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 مقدمة :

رغب ضىىالعلىىالرغىىمن لنىىحلث للمىىاقلرغبدىى رنذ للىى ثالناىىرل   ذاذىى الرغ ىىم ل

نمكزةلفيلل ريته لعلالع نلذحلرئذسذذحلهب ل:لرغث  لفيلرغبد رلورغخبمةلإاللث للمىاقل

رغبد رنذ لن زرغتلنج الًلخدب ًلغبزي لنحلرأللم قلرإلع نذ لنظمرًلغلتطىارلرإلع نىال

رغبستبملورغىر ليىى  للى ورول وررًلفىيلرطىايملناهىادلرغبدى رنذ لوعا وىمه لغتاركى ل

لرغتطارلرإلع نال.

ز ر لثهبذىى للمىىاقلرغبدىى رنذ لعاىى لراىى وللن ىى ي لا غذىى لثولثزنىى الفهىى لورىى

رغاسذل لفىالث ر ل ورهى لفىيلرغبجتبىالنم فظى لعلىال  ى لنسىتخ نذه للت ى ي للهرورستبمل

رغم  ئقلفىيلنختلىالرغبارنىالثدلث لرغاسىذل لسىتام زلإغىالرغبدى لرأليى ياغااالورغا ىم ل

لو را ل  ته لفذه ل.لرغر لن ليى ملعلالنستا لند رنذته لغ  لابهاره 

ل–وهررلهالرغمكذزةلرألس سذ لغهىرولرغ ررسى للإغىالثدلنى  لراى للرغاسىذل لرإلع نذى ل

لعلال   لابهاره لونتلرألزن ال؟(ل.ل–رغبارنالرإلخب ري لعلالواهلرغتم ي ل

وإغالثدلنى  لرمىتابللدا وىملندى رنذته لث اى  لرألزنى الويلبىهلابهارهى ل

ل ياغااالغلاسذل لعلالند رنذته ل؟ذغكل؟لون لرأ ذملرالنتب  لرألي

فى غ مررلرألنمي ىىيللىى العتمرقلل غ ىى  لع وىىب لغ وغىى لراللىىت للإسىىمرئذ لفىىيل

غ لي ىحلرغ ىمررلرألوللنىحلناعىهلفىيلرى ريالرغدىمرىلرغدملىالرإلسىمرئذليلل5/12/2017

،لوغ حلر بحلثهبذتهلفيلرانذتلررخ ذولفايلرغانىتلل1948ورغ  ذ لرغالسطذاذ لنارلن ب ل

تلفذهلرغ  ذ لرغالسطذاذ لنسىل  ًلسىلذب ًلرا وضىذ ًللمع يى لثنمي ذى ل،لوهىاليدى لرغر لسل 

رماالًلااهمي ًلفيلررج ه الرإل رررالرألنمي ذ لرغبت ل  لورغتىيلك نىتلرمرعىالنانىال

للا ئهىى لنىىحلرغىى وللرغدملذىى لوإمىىد للرغمبىى الرإلع نذىى لرغبا ه ىى لغهىى لوغل ىىمررلعلىىال

 دلرغالسىىطذايلرإلسىىمرئذليلورغىىر لكىى  لنىىحلنىى ررلسىىاارالع يىى ةل،لوضىىمللنسىى رلرغسىى

ضىىبحلنمىى ورولرغمئذسىىذ لث لرغ ىى  لع وىىب ل وغىى لفلسىىطذحل..لوهىىالنىى لغىى لردتىىمقللىىهل

                                                 

ل س لرإلع دلكلذ لرآل رللا ند لرغبادارةر لرمنذ لسذ  ره للهررلرغبمثلغ را لرست ذلنس ع لل *
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لا...لولى ثل1948رإل رررالرألنمي ذ لرغس ل  لكجز لنحل وغ لراللت للرغتيلثعلاتلفيل

 ىىىالرغبادىىى الرإلع نذىىى لرغبختلاىىى لرغدملذىىى لورغد غبذىىى لفىىىيلراىىى وللهىىىررلرغ ىىىمررلرألنمي

وثوبمتلند رنذته لفيلنمٍكلل ذ ال،له لرتخلىالرغبادىا الرإلع نذى لرغد غبذى لعىحل

إلسمرئذ لورغ مررلرألنمي يللا ظ ًلعلال   لابهاره لفيلك لن ى  لثنى لل ناره لرغ رعب

رامىىالرغبامىىالرغبدىى كهلورمىى وللهىىرولرغ ررسىى لروىى لنىى  لندىى رنذ لرلىىكلرغبارنىىال

ل.واه لنظملعذا لنحلرغشب للرغدملالكلرألزن لنحرالغ تمونذ لرغدملذ لورغد غبذ لنحلرل

 أوالً : الدراسات السابقة :

ضىىبتلرغ ررسىى لرغم غذىى لعىى  رًلنىىحلرغ ررسىى الرغسىى ل  لرغتىىيلرتاىى وللنت ذىىم ل

رغ ررسىى :ل ررسىى الرا وغىىتلندىى رنذ لوسىى ئ لرإلعىى دلو ررسىى الرا وغىىتلنىى  لرعتبىى  ل

لد غبذ لوند رنذته لغ يهل.رغجبهارلعلالوس ئ لرإلع دلونتلرألزن الرغدملذ لورغ

 )أ( دراسات تناولت مصداقية وسائل اإلعالم :

لىاللندى رنذ لرغت طذى لرغخبميى لفىيلل(1ل(2018للدراسة رنا محمد أبو اليزيد عمرل-1

ليا يمل.ل25رغدم ف لرغبدمي لإلل رقلرغتماللرغ يب مرطاللد ل ارةل

ثلىىى رقلوراوىىلتلنىىىحلخىى للرغ ررسىىى لرغتملذلذىى لث لن ىىى ي لل ىىا لرإلنسىىى  ل

فيلومالرغ ررس لوكى  لرغاىحلرإلخبى ر لفيلن  ن لرغباضاع الرغتماللرغ يب مرطال

فيلن  ن لرغااا لرغدماذ لرغتيلرا وغىتلن ى ي لرغ ررسى لوث بتىتلرغ ررسى لواىا لع نى ل

رررب طذىى للىىذحلنبىىكلرغبل ذىى لورغااىىا لرغماذىى لرغبسىىتخ ن لفىىيلرغت طذىى لرغخبميىى لإللىى رقل

لرغتماللرغ يب مرطال.

 كلع نىى لرررب طذىى ل رغىى للىىذحلنبىىكلرغبل ذىى لوررجىى ولرغت طذىى لرغخبميىى لوث لهاىى

ليا يمل.ل25إلل رقلرغتماللرغ يب مرطاللد ل ارةل

وركزالرغ ررس لعلالث لعا وملند رنذ لرغبى  ةلرإلخب ريى لهىيل:لرغ نى لفىيل

رغبدلان الورغدى  لورغاضىافلفىيلرألف ى رلورالرج هى الوثسى غذ لرغدىمالورغشىا فذ ل

إلع نالورغث  لفيلرغب ىبا لرغخبىم لورغد رغى لورإلندى قلوعى دلرغتمذىزلفيلرغتا وللر

لورغشباغذ لفيلرغت طذ ل.

لاللند رنذ لرغبارنالرإلخب ريى لل(2ل(2016للدراسة إبراهيم حسن المرسى التوامل-2

لغ  لرغاخب لرألك  يبذ لوع نته لل غتا فملرغبدمفال.

وراوىىلتلرغ ررسىى لإغىىالث لنانىىالرغذىىادلرغسىى لالكىى  لفىىيلن  نىى لرغبارنىىالرغتىىيل

رمراال را لند رنذته لغ  لرغببما ذحلر ولنانالرغبدم لرغذىادل ى للارلى لرألهىمردل ى ل

  لنانالرغشمو لورغاطحلوناى ةلرغدملذى للCNN  للارل لرأللب رل  لناناللBBCنانال

لوفالرغبمركزلرألخذمةلنانالي لكارةل.
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 الرغبارنىالرالغ تمونذى لفىيلن  نى لندى  رلرغبدلانى الرغتىيليدتبى لعلذهى لا 

رغاخب لرألك  يبذ لفيلرغمداللعلالرغبدلانى ال،ليلذهى لمىب  الرغتاروى لرالاتبى عال،ل

ل  لرغ اارالرغتلذازيانذ ل  لرغدمالرغبطباع لورغب تب الرالغ تمونذ لورغمر يال.

عذاى لرغ ررسى لنىحلرغاخبى لفىيللا  الفيلن  ن لند يذملرغبدى رنذ لكبى لرمرهى 

رغااري لفيلن  لرغم قل،لرارفملواا لردلذقلثولر ل،ل  لإن  نذ لرغبشى رك لعبىملمىب  ال

رغبارنىاللفىيرغتارو لثولرغبمي لرالغ تمونىال،لكبى لرىم لث ل راى لرغبدى رنذ لنتاسىط ل

رإلخب ريىى ل،لكبىى لثوضىىمتلرغاتىى ئولث لرغتااىىهلرأليىى ياغااالغلاخبىى لكىى  لثلىى لندىى يذمل

بد رنذ لرغتيلرستا لإغذه لرغاخب لغلم  لعلىالوىم لرألخبى رلنىحلواهى لنظىمه ل،لكبى لرغ

رز ر ل را لرغتا فملرغبدمفالغلاخبى لرألك  يبذى لفىيلل غى لردمضىه لألخبى رلالليدت ى و ل

فيلومته لورتد رالنالندى رفه لوخبىمرره ل،لكبى لراوىلتلإغىالثنىهلاللرااى لفىمو ل

 يباامرفذىى لغلببمىىا ذحلولىىذحل راىى لندىى رنذ لذرال الغىى لإلدىى ئذ للىىذحلرغبت ذىىمرالرغ

لرغبارنالرإلخب ري لغ يه ل.

تلل ررسى لندى رنذ لرغبارنىالاذىرغتىيلعل(3ل(2016للوفاء عبد الخالق ثروتلدراسةل-3

لBBCرالغ تمونذىى لغل اىىارالرألورلذىى لرغبااهىى لل غل ىى لرغدملذىى لرم يىى رًلنانىىالناىى ةل

ل–سى ع لل24فىمرنهلل–سىذ لرغذىادلرول–رغدملذ لونانىالناى ةل ورىذيلفذلىهلرألغب نذى ل

يارونذىىازلرغدملذىى لغىى  لرغجبهىىارلرغبدىىم لفىىيلر طذتهىى لرإلع نذىى لغلدبلذىى ال

رإلره لذ لغتاظذ ل رعيلون  لرغتزردلهرولرغبارنالل غبد يذملرغتىيلرم ىقلرغبدى رنذ ل

ون  لرعتب  لرغجبهارلعلذه لكبد  رلغلبدلان العحلرغدبلذ الرإلره لذ لغ رعيل

تب  لورغتىأ ذمرالرغا رجى لعاىهلوروى لرغبت ذىمرالرغتىيلرىى ملعلىالو ورفالهررلرالع

لرد يقلرغجبهارلو  تهلفيلهرولرغبارنال.ل

وراولتلإغالث لها كلع ن لرررب طذ ل رغ للذحلرغبدى رنذ لورالعتبى  لوراىاىل

رغبد يذملرغتيليستا لإغذه لرإلع نذا لورغجبهارلفيلر ذذ لند رنذ لرغبارنىالرالغ تمونذى ل

للرغت طذىى لرغبت  نلىى لرغدىى  ل،لرغ نىى ل،لرغتىىارز ل،لرغااريىى ل،لرغادىى للىىذحلورمكىىزاللىىا

رغخبىىملورغىىمث لورغث ىى لفىىيلرغبانىىال،لورغتا علذىى لنىىالرغجبهىىارلوكاىى  ةلرغ ىى ئ لل الردىى لل

وواا لع ن لوطذ ةللذحلهرولرغبارنالورغ وللرغتيلراتبالإغذه لسار لع ن لوميم لثول

لغسذ س لرغخ راذ لورغ ا لرغا عب لغ وغه ل.نستتمةلألنه لرش  لاز رًلع اي ًلنحلر

ورغتىيلسىدتلإغىالرغ شىالعىحلنى  لل(4ل(2016للدراسة يزن على مصطفى طلفاا ل-4

ندىى رنذ لرغبارنىىالرإلخب ريىى لرالغ تمونذىى لرألر نذىى لغىى  لثع ىى  لن  لىى لرغدىىماذذحل

لرألر نذذحل،لوند يذملهرولرغبد رنذ لوسب ره ل.

 ى  لن  لى لرغدىماذذحلرألر نذىذحلللى لثاميتلرغ ررس لعلالعذا لنت ل لنحلثع

(لنام ةلل ستخ ردلث رةلرالستبذ  ل،لوراولتلرغ ررس لإغالعى  لنىحلرغاتى ئول146ع  ه لل

(ليتىى لدا لرغبارنىىالرإلخب ريىى لرألر نذىى لل راىى ل%83.2ثهبهىى ل:لث لن غبذىى لرغببمىىا ذحلل

اسىط لنمراد ل،لوكشاتلرغ ررسى لث ل راى لرغبدى رنذ لرغد نى لغهىرولرغبارنىالاى  النت
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وث لناناللخبم (لكى  لثكثىملرغبارنىالرإلخب ريى لندى رنذ لغى  لرغببمىا ذحليلذىهلنانىال

للعبا (لولرغب م(ل.

ل–وراوىىلتلرغ ررسىى لث لهاىى كلرىىأ ذملغبت ذىىمرالرغ ررسىى للسىىااراللرغخبىىمةل

رغدبىى لفىىيلرغبارنىىالرإلخب ريىى (لعلىىالر ذىىذبه لل–رغبىسسىى لرإلع نذىى لرغتىىيليدبىى للهىى ل

ب ري لرألر نذ ل،للذاب لغ لي حلهاى كلرىأ ذملغلدارنى لرغ يباامرفذى لغبد رنذ لرغبارنالرإلخ

لرغتخدصلرغ نذق(لعلالهررلرغت ذذ ل.ل–رغبستا لرغتدلذبالل–رألخم للرغااىل

ورغتىىيلهىى فتلإغىىالرغتدىىمقلعلىىالل(5ل(2015للدراسااة محمااد باان دياان عبااد الاارحمنل-5

لجى لردىمالرغجبهىىارلرغبدىم لغلبارنىىالرالغ تمونذى لرإلخب ريىى لورغتدىمقلعلىىال

لجى لردىىمالرغجبهىىارلرغبدىم لغلباضىىاع الرغخ وىى للبشىموىلناىى ةلرغسىىايهل

لرغج ي ةلعبملرغبارنالرإلخب ري ل.

وهالنحلرغ ررس الرغاوىاذ لرغبذ رنذى ل،لوراوىلتلرغ ررسى لإغىالنتى ئولثهبهى ل

رغاىماللى خت قلنسىتاي الرغتدىمالغباضىاع الناى ةلرغسىايهلعبىملرغبارنىالوم ل

رإلخب ري لربد ًلالخىت قلنسىتاي الندى رنذ لرغبارنىالرإلخب ريى لغى  لرغببمىا ذحل،لكبى ل

راولتلإغالثنهلياا لرخت قلفيلنستاي الرغتدمالغباضىاع الناى ةلرغسىايهلعبىمل

ل.رغبارنالرإلخب ري لغ  لرغببما ذحلرغبارنالرإلخب ري لربد ًلالخت قلنستاي الند رنذ 

لىىىاللندىىى رنذ لل(6ل(2014للدراساااة واساااون ك. أاااالرك وأبيجاااا  تاااى. ايفاااان ل-6

لرغبد رلورإلنا ىللهلو ورلرغمس غ لورغتارفقلرغااسالغلجبهارلنده ل.

ورا وغىىتلرغ ررسىى ل ىى قل ررسىى اللىىاللندىى رنذ لرغبدىى رلورغتارفىىقلرغااسىىال

س لرألوغالورغث نذ لثنهلعاى ن لرتاى وللرغمسى غ لنانىالغلجبهارلنالرغمس غ لوث بتتلرغ رر

نسىىتخ نهللجىىولثولنبىىمررالضىىدذا لفىىيلرارف هىى لرغااسىىالنىىالرغجبهىىارلفىى  لندىى رنذ ل

رغبد رلراخاضل،لورمراىاللىذحلرغبشى ركذحلثولرغجبهىارلفىيلرغ ررسى لرغث نذى لفىيلل غى ل

لرغبم فظ لعلالرغبثذمرالثولل   لرغبثذمرالرغبتا  لنالرغجبهارل.

 لركىىزالرغ ررسىى لرغث غثىى لغلبىى لثذحلعىىحلث لرسىىتخ ردلرغببىىمررالورغمجىىوللذابىى

رغ اي لرزي لنحلرغبدى رنذ لورىى  لإغىاللى وقلرغتارفىقلرغااسىال،لكبى لركىزالرغ ررسى ل

علالند رنذ لرغبد رلناتولرغمس غ لوث لند رنذ لرغبدى رلرىى ملعلىال راى للرغث ى (ل

،لوث لرالراى  لثولرغتارفىقلرغشخدىاللول غت غيلرى  لإغالرإلنا ىلل العتب  لعلىالرغاسىذل 

لنالن ليم قلر ا للرغمس ئ لن عب للب ليم قلو  لرغبد رل.

لىىىاللندىىى رنذ لرغب ىىى نذحلرغ ياذىىى لل(7ل(2014للىبااادراساااة ريهاااام أحماااد الحبيل-7

رإلس نذ لرغب  ن لنحلخ للوس ئ لرإلعى دلرغج يى لنتبثلى لفىيلرغبارنىالرإلسى نذ ل

لذغكلعلالرستخ رنه لغاس ئ لرإلع دلرغت لذ ي ل.لغ  لعذا لنحلرغجبهارل،لورأ ذم

ورا وغتلرغ ررس لن  لرعتب  لرغببما ذحلعلالهرولرغاس ئ لكبدى  رلغلبدمفى ل

ل–رغبت ذىىىمرالرغ يباامرفذىىى لل–رالعتبىىى  لل–رغ ياذىىى ل،لورىىىأ ذملرغبت ذىىىمراللرالسىىىتخ ردل
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 ياذى لرغب  نى لرالنتب  لغتذ رلف م لإس نا(لعلالر ذذ لرغجبهارلغبد رنذ لرغب  نذحلرغ

نىىحلخىى للرلىىكلرغبارنىىالوراوىىلتلرغ ررسىى لإغىىالواىىا لع نىى لرررب طذىى للىىذحلر ذىىذ ل

رغببما ذحلغبد رنذ لرغشخدذ الرغ ياذ لرغب  ن لل غبارنالرإلس نذ لو  ته لل غبدلانى ال

رغب  ن للهرولرغبارنىال،لوث لرغبارنىالرإلسى نذ لك نىتلثهى لندى  رلرغببمىا ذحلغلبدمفى ل

رغ ت لرغ ياذ ل  لرغبىمرنولرغ ياذى لرغتلذازيانذى ليلذهى لإذرعى لرغ ىمر لرغ ىمي ل ى لرغ ياذ ليلذه ل

رالنتبى  لغتذى رلل–رغتدلىذ لل–رغبسج ل،لكب لث بتتلرغ ررس لع دلواا لرأ ذملغبت ذمللرغااىل

ف ىىم لإسىى نالنمىى  (لعلىىالر ذىىذ لرغببمىىا ذحلغبدىى رنذ لرغب ىى نذحلرغ ياذىى لرإلسىى نذ ل

د غحلنت ذمللرغدبم(لغدى غحلرألوى ملغذ ل،للذاب لها كلفمو لرغب  ن لل غبارنالرإلس ن

لسا ًلفه لرألكثملرستخ رن ًلغ نتمنتل.

