞ تػ  و لمتػٓ اا ت وام و تػي
َن دٌ٘ ط الم٘ػوط  َن لالاي٘ َله اموالٜ لًغعٝ ال تت٘وٜ لمميوم٘ي ف٘ي لمفت٘ َلموه تأثي ا  ٌ مدوٜ ٌ
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٘٘٘وه ٍله لمٔ٘٘٘وتع ل قليم٘٘٘   ُم َلغوه الال َن المت٘٘٘ عٜ٘٘٘ا لمػعق٘٘٘  لماثيق٘٘٘  ت٘٘٘يٞ ام٘٘٘والٜ لًغ٘٘٘عٝ  لممػوت٘٘٘
َله توتػ٘٘  ي٘٘تٝ ت يف ٘٘و ي٘٘أٌلن ف٘٘ي المٌ٘٘اميا عي٘٘و يٍ٘٘ م لم٘٘تػٓ  م٘٘  اٞ ام٘٘والٜ لًغ٘٘عٝ تػمٜ٘٘ يمت،ي٘٘ ٕا

َله م٘٘٘٘الء يو ٘٘٘٘ه ميوم٘٘٘٘ي  اا لقتت٘٘٘٘وٌي  اا  ٘٘٘٘ َن م٘٘٘٘ٞ لممت،ي ٘٘٘٘ َله مدماغ٘٘٘٘  يتي ٘٘٘٘أثي َلٖا اتا ٘٘٘٘ع مت لمت٘٘٘٘
َلط ف٘٘وغعط  َِ ٌا الي٘  م  ٘و تم٘و َ  لم٘تػٓ لالاَ٘ اٞ ام٘والٜ لًغ٘عٝ اتاوت٘  لمم ت ٕيمي٘ .. ف٘ي ع٘يٞ ي٘

َلغوه لمماتلف٘٘ ا تٜ٘٘    ٘٘ٝ ٍ ت٘٘ال  م٘٘  لمتأييٌ٘٘ غل٘٘  مقام٘٘   المتَ  َن لمت٘٘ ميتم٘٘وٞ  غل٘٘  اٞ ام٘٘والٜ ف٘٘ي  ٌل
َدي مٌ٘  لمدم٘و يَ اف ٘ٝ يؤيٌ٘اٞ غل٘  اٞ (5)لًغعٝ  ٘ي لمت٘ي ت ٘يٜ لمتَ٘ا لمٍ  ي٘  غ٘ٞ لمػ٘ومٝ لما٘و

َغي  غل٘٘٘   ُم٘٘٘وه عي٘٘٘و تم٘٘٘و ٝ ف٘٘٘    ٘٘٘فوء لم ٘٘٘ َلط عياي٘٘٘  ف٘٘٘ي ااق٘٘٘وه لال َِ اٌال ام٘٘٘والٜ لًغ٘٘٘عٝ  تم٘٘٘و
ُم٘ ا ا يم٘ت ٌاٞ ف٘ي ٍم٘ٛ  م٘   ت٘ َلٙ لال َفوه لمماتلف٘  الٔ٘ َي٘ه لممالقٙ المتت٘ َلم٘وه لمت٘  اد وال  لمٌ

ُم٘٘وه المت٘٘  ا ٘٘وَ عٜ٘ا ام٘٘والٜ لًغ٘٘ َد٘٘  لغتم٘٘وٌ لمدم َ٘٘ا غل٘٘  ام٘٘والٜ ه عٝ ف٘٘  ااق٘٘وه لال  م٘٘  لٞ  ٌ
َلَ لًدتم٘٘٘٘وغ  َٙا غٌ٘٘٘٘ٝ ل م٘٘٘٘تق ٌُلٌ  ف٘٘٘٘  ٕٜ٘٘٘٘ ٕ٘٘٘٘ ٘٘٘٘ َلٖ لًغ٘٘٘٘عٝ ت َو  المت٘٘٘٘ ااغم٘٘٘٘وٜ لمػ ٘٘٘٘ٙ المي٘٘٘٘ال

َله لممعالم٘  م ٍ٘  لالعٌ٘لوا لالمَ٘ لمٍ٘  ال٘  ًيد٘وٌ لمتفم٘ي ُموه لمٔو ي٘ؤٌ  لم٘  ال٘ٚ مػ٘وٞ ثوتت٘   الال
َ ٘٘و ام٘٘ع قي٘٘وٝ لمت٘٘عٙ .(6)م ٍ٘٘  لالعٌ٘٘لو م٘٘ٞ ا٘٘عٜ  ٕ٘٘وٝ لممػلام٘٘وه لمٍ٘٘  تقٌم٘٘  تل٘٘ٛ لمام٘٘والٜ مدم ا

َ ٘٘٘ه مي ٘٘٘ه لمتق ي لمدٌيٌ٘٘٘ن لممم٘٘٘تاٌٝ م٘٘٘ٞ متوتػ٘٘٘  ل عٌ٘٘٘لو لمماتلف٘٘٘  الت٘٘٘ت   ت  َ٘٘٘ معتال ٘٘٘وغل  ل  ت
َا ي٘٘  غم٘٘ٚ التم٘٘وٖ لمت٘٘عٙ لممٔتاغ٘٘  غ٘٘عان غل٘٘   َي٘٘  لمت٘٘  تتمت٘٘ع ت ٘٘و لمام٘٘والٜ ملت٘٘عٙ ل ميت لمفا

َٚ َلمٔ َل. ايمَ٘٘٘٘ لممػلام٘٘٘٘  توتم٘٘٘٘ٔ اليم٘٘٘٘ َس د ٌ٘٘٘٘ل يتي٘٘٘٘ َ  اافَ٘٘٘٘ ٍم٘٘٘٘ٛ ملق٘٘٘٘و الت٘٘٘٘تعه لمت٘٘٘٘عٙ 0ل ا٘٘٘٘
َلء ل فم٘٘ ٝ م٘٘ٞ  َ  تمي٘٘ٞ لمق٘٘ ُلي٘٘و لا٘٘ َا ي٘٘  تمتل٘٘ٛ دمي٘٘ع مقام٘٘وه لم م٘٘ا  لممٔتاغ تو  ٘٘وف  لمتم ل ميت

َي٘ٚ يلم٘وه لمتع٘و  ُيٌ غ٘ٞ ٔ َن توقي٘ لم  ل تٌ٘ الت٘تعه لمقتْ٘ ل ات 0لمتعو غٞ لمم َي٘  لمم  ٘ا و
َس مي٘٘  يدٌ٘٘ غٌٌ٘٘ل قٌ٘٘يمو تم٘٘ه ٔتوغت٘٘  م ٍ٘٘  ٘٘ َ  غل٘٘  لم ق٘٘يٓ م٘٘ٞ لمت٘٘عٙ لمت٘٘  تتٔل٘٘م م٘٘ٞ لمق٘٘و

َتٔ تي  و ف  مموعوه  يَ معٌاٌن َدوٖ لممػلاموه الم  0لام   مع م ام  لماتٜا المت
٘٘٘  لميم ي٘٘٘  م تت٘٘٘ٙ غ٘٘٘وٝ  ُم  ٌ٘٘٘ توعتدود٘٘٘وه   الحوثٌوووون ق٘٘٘وٝٝا غ ٌ٘٘٘مو 2014امقٌ٘٘٘ تٌ٘٘٘اه لال

ُ ه م٘٘٘٘٘٘٘٘ٞ ادٜ٘٘٘٘٘٘٘٘ عٜ٘٘٘٘٘٘٘٘ ق ٘٘٘٘٘٘٘٘ي  ٘٘٘٘٘٘٘٘و ٘٘٘٘٘٘٘٘  تت  ٘٘٘٘٘٘٘٘  م تَ٘٘٘٘٘٘٘٘ا  ٘٘٘٘٘٘٘٘وٌ  ملمٔومت َت اليِ غتٌ ٘٘٘٘٘٘٘٘ ُلٖ  عيام٘٘٘٘٘٘٘٘  لم ٘٘٘٘٘٘٘٘ 
َال غل٘  ت٘ ػوء اتتوغٌه ل  تفو   ت يٜ يتيَ الدتوي مقوتلي لمعاثي لمػوت٘م  ا(7)تػٌن ا ام٘ئ

َلٜتػٌ٘   ٘تتويوه  م٘تتمتَ 21 لممٌي ٘  ف٘ي   ٘اٞ ت ٘ػ  اي٘وٝ ف٘ي َن م٘ع ق٘اله لمد ٘ غل٘ي معم٘ٞ  قت٘ي
اليِ لمم٘وتٚ ا(8)لالعمَ َت ٝ غل٘ي غتٌ٘ لص ت٘وم  الت ٝ لم َي٘ٚ مم٘ئ ا تمم٘وغٌن لمع٘اثييٞا اتم يٌ٘ لمٔ

َلء ا(9)غل٘  ت٘ ػوء ال٘يِ لمُ٘ا ُء م٘ٞ ت٘فق  ت ٌ٘ٙ    ٘وء  م٘تتمتَ 21 ف٘ي معمٌ٘ توم٘ ٌان الم٘تقوٜ  يد٘
ُم .اتػٌ و تميٞ لمعاثييٞ مٞ قيوٌن لمتعٌ اتٌا  ُم  اتفوقمه مع لمد٘يّ لميم ٘يمػ و له ل  ث٘ٝ تٌ٘ل  ال

َتي٘  لمم٘ػاٌي  ات ٌيٌ٘له عاثي٘  تودتي٘وي  َن ااوت٘  لممملي٘  لمػ َلٖ ي تقٜ لم٘  عٌ٘اٌ لمٌٜ٘ا لممد٘وا لمت
َل   لممػاٌي  ث٘ٝ ت ٌيٌ٘ لممعع٘  ف٘  م ٔق٘ توم  ُم٘  لميم ي٘   ل  َلتيدي  ا يٍ٘ل تٌ٘له ل  لمم ٌ٘م ل م٘ت

َتي٘٘  ال  ٘٘موٝ متَ٘٘ لم٘٘  تل٘٘ٛ لمق٘٘ا  ملعف٘٘وٕ غل٘٘  لم٘٘ٞ  ٌَٖ لمػ تواٍ٘٘ لتػ٘٘وٌل دٌيٌ٘٘ن م٘٘ع تي٘٘ايٞ ق٘٘ان لم٘٘
َتي  المالي  َن لمػ ُي  0لد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
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  َ َلم٘٘٘  لمػعق٘٘٘  ت٘٘يٞ لم٘٘٘تاٌلٝ لمدم َ٘٘٘ا لممت٘٘٘ َم٘٘٘  لمعومي٘٘٘   ع٘٘ا ٌ اف٘٘   ٍ٘٘٘ل لًٔ٘٘٘وَ تتد٘٘  لمٌ
ُم  لميم ي ا ف٘ي  ٘اء لغتت٘وَ ام٘والٜ لًغ٘عٝ  عٌ٘  ممالقع لمتعٙ لًميت َف  توال َا ي  اممتا  لممػ

ُموه اتا ي  ام٘توت و ا توالد ٘و اتقٌ٘يٝ علٜ٘ا م ٘و  لالٌاله لمم م  لمت  تم ٝ تٌَا يتيَ في تفميَ لال
ُموه. َفت ٝ اتٌغيٝ لتدو وت ٝ  عا تلٛ لال َفع ممتا  مػ ُيوٌن اغي لمدم َا ت و ا  ا

 

ىالدرادة:مذكلةىى-أواًل
ُم٘٘وه لمٌامي٘٘        َُ غ  ٘٘و ملم٘٘ل  م٘٘ٞ لال ف٘٘ي ٕٜ٘٘ اد٘٘اٌ لمػٌيٌ٘٘ م٘٘ٞ لمػالمٜ٘٘ لمميوم٘٘ي  لمت٘٘ي ت٘٘
ُم٘٘وه  ٘٘ي ا لمميوم٘٘ي   َٓ لميثيَ٘٘ م٘٘ٞ لمت٘٘وعثيٞ ف٘٘ي مد٘٘وٜ لمػل٘٘اٝ لمميوم٘٘ي  اٞ  مثٜ٘٘  ٍ٘٘  لال لمت٘٘ي يفت٘٘

َتي٘٘  متعقي٘ٚ لمفوالٌ٘٘ن المعتٜ٘ا َلٌ ت٘٘  تقم٘٘يٝ لمم ٔق٘  لمػ َيي٘٘ي ي٘ َييي٘٘  اعل٘ٝ ام ُله  ت٘ وغ  ام غل٘٘ي ممي٘٘
َٜا في ٌٜا لمال٘ي  اتعقي٘ٚ مت٘ومع و اع َ ٘و م٘ٞلمتت َلاليلي ا ي َم٘اٝ لمٔماع٘وه  موي٘  لالم٘ٞ لًم٘ لمم

َت ٘٘و لممتػٌٌ٘٘ن ف٘٘ي  لمم ٔق٘٘ تعقيق ٘٘و ف٘٘ي  َتي٘٘  تػٌ٘٘ ثال َتي٘٘ ا امػٜ٘٘ ٍم٘٘ٛ يت ٘٘  دلي٘٘و ف٘٘ي لمم ٔق٘٘  لمػ لمػ
 ٝ.2011تٌلي  غوٝ 
َا  لمػوٝ ل     ُم  لميم ي  ل تموٝ لم َنا اات٘تعه تعتٜ٘ امقٌ  ،له لال َت٘ي ف٘ي لمم٘ اله لالاي٘ مػ

َم متػٌٌ٘ن لمدت ٘٘وها ف٘ي ٕٜ٘٘  ُن ف٘ي ام٘٘والٜ لًغ٘عٝ  م٘٘يمو م٘ع تعٜ٘٘ا لم٘يمٞ  م٘٘  م٘وع  ع٘٘ ميو ٘  ت٘٘وَ
َن معوام  لمعاثييٞ َتيط٘و اٌاميط٘و معٜ٘  لممئ غل٘ي مقوميٌ٘ لمعي٘ٝ ف٘ي لم٘يمٞا اف٘ي ٕٜ٘ لمد ٘اٌ لممتٍام٘  غ

ُم٘٘٘٘  اغٌ٘٘٘٘ٝ  ٕ ٘٘٘٘وَ َلٙ لال ُم٘٘٘٘ ا مي٘٘٘٘ٞ تػ ٘٘٘٘ه أ٘٘٘٘ ُم٘٘٘٘  تٕ َ٘٘٘٘ا  لال ٌ٘٘٘٘ن ما ٘٘٘٘ ا إ َ٘٘٘٘ا اتػ٘٘٘٘وٌ دٌي َا  لمم
َن م٘٘يِ غل٘٘ي لم٘٘يم ٞ فعم٘٘ما امي٘٘ٞ غل٘٘ي لمم ٔق٘٘  لمدموغ٘٘وه لممم٘٘لع  لممت ٌٌ٘٘ن يلق٘٘ي تتٌلغيوت٘٘  لمأي٘٘

َمت ٘٘و َٙ لعٌ٘٘   ويت ٘٘و ت َم   يػ٘٘ َ  م٘٘ٞ ل م ٘٘و متَ٘٘ لم٘٘  ع٘٘ َل لا٘٘ امػٜ٘٘  0المت٘٘  قٌ٘٘ تدَ٘٘ مػ ٘٘و لقٔ٘٘و
َلما  ف  لٍ وٞ لديو ُلٜ  ُم  لميمٞ ل ام    ت َييٞل  0ٜ مٞ لممت

  َٙ ٘٘٘وها اغعقت ٘٘٘و تمم٘٘٘تا  مػ٘٘٘و ُم ٌَ٘٘٘ا لمٍ٘٘٘  تلػت٘٘٘  لمت٘٘٘عوف  ف٘٘٘ي مػومد٘٘٘  لال َطل مل ا ٕ٘٘٘
َلم٘٘   ا تتعٌٌ٘٘ م ٘٘يل   ٍ٘٘  لمٌ َ  ممالق٘٘ع ف٘٘  التدو ٘٘وه لمدم َ٘٘ا لمػعق٘٘  ت٘٘يٞ لم٘٘تاٌلٝ لمدم َ٘٘ا لممت٘٘

ُم  لميم ي  َف  توال َا ي  اممتا  لممػ   . لمتعٙ لًميت
 

ىأهموةىالدرادة:ى-ثانوًا
 أىمية الدراسة الحالية في ضوء اإلعتبارات التالية: تنبع

َن - ٘٘٘  لميم ي٘٘٘  تت٘٘٘ف  اوت٘٘٘ ا عي٘٘٘و تعتٜ٘٘٘  ٍ٘٘٘   أ٘٘٘ا ُم َتي٘٘٘  تت٘٘٘ف  غوم٘٘٘ ا الال ٘٘٘وه لمميوم٘٘٘ي  لمػ ُم لال
َتي٘٘ ا عي٘٘و تػٌٌ٘٘ اتػ٘٘وٌ  َلتوه ف٘٘ي لمم ٔق٘٘  لمػ َلٖ الً ٘٘ٔ ُليٌ٘٘ عٌ٘٘ن لمت٘٘ َلط مت َنا ٕ٘٘ ُم٘٘وه ا مي٘٘  يتي ل 

َتي٘  دػٜ٘٘ م٘ٞ لال ُم٘  لميم ي٘  لمػ ُم٘٘  لغعمي٘وط اٌَا لًغ٘عٝ تت٘٘ف  لال  مي٘  لمق٘٘وء لم ٘اء غل٘ي تل٘ٛ لال
  َ َف٘٘  مٌ٘٘  لمدم َ٘٘ا لممت٘٘ َف٘٘ع مم٘٘تا  لممػ َا ي٘٘  تت٘٘ف  اوت٘٘  ف٘٘ي  غوم٘٘  ا  م٘٘يمو لمت٘٘عٙ لًميت

 ت و.
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َ ٝ م٘٘ٞ م٘٘ػي لمعيام٘٘وه  - َن ف٘٘ي م ٘٘ؤٚ غٌيٌ٘٘ن غل٘٘  لم٘٘ ُم٘٘  لميم ي٘٘  قوالم٘٘  امم٘٘تم ُلٜ تٌ٘٘لغيوه لال   ت٘٘
 ملق وء غلي و.

َت٘٘ي يقوتٜ٘٘ ل   - ُم٘٘وه غل٘٘  لممم٘٘تا  لمػ َلم٘٘وه  غ٘٘عٝ لال ُليٌ٘٘ا معٌاٌي٘٘  ل  تم٘٘وٝ تٌ تم٘٘وٝ لمػ٘٘وممي لممت
ُم٘وها اوت٘  ف٘ي ٕٜ٘  َت٘ي ف٘ي ااق٘وه لال َ ٝ م٘ٞ ا ميت ٘و  ف٘ي لماق٘ٙا غل٘  اٌلء لًغ٘عٝ لمػ غل  لم
َتي٘٘  ام  ٘٘و متَ٘٘ م٘٘ٞ  ٘٘ػٙ لمت م٘٘يٚ ت٘٘يٞ لمد ٘٘وه لممػ ي٘٘  ت٘٘ومتأئ  م٘٘و تػو ي٘٘  يثيَ٘٘ م٘٘ٞ لمٌٜ٘٘ا لمػ

ُموه لمماتلف  ااموالٜ لًغعٝا توً وف   م  مو تػو ي٘  لممؤمم٘وه لًغعمي٘  لاليوٌيمي٘  ممالد    لال
ُموه َيتي  في مدوٜ  غعٝ لال َيمي  المتٌ  .          (10)مٞ  ػٙ في م و د و لمتٌ

َلم٘  متتع٘و لمػعق٘  ت٘يٞ لم٘تاٌلٝ  - ُم٘ ا ام٘ٞ ث٘ٝ ت٘أتي  ٍ٘  لمٌ َلم٘  غلمي٘  ت وام٘ه تل٘ٛ لال غٌٝ اداٌ ٌ
. َ َٙ لمدم َا لممت َا ي  ال ػيوِ ٍمٛ غلي مػو  مالقع لمتعٙ لًميت

َتف٘٘وٖ اغٌ٘٘لٌ لمقتل٘٘يا  م٘٘يمو م٘٘ع  - َٛا ايم٘٘تمَ ل ُم٘٘  عقيقي٘٘ ا عي٘٘و ت ٘٘تٌ لممػ٘٘و يػ٘٘يّ لم٘٘يمٞ ف٘٘ي ٕٜ٘٘ ا
َتي٘٘  ف ٜ٘٘ يٜ٘٘ لممت٘٘و َله لمػ َي٘٘  ت٘٘يٞ لمٌام٘٘  م٘٘ٞ  ٌ ُم٘٘  عٌ٘٘اٌ يا  ٘٘و مػ ُه لال ُم٘٘ ا تٜ٘٘ تد٘٘وا ً  ٘٘وء لال

َلف ٘٘وا عي٘٘و دٍ٘٘ته د ٘٘  المع٘٘اثييٞ م٘٘ٞ د ٘٘  ا عت٘٘ي ات٘٘له  م٘٘  عٌ٘٘ لمتػقيٌ٘٘ المت ٘٘وتٛ  تيد٘٘  تػٌٌ٘٘ أ
ُم  ٌا ط اقا  غوممي ا ُم٘  ٌفوغ٘و غ٘ٞ لممملي٘ اٌٜا لال َلٙ ل  اٌاٜا متَ ت يٜ لا تواَ  مٞ لٔ٘

َت  المتعَ ل عمَ ُم٘ ا م 0لمالي  لمػ ٌطل ما ٌطل دٌي٘ و م٘اا وٙ ٕ َا لمدموغوه لممملع  لممت ٌٌن تػ٘
ُم٘   ي يَ  م  تػات  ُٝ  مق٘وء لم ٘اء غل٘ي  ٍ٘  لال َي٘ما اتومت٘ومي ف٘ ٞ ٍم٘ٛ يم٘تل عل ٘و غل٘ي لممٌ٘  لمق

َمت و. َن غل٘ي لم٘يمٞا امم٘تقتٜ  ٘ػت وا اغل٘ي لمم ٔق٘  ت َات ٘و مموم و مٞ ل ػيوموه متو  امم٘و مل٘يمٞ اع
َييٞ اوت  َيوه لميم  ف   فاِ لممت  0مٞ ٍي

 أهدافىالدرادة:ىى-ثالثًا

َٙ غل٘٘ي  َلم٘٘   م٘٘ي لمتػ٘٘ َا ي٘٘  ت ٌ٘٘ٙ لمٌ َ  ملت٘٘عٙ لًميت لمػعق٘٘  ت٘٘يٞ لم٘٘تاٌلٝ لمدم َ٘٘ا لممت٘٘
َغي  م  ون اليمي غٌن ا ٌلٙ ف ُم  لميم ي . اي تثٚ غٞ  ٍل لم ٌٙ لم َف  توال َي   اممتا  لممػ  لممت

َي  اٌالف٘٘٘٘ع   - ٘٘٘٘  لممت٘٘٘٘ َا ي َ  ملت٘٘٘٘عٙ لًميت ٘٘٘٘يٞ مػٌ٘٘٘٘ ه لم٘٘٘٘تاٌلٝ لمدم َ٘٘٘٘ا لممت٘٘٘٘ َلم٘٘٘٘  لمػعق٘٘٘٘  ت ٌ
َٙ غلي لالُ   م  لميم ي .لغتموٌ ٝ غلي و ملتػ

َ  ف٘٘٘ي لمعتٜ٘٘٘ا غل٘٘٘٘ي  - َٙ غل٘٘٘ي ايثَ٘٘٘ لمام٘٘٘والٜ لًغعمي٘٘٘٘  لمت٘٘٘ي يػتمٌ٘٘٘ غلي ٘٘٘و لمدم َ٘٘٘٘ا لممت٘٘٘ لمتػ٘٘٘
ُم  لميم ي .  لممػلاموه لممتػلق  توال

َي   ف٘٘٘٘ي لم٘٘٘٘تقوء  - َا ي٘٘٘٘  لممت٘٘٘٘ َ  غل٘٘٘٘ي لمت٘٘٘٘عٙ لًميت َٙ غل٘٘٘٘ي مٌ٘٘٘٘  لغتم٘٘٘٘وٌ لمدم َ٘٘٘٘ا لممت٘٘٘٘ لمتػ٘٘٘٘
ُم  لميم ي .  مػلاموت  غٞ لال

َتت   - َلم  لآلثوَ لممت َي   ف٘ي لم٘تقوء ٌ َا ي٘  لممت٘ َ  غلي لمت٘عٙ لًميت غلي لغتموٌ لمدم َا لممت
ُم  لميم ي .  مػلاموت  عٜا لال

ُم٘٘  لميم ي٘٘   تيد٘٘  لم٘٘تاٌلم  الغتم٘٘وٌ  غل٘٘ي لمت٘٘عٙ  - َ  توال َف٘٘  لمدم َ٘٘ا لممت٘٘ َلم٘٘  مم٘٘تايوه مػ ٌ
َي  في لمتقوء مػلاموت  عام و. َا ي  لممت  لًميت
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َله لمٌيماد - َلم٘٘  ت٘٘أثيَ لممت،ي٘٘ ُم٘٘  لميم ي٘٘   تيد٘٘٘  ٌ َف٘٘  توال َ  غل٘٘ي مقي٘٘وِ لممػ َلفي٘٘  ملدم َ٘٘ا لممت٘٘٘
َي  في لمتقوء مػلاموت  عام و. َا ي  لممت  لمتاٌلم  الغتموٌ  غلي لمتعٙ لًميت

 
 

ىاإلطارىالنظريىللدرادة:ى-رابًعا
 

َد٘٘    ٘٘  ل غتم٘٘وٌ عي٘٘و يقتٌ٘٘ تو غتم٘٘وٌ غل٘٘ي ام٘٘والٜ لًغ٘٘عٝا ٌ َي َلم٘٘  لمعومي٘٘  غل٘٘ي  ٕ َتيُ٘٘ لمٌ ت
َتتٔ ل غتم٘وٌ غل٘ي  َن غل٘ي لمم٘وع ا ا  ي٘ َلٌ يمتٌَ٘ غ٘ٞ لالعٌ٘لو المق ٘ويو لممث٘و ا مي  اميل  مػي ٘  ماف٘
  َ َن ٔايل٘  ف٘ي لم٘تاٌلٝ ام٘يل  مػي ٘ ا تي م٘و يػتمٌ٘ غل٘ي ام٘يل  اا٘ ٌَ فت٘ اميل  تومتاٌلم وا فقٌ يق ي لمف

ٌَ  يمتٌَ٘ ممػلاموت٘ ا فو م٘تاٌلٝ يػ ٘ي مػٌٜ٘ لممتوتػ٘ ا ام٘٘و ل غتم٘وٌ فيػ ٘ي َد٘  ا مي٘   ٍ٘  لمام٘يل  ملف٘٘ ٌ
 .(11)يمتٌَ ممػلاموت 

َن ام٘والٜ ل تت٘وٜ غل٘ي تعقي٘ٚ ايتَ٘ قٌَ٘   َي٘  ل غتم٘وٌ ف٘ي قٌ٘ َن لالمومي  م ٕ ايميٞ تلايْ لمفي
٘٘٘ي المػ٘٘٘ؤفي المم٘٘٘لاييا  َف ٘٘٘والٙ  قٜ٘٘٘ المٍ٘٘٘  م٘٘٘ٞ لمت٘٘٘أثيَ لممػ ٌُلٌ غ ٌ٘٘٘مو تق٘٘٘اٝ  ٍ٘٘٘  لمام٘٘٘والٜ تٕا م٘٘٘ٙا ي٘٘٘

َلَ ت ٘والي ف٘ي لممدتم٘ع لممػلاموه ت يٜ ميثٙا ا ٍل ل عتم ُيٌ٘ قات٘  ف٘ي عوم٘  تالدٌ٘ غٌ٘ٝ لم٘تق وٜ مٙا ت
َٙ اادٌ٘٘لٞ لمدم َ٘٘ا يمي٘٘ٞ اٞ  َن ت،ييَ٘٘ م٘٘لٛا امػ٘٘و َلٖ المت،ييَ٘٘ا توً ٘٘وف   م٘٘  ٍم٘٘ٛ ف٘٘ ٞ في٘٘ تم٘٘تم لمت٘٘
ل مت،ييَ٘٘٘ يٜ٘٘٘ م٘٘٘ٞ لممدتم٘٘٘ع اام٘٘٘والٜ ل تت٘٘٘وٜا ا ٍ٘٘٘ل  ٘٘٘ا لمػعق٘٘٘  لمثعثي٘٘٘  ت٘٘٘يٞ ام٘٘٘والٜ  ٌط ٘٘٘ َت تت٘٘٘ت  ت٘٘٘أثيَطل م

 .(12)َ الممدتمعل تتوٜ المدم ا 
ٌَ غلي اموالٜ ل غعٝ يمو تا   لمأاله لمتومي   َاييتّ  ماٍى لغتموٌ لمف َا َا ٌيفيلي  ن(13)ٔا

َٓ  م٘  م ٘ماٞ  الخطوة األولي: اٞ لمدم َا لم  ٔ لمٍ  يمتاٌٝ اموالٜ لًغ٘عٝا م٘يقاٝ ت٘ومتػ
لمتادي٘  اا لمتم٘لي  ت ٘وء غل٘ي لماموالٜ مٞ اعٜ تاقع ممتٚ تأ   مٙا يم٘و ٝ ف٘ي تعقي٘ٚ ا ٌ٘لٙ لمف ٘ٝ اا 

َلٌ لمٍ٘٘٘٘يٞ  َله م٘٘٘٘ٞ ام٘٘٘٘والٜ لًغ٘٘٘٘عٝا ام٘٘٘٘و لالف٘٘٘٘ َيٞا اا غل٘٘٘٘ي   ٘٘٘و َتت ٝ لمم٘٘٘٘وتق ا اا مع٘٘٘٘وٌثت ٝ م٘٘٘٘ع ل ا٘٘٘٘ تد٘٘٘
َلَ  ُ ٝ غل٘ي ل م٘تم َ اٞ متوٌف  ممعتايوه اموالٜ لًغ٘عٝ فقٌ٘ تم٘تثوَ مٌ٘ي ٝ غعق٘  ل غتم٘وٌا اتعف٘ يتػ

َ  ٝ ملاموالٜ َٓا اا ي  اٞ تػ  .في لمتػ
ٌُلٌ  الثانية:الخطة  َفي٘٘٘٘٘  لمػؤفي٘٘٘٘٘٘ ا اتومت٘٘٘٘٘ومي ت٘٘٘٘٘٘ َن لممػ ُلٌه ل م٘٘٘٘٘تثو ُلٌه ق٘٘٘٘٘ان ل غتم٘٘٘٘٘٘وٌ  يلم٘٘٘٘٘و 

َن ف٘٘ي دٍ٘٘م ل  تت٘٘و   م٘٘  لممعت٘٘ا ا اا ل غد٘٘وم اا غٌ٘٘ٝ ل غد٘٘وم م٘٘ثعطا  َي ا اتتمثٜ٘٘  ٍ٘٘  ل م٘٘تثو لمم ٘٘و
َلٌا اتاتل٘٘ٙ ق٘٘ان ل غتم٘٘وٌ غل٘٘ي لمام٘٘والٜ افقط٘٘و  ا٘٘تعٙ لال ٌ٘٘لٙا الممم٘٘تايوه ل دتموغي٘٘ ا اتاق ػ٘٘وه لالف٘٘

 .امٌ  م ام  لماتٜا  م  لمم ماٞ
ٌُ الخطوة الثالثة: َد٘  لافي و ت٘ َي  لم  ٘ٔ  ف٘ي ت م٘يٚ الم٘تيػوم لممػلام٘وه افقط٘و مٌ َد٘  لمم ٘و ٌ ٌ

َفي  المػؤفي  لمموتق  َن لممػ  .ل متثو
َفي٘  الخطوة الرابعة: َله لممػ ُلٌه لعتمو ه عٌ٘او لمت٘أثي َي  لم  ٔ ا  َد  لمم و ُلٌه ٌ اا  يلمو 

 .لمػؤفي ا اا لمملايي   تيد  معغتموٌ غلي اموالٜ لًغعٝ في لمعتٜا غلي لممػلاموه
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 ويمكف اجماؿ الفروض التي تقوـ عمييا نظرية االعتماد:
ٌُلٌ لغتموٌ لمدم َ٘ا غل٘ي مت٘وٌَ مػلام٘وه ام٘والٜ لًغ٘عٝ ف٘ي ااق٘وه  -1 ُم٘وه ا  ي َلٖ المت،ييَ٘ ل  لمت٘

ٌُلٌ ل غتموٌ في  َ ٘وا اٍم٘ٛ ملعتٜ٘ا ل دتموغيا يمو ي ُٜا لالغوت٘يَا ا ي  ُ َو مثٜ٘ لم٘ ااق٘وه لمي٘ال
ُلم  لم،مآ لم وت  غٞ  قْ لممػلاموه َف ا الا َ ت  في لممػ  .(14)غلي مػلاموه ً توٖ لم

َفي٘  لمادٌل ي٘   -2 َله لممػ ُلٌه لمت٘أثي َلٌ غلي ام٘والٜ لًغ٘عٝ ف٘ي لم٘تقوء لممػلام٘وها  ُلٌ لغتموٌ لالف يلمو 
َلٌ المملايي  متلٛ لماموالٜ  .(15)غلي  ؤ ء لالف

َٛ  ميو ي٘٘  تعقي٘٘٘ٚ ا ٌلف٘٘  لم ات٘٘ي  م٘٘٘ٞ ا٘٘عٜ لممعت٘٘٘ا   -3 يت ٘٘ي لم ٘٘اْ لغتم٘٘٘وٌ  اي  ٘٘ٔ  غ ٌ٘٘مو يٌ٘٘٘
َلي  تأٞ لممعتا  مٝ يتػل٘ٚ ت٘   ات٘يطو ام٘ٝ  لًغعميا المػيِ تعي ا ف ا يقلٜ لغتموٌ  في عوم   ٌ

 .(16)يعقٚ ا ٌلف 

َد٘٘  لغتم٘٘ -4 ٌَ  ع٘٘ا ق ٘٘ويو مػي ٘٘  ف٘٘ي ٌ وٌ  غل٘٘ي ام٘٘يل  مػي ٘٘ ا تمػ ٘٘ي اٞ ق٘٘ان لمٌ٘٘لفع م٘٘ٞ ت٘٘ؤثَ ٌالف٘٘ع لمف٘٘
َد  ل غتموٌ ٌ(17). 

َد٘٘٘  ل غتم٘٘٘وٌ غل٘٘٘ي ام٘٘٘والٜ لًغ٘٘٘عٝ ف٘٘٘ي عوم٘٘٘  اد٘٘٘اٌ ق ٘٘٘اله تٌيل٘٘٘  ملعتٜ٘٘٘ا غل٘٘٘ي لممػلام٘٘٘وها  -5 تقٜ٘٘٘ ٌ
 َ َمت  في عوم  قل  ق اله لًغعٝ لالا َد  لغتموٌ لمدم َا غلي لم ٕوٝ لًغعمي ت ٌُلٌ ٌ  .(18)ات

ٌُلٌ لغتم٘٘وٌ لمدم َ٘٘ا  -6 غل٘٘ي مػلام٘٘وه ام٘٘والٜ لًغ٘٘عٝ ف٘٘ي لممدتمػ٘٘وه لمت٘٘ي تتَٔ٘٘ا في ٘٘و ا ٕم٘٘   ٍ٘٘  ي٘٘
 .(19)لماموالٜ

َد٘٘  ل غتم٘٘٘وٌ غل٘٘ي ام٘٘٘والٜ لًغ٘٘عٝ  تيد٘٘٘  لا٘٘تعف ٝ ف٘٘٘ي لممت٘٘وم  الال ٌ٘٘٘لٙ  -7 ياتل٘٘ٙ لمدم َ٘٘ا ف٘٘٘ي ٌ
ٌَي   .(20)المعودوه لمف

َن غل٘٘ي لم٘٘تاعْ لممػلام٘٘ -8 َلٌ لمٍ٘٘يٞ يػتمٌ٘٘اٞ غل٘٘ي ام٘٘يل  مػي ٘٘  ييا ٘٘اٞ ايثَ٘٘ قٌ٘٘ وه م٘٘ٞ ا٘٘عٜ لالف٘٘
َ  ٝ م ٍ  لماميل   .(21)تػ

 :  (22)ويحدد ىذا المدخؿ التأثيرات الناتجة عف االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ فيما يمي
 المتي تتمثٜ فيمو يلين  Cognitive Effectsالتأثيرات المعرفية: .1

  تجػاوز مكػػكمة الضمػوضAmbiguity : ايعٌ٘٘و لم،م٘آ غ ٌ٘مو يي٘٘اٞ   ٘وٛ  قْ٘٘ اا
َم في لممػلاموه لممقٌم  مٞ اموالٜ لًغعٝ اتاوت  في لالعٌ٘لو  يَ٘ لممتاقػ٘ ا  ت و

٘٘٘وه ا مثٜ٘٘٘  ُم َٙ ل  ٘٘٘ ا ايػ٘٘٘ َو  عي٘٘٘و تقٌ٘٘٘ٝ ام٘٘٘والٜ لًغ٘٘٘عٝ لممػلام٘٘٘وه  يَ٘٘٘ ميتمل لمي٘٘٘ال
َا    اي٘٘٘٘تٝ   َف٘٘٘اٞ م٘٘٘٘وٍل يػ ٘٘٘ي  ا  يي٘٘٘٘ٙ يفم٘٘٘ ُلم٘٘٘٘  لمدم َ٘٘٘ا تاقٖ٘٘٘٘ا لمعٌ٘٘٘وا مي٘٘٘٘  ٝ   يػ

 لم،مآ تمو تقٌم  اموالٜ لًغعٝ مٞ مػلاموه. 
  تكػػػػكيؿ االتجاىػػػػاتAttitude Formation : ٞتم٘٘٘٘ ٝ ام٘٘٘٘والٜ لًغ٘٘٘٘عٝ ف٘٘٘٘ي تي٘٘٘٘اي

ُم٘٘٘وه لمٔوق٘٘٘٘ ا المم ٘٘٘يعه لمتيالي٘٘٘٘   لتدو ٘٘٘وه لمدم َ٘٘٘ا  ع٘٘٘٘ا لمق ٘٘٘ويو الالعٌ٘٘٘٘لوا مثٜ٘٘٘ن ا
َلط م موط في ت ييٜ ل تدو وه.   المفموٌ لمميوميا اتلػم لمػمليوه ل  تقوالي  ٌا
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  ترتيػػػأل األولويػػػػاتAgenda-Setting : َتي٘٘٘م اد ٌ٘٘٘٘ن َلط ف٘٘٘ي ت تلػ٘٘٘م ام٘٘٘والٜ لًغ٘٘٘٘عٝ ٌا
َاع . لمدم   َا  عا لمما اغوه المق ويو لممٔ

  اتسػػػاع المعتقػػػداتEnlargement : ٌُ٘٘٘ي َلٌ غل٘٘٘  ام٘٘٘والٜ لًغ٘٘٘عٝ ت عي م٘٘٘و يػتمٌ٘٘٘ لالف٘٘٘
َ ٝا اي٘تٝ ت ٕ٘٘يٝ  ٍ٘٘  لممػتقٌ٘٘له ف٘٘ي فال٘٘وها  َف ٝ غ٘٘ٞ لم ٘٘وِ الالم٘٘ويٞ ا ي٘٘ مػتقٌ٘لت ٝ امػ٘٘و

َنا لمٌيٞا لمميوم ا ا يٍل.   مثٜن لالم
 َي٘٘٘٘ ا ن تق٘٘٘٘اٝ ام٘٘٘٘والٜ لًغ٘٘٘٘عٝ تٌَ٘٘٘٘ا القػػػػيـ يتيَ٘٘٘٘ ف٘٘٘٘ي تا ٘٘٘٘ي  لمق٘٘٘٘يٝا مثٜ٘٘٘٘ن لالمو ٘٘٘٘ ا لمع

َ و.  لممموالن... ا ي
َله لمادٌل ي٘   م٘  لمم ٘وغَ المػالٔ٘ٙا  : Affective effectsالتػأثيرات الوجدانيػة  .2 ت ٘يَ لمت٘أثي

َله لمادٌل ي  فيمو يلين  َل ي ا اتتمثٜ لمتأثي َتتٔ تومعم المي  لمتي ت
 الفتػػور العػػاطفي أوالحساسػػيةDesensitization : َٓ َن لمتػ٘٘ َ  اٞ يث٘٘ َٓ ي٘٘   ٘٘وٛ ف٘٘

َيٞ.  َ ت  في مموغٌن لآلا  مما اغوه لمػ ٙ في اموالٜ لًغعٝ يقلٜ مٞ لم
  الخوؼ والقمؽFear And Anxiety : ٙ٘لميثي َٓ َتم٘و ي٘ؤٌ  لمتػ٘ غل٘  م٘تيٜ لممثوٜا

َلم  م٘٘  ا٘٘ٙا لم ٘٘وِ اقلق ٘٘ٝ م٘٘ٞ لًقوم٘٘  ف٘٘ي  ٍ٘٘   و لمت٘٘ي تتَ٘٘ا لمػ ٘٘ٙ ف٘٘ي مٌي ٘٘  م٘٘وملٌ٘٘
 لممٌي   . 

  التػأثير األخاليػي واالرتػراألMorale And Alienation : ٝف٘ي لممدتمػ٘وه لمت٘ي تق٘ا
َلم  اليم٘٘ ا ف   ٘٘و ت٘٘ؤثَ ف٘ي لممم٘٘تا  لالاعق٘٘ي ال  ت٘٘ ام٘والٜ لًغ٘٘عٝ في ٘٘و ت٘٘أٌالَ لتت٘وٜ 

َلٌ لممدتمع.   مٌ  اف
٘٘٘٘  :   Behavioral Effectsالتػػػػأثيرات السػػػػموكية .3 َفي َله لممػ ٘٘٘٘وت  لم  ٘٘٘٘والي ملت٘٘٘٘أثي ا ٘٘٘٘ي لم 

َيُ٘٘٘  ٌيفليَ٘٘٘  غل٘٘٘  لمت  ٘٘٘ئ  0ٌل ي٘٘٘ دالما  َله لمم٘٘٘لايي  لمػٌيٌ٘٘٘ن مام٘٘٘والٜ لًغ٘٘٘عٝ  ام٘٘٘ٞ ت٘٘٘يٞ لمت٘٘٘أثي
Activation ٔا اغٌ٘٘٘٘ٝ لمت  ٘٘٘٘٘يDeactivation  ٘٘٘٘٘تػمٜ٘٘٘٘٘ م٘٘٘٘٘و  تيد ٌَ ا المت  ٘٘٘٘٘ئ يػ ٘٘٘٘٘ين قي٘٘٘٘وٝ لمف٘٘٘٘٘

َٓ ملاميل  لًغعمي .  .لمتػ
 االستفادة مف نظرية االعتماد عمي وسائؿ اإلعالـ في الدراسة الحالية:

َي  ف٘٘ي   َا ي٘٘  لممت٘٘ َلم٘٘  تمعوام٘٘  لمي ٘٘ٙ غ٘٘ٞ لمٌَ٘٘ا لمٍ٘٘  تق٘٘اٝ ت٘٘  لمت٘٘عٙ لًميت تق٘٘اٝ  ٍ٘٘  لمٌ
َ ٘  الغتم٘وٌ  غلي ٘و ف٘ي لم٘تقوء مػلاموت٘   ُم٘  لميم ي٘ ا  تيد٘  تػ َ   عا لال َٙ لمدم َا لممت ت ييٜ مػو

َي  موغٌه لمتوعو فيمو يلين ُم ا اتومتومي ف ٞ  ٍ  لم ٕ  غٞ لال
  َي   الغتم٘٘٘وٌ  غلي ٘٘و ف٘٘ي لم٘٘٘تقوء َتٌ٘٘ مٌ٘٘  لم٘٘٘تاٌلٝ لمدم ٘٘ا َا ي٘٘  لممت٘٘ َ  لمت٘٘٘عٙ لًميت َ لممت٘٘

ُم  لميم ي .  مػلاموت  غٞ ل 
  َٔتت َي  فيم٘و ي٘ َا ي٘  لممت٘ َ  غلي لمت٘عٙ لًميت َله لم وتد  غٞ  لغتموٌ لمدم َا لممت َتٌ لمتأثي

َفي  المادٌل ي  المملايي . َله لممػ  تومتأثي
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 ٌُ٘٘م٘٘  لميم ي٘٘  م ٘٘  توال َف َ   تيد٘٘  لغتم٘٘وٌ  غل٘٘ي ت،ٔي٘٘  لمت٘٘عٙ َتٌ٘٘ مم٘٘تا  لممػ   لمدم َ٘٘ا لممت٘٘
َي . َا ي  لممت  لًميت

 مراجعةىالدراداتىالدابقة:ى-خامدًا

َلم٘   - َي٘  متقٌ٘٘يٝ  إلػػىا (23)(2014) سػػحر مفػػطفي عبػػد الضنػيم٘ػه ٌ َٙ غل٘ي لالَٔ٘٘ لمات لمتػ٘٘
َاا المي ٘٘٘ٙ غ٘٘٘ٞ ام٘٘٘وميم ارمي٘٘٘وه لمت٘٘٘أٔيَ لمت٘٘٘ي لم٘٘٘تاٌمت و تل٘٘٘ٛ لمت٘٘٘عٙ مت ٘٘٘وء  اعٌ٘٘٘لو موم٘٘٘تي

َن غل٘٘ي ت ٘٘وء تل٘٘ٛ لالَٔ٘٘ا عي٘٘و  َ ٘٘وا ايٍ٘٘مٛ لمي ٘٘ٙ غ٘٘ٞ لمػالمٜ٘٘ لمم٘٘ؤث د٘٘وء أ٘٘وم ت٘٘عيف  أ
َلٝ ا  ُم٘  م٘ٞ ا٘عٜ تقٌ٘يٝ لمعلٜ٘٘ا ت ٘يٜ يف٘اٚ ت٘عيفتو لال ٘ َ  لمي٘اٝا ف٘٘ي لمافٌ٘ غعديط٘و ما لممت٘

َي  ٘٘٘و تٔ٘٘٘ َ  لمي٘٘٘اٝ اٞ يي٘٘٘اٞ ت ايت٘٘٘يطوا ا  ايثَ٘٘٘ ل تمومط َْ في٘٘٘  أ٘٘٘وم لممت٘٘٘ لماق٘٘٘ه لمٍ٘٘٘  ع٘٘٘
.التفق٘٘ه ت٘٘عٙ  َي لالم٘٘توم المعلٜا ٘٘و م  م٘٘و تٔ٘٘ َلٝ فيو ٘٘ه اقٜ٘٘ ل تمومط ُم٘٘ ا لم٘٘و لال ٘٘ ام٘٘توم لال
َن ث٘٘٘٘٘و َيٓا لمت ٌيٌ٘٘٘٘٘ الا َيَ٘٘٘٘٘ا لمتع٘٘٘٘٘ َلم٘٘٘٘٘  غل٘٘٘٘٘ي لم٘٘٘٘٘تاٌلٝ غٌ٘٘٘٘٘ن رمي٘٘٘٘٘وه ملت٘٘٘٘٘أٔيَ تمثل٘٘٘٘٘ه ف٘٘٘٘٘ي لمتت  لمٌ
َلم٘٘   ا لمت ٌال٘٘ ا المت ٌيٌ٘٘ الًٌل ٘٘ ا اد٘٘وءه لالَٔ٘٘ لمت٘٘ي ت وام٘٘ه م٘٘ٞ اعم ٘٘و ت٘٘عٙ لمٌ لمما٘٘وٙا
َلٝ فيم٘٘٘و يتػل٘٘٘ٚ ت مي٘٘٘  لمت ٌال٘٘٘   َا ل ػيوم٘٘٘و  م٘٘٘تاٌلم و تل٘٘٘ٛ لآلمي٘٘٘وها فتقٌ٘٘٘مه لال ٘٘٘ اعٌ٘٘٘لو موم٘٘٘تي
َ  لمي٘٘٘اٝ فيم٘٘٘و يتػل٘٘٘ٚ ت مي٘٘٘   َُا  ٔ٘٘٘وَ ل عت٘٘٘الءا اتقٌ٘٘٘مه لممت٘٘٘ َيَ٘٘٘ ا ٘٘٘ا م٘٘٘و ل ػيِ٘٘٘ ف٘٘٘ي ت٘٘٘ المتت

٘و لمت  َُا  ٔ٘وَ لم، ٘ما ام٘و ت٘عيف  لمافٌ٘ فيو ٘ه ايثَ٘ ل تمومط ٌيٌ الًٌل   ا ا مو ل ػيِ٘ ف٘ي ت٘
َُا  ٔوَ لماعٌن.  ت مي  لمت ٌيٌ المتاايٙ ا ا مو ل ػيِ في ت

َلم٘٘   - اليم٘٘ي  ا (24)(2014)سػػياـ محمػػود عبػػد العزيػػزعوام٘٘ه ٌ لمي ٘٘ٙ غ٘٘ٞ لالَٔ٘٘ الممعم٘٘  لم
ُمتي عٌيٌ لمتملي  الممتي َٔ   اتعليٜ اتػوٌ ٘و التدو وت ٘و الآلمي٘وه ممػومد  لمتعٙ ال ٌله لممم

َلٝ ت ع٘٘ا ثل٘٘و لمم٘٘٘الٌ لمت٘٘عفي  لمت٘٘ي ا ٘٘ػه ملتعليٜ٘٘٘  َه ت٘٘٘عيف  لال ٘٘ لممم٘٘تاٌم  في ٘٘وا لم٘٘تأث
َلم٘٘   ا ال تم٘٘ه ت٘٘عٙ لمٌ َتت٘٘  لمثو ي٘٘ اثٝ ت٘٘عيف  لالم٘٘تٖا ُمت٘٘يٞا اد٘٘وءه لمافٌ٘٘ ف٘٘ي لمم ميلت٘٘و لال

٘٘٘  ا٘٘٘عٜ ا َي َلٝ المافٌ٘٘٘ توممػومد٘٘٘  لمات َلٝ اوت٘٘٘  لال ٘٘٘ َلم٘٘٘ ا يم٘٘٘و  ٔ٘٘٘ه ت٘٘٘عيف  لال ٘٘٘ ُمت٘٘٘ي لمٌ
ُمت٘٘يٞ  ُتي٘٘  الماوت٘٘  لال َتٔ٘٘ه لمت٘٘عٙ لمع ُمت٘٘يٞ م فت٘٘لتيٞا ف٘٘ي ع٘٘يٞ  ُمت٘٘يٞ غل٘٘  ا  م٘٘و ا لال
َس عٜ٘٘ا رٌلء  َن ٍ  ي٘٘  م٘٘يال  مٌ٘٘  لمق٘٘و َم٘٘ٝ ت٘٘ا َ ا اتومم٘٘لٔ  ت ٌ٘٘ٙ  ُم٘٘وه لالا٘٘ تملم٘٘ل  م٘٘ٞ لال

ُ و غٞ لمتتٌ  ملم يعه لمتي يػو ي م   ٕ وَ ف ل و اغد  و لممدتمع.لمعيام  الا

َلم   - ا غٞ اداٌ غعق  قاي  Samuel, & Pecht, (2012)(25)فامويؿ، وبيتكتي فه ٌ
َلٖ لممػاٌ   َتتٔ  تومت ُم ي  لمم َن لم َيَ لم الاٞ لممػاٌي ا المفت  –تيٞ لم ،م  لمممتاٌم  في تع
ُليٌلط في لممقو ه لمتي ت تقٌ لممػاٌي  ت أٞ ل ت ويوه عقاٚ َلم  ت َ   عيو مدله لمٌ  لمقٔ
َلم  لمتعليلي  مل الاٞ لممػاٌي  تق ون  َلٖ. اتؤيٌ لمٌ َن لمت َ وم اعٜ فت لً موٞا اٌغٝ لً
َن مٞ  َي  في لمفت َن ُلمُتاٌمه يأٌلن ٌتلامومي  قٔ ُي َن اعٜ لمم اله لمثمو ي  غل  اٞ لمد ُي لمد

َي ا ااٞ ت ٌال  ماقع لمدُ 2008عت  ٌيممتَ  – 2001)ي ويَ  َن ( تمو يتفٚ مع لممتوم  لمقٔ ي
َ  في  ُءلط مٞ ل تفوٚ لممػاٌ  لمقٔ ُم . 2007فيمو يتػلٚ توم أٞ لممػاٌ   يوٞ د  ً  وء لال
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َلم٘٘٘   - َتٌ٘٘٘ اتعليٜ٘٘٘ اتفم٘٘٘يَ لممػومد٘٘٘وه لمت٘٘٘عفي  ا (26)(2012) أحمػػػد محمػػػد إبػػػراىيـ ٌ٘٘٘فه ٌ
َٙ غل٘ي  َلاليلي  غل٘ي مت ٘وٞا يم٘و  ٌ٘فه اي ٘و  م٘  لمتػ٘ َم لًم٘ َتي  المٌامي٘  لممقٌم٘  غ٘ٞ لمع٘ لمػ

َتي٘٘  م٘٘ٞ  غ٘٘وٌن   ت٘٘وى أ٘٘وم لآلاَ٘٘ عٜ٘٘ا مٌ٘٘   َلم اا لتتػ٘٘وٌ مػومد٘٘وه لمت٘٘عٙ لمٌامي٘٘  لمػ لقت٘٘
َما  ٘و تت،ٔي٘  لمع٘ َلم٘  ل تمومط َلٝ ايثَ ت٘عٙ لمٌ َلم   مي اٞ تعيف  لال  لالعٌلوا ال ت ه لمٌ
َ٘٘٘٘ م٘٘٘٘ٞ  ٘٘٘٘و ي ايث َت٘٘٘٘ي الملت  ٘٘٘٘ون تومتػٌ٘٘٘٘ لمػ َلٝ المعي ٘٘٘٘ون. ال تم٘٘٘٘ه ت٘٘٘٘عيفتي لال ٘٘٘٘ يلي ٘٘٘٘و ت٘٘٘٘عيف  لمعي