ورغتىيلهى فتلرغب لثى لإغىالندمفى لررج هى الل(8ل(2014للدراسة هديل فايز الطواليةل-8

رغدىىماذذحلرألر نذىىذحلنمىىالندىى رنذ لرألخبىى رلعلىىالنارنىىالرغتاروىى لرالاتبىى عال

لنت لد لرألخب رل.ون  لرعتب  ه لعلذه لفيل

ورسىىتخ نتلرغ ررسىى لنىىاهولرغبسىىىحلرإلع نىىاللشىى ذهلرغاوىىاالورغتملذلىىىال،ل

مىىبلتلعذاىى لرغ ررسىى لرغدىىماذذحلرألر نذىىذحلرغدىى نلذحلفىىيلرغدىىمالرألر نذىى لرغذانذىى ل

رغسىىبذ (لووك غىى لرألنبىى  لرألر نذىى لللتىىمر(لل–رغدىىمللرغذىىادلل–رغ ىى لل–رغ سىىتارلل–لرغىىمثدل

ذحلرألر نذ ل،لورعتب الرغ ررسى لعلىالوىمذا لرالسىتبذ  لوه لن ذ و لفيلن  ل لرغدماذ

لكأ رةلغجبالرغبذ ن الوراولتلرغ ررس لإغالع  لنحلرغات ئولثهبه ل:

نحلرغببما ذحلك نتلررج ه ره لنتاسط لنمالند رنذ لرألخب رلعلالنارنىالل%65ث لل-

لرغتارو لرالاتب عال.

غتىيلرعتبى لعلذهى لرغدىماذا لك  لرغاذهللاكلفيلن  ن لنارنالرغتارو لرالاتبى عالرل-

عذا لرغ ررس لفيلنت لد لرألخب رليلذهلنانالرايتمل،لوك  لسب لرالستخ ردلهالفاريى ل

لرغبانالورغسمع لفيلن  لرألخب رلورألل رقلغمظ لللمظ ل.

مىىالفىىيلررج هىى الرغدىىماذذحلرألر نذىىذحلنلوعىى دلواىىا لفىىمو لذرال الغىى لإلدىى ئذ ل-

 غىى لرالاتبى عالربدىى ًلغبت ذىمرالرغاىىاىل،لرغملندى رنذ لرألخبىى رلعلىالنارنىىالرغتاروىى 

،لوواىىىا لفىىىمو لذرال الغىىى لإلدىىى ئذ لفىىىيللرالاتب عذىىى ل،لورغتخدىىىصلرغ ررسىىىي

ررج هىىى الرغدىىىماذذحلرألر نذىىىذحلنمىىىالندىىى رنذ لرألخبىىى رلعلىىىالنارنىىىالرغتاروىىى ل

لرالاتب عالربد ًلغبت ذم لنستا لرغتدلذ لورغخبمةل.

لاللرغبد رنذ لورغث  لفىيلل(9ل(2013للندراسة ميريام ج. بيتزور واندروج فالنجل-9

رغبدلانىى الفىىيللذاىى الرإلعىى دلرالغ تمونىىال،لونىى لي  نىىهلرإلعىى دلرالغ تمونىىالنىىحل

لرم ي الا ي ةلغلجبهارلغتم ي لرغبدلان الرغتيليب حلث ليثقلفذه ل.

ث للون الرغبت ل لعبملرالنتمنىتلاللردى وث لرعتب  لثفمر لرغبجتبالعلالرغبدلا

لرالنتمنتلفيلرزري ل.رجد لرستخ ردل
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ورا نيلهررلرغب  للكذالوغب ذرلرالرد للفيللذا الرغشب  الرغمنبذى ليمىاللثول

ي ذملرغبا هذ لرغت لذ يى لغلث ى ل،لوكذىالث لنسىتهل الرغبدلانى اليدىادا لثل ى نه لعىحل

لرغبد رنذ لو ن لرغبدلان الرغتيلر  لله لعبملرغبارنالرالغ تمونذ ل.

ست الغالثولرإل رركلرغب ثالفيلر ذىذ لرغبدى رنذ لوركزلعلالرستخ ردلرغاه لرال

وث لرغ ررسىى الرغم يثىى لرعتىى  الراضىىحلثنىىارىلرغاهىى لرالسىىت الغالثولرإل رركلرغبىىاظ ل

غل شال،لور لنستخ نالرغبدلان الراظاه لفىيلرم يى لثدلرغبدى  رلورغبدلانى الرثىقل

ثكثىملغى ورللفذهل،لوخلصلرغب  للل  ئب لأللم قلنست بلذ لعىحلرغاسىكلرالغ تمونىالوفهى 

لورأ ذملرإل رركلرغباظ لرغب ثالفيلسذ ن الرالرد لل.

لاللند رنذ لرإلع دلورغتيلرستدمالفذهى لل(10ل(2012للةعلي سيد محمددراسل-10

رغب لثللش  لن   لرآل رللورغبدى يذملثولرغب ى يذهلرغبتاىقلعلذهى للىاللرغبدى رنذ ل

كب لل وللث لي  دللدضلرغبدمف للاللكذالن ذهلند رنذ لرإلع دلوكذىاليب ىحل

رم ي للجبه لوكرغكل ررسى لرألسى غذ لرغبمثذى لرغبسىتخ ن لفىيلرملذى لرغت ااغااذى ل

ي ةلونى دلعمضى ًلر ريخذى ًلغظهىارلرغبدى رنذ لغلاوىاللإغىالواهى لنظىملكلذى لرغج 

لاغهىى ل،لوإن  نذىى لنذىى  للجىى لون ىى يذهلندىى رنذ لرإلعىى دلوووىىالرغد نىى للىىذحل

رسىىىتخ ردلوسىىى ئ لرإلعىىى دلولىىىذحلندىىى رنذته ل،لو ررسىىى لرغدا وىىىملرغبىىىى مةلفىىىيل

رغتبذذىىزللىىذحللندىى رنذ لوسىى ئ لرإلعىى دلرغت لذ يىى لورغج يىى ةلخىى للرالنتمنىىتلكىىرغك

ندطلم الند رنذ لرغدمالرغارنذ لورغتلذازيا لورالنتمنتلونى دلواهى لنظىمول

لفيلناهول ررس لونذ  لند رنذ لوس ئ لرإلع دل.

لاللرأ ذملرغتدىمالغ نتمنىتلعلىالل(11ل(2012للدراسة محمد عبد البديع السيدل-11

لدال.نستاي الند رنذ لرغ اارالرغا  ئذ لرإلخب ري لغ  لرغشب للرغج ن

وسىىدتلرغ ررسىى لإغىىالرغتدىىمقلعلىىالث ىىملمىىب  لرالنتمنىىتلعلىىال  ىى لرغشىىب لل

تىالرغ ررسى لفىيلنمتىا لرغ اىارالرغا ى ئذ لرإلخب ريى لرغدملذى لخ وى لذرغج ندالفىيلكل

ورألاابذىى لع نىى ل،لو  ىى لرغشىىب للرغدملىىالفىىيلنااررىىهلرغدملذىى لرإلخب ريىى لو  ىى لرغشىىب لل

ن الرألزن الورألون الرالعتذ  يى للى غتطبذقلرغدملالفيلنااررهلرغدملذ لرإلخب ري لفيلثو

علىىالطىى للاىى ندتاللاهىى لفىىيلابهاريىى لندىىملرغدملذىى لوا ندىى لرغمىى و لرغشىىب غذ ل

ل غببل  لرغدملذ لرغسدا ي ل،لكب لسدتلرغ ررس لإغالرم يى لنسىتا لندى رنذ لرالنتمنىتل

ارالوهىالورغ اارالرإلخب ري لغ يه ل،لورغدارن لرغبى مةلفيلند رنذ لرغشب للغهىرولرغ اى

راتبالغل ررس الرغاواذ لرغبذ رنذ لوراولتلرغ ررس لغد  لنىحلرغاتى ئولثهبهى ل:لررراى ىل

نسىب لنىحلي بلىىا لعلىالمىب  لرالنتمنىىتلنىحلعذاى لرغ ررسىى ل،لوثنهى ليسىتخ نانه للدىىا ل

 رئبىىى ل،لوراىىىاىلثسىىىب للرغث ىىى لغىىى  لمىىىب للرغجىىى ندتذحلفىىىيلمىىىب  لرالنتمنىىىتل،لثنهىىى ل

رغتمفذىهلورغشىدارلل غبتدى ل ى لرغمدىاللعلىالرغبدلانى اليستخ نانه لنحلرا لرغتسلذ لو

ورغشىىىدارللىىى غتبذزلوربلىىىكلنهىىى رةلا يىىى ةلوغبشىىى ه ةلرغتلذازيىىىا لورغمر يىىىالنىىىحلخىىى لل

رالنتمنىىتل..لوك نىىتلثهىى لثسىىب لل  ىى لرغدذاىى لفىىيلرالنتمنىىتلواىىا لرغبميىى لرالغ تمونىىال
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ممكى الورستخ رنهلغلتارو لنالرألو ن  ل،لوا  لنممكلرغبمىثلاااى لفىيلن  نى لن

رغبمثلرغدملذى لورغد غبذى لنىحللذىثل  ى لعذاى لرغ ررسى لفىيلا ندى للاهى لونانىالا ندى ل

 ى لنانىاللYahoo له ليلذهب لنانالرغاذهللاكل ى لنمىمكلرغبمىثليى هالطرغم و لغ  ل

لوي بذ ي ل.

وراتبىىالهىىرولرغ ررسىى لإغىىالل(12ل(2008للدراسااة ماواادم محمااد عبااد العزيااز ماارادل-12

طىى رلنىىاهولرغبسىىحلغلتدىىمقلعلىىالندىى رنذ لرغ اىىارالرغ ررسىى الرغاوىىاذ لفىىيلإ

لرغا  ئذ لرإلخب ري لغ  لثفمر لرغدذا لوع نته للمؤيته لغممي لرإلع دل.

عذا لرغ ررس ل:لرغدااةلرألك  يبذ لنحلثع   لهذا لرغت ريهلل غج ند لنارنهى ل

لنام ة(لفيلا ند الرغ  همةل،لرغزن زيقل،للاالسايال.ل150ل

رالستبذ  لعلالعذا لنىحلرغدىااةلرألك  يبذى لفىيلا ندى الث رةلابالرغبذ ن ال:ل

لرغ  همةلورغزن زيقل،لولاالسايال.

وراولتلرغ ررس لغد  لنحلرغات ئولناه ل:لواىا لع نى لرررب طذى لإيج لذى للىذحل

نستا لند رنذ لرغا  ئذ الرإلخب ري لوند للنشى ه ةلثفىمر لرغدذاى لغهى لنى لعى رل:لناى ةل

وىم لرغاىمالل غاسىب لغهى لفى لرااى لع نى للىذحلنسىتا لرغاذ لغألخب رللذثلغى ليثبىتل

ندىى رنذته لوندىى للرغبشىى ه ةل،لوغىى لرثبىىتلع نىى للىىذحلنسىىتا لرغمميىى لرغباشىىا لفىىيل

رغا ىى ئذ النىىحلواهىى لنظىىملرغببمىىا ذحلوندىى للرغبشىى ه ةل،لكبىى لرااىى لع نىى لررربىى طل

رغباشىا ةلإيج لذ للذحلن  لند رنذ لرغا  ئذ الرإلخب ري لونسىتا لرغمميى لرإلع نذى ل

لCNNنىىحلواهىى لنظىىملثفىىمر لرغدذاىى لل غاسىىب لغىىث قلناىىارالهىىيلرغجزيىىمةل،لرغدملذىى ل،ل

ورغاذىى لغألخبىى رللEuronews BBCوعىى دل بىىاالوىىم لرغاىىمالل غاسىىب لغ اىىارال

وواىىا لع نىى لررربىى طلسىىلبذ للىىذحلنسىىتا لندىى رنذ لرغاذىى لغألخبىى رلونسىىتا لرغمميىى ل

لرإلع نذ لرغباشا ةل.

لااىىا لفىىمو لذرال الغىى لإلدىى ئذ للىىذحلرغ اىىارالكبىى لث بتىىتلوىىم لرغاىىمال

رغا  ئذ لفذب ليتدلقللتارفملعا وملرغبد رنذ لن لع رلرغامو للذحلندى رنذ لارغدملذى ال

لورغدملذ لورغذارونذازل.لBBCوعا وملند رنذ ل

(لرغا ىى لرغخبىىم ل1ولىى  العا وىىملرغبدىى رنذ لفىىيل ىى قلنجباعىى الهىىيلل

دى لرطىاررالرغمى قل،لعى دلرج هى لثدللى قلورشب ل:لرغااري لفيلن ى لرغمى قل،لونت ل

(لثس غذ لرغتا وللورشب لعمالنختلالرآلرر لوواه الرغاظىملرجى ولرغمى قل2نه ل،لل

،لع دلرغخلكللذحلرغخبملورغمث ل،لر  ي لك لثطمرقلرغ   ي ل،لرغ ن لفيلعىمالرغبذ نى ال

رشىىب ل(لرغسذ سىى لرغد نىى لغل اىى ةلو3ورغم ىى ئقل،لرغتملذىى لرغبتدبىىقل،لراىىاىلرغبدىى  رل،لل

لرسته رقلرغبدلم لرغد ن لوغذستلرغبد غحلرغخ و ،لربتالرغد نلذحلل غ ا  ةلرغبهاذ ل.

كبىى لرااىى لع نىى لررربىى طلإيج لذىى للىىذحلنسىىتا لكاىى  ةلرغ ىى ئ لل الردىى للفىىيل

لرغا  ئذ الرإلخب ري لو را لند رنذته لغ  لثفمر لرغدذا ل.
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غدمالرغبدمي لغى  للاللند رنذ لرل(13ل(2007للدراسة سامى السعيد النجارل-13

رغاخبىىى لرغسذ سىىىذ للىىى غتطبذقلعلىىىالرغت طذىىى لرغدىىىماذ لغ نتخ لىىى الرغبمغب نذىىى ل

ل.ل2005رغبدمي ل

وراتبيلرغ ررس لإغالرغ ررس الرغاواذ لرغبذ رنذ لوراولتلرغ ررسى لإغىالعى  لل

نحلرغات ئولثهبه لرررا ىلند للردمالرغببما ذحلغلدىمالرغبدىمي لفتىمةلرالنتخ لى ال

 رالوىىىمالرألهىىىمردلورغافىىى لورألسىىىباىلن ئبىىى لثف ىىى لرغدىىىمالرغبدىىىمي ل،لوردىىى

رغت غذىىى ل:لإن  نذىىى لرغا ىىىا لرغبدىىىمي لراىىى والًلغ نتخ لىىى الرغبمغب نذىىى لوذغىىىكلغألسىىىب لل

ذا ل،لرهتب نه للبى ليا ىملفذىهلرغاى  ل،لورغمذى  لوعى دلرغتمذىزلورالغتىزردلل غبدى يذملمدل غ

نسىب ل  ى لنىحلرغببمىا ذحلفىيلرغبهاذ لورألخ نذ ل،لكب للظذتلرغدمالرغمزلذ للىأعلال

رالعتب  يىى للىى للردمضىىه لغبدلانىى الور ىى ريملنت ىى رل للىىاللرالنتخ لىى ال،لوراانىىتل

رغا  ئذ الرغدملذ لعلالنذمه لنحلرغاس ئ لرغدملذ لورغد غبذ لنحللذثلندى رنذته لفىيل

ر طذ لون ئالرالنتخ ل الرغبمغب نذ لفيلندمليلذهى لرغدىمالرغبدىمي لعلىالرخت فهى ل،ل

حلواىا لرىأ ذملغ نتبى  لرغسذ سىالغلببمىا ذحلعلىالررج هى ره لنبمىالندى رنذ لكب لرر ى

رغت طذى لرغدىماذ لغ نتخ لى الرغبمغب نذى لرغبدىمي ل،للذابىى لغى لي ىحلهاى كلرىأ ذملغبت ذىىمل

رغاىاى(لنمىالندى رنذ لرغت طذى ل،لوواىا لع نى لرررب طذى لل–رغبىهى لرغدلبىالل–لرغسحل

دىىمالرغبدىىمي لولىىذحلررج هىى ره لنمىىاللىىذحلندىى للردىىمالرغببمىىا ذحلغااعذىى لنىىحلرغ

 لفىىىيلرغدىىىمالرغبدىىىمي لعلىىىالندىىى رنذ لرغت طذىىى لرغدىىىماذ لغ نتخ لىىى الرغبمغب نذىىى

ل.رخت فه 

ورغتىالرسىتا الإغىالرغابىاذ لل(14ل(2006للدراسة خالاد صاال  الادين حسان علاىل-14

رغبا ئالغبستاي اللرغبد رنذ لغ ررس لرغبت ذىمرالرغبختلاى لرغتىالرىى ملفىالن للذى ل

هارلغتد يقلوس ئ لرإلع دلرغبختلا لورغبى خ لرغتىأ ذم لورغبى خ لرغاىم  لرغجب

رغبم  لفالنم وغ لغمو لرغبت ذمرالرغاسذط لرغتالر ىدالثولرد ى لرغث ى لفىال

لوس ئ لرإلع دل،لفالضا لخداوذ لرغبجتبالرغبدم ل

وراوىىلتلرغ ررسىى لإغىىالرخىىت قلرغببمىىا ذحلفىىالر ذىىذ لكىى لنىىحلوسىى ئ لرإلعىى دلرغبدىىمي ل

لذ يىى لورغم يثىى لوف ىى ًلغبسىىتاي الرغبدىى رنذ لرغخ وىى لل غتدىى يقلرغدىى دلغاسىى ئ لرإلعىى دل،لووف ىى ًلرغت 

ل.وع دلرغتبذزلورغد رغ ل..لونذمه لغب ان الرغبد رنذ لك غث  لورغشباغذ 

كبىى لثمىى رالرغ ررسىى لإغىىالراىىا لرغدىىمالرغ انذىى ل ىى لرغمزلذىى لكاسىى ئ لثكثىىمل

 غجتهىى لغىىبدضلرغ  ىى ي ل،لكىىرغكلك نىىتلندىى رنذ لعىىحلرالنتمنىىتلغىى  لرغببمىىا ذحلفىىالند

رغاسىى ئ لرإلع نذىى لرغ ذىىملرسىىبذ لثكثىىمل  ىى لغىى  لرغببمىىا ذحلنىىحلرغاسىى ئ لرإلع نذىى ل

رغمسبذ لفالرا وللرغ   ي لرغ رخلذ للذاب لرغد هلفذبى ليخىصلرغ  ى ي لرغخ راذى لف  نىتل

مونذىى لرغاسىى ئ لرغمسىىبذ لثكثىىملندىى رنذ لغىى يه ل،لكبىى لر ىى نتلرغبارنىىاللرإلخب ريىى لرالغ ت

علالرغدمالرغخ و لنحللذثلرغبدى رنذ لفىالراى وللرغ  ى ي لرغخ راذى لنثى لرغ  ىذ ل

رغدمرنذ ل،لورغ  ذ لرغالسطذاذ ل،لكب لراولتلرغ ررس لإغالواىا لراى ع الرثسىذ للىذحل
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نستاي الرغبد رنذ لرغبختلا لرغبىسسذ لورغبشمي ل،لوث لنت ذملرغبدى رنذ ل ياى نذ الالل

ىلرغاسىذل لوطبذدى لرغ  ى ي لرغتىالرتا وغهى لرغاسىذل ل،لوراوىلتليتس لل غثب الويتىأ مللاىا

إغىىىالواىىىا لع نىىى لإيج لذىىى للىىىذحلنت ذىىىم لرالعتبىىى  لعلىىىالوسىىى ئ لرإلعىىى دلرغبدىىىمي ل

لوند رنذته لغ  لرغجبهارل.