َيتياٞ غل٘٘٘ي ل تموم ٘٘٘و توم َلمٌت َ و ٘٘٘يا وم ي َت٘٘٘ه ت٘٘٘عيف  لً ت ُم٘٘٘ ا ف٘٘٘ي لممقوتٜ٘٘٘ ع تػٌ٘٘٘ لمٌ٘٘٘امي ما
َم  َلاليٜا  م٘  دو ٘م اا ٘وٖ غ٘ م٘ َلُ مػو ٘ون لممٌ٘ ييٞ غل٘ي دت ت٘ي لمقت٘وٜ ف٘ي مت ٘وٞ الا م٘ٞ  48 ت

ُم لص. َ ه ملقتٙ مٞ دو م ع َلاليٜ لمتي تػ  ميوٞ م ؤٚ  موٜ  م

َلم٘   - ُم٘  م٘ع  ا  م٘ (27)(2011) كػارع البقمػيمػه ٌ َتي٘  ما َتٌ٘ اتقي٘يٝ مػومد٘  لمت٘عٙ لمػ
َتي٘٘ ا َلم٘٘  غ٘٘ٞ تػٌٌ٘٘ مت٘٘وٌَ و لمع٘٘اثييٞ ت٘٘ومتٔتيٚ غل٘٘ي غي ٘٘  م٘٘ٞ لمت٘٘عٙ لمػ َه  ت٘٘وال  لمٌ ام٘٘ف

َتي٘٘٘ ا العتل٘٘٘ه فال٘٘٘   ٘٘٘  لمعاثي٘٘٘  ف٘٘٘ي لمت٘٘٘عٙ لمػ ُم لممػلام٘٘٘وه ف٘٘٘ي لمأ٘٘٘وم لمت٘٘٘عفي مػ٘٘٘عى لال
َلٝا ٌ٘٘تي لممم٘٘تقتٜ الال ٘٘ َي َيُ٘٘ لالٜا ف٘٘ي د َلمٜ٘٘ لمت٘٘عفي لمم َلمٜ٘٘  لمم ف٘٘ي ع٘٘يٞ لاتف٘٘ه فال٘٘  لمم

َتي  ثت٘ه اد٘اٌ لمػٌيٌ٘ م٘ٞ لماي٘و ه  َلم ا افيمو ياتْ تايو ه لال توء لمػ مٞ توقي تعٙ لمٌ
َلم٘٘  دٜ٘٘ ل تموم ٘٘و غل٘٘ي أَ٘٘  ُه ت٘٘عٙ لمٌ َي٘٘ ام  ٘٘و ا ٙ ما ا ّ اا ي٘٘ا ت٘٘ي ر ا ا ا ِ. ا

ُم .  لمق ويو الالمتوم اتدو له ت يٜ يتيَ أَ لمعلٜا المتقييٝ لالاعقي ما

َلم٘٘   - َ  عٜ٘٘ا متٌ٘٘لقي   إلػػىا (28)(2010) وسػػاـ نفػػرلم٘٘ت ٌفه ٌ َا  لمدم َ٘٘ا لممت٘٘ تقت٘٘ي 
ُيَ ا ال ت ٘٘ه  ُل لما ٘و ُم٘٘   ات٘وء ا فل٘٘ا  َي  لمعيامي٘  الماوت٘٘  ف٘ي ت وام ٘و ال ام٘والٜ لًغ٘عٝ لممت٘٘
َي  لماوت  غل٘ي اغل٘ي  م٘ت  فيم٘و يتػل٘ٚ ت٘وماثٚا لمت٘وٝ فيم٘و تقٌم٘    مي عتٜا لمف واليوه لممت

َدوه لممتٌ٘٘لقي  م٘٘ٞ مػلام٘٘ ُم٘٘ ا يم٘٘و عت٘٘له غل٘٘ي اغل٘٘ي لم م٘٘م فيم٘٘و يتػل٘٘ٚ تٌ٘٘ وه تاْ٘٘ لال
َتف٘٘٘٘ع  ٘٘٘٘ٚ تومتقٌ٘٘٘٘يَ لمم َتفػ٘٘٘٘  فيم٘٘٘٘و يتػل ٘٘٘٘ي  م٘٘٘٘ت  م َ  غل ٘٘٘٘اٞ لممت٘٘٘٘ ُي َتفػ٘٘٘٘ ا يم٘٘٘٘و عتٜ٘٘٘٘ لمتليف لمم
ٌَ غل٘ي ف ٘ٝ تٌ٘لغيوه  َن لمف٘ ممتٌلقيت . الت   اٞ    م٘ٔ مليي٘  لمام٘يل ا امت٘وٌَ تمايل ٘وا اقٌ٘

ُم٘٘  م٘٘ٞ اعم ٘٘٘و  يو ٘٘ه م٘٘ َن  يدوتط٘٘٘و غل٘٘ي متٌ٘٘لقي  لمام٘٘٘يل  مت٘٘وم  لمام٘٘٘والٜ لال ٞ لمػالمٜ٘٘٘ لمم٘٘ؤث
َي   يَ٘٘٘ لمعيامي٘٘٘  غل٘٘٘ي  ٘٘٘  ف٘٘٘ي )لمت٘٘٘عٙ لماوت٘٘٘ ا لمف ٘٘٘واليوها لممالق٘٘٘ع لممت٘٘٘ لماوت٘٘٘  متمثل

َ ه(.  لً ت

َلم٘٘٘   - َلتيديوه HakanErgul (2010)(29)ىاكانػػػورجوؿ ووخػػػروف م٘٘ػه ٌ ا  م٘٘٘  تعليٜ٘٘٘ ل م٘٘٘ت
غ٘وٌن ت ٘وء  َيي٘و تمعوام٘  ت ٘وء الا لمأوتي  لمتي قومه مٞ اعم و لمت٘عٙ لميامي٘  لًم٘عمي  ف٘ي ت

َيي٘٘٘و ا٘٘٘٘عٜ غ٘٘٘ومي  َو لمٔتيػي٘٘٘  ف٘٘٘٘ي ت ايٍ٘٘٘٘مٛ لمدف٘٘٘وٙ ف٘٘٘٘ي غ٘٘٘٘وٝ  1999ا  1976مػ ٘٘٘ي لمي٘٘٘٘ال
َلم٘٘ ا 2007 ٕ٘٘ٙ  ٔ٘٘وَطل اٞ لمت٘عٙ عوام٘٘ه اٞ تا . اد٘وءه ا ٘٘ٝ لم ت٘٘وال  لمت٘ي تات٘٘له  مي ٘٘و لمٌ

َن لمٍ٘  ي٘وٞ غ٘ومعط  َو لمٔتيػي ا ممو اٌ   م٘    ف٘وٜ غومٜ٘ م٘اء لًٌل َدػيطو ٌي يطو متفميَ لميال م
َي  م٘٘ٞ  ٍ٘٘  لالعٌ٘٘لو. َلم٘٘  يم٘٘و  اموم٘٘يطو ف٘٘ي فٌلع٘٘  لمام٘٘والَ لمت ٘٘ َن لمٌَ٘٘ا غل٘٘ي ايٌ٘٘ه لمٌ أ٘٘ا
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  لمام٘والَ ف٘ي لمٍ  يميٞ اٞ تؤٌي  اموالٜ لًغعٝ في  م وء لم ٘وِ غ٘ٞ لالم٘توم لمعقيقي٘  مفٌلع٘
َو لمٔتيػي .  لميال

َلم  - ُموه لمتعي   (30)(2010)سحر فاروؽ الفادؽ  قٌمه ٌ لالَٔ لًغعمي  مأوم لال
َاع  متٜ لماقوي  مٞ لماتوء  ُيَا أ ُل لما و تومتعوف  لممتاتت  تومتٔتيٚ غل  اتوء   فلا 
َع و لمأوم غل  ممتا  مػلاموتي ي تٝ تتقٌيٝ دميع لممػلاموه لممتمٔ  لمت  ت ٝ  لمت  ٔ

،ومتي  تفوغله مع لعتموٜ تاقٙ لمٔفٜ عٜا متٜ لماقوي  لمت  يمي   لتتوغ و. اايٌه اٞ لم
ٌَ  عموي  مات وء. اتٌل لالمَ  َن غل  لمممتا  لمف َلَ تتاٍ  لالم َمم  اا تق َلَ  َلم  مالء تق لمٌ
َيا وه تٌيل  ف   ٍ  لمعوم  مٝ  َلي مي و َغال توقت َلٌ لمػي   لمٍيٞ مو تٌيع قوالمو مٌ   ومتي  اف

َاعوه لمأوم لمتعفي َى ف  مدمل و تػيٌل غٞ أ  معٜ لمتعليٜ. تا

َلم٘٘٘   - َتٌ٘٘٘ اتعليٜ٘٘٘ غالمٜ٘٘٘ ت ٘٘٘ييٜ أ٘٘٘وم لمت٘٘٘عوف  ا (31)(2009) حسػػػف فتحػػػيم٘٘٘ػه ٌ  م٘٘٘  
ُم٘٘٘  اميم٘٘٘  الغ ٘٘٘وم لمتعَ٘٘٘ا  ُم٘٘٘  ائ٘٘٘وٞا ا َو ت٘٘٘ومتٔتيٚ غل٘٘٘ي ا ُم٘٘٘وه المي٘٘٘ال َي  تد٘٘٘و  لال لممت٘٘٘
َلٝ  ُم٘٘  ائ٘٘وٞا اٞ أ٘٘وم ت٘٘عيف  لال ٘٘٘ َث٘٘  قٔ٘٘وَ لمت٘٘ػيٌا  ااا ٘٘عه لم ت٘٘وال  توم م٘٘ت  ال ايو

َيُ٘٘ غل٘٘ي تقٌ٘٘يٝ م٘٘وٜ  م٘٘  غٌ٘٘ٝ ل َي ا تي م٘٘و  ُم٘٘  م٘٘ٞ قتٜ٘٘ لمم٘٘لٔوٞ لممت٘٘ َييُ٘٘ غل٘٘ي مػومد٘٘  لال مت
ُم ا امو أوم تعيف  لمافٌ فو تقٌ لمعيام٘ ا اعمل ٘و مم٘الامي  اقاغ ٘وا يم٘و  َلعوه علٜا ما لقت
ا فقٌ٘٘ د٘٘وء مت ٘٘وت وا عي٘٘و  َٙ لمي٘٘ايتي ت ٌ٘٘نا ام٘٘و أ٘٘وم ت٘٘عيفتي لم ٘٘ػم الالم٘٘تٖا ل تقٌ٘٘ لمٔ٘٘

َييٞ. ي ٘ودٝ مػومد٘  لمي٘ايتييٞ َيق٘  مػومل٘  لممت٘ ُم٘  ٔا َث٘  قٔ٘وَ لمت٘ػيٌا م٘وٜ وما توم م٘ت  ميو
َث٘٘٘   م٘٘٘   َٙا لمت٘٘٘ي اٌه ماقٖ٘٘٘ا لميو َلٝ  م٘٘٘  تعميٜ٘٘٘ مم٘٘٘الامي  لالم٘٘٘توم لمػوم٘٘٘  المٕ٘٘٘ أ٘٘٘وم لال ٘٘٘
َن اا  يال٘٘٘  مػي ٘٘٘  اا مم٘٘٘الٜا مػ٘٘٘يٞا ال تقٌ٘٘٘ أ٘٘٘وم لمافٌ٘٘٘  ُل م٘٘٘لاييوه لممدتم٘٘٘ع تأيمل٘٘٘ ا ام٘٘٘يِ ا

َٛا تٜ٘  ٞ أ٘وم لمافٌ٘ الال ومي الالمتٖا لمعيام  ت ٌ اليِ مت٘و ن اا لم ممالاميت و توم٘تث وء لم٘
ُم٘٘٘  اميم٘٘  الغ ٘٘٘وم لمتعَ٘٘٘ا فقٌ٘٘٘ د٘٘٘وء  َٛ. اتوم م٘٘٘ت  ال اليِ مت٘٘٘و الال ٘٘ومي قٌ٘٘٘ٝ تت٘٘٘اَطل  يدوتيط٘٘٘و مل٘٘
ُء مٞ لمأ٘وم تا٘تٔ لمق٘ا  لمعيامي٘  ف٘ي مالد ت٘  عمل٘   َلٝ ايثَ عٌنا يمو ل تقٌ د أوم لال 

َالي ا امو  َيٌن لم ػم غلي لم ٘و اٌاٞ ل قم٘وٝ ع٘وٌا ام٘ٝ يٌ٘لفع غ٘ٞ ا  د أوم لمافٌ في٘وٞ مت اغط
َالي٘٘   ُم٘٘ ا اد٘٘وء أ٘٘وم ت٘٘عيف  لم ٘٘ػم  ٘٘امطوا اٍله لتد٘٘و  ال ٘٘ ا ي ٘٘ودٝ لم َف٘٘ي لال م٘٘ٞ ٔ
ُم لمػمٜ٘٘٘  َ ٘٘٘و امم٘٘٘الاميت و اقٌ٘٘٘مه ت٘٘٘عيف  لال ٘٘٘ومي أوتط٘٘٘و  ٌ٘٘٘يٌ لمم٘٘٘لتي  مع٘٘٘ ُي َن لمثقوف٘٘٘  اا ُل اا

َيٌن لم ػم المتيوَ لًمعمي.  اد
َل - َلٚ قتَ٘٘  ا  م٘٘ (32)(2007) ثػػروت فتحػػيم٘٘  م٘٘ػه ٌ ُم٘٘  لعت٘٘ َن لمت٘٘عٙ لميامي٘٘  ال تقي٘٘يٝ  ٌل

ثقوف  ت ي مايٙا اتقييٝ لممػومد  لمتعفي  لمتي قٌمت وا ام٘و ي ٘فه غ ٘  م٘ٞ  ت٘وال   م٘يمو تل٘ٛ 
ُم٘ ا اتقي٘يٝ مٌ٘  يف٘وءن  َن لمثقوف  ا يال  قتَا لمثقوف  ما ُل َن لمعيام  اا لمتي ت يَ  م  ييفي   ٌل

َت وا المي ٘ٙ غ٘ٞ لتدو ٘وه لمق٘والٝ ُم٘  اام٘توت و ا توالد ٘و الممم٘الاميٞ غ  ٘و   ٌل تو تت٘وٜ  ع٘ا لال
ُم٘٘   َن لمت٘٘عٙ ما ُم٘ ا توً ٘٘وف   م٘٘  لتدو ٘وه لمق٘٘والٝ تو تت٘٘وٜ  ع٘ا  ٌل ٌَاٌ افػ٘وم ٝ  ع٘٘ا لال ا
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ُم٘٘٘ ا ااث وال ٘٘وا اتػٌ٘٘٘ وا اتات٘٘له لم ت٘٘٘وال   م٘٘ي تتٌَ٘٘٘ ف٘٘ٞ لماتَ٘٘٘  َلعل ٘٘و لمماتلف٘٘٘ ا قتٜ٘٘ لال ف٘٘ي م
ي لم٘تاٌمت و لمت٘عٙ لميامي٘  يٜ٘ غل٘ي عٌ٘ن امدتمػ٘  غل٘ي لمتعفي ف اٞ لميتوت  لمتعفي  لمت

َيَ٘ لمت٘عفيا تي م٘و د٘وء ف٘ٞ  ُم ا يلي  لممقوٜا ثٝ لمػماٌ لمت٘عفيا ث٘ٝ لمتق لممالء في مػومد  لال
ُم . َن لال  لمتعقيٚ المعالَ في ٍيٜ لمف اٞ لمتعفي  لمممتاٌم  في  ٌل

َلم٘٘   - َ ٘٘  لمدال ٘٘م لًيدوتي٘٘  تقي٘٘يٝ اما تDavin White (2004)(33)دافػػف وايػػت ل تم٘٘ه ٌ قو
َم لمال٘٘ي  غ٘٘وٝ  َييي٘٘  ميٜ٘٘ م٘٘ٞ ع٘٘ َي٘٘وه لمت٘٘عٙ لالم ا 1991المم٘٘لتي  ف٘٘ي مػومد٘٘  م٘٘تع م٘٘ٞ يت

َلٚ غوٝ  َم غلي لمػ َلٚ غ٘وٝ 2003المع َم غل٘ي لمػ٘ َه  لم ت٘وال  غ٘ٞ  يدوتي٘  ت،ٔي٘  لمع٘ . اامف
َم لمال٘٘٘ي  غ٘٘٘وٝ  2003 ا عي٘٘٘و يو ٘٘٘ه مػومد٘٘٘  لمت٘٘٘عٙ 1991ايثَ٘٘٘ م٘٘٘ٞ ت،ٔي٘٘٘  لمت٘٘٘عٙ مع٘٘٘
َم َلٚ غ٘٘٘٘وٝ  مع٘٘٘٘ ٘٘٘٘ي  غ٘٘٘٘وٝ  2003لمػ٘٘٘٘ َم لمال ٘٘٘٘  لمت٘٘٘٘عٙ مع٘٘٘٘ ٘٘٘٘  م٘٘٘٘ٞ ت،ٔي َ٘٘٘٘ عيوٌي ا 1991ايث

َلٚ غ٘وٝ  َم لمػ٘ ُموه اث وء ع٘ َ و لماوت  في م ؤٚ لال ا 2003الغتمٌه لمتعٙ غلي متوٌ
َم لمال٘٘ي  غ٘٘وٝ  َييييٞ م٘٘ٞ ع٘٘ َلء لمد ٘٘اٌ لالم٘٘ ل ت٘٘  ٌط ا امي٘٘ٞ ت ٘٘يٜ 1991يم٘٘و يو ٘٘ه ايثَ٘٘ لمت ٘٘ و

َتيٞ َلم٘٘٘٘  ف٘٘٘٘ي لمع٘٘٘٘ َي   غ٘٘٘٘وٝ يو ٘٘٘٘ه ت٘٘٘٘عٙ لمٌ َي٘٘٘٘وه لمػم٘٘٘٘ي تعمٜ٘٘٘٘ لتدو ٘٘٘٘وه  يدوتي٘٘٘٘   ع٘٘٘٘ا لمتع
َييي .  لالم

َلم   - ا لاتتوَ لمييفي٘  لمت٘ي  ٔ٘ه ت ٘و غي ٘  (34)(2004) أولجا بايكا وكيرؾ ىوالىافلمت ٌفه ٌ
َي٘  لمت٘ي  ُم  لمتي اقػه في لمتعٌا امو  ٘ي لالَٔ٘ لمات َل ي  اعٌلو لال مٞ اموالٜ لًغعٝ لالاي

َ ٘ه. ا لمتاٌمت و  ٍ٘  لمام٘والٜ م٘الء لم ُيا ي٘ ا لمت٘عٙا اا مالق٘ع لً ت َه  ت٘وال  ق ٘اله لمتليف ا ٘و
َه ا٘٘عٜ  ُم٘٘  لمت٘٘ي ٌل َه ات ٘٘وت ه مات٘٘ٙ لال ٘٘  تػي  ٘٘و تيَ٘٘ َي ٘٘ع أَ٘٘ ات َت َُا ا َلم٘٘   م٘٘  ت٘٘ لمٌ
َ ٘٘و  مػت٘٘  ميوم٘٘ي  ا ام٘٘و لًٔ٘٘وَ  َن لمتعليٜ٘٘ا ااٜا  ٍ٘٘  لالَٔ٘٘ ي٘٘وٞ ي ٘٘يَ  م٘٘  لالعٌ٘٘لو توغتتو فت٘٘

َطل لمثو ي فيوٞ ي يَ  م  لًت٘عيا ا  َما اااي٘ َٚ الم،٘ َلٖ ت٘يٞ لم ٘ لًٔ٘وَ لمثوم٘و ا ٘وَ  م٘  لمت٘
َلم٘٘  اٞ ميٜ٘٘  َه  ت٘٘وال  لمٌ َن لمتعقي٘٘ٚ ف٘٘ي لالمَ٘٘ اتعث٘٘ . يم٘٘و ا ٘٘و َا َلت٘٘ع ي ٘٘يَ  م٘٘   ٘٘ لًٔ٘٘وَ لم
َ ٘٘و. ااا ٘٘عه  ٘٘  ٌاٞ  ي َي َُا تػ٘٘ٓ لالَٔ٘٘ لمات ام٘٘يل   غعمي٘٘  لماي٘٘وَ ف٘٘ي ا ٘٘ع ااماي٘٘وه ت٘٘

َلم٘  اي ٘٘و لمت٘٘أثيَ لمق٘٘ا  مايٌيامادي٘  المق٘٘يٝ لمم٘٘والٌن الالعٌ٘٘لو لمميوم٘ي  لمم٘٘وتق  غل٘٘ي لالَٔ٘٘  لمٌ
َي  لمتي قٌمت و يٜ اميل   غعمي .  لًاتو

َلم   - َلم٘   ا  م (35)(2003) سعيد محمد الضريألمػه ٌ لماقٙا غلي مٌ  ل تموٝ ت٘عيفتي لمٌ
َي  ميٜ٘٘٘٘ ت٘٘٘٘عيف  م  ٘٘٘٘٘و  َلٚ م٘٘٘٘٘ٞ ا٘٘٘٘عٜ لمت،ٔي٘٘٘٘  لمتت٘٘٘٘٘اي َيي٘٘٘٘ي ملػ٘٘٘٘ ُا لال دل٘٘٘٘٘ا ام تأعٌ٘٘٘٘لو لم،٘٘٘٘

َلم٘٘٘  ف٘٘٘ي لمت،ٔي٘٘٘  ماعٌ٘٘٘لوا  ُه غلي ٘٘٘و ت٘٘٘عيفتو لمٌ َي٘٘٘ الماق٘٘٘ٙا غل٘٘٘ي لممت٘٘٘وٌَ لمماتلف٘٘٘  لمت٘٘٘ي 
ُاا ا َي  ميٜ٘٘٘٘ م  م٘٘٘٘و العٌ٘٘٘٘لو لم،٘٘٘٘ َي  توفوأسػػػػفرت النتػػػػائ  عػػػػف لمتت٘٘٘٘اي اٞ لمت،ٔي٘٘٘٘  لمتت٘٘٘٘اي

َلم٘٘٘٘٘   َلم٘٘٘٘  لتم٘٘٘٘مه توم ٘٘٘٘مامي ا فقٌ٘٘٘٘ لم٘٘٘٘تاٌمه ت٘٘٘٘عيفتو لمٌ ُا ف٘٘٘٘ي ت٘٘٘٘عيفتي لمٌ العٌ٘٘٘٘لو لم،٘٘٘٘
َي  تيٜ٘ ا الغ ٘و ف٘ي  ُاا اد٘وءه لم،ومتي٘  لمػٕم٘ي م  ٘و لمػ وتَ٘ لمتت٘اي لمتػتيَ٘ غ٘ٞ اعٌ٘لو لم،٘

َطل  َنا اااي٘ َم٘اٝ لمم٘وا َم٘اٝ لمتا ٘يعي ا ث٘ٝ لم ملتَا لمما اغي ا تلت و لمتَا لم اتي ا ثٝ لم
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َي  غل٘٘ي ت٘٘عيف  اات٘٘وَ لمال٘٘ي  فيم٘٘و  َلٝ لممت٘٘ لمتَ٘٘ا لم ات٘٘ي  لميٌاي٘٘ ا اتفاق٘٘ه ت٘٘عيف  لال ٘٘
َن لمت٘ي تل٘ل  َم٘اٝ لمم٘٘وا َه 32غٌٌ٘٘ و ف٘ي لمت٘عيف  )يتػل٘ٚ توم٘تاٌلٝ لم َم٘٘مطوا ف٘ي ع٘يٞ لقتت٘٘  )

٘٘و تفاق٘٘ه ت٘٘عيف  اات٘٘وَ لمال٘٘ي  ف٘٘ي لم٘٘تاٌلٝ  َلٝا اي ط َم٘٘اٝ فق٘٘ٔ ف٘٘ي ت٘٘عيف  لال ٘٘ غل٘٘ي ثعث٘٘  
ُاا ايٍ٘٘٘ل لمع٘٘٘وٜ فيم٘٘٘و يتػل٘٘٘ٚ توم٘٘٘تاٌلٝ لمتَ٘٘٘ا  لمتَ٘٘٘ا لم ات٘٘٘ي  ف٘٘٘ي لمتػتيَ٘٘٘ غ٘٘٘ٞ اعٌ٘٘٘لو لم،٘٘٘

 لمتا يعي .