 رلرغد نىىى للىىىذحللىىىاللرختبىىىل(15ل(2005للدراساااة وائااال إساااماعيل عباااد الباااارىل-15

لرغدم ف لرغبطباع ل.ند رنذ لرغبارنالرإلخب ري لونست ب ل

وثسامالرغ ررسى لعىحلعى ةلنتى ئولث لنمتىا لرغبارنىالرإلخب ريى للىااهلاىا ةل

نمتىىا لرغدىىم ف لرغبطباعىى ل،لوواىىا لع نىى لرررب طذىى لإيج لذىى للىىذحلنسىىتا لندمفىى ل

رغجبهارلالستخ ردلرالنتمنتلورش ذ لرالرج ولنمالند رنذ لهرولرغبارنالون لرجلتلهىرول

رغجبهىىارلنىىالهىىرولرغبارنىىال،لوروىى الررجىى ولسىىلبالورخىىملرغبارنىىالنىىحلخىى للرا عىى ل

إيج لالفيلرز ي  لرستخ ردلرغبارنالرإلخب ري لنالع دلرالعتب  لعلذهى لكلذى ًل،للذابى لركىزل

لرالرج ولرغسلبالعلالرنخا الرازيالرغدمالرغبطباع .

كب لثعمللرغببما ا لعحلرعت   ه لل  لرغبارنالرإلخب ري لثكثملند رنذ لنىحل

رغااريى لل–رغ نى لل–طباع لوذغكلل ختب رلندى يذملرغبدى رنذ للرغباضىاعذ لرغدمالرغب

لاا ةلرغبمتا (.ل–

وطىىمفلرغب لىىثلثف ىى ررًلغلبمىىاقلرغبسىىت بلذ للىىاللنسىىت ب للميىى لرغدىىم ف ل

رغبطباعىى لفىىيلضىىا للميىى لرغتدبذىىملنىىحلخىى للرغبارنىىالرالغ تمونذىى لرإلخب ريىى لفىىيل

لنس ل الرغماررلورغبات ي الرغتا علذ ل.

لىىاللرىىأ ذملرغبدىى رنذ لعلىىالع نىى لرغدىىااةلل(16ل(2003للراسااة سااهام نصاااردل-16

رغبدمي لل غدم ف لندتبى ةلعلىالنظميى لرغت ذىالرغبدمفىالونى خ لرالسىتخ رن ال

لورإلمب ع ال.

وراولتلرغ ررسى لإغىالرغاتى ئولرغت غذى ل:لث لرغدىم ف لرغبدىمي لثنى لندى رنذ ل

ر طذى لنت  نلىى لمىى نل ل،لور لهاىى كللنىحلوسىى ئ لرإلعىى دلرغدملذى لورألاابذىى لورغتىىيلر ىى د

ع ن لرررب طذ للذحلند رنذ لرغخبىملفىيلرغتلذازيىا لولىذحلرغ اى ةلرغتىيليىررىلنىحلخ غهى ل

وغذهلمخصلرغبريالوناهلرغشى لل غاسىب لغبدى رنذ لرغخبىملنىحلخ غهى لوغىذهلمىخصل

االورغدىىمذا لرغتىىيلياشىىملنىىحلرغبىىريالوناىىهلرغشىى لل غاسىىب لغبدىى رنذ لرغخبىىملرغدىىم

وث لرغدىىمالرغ انذىى لك نىىتلثكثىىملندىى رنذ لغىى  لرغببمىىا ذحلنىىحلرغدىىمال،لخ غهىى 

لرغمزلذ لورغخ و ل.

لىىاللرؤيىى لرغاخبىى لرغبدىىمي لغبدىى رنذ لل(17ل(2003للدراسااة هوياادا مصااطفىل-17

وس ئ لرإلع دلورسىتط ىلرث لرغاخبى لرغبدىمي للىاللندى رنذ لوسى ئ لرإلعى دل

و نىى لو  ىى لونزرهىى لفىىيللورغتزرنهىى للبدىى يذملوعا وىىملرغبدىى رنذ لنىىحلناضىىاعذ 
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ر طذ لرغممللرألنمي ذ لعلالرغدمر لورالغتزردلل غبد يذملورألخ نذ الرغبهاذ لنال

لرطبذقلهرولرغبد يذملعلالرأل ر لرإلع نالفيلر طذ لرغمملل.

وراولتلرغ ررس لالررا ىلنسب لردمالعذا لرغ ررس لإغالرغت  ريملرإلخب ري ل

ثوللىىذحلرغدىىمالونذمهىى لنىىحلرغاسىى ئ لرغبتد رضىى ،للىىذحلرغدىىمالولد ىىه لرغىىبدضل

رألخىىم ل،لور ىى لفىىيلرغمر يىىالنظىىمرًلغ لىى لرغتدىىمالغىىهل،لوإراىى ىلعذاىى لرغ ررسىى لسىىب ل

رغتا نضلهالعى دلرغتىزردلوسى ئ لرإلعى دلل نى لرغبدلانى الرغب  نى ل،لخ وى لفىيلثخبى رل

رغدىىمرع الورغمىىموللورألخبىى رلرغسذ سىىذ لورغدىىمرىلرغدملىىالرإلسىىمرئذليل،لرعتبىى  ل

 را لع غذ لعلىالرغدىمالعاى لرغتدىمالغلت ى ريملرإلخب ريى لرغبتدمضى ليلذهى لرغاخب لل

رغتلذازيا ل،لوزي  ةلرغتدمالغلدمالرغ انذ لفيلل غ لرغت  ريملرإلخب ري لرغبتد رضى ل

عىىحلرغ  ىى ي لرغبملذىى ل،لوعىى دللىىمعلوسىى ئ لرإلعىى دلعلىىالرالغتىىزردلرغىى رئ للدا وىىمل

ل لإلل رقلرغممللعلالرغدمر ل.رغبد رنذ ل،لورفت   ه لفيلرغت طذ لرإلخب ري

 )ب( دراسات تناولت االعتماد على وسائل اإلعالم والمواقع اإلخبارية تحديداً :

لىىىاللنسىىى عالرإلعىىى دلل(18ل(2018للدراساااة ساااابينا ميهاااالس ا وااايم  ساااتانيرل-1

لرغتا علذ ،لورإلع دلورغت ذملرالاتب عالنحلناطلقلرغب خ لرغدبلالثولرغتطبذ ال.

س لرغبا نش الرغتال رنتللىالل ورلوسى ئ لرإلعى دلورالردى للورا وغتلرغ رر

فالرغت ذملرالاتب عال،لوث لرالررب طلرغجزئالونل لع  لرغبش ركذحلرغبستخ نذحلورغل ى ل

لورغتالرى  لغلاه لرغبم و لك لذغكليدذحلذغكلرغ ورل.

ف  لر لرا وللرغب رخ لرغتالرشب لرإلع دلورالرد للكبذا لغلت ذذىملل1951ونارل

لستخ دلذغكلرغتداذالغلتدمقلعلالرالرج ه الرغمئذسذ لفالهررلرغبج لل.وي

لىى قلرمراىىاللىى  لفىىالهىىررلرالرجىى ولورىى لرغتمكذىىزلعلىىالرغاىىارلالل1985ولدىى لل

ردىى  الرغموريىى اللىىاللنسىىبب الرغت ذذىىملورغتىىالردىى لل2000رالنتدىى  ي لغلت ذذىىم،لوناىىرل

لنارزي لغتأ ذمرالرإلع د.

حلإغىىالرغسىىب الرغمئذسىىذ لغلبىىاهولرغدبلىىالونىىحلخىى للرغاتىى ئولراوىى لرغبىى لثذ

لرغتطبذ ا(لغلت ذذىملرالاتبى عالورغىر ليتسىالغذ ى دلثوى لرغل ى لرألكثىملرنتشى ررًلفىالهىررل

لرغبج لل،لف غل  ليب حلث لردطذا لرغ  رةللرغتالرىه لعلالرغتا ذملفالوس ئ لرإلع دل.

ف الردىىىى للورغت ذىىىىملرالاتبىىىى عالنىىىىحلخىىىى للرنتشىىىى ره لرغبىنىىىىتلورغخطىىىىكل

اتب عذىى ليب ىىحلرلطهىى لندىى ًلفىىالإعىى  ةلرغاضىىاللشىى  لثكبىىملنىىالرغت ذىىمرالرألس سىىذ لرال

لغلاظ دلرالاتب عا.

لاللرغد ن للذحلردمالرغشىب للرغجى ندالل(19ل(2018للطهلدراسة منى طه محمدل-2

لرألاابيلرغب ذ لفيلندملغلبارنالرإلخب ري لووارةلندملغ يه ل.
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رغبذ رنذى ل.لرعتبى الرغ ررسى لعلىالرغبىاهولراتبالرغ ررس لغل ررسى الرغاوىاذ ل

رغبسمالورستب رةلرالستبذ  لرغبطب  لعلالعذا لنحلرغشب للرغج ندالرألاابىيلنىحلرسىذ ل

لوثفمي ذ لرغريحلي رسا لفيلرغج ند الرغبدمي ل.

وراولتلرغ ررسى لإغىالعى  لنىحلرغاتى ئول،لناهى :لواىا لع نى لرررب طذى لذرال

بمىا ذحلغلبارنىالرإلخب ريى لولىذحل راى لرالعتبى  ل الغ لإلد ئذ للذحلند للردىمالرغب

علذهىى لفىىيلر ىىايحلوىىارةلعىىحلندىىمل،لورااىى لفىىمو لذرال الغىى لإلدىى ئذ لفىىيلنىى  ل

رعتب  لرغببما ذحلعلالرغبارنالرإلخب ري لفيلرغمداللعلالندلان العىحلندىملوف ى ًل

نىىاىلل–رغبىهىى لرغ ررسىىالل–رغجاسىىذ لل–خدىى ئصلرغ يباامرفذىى لغلببمىىا ذحللرغدبىىمللغ

ن ةلرإلن ن لفيلندم(لغد غحلابذالرغبت ذمرالفذب لع رلنىاىلرغتدلىذ ل،لواىا لل–تدلذ لرغ

لع نىىىى لرررب طذىىىى للىىىىذحلردىىىىمالرغببمىىىىا ذحلغلبارنىىىىالرإلخب ريىىىى لولىىىىذحلرغدىىىىارةل

رغرهاذ لرغبت ان لعحلندملورأ ملرلكلرغد ن لل غبت ذمرالرغ يباامرفذ لغلببما ذحلفذبى ل

ا لع نىى للىىذحلناعذىى لرغبارنىىالرإلخب ريىى لرغتىىيلعىى رلنت ذىىملرغسىىحلونىىاىلرغتدلىىذ ل،لوواىى

غىى يه لوف ىى ًلغلبت ذىىمرالرغ يباامرفذىى ل،للدىىميتدىىمالغهىى لرغببمىىا ذحلولىىذحلوىىارةلن

لوك نتلرغبارنالرغتيليتدمضا لغه لثنلبه لع غبال.

لىىاللرغتابىىىلل سىىتبمرري لل(20ل(2017للدراسااة أيفااين أااايلو ا ايساابيو سااكورنافاأال-3

لرسالغألنظب لرإلع نذ ل.رالهتب دلل الستخ ردلرغا

وث لظهىىارلثمىى  للا يىى ةلنت  نلىى للوزيىى  ةللثاهىىزةلرغم سىىالللرغ ببذىىارم(ل

ورغتاليتبده لناد النتد  ةلغألاهزةلرغد ي ةلس ع لفالزي  ةلرالنتشى رلرغارسىالألنظبى ل

رإلعىى د،لوهىىرولرألمىى  للرغج يىى ةلورغبد ىى ةلنتدىىل للهىىرولرأل رةللرغ ببذىىارم(لرت ىىبحل

لرغاظ ئالرغبختلا لورب للسذ لنحلرغبدلان الرغبب ا لعبملناارالنتد  ةل.رغد ن للذحل

ورالنتش رلرغارسالألنظب لرغبذاى لرغمنبذى لورغتطىارلرغت ااغىااالرغ بذىملنى لوغى ل

ل اىى لع الىى لإلعىى  ةللرغاظىىملفىىالفهباىى لالسىىتخ ردلرغت ااغااذىى لخىى للع سىى الوسىى ئ ل

لألنظب لرإلع دل.رإلع دلرغتالرشب لل و لطبذد لرالنتش رلرغارسال

ورختبىىملهىىرولرغ ررسىى ل ورلرالعتبىى  لرغاىىم  لعلىىالوسىى ئ لرإلعىى دلفىىاللرانىىال

رستبمررلرالهتبى دلثولرغتمكذىزلعلىالرالسىتخ ردلرغارسىالثوللرغبتزريى لغألنظبى لرإلع نذى ل

نىحلل150وث لرالعتب  لعلالرغت ااغااذ لل ذ  ل،لونى لرى لرجبذىالرغبدلانى النىحلخى لل

 دلرغباتشىىمةلورغىىريحلرىى لرسىىتخ رنه لالختبىى رلرطىىايملنبىىاذ لنسىىتخ نالثنظبىى لرإلعىى

غلبا هذ لفالهررلرغبج لل،لوثك الرغات ئولرغتأ ذملرغش ن لغ عتبى  لرغارسىالعلىالرألنظبى ل

رإلع نذىىى لفىىىالرسىىىتبمررلرألسىىىب للرغام يىىى لغ سىىىتخ ردلثولرغبت ذىىىمرالرغ يباامرفذىىى ل

لغلببما ذحل.

لىاللرالعتبى  لعلىالخ نى لل(21ل(2017للدراسة يونس شان أايم وووياونبج واونسل-4

لرغتارو لرالاتب عالورغد ن الرغشخدذ لثولرغ رخلذ ل.
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 لذغكلرنتى ر لا يى لثولنطى  لا يى لفىيل ررسى لنظميى لنظى دلرالعتبى  لعلىالوإ

رإلعىى دلورختبىىمالرغ ررسىى لفمضىىذحلرألولل:لرختبىى رلوضىىالردىىارلالختبىى رلوسىى ئ ل

ب عاللرغتارو لرالاتبى عا(لورغثى نالي تىمفلند يذملرالعتب  لعلالخ ن لرغتش لكلرالات

ويختبملرغاباذ لرغد دلغتىأ ذملخ نى لرغتاروى لرالاتبى عالرغبب مىملثولرغ ذىملنب مىملفىيل

لذكمللل ا(لرغد ن الرغشخدذ للثولرغ رخلذ لغلام (ل.

وردتبىى لرغ ررسىى لفىىيللا ئهىى لرغاظىىم لعلىىالرالستممىى  للاظىى دلرالعتبىى  لعلىىال

عالوثس  لنظمي لرالردى للوراوىلتلرغ ررسى لإغىالث لرطبذقلخ ن لرغتارو لرالاتب 

نىحلن ياى لسىالللسىا 59-19رغ ببذارمليس ع لرغببما ذحلورغريحلرتمروفلثعب ره للىذحل

فىىيلر ىىايحلواهىى الرغاظىىملرغشخدىىذ ل،لوث لن ذىى  لرالعتبىى  لعلىىالوسىى ئ لرإلعىى دل

،للورغبطبقلعلالرعتب  ن لعلالمب  الرغتاروى لرالاتبى عالهىالن ذى  لن بىاللوورفىا

كبىى لث بتىىتلرغد نىى للىىذحلرعتبىى  لرغببمىىا ذحلعلىىالخ نىى لمىىب  الرغتاروىى لرالاتبىى عال

ورسىىتخ رنه لرألنشىىط لرغتا علذىى لوث لذغىىكلغىىهلرىىأ ذمرالنذىىملنب مىىمةلغلم  يىى الرغ رخلذىى ل

لغ ذملرغبستخ نذحل.

لىىىاللمىىىب  الرغتاروىىى لرالاتبىىى عال،لل(22ل(2016للدراساااة  ماااى ريسااال واااورجل-5

رالنتمنىىتلورغتىىأ ذمرالرغسذ سىىذ ل،لر ذذىىملثسىى غذ لرالردىى للنىىحلخىى للواهىى لنظىىمل

لنظمي لرالعتب  لعلالوس ئ لرإلع دل.

ورعتبىىىمالهىىىرولرغ ررسىىى لهىىىيلنىىى خ لغ ررسىىى لر ىىى رلرغبدلانىىى الورألخبىىى رل

رغىبدضلفىيلورغت ااغااذ لرغ بذمةلورغتيلراضحلكذالث لرغجبهىارليتاروى لنىاللد ىهل

رغد غ لوفالهرولرغ ررس ليم قلذغكلنحلخ للمب  الرغتاروى لرالاتبى عالوهى لنىثله ل

لنث لرغسذ سذا لغه لناد الغلتارو ل.

ور لرم يىى رًلرغاىىىذهللىىىاكلورىىىايتملر بىىى لرغىىا صلفىىىيلرألخبىىى رل،لوثنهىىى لكذىىىال

ثوىىبمتللىى ي لعىىحلرغبارنىىالرإلخب ريىى لورىىى ملفىىيلرغاىى خبذحل،لوذغىىكلل سىىتخ ردلنظميىى ل

تب  لعلالوس ئ لرإلع دل،لل العتب  لعلالنجباعتالن ى  لوى ذمةلإلى رهب لثكبىملرالع

سىىا ًلورألخىىم لثوىى ملسىىا ًل.لوراوىىلتلرغ ررسىى لإغىىالث لنظميىى لرالعتبىى  لعلىىالوسىى ئ ل

رإلع دلضموري لورغتيلراضحلرغ ذاذ لرغتيليبمثلويشبالله لرغبستخ نا لرغم ا لإغىال

ررس لر ى دلررر لوواهى النظىملرى ع لوردىززلندلان الفمضذ لغه ل،لوثنه لفيللهرولرغ 

لرآلرر لرغسذ سذ ل.

ونىىحلخىى للرغتمنذىىزلرغبب مىىملف ىى ل خلىىتلرغبجباعىى الفىىيلن ىى  لناتىىافلورىى ل

ر ويحلن لظ الثوضمتلرغاتى ئولث لرغبجباعى لرألوى ملسىا ًلل غتم يى لنى لف ىمالفىيل

لند  رلثخب رلوس ئ لرإلع دلرلكلرغتيلردززلثولر ع لرنتب ئه لرغسذ سال.

لىىىاللرىىىأ ذملردىىىمالل(23ل(2016للدراساااة ديناااى مصاااطفى عباااد الفتاااا  الناااا ىل-6

لرغجبهارلرغبدم لغاس ئ لرإلع دلرغج ي لعلالن رئذهلرغبج الرغبطباع ل.
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وهال ررس لنذ رنذ لوواذ لوك نتلثه لرغات ئولرغتىيلراوىلتلغهى لرغ ررسى لث ل

رلرغانىتل،لإ نى  لمىب  لثه لرغتأ ذمرالرغسىلبذ لرغتدىمالغاسى ئ لرإلعى دلرغج يى ل:لإهى ر

رالنتمنتل،لزي  ةلل الالرنته كلخداوذ لرآلخميحل،لرغتدمالغجمرئ لرالنتمنىتلغدى دل

رىىافملرشىىميد النمىى  ةلغهىىررلرغاىىاىلنىىحلرإلعىى دل.لواىى  المىىهمةلرغبجلىى لفىىيلن  نىى ل

نىحلل%45.8رغدارنى لرغتىيلرى فالرغببمىا ذحلغ ىمر ةلرغبجى الرغبطباعى لوهى ليشى لا ل

رغبجى الرغبطباعى للغاس ئ لرإلع دلرغج ي لعلالنى رئيملرغتدمالعذا لرغ ررس ل،لوث 

نىىحلرغببمىىا ذحلوث لرغخى ن الرغتا علذىى لاىى  الفىيلن  نىى لثسىىب للزيىى  ةلل%75.5علىال

رغتدمالغه ل،لواى  الوسى ئ لرإلعى دلرغم يثى لفىيلرغبمربى لرألوغىالرغتىيليدتبى لعلذهى ل

رغبطباعىى ل،لكبى لث بتىىتللرغجبهىارلوكىى  لرغىركارلثكثىىملنىحلرإلنىى قلفىيلنىىمر ةلرغبجى ا

رغ ررس للش  لازئالواا لفمو لذرال الغ لإلد ئذ للذحلرغببما ذحلوف ى ًلغبت ذىمرره ل

للنىىى رئذته لغلبجىىى الكث فىىى لرغتدىىىمالغلعىىى دلرغج يىىى لوندىىى رغ يباامرفذىىى لولىىىذحل

ل.رغبطباع 

لىالل ورلرغا ى ئذ الرغبدىمي لل(24ل(2015للدراسة حسين على محماد أباو عمارل-7

د رقلوررج هى الرغشىب للرغجى ندالرغبدىم لنمىالرغ  ى ي لرغسذ سىذ لفالرش ذ لن

ورأ ذملذغكلعلاللج لرغبشى رك لل2013-2011رغبث رةلفالندملن للذحلرغثاررذحل

وهىىىالراتبىىىالغل ررسىىى الرغاوىىىاذ للرغسذ سىىذ لغىىى  لرغشىىىب للرغجىىى ندالرغبدىىم ل.