َلم   - ُله لالموم٘ي  لمت٘ي قٌ٘م و  ا  م (36)(2002) إيناس أبو يوسؼمػه ٌ َتي َتٌ اتعليٜ لمم
َليَ٘٘٘  َييي٘٘٘  ف٘٘٘ي فت ُم٘٘٘  تي ٘٘٘  ات٘٘٘يٞ لما ي٘٘٘وه لممتعٌ٘٘٘ن لالم َن لال َلق٘٘٘ي ف٘٘٘ي  ٌل لمأ٘٘٘وم لمت٘٘٘عفي لمػ

َتت٘٘٘  1998 َي٘٘٘  د٘٘٘وءه ف٘٘٘ي لمم َيَ لًاتو َي٘٘٘  لممتمثل٘٘٘  ف٘٘٘ي لالات٘٘وَ المتق٘٘٘و ا اد٘٘وءه لمم٘٘٘وٌن لًاتو
َلم٘٘  ف٘٘ي مػومدت ٘٘و مماتل٘٘ٙ  لالام٘٘ي م٘٘ٞ ت٘٘يٞ لال ٘٘يوٜ لمت٘٘عيف  لمت٘٘ي لم٘٘تاٌمت و يٜ٘٘ ت٘٘عٙ لمٌ

َا ا ات ٘٘وت   َلم٘  م٘٘الٌ لم٘ َتت٘٘  لمثو ي٘  ف٘٘ي يٜ٘ ت٘٘عٙ لمٌ َلٚا تلي ٘٘و ف٘ي لمم ُم٘  م٘٘ع لمػ٘ اعٌ٘لو لال
ُم٘٘ ا عي٘٘و  َ و الم٘٘توم لال َلٝ المقوٌم٘٘ي  ف٘٘ي تفم٘٘ي لمأ٘٘وم لمت٘٘عفي ف٘٘ي يٜ٘٘ م٘٘ٞ ت٘٘عيفتي لال ٘٘

َا ُم٘ ا ايٌه لمت٘عيفتوٞ غل٘ي اٞ لالم٘ٝ لممتعٌ٘ن امد ٘  لمتفت٘يّ اغل٘ي  م٘ و تتلَ٘ مم٘الام  غ٘ٞ لال
َيٓ م٘٘٘ٞ  َت  اٍم٘٘٘ٛ تتع٘٘٘ َلٚ ا ٘٘٘ ُم٘٘٘وه م٘٘٘ع لمػ٘٘٘ َئو ي٘٘٘و يف٘٘٘تػعٞ لال يم٘٘٘و اٞ لما ي٘٘٘وه لممتعٌ٘٘٘ن ات
ُم٘ ا عي٘و ايٌ٘  َ  الم٘توم لال َيي٘ي ف٘ي تت٘ا لمت يا ي ا في عيٞ لاتلٙ لمأوم لمت٘عفي لالم

ُم  توً وف   م  اداٌ ام٘لع  ٌ اليمي في  ٍ  لال م٘وَ  ٘ومٜ ف٘ي اٞ تٌلٝ عميٞ  ا لممتم لم
َلٚ.  لمػ

َلم   - ٘والٙ لمت٘ي يق٘اٝ ا (37)(2002) يدري عبد المجيدلمت ٌفه ٌ َٙ غلي يوف  لالٌالَ المٕا لمتػ
َ ٘٘وتي  ُم٘٘  ع٘٘وٌو لالقتَ٘٘ لً َن ا ت ٘٘و ل تت٘٘وٜ م٘٘ٞ عي٘٘و لمػ وتَ٘٘ المام٘٘والٜ لممم٘٘تاٌم  ف٘٘ي  ٌل

َه لم ت٘٘٘وال  غ٘٘٘ٞ اٞ ت٘٘٘عيف  لمافٌ٘٘٘ د٘٘٘وءه ي٘٘٘أ1997 ٘٘٘افمتَ غ٘٘٘وٝ  7لمٍ٘٘٘  اق٘٘٘ع ف٘٘٘ي  يثَ ا اام٘٘٘ف
َ ا التفق٘ه  ُم ا الغتمٌه في ت وام و ات،ٔيت ٘و غل٘ي لمٔ٘وتع لمات٘ َي  ل تمومطو توال لمتعٙ لممت
َطل  لمتعٙ لمٌامي  غلي اٞ  ٍل لمعوٌو يػٌ اماا اغم٘وٜ لمػ ٘ٙ ف٘ي متَ٘ا ا ٘ا يػيِ٘ قٌَ٘طل يتي٘
َت٘٘٘  لمت٘٘٘عٙ لمٌامي٘٘٘  مٍتع٘٘٘   ٌ٘٘٘ لمم٘٘٘يوي لالدو ٘٘٘م ف٘٘٘ي  ٍ٘٘٘   م٘٘٘ٞ لمتأ٘٘٘ئ مم فٍي٘٘٘ ا يم٘٘٘و لغتت

َي  لم وم  لمتي مٝ ت  ٌ مٞ قتٜ مثٜ  ٍ  لمعالٌو.لمم ٔق    لالث

َلم٘٘٘   - َٙ غل٘٘٘٘ي عد٘٘٘ٝ ل  تم٘٘٘٘وٝ   م٘٘٘٘ ا (38)(2002) ميػػػػا محمػػػػد كامػػػػؿ الطرابيكػػػيم٘٘٘ػه ٌ لمتػ٘٘٘
َي  ف٘٘٘٘ي  َي ا اتعليٜ٘٘٘٘ لالٌلء لمت٘٘٘٘عفي ملت٘٘٘٘عٙ لممت٘٘٘٘ تو تفو ٘٘٘٘  لالقت٘٘٘٘ي ف٘٘٘٘ي لمت٘٘٘٘عٙ لممت٘٘٘٘

َي  تميوم٘٘  ل َيَ٘٘ لممتتػ٘٘  ٌلاٜ٘٘ يٜ٘٘ مػومدت ٘٘و مع تفو ٘٘ ا ايٍ٘٘مٛ مٌ٘٘  ت٘٘أثَ لمت٘٘عٙ لممت٘٘ متع
َلٝ لغتمٌ٘٘ه غل٘٘ي ف ٘٘اٞ  ت٘٘عيف  ف٘٘ي مػومد٘٘  ل  تفو ٘٘ ا اتات٘٘له لم ت٘٘وال   م٘٘ي اٞ ت٘٘عيف  لال ٘٘
َله المتعقيق٘٘٘وه ف٘٘٘ي ت،ٔي٘٘٘  ما ٘٘٘اغوه ل تفو ٘٘٘   َيَ الممق٘٘٘و ه المع٘٘٘ال لالات٘٘٘وَ الالغمٌ٘٘٘ن المتق٘٘٘و

َ   تتعيف  لمافٌ لمتي ل تمه توالاتوَ الممق٘و ه الالغمٌ٘ن المي َيَا ل قتيا مقو َيي٘وتيَ المتق٘و و
َيي٘٘وتيَ الالعوٌي٘٘و. الغتمٌ٘٘ه لمت٘٘عٙ  مقوتٜ٘٘ ل تم٘٘وٝ ت٘٘عيف  لالم٘٘تٖا توالات٘٘وَ الالغمٌ٘٘ن الميو
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اليم٘٘٘٘ي مت،ٔي٘٘٘٘  ل تفو ٘٘٘٘   َلٝ المافٌ٘٘٘٘( غل٘٘٘٘ي اي٘٘٘٘و ه لال ت٘٘٘٘وء يمتٌَ٘٘٘٘  َي  لميامي٘٘٘٘  )لال ٘٘٘٘ لممت٘٘٘٘
 ََ َي  غل٘٘ي مع َ ٘٘  تت٘٘عيف  لالم٘٘تٖا لالم٘٘تاغي ا يم٘٘و لغتمٌ٘٘ه لمت٘٘عٙ لممت٘٘ ي ٘٘و لالقت٘٘ ا مقو

َلٝ  ُلٌ  ٍل ل غتم٘وٌ ف٘ي ت٘عيف  لال ٘ في  قٜ لالعٌلو الممػلاموه لممتػلق  تو تفو   لالقت ا ا
َدييٞ لمٍ٘٘٘يٞ  َلم٘٘٘لي و لما٘٘٘و َت٘٘٘  مم َلٝ غل٘٘ي  توع٘٘٘  لمف َت٘٘٘ه لال ٘٘٘ ا يم٘٘٘و ع َ ٘٘  تومافٌ٘٘٘ الالم٘٘٘تٖا مقو

َل ي لممعتل  ممالفوت و تأاتوَ ل تفو   لالقت . َملت ٝ ممالقع لالعٌلو توال  ا

َلم٘  لم٘ت ٌفه  - تعليٜ٘ م ٘ماٞ ا Christine M. Rodigue (2002)(39)كريسػتيف روديػ  ٌ
َن لمػ٘وممي الم د٘اٝ غل٘ي مقَ٘ لمت ت٘وداٞ  َيُ٘ لمتد٘و ُم٘  تفديَ٘ م َي  لمتي ت وامه ا لمقتْ لًاتو

 Losا اٍم٘٘ٛ ف٘٘ي ت٘٘عيف  م٘٘اِ ا دل٘٘اِ ت٘٘ويمُ )2001ف٘٘ي لمع٘٘وٌ  غ َ٘٘ م٘٘ٞ م٘٘تتمتَ غ٘٘وٝ 

Angeles Times  َ٘٘٘لم٘٘٘   م٘٘٘  ل تم٘٘٘وٝ ( المت٘٘٘ي تتٌَ٘٘٘ ف٘٘٘ي ا ي م٘٘٘اِ ا دل٘٘٘اِا اتات٘٘٘له لمٌ
َ ا  َلمي الً م٘٘و ي ملع٘٘وٌو ايثَ٘٘ م٘٘ٞ لمدو ٘٘م لمتفم٘٘ي َٓ لمدو ٘٘م لمٌ٘٘ َييُ غل٘٘ي غ٘٘ َيٌ٘٘ن  ت٘٘ومت لمد
ُن غل٘ي مٌ٘لَ ل ث ت٘ي غ َ٘ ام٘تاغطو لمت٘ي  َ ٘و م٘ٞ ايثَ٘ لالفي٘وَ لمت٘وَ َن لم د٘اٝ ارثو عيو يو ه في٘

ُن غل٘٘ي مٌ٘٘لَ %ا تع ٘٘و لمتعقي٘٘ٚ ف٘٘ي ل18.5تل٘٘ه لمع٘٘وٌوا اٍم٘٘ٛ ت م٘٘ت   ٘٘  المت٘٘ي يو ٘٘ه ت٘٘وَ َث ميو
ُم٘  المت٘ي يو ٘ه 10.2اموتيع مٞ ل ث تي غ َ امتاغطو ت مت  6 ٌَاٌ لمفػٜ غل٘ي لال َن  %ا ثٝ في

َتػ٘٘  ام٘٘وتيع م٘٘ٞ لث ت٘٘ي غ َ٘٘ ام٘٘تاغطو ت م٘٘ت   َن  غ٘٘وٌن 9.9م٘٘والٌن ممٌ٘٘ن ا %ا ف٘٘ي ع٘٘يٞ عت٘٘له في٘٘
َد٘٘ع ٍم٘٘٘ٛ  1.6لًغم٘٘وَ غل٘٘٘ي  م٘٘ت   ٘٘٘اليل  م٘٘ٞ لمت،ٔي٘٘٘  تل،٘٘ه  َلم٘٘  ت٘٘٘ٝ ا اقٌ٘٘٘ ي م٘٘  اٞ تل٘٘٘ٛ لمٌ

ُم . َن مٞ لال َعل  متي َلؤ و في م   د

 تعقيأل عمي الدراسات السابقة:
َتي٘٘ ا    ا ٘٘  يععٕ٘٘ ال٘٘ا لمميتت٘٘   - ُم٘٘وه لمػ َلم٘٘وه لمم٘٘وتق  تت ٘٘وٜا لال َ ٝ م٘٘ٞ ل تم٘٘وٝ لمٌ غل٘٘ي لم٘٘

َت٘ي  مم٘و يدػٜ٘  َتي٘ع لمػ َله لم َتي  تػٌ٘  ث٘ا ُموه لمم ٔق  لمػ َلموه تت وٜا ا َتي  مٞ اي  ٌ  ٍ٘  لمػ
َتي . َل طو في لمميتت  لمػ َلم  تقٌٝ   وف  غلمي  دٌيٌن تمٌ ف  لمٌ

َلم٘٘وه لمم٘٘وتق  اٞ لمت٘٘عوف  تػتتَ٘٘ م٘٘ٞ لممت٘٘وٌَ لمم م٘٘  مٌ٘٘  لمدم َ٘٘ا ف٘٘ي لمعتٜ٘٘ا  - تي ٘٘ه لمٌ
 غلي لممػلاموها عتي في ٕٜ ل ت وَ لمف واليوه.

ُم٘وه لم - َتٌ٘ لال ُم٘وه غل٘ي لمدو ٘م لمتعليل٘ي ف٘ي  َلم٘وه  غ٘عٝ لال ُه مػٕٝ ٌ ماتلف٘ ا لالمَ٘ َي
َا  و. َلم  اتعقيٚ ا ٌلف و اف َلم  لمميٌل ي  ا مي  في لمٌ  لمٍ  يػٔي مٞ لمٌ

 فروضىالدرادة:ى-دادًدا

َدوه لممتعاثيٞ غلي مقيوِ الفرض األوؿ َاٚ ٍله ٌ م   عتوالي  تيٞ متامٔوه ٌ ن تادٌ ف
َلفي   َله لمٌيماد َي  تتػوط ملمت،ي َا ي  لممت ا الممٞا المممتا  يثوف  لمتاٌلٝ لمتعٙ لًميت  لم ٖا

 لًقتتوٌ  لًدتموغيا معٜ لًقوم  ن
ُم  لميم ي  الفرض الثاني َف  توال َدوه لممتعاثيٞ غلي مقيوِ لممػ َاٚ تيٞ متامٔوه ٌ ن  تادٌ ف

َي  . َا ي  لممت  تتػوط ميثوف  لمتاٌلٝ لمدم َا ملتعٙ لًميت
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َا ي  ن تادٌ غعق  ٍله ٌ م   عتواليوط تيٞ مٌتوغالفرض الثالث تموٌلممتعاثيٞ غلي لمتعٙ لًميت
ُم   . َفت ٝ توال ُم  لميم ي ا اممتاتمػ َي  يمتٌَ ملمػلاموه غٞ لال  لممت

ُم  لميم ي  الفرض الرابع ن  تادٌ غعق  ٍله ٌ م   عتوالي  تيٞ ممتا  ل تموٝ لممتعاثي تمتوتػ  لال
ُم  لميم ي    َفت ٝ توال َي ا اممتاتمػ َا ي  لممت  .تومتعٙ لًميت

َتتؤي  ٌلم   عتواليطو تيٞ مٌ  لغتموٌ لممتعاثيٞ غلي لمتعٙ ن الفرض الخامس تادٌ غعق  ل
َتت   َفي  المادٌل ي  المملايي  لممت ُم  لميم ي ا الآلثوَ لممػ َفت ٝ توال َي ا اممتا  مػ َا ي  لممت لًميت

َي . َا ي  لممت  غلي لغتموٌ ٝ غلي لمتعٙ لًميت
 نوعىومنهجىالدرادة:ىىى-دابعًا

  َ َن لم٘٘تاٌلٝ لمدم َ٘٘ا لممت٘٘ َلم٘٘وه لمات٘٘في ا عي٘٘و لم٘٘ت ٌفه تات٘٘يٙ ٕ٘٘و  َلم٘٘  م٘٘ٞ لمٌ تػٌ٘٘ لمٌ
َي٘٘٘   ٍ٘٘٘ل ل م٘٘٘تاٌلٝ م٘٘٘ٞ رث٘٘٘وَ  َي ا امويت َا ي٘٘٘  لممت٘٘٘ َفي٘٘٘  ا ملت٘٘عٙ لًميت ميوم٘٘٘ي  غل٘٘٘ي ٝ. الم٘٘٘تاٌمه مػ

َ  ملاق٘٘ٙا غل٘٘ي مػٌ٘٘ ه لم٘٘تاٌلم ٝ الغتم٘٘وٌ ٝ غل٘٘ي لمت٘٘عٙ  م٘٘    لممم٘٘  مػي ٘٘  م٘٘ٞ لمدم َ٘٘ا لممت٘٘
َفت ٝ تتل٘٘٘ٛ  ُم٘٘٘  لميم ي٘٘٘ ا اغعق٘٘٘  ٍم٘٘٘ٛ تمم٘٘٘تايوه مػ٘٘٘ َا ي٘٘٘  ف٘٘٘ي لمعتٜ٘٘٘ا غل٘٘٘ي لممػلام٘٘٘وه ت ٘٘٘أٞ لال لًميت

ُم .  لال
ىمجتمعىورونةىالدرادة:ى-ثامنًا

َ ا ات٘٘٘٘ٝ لاتي٘٘٘٘وَ غي ٘٘٘٘٘  غ ٘٘٘٘الالي  تل٘٘٘٘٘ل  َلم٘٘٘٘٘  لمدم َ٘٘٘٘ا لممت٘٘٘٘٘ َ  ف٘٘٘٘ي  ٍ٘٘٘٘  لمٌ يمثٜ٘٘٘٘ لممدتم٘٘٘٘ع لمت ٘٘٘٘٘
ُي٘٘٘٘ع لممت 400قالم ٘٘٘٘و) ُيػ ٘٘٘٘و تأم٘٘٘٘لام لمتا ٌَ (  ات٘٘٘٘ٝ تا ٌَن( ميٜ٘٘٘٘ معوفٕ٘٘٘٘  م٘٘٘٘ٞ 100م٘٘٘٘وا  تالق٘٘٘٘ع )مف٘٘٘٘ مف٘٘٘٘

َاغ٘٘ي ف٘٘ي لاتي٘٘وَ لمػي ٘٘  اٞ تي٘٘اٞ ممثل٘٘  ات ٖ٘٘ا  َي (ا ا َقي ا لًم٘٘ي ٌ َنا ت ٘٘ي م٘٘ايٙا لم ٘٘ معوفٕوه)لمق٘٘و 
َلفي  ملمتعاثيٞ.  َله لمٌيماد  لممت،ي

ىأداةىجمعىبواناتىالدرادةىالمودانوة:ى-تادعًا
  ٌَ َلم٘٘  لمقوتل٘٘  ت٘ٝ تت٘٘ميٝ ت٘٘عيف  لًمتقت٘٘وء معدوت٘٘  غل٘٘ي تم٘وؤ ه لم َله لمٌ لم٘٘ ا ات ٘٘م ه مت،ي٘٘

َا ي٘٘٘ ا امم٘٘تا  ل  تم٘٘٘وٝ لمميوم٘٘يا امقي٘٘٘وِ  ملقي٘٘وِ م٘٘ٞ عي٘٘٘و مػٌ٘٘ ه اا م٘٘٘ؤ لم٘٘تاٌلٝ لمت٘٘عٙ لًميت
َن غل٘ي مدماغ٘  م٘٘ٞ  َٓ ل م٘٘تمو َي٘ٚ غ٘ َ  غ٘ٞ ٔ ُم٘  لميم ي٘ . ات٘٘ٝ لمتأيٌ٘ م٘ٞ لمتٌ٘ٚ لمٕ٘٘و  َف٘  توال لممػ

َن تأ ٌ٘٘٘لٙ (40لممعيم٘٘٘يٞ لممتاتت٘٘٘يٞ ف٘٘٘ي مد٘٘٘وٜ لمتع٘٘٘و الًغ٘٘٘عٝ) َتت٘٘٘ؤ ل م٘٘٘تمو ا ملعي٘٘٘ٝ غل٘٘٘ي مٌ٘٘٘  ل
َلء لاتت٘٘وَ  َي٘٘ٚ  د٘٘ َن غ٘٘ٞ ٔ َلم٘٘ . ات٘٘ٝ لمتعق٘٘ٚ م٘٘ٞ ثت٘٘وه ل م٘٘تمو َله لمٌ َت و غل٘٘ي قي٘٘وِ مت،ي٘٘ َلم٘٘ ااقٌ لمٌ

ُم ٘ي مٌت٘  ام٘تٖا ت٘يٞ 10عيو تٝ  غوٌن لمتٔتيٚ غلي )Re-Testلمثتوه  %( مٞ  دم٘ومي لمػي ٘  تفوتٜ٘ 
 %(.92مٜ لمثتوه تيٞ لمتٔتيقيٞ المٍ  تلل )لمتٔتيقيٞ لالامالمثو يا اتٝ عموم مػو

ىمقاووسىالدرادة:ى-راذرًا
َٓ لماتٜا  م  اقت   َلم  غل  مدماغ  مٞ لممقوييِ لمتي تٝ تتميم و ات وؤ و  ت، تػتمٌ  ٍ  لمٌ
َلم ا امٍمٛ ف ٞ لممقوييِ  َٓا المتموؤ ه لمتي ت م ت ٝ لمٌ َله لمف قٌَ مميٞ مٞ  تٔ قيوِ مت،ي

 نتػتمٌ غل  مو يلي
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َن غ٘ٞ مقي٘وِ يتي٘اٞ مقياس كثافة اسػتخداـ الفػحؼ اإللكترونيػة المفػرية: -1 ا ٘ا غت٘و
َي  اغٌٌ٘  َا ي٘  لممت٘ َٓ ملت٘عٙ لًميت َن ل متقت٘وء عٜ٘ا مػٌٜ٘ لمتػ٘ مٞ م٘ؤلميٞ ف٘ي لم٘تمو

َد٘٘وه لممقي٘٘وِ ت٘٘يٞ ) َلاي مدمٖ٘٘ا ٌ َٓا ايت٘٘ َد٘٘وها ات ٘٘وء غل٘٘  ٍم٘٘ٛ ت٘٘ٝ 7-1م٘٘وغوه لمتػ٘٘ ٌ )
 فالوها  ينتقميٝ لممتعاثيٞ  م  ثعو 

.2-1مٞ ) -1/1  ( قليلي لمتػَٓ
َٓ.5-3مٞ ) -2/1  ( متامٔي لمتػ
َٓ.7-6مٞ ) -3/1  ( يثيفي لمتػ
َن غ٘٘ٞ مقي٘٘وِ مقيػػاس دوافػػع االعتمػػاد عمػػى الفػػحؼ اإللكترونيػػة المفػػرية: -2 ا ٘٘ا غت٘٘و

َي ا اي قم٘٘٘٘ٝ  م٘٘٘  مق٘٘٘وييِ ملف ٘٘٘٘ٝا  َا ي٘٘٘  لممت٘٘٘ ٌالف٘٘٘ع لغتم٘٘٘وٌ لممتع٘٘٘اثيٞ غل٘٘٘٘  لمت٘٘٘عٙ لًميت
َد٘وه لممقي٘وِ ت٘يٞ )المتادي٘ ا ال َلاي مدمٖ٘ا ٌ َد٘وها ات ٘وء غل٘  ٍم٘ٛ ت٘٘ٝ 9-3متم٘لي ا ايت٘ ٌ )

 تقميٝ لممتعاثيٞ  م  ثعو فالوه  ين
 ( م افٓ ل غتموٌ.4-3مٞ ) -1/2
 ( متامٔي ل غتموٌ.7-5مٞ ) -2/2
َتفػي ل غتموٌ.9-8مٞ ) -3/2  ( م
إللكترونيػة مقياس مستوى مفػدايية المضػموف المتعمػؽ باألزمػة اليمنيػة بالفػحؼ ا -3

َن غ٘٘٘٘ٞ مقي٘٘٘٘وِ تدميػ٘٘٘٘ي ت٘٘٘٘ٝ تت٘٘٘٘ميم  مقي٘٘٘٘وِ متٌ٘٘٘٘لقي  لمم ٘٘٘٘ماٞ مٌ٘٘٘٘  المفػػػػرية: ا ٘٘٘٘ا غت٘٘٘٘و
لممتعاثيٞا مٞ عيو لممتٌ٘لقي  ات٘ع  ام ٔقي٘  لمم ٘ماٞ مٌ٘ي ٝا ايتي٘اٞ  ٍ٘ل لممقي٘وِ م٘ٞ 

َله تعي٘٘٘و يتٌ٘٘٘  لممتع٘٘٘اثيٞ م٘٘٘الفقت ٝ اا غٌ٘٘ٝ م٘٘٘الفقت ٝ اا ييا ٘٘٘اٞ معويٌ٘٘٘يٞا اتٍ٘٘٘مٛ 8) ( غت٘٘و
َد٘٘وه َد٘٘ ا عي٘٘و ت٘٘ٝ تقم٘٘يٝ لممتع٘٘اثيٞ  م٘٘  ث٘٘عو 24-8يٜ٘٘ لمقي٘٘وِ ت٘٘يٞ ) يي٘٘اٞ مدمٖ٘٘ا ٌ ٌ )

 فالوه يوآلتين
 ( متٌلقي  لالاتوَ مٌ  لممتعاثيٞ م اف   مٌي ٝ.12-8مٞ ) -1/3
 ( متٌلقي  لالاتوَ مٌ  لممتعاثيٞ متامٔ  مٌي ٝ.19-13مٞ ) -2/3
َتفػ  مٌي ٝ.24-20مٞ ) -3/3  ( متٌلقي  لالاتوَ مٌ  لممتعاثيٞ م
ا ٘ا س مستوى االىتماـ بمتابعة األزمة اليمنية بالفػحؼ اإللكترونيػة المفػرية:مقيا -4

َن غٞ مقيوِ تدميػي مياٞ مٞ ) ُم٘  لميم ي٘  9غتو َله تقيِ مٌ  ل تموٝ لممتعاثيٞ لال ( غتو
َن ت٘يٞ ) َد٘وه يٜ٘ غت٘و َلاي مدمٖا ٌ َي ا اتت َا ي  لممت َد٘وها عي٘و 3-1تومتعٙ لًميت ٌ )

َد  ) َن ل1تػتَ لمٌ َد٘  )( غٞ  ٌ ُم ا اتػتَ٘ ٌ ( غ٘ٞ ل تم٘وٝ لممتع٘اثيٞ 2 تموٝ لممتعاثيٞ توال
َد٘  ) ( غ٘ٞ ل تم٘وٝ لممتع٘اثيٞ ت ٘يٜ ٌلال٘ٝا اتٍ٘مٛ يي٘اٞ مدمٖ٘ا 3في تػٓ لالعيوٞا اتػتَ ٌ

َدوه يٜ لمقيوِ تيٞ ) َد  عيو تٝ تقميٝ لممتعاثيٞ  م  ثعو فالوه يوآلتين9-27ٌ ٌ ) 
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 ( ممتا  ل تموٝ م افٓ.14-9مٞ ) -1/4
 ( ممتا  ل تموٝ متامٔ.21-15مٞ ) -2/4
َتفع.27-22مٞ ) -3/4  ( ممتا  ل تموٝ م

 مقياس مستوى المعرفة باألزمة اليمنية: -5
ُم  لميم ي  تدمع تيٞ لم  ؤ 10ا ا مقيوِ مياٞ مٞ )      َف  توال ( ا  ٔ  مٞ ا  ٔ  لممػ

ُم  مٌ   َف  توال َدوه لمفػوٜ ا يَ لمفػوٜا اي ٌٙ  م  تيوٞ ممتا  لممػ َلاي مدمٖا ٌ لممتعاثيٞا اتت
َن تيٞ ) َد  )3-1يٜ غتو َدوها عيو تػتَ لمٌ َد  1( ٌ َف  مٌ  لممتعاثيٞا اتػتَ ٌ َن لممػ ( غٞ  ٌ

َد  )2) َف  مٌ  لممتعاثيٞ في تػٓ لالعيوٞا اتػتَ ٌ َف مٌ  لممتعاثيٞ 3( غٞ لممػ ( غٞ لممػ
َدوه يٜ لمقيوِ تيٞ ) َد ا عيو تٝ تقميٝ لممتعاثيٞ 30-10ت يٜ ٌلالٝا اتٍمٛ يياٞ مدمٖا ٌ ٌ )

  م  ثعو فالوه يوآلتين
َف .16-10مٞ ) -1/5  ( ممتا ن م افٓ لممػ
َف .23-17مٞ ) -2/5  ( ممتا ن متامٔ لممػ
َف .30-24مٞ ) -3/5 َتفع لممػ  ( ممتا ن م

 الحاديىرذر:ىالمعالجةىاإلحصائوةىللبوانات:

ٌاوم ٘٘و  م٘ي لمعوم٘٘م لآلم٘٘يا     َميُ٘ لمتيو ٘٘وه الا َلم٘  لمميٌل ي٘٘ ا ت٘٘ٝ ت تػٌ٘ ل  ت ٘٘وء م٘ٞ دم٘٘ع تيو ٘٘وه لمٌ
َ ٘٘٘٘٘وم     لمع َلى لم ت٘٘٘٘٘وال  لًعت٘٘٘٘٘والي  توم٘٘٘٘٘تاٌلٝ ت ُم٘٘٘٘٘  لًعت٘٘٘٘٘والي  ملػل٘٘٘٘٘اٝ ث٘٘٘٘٘ٝ مػومدت ٘٘٘٘٘و اتعليل ٘٘٘٘٘و الم٘٘٘٘٘تا

َله لًعتوالي  لمتومي  في ت ا ل دتموغي  َلم نتٝ لملداء لمي لممػومعه ال اتتو  عليٜ تيو وه لمٌ
 . َله لمتمئ  الم مم لممالاي َل  لمتي