لرغبذ رنذ لوراولتلرغ ررس لغد  لنحلرغات ئولثهبه ل:

ل%17.7رغببمىىىا ذحليشىىى ه و لرغا ىىى ئذ ال رئبىىى ًل،للنىىىحل%39.8ث للىىىارغال

رغبمرنولرغمارري ل،لرنخا ىتلنسىب لرعتبى  لرغببمىا ذحلعلىالرغتلذازيىا لرغبدىم لف ىكل

،لويم لرغببما ا لث لرغبمرنولرغمارريى للنى لر ذىمالل%19.5غبد رلغلبدلان الإغال

لذحلثفىمر لعذاى لليا يمل،لواا لع ن لرررب طذ لذرالل الغ لإلد ئذ ل25كثذمرًللد ل ارةل

رغ ررسىى لفىىالن ذىى  لرغتدىىمالغلبىىمرنولرغمارريىى لوف ىى ًلغبت ذىىملرغاىىاىل،لفااىىا لع نىى ل

رررب طذ للىذحلكث فى لنشى ه ةلرغبىمرنولرغمارريى لونسىتا لندى رقلرغببمىا ذحلل غ  ى ي ل

رغبد ومةل،لع دلواا لع ن لرررب طذ لذرال الغى لإلدى ئذ لوف ى ًلغبت ذىملرغدبىملولىذحل

لغبمرنولرغمارري لورست   لرغبدلان الورألخب رل.رالعتب  لعلالر

ورغتىىيلرا وغىىتلرغىى ورلرغىىر لل(25ل(2015للدراسااة ساالمى الساايد أحمااد المرسااى الشااعراوىل-8

ر ىىىادللىىىهلرغدىىىم ف لرالغ تمونذىىى لفىىىيلرشىىى ذ لررج هىىى الرغشىىىب للرغجىىى ندالنمىىىالن ىىىذتال

تلغدىى  لوهىىال ررسىى لووىىاذ لنذ رنذىى ل،لوراوىىللرغبارطاىى لورغالىى ةلرغاطاذىى لفىىيلندىىمل.

نىىحلرغاتىى ئولكىى  لثهبهىى ل:لاىى  المىىب  لرالنتمنىىتلرغبدىى رلرألوللغىى  لعذاىى لرغ ررسىى لفىىيل

رغمداللعلالندلان ره لورش ذ لررج ه ره لولاى  لثف ى ره ل،لاى  النذبى لرغبسى ورةللىذحل

ثلاىىى  لرغىىىاطحلهىىىيلثكثىىىملن ىىى ي لرغبارطاىىى لورغالىىى ةلرغاطاذىىى لرغتىىىيلرا وغتهىىى لرغدىىىمال

فىيلرالعتبى  لعلىالرغدىمالرالغ تمونذى لكبدى رلغمدىاغه لرالغ تمونذ ل،لراا لرغىركارل

علالرغبدلان ال،لكرغكلثهى لرغم ىملثكثىملرعتبى  رًلعلىالرغدىمالرالغ تمونذى لكبدى رل

غلبدلانىىى الوكىىىرغكلطىىى للا ندىىى لرغ ىىى همةلن  رنىىى للطىىى للرغج ندىىى الرألخىىىم لعذاىىى ل



العربية و العالمية لدى الشباب الجامعى العربى في تغطية القرار  مصداقية وسائل اإلعالم اإلليكترونية

 األمريكى باإلعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها إليها 

 320 2020 ديسمبر – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

م ف لرغبادىىارةلولاىىالسىىايال،لكبىى لث لرإلنىى قليدت ىى  لث لرغدىىوهىىيلا ندىى لرغ ررسىى ل

رالغ تمونذىى لاللردىىمالرغ ىى رلرغ ىى فالنىىحلرغبدلانىى اللىىاللن ىىذتالرغبارطاىى لورغالىى ةل

،لوررا ىىىارلفىىىيلث لند غجىىىى لرغدىىىم ف لرالغ تمونذىىى لغ  ىىىىذ لثكثىىىملنىىىحلرغىىىىركاررغاطاذىىى ل

رغبارطا لسطمذ ل،لكب لاى  لرىأ ذملرغدىمالرالغ تمونذى لعلىالررج هى الرغببمىا ذحلرجى ول

ل.ن ذتالرغ ررس لاإغالل لن ا

ورغر لرختبىملرالعتبى  لعلىالوسى ئ لرإلعى دلل(26ل(2007للتاى وتاومن دراسة ديول-9

،للذابى لك نىتلثنلى للمىاقلل2006لذحلرغشد لرغدذاالث ا  لثل رقلولى  لسى ر ل

رإلع دلن لرختبمالع ن الرالعتب  لفالظ لظموقلإر لى لرغبدلانى اللسىهاغ ل،ل

نى النسىذطمةلعلذهى لل راى للذاب لهرولرغ ررس للرختبملرغاضالعا ن لر ىا لرغبدلا

كبذىمةلثولعلذهى لرن لى لكبذىمةلولىرغكلفلىذهلنىحلرغسىه لث لر ىا لنت لى لنىحلخى لل

لرالرج ولرغمئذسالغلع دل.

وأل للذا لرغبا  لرالاتب عالغذستلنى ي لغلت فقلرغمملغلبدلان الث اى  لرألزنى ل

رغدمذ لرغ بذمةل،لورغجبهارلالليبمثلف كلعحلل رئ لرس ئ لندذمةلنثى لخى ن اللإ ل

إدلإ (لورالنتمنىىىت،لغ ىىىاه لنشىىىتمكذحلفىىىالناىىىارالإعىىى  لل يلىىى لنىىىحلخىىى للإنتىىى اه ل

إغىاللى لنى لرأل رةلرألنىا لرغتىالرربدهىى للغلبدلانى الورإلمى ع الثي ى ًل،لوكى  لرالنتمنىت

رتمى  لرغمجىولرغمسىبذ لخى للرغتىيلرألفمر لغ اليتجابارلثولياراهارلرغسذطمةلرغمسبذ ل

لرألزن ل.

لىىىاللرعتبىىى  لرغجبهىىىارلعلىىىالل(27ل(2006للدراساااة وفااااء عباااد الخاااالق ثاااروتل-10

وطب ىىتلرغ ررسىى لعلىىاللىى  قلمىىمدلرغشىىذاللرغتلذازيىىا لرغبدىىم لث اىى  لرألزنىى ال.

  نىىتلثهىى لرغاتىى ئولرغتىىيلراوىىلتلغهىى لرغ ررسىى لث لرغبدىى  رلرغتىىيلرعتبىى العلذهىى لف

عذاىى لرغ ررسىى لغلمدىىاللعلىىالندلانىى العىىحلرغمىى  قلفىىيلن ىى نته لرغتلذازيىىا ل

إغىىىيل لدملذىىى ل،ل ىىى لرغدىىىمالرغبدىىىمي لل إلضىىى فرغبدىىىم ل،ليلذىىىهلرغا ىىى ئذ الرغ

رىافملرغبدى  رللرالنتمنتل..لوثنهلي  لرالعتب  لعلالرغتلذازيا لرغبدم لفىيلل غى 

رألخم لغلببما ذحل،لوك نتلثسب للرغتادذ لفيلن  نته لرغسمع لفىيلن ى لرغمى قل

وراسذملورملذى لرغمى  قل ى لر ى ي لرغم ى ئقلك نلى لورغ نى لفىيلعىمالرغبذ نى الوث ل

ثسب للرالعتب  لرمكزالفيلعبىقلرغبد غجى ،لرغتىارز لفىيلعىمالواهى الرغاظىمل

لدىىاالورغبت لدىىى لرغبسىىتبمةلغبت لدىىى ورغث ىى لفىىيلرغاسىىىذل لورغدىىارلرغبدىىى لب لغل

،لوك نىىتلثهىى رقلرالعتبىى  لرتمكىىزلفىىيلرم ذىىقلرغاهىى ل،لرغتااذىىهل،لورغتسىىلذ ل،لرغمىى ق

كبىى ل بىىتلعىى دلواىىا لع نىى للىىذحلرغاىىاىلورالعتبىى  لعلىىالرغتلذازيىىا لرغبدىىم ل

ورغا ىى ئذ الرألاابذىى لورإلذرعىى لرغبدىىمي ل،لوغىى لي ىىحلهاىى كلرىىأ ذمللدىىا لع نىى ل

و را لرالعتب  لعلىالندى  رلرغبدلانى الرغبختلاى لعىحلغخد ئصلعذا لرغ ررس ل

لرغم  ق.

لاللرو لند  رلرغبدلان الرغتىيليدتبى لل(28ل(2003للدراسة عاد  عبد الغفارل-11

لعلذه لط للرغج ند الرغبدمي لغبت لد لثل رقلرغم   لعشملنحلسبتببمل.
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تلرغ ررسىى للموىى لثهبذىى لوسىى ئ لرإلعىى دلكبدىى  رلغلبدلانىى الغبت لدىى لذىىاوع

رألزن لورارلده لنحلناطلقلفمضذ لثهبذ لرالعتب  لعلالوس ئ لرإلع دلونتلرألزن ال

ث ل راى لناهى لل غتطبذقلعلىالرغشىب للرغجى ندال.لوراوىلتلرغ ررسى لغدى  لنىحلرغاتى ئول

رالعتبىى  لعلىىالوسىى ئ لرإلعىى دلرتىىأ مللبىى  لثهبذىى لرأللىى رقلغىى  لرغببمىىا ذحل،لوكىى  ل

رعتبى العلذهى لعذاى لرغ ررسى لفىيلنت لدى لرأللى رقلرغتلذازيا لفيلن  ن لرغاسى ئ لرغتىيل

،لكبىى لث بتىىتلرغ ررسىى لواىىا لع نىى لإيج لذىى للىىذحلثهبذىى للBBCيلذهىى لللCNNوثهبهىى ل

رغمىىىى قلو راىىىى لرغمىىىىمعلعلىىىىالنت لدتىىىىهل،لوعىىىى دلواىىىىا لع نىىىى للىىىىذحلرغبت ذىىىىمرال

لرغ يباامرفذ لغلببما ذحلو را لرالعتب  لعلالوس ئ لرإلع دل.

لىاللرعتبى  لرغشىب للرغجى ندالرغ ىايتالل(29ل(2003لل برأاتدراسة وليد فتج هللال-12

لعلالوس ئ لرإلع دلفيلرغبدمف لل غ   ي لرغدملذ لورغ وغذ ل.

وراولتلرغ ررس لغد  لنىحلرغاتى ئولثهبهى ل:لث لرلذازيىا لوإذرعى لرغ ايىتلفىيل

ن  ن لوس ئ لرإلع دلرغتيلطمله لرغب لثلعلالرغشىب للعذاى لرغ ررسى ل ى لرغدىمال ى ل

رد للرغشخدال  لرالنتمنتلفيلابذالرغباضىاع الرغتىيلطملتهى لرغ ررسى لنملذى لرال

ثولع غبذىى ل،لونىىحلثهىى لرألهىى رقلرغبتم  ىى لنىىحلرالعتبىى  لرغاهىى ل،لرغتااذىىهلثولرإلرمىى  ل،ل

رغتسلذ لثولرغهمولل،لوضىدالرغد نى للىذحلرغاسىذل لرغتىيليدتبى لعلذهى لرغببمىا ذحلولىذحل

لكث ف لرالستخ رد(ل.ل–غتخدصلرغ ررسالرل–نت ذمرره لرغ يباامرفذ للرغااىل

 ومن استعراض نتائس الدراسات السابقة يتضج ما يلى :

،لث لعا وملند رنذ لرغبى  ةلرغدىماذ ررا تلثنل ل ررس الرغبد رنذ لعلال -1

رغ نىى ل،لرغدىى  ل،لرغاضىىافلفىىيلرألف ىى رل،لرغشىىا فذ ل،لرغث ىى لفىىيلرغب ىىبا ل،ل

ل،لورغتارز ل.ذز،لرغشباغذ لفيلرغت طذ لمرإلند قلوع دلرغت

ل غاسىىىب لغبدىىى رنذ لرغبارنىىىالرإلخب ريىىى لربتىىى زللىىىعارغااري ل،لواىىىا لردلذىىىقل،ل -2

 إن  نذ لرغبش رك لعبملرغبمي لرالغ تمونالومب  الرغتارو ل.

 .علالر  يمرره لغبد رنذ لرغاسذل لث لرغتااهلرألي ياغااالغلببما ذحلغهلرأ ذم -3

رغ يباامرفذىىى لثنلىىى لرغ ررسىىى الغىىى لرثبىىىتلواىىىا لع نىىى للىىىذحلرغبت ذىىىمرال -4

 غلببما ذحلو را لند رنذ لرغبارنالل غاسب لغه ل.

 لدضلرغ ررس الث بتتلواا لع ن للذحلرغبد رنذ لورالعتب  لعلالرغاسذل ل. -5

لدضلرغ ررس الركزالعلالرغبد رنذ لنحللذثلندى رنذ لرغ ى ئ لل الردى لل -6

 ثولرغبد رلور لند رنذ لرغبد رلرى ملعلالرغث  لورالنتا ىل.

نممكى الرغبمىثلرغتىيلرم ىقل  ى لثعلىالغى  لرغببمىا ذحلفىيلن ى نته لرختلاتل -7

 ااا ل  لي هاولورغاذهللاكلووي بذ ي ل.

 خلطتللدضلرغ ررس اللذحلثسب للرغث  لفيلوسذل لوثسب للرا ذله ل. -8

وفذبىى ليخىىصلرغا ىى ئذ الل–ثضىى فتللدىىضلرغ ررسىى العا وىىملرغبدىى رنذ ل -9

دلخلىىكلرغىىمث للىى غخبمل،لثسىىلاللرغتاىى وللورغدبىىقلفىىيلرغتملذىى لوعىى ل–رم يىى رًل

ورغسذ سىى لرغد نىى لغل اىى ةلل سىىته رفه لرغبدىىلم لرغد نىى ل،لوربتىىالرغدىى نلذحلفذهىى ل
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ل غ اىى  ةلرغبهاذىى لثدللعا وىىملرخىىصلرغب ىىبا ل،لعا وىىملرخىىصلإن  نذىى ال

 رغاسذل ل،لعا وملرخصلسبد لرغاسذل ل.

لدىىضلرغ ررسىى الث بتىىتلع نىى للىىذحلرالعتبىى  لعلىىالرغبارنىىالرإلخب ريىى لولىىذحل -10

 رغدارةلرغرهاذ .

ث بتىىتللدىىضلرغ ررسىى الث لرالعتبىى  لعلىىالرغبارنىىالرالغ تمونذىى ليىىى ملعلىىال -11

ر ىىايحلواهىى الرغاظىىملرغشخدىىذ ل،لوثهبذىى لرىىارفملرألنشىىط لرغتا علذىى لغزيىى  ةل

 رالعتب  لعلالرغبارنال.

  لعلىالوسى ئ لرإلعى دلل غاسىب لغلنى قلرتا والنت ئولرغ ررس اللىاللرالعتبى -12

 غس   لرغميالورغم مل.ورغركارلثولل غاسب ل

إ لرالعتب  لعلالرغاس ئ لرالغ تمونذ لعلالرخت فه لث ىملعلىالنى  لن موئذى ل -13

 رغاس ئ لرغبطباع ل.

ثنلىىى ل ررسىىى الرغبدىىى رنذ لرلطىىىتللىىىذحلرالعتبىىى  لعلىىىالوسىىى ئ لرإلعىىى دل -14

ورغبد رنذ لنحللذىثلإن  نى الرغاسىذل ل،لولد ىه لرلىكلرالعتبى  لل غدىارةل

 تب  لورغتا فملرغبدمفال.رغرهاذ ل،لورغبدضللذحلرالع

رااعىىتلرغ ررسىى الرغتىىيلرا وغىىتلندىى رنذ لوسىى ئ لرإلعىى دللىىذحلرغ ررسىى ال -15

رغتملذلذ لورغبذ رنذى لوربثلىتلرغ ررسى لرغتملذلذى لفىيللمىثلندى رنذ لعذاى لنىحل

رغدىىىمالرغارنذىىى ل،لوعذاىىى لرغ ررسىىى الرغبذ رنذىىى للااىىى الرغشىىىب للرغجىىى ندال

 .فيل ررستذحورألر نذذحلدا  لفيلثنلبه ل  لرغ ايتالورغسورغاخ لرغبدم ل

رااعىىىتلعذاىىى الرغ ررسىىى ل:لعشىىىارئذ ل،لونت لىىى لفىىىيلرألنلىىى لورألسىىىىباىل -16

رغدىىىا عالفىىىيلرغ ررسىىى الرغتملذلذىىى لومىىىبلتلرغشىىىب للرغجىىى ندالفىىىيلثنلبهىىى ل

،ل،لورالستبذ  لرغىارنالورالغ تمونىاورأل ورالرمرولتللذحلاب ع الرغا   ل

بسىتخ دلفىيلرغ ررسى الابذدهى لرغتملذ لرغ ذاال،لرملذ لرغب با ل.لرغباهولرغ

 ناهولرغبسحلرإلع ناللش ذهلرغتملذلالورغبذ رنال.

غى لرتطىىم لرغ ررسىى الرغسىى ل  لغب  رنىى لندىى رنذ لرغبارنىىالرإلخب ريىى لرغدملذىى لل -17

 ورغد غبذ ل.

غىى لرتطىىم لرغ ررسىىى الرغسىى ل  لغ  ىىىذ لرغ ىىمررلرألنمي ىىىيللشىىأ لرالعتىىىمرقل -18

 .لل غ   لع وب لإلسمرئذ لون  لسا رره لإغذه 

غ لرتطم لرغ ررس الرغس ل  لإغالنذ  لرغبد رنذ لغ  لرغشىب للرغدملىاللااىهل -19

 ع دلوغذهلفيل وغ لنم  ةل.

 وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في :

 للارةلرإلط رلرغاظم لغل ررس ل. 

لللارةلرغبش ل لرغبمثذ لوثه رفه ل. 

 غلبد رنذ ليا س لرغ ررس ل.رم ي لند يذملرغبد رنذ لل ن لوردبذ لن ذ  ل 

 رم ي لنجتبالرغ ررس لوعذاته ل. 
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 مشكلة الدراسة :

رتم  لنشى ل لرغ ررسى لفىالروى لنى  لندى رنذ لوسى ئ لرإلعى دلرالغ تمونذى ل

رغدملذ لورغد غبذ لغى  لرغشىب للرغجى ندالرغدملىالونىتلرألزنى ال،لرغتم يى لفذبى ليخىصل

ئذ لون ىى لسىىا رره لإغذهىى ل،لونىى  لرغ ىىمررلرألنمي ىىالرالعتىىمرقلل غ ىى  لع وىىب لإلسىىمر

رأ ذملرغتااهلرألي ياغااالغلبارنالرالغ تمونذى ل،لونى  لندى رنذته لفذبى ليخىصلرغ ىمررل

لرألنمي ال.

 أهمية الدراسة : 

 أهمية الدراسة في : تمثلت

ثهبذ لن ذ لند رنذ لوس ئ لرإلع دللااىهلعى دلورالغ تمونذى للااىهلخى عل -1

نحلرغبمثلرغدلبالورز ر لثهبذته لنالفهالن ذ لنستبمةلعلالنستا لع ا ل

رغتطىىارلرغت ااغىىااالفىىيلوسىى ئ لرإلعىى دل،لورطىىارلرأللىى رقلرغتىىيليب ىىحلث ل

لرختبملند رنذ لرغاسذل ل.

ثهبذ لرغت اذ لرغتيلرا وغته لرغ ررس لوهالرغ مررلرألنمي الل العتمرقلل غ   ل -2

أل لع وب لإلسمرئذ لون  لسا رره لإغذهى لل عتب رهى لنىمررليبىهلكى لعملىال

 رغ  ذ لرغالسطذاذ لرد لن ذ لرغدمللرألوغال.

ثهبذىى لرغشىىب للرغجىى ندالرغدملىىالوهىى لرغااىى لرغبسىىته ف للرغببمىىا ذح(ل،لوهىى ل -3

 يش لا لثل لرغاا الرغبتدلب لرغتيلرد هلنبضلرغمث لرغد دلفيل وغه ل.

ثهبذىى لرغبارنىىالرالغ تمونذىى لورغاسىى ئ لرالغ تمونذىى للااىىهلعىى دلغىى  لرغجبهىىارل -4

 وهالن لراولتلإغذهلثنل لرغ ررس الرغس ل  ل.وغ  لرغشب لل

 أهداف الدراسة :

رهىىى قلرغ ررسىىى لإغىىىالروىىى لثسىىىب للرعتبىىى  لرغشىىىب للرغجىىى ندالرغدملىىىالعلىىىالرغاسىىى ئ ل 

لرالغ تمونذ لرغدملذ لورغد غبذ لفيلنت لد لرغ مررلرألنمي يللش  لرغ   ل.

رغدملذىى لثولل–وروىى لطبذدىى لرغد نىى للىىذحلنىى  لرعتبىى  لرغببمىىا ذحلعلىىالوسىى ئ لندذاىى ل 

 .لبداالرخملون  لند رنذته لغ يه لون  ل  ته لفذه لثول–رغد غبذ ل

 ررس لن  لرأ ذملرغتااىهلرأليى ياغااالغلاسىذل لرإلع نذى لونى  لندى رنذته لفىيلراى ولل 

 رغ مررلرألنمي يل.

 ررس لعا وملرغبد رنذ لرغبتم  ى لفىيلوسى ئ لرإلعى دلرالغ تمونذى لورغدملذى لورغد غبذى ل 

 نظملرغشب للرغج ندالرغدملال.نحلواه ل

 ررسى لنىى  لرىأ ذملناعذىى لرغمى قلرغىىر لرتا وغىهلوسىى ئ لرإلعى دلفىىيل بى الثولر ذىىمل  ىى ل

  رغجبهارلفذه ل.
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 اإلطار النظرى للدراسة :

،لنظرية االعتماد علاى وساائل اإلعاالم ردتب لرغ ررس لفيللا ئه لرغاظم لعلال

وسى ئ لرإلعى دلنى خ لنظىم لورعتبى رلون للذحلرعتب رللدىضلرغبى لثذحلرالعتبى  لعلىال

رغىىىبدضلرآلخىىىملثنهىىى لنظميىىى ل،لف نىىىهلاللثلىىى ليا ىىىملرالرجىىى ولرغبتزريىىى لغىىى  لرألفىىىمر لفىىىيل

رغبجتبد الرغم يث لنمالزي  ةلرالعتب  لعلالوس ئ لرإلع دلإلستذا  لرغبدلان اللهى قل

لر ايحلرغبد رقلورالرج ه الإزر لن ليم قلفيلرغبجتبالورغبجتبد الرألخم ل.

 د لل العتب  لعلالوس ئ لرإلع دلهال راى لثهبذى لوسىذل للدذاهى لغألفىمر لوي

كبد  رلغلبدلان العحلرألل رقلورغ   ي لرغبث رةلخ و لفيلل غ للى وقللىار قلثول

ثزنىى الثولكىىاررقلربىىهلرغبجتبىىالورغبجتبدىى الرألخىىم ل..لفبىىالزيىى  ةلرغ لىىقلورغتىىارمل

ل.ل(30ليزي لرالعتب  لعلالوس ئ لرإلع د

تلوس ئ لرإلعى دلغذسىتلرغسىب لرغ ى فالثولرغالذى لإللى رقلرىأ ذملفىيلوإ لك ن

رغجبهارلغ اه لردب لنالونحلخ للمب  لنىحلرغدا وىملورغبىى مرالرغاسىذط لإللى رقل

ل.(ل31لرغتأ ذم

ونىىحلرألهىى رقلرغمئذسىىذ لغاظميىى لرالعتبىى  لعلىىالوسىى ئ لرإلعىى دلرغ شىىالعىىحل

نايى لونب مىمةل،لوفىالثلذى  لثخىم للرألسب للرغتيلرجدى لغاسى ئ لرإلعى دلثلذ نى ًلر ى ررًل

ل.ل(32لر ا لغه لرأ ذمرالنذملنب ممةلوضدذا لناع ًلن 

وياتولعحلرالعتب  لعلالوس ئ لرإلعى دلر ى ررًلندمفذى لووا رنذى لورتىما لفىيل

سىىلاكذ الثلذ نىى ًل،لورشىىب لرآل ىى رلرغبدمفذىى لغاسىى ئ لرإلعىى دلوفىىقلرغاظميىى ل،لكشىىال

ثوغاي الرالهتبى دل،لررسى ىلرغبدت ى رالورغ ىذ ل...للرغ باال،لر ايحلرالرج ه ال،لرمرذ 

لونذمه ل.

ورامدملرآل  رلرغسلاكذ لالعتب  لرغجبهىارلعلىالوسى ئ لرإلعى دلوف ى ًلغى يالمل

وروكذتيلفيلسلاكذذحلرئذسذذحلهب ل:لرغتاشذكلورغخبالل،لورغتاشذكليداىالرغ ذى دللدبى ل

ئيلغىىملكلرآل ىى رلرغبدمفذىى لنىى لنتذجىى لرغتدىىمالغلاسىىذل لرإلع نذىى ل،لويدىى لرغباىىتولرغاهىى 

ورغاا رنذ ،لون ليتبثى لرغتاشىذكلفىيلررخى ذلنارنىالنىيى ةل،لثولنى لي ىا لناذى لراتب عذى ًل

ل.ل(33لون لي ا لض ررًل

ورداىىالثنلىى ل ررسىى اللمىىاقلرىىأ ذمرالوسىى ئ لرإلعىى دلل آل ىى رلرإل رركذىى لثول

رغد طاذى لنثى لرآل  رلعلىالرإل رركلرغمسىالورغبارنىالورغبدمفى لثولرغ ىذ لثنى لرغتىأ ذمرال

نشى عملرغخىىاقلثولرغسىىد  ةلثولرإللسىى  لثولرغ مرهذىى لف نهىى لرمظىىالل هتبىى دلثنىى لكثذىىمرًل

وإ لك  لنىحلرغدىد لفدى لرأللدى  لرإل رركذى لورغد طاذى ل،لف نلى لر ذذىمرالرغبارنىال

علالسبذ لرغبث للرمبى لندهى للدىضلرغت ذىملفىيللى لثولكمرهذى لمىي لثولنانىالنى ل،ل

ًلورغدل للذحلثلد  لرغتأ ذم ل.ل(34لرالرإل رركذ لورغسلاكذ لثن لوضال 
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 وتتأثر عملية االعتماد على وسائل اإلعالم بعدم عوامل تتحدد فيما يلى :

لطبذد لرغجبهارلوثه رفهلنحلرالعتب  لعلالوس ئ لرإلع دلرغبختلا ل. -1

 طبذد لرغبجتبالون  لرافملند  رلرغبدلان الفذهل. -2

 رغبدلان الإغالرغجبهارل.لطبذد لورااىلرإلع دل،لون ررهلعلالر  ي  -3

 طبذد لرغانتلثولرغظموقلرغتيليبملله لرغام لثولرغبجتبال. -4

طبذد لرغبدلان الرغتيلر  نه لوس ئ لرإلع دلون  لإمب عه لغم اى لرغاىم لثول -5

ل.(35لرغبجتبا

 وتتعدد أسباب االعتماد على وسائل اإلعالم ودروة الثقة فيها ا ومنها :

  نىحلعى دلرالسىت مررلويجدى لرغبىارطاذحلثكثىمللث لرغتماللرغسذ ساليخلىقلل غى

للس سذ لرج ولن لرتمكهلوس ئ لرإلع دلنحلرأ ذمرالثولررج ه ال.

 راولتلرغد ي لنحلرغ ررس الإغالث لثه لثسب للرالعتب  لعلالوس ئ لرإلع دل

هيلرغث  لفيلرغاسذل ل،لويز ر لنستا لرالعتبى  لكلبى لرز ر لمىدارلرغبىارطاذحل

 .ل(36لرغاسذل لرإلع نذ لل غث  لورالررذ فلفي

 ورلطىىتلرغاظميىىى للىىذحلرغبت ذىىىمرالرغ يباامرفذىى لغلجبهىىىارلولىىذحلرغث ىىى لفىىىيل

رغاسىىذل لونىىحلهاىى لرسىىتخ دلرغ ررسىى لنظميىى لرالعتبىى  لعلىىالوسىى ئ لرإلعىى دل

 غب ئبته لغباضاىلوه قلرغ ررس للذثليب حلنحلخ للرطبذ ه لن ليلال:

اسى ئ لرالغ تمونذى لرغدملذى لرو لثسب للرعتبى  لرغجبهىارلرغبسىته قلعلىالرغ 

ورغد غبذىى لونىىتلرألزنىى اللىى غتطبذقلعلىىالرغ ىىمررلرألنمي ىىيلغلانىىاقلعلىىالثدل

رغاسىى ئ لرالغ تمونذىى لكىى  لندىى رلرغبدلانىى الرغمئذسىىالرغىىر لرعتبىى العلذىىهل

عذا لرغ ررس لفيلنت لد لرغ مررلرألنمي يل،لوث لرغاس ئ لرالغ تمونذى لرغدملذى ل

 اهلع دل.ورغد غبذ لرألكثملرعتب  رًللا

ورو لع ن لرعتب  لرغجبهارلعلىالرغاسى ئ لرإلغ تمونذى لو راى ل  ىته لفذهى ل 

 وعا وملهرولرغث  لل غاسب لغلاس ئ لرالغ تمونذ لرغدملذ لورغد غبذ ل.

روىى لنىى  لرىىأ ذملرغبت ذىىمرالرغ يباامرفذىى لغلببمىىا ذحلعلىىالرالعتبىى  لعلىىال 

 ناعذ لندذا لنحلرغاس ئ لرالغ تمونذ ل.

لرغا رج لعحلرالعتب  لغ  لعذا لرغ ررس ل.رو لرغتأ ذمرال

 المصداقية :

ل)**(إنهلعلالرغمن لنحلث للماقلرالرد للفيلرغد غ لن ل خلىتلع نهى لرغثبى نذح

ون جتلإاللث لرالضطمرللورالخت قلن زرللس ئ رًللالللدضلرغبا هذ لرالردى غذ ل،ل

وفالن  نته لناهادلارغبد رنذ ال،لف غبدضليىم لثنهى لنجىم لن للذى لرغاسىذل لغلتدى يقل
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،لفىىى غبدضليىىىم لثنهىىى لرغث ىىى لفىىىيلرغاسىىىذل للBelievabilityثولرالعت ىىى  لفىىىيلوىىى نه ل

Confidenceنذ لرالعتب  لعلذهى ل،لورغبدضليم لثنه لرداالإنل  Dependabilityلل،

ورغىىبدضليىىم لثنهىى لرلتىىمردلرغاسىىذل لور ىى يمه لورا ىىذله لكبدىى رلغلبدلانىى الورآلرر ل

ن  رنىى لل ذمهىى لنىىحلرغاسىى ئ ل،لورغىىبدضليىىم لثنهىى لرداىىالرضىى لرغجبهىىارلعىىحلث ر ل

،لفهاىى كلخلىىكللىىذحلناهىىادلرغبدىى رنذ لون ان رهىى لولمىىاقلرغبدىى رنذ لرغتىىيل(37لرغاسىىذل 

ل   ذا الرغ م لرغب ضالك  لغه لثس س  لهب ل:لل ثا

لىىالل نىى لرغت طذىى للMichell. V. Chanrnley:للمىىاقللاألساااس األو  

لرإلخب ري .

لىاللن للذى لردى يقلرغبدى رللYale:لنت ئول ررسى الاب عى للاألساس الثانى 

Source Believabilityكأل لن ان الرأ ذملرالرد للرإلناى عال،لولى  الل

هىىىىرولرغجب عىىىى لن ىىىىانذحلرئذسىىىىذذحلغلبدىىىى رنذ لهبىىىى ل:لرغث ىىىى لفىىىىيلرغبدىىىى رل

trustivorthinessلورغخبمةلل،Expertiseلورستبمالرغبماقلنارلذغىكل(38ل،

رغانتلغلاناقلعلالرغبزي لنحلرأللد  لرغبم  ةلغلبد رنذ لخ و لنىالرغتطىارل

  دلوثس غذبهل.رغه ئ لفيلوس ئ لرإلع

ويب ىىحلرغ ىىاللث لرغب ريىى لرغم ذ ذىى لل  ىىذ لرغبدىى رنذ لك نىىتلنه يىى لرغخبسىىذا ال

لذحلل قلرالناج رلرالرد غالرغم  ل...لولزي  ةلكبذى لرغمسى ئ ل..لنىال ىارةلرغبدلانى ال

 لعلىى لرغىى يحلارغتلىىاقلرالردىى غاالورىىز ر لثزنىى لرغث ىى لثولا...ليىىز ر لنىى ليسىىبذهلنمبىى

لرغتد يقل.

ل س ئ لرإلع دلاللردب لنحلفمرغلو رئبى ًلرمى وللث لراىمالناعىخ و لوث لو

غاشىملرغا ىملرغمىمل،لنحلرغث  ف لرغسذ سذ لسار لك نتله  ف لغخذملرإلنس  لثولإغالر نذمول

ثولرغا ىىملرإلرهىى لال،لرغاظىىمةلرالسىىتب ر ي لثولرغ يب مرطذىى ل،لثولنجىىم لرغىى عاةلغاظىى دلثول

ل.ل(39لزع ن 

ئ لرإلع دلا الًلورسد ًللىذحلرألوسى طلرغبهاذى لوغ  لث  رالن ذ لند رنذ لوس 

ورألك  يبذىىىى ،لوعلىىىىالرغبسىىىىتا لرغجبىىىى هذم ل،لوعلىىىىالنطىىىى  لرغىىىى وللورغبجتبدىىىى ال

ل.(40لرغبختلا 

كبى لمىه الرغسىاارالرألوغىالنىحلرألغاذى لرغث غثى لرمرادى ًلفىيلندى رنذ لوسى ئ ل

غبىى  لرعتبىى  لرإلعىى دللبختلىىال وللرغدىى غ لاف غبدىى رنذ لربثىى لنمىى  رًله نىى ًلورئذسىىذ ًل

ل.(41لرغجبهارلعلالند  رلندذا لربد ًلغث تهلفيلند رنذته ا

وغى لي ىىحلرهتبىى دلرغ ىملللبمىىاقلرغبدىى رنذ للبدىىزللعىحلرغدىى غ لرغدملىىال،لف ىى ل

،للظ الفيلكت ل الك لنحلاذه  لرمتال ثاللماقلرغبد رنذ لل ررس النب مةلون 

ه نال،لوخلذى لوى ل ال،لسبذمللسذحل،لم هذا زلطلدتل،لنمب لسذ لنمب ل،لنخت رلرغت

وغذلالعب لرغبجذى ل،لونمبىا لعلى لرغى يحللتىالوإ لور الضىبحل ررسى الثعى العىحل
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لميىى لرغدىىم ف لونسىىااغذ ره لوثخ نذ رهىى لوسذ سىى الرإلعىى دلورالردىى للثولرغسذ سىى ال

لرإلع نذ ل.

وركىىزالرغ ررسىى العلىىالزرويىى لندىى رنذ لرغبدىى رل،لوندىى رنذ لرالردىى لل

رغبمىىاقلورغ ررسىى الفىىيلإطىى رلندىى رنذ لوسىى ئ لرإلعىى دلل،لورسىىتبمال(42لورإلعىى د

,ولىى  لنمبىى لسىىذ لنمبىى لن ىى يذهلثرلدىى لكبتطلبىى الثس سىىذ لغ ررسىى لرغبدىى رنذ لفىىيل

رغب ذىىى  لل-2رغب ذىىى  لرغل ىىىا ل،ل-1رإلعىىى دلرغدملىىىالورإلعىىى دللدىىىا لع نىىى لوهىىىالل

ل.(43لن ذ  لرغتزويم(ل-4رغب ذ  لرغبدمفالل،لل-3رألي ياغااال،ل

نمبا لعل لرغ يحلرس ؤالًللالله ليب ىحلغلب لىثلرإلع نىالث لي ىالكب لن دل

ن  يذسى ليستممى للهى لرغبسىت ب لغبدمفى لنىى  لرغدى  لفىيلرغمسى غ لرإلع نذى ل؟لوطىىمفل

لع ةلند يذملغلا ل لعلالرغتس ؤلل.

رغبدىىى رنذ لرغ رخلذىىى لرغخ وىىى لل غاسىىذل لناسىىىه لون  رنتهىىى لكاسىىىذل لل-وهىىال:ل

للاسذل لثخم ل.

انىى الكثذىىمةلغبدىى رنذ لرغاسىىذل لورمكىىزالفىىيل ىى قلن انىى الوث لهاىى كلن  

رئذسىىذ لرغ اىى  ةلورغث ىى ل،لوعىى دلرغتبذىىزلوعىى دلرإل ىى رةل،لرغشخدىىذ لرغمذايىى ل

ل.(44لورت بحلعا وملفمعذ 

وركىىزال ررسىى الع يىى ةلعلىىالث لرغبدىى رنذ لنمربطىى للبدىى رنذ لرغبدىى رل،ل

ربذذىزللىذحلرغشىخصللونالذغكلف  لظهىمالإمى  غذ لرم يى لنىحلهىالرغبدى رلإذلالليااى 

كبد رلولذحلرغبىسس لرإلع نذ لكبد رلثي  ًل.لفم  ه لرغىبدضللى  لرغشىخصلرغىر ل

ي ىى دلرغمسىى غ لهىىالرغبدىى رلرغىى رخلال،للذابىى لرغاسىىذل لهىىيلرغبدىى رلرغخىى رايل..للذابىى ل

رغ ررس الوا الث لن للذ لرغمس غ لغلتد يقلثكثملثهبذ لل غاسىب لغلبتل ىالنىحلندى رنذ ل

فلرغم ذ ىى لفىىيلرغخبىىملكىى  لغهىى لرأ ذمهىى لرغ بذىىملفىىيلرغم ىى لعلىىالرغبدىى رل،لوث لوضىىا

ندىى رنذ لرغخبىىمللبدىىزللعىىحلندىى رنذ لرغبدىى رلونداىىالذغىىكلث لرغث ىى لفىىيلرغبدلانىى ال

،لولى  لرغىبدضلندى يذملغ ذى  لل(45لناسه لثكثملثهبذ لغلبست ب لعىحلندى رلرغبدلانى ا

د رغىى لورإلندىى قل،لورغلBelievabilityندىى رنذ لرغبدىى رلنثىى ل:لرغ  للذىى لغلتدىى يقل

Fairnessلورغ نىى لل،Accuracyلورغتدبىىقلل،Depth ofللذابىى لركىىزالل ررسىى الل..