 . َي َلفوه لممػيو  لممتامٔوه لمعموتي  ال  ع
 2لاتتوَ يو (Chi Square Test َله َيٞ م٘ٞ لممت،ي٘ َلم  لمٌ م  لًعتوالي  ملػعق  ت٘يٞ مت،ي٘ ( مٌ

 (Nominalل ممي  )
 ( َلاتت٘وT- Test َٞٚا ت٘ي َلم٘  لمٌ م٘  لًعت٘والي  ملف٘ لممتام٘ٔوه لمعم٘وتي  ممدم٘اغتيٞ م٘ٞ ( مٌ

َله لمفال  اا لم مت  )  (  Interval Or Ratioلممتعاثيٞ في اعٌ مت،ي
 ( َٞم٘٘٘ا َتت٘٘٘ؤ تي َلم٘٘٘   ٌ٘٘٘ن التد٘٘٘و  لمػعق٘٘٘  PearsonCorrelation Coefficientمػومٜ٘٘٘ ل ( مٌ

َيٞ مٞ ممتا  لممموف  اا لم مت . َتتؤي  تيٞ مت،ي  ل 

 ( ٌ٘تعليٜ٘ لمتت٘ويٞ ٍا لمتػٌ٘ لمالعOneway Analysis of Variance َٝ٘لط توم َٙا لاتت٘و ( لممػ٘
ANOVA  َٞٚا ت٘٘يٞ لممتام٘٘ٔوه لمعم٘٘وتي  اليثَ٘٘ م٘٘ٞ مدم٘٘اغتي َلم٘٘  لمٌ م٘٘  لًعت٘٘والي  ملف٘٘ مٌ

َله مٞ  ٖا لممموف  اا لم مت  )  ( .Interval Or Ratioمٞ لممتعاثيٞ في اعٌ لممت،ي

َد  ث َله لًعتوالي  غ ٌ ٌ %( فأيثَا ا  غ ٌ ممتا  95ق  )اقٌ تٝ قتٜا  توال  ل اتتو
 ( فأقٜ .0.05مػ اي ) 
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ىنتائجىالدرادة:ىىى-الثانيىرذر
 نتائ  الدراسة الميدانية: ( أ

 المبحوثيف لمفحؼ اإللكترونية المفرية: معدؿ استخداـ -1
 

 (6جدول )
 معدل استخدام المبحوثٌن للصحف اإللكترونٌة المصرٌة

 % ؾ معدؿ اإلستخداـ 
 %9.8 39 ٌلالموط 
 %51.0 204 اعيو وط 
َلط   % 39.2 157  وٌ

 100.0 400 المجموع
َٓ  يَ م تٕم  تيٞ  - َا ي  تعٕ  تمػٌ ه تػ ت يَ تيو وه لمدٌٜا لمموتٚ اٞ لمتعٙ لًميت

َلٌ لمػي  ا عيو ايٌ  تٙ لممتعاثي تأ  ميمتاٌما  و اعيو وط ات مت  ) َه لم توال  51.0اف %(ا اا و
َلط دوءه في يمتاٌما  وتأٞ مٞ  َتت  لمثو ي  ت مت  )  وٌ %(ا في عيٞ يوٞ لمٍيٞ 39.2لمم

 %(.9.8يمتاٌما  و ٌلالموط  ت مت  )
َلٌ لمػي  مػٌٜ عَْ لوتككؼ ىذه النتيجة أف  - َي   ف َا ي  لممت َلءن لمتعٙ لًميت غل  ق

الي  لمتعٙ تتف  غوم   َلدع مػٌ ه قو تٌَا في  ٔوٚ لممٌ  لممتامٔا ايميٞ تفميَ ٍمٛ  م  ت
َن المتي اماديو. َي  الالاتوَ لممتا َ و مٞ اموالٜ تػتمٌ غلي لمتقو  اموٝ ل ت وَ لمف واليوه ا ي

-   َ َلم   مميوء لمتعي َاه  ا(41) تتفٚ  ٍ  لم تيد  مع ٌ َلم   افوء غتٌ لما٘ومٚ ث٘ َلم٘   غتٌ٘ (42) اٌ  ا اٌ
 َ ُيُ٘٘٘ ال٘٘٘ٙ اليٜ٘٘٘ لمدت٘٘٘ا َ (43) لمػ َلم٘٘٘   امدٌ٘٘٘ معمٌ٘٘٘ اليٜ٘٘٘ ات٘٘٘ا د٘٘٘  ا عي٘٘٘و تات٘٘٘له تل٘٘٘ٛ (44)  ا اٌ

. َلءن لمتعٙ مٌ  لمدم َا َلموه  م  تامٔ مػٌ ه ق  لمٌ
َلم٘٘   مفت٘٘وي معمٌ٘٘٘ ادػي٘٘  تلػيٌ٘٘ - َع(45) تاتل٘٘ٙ  ٍ٘٘  لم تيد٘٘  م٘٘٘ع ٌ َلم٘٘   م ٘٘٘  غتٌ٘٘ لم٘٘ مٞ مت٘٘٘ل   ا اٌ

َا ي٘٘  مٌ٘٘  (46)اعمٌ٘  َلءن لمت٘٘عٙ لممٔتاغ٘   الًميت َتف٘٘وٖ مػٌ٘ ه ق٘٘ َلم٘توٞ  م٘٘  ل ا عي٘٘و تات٘٘له لمٌ
.  لمدم َا

 
 كثافة استخداـ المبحوثيف لمفحؼ اإللكترونية المفرية: -2

 (6جدول )

 كثافة استخدام المبحوثٌن للصحف اإللكترونٌة المصرٌة

 % ؾ كثافة اإلستخداـ
َتفػ   %14.5 58 م
 %51.0 204 متامٔ 
 %34.5 138 م اف  
 100.0 400 المجموع
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يا   لمدٌاٜ لمموتٚ اٞ ايثَ مٞ  تٙ لممتعاثيٞ يوٞ مػٌٜ يثوف  لمتاٌلم ٝ ملتعٙ  -
َا ي  متامٔ  ت مت  ) %(ا في 34.5(ا تي مو يو ه يثوف  لمتاٌلم ٝ م اف   ت مت  )%51.0لًميت

َتفػ    %(.14.5ت مت  )عيٞ دوءه مٞ يو ه يثوف  لمتاٌلم  م
لممتعاثيٞ لمتي دوءه متامٔ ا عيو    ٝ يتفواتاٞ في  تػيِ  ٍ  لم تيد  يثوف  لمتاٌلٝ  -

ٌَ مٞ اعٜ  َاع  اموٝ لمف َله لممٔ َا ي   تمتم تػٌٌ ل اتيو ممتايوه لمتاٌلٝ لمتعٙ لًميت
َ  لممت اغ  غتَ اموالٜ ل تتوٜ لمماتلف . َدع ٍمٛ  مي عدلمتػَٓ ملم ماٞ لًاتو ٝ اممتا  اي

َا ي . ُموه لمماداٌن في لمموع  لمتي تعفُ لمدم َا  م  متوتػ   ٍ  لمتعٙ لًميت  لال
 الفترات المفضمة لدى المبحوثيف إلستخداـ الفحؼ اإللكترونية المفرية: -3

 (6جدول )
 الفترات المفضلة لدى المبحوثٌن إلستخدام الصحف اإللكترونٌة المصرٌة

 % ؾ الفترات المفضمة
َن   %12.5 50 تتوعوط  10 - 7لمتتوعي  مٞ لمفت

َن لم ع  مٞ  َلط  12 -10فت  ٕ 25 6.3% 
َن مٞ  َن لمٕ ي  %22.3 89 مموءط  5 -12فت
َن لممموء مٞ   %46.5 186 مموءط  10 - 5فت
َن لالام  مٞ  َن لمم   %33.0 132 م تتٙ لمليٜ 12 -10فت

َن لمممتٌن مٞ تػٌ موغ   َن لمم   %4.5 18 عت  لمتتوي 12فت
 444 مجموع َمْف ُسئموا

َي يوآلتين  - َا ي  لممت َله لمتاٌلٝ لممتعاثيٞ ملتعٙ لًميت َتيم فت يي ٙ لمدٌٜا لمموتٚ اٞ ت
َتت  لالام  ت مت ) َن لممموالي  لمم َن لالام  مٞ )46.5لعتله لمفت َن لمم  ( 12-10%(ا تلت و فت

َن 33.0م تتٙ لمليٜ ت مت  ) َن لمٕ ي َتيم لمثومو فت %(ا في عيٞ 22.3ت مت  )%(ا ادوء لمت
َن لمتتوعي  ت مت  ) َن لم ع  دوءه ت مت  )12.5دوءه لمفت َن 6.3%(ا امو فت َل دوءه فت %( اااي

َن ميعط ت مت  ) َن لمممتٌن مٞ تػٌ لمموغ  لمثو ي  غ   %(.4.5لمم 
َداغ ٝ مٞ لمػمٜ - ُم ٝ تػٌ  ُا لمتوعو  ٍ  لم تيد   م  اٞ مػٕٝ لممتعاثيٞ يتالدٌاٞ في م و  ايػ

َت و غلي مٌلَ لمياٝ ايتت    وٛ  في  ٍ  لالاقوها توً وف   م  ت ٖا لالاتوَ المما اغوه ااف
 عتوٌ العٌلو لمياٝ.
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 أىـ الفحؼ اإللكترونية المفرية التي يحرص المبحوثوف عمي تففحيا: -4
 (6جدول )

 أهم الصحف اإللكترونٌة المصرٌة التً ٌحرص المبحوثون علً تصفحها

 % ؾ الفحؼ
 %73.3 293 انيٌو انسابغ

 %66.4 264 األىزاو
 %35.5 142 انًصزي انيٌو

 %34.4 124 األخبار
 %18.3 73 انشزًق

 %16.4 64 انجًيٌريت
 %2.3 9 انٌفذ

 444 مجموع َمْف ُسئموا
َي  لمتي  ت يَ تيو وه لمدٌاٜ لمموتٚ تتٌَ تعيف  لمياٝ لمموتع - َا ي  لممت ا ٝ لمتعٙ لًميت

 َْ َلٝ ت مت  )73.3لممتعاثاٞ غلي تتفع وت مت  غومي  تل،ه )يع %(ا في 66.0%(ا يلي و لال 
َ  لمياٝ ت مت  ) َتت  لمثومث  لممت َلمتي يو ه 35.5عيٞ دوءه في لمم َتيم لالاتو %(ا يلي و في لمت

َلتع ت مت  ملمتعاثيٞ تل،ه ) َتيم لم َٚا )30.0في لمت َتت  لماومم  دوءتوم  %(ا 18.3%(ا افي لمم
َتت  لمموٌم  ت مت  ) َي  في لمم  %(.2.3%(اافي لالايَ تعيف  لمافٌ )16.0ثٝ لمدم ا

َه توقي لمتعٙ - َدع ٍمٛ  م  اٞ  اافقوط مل تيد  لمموتق  فأٞ تعيف  لمياٝ لمموتع تتٌ اي
َلٌله تعفي  مو مه في دٍتعيف  لمياٝ لمموتع  دعه في تعقي م لمدم َا  مي و ف عط ٚ غٌن ل ف

ُ   اما اغي وغٞ تقٌيٝ مػومد َ ا  ه متال توً وف   م  ا  و تعٕ  تمتٌلقي  مٌ  لمدم َا لممت
 . تيد  لمثق  فيمو تقٌم  مٞ مػلاموه

َلٝ تػتتَ ايثَ لمتٙ لمقامي   - َتت  لمثو ي  ٍمٛ اٞ تعيف  لال  َلٝ في لمم ادوءه تعيف  لال 
ٌطل  َي  اموٌي   والل ا يمو ا  و ت ٝ غٌ َعاٞ ل ت وَطلا امٌي و  ميو يوه ت  يتيَطل مٞ لميتوم لمٍ  ئ

اد وه  َٕ متػٌٌن عاٜ لمػٌيٌ مٞ لمق ويو امػومد  لالعٌلو ت يٜ متػمٚا ممو يدػل و تعٕي 
 َ َتفع مٌ  لمدم َا لممت َلءن م َ . ا تمػٌٜ ق َلم   مميوء لمتعي  ا عيو (47) تتفٚ  ٍ  لم تيد  مع ٌ

َتيم َيُ لالٜا مت َلٝ دوءه في لمم َلءن لمتعٙ لمقامي  مٌ  غي    تاتله  م  اٞ تعيف  لال  ق
َيُ لمثوموا تاتلٙ  َي  في لمم َيُ لمثو يا ثٝ تعيف  لمدم ا َلم  يلي و تعيف  لالاتوَ في لمم لمٌ

َ و معمٌ عتيم َلم   معمٌ  َي  دوءه (48)  ٍ  لم تيد  مع ٌ َيٌن لمدم ا  ا عيو تاتله  م  اٞ د
َلم  مٞ لم توم  َلءت وا يلي و تعيف  في مقٌم  لمتعٙ لمتي تعَْ غي   لمٌ لمدومػي غل  ق
َيُ لمثومو َيُ لمثو يا ثٝ تعيف  لالاتوَ في لمم َلٝ في لمم  .لال 
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 دوافع استخداـ المبحوثيف لمفحؼ اإللكترونية المفرية: -5
 (6جدول )

 دوافع استخدام المبحوثٌن للصحف اإللكترونٌة المصرٌة

 % ؾ الدوافع 
َف   َيٌ مػ  %53.3 213 لمتفوتيٜ عام غ ٌمو اممع تعٌو مػيٞ اا

ُم  َ تو م و غعق غ ٌ عٌاو ا  %51.0 204 ممدتمع لممت
َتي  اا لمٌامي  ُموه لمػ  %39.5 158 في ااقوه لال

َتتٔ ت و تتفعي  َٙا معٌٌن ت  %21.3 85   يادٌ ٕ
 %17.8 71 غ ٌمو تياٞ لالعٌلو الممػلاموه  يَ ال ع  مٌ 

َٙ ييٙ  َلٗ لمتي   اغ  %12.8 51 اق ي وفي ااقوه لمف
 444 مجموع َمْف ُسئموا

َي غ ٌ  - َا ي  لممت تؤيٌ تيو وه لمدٌاٜ لمموتٚ اٞ ٌالفع لمتاٌلٝ لممتعاثيٞ ملتعٙ لًميت
َتيم لالاٜ مٌ  لممتعاثيٞ ت مت   َف  لمتفوتيٜ عام  تأتي في لمت َيٌاٞ مػ مموٖ عٌو مػيٞ اي

َ اعيو دوءه %( تي مو يأتي غ ٌمو يممع لممتعاثيٞ غٞ عٌاو 53.3) ُم  في لممدتمع لممت ا
َتيم لمثو ي ت مت  ) َتيم 51.0في لمت َتي  اا لمٌامي  دوءه في لمت ُموه لمػ %(ا امو في ااقوه لال

َتتٔ ت و 39.5لمثومو مٌالفع لممتعاثيٞ ت مت  ) َاٙ معٌٌن ت %(ا في عيٞ دوءه   يادٌ ٕ
ممػلاموه  يَ ال ع  مٌ  %(ا يلي و تأتي غ ٌمو تياٞ لالعٌلو ال21.3تتتفع ٝ ت مت  )
َٙ ييٙ اق ي و 17.8لممتعاثيٞ ت مت  ) َلٗ لمتي   اغ َتيما ااقوه لمف َلط دوءه في لمت %(ا اااي

 %(.12.8ت مت  )
َلموه - َه  مي  لمػٌيٌ مٞ لمٌ لمتي تٕ َ تفاٚ لمٌالفع لماوت   (49)اتتفٚ  ٍ  لم تيد  مع مو ا و

َلٗا يمو  َف  الممػلاموه الالعٌلو غل  لمٌالفع لماوت  تومتملي  ا ،ٜ اقه لمف تومعتٜا غل  لممػ
َلتومتعا ه  َا ي  في فت تتالفٚ  ٍ  لم تيد  ت يٜ م ٔقي مع ٔتيػ  لممالٌ لمتي تقٌم و لمتعٙ لًميت

َتي  المت ُموه لمميومي  في لممدتمػوه لمػ ي ت ٌٙ في لمػوٌن  م   مٌلٌ لمدم َا توممػلاموه الال
. والٙ لممتػ  المتملي  ملدم َا َ وا تقٌَ مو تمػ   م  تعقيٚ ٕا  اتفمي

 مدى منايكة المبحوثيف اآلخريف حوؿ ما يتففحونو بالفحؼ اإللكترونية المفرية: -6
 (0جدول )

 المصرٌةمدى مناقشة المبحوثٌن اآلخرٌن حول ما ٌتصفحونه بالصحف اإللكترونٌة 

 % ؾ مدى التنايش 
 %70.5 282  ػٝ
  118 29.5 % 

 144.4 444 المجموع
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َيٞ  - عاٜ مو يتتفعا   تومتعٙ يا   لمدٌاٜ لمموتٚ اٞ مػٕٝ لممتعاثيٞ يت وق اٞ مع لآلا
َي  َا ي  لممت %( تأ  ٝ   يت وق اٞ 29.5%(ا في عيٞ ا وَ عالمي مو  متت  )70.5ت مت  ) لًميت

 مع اعٌ. 
َ ت  لممتعاثيٞ مم وق   لممالٌ الالاتوَ مٞ  - َن ال ع   م   اعٜ لم توال  لمموتق    وٛ   و

َا ي   مٞ ادٜ تفميَ لممػلاموه لمتي تعتوى  م  لمت وقّ  المما اغوه لمتي تقٌم و لمتعٙ لًميت
َله المممتدٌله لمتي تٕ َ غل   َيٞ معٜ تػٓ لم،مآا ام وق   راَ لمتٔا في و مع لآلا

َتي  المػوممي .لمموعوه ل  ممعلي  المػ
 مجاالت نقاش المبحوثيف مع اآلخريف حوؿ ما يتففحونو بالفحؼ اإللكترونية المفرية: -7
 

 (6جدول )
 مجاالت نقاش المبحوثٌن مع اآلخرٌن حول ما ٌتصفحونه بالصحف اإللكترونٌة المصرٌة

 

 % ؾ مجاالت تنايش المبحوثيف
 %42.6 120 الفحؼ اإللكترونيةأىمية القضايا التي تتناوليا خطورة و 

 %41.1 116 مدى دية المعمومات المقدمة مف خالؿ تمؾ الفحؼ
 %28.4 80 اإلثارة وتضخيـ الموضوعات مف جانأل تمؾ الفحؼ

ييمة و مدى االستفادة مف المعمومات المقدمة مف خالؿ األخبار بتمؾ 
 %18.1 51 الفحؼ

 %14.9 42 الفحؼالتميز في معالجة القضايا مف خالؿ تمؾ 
 282 مجموع َمْف ُسئموا

َيٞ عٜا مو يتتفعا    - تؤيٌ تيو وه لمدٌاٜ لمموتٚ اٞ مدو ه  قوّ لممتعاثيٞ مع لآلا
َا ي   َي  يو ه تٌَا عٜا ا مي  لمق ويو لمتي تت وام و لمتعٙ لًميت َا ي  لممت تومتعٙ لًميت

َي  في مقٌم  اامايوه م وق وت ٝ ت مت  ) يلي و مٌ  ٌق  لممػلاموه لممقٌم  مٞ %(ا 42.6لممت
َن ات ايٝ لمما اغوه مٞ دو م تلٛ لمتعٙ 41.1اعٜ تلٛ لمتعفت مت  ) %(ا امو لًثو

َتت  لمثومث  ت مت  ) %(ا في عيٞ دوء قيم  امٌ  ل متفوٌن مٞ لممػلاموه 28.4فدوءه في لمم
َلتع  مت  ) َتيم لم %(ا امو لمتميُ في مػومد  18.1لممقٌم  مٞ اعٜ لالاتوَ تتلٛ لمتعففي لمت

َن. 14.9لمق ويو مٞ اعٜ تلٛ لمتعفدوءه  متت و ) َتت  لالاي  %( في لمم
َي  ل غتموٌ لمتي تؤيٌ غل   - َآ  ٕ ت وءط غل  مو متٚ يميٞ لمت توى تالفٚ  ٍ  لم تيد  مع ف

َٙ غل  لممػلاموه المق ويو لمتي ت يٜ غ ٌ   ُلط مٞ اٞ ٔتيػ  لمدم َا ٌلالموط تمػ   م  لمتػ عوف
َٙ غل  َٙ ايثَ غل  مو يٌَا عام  في لمػومٝا توً وف   م  لمتػ َيٞ مٞ ادٜ  ادٜ لمتػ َلء لآلا ر

َيق ٝ.  لماتاٜ  م  افيوَ تُ ِيَ ٔ
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 مدى متابعة المبحوثيف لألزمة اليمنية بالفحؼ اإللكترونية المفرية: -8
 (8دٌٜا )

َا  ُم  لميم ي  تومتعٙ لًميت َي  مٌ  متوتػ  لممتعاثيٞ ما   ي  لممت

 النسبة المئوية العدد المتابعة مدى
 %14.2 57 تتف  ٌلالم 
 %50.3 201  مي عٌ مو
َن  %35.5 142 تتف   وٌ
 100.0 400 المجموع

ُم  لميم ي  تومتعٙ 14.2يا   لمدٌاٜ لمموتٚن اٞ ) - %( مٞ لممتعاثيٞ يتوتػاٞ لال
َي  تتف  ٌلالم ا ايتوتػ و  مي عٌ مو  َا ي  لممت َن 50.3)لًميت %(ا افي لممقوتٜ يتوتػ و تتف   وٌ

ُموه لمميومي  لمٌلالي  في 35.5) َ  تمتوتػ  لال %(ا ايميٞ تفميَ ٍمٛ تو  ،وٜ لمدم َا لممت
َتي   ميمو لميم ي   ُموه لمميومي  لمػ َلط ما َٚ اعيو وط اتتف   وٌ َ  تتف  ٌلالم  ايتٔ لممدتمع لممت

َ و. َي  ا ي  المما
 عمى متابعة األزمة اليمنيةبالفحؼ اإللكترونية المفرية:  أسباأل حرص المبحوثيف  -9

 (6جدول )
 أسباب حرص المبحوثٌن على متابعة األزمة الٌمنٌة بالصحف اإللكترونٌة المصرٌة

 النسبة المئوية العدد األسباأل
 58.2 233 وتطوراتيا لمتعرؼ عمى األزمة وأبعادىا

إيجاد حموؿ  لمتعرؼ عمى أدوار وموايؼ األطراؼ الدولية في
 لألزمة.

241 54.2 

 49.7 199 لمعرفة المويؼ المفري مف األزمة

 35.2 141 لمحفوؿ عمى تفسيرات وتحميالت لألزمة اليمنية.

لمتعرؼ عمى مويؼ النظاـ الحاكـ فى اليمف إزاء تطورات 
 األزمة.

127 31.7 

 24 96 لمتعرؼ عمى مويؼ المعارضة اليمنية إزاء تطورات األزمة.

 444 المجموع
ُم٘  لميم ي٘  ف٘  لمت٘عٙ  َْ لممتع٘اثيٞ غل٘  متوتػ٘  لال يت   م٘ٞ لمدٌٜ٘ا لمم٘وتٚن اٞ ام٘توم ع٘

ُم٘٘  ااتػوٌ ٘٘٘و( ف٘٘٘ي لممقٌم٘٘  ت م٘٘٘ت   َٙ غل٘٘٘  لال َي  تمثٜ٘٘٘ ف٘٘ي )لمتػ٘٘٘ َتت٘٘٘  لمثو ي٘٘٘  58.2لممت٘٘ %اث٘٘٘ٝ ف٘٘  لمم
ُم٘٘ ( ت م٘٘ت   َلٙ لمٌامي٘٘  ف٘٘ي  يد٘٘وٌ علٜ٘٘ا ما َٙ غل٘٘  اٌالَ امالق٘٘ٙ لالٔ٘٘ َتت٘٘  50.2)ملتػ٘٘ %ا ث٘٘ٝ ف٘٘  لمم

ُم٘٘٘ ( ت م٘٘٘ت   َ  م٘٘٘ٞ لال َف٘٘٘  لمماق٘٘٘ٙ لممت٘٘٘ َتت٘٘٘  لمثومث٘٘٘  )ملعتٜ٘٘٘ا غل٘٘٘  49.7لمثومث٘٘٘  )ممػ %ا ث٘٘٘ٝ ف٘٘٘  لمم
ُم٘٘٘٘٘  لميم ي٘٘٘٘٘ ( ت م٘٘٘٘٘ت   َله اتعل٘٘٘٘٘يعه ما َٙ غل٘٘٘٘٘  ماق٘٘٘٘٘ٙ 35.2تفم٘٘٘٘٘ي َن )ملتػ٘٘٘٘٘ َتت٘٘٘٘٘  لآلاي٘٘٘٘٘ ٘٘٘٘٘  لمم %ا  اف
ُم ( ت مت   َله لال ُلء تٔا َ   لميم ي     %. 24لممػو
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ُم٘  فل٘ٝ يقتتَ٘ غل٘  متوتػ٘  اعٌ٘٘لو ات ٘يَ تل٘ٛ  َ  توال ُي٘وٌن ل تم٘وٝ لمدم َ٘٘ا لممت٘ لمتيو ٘وه  م٘  
َلء لالعٌ٘٘لو م٘٘ٞ ا٘٘عٜ لمتعل٘٘يعه لمت٘٘ي  ُم٘٘  ام٘٘وا َف٘٘  اتػ٘٘وٌ لال ُم٘٘  فق٘٘ٔا الا م٘٘و ل ت٘٘م ل تموم٘٘  غل٘٘  مػ لال
َي   َا ي٘  لممت٘ َي  غل٘  تقٌ٘يم وا ايي ٘ٙ ٍم٘ٛ غ٘ٞ اٞ لمت٘عٙ لًميت َا ي  لممت٘ َْ لمتعٙ لًميت تع

َله لمت٘٘ي تم٘٘وغٌ غل٘٘  ت ٘٘ييٜ ق٘٘ َي٘٘ ا ايٍ٘٘مٛ تقٌ٘٘يٝ لمتفم٘٘ي ٌمه اٌالَطل ماتلف٘٘  تتمثٜ٘٘ ف٘٘ي تقٌ٘٘يٝ لماٌم٘٘  لًاتو
ُم . َلء  عا لال َٙ التدو وه لمق  مػو

 مدى اعتماد المبحوثيف عمى الفحؼ اإللكترونية في متابعة األزمة اليمنية: -10
 (66جدول )

 ابعة األزمة الٌمنٌةمدى اعتماد المبحوثٌن على الصحف اإللكترونٌة فً مت

 النسبة المئوية العدد مدى اعتماد المبحوثيف
اليميوط  َلط   %34.8 139 متٌ

اليم   %47.0 188 اعٌ لممتوٌَ لم
َلط ثو ايوط   %11.8 47 متٌ

 َ  %6.5 26 ل غتموٌ غل  متوٌَ اا
 144.4 444 المجموع

ُم  يا   لمدٌاٜ لمموتٚ اٞ مٌ  لغتموٌ لممتعاثيٞ غل  لمتعٙ  - َا ي  في متوتػ  لال لًميت
َتيم لالٜا ت مت  ) اليمي  ملمػلاموها دوءه في لمت َ  اعٌ لممتوٌَ لم %(ا 47.0لميم ي  توغتتو

ِ   ملمػلاموه مٌي ٝ ا تي مو ايٌ مو 34.8مقوتٜ  مت  ) الي %( مٞ لمٍيٞ يػتمٌاٞ غلي و يمتٌَ  
َا ي  لمم11.8 متت  ) َلٌ لمػي   اٞ لمتعٙ لًميت َلط ثو ايوط مٌي ٝ %( مٞ اف َي  ت يٜ متٌ ت

ُم ا مقوتٜ ) َٙ غلي 6.5ملمػلاموه غٞ تلٛ لال َ  ملتػ %( مٞ لمٍيٞ يػتمٌاٞ غل  متوٌَ اا
ُم .  لال

َلط مٞ  - َي  متٌ َا ي  لممت َاٞ لمتعٙ لًميت َلم تيد  لمموتق   م  اٞ لممتعاثيٞ يػتت ت ي
َا ي  ل لممتوٌَ لمتي يػتمٌاٞ غلي و في عيوت ٝ لميامي ا ايأتي  غتموٌ غلي تلٛ لمتعٙ لًميت

ُن ل َي  لمممي تتمٝ اٌموت و  عيو   ميمو لالاتوَ -متي تقٌم ولتفوقوط مع ٔتيػ  لماٌم  لًاتو
َن مٞ  َلء لمماتلف  عيوٜ لمق ويو لممثو َي  في  قٜ لالعٌلوا اغَٓ اد وه لم َٕ الآل َي  تومفا لًاتو

َيٞ في مالقع لالعٌلوا اتومتاٌل َا ي اعٜ  تي  معَ َقمي  مل  َ لًميت ٝ اعٌو لمتق يوه لم
َتي   َي لمق ويو لمػ َيٞ لمتي  تٔ َلء يتوَ لميتوم الممعَ ٌَ و تتقٌيٝ ا لممتو َ معٕ  اقٖا لماتَا اتف
َي  لمفوغل  في  َا ي  في لمتادي   عا لمم و ُيٌ مٞ ٌَا لمتعٙ لًميت لم والي ا ا ٍل ل غتموٌ ي

َلٌ.  لمعيون لمميومي  ماف
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 :اعتماد المبحوثيف عمى الفحؼ اإللكترونية المفرية فيما يتعمؽ باألزمة اليمنيةدوافع  -11
 (11دٌٜا )

ُم  لميم ي  َي  فيمو يتػلٚ توال َا ي  لممت  ٌالفع لغتموٌ لممتعاثيٞ غل  لمتعٙ لًميت

 دوافع االعتماد
لممتامٔ  نادراً  أحياناً  دائماً 

 لمعموتي
َلٙ  ل  ع
 َ ُٞ لم متي لممػيو  لما

 % ؾ % ؾ % ؾ
المتعمقة حداث السياسية متابعة األ

 باالزمة
1

84 
1

8.7 
1

82 
1

1.2 
3

4 
3

.4 2.37 0.636 79.00 

8 تويع التطورات السياسية في المستقبؿ
3 

8
.4 

2
07 

1
2.7 

1
10 

1
1.1 1.93 0.692 64.33 

فيـ ما يجري في المجتمع اليمني مف 
 فراعات سياسية

1
70 

1
7.3 

1
73 

1
0.7 

5
7 

5
.7 2.28 0.699 76.00 

القدرة عمى تكويف رأي فيما يحدث عمى 
 المستوى السياسي محمياً وعالمياً 

9
7 

9
.9 

1
93 

1
1.9 

1
10 

1
1.1 1.97 0.719 65.67 

القدرة عمى االتفاؿ والعمؿ والتفاعؿ مع 
 اآلخريف حوؿ أي يضية أو حدث سياسي

7
7 

7
.8 

1
84 

1
1.3 

1
39 

1
4.0 1.84 0.717 61.33 

لمتفرؼ في التعرؼ عمى أفضؿ السبؿ 
مواجية ما يعترضني مف أحداث ترتبط بالوضع 

 القائـ
1

31 
1

3.3 
1

90 
1

1.7 
7

9 
8

.0 2.13 0.713 71.00 

9 االسترخاء بعد عناء العمؿ
2 

9
.4 

1
73 

1
0.7 

1
35 

1
3.6 1.89 0.746 63.00 

5 التسمية ويضاء أويات الفراغ
8 

5
.9 

1
54 

9
.5 

1
88 

1
8.9 1.67 0.714 55.67 

الحياة بمعايكة التخمص مف رويتف 
 أحداث جديدة

9
1 

9
.3 

1
68 

1
0.3 

1
41 

1
4.2 1.87 0.752 62.33 

َي  فيمو يتػلٚ  - َا ي  لممت ي يَ لمدٌاٜ لمموتٚ اٞ ٌالفع لغتموٌ لممتعاثيٞ غل  لمتعٙ لًميت
ُم  لميم ي  تمتم متوتػ  لالعٌلو لمميومي  لممعلي  المػوممي ا عيو تلل لممتامٔ لمعموتي  توال

(2.37 ُٞ َتاٞ غل  79.00 متي مالا  )( تا (ا ا ٍل يؤيٌ غل  اٞ  مت  غومي  مٞ لممتعاثيٞ يع
َله لمميومي ا يلي و  َت ٝ غل  متوتػ  يٜ لمتٔا َي  مٞ ادٜ ع َا ي لممت متوتػ  لمتعٙ لًميت
َلغوه ميومي  تمتامٔ عموتي  َ  في لممدتمع لميم ي مٞ ت ا ٌلٙ ل غتموٌ مٞ ادٜ ف ٝ مو يد

ُٞ  متي 2.28) َٙ في 76.00مالا  )( اتا َٙ غل  اف ٜ لممتٜ ملتت (ا في عيٞ دوء لمتػ
َتيم لمثوموا عيو تلل لممتامٔ  َتتٔ توما ع لمقوالٝ في لمت َ  ي مٞ اعٌلو ت مالد   مو يػت

ُٞ  متي مالا  )2.13لمعموتي ) َا  فيمو 71.00( اتا َن غل  تيايٞ  (ا امو مٞ يو ه  دوتوت ٝ لمقٌ
ُٞ  متي مالا  1.97اغومميوطا فقٌ تل،ه متامٔ عموتي ) يعٌو غل  لمممتا  لمميومي معليوط  ( اتا

َله لمميومي  في لمممتقتٜ تمتامٔ عموتي 65.67) (ا افي عيٞ يو ه مٞ يوٞ ا ٌلف ٝ تاقع لمتٔا
ُٞ  متي مالا  )1.93) (ا تي مو دوءه  دوت  لممتعاثيٞ تأٞ ا ٌلٙ لغتموٌ ٝ غل  تلٛ 64.33( اتا

َاوء تػٌ غ  ُٞ  متي مالا  1.89وء لمػمٜ تمتامٔ عموتي )لمتعٙ مٞ ادٜ ل مت ( اتا
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َايتٞ لمعيون تمػوي   اعٌلو دٌيٌن  يو ه تمتامٔ عموتي )63.00) ( 1.87(ا امو لمتالْ مٞ 
ُٞ  متي مالا  ) َيٞ عاٜ ا  62.33اتا َن غل  ل تتوٜ المػمٜ المتفوغٜ مع لآلا (ا تي مو لمقٌ

ُٞ  متي مالا  )( ات1.84ق ي  اا عٌو ميومي دوءه تمتامٔ عموتي ) َل 61.33ا (ا اااي
َلٗ تمتامٔ عموتي ) ُٞ  متي مالا  )1.67دوءه لمتملي  اق وء ااقوه لمف  .(55.67( اتا

ُيٌلٞ - َلم   مليم  عمٞ مػيٌ  َ (50) اتتفٚ  ٍ  لم تيد  مع مع ٌ َلم   مميوء لمتعي  ا (51)  ا اٌ
َلم   اعمٌ معمٌ اعمٌ موتٚ َلم   مفتوي معمٌ ادػي  تلػي(52) اٌ َلم   امدٌ معمٌ (53) ٌ ا اٌ  ا اٌ

  َ َفي  غٞ لمٌالفع لمٔقامي  (54)اليٜ اتا د َلموه  م  تقٌٝ لمٌالفع لممػ ا عيو تاتله تلٛ لمٌ
َلءن لمتعٙ.  مٌ  لم توم لمدومػي مٞ ق

 مستوى االعتماد عمى الفحؼ اإللكترونية المفرية فيما يتعمؽ باألزمة اليمنية: -12
 (66جدول )

 اإللكترونٌة المصرٌة فٌما ٌتعلق باألزمة الٌمنٌةمستوى االعتماد على الصحف 

 % ؾ مستوى االعتماد
َتفع  %28.5 114 م
 %64.5 258 متامٔ
 %7.0 28 م افٓ
 144.4 444 المجموع

َي  فيمو يتػلٚ  - َا ي  لممت ي يَ لمدٌٜا لمموتٚ  م  اٞ ممتا  ل غتموٌ غل  لمتعٙ لًميت
ُم  لميم ي  دوءه ت يٜ متامٔ ت مت  ) مٞ لمٍيٞ يػتمٌاٞ %( 28.5مقوتٜ )%(ا 64.5توال

ُم  لميم ي  ت مت  غومي ا امو  مت  ) دوءه ملٍيٞ يػتمٌاٞ %( 7.0غلي ويمتٌَ ملمػلاموه عٜا لال
 غلي و ت يٜ م افٓ.

ُموه  - َي  اقه لال َا ي  لممت تا   لم توال  لمموتق  اٞ ممتا  ل غتموٌ غلي لمتعٙ لًميت
َا  فيمو يعٌو غل  لمممتا  لمميومي  َف  اتيايٞ  ُيُ لممػلاموه الممػ امٞ ادٜ عودوه متػلق  تتػ

َيٞ عاٜ ا  ق ي  اا عٌو ميوم َن غل  ل تتوٜ المػمٜ المتفوغٜ مع لآلا يا معليوط اغومميوطا المقٌ
َ  ٝ مٞ اعٌلو  َٙ في مالد   مو يػت َمُا لمتي تتي  م ٝ اف ٜ لممتٜ ملتت افٛ لمػٌيٌ مٞ لم
ُموه لمميومي  لمتي تػٌ  َتي   ميمو لال َ اٞ م و غلي لمموع  لمػ َتتٔ توالا وٖ لمقوالم  لمتي يتػ ت

َتي.  ٞ لمػ ُموه في لمٔا ُم  لميم ي  اعٌ ا ٝ لال  لال
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وضاع اليمنية التي تففحيا المبحوثيف بالفحؼ اإللكترونية أىـ األحداث التي تتعمؽ باأل  -13
 المفرية:

 (66جدول )
 أهم األحداث التً تتعلق باألوضاع الٌمنٌة التً تصفحها المبحوثٌن بالصحف اإللكترونٌة المصرٌة

 % ؾ أىـ األحداث
 64.3 257 اتٌلغيوت  غل  لمم ٔق  لً فعه لالم ي لميم ي

َتي لمػعقوه لميم ي  تٔاَ   51.8 207 لمػ
 47.8 191 مدلِ لم الم اعيام  لميفوءله لمٔا ي  
الوم  لميم ي  المعاثييٞ   47.8 191 لمػعق  تيٞ لم

َي   43.2 173 لمػعقوه لميم ي  لممت
 َ َ  اتٔا  34.3 137 ماقٙ لمتٌاٜ لممت

الوم  ُلم لمميومي  اماقف و مٞ لم  31.0 124 لالع
  َ  28.8 115 لمعيام  اتٔتيٚ لممموَ لمقو ا ي المٌمتا

َله لممٔومت  توًتعي   27.8 111 لمتٕو 
َلميم    25.3 101 مد   تيو  لمٌمتا

 100.0 400 المجموع
ا ٝ لالعٌلو لمتي تتػلٚ توالا وٖ لميم ي  لمتي تتفع و يت   مٞ لمدٌٜا لمموتٚن اٞ  -

َا ي   َي لممتعاثيٞ تومتعٙ لًميت اتٌلغيوت  غل   تمثله في )لً فعه لالم ي لميم ي لممت
 َ َتي  ل ا َلٙ لمػ َتي ( 64.3( في لممقٌم  ت مت  لمم ٔق  ال ٔ % ا ثٝ )لمػعقوه لميم ي  لمػ

َتت  لمثو ي  ت مت   % ا ايٍمٛ )مدلِ لم الم اعيام  لميفوءلها المػعق  تيٞ 51.8في لمم
َتت  لمث الوم  لميم ي ( في لمم َي %. ثٝ )47.8ومث  ت مت  لم َتت  لمػعقوه لميم ي  لممت ( في لمم

َلتػ  ت مت   َ % ا ا)43.2لم ُم  اتٔا َ   ف  ل  َتت  لماومم  ت مت  لمتٌاٜ لممت ( في لمم
َلط 34.3  %.25.3( ت مت  تد   لغوٌن تيو   لمٌمتَا لميم  )%. اااي
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المتعمقة باألزمة اليمنية فيالفحؼ استجابات المبحوثيف حوؿ مفدايية األخبار واألحداث  -14
 اإللكترونية المفرية:

 (66جدول )
 استجابات المبحوثٌن حول مصداقٌة األخبار واألحداث المتعلقة باألزمة الٌمنٌة فٌالصحف اإللءكترونٌة المصرٌة

 العبارات
 معارض محايد مؤيد

َلٙ  لممتامٔ ل  ع
 َ  لممػيو

 ُٞ لما
 لم متي

ٛ % ٛ % ٛ % 

الفحؼ اإللكترونية المفرية تفافيؿ لما تعرض 
 78.67 0.679 2.36 6.9 46 10.6 163 19.1 191 تقدمو مف أخبار تتعمؽ باألزمة اليمنية

تنقؿ الفحؼ اإللكترونية المفرية األحداث 
والويائع التي تحدث بالفعؿ في الوايع فيما يتعمؽ 

 باألزمة اليمنية
133 13.3 185 12.0 82 12.3 2.12 0.722 70.67 

أكعر بجدية وأىمية األخبار التي تقدميا الفحؼ 
 74.33 0.734 2.23 10.8 72 10.6 163 16.5 165 اإللكترونية المفرية فيما يتعمؽ باألزمة اليمنية

تعال  الفحؼ اإللكترونية المفرية ما تقدمو مف 
 65.00 0.715 1.95 16.7 111 12.7 195 9.4 94 أحداث وويائع تتعمؽ باألزمة اليمنية بموضوعية

أكعر بفحة ومنطقية اآلراء ووجيات النظر التي 
تقدميا الفحؼ اإللكترونية المفرية فيما يتعمؽ 

 باألزمة اليمنية
113 11.3 210 13.7 77 11.6 2.09 0.684 69.67 

أيتنع تماماً بما تقدمو الفحؼ اإللكترونية 
المفرية مف تحميالت لألحداث فيما يتعمؽ 

 اليمنيةباألزمة 
96 9.6 216 14.1 88 13.3 2.02 0.678 67.33 

أكعر بمفدايية المفادر التي تستعيف بيا 
الفحؼ اإللكترونية المفرية في إطار معالجتيا 

 ألحداث األزمة اليمنية
86 8.6 218 14.2 96 14.5 1.97 0.674 65.67 

ُم  تؤيٌ تيو وه لمدٌاٜ لمموتٚ اٞ لمتدوتوه لممتعاثيٞ عاٜ متٌلقي   لالاتوَ الالعٌلو لممتػلق  توال
َي  تفوتيٜ ممو  َا ي  لممت َٓ لمتعٙ لًميت َي  تمثله في تػ َا ي  لممت لميم ي  فيومتعٙ لًميت

ُم  لميم ي  تمتامٔ عموتي ) ُٞ  متي مالا  )2.36تقٌم  مٞ ااتوَ تتػلٚ توال (ا تي مو لمٍ  78.67( تا
ُم  لميم ي ا تل،ه  ي ػَ تدٌي  اا مي  لالاتوَ لمتي تقٌم و لمتعٙ َي  فيمو يتػلٚ توال َا ي  لممت لًميت

ُٞ  متي مالا  )2.23متامٔوط عموتيوط ) َاٞ تأ  و ت قٜ لالعٌلو الماقوالع 74.33( تا َاٞ ي (ا امو را
ُم  لميم ي  تمتامٔ عموتي ) ُٞ  متي مالا  2.12لمتي تعٌو تومفػٜ في لمالقع فيمو يتػلٚ توال ( تا

َي  فيمو ( ا في عيٞ ي ػَ  70.67) َا ي  لممت َلء ااد وه لم َٕ لمتي تقٌم و لمتعٙ لًميت َ ٝ لآل ي
ُم  لميم ي  تمتامٔ عموتي ) ُٞ  متي مالا  )2.09يتػلٚ توال َه لم توال  عاٜ 69.67( تا (ا تي مو ا و

ُم   َي  مٞ تعليعه ماعٌلو فيمو يتػلٚ توال َا ي  لممت مٌ  ل قت وٖ تموموط تمو تقٌم  لمتعٙ لًميت
ُٞ  متي مالا  )2.02 ي  عيو تل،ه متامٔوط عموتيوط )لميم (ا اامو ا ػَ تمتٌلقي  67.33( تا

ُم  لميم ي   َي  في  ٔوَ مػومدت و العٌلو لال َا ي  لممت لممتوٌَ لمتي تمتػيٞ ت و لمتعٙ لًميت
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ُٞ  متي مالا  )1.97دوءه تمتامٔ عموتي ) َي  65.67( تا َا ي  لممت (ا تي مو تػوم  لمتعٙ لًميت
ُم  لميم ي  تما اغي  دوءه تمتامٔ عموتي )م ُٞ 1.95و تقٌم  مٞ اعٌلو ااقوالع تتػلٚ توال ( تا

 (.65.00 متي مالا  )
مستوى وايعية مضموف الفحؼ اإللكترونية المفريةفيما يتعمؽ باألزمة اليمنية مف  -15

 وجية نظر المبحوثيف:
 (66جدول )

 مستوى واقعٌة مضمون الصحف اإللكترونٌة المصرٌةفٌما ٌتعلق باألزمة الٌمنٌة من وجهة نظر المبحوثٌن 

 % ؾ مستوى وايعية المضموف
َتفع  %32.8 131 م
 %51.0 204 متامٔ
 %16.3 65 م افٓ
 144.4 444 المجموع

َا ي   - َي فيمو يتػلٚ يا   لمدٌاٜ لمموتٚ اٞ ممتا  القػي  م ماٞ لمتعٙ لًميت لممت
ُم  لميم ي  مٞ اد    َٕ لممتعاثيٞ دوءه تممتا  متامٔمٞ لمالقػي  ت مت  ) %(ا يلي و 51.0توال

َتفػ  ت مت  )  %(.16.3%(ا امو مٞ يو ه  دوتوت ٝ م اف   ت مت  )32.8لمٍيٞ يو ه  دوتوت ٝ م
َاع  الم - َٚ تلٛ لمتعٙ  م  ا ع مػومد  ديٌن ملق ويو لممٔ ُم  يميٞ تيوٞ تٔ اوت  توال

َي   قٜ لالاتوَ مٞ لمميوٞ  َغ  افا َممي  ملممالاميٞا ام َيعوه المأوتوه لم لميم ي  مٞ اعٜ لمتت
َلء غتَ اموالٜ متػٌٌن مٞ اعٜ مالٌ  َقمي  مٞ ماقع لمعٌوا افت  لمتوم ملات  فم  غتَ اموالٜ 

َاي دٌيٌن ملم ماٞ الماتٜا  م  القػي  لم َا  لمماتلف   مٞ ادٜ   وف   َا و لم عقوالٚ لمتي يق
.  لمدم َا
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استجابات المبحوثيف حوؿ مستوى االىتماـ بمتابعة األزمة اليمنية بالفحؼ اإللكترونية  -16
 المفرية:

 (60جدول )
 استجابات المبحوثٌن حول مستوى االهتمام بمتابعة األزمة الٌمنٌة بالصحف اإللكترونٌة المصرٌة

 العبارات
 نادراً  أحياناً  دائما

َلٙ  لممتامٔ ل  ع
 َ  لممػيو

 ُٞ لما
 % ؾ % ؾ % ؾ لم متي

أسعى لمتعرؼ عمى كؿ ما ىو جديد مف أحداث 
 94.7 0.675 2.84 3.4 41 9.2 126 22.4 232 وأخبار خافة باألزمة اليمنية.

أىتـ بتكويف رؤية كاممة لألحداث واألخبار 
 77.3 0.682 2.32 4.1 49 12.6 172 17.3 179 الخافة باألزمة اليمنية.

أتنايش مع اآلخريف بكأف األحداث واألخبار 
 75.0 0.723 2.25 5.6 67 12.1 166 16.1 167 الخافة باألزمة اليمنية.

أحرص عمى الربط بيف مختمؼ األحداث واألخبار 
 72.7 0.729 2.18 12.6 150 12.7 174 7.3 76 الخافة باألزمة اليمنية.
إليو األحداث أفكر مميًا فيما يمكف أف تؤوؿ 

 73.7 0.715 2.21 13.8 165 11.4 156 7.6 79 واألخبار الخافة باألزمة اليمنية.
أتويؼ أماـ أي أحداث وأخبار خافة باألزمة 

 77.7 0.742 2.33 16.7 199 9.8 134 6.5 67 اليمنية.
أحرص عمى متابعة ما يد يعترضني مف أخبار 

 76.7 0.722 2.30 16.1 192 10.8 148 5.8 60 تتناوؿ أحداث وتطورات األزمة اليمنية.
أنفح اآلخريف بضرورة االىتماـ بأي أحداث أو 

 70.0 0.794 2.10 12.4 148 10.5 144 10.4 108 أخبار خافة باألزمة اليمنية.
أحاوؿ دائمًا في كؿ ما يتاح لي مف ويت 

الحفوؿ عمى المزيد مف المعمومات عف أحداث 
 وتطورات باألزمة اليمنية.

68 6.6 150 10.9 182 15.3 2.28 0.738 76.0 

ُم٘٘٘٘  لميم ي٘٘٘٘٘   تي ٘٘٘٘ٙ تيو ٘٘٘٘وه لمدٌٜ٘٘٘٘ا لمم٘٘٘٘٘وتٚ لم٘٘٘٘تدوتوه لممتع٘٘٘٘اثيٞ عٜ٘٘٘٘ا مم٘٘٘٘٘تا  ل  تم٘٘٘٘وٝ تمتوتػ٘٘٘٘  لال
َٙ غل٘٘  يٜ٘٘ م٘٘و  ٘٘ا دٌيٌ٘٘ م٘٘ٞ اعٌ٘٘لو ااات٘٘وَ  َي  عي٘٘و د٘٘وءه ام٘٘ػ  ملتػ٘٘ َا ي٘٘  لممت٘٘ تومت٘٘عٙ لًميت

ُم  لميم ي  تأغل  متامٔ عموتي ) ُٞ  م٘تي مال٘ا  ) (2.84اوت  توال (ا يلي ٘و اتاق٘ٙ ام٘وٝ ا  94.7ات٘ا
ُم٘٘  لميم ي٘٘  تمتام٘٘ٔ عم٘٘وتي ) ُٞ  م٘٘تي مال٘٘ا  )2.33اعٌ٘٘لو ااات٘٘وَ اوت٘٘  توال (ا ف٘٘ي ع٘٘يٞ 77.7( ات٘٘ا

ُم٘٘  لميم ي٘٘٘  تمتام٘٘٘ٔ عم٘٘٘وتي ) َؤي٘٘٘   ٘٘ومل  ماعٌ٘٘٘لو الالات٘٘٘وَ لماوت٘٘٘  توال ( 2.32د٘٘وءه ا ٘٘٘تٝ تتي٘٘٘ايٞ 
ُٞ  م٘٘٘تي مال٘٘٘٘ا  ) َْ غل٘٘٘ 77.3ات٘٘٘ا َ ٘٘٘٘ ي م٘٘٘ٞ اات٘٘٘٘وَ تت ٘٘٘وٜا اعٌ٘٘٘٘لو  (ا تي م٘٘٘و اع٘٘٘٘ متوتػ٘٘٘٘  م٘٘٘و قٌ٘٘٘ يػت

ُم٘  لميم ي٘  تمتام٘ٔ عم٘٘وتي ) َله لال ُٞ  م٘تي مال٘ا  )2.30اتٔ٘ا (ا ام٘٘و اع٘وٜا ٌلالم٘و ف٘ي يٜ٘٘ 76.7( ات٘ا
ُم٘٘  لميم ي٘٘  تل،٘٘ه  َله توال ٌ٘٘ م٘٘ٞ لممػلام٘٘وه غ٘٘ٞ اعٌ٘٘لو اتٔ٘٘ا ُي م٘٘و يت٘٘وي م٘٘ي م٘٘ٞ اق٘٘ه ملعتٜ٘٘ا غل٘٘  لمم

ُٞ  م٘٘٘٘تي مال2.28٘٘٘٘متام٘٘٘٘ٔوط عم٘٘٘٘وتيوط ) َيٞ ت ٘٘٘٘أٞ لالعٌ٘٘٘٘لو 76.0ا  )( ات٘٘٘٘ا (ا اد٘٘٘٘وءه ات ٘٘٘٘وقّ م٘٘٘٘ع لآلا٘٘٘٘
ُم٘  لميم ي٘  تمتام٘ٔ عم٘وتي ) ُٞ  م٘تي مال٘ا  )2.25الالاتوَ لماوت٘  توال (ا تي م٘و افيَ٘ ملي٘وط 75.0( ات٘ا

ُم٘  لميم ي٘  تل،٘ه متام٘ٔ عم٘وتي ) ُٞ 2.21فيمو يميٞ اٞ تؤٜا  مي  لالعٌلو الالاتوَ لماوت  توال ( ات٘ا
ُم٘٘  لميم ي٘٘  (ا ام٘٘و 73.7 م٘٘ت  مال٘٘ا  ) َتٔ ت٘٘يٞ ماتل٘٘ٙ لالعٌ٘٘لو الالات٘٘وَ لماوت٘٘  توال َْ غل٘٘  لم٘٘ اع٘٘
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ُٞ  م٘٘تي مال٘٘ا  )2.18د٘٘وءه تمتام٘٘ٔ عم٘٘وتي ) َن ل  تم٘٘٘وٝ 72.7( ات٘٘٘ا َا َيٞ ت ٘٘ َلط ا ت٘٘٘  لآلا٘٘ (ا ااي٘٘
ُم  لميم ي تمتامٔ عموتي ) ُٞ  متي مالا  )2.10تأ  اعٌلو اا ااتوَ اوت  توال  .(70.0( اتا

َد - ُم  لميم ي  ل تمومومدم اَ لمتوعو متم ع اي َٙ غل  لتػوٌ  م  تأعٌلو اااتوَ لال َ تت ٝ ف  لمتػ
َ  غل   َلت و اا يت ٝ مٞ تٌلغ  ل عٌلو غل  لمم ٔق  امعوام  ف ٝ لمالقع لمدو ُم  لميم ي  اتٔا ل 
َل   لممػاٌي   َن ااوت  توم لمم ٌم ال  َلٖ لم  لمم ؤٚ لممدوا َل   لميم ي  امٌ  لمتٌلٌ لمت ل 