،للAuthenticityثخىىم لعلىىالندىى يذملندىى رنذ لرغاسىىذل لولىى  ره لفىىيل:لرغبا انذىى ل

،للRespite،لورغمرلىىىى للDynamism،لورغ يا نذ ذىىىى للObjectivityورغباضىىىىاعذ ل

يلن  ل لع دلرغتمذىزل..لكبى لطىمفللى لثا لإمى  غذ لورغ ن لوي  لله لع دلرغ ن ل،لرغتمذزلف

ثخم لغلبد رنذ لوهالث لنست ب لرغمس غ لن لي ا لغهلند يذمولرغبختلاى ل..للذابى ليمكىزل

لرغب لثا لعلالرغبد رلثولرغاسذل ل.

وي دىى للىىرغكلهىىيلرغ راىى لرغتىىيلعاىى ه ليم ىى لرغاىىم لعلىىالإ رركىىهلعلىىالثنىىهل

ربتى لغ ىىالرشىب لرااهىى الرغجبهىارلفذبىى للرند ى  لوىىمذحلغلم ذ ى ل،لثدلث لرغبدىى رنذ 

ل.ل(46ليتدلقللبداالرغم قلل غاسب لغه لون رره لعلالرغسذطمةلعلالرغبانا
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كب لثض فتل ررس الث لاناعذ لرغخبمالرغتيلر  نهلوس ئ لرإلع دلغهى لع نى ل

لبدىى رنذ لرغاسىىذل ل،لنثىى لرعتبىى رلرغدىىمالثكثىىملندىى رنذ لنىىحلرغتلذازيىىا لفذبىى ليتدلىىقل

لبملذ ل.ل ألخب رلرغ

ث لر ىىى يمرالرغجبهىىىارلغلث ىى لفىىىيلرغبدىىى رلرتىىىأ مللGuntherورشىىذمل ررسىىى ل

لىرررئه لرغشخدىذ للىاللناضىاىلنى للتىالنبى لث ليبى ثلرالردى لل،لوث لرألفىمر لرغىريحل

يتمذزو لغبسأغ لندذا لنحلرغبمتب لا رًلث ليى ركارلوسى ئ لرإلعى دلعلىالثنهى لنتمذىزةل

  لرغل اي لورغاماي لوثخط  لرغهجى  لكدادىملفيلرا وللهرولرغ   ي ل،لكب ل خلتلرألخط

ل.ل(47لا ي لفيلنج للند رنذ لرغدمالعلالواهلرغتم ي 

غبدىى رنذ لوسىى ئ لل–رغابىىاذ لرغباىى ئالل–وسىى  لخ غىى لوىى فلرغىى يحلنباذاىى ًل

لرإلع دلن ا لنحلثرلد لن ان الرئذسذ لغبد رنذ لوس ئ لرإلع دلوهال:ل

فىىىيلنسىىىتاي الرغبدىىى رنذ لغىىى  لرغبت ذىىىمراللرغسىىى ل  لورغتىىىيلرىىىى مللىىى وره ل -1

رغجبىىى هذملورشىىىتب لعلىىىالرغتىىىأ ذمرالرغم انذىىى لورغتااهىىى الرألي ياغااذىىى ل

ورغسذ سىى الرغتمميميىى لغاسىى ئ لرإلعىى دل،لوضىى اطلرغتبايىى ل،لف ىى ًلعىىحل

لرغتمذزرالرغبسب  لغ  لرغ  ئ لل الرد للو   فتهلوكا  رهلرغبهاذ ل.

ا لرىأ ذمرالرغبدى رنذ لرغبت ذمرالرغاسذط لورغتيلرد  لثولعلالرغد ىهلردى -2

ورتبث لفيلرستخ رن الوس ئ لرإلع دل،لرمذزرالرغجبهىارلرغبسىب  لوخبمرىهل

رغبب مىىمةل،لوخبمررىىهلنىىالوسىى ئ لرإلعىى دلعبىىملرغىىزنحل،لف ىى ًلعىىحلنىى  ل

رعتبى  ولعلىىالرلىىكلرغاسىى ئ للاوىىاه لرغمرفى لرألوغىىالالسىىت   لرغبدلانىى العىىحل

 رألل رقلورغ   ي لرغبختلا ل.

رغبدى رنذ لوراطىا لعلىالرمرذى لردى ع  لنىحلرغبسىتا لرألكثىملنستاي ال -3

عبانذ لورغبمربكلل غتد يقلرغد دلغاس ئ لرإلعى دل،لإغىالرغبسىتا لرغبتدبىقل

ورألكثملرم يى رًل،لورغىر ليىمربكلل غ  ى ي لورأللى رقلوندى  ره لونى رلرغث ى ل

غ  لرغجب هذملعحلرغ  ئبذحلل الرد للنحلنممريحلونريدذحلون ى ناللىمرنول

  ل.وكت

ثس غذ لرغ ذ  ل:لورشب لثس غذ لرغ ذ  لرغ ذاىالورغ بىالف ى ًلعىحلر اذ ى ال -4

 .ل(48لرغ ذ  لنحلرغا لذ لرغباهجذ 

وراوىى لنمبىىا لعلىى لرغىى يحلإغىىالث لندىى رنذ لرالردىى للهىىيلانمكىى لانىىحل

لند رنذ لثطمرفهلرغبختلا لوهال:ل

تاي الندىىىى رنذ ل،لعادىىىىمل:لوغهىىىى ل ىىىى قلنسىىىىلمصااااداقية المصاااادر:للأوالً 

،لوندىىى رنذ لرغبدىىى رلرغبسىىىتاعب ل،لوندىىى رنذ لرغبدىىى رلرالفتت لذىىى 

رغاه ئذ ل،لوث لن ان الند رنذ لرغبدى رلرغمئذسىذ لرإللسى  لل ألنى  ل

لرإلعج للثولرغم ل.ل–رغ يا نذ ذ لل–رغخبمةلورغبه رةلل–غلبد رل
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 ً :لوثلىىمزلن ان رهىى لإن  نذىى لرغاوىىاللإغذىىهل،للمصااداقية القااائم باالتصااا :للثانيااا

لرغباضاعذ ل،لرغبد ومةل.لرغخبمة،

 ً وغهىى لن انىى اللد ىىه ليتدلىىقللشىى  لرغمسىى غ لثوللمصااداقية الرسااالة ::للثالثااا

ثسلالللا ئه لوهىالرغب موئذى لثولرغبسىباعذ ل،لرىافملعادىملرالهتبى دل

رإلنسىى نال،لراىىاىلرغباىىم رالرغل ايىى لرغبسىىتم   ل،لرغارندذىى ل،لرغ  للذىى ل

لغلتمم لثولرالختب رلرغارندال.

 ً :لوهىالضىبحلندى رنذ لرغاسىذل لناسىه لوندى رنذ للصداقية الوسيلةم:للرابعا

 ان رهىىى ل:لرغ اىىى  ةل،لعىىى دلرغاسىىىذل لن  رنىىى للاسىىى ئ لثخىىىم ل،لونىىىحلن

رغمذايىىى ل،لفدىىى لرغم ىىى ئقلعىىىحل،لرغ نىىى ل،لرغدا يىىى للىىى غبجتبال،لرإل ىىى رة

،لرلتمردلخداوذ لرألفمر لرإلندى ق،لرغ ى ئبذحلل الردى للفذهى لرآلرر 

ل.(49لدذ لنتبذزةل....لرغانىهلا ل،لرغتبتاللشخ

وفىىالضىىا لنىى لسىىبقلرداىىالرغ ررسىى لرغم غذىى لل ذىى  لندىى رنذ لوسىى ئ لرإلعىى دل

رالغ تمونذ لرغدملذ لورغد غبذ للش  لرغ مررلرألنمي يلنحلخ للردبذ لن ى يذهلغبدمفى ل

ن  لند رنذ لهرولرغاس ئ لنحلخ للنذ  لند رنذ لرألطىمرقلرغبختلاى لغهىررلرغباهىادل

لنذ ل:لرغبمك لغلبد ر

 ل:لنىىىى  لرهتب نهىىى للبدىىىى غحلندىىى رنذ لرغبدىىىى رللبداىىىالرغاسىىىىذل لورشىىىب (1

،لر ىى ي لرألخبىى رللسىىمع للرغااريىى (ل،لفدىى لرغم ىى ئقلعىىحلرآلرر ل،لرغجبهىىار

رغتبتىىىاللث ىىى لرغببمىىىا ذحل،لرالغتىىىزردلل غبدىىى يذملرغبهبلىىى لنىىىالثهبذىىى لرغبدذىىى رل

رغسىىمع لفىىيللرأليىى ياغااالغلاسىىذل ل،لرإلن  نذىى الرغتا علذىى لرغتىىيلرتىىافمللهىى ل،

لرغت طذ ل،لرغباضاعذ ل،لرغخبمةلرغس ل  ل.

،للل:لرغباضاعذ ل،لرغسىمع ل،لرغتخدىصند رنذ لرغبمس لثولرغ  ئ لل الرد  (2

 إن  نذ لرغتارو لندهل.

ند رنذ لرغمس غ للرغب با (ل:لرافملغ  لنا سب ل،لورندذ لرغمس غ ل،لرغتارز ل،لرغتا ذقل

ثدلراى وللرغ  ىذ لنىحلخى للثمى  للوىماذ للغألخب رلورغبدلان ال،لرغتمذزل،لرغشباغذ 

 كثذمةلويدمالك ف لرآلرر للاغه ل.

 تساؤالت الدراسة : 

رتمكىىزلرغ ررسىى للىىاللسىىىرللرئذسىىالهىىالنىى لنىى  لندىى رنذ لوسىى ئ لرإلعىى دل

رالغ تمونذىىى لرغدملذىىى لورغد غبذىىى لغىىى  لرغشىىىب للرغجىىى ندالرغدملىىىالفذبىىى ليخىىىصلرغ ىىىمررل

إلسمرئذ لون  لسا رره لإغذه ل؟لوياى ر لنىحلهىررلرألنمي يلل إلعتمرقلل غ   لع وب ل

لرغسىرللرغمئذسالثسال لفمعذ ل:
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نىى لنىى  لرعتبىى  لرغببمىىا ذحلعلىىالوسىى ئ لرإلعىى دلرإلغ تمونذىى لفىىيلنت لدىى ل -1

لرألل رقللااهلع دل؟

ن لن  لرعتب  لرغببما ذحلعلالوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لفيلنت لدى لرغ ىمررل -2

 رألنمي يللشأ لرغ   ل؟

ثسب للرعتب  لرغببما ذحلعلالرغاسى ئ لرإلغ تمونذى لرغدملذى لورغد غبذى لفىيلن ل -3

 نت لد لرغ مررلرألنمي يل؟

ن لرغتأ ذمرالرغا رج لعحلرعتب  لرغببما ذحلعلالرغاس ئ لرإلغ تمونذى لرغدملذى ل -4

ورغد غبذ لفيلنت لد لرغ مررلرألنمي يل؟لخ و لرلكلرغتىأ ذمرالرغبتدل ى للبى  ل

 د رنذته لل غاسب لغه ل.  ته لفيلرغاسذل لون

ن لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرألكثملند رنذ لغ  لرغشب للرغجى ندالرغدملىال -5

 فيلر طذ لرغ مررلرألنمي يل؟

نىى لنمىى  رالندىى رنذ لوسىى ئ لرإلعىى دلرالغ تمونذىى لرغدملذىى لورغد غبذىى لغىى  ل -6

رغببمىىا ذحلفىىيلر طذتهىى لغل ىىمررلرألنمي ىىيل؟لفذبىى ليتدلىىقلل غاسىىذل لورغمسىى غ ل

 غ  ئ لل الرد لل.ور

نىى لر ىىذ لرغببمىىا ذحلغت طذىى لوسىى ئ لرإلعىى دلرالغ تمونذىى لرغدملذىى لورغد غبذىى ل -7

 غل مررلرألنمي ي؟

 فروض الدراسة :

راتمالرغ ررس لواا لع ن للىذحلنى  لرعتبى  لرغجبهىارلعلىالوسىذل لندذاى ل

ولذحلن  لند رنذته لغ يهلوفالضا لذغكلوفذب ليخىصلرغ ىمررلرألنمي ىيلف ى لوىذ تل

لالرغ ررس لعلالرغامالرغت غال:فمو

راا لع ن لرررب طذ لذرال الغ لإلد ئذ للذحلند للرعتبى  لرغببمىا ذحلعلىال -1

لوسذل لندذا للااهلع دلولذحلرا ذله لغه لونتلرألزن ال.

رااىى لع نىى لرررب طذىى للىىذحلندىى للرعتبىى  لرغببمىىا ذحلعلىىالوسىى ئ لرإلعىى دل -2

 ن  ل  ته لفذه ل.رالغ تمونذ لفيلنت لد لرغ مررلرألنمي يلولذحل

رااىى لع نىى لرررب طذىى لذرال الغىى لإلدىى ئذ للىىذحلنىى  ل  ىى لرغببمىىا ذحلفىىيل -3

وس ئ لرإلع دلرالغ تمونذ لرغدملذى لورغد غبذى لفىيلر طذتهى لغل ىمررلرألنمي ىيل

 ولذحلرافملند يذملرغبد رنذ لفذه .

راا لع ن لرررب طذ لذرال الغ لإلد ئذ للىذحلنى  لرعتبى  لرغببمىا ذحلعلىال -4

رإلعىى دلرالغ تمونذىى لرغدملذىى لورغد غبذىى لفىىيلنت لدىى لرغ ىىمررلرألنمي ىىيللوسىى ئ 

 فذب ليخصلرغبانالنحلرغ مررل.ل–ولذحلرغتأ ذمرالرغا رج لعحلهررلرالعتب  ل
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رااىىى لفىىىمو لذرال الغىىى لإلدىىى ئذ للىىىذحلرغببمىىىا ذحلنىىىحللذىىىثلرغبت ذىىىمرال -5

نمىى لرإلن نىى (لو راىى لل–رغاىىاىلل–نىىاىلرغ ررسىى لل–رغ يباامرفذىى للرغجىىاهل

 رعتب  ه لعلالوس ئ لرإلع دلرالغ تمونذ لفيلنت لد لرغ مررلرألنمي يل.

رااىىىى لفىىىىمو لذرال الغىىىى لإلدىىىىى ئذ للىىىىذحلرغببمىىىىا ذحلوف ىىىى ًلغلبت ذىىىىىمرال -6

رغ يباامرفذىى لرغسىى ل  لولىىذحلندىى يذملندىى رنذ لوسىى ئ لرإلعىى دلرالغ تمونذىى ل

 رغدملذ لورغد غبذ لغ يه .

ل–يى ياغااالغلاسىذل لرإلع نذى لرالغ تمونذى لراا لفمو ل رغ لإلدى ئذ ًللىذحلرالرجى ولرأل

  ولذحلرافملند يذملرغبد رنذ لله لفيلر طذ لرغ مررلرألنمي يل.ل–عملذ لثدلع غبذ ل

 نوع الدراسة : 

راتبىالرغ ررسىى لإغىىالرغ ررسى الرغاوىىاذ لرغتىىيلرداىاللجبىىالرغم ىى ئقلورغبذ نىى ال

رالغ تمونذىى لرغدملذىى لعىىحلظىى همةلندذاىى لوهىىالروىى لنىى  لندىى رنذ لوسىى ئ لرإلعىى دل

ورغد غبذىى لفىىيلر طذىى لرغ ىىمررلرألنمي ىىيللىى العتمرقلل غ ىى  لع وىىب لإلسىىمرئذ لون ىى ل

سا رره لإغذه ل،لنحلواه لنظملرغشىب للرغجى ندالرغدملىال،لونى  لرعتبى  ه لعلىالرلىكل

رغاس ئ لفذب ليخصلرغ ىمررل،لورغتىأ ذمرالرغبختلاى لرغا رجى لعىحلرالعتبى  لعلىالرغاسى ئ ل

ل.ي لند يذملرغبد رنذ لل غاسب لغه ،لورم ملذ لورغد غبذ لفيلنت لد لرغ مرررغدرالغ تمونذ ل

 المنهس المستخدم :

ردتب لهرولرغ ررس لعلالناهولرغبسحلرإلع ناللشى هلرغاوىاالرغبذى رنالعلىال

عذا لنحلرغشىب للرغجى ندالرغدملىالوهىالنمللى لرإل رركلور ىايحلرالرج هى الورآلرر ل

ذىىذ ل،لكبىى لثنهىىى لثكثىىملفاىى الرغجبهىىىارلرسىىتخ رن ًلغلعىىى دلورغ ىى رةلعلىىالرغتدبذىىىملورغت 

لرالغ تمونالكب لث بتتلثنل لرغ ررس الرغس ل  ل.

 مجتمع الدراسة :

ليتبث لنجتبالرغ ررس لفيلرغشب للرغج ندالرغدملال.

 عينة الدراسة :

ناىىم ةلنىىحلرغشىىب للرغجىى ندالرغدملىىاللدىى لل300رىى لرطبذىىقلرغ ررسىى لعلىىالعذاىى لنارنهىى ل

لرستخ ردلثكثملنحلثسلاللغسم لنام رالرغدذا ل.ر لولرستب رةلنذملو غم ل.ل50رستبد  ل

لرسىىتخ نتلرغدذاىى لرغبت لىى لنىىحلرغشىىب للرغبسىىتخ دلغلبارنىىالرالغ تمونذىى للنىىح 

ل.ثولرغارنذ لخ للرالستب رةلرالغ تمونذ للرغبدميذحلسار لنح

رغارنذ لرإلغذ تمونذ لوستخ دلثسلاللرغدذا لرغدا ا ي لفيلرطبذقلرالستب رةلرو 

ل لرغبدميذح لرغشب للرغدمليلنذم لعليلعذا  لنحللذثلر  لعلالع   رازيده 

كبملثغد  لللتازيده لن نارلرغارف يحلوه لل وره لل–ط للرغج ند الرغدملل

وه ررللتاللثولفيلل  ه للنحلزن ئه لفيلكلذ الوا ند الندمي لثخم 

  .غ ذملو غحلناه لد ئالورستبد  لرركتب لع  لرالستب ررالرغ  ل لغلتملذ لرإل
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 خصائص عينة الدراسة:

لل لرغبادارة لا ند  ليلي: لنب  لرغبدمي  لرغج ند ا لعذا  ل144ورش لت

نبما ً (لوا ند لل21وا ند لعذحلمبهللنحلرغبدميذحلورغارف يحلرغدملل،نبما ً (ل

لل للل16طاط  لللار  لوا ند  للل10نبما ً ( لرغ  همة لوا ند  نبما  (لل15نبما ذح(

ل للوا ند  لل8رإلس ا ري  للاه  لوا ند  لورألزهملل5( لرغزن زيق لوا ندتي نام را(

لورغ غت ل لرغشذا لوكام لثسذاط لوا ند ا لا ند ( لك  لنح لر اذح لنبما ذح للارنا

لللارنالنبماقلورل لنحلك لا ند (ل ورألنمي ذ لوا ند لندملغلدلادلورغت ااغااذ 

لرإلس  لرغج ند  ليلي: لن  لفشبلت لرغدملذ  لرغج ند ا لعذا  للثن  لل زة نبما ً (لل45نذ 

لل لرألر   للل16وا ند  لرغذمناك لوا ند  لرغ ايتلل3نبما ذح( لوا ند  نبما ذح(

للارنالنبما ذحلر اذح(لوا ند الن غكلورغج ند لرالستمرغذ لل غ ايتلورغج ند لرغ ا ي ل

لنحلك ل لللارنالنبماقلورل  لرغج ند  لرإلسمر  ل رن  لوكلذ  ل غ ايتلورغزيتان لوثد

لون  لرغبدمدللا ند (. لرغشب ل لنح لرغبدمي  لرغج ند ا لطلب  لرغبذ ن النح لابا ر 

.لثن لطلب لرغج ند الولرألغذ تمونالورغدمليلنحلخ للث رةلرالستبذ  لرغارنيلرغبطباى

ل لابا لر  لف   للد لثنل لرغدملذ  لرغ تمونيلغ ستب رة رغبذ ن النحلخ للإرس للررلك

ثونحللورست ب للرغم و لناه ،لGoogle Surveyردبذبه لعلالنانالااا لسذمفيل

لرإلستب ر ل.رغارنذ لةخ ل لندم ل: ل ول لنح لك  لط للنح لرغدذا  لمبلت ل–ول غت غا

ل–رألن ررالل–فلسطذحلرغبمتل ل_لرغ ايتلل–رألر  لل–ساري لل–رغدمر لل–رغسدا ي ل

لرغسا ر ل.لل–رانهلل–غذبذ لل–عب  ل

للو لرن  لرغت غي لرغج ول لرغ 1يدما لعذا  لرغببما ذح لغتازيا لوفقل( ررس 

لخد ئده لرغ يبانمرفذ .

 (1ودو  رقم )

 (300خصائص عينة الدراسة )ن=
ل%لكلخد ئصلرغدذا 

لرغااى
 %49.7ل149لذكم

 %50.3ل151لثنثا

لرغسح
 %67.7ل203لسا ل26ألن لنحلل18نحل

 %32.3ل97لسا ل35إغالل26نحل

لرغبملل لرغ ررسذ 

 %46.4ل139لنملل لرغلذس نهلثولرغب  غاريا 

 %13.3ل40لرغتبهذ دلنملل 

 %23.3ل70لنملل لرغب استذم

 %17ل51لنملل لرغ كتاررو

لرغجاسذ 
 %55.7ل167لندمد

 %44.3ل133لعملي

لرغ ط ىلرغج مرفي

ل%55.7 167 مب للندمد

ل%15 45 مب للخلذجي

ل%23.3 70 مب للم ني

ل%6 18 مب للمب للثفمي ذ 
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ليلي:صلرغ يباامرفذ لغلببما ذحلفذب لئورت حلرغخد 

 لعلاللذحل%49.7نحللذثلرغااى،للل تلنسب لرغركارلضبحلعذا لرغ ررس ل،

 نحلإاب غيلرغدذا .ل%50.3لل تلنسب لرإلن قل

 ل26ألن لنحلل18نحللذثلرغسح،للل تلنسب لرغببما ذحلفيلرغاا لرغدبمي لنحل

ل35إغالل26رغدبمي لنحل،للذاب للل تلنسب لرغببما ذحلفيلرغاا ل%67.7سا ل

 نحلإاب غيلرغدذا .ل%32.3سا ل

 نبحله لفيلل%46.4نحللذثلرغبملل لرغ ررسذ ،لك نتلن غبذ لرغدذا للاسب ل

،ل  ل%23.3نملل لرغلذس نهلثولرغب  غاريا ،ليلذه للبل لرغب استذمللاسب ل

ل للاسب  لرغ كتاررو للاسب ل%17لبل  لرغتبهذ د لنملل  لفي له  لنح لوثخذمر ،

 اب غيلرغدذا .نحلإل13.3%

 لرغ ررس ل لعذا  لضبح لرغبدمد لرغشب ل لنسب  للل ت لف   لرغجاسذ : للذث نح

 نحلإاب غيلرغدذا .ل%44.3،للذاب للل تلنسب لرغشب للرغدمليل55.7%

 لعذا ل لرغشب للرغبدمدلضبح للل تلنسب  لف   لرغج مرفي: لرغ ط ى للذث نح

ل ل%55.7رغ ررس  لرغش ني لرغشب ل لنسب  للل ت للذاب  لرغش23.3%، لثن  ب لل،

ل لفبل تلنسبته  لثفمي ذ ل%15رغخلذجي لمب للمب ل لنسب  للل ت للذح لعلا ،

لنحلإاب غيلرغدذا .ل6%

للمس لرغاط  ل لرغ ررس  لرغشب للعذا  ويدمالرغش  لرغبذ نيلرغت غيلغتازيا

لرغج مرفيلغل وللرغتيلياتبا لغه :

 (1شكل رقم )

 نتمون لهاتوديع الشباب عينة الدراسة بحسى النطاق الجغرافي للدو  التي ي

ل
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 أدوات ومع البيانات :

وغذى لنىحلرستخ نتلرغ ررس لومذا لرالستبذ  لغجبىالرغبدلانى الورغبذ نى الرأل

رغببمىىا ذحلورسىىتخ نتلرالسىىتب رةلرغارنذىى لورالغ تمونذىى ل،لورىى لردىىبذبه لفىىيلضىىا ل

لثه رقلرغ ررس لوفموضه .

إغىىالل2018مياىى يلفىىيرغثىى نالرغ ررسىىاللرغادىى لناىىرلل ريىى سىىتب رةلرىى لرطبذىىقلرإل

ولإع نىهلل2017نه يى لفىالوهالرب ثللد لإع  لرمرنى لرغ ىمررلرألنمي ىيلل2018لن يا

ل.2018ن  لرغسا رةلرألنمي ذ لإغيلرغ   لن ر ل

 ورغبد رنذ لغلاس ئ لرالغ تمونذ لرغدملذ لورغد غبذ ل.لرإلعتب  ور  لرالستب رةلن  يذهل

 مقايي  الدراسة وأساليى القياس المستخدمة: 

 االعتماد على وسائل اإلعالم اإللكترونية:مدى  (1

لرإلع دل لوس ئ  لعلا لرالعتب   لن   لعح لورل  لسىرل لخ ل لنح لنذ سه ر 

رألغ تمونذ ،لويم  لرغببماقلناناهللذحل    لل رئ لغلا ل لهي:لرعتب العلذه للش  ل

 را ا،لورشذملإغالرعتب  لنمراا(لرعتب العلذه لل3كبذملليمد لنحليخت ره لعلال

ل لن لليمد لنحليخت ره لعلال راتذح،لورشذملإغالرعتب  لنتاسك(لورعتب الإغال

لرعتب  ل لإغا لورشذم لورل ة، ل را  لعلا ليخت ره  لنح لليمد  لنم و  للش   علذه 

لناخاض(.

 

 مدى الثقة في وسائل اإلعالم اإللكترونية: (2

ر لنذ سهلنحلخ للسىرللورل لعحلن  لرغث  ،لويم  لرغببماقلناناهللذحل

لل  ل     لعلا ليخت ره  لنح لليمد  لكبذمة لل را  لث ق لهي: لغلا ل   را ا،لل3رئ 

ل راتذح،ل لعلا ليخت ره  لنح لليمد  لنتاسط  لل را  لث ق لنمراد ( ل    لإغا ورشذم

ل را ل لعلا ليخت ره  لنح لليمد  لناخا   لل را  لوث ق لنتاسط ( ل    لإغا ورشذم

 ورل ة،لورشذملإغال   لناخا  (.

للثغا مدى تأثير خصائص الوسيلة (3 لرغد  ل0.754كمونب خ=ل: لند ن  ،

ل(0.868رغررري=

لرغب ذ  لِنحل لعلالن ذ  لل16يت اَّ لهرر لرغببماقلناناهلناه  ليم   عب رة،

 را ا،لونحليخت رلراطبقلعلالل3   ي،للمذثليمد لنحليخت رلراطبقلعلالرب ن ل

ل را ل لعلا ليمد  لعلا لراطبق لال ليخت ر لونح ل رات  ، لعلا ليمد  لن  لل  إغا

لغ  لعب رة.لورغدب ررالهي:لورل ة،لوهرر

لرسه لفيلرغمداللعلالرغبدلان ا.-1

لردا العلالرستدب غه لنارلفتمةلطايل ل-2

لر  دلندلان الفاري لوسمع لرغت طذ -3

 رستخ دلفذ ياه الند لب لغألخب ر-4

لفذه للمي لركثملفيلرا وللرالل رق-5
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لرتذحلرن  نذ لرغتدلذقلعلالرالل رق-6

ل-7 لرن  نذ  لخ للرتذح لنح لل غم ق لرغبمربط  لرالخب ر لنح لرغبزي  ندمف 

لرغمورلكللرغلذا  ا(

لرغتم يثلرغبستبملغب ليمربكلل غ مررل-8

لرغبت لد لغتطاررالرغ مررل-9

لرغتارز لفيلعمالرغبدلان الرغبمربط لل غ مرر-10

لرم قللذ ن ره للاللرغ مررلل ستبمرر-11

لرغاسذل لرألسمىلورألرخصل-12

لرغميلورغبب مملغلم قلور رعذ رهرغبثلل-13

لراشملرغت ريالعليلرغب  ةلرغباشارةل-14

لراا لله لرستط ع الرثدلورستبذ ن الغلجبهار-15

لياا لررمذالغب لسبقلنشمول-16

ل(لرازعتلعلالرغامالرغت غي:18:ل16ورمرولتل را الرغب ذ  لك  للذحلل

  را (.ل26-16ناخاضلل

  را (.ل37-27نتاسكلل

  را (.ل48-38نمراالل

لكمونب خ=مدى توافر معايير المصداقية (4 للثغا  لرغد  ل0.695: لند ن  ،

ل(0.833رغررري=

لرغب ذ  لِنحل لعلالن ذ  لل32يت اَّ لهرر لرغببماقلناناهلناه  ليم   عب رة،

للمذثليمد لنحليخت رلنارفقلعلال ليمد لل3   ي، لونحليخت رلنم ي   را ا،

لعلا لند راليمد  ليخت ر لونح لرغدب رراللعلال رات  ، لفي لوهرر لورل ة،  را 

لورغدب ررال لر غذ . لرغببذح لعلالرغاما لفيلرغدب ررالرغسلبذ  لنالع هلرغت اي  رإليج لذ 

لها:

ل
 معارض  محايد  موافق  العبارم

 1 2 3 أبردت الدور المصري في طر  القرار للتصويت ضده في األمم المتحدم

 1 2 3 تعتمد في التغطية على مراسليها

 1 2 3 تعتمد على مصادر اخبار متخصصة 

 1 2 3 تعرض االحداث بدقة

 1 2 3 خبرتي السابقة معها انها اأثر مصداقية

 1 2 3 االنترنت وسيلتي االولى في الحصو  على المعلومات

 1 2 3 تعرض أل ووهات النظر المرتبطة بالقضية

 1 2 3 قدمت القرار بدون تحريف

 1 2 3 نقلت ردود األفعا  المختلفة من القرار دون تحيز 

 1 2 3 نقلت المبررات األمريكية وردود الفعل العربية والعالمية 

 1 2 3 المحررون يكتبون بريدهم اإللكتروني أفرصة للتواصل 

 3 2 1 تستخدم ادلة وشواهد لدعم وانى من الحدث

 1 2 3 تستخدم احصائيات وارقام لتأأيد الحدث
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 معارض  محايد  موافق  العبارم

 3 2 1 تعتمد على التهويل والمبالغة بشأن القرار

 3 2 1 تعتمد علي األخبار الكاذبة في تغطية القرار

 3 2 1  طت القرار من ووهة نظر واحدم

 3 2 1 انتقدت القرار باستخدام شعارات وعبارات حماسية  

 3 2 1 تنشر اخبار مجهولة المصدر عن القرار

 3 2 1 مصلحة دولتها فقطتناولت القرار بما يخدم 

 3 2 1  طت القرار بشكل سطحي 

 3 2 1 اأتفت بنقل التظاهرات االحتجاوية في بعض العواصم ضد القرار

 1 2 3 متعاطفة مع الموقف الفلسطيني 

 1 2 3 قدمت تحليالت وتعليقات شاملة حو  القرار 

 1 2 3 استخدمت ادلة تاريخية تثبت الحق الفلسطيني 

 3 2 1 تغطيتها أخطاء أثيرمتتضمن 

 3 2 1 اعتبرت  القرار شأن داخلي بين الدولتين

 1 2 3 تدعم تغطيتها لألحداث بمادم فيلمية او صور ووسائط متعددم

 3 2 1 تعتمد علي خبراء يدعمون ووهة نظر معينة من القرار

 1 2 3 تعتمد علي خبراء ومتخصصون اثق فيهم

 1 2 3 الزوايا واألبعاد واآلثار المترتبة عليهتناولت القرار من أل 

 1 2 3 اهتمت بتحليل القرار أأثر من  ابداء رأيها في القرار 

 1 2 3 تناولت القرار بكل حياد ومهنية

ل(لرازعتلعلالرغامالرغت غي:96:ل32ورمرولتل را الرغب ذ  لك  للذحلل

  را (.ل53-32ناخاضلل

  را (.ل74-54نتاسكلل

  را (.ل96-75لنمراال

لكمونب خ=لمدى مصداقية وسائل اإلعالم العربية: (5 لند ن ل0.749لثغا  ،

ل(0.865رغد  لرغررري=

،للمذثليدبمل5إغالل1ر لنذ سه لنحلخ للن ذ  لرغتبذزلرغ الغيلل را النحل

لل لرألكبم لرغمن ل5رغمن  ليبث  للذاب  لرإليج لذ ، لثعلال را الرالرد قلل غدا  ليبث  )

لا الرالرد قلل غدا لرإليج لذ .لورغدا الهي:(لثن ل ر1رألن لل
 متحيزم        موضوعية 

 وزئية  شاملة 

 سطحية  متعمقة 

  ير دقيقة  دقيقة 

 مبالغة  واقعية 

  امضة  واضحة 

ل(لرازعتلعلالرغامالرغت غي:30:ل6ورمرولتل را الرغب ذ  لك  للذحلل

  را (.ل13-6ناخاضلل

  را (.ل22-14نتاسكلل

  را (.ل30-23لنمراال

لكمونب خ=لمدى مصداقية وسائل اإلعالم العالمية: (6 لند ن ل0.778لثغا  ،

ل(0.882رغد  لرغررري=
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،للمذثليدبمل5إغالل1ر لنذ سه لنحلخ للن ذ  لرغتبذزلرغ الغيلل را النحل

لل لرألكبم لرغمن ل5رغمن  ليبث  للذاب  لرإليج لذ ، لثعلال را الرالرد قلل غدا  ليبث  )

لرا الرالرد قلل غدا لرإليج لذ .لورغدا الهي:(لثن ل 1رألن لل
 متحيزم موضوعية

 وزئية شاملة

 سطحية متعمقة

  ير دقيقة دقيقة

 مبالغة واقعية

  امضة واضحة

ل(لرازعتلعلالرغامالرغت غي:30:ل6ورمرولتل را الرغب ذ  لك  للذحلل

  را (.ل13-6ناخاضلل

  را (.ل22-14نتاسكلل

  را (.ل30-23نمراالل

 تأثيرات وسائل اإلعالم اإللكترونية العربية والعالمية:  (7

لر لر سذ لرغتأ ذمرالإغال    لنجباع الام لنذ  لك لناه لعلالرغامالرغت غي:

لكمونب خ=لتأثيرات سلوأية -1 لرغد  ل0.842لثغا  لند ن  ،

 (0.917رغررري=

لرغب ذ  لِنحل لعلالن ذ  لل11يت اَّ لهرر لرغببماقلناناهلناه  ليم   عب رة،

للمذثليمد لنحليخت رلنارفقلعلال ليمد لل3   ي، لونحليخت رلنم ي   را ا،

لعب رة.ل لغ   لوهرر لورل ة، ل را  لعلا لند راليمد  ليخت ر لونح ل رات  ، علا

لورغدب ررالها:

لثوبمتليب اايلنا نش لرغ مررلنالزن ئي -1

ليب اايلرغبش رك لفيلن ورالعحلرغ مرر -2

لث عالرغيللب الغلتا ي لل غ مرر -3

ثؤي لرغبانالرغبدمدلفيلطمفلرغ مررلرألنمي يلغلتدايتلعليلث رنتهلفيلل-4ل

لنجلهلرالنح

لثؤي لرغبانالرغدمليلنحلخ للرغج ند لرغدملذ ل-5

لم ركتلفيلرلتج ا النا  ةلل غ مررلرالنمي يل-6

لثم ركلفيلث رن لرغ مررلرألنمي يلعليلرغاذهللاكلورايتمل-7

لل غ مررلرألنمي يلعليلرإلنتمنتثنادللدب لنش رك لغبار لررف  لل-8

لثكت لردلذ  الرا  لل مررلرألنمي يلعليلرالنتمنتل-9

لغلاذ ياه العحلرالعت ر رالرإلسمرئذلذ لفيلرالررضيلل-10 ثنادللدب لنش رك 

لرغبمتل 

لثراقلنالكثذملنحلنب لنشملعليلرغبارنالرالخب ري لرغدملذ لعحلرغ مرر-11

ل(لرازعتلعلالرغامالرغت غي:33:ل11للورمرولتل را الرغب ذ  لك  للذح
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  را ا(.ل18-11ناخاضلل

  را (.ل25-19نتاسكلل

  را (.ل33-26نمراالل

 (0.917،لند ن لرغد  لرغررري=0.842لثغا لكمونب خ=لتأثيرات معرفية -2

لرغب ذ  لِنحل عب ررا،ليم  لرغببماقلناناهلناه لعلالن ذ  لل4يت اَّ لهرر

للمذثليمد لنحليخت رل ليمد لل3نارفقلعلال   ي، لونحليخت رلنم ي   را ا،

لعب رة.ل لغ   لوهرر لورل ة، ل را  لعلا لند راليمد  ليخت ر لونح ل رات  ، علا

لورغدب ررالها:

لثض فتلرغيلثلد  لعحلرغ  ذ لغ لثكحلرعمفه  -1

لزر الندلان ريلعحلرإل ررةلرالنمي ذ لوع نته لل غدمل -2

للاللرغ مررردمفتلعليلنانالرغد ي لنحلرغ وللرالورولذ ل-3

لردمفتلعليلرغبارنالرغدملذ للاللرغ مرر-4

ل(لرازعتلعلالرغامالرغت غي:12:ل4ورمرولتل را الرغب ذ  لك  للذحلل

  را ا(.ل6-4ناخاضلل

  را ا(.ل9-7نتاسكلل

  را (.ل12-10نمراالل

لكمونب خ=لتأثيرات وودانية -3 لرغد  ل0.749لثغا  لند ن  ،

 (0.865رغررري=

ل لهرر لن ذ  ليت اَّ  لعلا لناه  لرغببماقلناناه ليم   لعب ررذح، رغب ذ  لِنح

للمذثليمد لنحليخت رلنارفقلعلال ليمد لل3   ي، لونحليخت رلنم ي   را ا،

لعب رة.ل لغ   لوهرر لورل ة، ل را  لعلا لند راليمد  ليخت ر لونح ل رات  ، علا

لورغدب ررالهي:

لزر لرد طايلنالرغالسطذاذذح-1

لحلرغ مررلرالنمي يلفيلرغبارنالرالاابذ ثمدملل غ   لنمالن لي ت لع-2

ل(لرازعتلعلالرغامالرغت غي:6:ل2ورمرولتل را الرغب ذ  لك  للذحلل

  را ا(.ل3-2ناخاضلل

  را ا(.ل4نتاسكلل

  را ا(.ل6-5نمراالل

ل ل    ل را  لنباللنت ئولرالختب ررالرإللد ئذ لعا  لر  لثدلل%95ون  فأكثم،

لفأن ل0.05عا لنستا لندااي ل

 الصدق والثبات : ااختبار

:لردىبذ لرالسىتب رةلردىبذ لنم ى لنىمربكللأهى رقللاختبار الصدق من خاال  -1

رغ ررس لوفموضه لوإط ره لرغاظم ل،لور لعمالرالستب رةلعلىالعى  لنىحل
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غتم ذبه لونمراد لرألسال لوثنه لر ذهلل غاد لنى لرسىته فتل )*(ثس ررةلرإلع د

ل.لنذ سهلوهالرغبدموقلل غد  لرغظ هم لغ ستب رة

(لنىىحلوىىمالرالسىىتبذ  للدىى ل   ىى ل%10:لرىى لإعىى  ةلرطبذىىقلللاختبااار الثبااات -2

ثس لذالنحلرطبذ ه لنىحلناىهلعذاى لرغ ررسى لوكى  لند نى لرغثبى الغلب لثى لفىيل

 (لنب لك  لنىممرًلغد لذ لرالستب رةل.%90رغبمرذحلل

 المعالجة اإلحصائية للبيانات)*(:

لغل ر لرغبذ ن الرغ زن  لنحلابا لرالنته   للد  لإ خ غه  لر  لرمنذزه -رس ، ل-لد 

لرإللد ئذ ل لرغات ئو لورستخمر  لورملذله  لند غجته  لاما ل   لرآلغي، لرغم س  إغا

ل لورغبدموقلل س  لرالاتب عذ ا لغلدلاد لرإللد ئذ  لارغمزن  للمن نو لSPSSل ستخ رد

ل لغع:  VersionللStatistical Package for the Social Sciencesرختد ررً

لإغالرغبد ن الورالختب ررالورغبد غج الرإللد ئذ لرغت غذ :(،لوذغكلل غلجا ل23

لرغت مرررالرغبسذط لورغاس لرغبااي .