 .الممقٌموه ل معمي 
َل يٝ ) - َلى غل   ت َلم  م %( تأٞ مٌي ٝ ل تموٝ 57.4عيو افوٌ ) (55) ٝ(2010اتتفٚ  ٍل لم تيد  مع ٌ

َلم  ل دي ٔ  م وتيَ) َ   (56)ٝ(2013تومعيون لمميومي ا امو ٌ عيو دوء ممتا  ل تموٝ لمدم َا لممت
َي  لمميومي  في ل  تاوتوه ت مت   َ  توال  ٔ  52.2تومم و % ا ٍل يٌٜ غل  ل تموٝ لمدم َا لممت

ُموه لمميومي   .0ا ل 
مدى ثقة المبحوثيف في الفحؼ اإللكترونية المفرية كمفدر لممعمومات عف األزمة  -17

 اليمنية:
 (66جدول )

 فً الصحف اإللكترونٌة المصرٌة كمصدر للمعلومات عن األزمة الٌمنٌة مدى ثقة المبحوثٌن

 % ؾ مدى ثقة المبحوثيف
 %20.0 80 ٌلالموط 
 %73.8 295 اعيو وط 
  25 6.3% 

 144.4 444 المجموع
َي   - َا ي  لممت ي يَ لمدٌاٜ لمموتٚ  م  اٞ  ومتي  لممتعاثيٞ يثقاٞ اعيو وط في لمتعٙ لًميت

ُم  لميم ي  ت مت  )يمتٌَ ملمػلاموه  %(ا في عيٞ يو ه  دوتوه لممتعاثيٞ ٌلالموط 73.8غٞ لال
ُم  ت مت  ) َلط دوءه  دوتوه تمئ  مٞ 20.0يثقاٞ فيمو تقٌم  تلٛ لمتعٙ غٞ لال %(ا اااي

ُم  ت مت  )  %(.6.3لممتعاثيٞ لمٍيٞ   يثقاٞ فيمو تقٌم  تلٛ لمتعٙ غٞ لال
َي   اعيو و  تٌٜ لم مم لمموتق  غل  اٞ لممتعاثيٞ ي - َا ي  لممت ثقاٞ تمتٌَ لمتعٙ لًميت

  َ َموم  ل تتومي  مٞ  ٍ  لمتعٙا اي َد  ثق  لمتي يامي و لممتعاثيٞ مل عيو دوءه تأغل  ٌ
َ  ٝ م ا ا ٍ   ُاف ٝ اا ل افوٓ تػ َلٌ توممتٌَ يؤٌ   م  غ لميثيَ مٞ لمتوعثيٞ تأٞ غٌٝ ثق  لالف

َلء ا اقٌ تياٞ لمتيو وه تٌٜ غل  معوام  لممتعاثيٞ ق  ٞ َلي و اف ٝ مو تعملُ  مٞ مػو َمُا افي و ًٌ ن لم
ُلٝ  َن لمت َا َٙ لآلاَ ا  تػ ي توم  ثق  لمدم َا توممتٌَ لمتدوت  اموم و  ق وٖ لم وِ تومٔ

َلٌ لمدم َا تمتٌَ   تتافَ في  لممتٌلقي   (.لممتٌَ فػعط تومتٌٚا)فقٌ يثٚ تػٓ اف
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 اليمنية:مستوى معرفةالمبحوثيف باألزمة  -18
 (66جدول )

 مستوى معرفةالمبحوثٌن باألزمة الٌمنٌة

 % ؾ مستوى المعرفة
َتفع  %12.8 51 م
 %64.3 257 متامٔ
 %23.0 92 م افٓ
 144.4 444 المجموع

ُم  لميم ي  مٌ   - َف  توال ت يَ تيو وه لمدٌٜا لمموتٚ تا اي  م  اداٌ ممتا  متامٔ مٞ لممػ
مٞ  دمومي لممتعاثيٞ لمٍيٞ يوٞ  %(23.0مقوتٜ )%(، 64.3)ايثَ مٞ  تٙ لممتعاثيٞ ات مت  

َتفع ت مت  ) َفت ٝ م َفت ٝ م اف وطا امو توقي لمػي   فيوٞ ممتا  مػ  %(.12.8ممتا  مػ
ُم  لميم ي ا  - َفي متامٔ توال َ  مٌي ٝ ممتا  مػ ات يَ  ٍ  لمتيو وه  مي اٞ  ومتي  لمدم َا لممت

َدوٖ ٍمٛ  م  ل تموم   َد  لاليتَا امٞ ثٝ ف ٞ ٍمٛ ايميٞ   توالعٌلو لمٌلالي  في متَ تومٌ
ُموه  َلٙ لمدم َا غٞ لمق ويو الال ُم  لميم ي  يػتتَ مػقا طا ا  ي يَ  م  ل ت َفي توال لمممتا  لمػ

َدي  في ٕٜ تػٌٌ اتَٔا لالعٌلو لمٌلالي  في متَ.  لماو
َاه - َلم   افوء غتٌ لماومٚ ث يو تاتله  م  اٞ لم مت  لاليتَ  ا ع(57)تاتلٙ  ٍ  لم تيد  مع ٌ

َف  لمميومي   َااٞ لمتعٙ يت فاٞ في ممتا  لممػ مٞ لممتعاثيٞ )لم توم لمدومػي( لمٍيٞ يق
َلٚ.  َم غلي لمػ َتفع تأعٌلو لمع  لمم
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استجابات المبحوثيف حوؿ اآلثار المترتبة عمي متابعتيـ لتطورات األزمة اليمنيةبالفحؼ  -19
 اإللكترونية المفرية:

 (66) جدول
 استجابات المبحوثٌن حول اآلثار المترتبة علً متابعتهم لتطورات األزمة الٌمنٌة بالصحف اإللكترونٌة المصرٌة 

 العبارات
 نادراً  إلي حد ما دائماً 

َلٙ  لممتامٔ ل  ع
 َ  لممػيو

 ُٞ لما
 % ؾ % ؾ % ؾ لم متي

 83.67 0.728 2.51 3.5 56 5.9 81 26.0 263 .خوؼ مف امتداد الفراع لدوؿ مجاورةال
 82.00 0.724 2.46 15.0 242 7.5 103 5.4 55 زيادة معرفتى باألزمة اليمنية.

 48.67 0.620 1.46 15.0 242 9.5 131 2.7 27 كراىية ممارسات الحوثيينفي اليمف.
 50.67 0.671 1.52 14.3 230 9.4 130 4.0 40 الخوؼ مف إستمرار األزمة لمدة أطوؿ.

 47.67 0.664 1.43 16.4 264 7.0 97 3.9 39 أبعاد األزمة اليمنية.إدراؾ 
 59.00 0.727 1.77 4.4 71 12.3 169 15.8 160 دعمت لدى اآلراء والموايؼ حوؿ األزمة اليمنية.

 69.33 0.719 2.08 7.5 121 13.9 191 8.7 88 تعاطؼ مع اسر الضحايا والمكرديفال
 62.67 0.797 1.88 6.7 107 10.2 141 15.8 152 والمعارضو.تأييد المفاوضات بيف الحكومة 

المكاركة فى مسيرات ضد التيديد بالتدخؿ 
 67.67 0.761 2.03 6.8 109 12.2 168 12.1 122 العسكري الخارجي فى اليمف.

المكاركة فى مسيرات ضد ممارسات الحوثييف 
 58.00 0.718 1.74 10.4 167 12.2 168 6.4 65 تعاطفًا مع الكعأل اليمني.

َتت  غلي متوتػت ٝ  - تي ٙ تيو وه لمدٌٜا لمموتٚ اٞ لمتدوتوه لممتعاثيٞ عٜا لآلثوَ لممت
َي  تمثٜ في  َا ي  لممت ُم  لميم ي  تومتعٙ لًميت َله لال َلٖ تٌٜا لممتٔا اٙا مٞ لمتٌلٌ لمت

َن ُٞ  متي مالا  )2.51تمتامٔ عموتي ) مدوا ُيوٌن 83.67( اتا َفت  (ا في عيٞ دوءه  مػ
ُم  لميم ي  تمتامٔ عموتي ) ُٞ  متي مالا  )2.46توال لمتػؤٙ مع لمَ  (اث82.00ٝ( اتا

ٌَيٞ  ُٞ  متي مالا  )2.08عيو دوءه تمتامٔ عموتي )لم عويو المم  (ا 69.33( اتا
َدي ف  لميم متامٔوط عموتيوط  َ  لماو َله  ٌ لمت ٌيٌ تومتٌاٜ لمػمي َي  ف  ممي اتل،تومم و

ُٞ  مت2.03) َ  ا 67.67ي مالا  )( اتا (ا تي مو دوءتتأييٌ لممفوا وه تيٞ لمعيام  الممػو
ُٞ  متي مالا  )1.88تمتامٔ عموتي ) َلء الممالقٙ 62.67( اتا (ا في عيٞ ٌغمه مٌ  لآل

ُم  لميم ي ا تمتامٔ عموتي ) ُٞ  متي مالا  )1.77عٜا لال َي  ف  59.00( اتا (ا يلي و لمم و
َموه لمعاثييٞ تػؤ َله  ٌ ممو ُٞ  متي 1.74فوط مع لم ػم لميم يتمتامٔ عموتي )ممي ( اتا

ُم  ممٌن أامتمتامٔ عموتي )58.00مالا  ) َلَ لال ُٞ 1.52(ا في عيٞ لماٙا مٞ  متم ( اتا
َموه لمعاثييٞ في لميمٞ دوءه تمتامٔ عموتي 50.67 متي مالا  ) َل ي  ممو (ا تي مو ي

ُٞ  متيمالا )1.46) َلٛ اتػوٌ لال48.67( اتا ( 1.43ُم  لميم ي دوءتتمتامٔ عموتي )(ا اامو  ٌ
ُٞ  متي مالا  )  (.47.67اتا
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 نتائ  اختبارات فروض الدراسة الميدانية: ( أل

الفرض األوؿ: توجد فروؽ ذات داللة إحفائية بيف متوسطات درجات المبحوثيف عمي 
والسف، كثافة استخداـ الفحؼ اإللكترونية المفرية تبعًا لممتضيرات الديموجرافية "النوع، مقياس 

 والمستوي اإليتفادي اإلجتماعي، محؿ اإليامة":
 الفروؽ تبعًا لمنوع: .1

 (66جدول )

ٌاس كثافة استخدام الصحف اإللكترونٌة المصرٌة تبعاً للنوع  نتائج اختبار "ت"لقٌاس الفروق بٌن متوسطات درجات المبحوثٌن علً مق

 المجموعات
عدد 
 المبحوثيف

المتوسط 
(M) 

 االنحراؼ
 (SD)المعياري 

درجات الحرية 
(DF) 

 ييمة ت
(T) 

مستوي 
 (P)المعنوية 

 0.68051 1.9350 200 ذكور
398 4.099 0.000 

 0.63624 1.6650 200 إناث
َه َغٞ  توال  امف َاٚ ادٌا ل اتتو َدوه لممتعاثيٞ غلي مقيوِ  تيٞ  عتواليوط  ٌلم  ف متامٔوه ٌ

َي  تتػوط  َا ي  لممت ا ي قيم   4.099ه  ="قيم   اادوءهمل ٖايثوف  لمتاٌلٝ لمتعٙ لًميت
 (.0.001ٌلم  عتواليوطغ ٌ ممتا  ٌ م  )

 الفروؽ تبعًا لمسف: .2
 (66جدول )

 سننتائج اختبار تحلٌل التباٌن لقٌاس الفروق بٌنمتوسطات درجات المبحوثٌن علً مقٌاس كثافة استخدام الصحف اإللكترونٌة المصرٌة تبعاً لل

 الحريةدرجات  مفادر التبايف
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fييمة 
مستوي 
 المعنوية

 3.280 9.841 3 بيف المجموعػات

 0.430 170.159 396 داخؿ المجموعات 0.000 7.634

 _______ 180.000 399 المجمػػػػوع

َه  توال   َٚا ٌلم  تيٞ لاتتوَ تعليٜ لمتتويٞ امف َدوه لممتعاثيٞ غلي غٞ ادٌا ف متامٔوه ٌ
َي  تتػوط ملمٞ َا ي  لممت ( ا ي قيم  7.634) Fا عيو تل،ه قيم مقيوِ يثوف  لمتاٌلٝ لمتعٙ لًميت

 .0.001ٌلم   عتواليو غ ٌ ممتا  مػ اي  = 
َي         َا ي  لممت َي مممتاٌمي لمتعٙ لًميت َف  متوٌَ لمتتويٞ تيٞ لمفالوه لمػم اممػ

َلء لاتتوَ ) َا ي ا تٝ  د َلم  متوٌَ لمتتويٞ تيٞ LSDغل  مقيوِ يثوف  لمتاٌلٝ لمتعٙ لًميت ( مٌ
َي  تيٞ يٜ َا ي  لممت َٚا ٌلم  في يثوف  لمتاٌلٝ لمتعٙ لًميت  مٞن  ٍ  لمفالوها اقٌ تتيٞ ادٌا ف

َ ٝ غٞ  - ُيٌ اغمو َ ٝ مو تيٞ  45فال  مٞ ت َلاي اغمو غوموط متوم   35ا 25غوموطا افال  مٞ تت



 

 

 : العالقة بٌن استخدام الجمهور المصري للصحف اإللكترونٌة المصرٌة محمد زٌن عبد الرحمن /د 66

َ ٝ غٞ  ُيٌ اغمو  (.0.001غوموطغ ٌ )ممتا  مػ اي  =  45فال  مٞ ت
َ ٝ غٞ  - ُيٌ اغمو َ ٝ مو تيٞ  45فال  مٞ ت َلاي اغمو غوموط متوم   25ا ا18غوموطا افال  مٞ تت

َ ٝ غٞ  ُيٌ اغمو  (.0.001وموط غ ٌ )ممتا  مػ اي  = غ 45فال  مٞ ت
 الفروؽ تبعًا لممستوي اإليتفادي االجتماعي: .3

 (66جدول )
نتائج اختبار تحلٌل التباٌن لقٌاس الفروق بٌنمتوسطات درجات المبحوثٌن علً مقٌاس كثافة استخدام الصحف اإللكترونٌة المصرٌة 

 تبعاً للمستوي اإلقتصادي االجتماعً

مجموع  الحريةدرجات  مفادر التبايف
 المربعات

متوسط 
 المربعات

مستوي  Fييمة 
 المعنوية

 0.356 0.713 2 بيف المجموعػات

 0.452 179.287 397 داخؿ المجموعات 0.455 0.789

  180.000 399 المجمػػػػوع

َه  توال   َٚا ٌلم  تيٞ لاتتوَ تعليٜ لمتتويٞ امف َدوه لممتعاثيٞ غلي غٞ غٌٝ اداٌ ف متامٔوه ٌ
َي  تتػوط ملممتا  لًقتتوٌ  ل دتموغي َا ي  لممت ا عيو تل،ه  مقيوِ يثوف  لمتاٌلٝ لمتعٙ لًميت

 .0.05( ا ي قيم  يَ ٌلم   عتواليو غ ٌ ممتا  مػ اي  = 0.789) Fقيم 
 الفروؽ تبعًا لمحؿ اإليامة: .4

 (66جدول )

ٌاس كثافة استخدام الصحف اإللكترونٌة المصرٌة تبعاً لمحل اإلقامةنتائج اختبار "ت"لقٌاس الفروق بٌن متوسطات درجات المبحوثٌن علً   مق

عدد  المجموعات
 المبحوثيف

المتوسط 
(M) 

االنحراؼ 
المعياري 

(SD) 

درجات 
الحرية 
(DF) 

 ييمة ت
(T) 

مستوى 
 المعنوية
(P) 

 0.61649 1.7778 108 الريؼ
398 0.402 0.688 

 0.69178 1.8082 292 الحضر

َاقٌلم  عتواليوطتيٞ َغ ػٌٝ اداٌف َت توالدو اتتو َدوه لممتعاثيٞ غلي مقيوِ يثوف  امف متامٔوه ٌ
َي  تتػوط ممعٜ لًقوم  َا ي  لممت ا ي قيم   يَ 0.402ه  ="اادوءتقيم  لمتاٌلٝ لمتعٙ لًميت

 (.0.001ٌلم  عتواليوطغ ٌ ممتا  ٌ م  )
 الفرض الثاني:

المبحوثيف عمي مقياس المعرفة باألزمة اليمنية تبعًا " توجد فروؽ بيف متوسطات درجات 
 لكثافة استخداـ الجميور لمفحؼ اإللكترونية المفرية".
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 (66جدول )
 كثافة استخدام الجمهور للصحف اإللكترونٌة المصرٌةالعالقة بٌن 

 ومستوىمعرفتهم باألزمة الٌمنٌة 

مستوى معرفة 
 الجميور باألزمة اليمنية

 الجميور لمفحؼ اإللكترونية المفريةكثافة استخداـ 
نقليٜ  نيثيٙ  متامٔ لمم و ٌن لمم و ٌ٘٘  لممدمٖا لمم و ٌ٘
ٛ % ٛ % ٛ % ٛ % 

 22.4 13 17.6 36 31.2 43 منخفض
9

2 
23.0 

 63.8 37 65.2 133 63.0 87 متوسط
2

57 
64.3 

 13.8 8 17.2 35 5.8 8 مرتفع
5

1 
12.7 

 100 58 100 204 100 138 المجموع
4

00 
100 

َدوه لممتعاثيٞ تٝ لمتاٌلٝ لاتتوَ تعليٜ لمتتويٞ       َٚا تيٞ متامٔوه ٌ َلم  لمف امٌ
(ANOVA)  َٙٚا تيٞ فالوه يثوف  لمتاٌلٝ لمدم َا ملتع في لتدو  العٌ  اتتوَ مٌ  مػ اي  لمف

ُم  لميم ي ا ايا   ٍمٛ لمدٌٜا لمتومين َف  توال َي  غل  مقيوِ ممتاتوممػ َا ي  لممت  لًميت
 (66جدول )  

عرفة باألزمة الٌمنٌة تبعاً لكثافة استخدام متوسطات درجات المبحوثٌن علً مقٌاس المنتائج اختبار تحلٌل التباٌن لقٌاس الفروق بٌن 
 الجمهور للصحف اإللكترونٌة المصرٌة

 مفادر التبايف
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 Fييمة  المربعات

مستوى 
 المعنوية

 2.555 5.110 2 بيف المجموعػات

 0.337 133.687 397 داخؿ المجموعات 0.001 7.588

 -------- 138.797 399 المجمػػػػوع

َه  توال   َٚا ٌلم  تيٞ لاتتوَ تعليٜ لمتتويٞ امف َدوه لممتعاثيٞ غلي غٞ اداٌ ف متامٔوه ٌ
َي  تتػوط ملممتا  لًقتتوٌ  ل دتمو َا ي  لممت َدوه مقيوِ يثوف  لمتاٌلٝ لمتعٙ لًميت متامٔوه ٌ

ُم  لميم ي  تتػوط ميثوف   َف  توال َا ي  لممتعاثيٞ غلي مقيوِ لممػ لمتاٌلٝ لمدم َا ملتعٙ لًميت
َي ا عيو تل،ه قيم   .0.001( ا ي قيم  ٌلم   عتواليو غ ٌ ممتا  مػ اي  = 7.588) Fلممت

َلء لاتتوَ )    َف  متوٌَ لمتتويٞ تيٞ لمفالوه لمثعث ا تٝ  د َلم  متوٌَ لمتتويٞ LSDاممػ ( مٌ
َٚا ٌلم  في يثوف   َا ي  تيٞ  ٍ  لمفالوها اقٌ تتيٞ اداٌ ف َيللتعٙ لًميت لمتاٌلٝ لمدم َا لممت

َي  تيٞ فال  متامٔيوًمتاٌلٝا ايثيفي لًمتاٌلٝ متوم  فال  متامٔي لًمتاٌلٝ غ ٌ )ممتا   لممت
 (.0.001لممػ اي  = 



 

 

 : العالقة بٌن استخدام الجمهور المصري للصحف اإللكترونٌة المصرٌة محمد زٌن عبد الرحمن /د 60

 الفرض الثالث:
"توجد عالية ذات داللة إحفائيًا بيف مدىاعتمادالمبحوثيف عمي الفحؼ   

 ". ومستوىمعرفتيـ باألزمةعمومات عف األزمة اليمنية، اإللكترونية المفرية كمفدر لمم
 

 (60جدول )
 العالقة بٌن مدىاعتمادالمبحوثٌن علً الصحف اإللكترونٌة المصرٌة كمصدر للمعلومات عن األزمة الٌمنٌة، ومستوىمعرفتهم باألزمة

مستوى 
المعرفة باألزمة 

 اليمنية

 المفرية كمفدر لممعمومات عف األزمة اليمنيةمدىاعتمادالمبحوثيف عمي الفحؼ اإللكترونية 
اإلعتماد عمي 
أحد المفادر  مفدر ثانوي مفادر أخري

 الرئيسة
المفدر 
  2كػا اإلجمالي  الرئيسي

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ المعنوية

1 26.9 7 منخفض
3 

2
7.7 

3
8 

2
4.2 

3
4 

2
4.5 

9
2 

2
3.4 

2.756 6 4.839 
1 متوسط

5 57.7 2
9 

6
1.7 

1
23 

6
5.4 

9
4 

6
4.7 

2
57 

6
4.3 

1 5 15.4 4 مرتفع
4.6 

2
7 

1
4.4 

1
5 

1
4.8 

5
1 

1
2.7 

2 المجموع
6 144 4

7 
1
44 

1
88 

1
44 

1
39 

1
44 

4
44 

1
44 

َي  يمتٌَ  َا ي  لممت َ ن مٌتوغتموٌلممتعاثيٞ غلي لمتعٙ لًميت تٝ لاتتوَ لمػعق  تيٞ مت،ي
ُم ا اتومتاٌلٝ لاتتوَ لمتقعمي  لمػعق   َفت ٝ توال ُم  لميم ي ا اممتاتمػ -Chi)ملمػلاموه غٞ لال

Square)  َتتؤي  ٍله ٌ م   عتوالي ا عيو دوءه َله غٞ غٌٝ اداٌ غعق  ل َه  توال  ل اتتو امف
َي  ) 2.756=  2قيم  يو َد  ع ( اتٝ 0.839( اممتا  لممػ اي  )6ا ا ي ٍله ٌ م   عتوالي  غ ٌ ٌ

َيٞا ادوءه = +  َلى قيم  مػومٜ لمتالفٚ تيٞ لممت،ي َتتؤ  يدوتيا يمو ا    ي 0.08لمتا َ ٌلٜ ا ا ل
 (.0.839 عتواليوطغ ٌ )ممتا  مػ اي  = 
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 الفرض الرابع:
" توجد عالية ذات داللة إحفائية بيف مستوىاىتماـ المبحوثينبمتابعة   

 األزمة اليمنية بالفحؼ اإللكترونية المفرية، ومستوىمعرفتيـ باألزمة اليمنية ".
 (66جدول )

 األزمة الٌمنٌة بالصحف اإللكترونٌة المصرٌة، ومستوىمعرفتهم باألزمة الٌمنٌةمستوى اهتمام المبحوثٌنبمتابعة العالقة بٌن 

معرفة الجميور باألزمة مستوى 
 اليمنية

مستوى اىتماـ الجميور بمتابعة األزمة اليمنية بالفحؼ اإللكترونية 
 المفرية

 المجموع مرتفع متوسط منخفض
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 منخفض
1

9 51.4 44 24.8 33 16.3 92 23.4 

1 متوسط
7 

45.9 147 66.5 133 65.9 
257 64.3 

 12.7 51 17.8 36 8.7 14 2.7 1 مرتفع

 المجموع
3

7 
144 161 144 242 144 444 144 

َدوه لممتعاثيٞ تٝ لمتاٌلٝ لاتتوَ تعليٜ لمتتويٞ  َاٚ تيٞ متامٔوه ٌ َلم  لمف امٌ
(ANOVA)   ُم َٚا تيٞ فالوه ممتا  ل  تموٝ تمتوتػ  لال في لتدو  العٌ  اتتوَ مٌ  مػ اي  لمف

ُم  لميم ي ا ايا   ٍمٛ  َف  توال َي  غل  مقيوِ ممتاتوممػ َا ي  لممت لميم ي  تومتعٙ لًميت
 تومينلمدٌٜا لم

 (66جدول )
متوسطات درجات المبحوثٌن علً مقٌاس المعرفة باألزمة الٌمنٌة تبعاً لمستوي نتائج اختبار تحلٌل التباٌن لقٌاس الفروق بٌن 

 اهتمامهم بمتابعة األزمة بالصحف اإللكترونٌة المصرٌة

 درجات الحرية مفادر التبايف
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 Fييمة  المربعات

مستوى 
 المعنوية

 4.399 8.798 2 بيف المجموعػات
 0.327 130.000 397 داخؿ المجموعات 0.000 13.433

 -------- 138.797 399 لممدمٖ٘٘٘٘ا
َه  توال   َٚا ٌلم  تيٞ لاتتوَ تعليٜ لمتتويٞ امف َدوه لممتعاثيٞ غلي غٞ اداٌ ف متامٔوه ٌ

َي   َا ي  لممت َدوه  تتػوط ملممتا  لًقتتوٌ  ل دتمومقيوِ يثوف  لمتاٌلٝ لمتعٙ لًميت متامٔوه ٌ
ُم  تومتعٙ  ُم  لميم ي  تتػوط مممتا  ل تموم ٝ تمتوتػ  لال َف  توال لممتعاثيٞ غلي مقيوِ لممػ

َي  َا ي  لممت ( ا ي قيم  ٌلم   عتواليو غ ٌ ممتا  مػ اي  = 13.433) Fا عيو تل،ه قيم لًميت
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0.001. 
َف  متوٌَ لمتتويٞ تيٞ  ُم  لميم ي  اممػ لمفالوه لمثعو مممتا  ل تموٝ لمدم َا تمتوتػ  لال

َلء لاتتوَ ) ُم  لميم ي ا تٝ  د َف  توال َي  غل  مقيوِ لممػ َا ي  لممت َلم  LSDتومتعٙ لًميت ( مٌ
ُم  تيٞ يٜ  َٚا ٌلم  في ممتا  ل تموٝ لمدم َا توال متوٌَ لمتتويٞ تيٞ  ٍ  لمفالوها اتتيٞ ادٌا ف

 مٞن
 َتفػي م َتفػي ممتا  فال  م متا  ل  تموٝا افال  متامٔي ممتا  ل  تموٝ متوم  فال  م

 (.0.000ل  تموٝ غ ٌ )ممتا  مػ اي  = 
   َتفػي ممتا َتفػي ممتا  ل  تموٝا افال  م اف ي ممتا  ل  تموٝ متوم  فال  م فال  م

 (.0.002ل  تموٝ غ ٌ )ممتا  مػ اي  = 
 الفرض الخامس:

ة إحفائًيا بيف مدي اعتماد المبحوثيف عمي الفحؼ توجد عالية ارتباطية دال"  
اإللكترونية المفرية، ومستوي معرفتيـ باألزمة اليمنية، واآلثار المعرفية والوجدانية والسموكية 

 ".المترتبة عمي اعتمادىـ عمي الفحؼ اإللكترونية المفرية.
 (66جدول )

المبحوثٌن علً الصحف اإللكترونٌة المصرٌة، ومستوي معرفتهم مدي اعتماد معامل ارتباط بٌرسون لقٌاس اإلرتباط بٌن
 باألزمة الٌمنٌة، واآلثار المعرفٌة والوجدانٌة والسلوكٌة المترتبة علً اعتمادهم علً الصحف اإللكترونٌة المصرٌة

 المتضيرات
مستوى معرفة الجميور باألزمة 

 اليمنية
اآلثار المعرفية والوجدانية 

 والسموكية 
 الداللة معامؿ اإلرتباط الداللة اإلرتباطمعامؿ 

مدىاعتمادالمبحوثيف عمي الفحؼ 
اإللكترونية المفرية كمفدر لممعمومات 

 عف األزمة اليمنية
4.48 4.45 4.45 4.41 

 ت يَ  توال  لمدٌٜا لمموتٚ  مين
َتتؤي  ٌلم   عتواليوط تيٞ  .1 َا ي  ادٌا غعق  ل َي  مٌتوغتموٌلممتعاثيٞ غلي لمتعٙ لًميت لممت

ُم  عيو تل،ه قيم   َ  ) َفت ٝ توال ُم  لميم ي ا اممتاتمػ ( ا ي 0.08يمتٌَ ملمػلاموه غٞ لال
 .0.05قيم  ٌلم   عتواليوط غ ٌ ممتا  ٌ م  

َتتؤي  ٌلم   عتواليوط تيٞ  .2 َي  ادٌا غعق  ل َا ي  لممت مٌتوغتموٌلممتعاثيٞ غلي لمتعٙ لًميت
ُم  لميم ي ا َتت  غلي  يمتٌَ ملمػلاموه غٞ لال َفي  المادٌل ي  المملايي  لممت الآلثوَ لممػ

َي  َا ي  لممت ( ا ي قيم  ٌلم  0.45ا عيو تل،ه قيم   َ  )لغتموٌ ٝ غلي لمتعٙ لًميت
 .0.01 عتواليوط غ ٌ ممتا  ٌ م  
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ىالخالصة:
َلموه لمتي تت وٜا لمتأثيَ لًغعمي مٞ اعٜ لاتتوَ  َلم   م  دمل  لمٌ لمػعق  ت تمي  ٍ  لمٌ

َف  لمميومي ا امػه  م  ت واٜ قٔوٖ عيا  مٞ اموالٜ لًغعٝ ممثعط  تيٞ لمتاٌلٝ اموالٜ لًغعٝ الممػ
َٙ غل  لمػعق   َلم  تعٌٌه في لمتػ َي ا  ات وء غل  ٍمٛ ف ٞ م يل  لمٌ َا ي  لممت تومتعٙ لًميت

َف  َي  الممػ َا ي  لممت َي  تومتعٙ لًميت ُم  لميم ي  مٌ  لمدم َا  تيٞ لمتػَٓ ملم وميٞ لًاتو توال
. َ  لممت

َيه غلي غي   غ الالي  مٞ  َلموه لماتفي  ااد َلم  لمعومي   مي لمٌ يمو ت تمي لمٌ
َ و  َ  قٌ َلممت َلم ن 400لمدم ا ٌَنا افيمو يلي غَٓ ال ٝ مو تاتله  مي  لمٌ  مف

َلٌ لمػي  ا عيو ايٌ - َٓ  يَ م تٕم  تيٞ اف َا ي  تمػٌ ه تػ  تٙ  تعٕي لمتعٙ لًميت
َا ي   لممتعاثيٞ تأ  ٝ يمتاٌما  و  اعيو وط ا ادوءه يثوف  لمتاٌلم ٝ متلٛ لمتعٙ لًميت
  َ َٓ ملم ماٞ لًاتو ٌَ مٞ اعٜ لمتػ َاع  اموٝ لمف َله لممٔ متامٔ   عيو تػٌٌ ل اتيو
ُموه لمماداٌن غلي  َدع ٍمٛ  مي عدٝ اممتا  لال لممت ٖا غتَ اموالٜ ل تتوٜ لمماتلف ا اي

َا ي . لمموع   لمتي تعفُ لمدم َا  م  متوتػ   ٍ  لمتعٙ لًميت
َي  لمتي يعَْ لممتعاثاٞ غلي  - َا ي  لممت تتٌَ تعيف  لمياٝ لمموتع ا ٝ لمتعٙ لًميت

َتت  لمثومث  73.3تتفع و ت مت  غومي  تل،ه ) َلٝا في عيٞ دوءه في لمم %(ا يلي و لال 
َ  لمياٝ. َدع ٍمٛ  م  اٞ تعيف  لمياٝ لمم لممت َلٌله تعفي  اي وتع  دعه في تعقيٚ غٌن ل ف

ُ   اما اغي   ميمو فيمو  مو مه في دٍم لمدم َا  مي و ف عط غٞ تقٌيٝ مػومدوه متال
لمٍ  يعٕ  ت تيم يتيَ مٞ ل تموم وا توً وف   م  ا  و تعٕ  ُموه ل مَ ياْ ل 

َ ا  تيد  لمثق  فيمو تقٌم  مٞ مػلاموه  .تمتٌلقي  مٌ  لمدم َا لممت
َف  الممػلاموه الالعٌلو غل  لمٌالفع لماوت   فٚا لمٌالفعت - لماوت  تومعتاٜ غل  لممػ

َلٗ َلم  ملتعٙ ا تومتملي  ا ،ٜ اقه لمف عيو تمثله ٌالفع لمتاٌلٝ لمدم َا غي   لمٌ
َتيم  َف  لمتفوتيٜ عام  تأتي في لمت َيٌاٞ مػ َي  غ ٌ مموٖ عٌو مػيٞ اي َا ي  لممت لًميت

ا تي مو يأتي  َ ا امو في ااقوه لالٜا ُم  في لممدتمع لممت غ ٌمو يممع لممتعاثيٞ غٞ عٌاو ا
َتيم لمثومو مٌالفع لممتعاثيٞا في عيٞ دوءه   يادٌ  َتي  اا لمٌامي  دوءه في لمت ُموه لمػ لال

َتتٔ ت و تتتفع ٝ. َٙا معٌٌن ت ٕ 
َا ي  ل14.2اٞ ) - ُم  لميم ي  تومتعٙ لًميت َ  يتوتػاٞ لال َي  %( مٞ لمدم َا لممت ممت

َن )50.3تتف  ٌلالم ا ايتوتػ و  مي عٌ مو ) %(ا 35.5%(ا افي لممقوتٜ يتوتػ و تتف   وٌ
ُموه لمميومي  لمٌلالي  في لممدتمع  َ  تمتوتػ  لال ايميٞ تفميَ ٍمٛ تو  ،وٜ لمدم َا لممت
َتي   ميمو لميم ي  ُموه لمميومي  لمػ َلط ما َٚ اعيو وط اتتف   وٌ َ  تتف  ٌلالم  ايتٔ  لممت
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َ و. ا  َي  ا ي ُم  ااتػوٌ و( في المما َٙ غل  لال ُم  في )لمتػ تمثله ا ٝ امتوم متوتػت ٝ متلٛ لال
َلٙ لمٌامي  في  يدوٌ علاٜ  َٙ غل  اٌالَ امالقٙ لالٔ َتت  لمثو ي  )ملتػ لممقٌم ا ثٝ ف  لمم

َتت   ُم (ا ثٝ ف  لمم َ  مٞ لال َف  لمماقٙ لممت َتت  لمثومث  )ممػ ُم (ا ثٝ ف  لمم لمثومث  ما
َٙ غل  ماقٙ  َن )ملتػ َتت  لآلاي ُم  لميم ي (ا  اف  لمم َله اتعليعه ما )ملعتٜا غل  تفمي

ُم (. َله لال ُلء تٔا َ   لميم ي     لممػو
َلط مٞ  - َي  متٌ َا ي  لممت َ  لمتعٙ لًميت َلٌ لمػي   مٞ لمدم َا لممت َمػٕٝ اف يػتت

َا ي  لممتوٌَ لمتي يػتمٌاٞ غلي و في عيوت ٝ لميامي ا ايأ تي لغتموٌ ٝ غلي تلٛ لمتعٙ لًميت
ُن لمتي تقٌم و َي  لمممي المتي تتمٝ اٌموت و - ميمو لالاتوَ -لتفوقوط مع ٔتيػ  لماٌم  لًاتو

َن  َلء لمماتلف  عيوٜ لمق ويو لممثو َي  في  قٜ لالعٌلوا اغَٓ اد وه لم َٕ الآل َي  تومفا لًاتو
َيٞ في مالقع لالعٌلوا ا  َقمي  مل  َ مٞ اعٜ  تي  معَ تومتاٌلٝ اعٌو لمتق يوه لم

َي  َيٞ لمتي  تٔ َلء يتوَ لميتوم الممعَ ٌَ و تتقٌيٝ ا َا ي لممتو َ معٕ  اقٖا لماتَا اتف لًميت
َا ي  في لمتادي   عا  ُيٌ مٞ ٌَا لمتعٙ لًميت َتي  لم والي ا ا ٍل ل غتموٌ ي لمق ويو لمػ

َلٌ. َي  لمفوغل  في لمعيون لمميومي  ماف  لمم و
َا ي   - َلم  غلي لمتعٙ لًميت َ  غي   لمٌ تا   لم توال  اٞ ممتا  لغتموٌ لمدم َا لممت

َا  فيمو  َف  اتيايٞ  ُيُ لممػلاموه الممػ ُموه امٞ ادٜ عودوه متػلق  تتػ َي  اقه لال لممت
َيٞ  َن غل  ل تتوٜ المػمٜ المتفوغٜ مع لآلا يعٌو غل  لمممتا  لمميومي معليوط اغومميوطا المقٌ

َٙ عٜا ا َمُا لمتي تتي  م ٝ اف ٜ لممتٜ ملتت   ق ي  اا عٌو ميوميا افٛ لمػٌيٌ مٞ لم
َ اٞ م و غلي لمموع   َتتٔ توالا وٖ لمقوالم  لمتي يتػ َ  ٝ مٞ اعٌلو ت في مالد   مو يػت

َتي.  ٞ لمػ ُموه في لمٔا ُم  لميم ي  اعٌ ا ٝ لال ُموه لمميومي  لمتي تػٌ لال َتي   ميمو لال  لمػ
َلم  ا ٝ لتمثله  - َ  غي   لمٌ العٌلو لمتي تتػلٚ توالا وٖ لميم ي  لمتي تتفع و لمدم َا لممت

َي  َا ي  لممت في لممقٌم ا  اتٌغيوت  غل  لمم ٔق  ً فعه لالم ي لميم يلفي  تومتعٙ لًميت
َلث َتت  لمثو ي ا ايٍمٛ مدلِ لم الم اعيام  لميفوءلها ٝ تٔا َتي  في لمم مػعقوه لميم ي  لمػ

الوم  لميم ي  المػعق  َي  في  ا لمعاثييٞ تيٞ لم َتت  لمثومث ا ثٝ لمػعقوه لميم ي  لممت في لمم
َلتػ ا ا  َتت  لم َ لمم َ  اتٔا َلط ل ماقٙ لمتٌاٜ لممت َتت  لماومم ا اااي معيام  لميم ي  في لمم

 َ َلمقو ا   المٌمتا  .اتٔتيٚ لمممو
َ  مٌي ٝ ممتا  - ُم  لميم ي ا ايميٞ ت يَ لم توال   مي اٞ  ومتي  لمدم َا لممت َفي متامٔ توال   مػ

َد  لاليتَا امٞ ثٝ ف ٞ ٍمٛ لمممتا   َدوٖ ٍمٛ  م  ل تموم  توالعٌلو لمٌلالي  في متَ تومٌ  
ُموه  َلٙ لمدم َا غٞ لمق ويو الال ُم  لميم ي  يػتتَ مػقا طا ا  ي يَ  م  ل ت َفي توال لمػ

َدي  في ٕٜ تػٌٌ اتَٔا لالعٌلو لمٌلالي  في م  تَ.لماو
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ُم  لميم ي   - َله لال َتت  غلي متوتػت ٝ متٔا َ  عٜا لآلثوَ لممت تمثله لمتدوتوه لمدم َا لممت
َي  في لم َا ي  لممت َنتومتعٙ لًميت َلٖ مٌٜا مدوا ا في عيٞ دوءه اٙا مٞ لمتٌلٌ لمت
ُم  لميم ي ا ثٝ لم َفت  توال ٌَيٞ ُيوٌن مػ َله تػؤٙ مع لمَ لم عويو المم  َي  ف  ممي ا المم و

َدي ف  لميمٞ.  َ  لماو   ٌ لمت ٌيٌ تومتٌاٜ لمػمي
َلم  غلي  - َ  غي   لمٌ َدوه لمدم َا لممت َاٚ تيٞ متامٔوه ٌ اي فه لم توال  غٞ اداٌ ف

َي . َا ي  لممت ُم  لميم ي  تتػوط ميثوف  لمتاٌلٝ لمتعٙ لًميت َف  توال  مقيوِ لممػ
َ  غي   يمو ي فه لم توال  غٞ اداٌ غعق  ٍله ٌ م   عتواليوط تيٞ  - مٌ  لغتموٌ لمدم َا لممت

ُم  لميم ي ا اممتا   َي  يمتٌَ ملمػلاموه غٞ لال َا ي  لممت َلم  غلي لمتعٙ لًميت لمٌ
ُم . َفت ٝ توال  مػ

َ  غي    - َه لم توال  غٞ اداٌ غعق  ٍله ٌ م   عتوالي  تيٞ ممتا  ل تموٝ لمدم َا لممت اامف
ُم  لميم ي  تومتعٙ لًميت َلم  تمتوتػ  لال ُم  لميم ي .لمٌ َفت ٝ توال َي ا اممتا  مػ  َا ي  لممت

َلم   - َ  غي   لمٌ َتتؤي  ٌلم   عتواليطو تيٞ مٌ  لغتموٌ لمدم َا لممت اتي ه لم توال  اداٌ غعق  ل
َفي   ُم  لميم ي ا الآلثوَ لممػ َفت ٝ توال َي ا اممتا  مػ َا ي  لممت غلي لمتعٙ لًميت

َتت  غلي لغتم َي .المادٌل ي  المملايي  لممت َا ي  لممت  وٌ ٝ غلي لمتعٙ لًميت
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Analysis of The Al-Jazeera‘s Reporting Through the Qatari- Saudi Crisis.”Paper presented at the 

annual meeting of the International Communication Association,Sheraton Phonix ,Downtown, 

May 23 ,2012 . Available at: http://www.allacademic.com. 

رسانت ياجساتيز غياز فٍ انصضف انذونُحا،  2006أصًذ يضًذ إتشاهُى ػثذ انًمصىد، اخطاب انضشب اإلعشا ُهُح ػهٍ نثُاٌ  (26)

 (.2012)رايؼح انماهشج: كهُح اإلػالو، لغى انصضافح  ينشٌرة
شااسع انثمًااٍ اأطااش إَتاااد انخطاااب انخثااشٌ فااٍ وعااا م اإلػاالو انؼشتُااح: دساعااح تضهُهُااح تااانتطثُك ػهااٍ أصيااح انضااىحٍُُ ػاااو  (27)

 .185 -149 ، ص ص2011دَغًثش -، انًزهذ انؼاشش، انؼذد انشاتغ، َىنُىانًجهت انًصزيت نبحٌث انزأي انؼاوهـا، 1430

وعاااو َصااش، ايصااذالُح وعااا م اإلػااالو انًصااشَح انضكىيُااح وانخاصااح أحُاااء ا صياااخ: دساعااح تطثُمُااح ػهااٍ أصيااح اَفهااىَضا  (28)
 .357 -273، ص ص 2010َىَُه  -، انًزهذ انؼاشش، انؼذد ا ول ، َُاَشانًجهت انًصزيت نبحٌث انزأي انؼاوانخُاصَشا، 

(29)HakanErgul, EmreGokalp&IncilayCangoz, "From the Wrath of Allah to Divine Judgment: 

Natural Disasters in the Islamist Press in Turkey", Journal of Muticultural Discourses, Vol. 5, 
No.1, 2010, pp. 1-20. 

ُك ػهاً وتااء أَفهاىَضا عضش فاسوق انصادق.ا ا طش اإلػاليُح نخطاب ا صيااخ انصاضُح تانصاضافح انًتخصصاح تاانتطث30

َىَُاح  –، كهُح اإلػالو ، رايؼاح انمااهشج، انؼاذد انخاايظ وانخالحاىٌ َُااَش انًجهت انًصزيت نبحٌث اإلػالوانخُاصَش: دساعح يغضُحا، 

 و.2010
رساانت ياجساتيز غياز صغٍ فتضٍ ػهاٍ انمشااوٌ، اػىايام تشاكُم انخطااب انصاضفٍ أحُااء ا صيااخ وانكاىاسث فاٍ يصاشا،  (31)

 (.2009)رايؼح صهىاٌ: كهُح اِداب لغى اإلػالو،  ينشٌرة

انًجهات انًصازيت نبحاٌث حشوخ فتضٍ كايم، اإداسج انصضف ن:صيح انخمافُح: دساعح صانح الصتشاق لصاش حمافاح تُاٍ عاىَفا،  (32)

 .155 -85، ص ص 2007َىَُى  -، انًزهذ انخايٍ، انؼذد انخاٍَ، إتشَمانزأي انؼاو

(33)Davin White, "The Effects of Positive and Negative Framing on Seven A Merican News Papers 

During The Persian Gulf War in 1991 and the Iraq War 2003", PHD, (West Virginia University, 

2004). 
(34)Olga Baysha and Kirk Hollahan, "Media Framing of the Ukranian Political Crisis, 2000- 2001" 

Journalism studies, vol. 5, No.2, 2004, pp. 233- 246. 

http://www.allacademic.com/


www.epra.org.eg                                  rr.epra.org.egwww.jp      
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عؼُذ يضًذ انغشَة، اانتغطُح انتصىَشَح  صذاث انغضو ا َزهى أيشَكٍ نهؼشاق فٍ صضُفتٍ ا هشاو انًصشَح وأخثاس انخهُذ  (35)

 -، انؼاذد انىاصاذ وانؼشاشوٌ، أكتاىتشاإلػاالوانًجهات انًصازيت نبحاٌث انثضشَُُح: دساعح تضهُهُح يماسَح فاٍ انشاكم وانً"اًىٌ، 
 .321 -265، ص ص 2003دَغًثش 

إَُاط أتى َىعف، اانخطااب انصاضفٍ ا يشَكاٍ تاٍُ انازاخ واِخاش: دساعاح تضهُهُاح تطثُمُاح ػهاٍ ا صياح انؼشالُاح ا يشَكُاح  (36)

، انؼاذد انًجهات انًصازيت نبحاٌث اإلػاالوَحا، فٍ انمادعُح انؼشالُح، انُُىَىسن تاًَض االيشَكُح، وا هشاو انًصش 1998فثشاَش 
 .179 -89، ص ص 2002دَغًثش  -انغادط ػشش، َىنُه

رسانت ياجستيز ا، 1997لذسٌ ػثذ انًزُذ، ادوس االتصال فٍ إداسج ا صياخ: دساعح صانح ػهً صادث ا لصش اإلسهاتٍ ػاو  (37)

 (.2002ايح، )رايؼح انماهشج: كهُح اإلػالو، لغى انؼاللاخ انؼ غيز ينشٌرة

يها يضًذ كايم انطشاتُشٍ، اانًؼانزح انصضفُح الَتفاضح ا لصٍ فٍ انصضف انًصشَح: دساعح تضهُهُح يماسَاح ػهاٍ صاضف  (38)
-1، ص ص 2002ياسط  -، انًزهذ انخانج، انؼذد ا ول، َُاَشانًجهت انًصزيت نبحٌث انزأي انؼاوا هشاو وانىفذ وا عثىعا، 

41. 

(39)Christine M. Rodique, "Media Coverage of the Terrorist Attack on the World Trade Center and 
the Pentagon", 2002, Available at: http:// 

www.csulb.edu/rodique/aagposter02.html. Date of search: 10/2/2015. 

 لاو  تتضكُى صضُفح اإلعتثُاٌ انغادج : (40)

 أ.د/ اػتًاد خهف يؼثذ . أعتار اإلػالو ، رايؼح ػٍُ شًظ . -

 أ.د / رًال انُزاس: أعتار انصضافح، رايؼح ا صهش. -

 أ.د / يضًذ عؼذ: أعتار اإلػالو تكهُح اِداب، رايؼح انًُُا. -

 ٍُ شًظ.أ.د / يضًىد صغٍ اعًاػُم: أعتار وس ُظ لغى اإلػالو، رايؼح ػ -

 .د / وفاء حشوخ . أعتار اإلػالو انًغاػذ تكهُح اِداب، رايؼح انًُُا -

 أعتار اإلػالو انًغاػذ ، رايؼح ػٍُ شًظ. د/ صكشَا انذعىلٍ: -

 د/ يًذوس يكاوٌ: يذسط تكهُح اإلػالو، رايؼح تٍُ عىَف. -
 -، انًزهذ انخانج، انؼذد ا ول، َُاَشانزأي انؼاوانًجهت انًصزيت نبحٌث نًُاء انثضُشٌ، اتؼشض شثاب انزايؼاخ انًصشَحا،  (41)

 79، ص 2002ياسط، 

وفاء ػثذ انخانك حشوخ، اانؼاللح تٍُ انتؼشض نىعا م اإلػالو ويغتىي يؼشفح انشثاب انزايؼٍ تأصذاث انضشب ا َزهىأيشَكُح  (42)

، ص 2003عاثتًثش  –د انؼشاشوٌ، َىنُاى ، انؼاذانًجهات انًصازيت نبحاٌث اإلػاالوػهً انؼشاق فٍ إطاس َظشَح فزىج انًؼشفحا، 
88. 

رسانت ػثذ انؼضَض خهف خهُم انزثىسٌ، ادوس انصضافح انؼشالُح فٍ تشتُة أونىَاخ االهتًاو تانم"اَا انغُاعُح نذي انشثابا،  (43)

 .161(، ص 2010)رايؼح انذول انؼشتُح: يؼهذ انثضىث وانذساعاخ انؼشتُح، لغى انذساعاخ اإلػاليُح،  دكتٌراة غيز ينشٌرة

 .146أيزذ يضًذ خهُم أتى رشٌ، اا، يشرغ عاتك، ص (44)

رسانت ، يفتاس يضًذ أرؼُه تهؼُذ، ا دوس انصضافح انهُثُح فٍ إيذاد انشثاب انزايؼٍ فٍ نُثُا تانًؼهىياخ صىل انم"اَا انغُاعُحا (45)

 .201(، ص 2009)رايؼح انماهشج: كهُح اإلػالو، لغى انصضافح،  دكتٌراه غيز ينشٌرة

يًُ ػثذ انشصًٍ أصًذ يصهش، ادوس وعا م اإلػالو انتمهُذَح وانضذَخح فٍ إيذاد انشثاب انًصشٌ تانًؼهىياخ انغُاعُح: دساعح  (46)

(، 2011، )رايؼاح ػاٍُ شاًظ، كهُاح اِداب، لغاى اإلػاالو، ةرساانت ياجساتيز غياز ينشاٌريماسَح فٍ إطااس َظشَاح انًؼشفاحا، 

 .90 ص

 .51نًُاء انثضُشٌ، يشرغ عاتك، ص  (47)

 .182، ص يزجغ سابقيضًذ سضا يضًذ صثُة،  (48)

(
49

 )
 ين ىذه انذراساث:

 .136ص  )يزجغ سابق(يضًذ انفمُه  -

 .322ص  يزجغ سابق(فالس انذهًشٍ ) -

 . 354ص  يزجغ سابق(يزُة انشًُشٌ ) -

 .169، ص يزجغ سابقعهًُح صغٍ عؼذ صَذاٌ،  (50)

 .85نًُاء انثضُشٌ، يشرغ عاتك، ص  (51)

 .186أصًذ يضًذ أصًذ عاتك، ادوس انصضف انمىيُح فٍ تشكُم انىػٍ انذٍَُ ت"اَا انًشأج نذي انشثابا، يشرغ عاتك، ص  (52)

http://www.csulb.edu/rodique/aagposter02.html
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 .213ٌ تانًؼهىياخ انغُاعُحا، يشرغ عاتك، ص يفتاس يضًذ أرؼُح تهؼُذ، ادوس انصضافح انهُثُح فٍ إيذاد انشثاب انًصش (53)

أيزذ يضًذ خهُم أتى رشي، ااػتًااد انشاثاب ا سدَاٍ ػهاً انصاضافح ودوسهاا فاٍ انتىػُاح تم"ااَا االسهاابا، يشراغ عااتك،  (54)

 .149 ص

(
55
)
.144ص )يزجغ سابق(عشاد ػهً ػثذ هللا إتشاهُى  

 

(
56
)

.144ص )يزجغ سابق(اَزٍ طه عُف انُصش يُاصُش
 

 .101، ص يزجغ سابقوفاء ػثذ انخانك حشوخ،  (57)
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Abstract 

   There is a variety of crises that the Arabian society faces and it varies 

according to its reasons, results, dimensions and the variables affecting it, some 

of these crises are a political, economic and environmental crises. 

The media effects field of study has witnessed a vast debate in the recent period 

about tight relationship between the current media and the regional and 

international conflicts and crises. 

    Within this framework this study is oriented to studying the relationship 

between the Egyptians' usage of the Egyptian electronic newspapers and the 

level of the knowledge about the Yemen crisis while considering the media as 

one of the important tools that plays a vital role in illustrating the crises - its 

reasons, consequences – and tries to find solutions for it and to improve the 

audience's level of knowledge about these crises. 

The Egyptian audience represents the human society in this study, a random 

sample have been chosen consists of 400 person distributed using the equal 

distribution method so that 100 person for each governorate of  ( Cairo – Beni 

suef – Sharkeya – Alexanderia ) and a questionnaire has been designed to 

answer the questions of the study. 

    The results have shown that the degree of dependence on the Egyptian 

electronic newspapers is rising in times of crises and the need of information to 

form an opinion about the crisis becomes a priority. 

The answers of the sample have proved that their following of the Yemen crisis 

have come from their fear that the conflict could expand to the neighbor 

countries which is their first priority. 

The study has also proved that the Egyptian electronic newspapers have a 

moderate level of trust and this is as a result of the moderate knowledge about 

the Yemen crisis and its dimensions. 

    The study has shown that the audience's first need is realistic treatment by the 

media then the persuasion by what they offer from analysis. 

The study assured the importance of the need for more due professional care 

from these electronic newspapers to maintain its creditability.   
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