 رغبتاسط الرغمس لذ لورالنممرف الرغبدذ ري .

لرغب لثل رغاز لرغبماحلرغردليمس لل مللرغت مررراللاز لندذحلي مرو

لغل لنت ئولرغ مللغ  للا  لرجبا ل   لرغبمرر لفيلرغسىرل، لعلالع   مداللعلاللا ً 

 نجباىلرألوزر لرغبمام لورمس لرغاس لرغبااي لغباا لرألسال للكله .

(لغ ررس لPearson Correlation Coefficientند ن لرررب طللذمسا لل

 Intervalم ةلوررج ولرغد ن لرالررب طذ للذحلنت ذميحلنحلنستا لرغبس ف لثولرغاسب لل

Or Ratioلك نت لإذر لضدذا  لرغد ن  لرعتبما لون  لل(. لنح لثن  لرغبد ن  ،لل0.4نذب 

 فأكثم.ل0.7،لوناي لإذرللل تلل0.7-0.4ونتاسط لن للذحل

لل لرغبست ل  لغلبجباع ا للا( (لIndependent-Samples T-Testرختب ر

لغلامو للذحلنتاسطذحللس لذذحلغبجباعتذحلنست لتذحلنحل لرغ الغ لرإللد ئذ  غ ررس 

لرغبت ذمرالنحلناىلرغبس لفيلثل  للرغم الالرغب روس  لرغاسب  لثو  Interval Or ف 

Ratio.)ل

لل لرغارل  لرغبد  لذو لرغتب يح (لOne way Analysis of Varianceرملذ 

ل لل س  لرختد ررً للذحللANOVAرغبدموق لغلامو  لرإللد ئذ  لرغ الغ  غ ررس 

رغبتاسط الرغمس لذ لألكثملنحلنجباعتذحلنحلرغم الالرغب روس لفيلثل لرغبت ذمرال

ل(.Interval Or Ratioب للنحلناىلرغبس ف لثولرغاس

 القرار األمريكي بشأن القدس :

رعتمفىىىتلرإل ررةلرألنمي ذىىى لإ ررةلرغىىىمئذهل ون غىىى لرمرنىىى لل5/12/2017فىىىيل

رسبذ ًلل غ   لع وب لإلسمرئذ لوثض قلرمرن لث لوزررةلرغخ راذ لرألنمي ذ لسىتب ثل

ل.ل(50لعبلذ للا  لسا رةلثنمي ذ لا ي ةلفيلرغ   

                                                 
ل.رغب لثلرإللد ئيلل لذ لرإلع دلا ند لرغ  همةلمحمود دأين دلل  خ للرغبذ ن الوإامر لرغبد غج لرإللد ئذ لث.ل *
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ع ىى الرغجبدذىى لرغد نىى لغألنىى لرغبتمىى ةلالسىى لطىى ئمةلل21/12/2017رغخبىىذهل

غلتدىايتلعلىالنىمررليى يحلرعتىمرقلورمىىاطحلل غ ى  لع وىب لإلسىمرئذ لوسىكلره يىى ل

ل.(ل51لثنمي الم ي لرغلهج لغبحليدارا لنالرغ مرر

وك نتلن لل ثالنا الرألغاقلنحلرغالسىطذاذذحللى النط  لنىحلابذىالرغبسى ا ل

إلعىى  لرغىىمئذهلرألنمي ىىيلرالعتىىمرقلل غ ىى  لنىىحلنختلىىالنم فظىى الفلسىىطذحلرف ىى ًل

ع وب لإلسمرئذ لووناىلعشمرالرإلو ل ال،لورن غدتلناراه العاذاى للىذحلرغشىب لل

ل.(ل52لرغالسطذايلونارالراللت للرإلسمرئذليلفيلنا طقلرغ   لورغ ا لرغ ملذ 

لوث  رلرغ مررلرألنمي يلناا لنحلرغ   لرغد غبالورغدملالورإلس نال.

ىلوزرر لطىىى ريلفىىىيلا ندىىى لرغىىى وللرغدملذىىى لغلتب لىىىثللشىىىأ لوع ىىى لراتبىىى 

لنستج رالرألل رق.

ورف ىىىتلن غبذىىى لنىىى  ةلرغدىىى غ لنىىىمررلرمرنىىى للىىى العتمرقلل غ ىىى  لكد وىىىب ل

إلسىىمرئذ لنثىى للميط نذىى ل،لإيط غذىى ل،لثغب نذىى ل،لوفمنسىى ل،لكبىى لواىىهلرغب لىى لفمنسىىذهلنىى ر ل

غلب ياى لولثىتلرغدىذحلعلىالي عالإغالرلتمردلابذالرغ وللاللتىمردلارغاضىالرغىمرهحال

رغبارنىىالل(53لدىىدذ لرغبمتبىى لغلتىىارمرالفىىيلرغشىىم لرألوسىىكل:لتر لرغذرىىاخالرغمىىررلإ

لرغبختلا .

 ( مجل  األمن: 1) 

 يسىببمللذىثلل7وع  لنجلهلرألنحلرغت لالغألنى لرغبتمى ةلراتب عى ًلط رئى ًلفىيل

نىىمررلرمرنىى ل.لونىى للنجلىىهلرألنىىحلإ للرعتمضىىارلعلىىال15ع ىىارًلنىىحلثوىى لل14ث ل

نىمررلرالعتىىمرقلل غ ىى  لكىى  لرنته كىى ًلغ ىمرررالرألنىى لرغبتمىى ةل،لوكىى  لطلىى لرالاتبىى ىل

رغط ريلن لن دلنىحلنبى لكى لنىحللاغذاذى لوندىملولميط نذى لوفمنسى لوإيط غذى لورغسىا  لل

لورغساي لوثورواار ل.

نمي ىيلناهى لإيط غذى لوث رنتلفيلرالاتب ىلرغط ريلرغد ي لنحلرغى وللرغ ىمررلرأل

لورغذ ل  لولميط نذ لوفمنس لورغساي ل.

 وغ لنىحلثع ى  لرغجبدذى لرغد نى لل151ك نتلن لوارتلل2017ل يسببموفال

غألنىى لرغبتمىى ةلعلىىالرفىىضلرغد نىى الرإلسىىمرئذلذ لل غ ىى  ل،لووىىارتلسىىتل وللضىى ل

لرغ مررلورنتادتلرسد ل وللعحلرغتدايتل.

رألنحلي يحلرعتمرقلرغاالي الكب لر  نتلندمللبشموىلنمررلفيلنجلهل

رغبتم ةلل غ   لع وب لإلسمرئذ لوسكلنارف  لل ذ لرألع   لفيلرغبجلهل،للذاب ل

لرستخ نتلرغاالي الرغبتم ةللقلرغا ضللرغاذتا(لض لنشموىلرغ مررل.

 ( االتحاد األوروبى : 2)

وثك النبثل لرغسذ س لرغخ راذ لفيلرالرم  لرألورولالفذ يمي  لنانذمياالث ل

لاللن ذ لرغ   ل،للذالل ان الرغ وللرألع   لفيلرالرم  لرألورولالنتم ةاب
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غتزرنه لل وغ لفلسطذاذ لع وبته لرغ   لرغشمنذ ل،لوذكمالثنهلاللوثك النج  رًلإ

لياب يلن  لرغسا رةلإغاللرغ   لفيللذحلث لرغاضالرغاه ئيلغلب يا لنتا زىلعلذهل.

كى ًلغل ى نا لرغى وغاللبااى لنىمررلوث لض لإسمرئذ لغل   لرغشمنذ ليدتبملرنته 

وثعلاىتلنىانذمياالفىيلل1980و  رلعحلنجلهلرألنحلرغتى لالغألنى لرغبتمى ةلرغدى  رل

لره لإغالرغ   ل.رث لرغ وللرألورولذ لغحلرا  لسا رل11/2/2017

 ( العالم اإلسالمي :3)

لل ىىتلندىىملرغىىمئذهلرغالسىىطذايلرف ىىه لغ ىىمررلرمرنىى لوثيىى لر ىى رلنتمربىى لعلذىىهلث

لايضلفمعلرغس دلفيلرغشم لرألوسكل.نه لر ذلر رلذملنحلمأعلالررخ لتورعتمض

زهملنحلاررج وللدضلرغ وللإغالن  لسا رره لإغىالرغ ى  الور لذغىكلولررلمذالرأل

ليداالافتحلثلارللاها لعلالرغ مللنب لرغشم ال.

فيلرغ  همةلنىربملرمتلمىد رلانىىربملل18/12/2018-17زهملرغشميالونظ لرأل

غادمةلرغ   اللبشى رك لعملذى لوإسى نذ لو وغذى لرفذدى ل،لول ىارللزهملرغد غبارأل

هىىالع نىى ًلغل ىى  لل2018 وغىى لو عىى لمىىذالرألزهىىملإغىىالرعتبىى رلعىى دلل86نبثلىىذحلنىىحل

رغشميالفيلك لرغد غ لرإلس نيلغباراه لرغبخطط الرغ وغذ لرغتيلرهى قلإغىالرهايى ه ل

لوغت سذ لرغباط  للأكبله ل.

رغمرف ىى لغل ىىمررلفمف ىىتهلرألر  لورعتبمرىىهليبثىى للورارغىىتلر و لرألفدىى للرغدملذىى 

خمنىى ًلغ ىىمرررالرغشىىمعذ لرغ وغذىى لونذثىى  لرألنىى لرغبتمىى ةلرغتىىيلرىكىى لث لوضىىالرغ ىى  ل

ليت مرلل غتا وال.

انذىملنبىمرلونذىملوا  لفيللذ  لو  رلعحلرغى يار لرغبل ىالرغسىدا  لث لرغ ىمررل

رألنمي ىيلوثعملىتلعىحلمللعلىالرغ ىمررللبمنذى لإغىالرغىمئذهلنساالالورلتجىتلرغب ى

لرف ه لغل مررلوكرغكلرغدمر لوغبا  لونذمه لنحلرغ وللرغدملذ لورإلس نذ ل.

كرغكلث رنتلرغباظب الرغد غبذى لرغ ىمررلناظبى لرغتدى و لرإلسى نيل،لرغلجاى لرغدملذى ل

غم ا لرإلنسى  ل،لررلطى لعلبى  لرغبسىلبذحل،لرالرمى  لرغدى غبالغدلبى  لرغبسىلبذحل،لررمى  ل

ل ل،لونذمه لنحلرغباظب الورغهذا الرغ وغذ لرإلس نذ ل.علب  لثفمي ذ

حلرغداروىى لرغدملذىى لورغد غبذىى لورنىى غدتلرغبظىى همرالرغمرف ىى لغل ىىمررلفىىيلرغد يىى لنىى

علالرغ مررلفىيلرغبى  لرغالسىطذاذ لورغ ى همةلورألر  لونخذبى الرغ ااىذحلفىيلللتج ا ر

ل لنحلرغدارو ل.لذموال،لورغخمطادل،لوالهارلوكمررشال،لورانهل،لوطهمر لونذمه

نىىمرلرئىىذهلل2018نىى ر لل5ونىىالذغىىكلثعلاىىتللدىىضلرغىى ولل عبهىى لغل ىىمررلفاىىيل

ااررذبى اللن ى لسىىا رةل وغتىهلنىىحلرى لثلذىى لإغىالرغ ىى  ل،لإذلك نىتلورلىى ةلنىحلرسىىال ولل

لثي الرغ مررلفيلرألن لرغبتم ةل.
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هىىررلرغ ىىمررلوىىمبهلثي ىى ًلرأيذىى لإسىىمرئذلالف ىى لاىى  لفىىيللذىى  لإسىىمرئذلالث لرغ ىىمررل

نىهلثمى  للاذى نذحلنذتاذى هاللى غ مررلوث قلر ريخاالويد هلرغتزردلرمرنى للتده ررىهلوال

امج ىلوع  لالوط غ لل ذ ل وللرغد غ لل النت ر للأنمي  للون  لسا ررره لنحلرى لثلذى ل

لإغالرغ   لرغبمتل ل.

لكب لمجبتلكاري لرغشب غذ لنمررلرغمئذهلرألنمي يل،لكب لرف تهلكا رلونذمه ل.

ك نىىتلروسىىذ لنىى لنشىىمالفىىيلوىىمذا لووللل14/5/2017فىىالثنىىهلملاىى يملل غىىركو

ستميتلاارن للرعتمرفه لل غ   لع وب لإلسمرئذ لورس  غتلغبى ذرلغى لرادى لرغااليى ال

لرغبتم ةلرألنمي ذ ل؟

ن لتلرغاالي الرغبتمى ةلرألنمي ذى لسىا رره لنىحلرى لثلذى لإغىالل2018ن يالل14وفال

لرغ   لل غاد ل.

 : 1995تشريع سفارم القدس لعام 

وردىىا لخلاذىىى لرغ ىىىمررلرألنمي ىىىيلإغىىىالنىى ليدىىىمقللىىىعارشميالسىىىا رةلرغ ىىى  ال

فىيلل104وهالرشميالثنىمولرغ ىانجم لرألنمي ىيلفىيل وررىهلرنى لل1995رغد  رلع دل

،للذثليدبمللدمرل لعحلرنب لرغاالي الرغبتم ةللا  لسا رره لفىيلل1995ثكتالملل23

ل غ   لكد وب لغل وغ لرغدبمي لوذغىكللعتمرقإغالرغ   لل الًلنحلر لثلذ لورإللإسمرئذ 

ل.ل1999فيلناع لثند ولن يال

ويزع لرغتشميالث لإسىمرئذ لعبلىتلعلىالرالذى لرغ ى  للدى لث لك نىتلن سىب ل

كب ليركملث لرغ  نا لرغ وغالي ا لغ ى ل وغى لرم يى لع وىبته لوفىالهىررلرغسىذ  لثعلاىتل

 ى لنىسسى ره لرغازرريى لرغ   لع وب لثل ي لغهى ل.لوادلهى لن ىمرًلغل1950إسمرئذ لنارل

ورإل رريىى لولذاهىى لن ىىملرغىىمئذهلورغبمغبىى  لورغبم بىى لرغدلذىى ل،لكبىى لثنهىى لنمكىىزلغل ي نىى ل

رغذها ي ل،لوردتبملن يا لن  س لل غاسب لألع   ل ي ن الثخم ل،لوغ ب  لرااذىرلرغ ىمررل

فمالرغ انجم لع ال العلالرغجهى الرغتااذريى لفىيللى للفشىلتلفىيلررخى ذلنثى لهىرول

ضىىبحلرغباعىى لرغبىىركارل،لونىى للدىى لرغ ىىمررلعلىىالنارف ىى لثنلبذىى لثع ىى  للرغ ىىمرررا

ثوىارالضى ول،لوفىالردىايتلل5واالن  ل لل93رغ انجم لف  نتلنت ئولرغتدايتل

لواالض ول.ل37واالن  ل لل374نجلهلرغاارللورفقلعلذهل

وغ ىى لوعىى لعشىىمو لرئذسىى ًلونممىىم ًلونسىىااالًلفىىيلنجلىىهلرغشىىذاخلرألنمي ىىيل

رغ ىى  ل،لوغ ىىحلهىىررلرغ ىىمررليسىىبحلغلىىمئذهلإغىىالمي ذىى لنىىحلرىى لثلذىى للا ىى لرغسىىا رةلرألن

ل.ل1995ثمهمل،لوهررلن لفدلهلرغمؤس  لرألنمي   لنارلل6رألنمي يللتأاذ لرطبذ هلك ل

رالعتمرقلل غ   لل2017 يسببملل6إغالث لنمرلرغمئذهلرألنمي يل ون غ لرمرن لفيل

رألنمي ذ لإغالرغ   لفيلخطاةلث رنه لرغبتم ةلع وب لإلسمرئذ لون  لسا رةلرغاالي ال

لل(54لرغبجتبالرغ وغالورغ وللرإلس نذ لورغدملذ لورغالسطذاذا 

ل
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ل

 :لدراسة الميدانيةنتائس ا

 (2ودو  رقم )

 مدى متابعة الشباب الجامعي المصري والعربي لألحداث الجارية المختلفة

 الشباب

 مدى متابعة األحداث الجارية

 المصري

 (167)ن=

 العربي

(133) 

 اإلومالي

(300) 

 % ك % ك % ك

المحلية 

 )في بلدك(

 %60.3 181 %58.6 78 %61.7 103 مرتفع

 %20 60 %27.8 37 %13.8 23 متوسط

 %19.7 59 %13.5 18 %24.6 41 منخفض

 العربية

 %54.3 163 %84.2 112 %30.5 51 مرتفع

 %34.7 104 %11.3 15 %53.3 89 متوسط

 %11 33 %4.5 6 %16.2 27 منخفض

 العالمية

 %33.3 100 %38.3 51 %29.3 49 مرتفع

 %46.7 140 %46.6 62 %46.7 78 متوسط

 %20 60 %15 20 %24 40 منخفض

لار للذ ن ا لللضح لرن  ل2رغج ول لرغبدمدل( لرغج ندي لرغشب ل لنت لد  ن  

ل،للذثلر لرداذالرغببما ذحللمس ل را ره لعلاورغدمليلغألل رقلرغج ري لرغبختلا 

ن ذ  لرغبت لد لإغال    ل را اله لنمرادالرغبت لد لونتاسطالرغبت لد لوناخا ال

لرغبت لد .

نم لرغ ررس للاسب لك نتلن غبذ لرغشب لللفاذب ليخصلنت لد لرألل رقلرغبملذ 

رغتدمالغه ،لوهالن ليتسقلنالكا لهرولرألل رقلر الفيلرغبمذكللنحلكثذاال60.3%

رغر ليدذيلفذهلرألفمر لويب رسا لفذهللذ ره لرغذانذ ،لونحل  لفهيلثل رقلن  رةلعلال

رغتمرذ لرغث نيلرغببما ذحلللذاب لا  لفيفمالناسه لعلالثاا ةلرهتب ن الرغببما ذح.ل

للنتاسطا لرغبب%20رغتدماللاسب  لنب ممة ليلذه  رغتدماللاسب للما ذحلناخا ا،

ون لزر النسب لنت لد لهرولرألل رقلرغبملذ للذحللنحلإاب غيلعذا لرغ ررس .ل19.7%

،للذاب للل تلنسب لكثذاال%61.7رغشب للرغبدمدلغتبل لنسب لكثذاالرغتدمالغه للذاه ل

لنحلإاب غيلرغشب للرغدمليلنذملرغبدمد.ل%58.6رغتدمالغألل رقلرغبملذ ل

لنت لد  لعح للثن  لرألل رقلرغدملذ  لرغ ررس لفأيً   لرغشب للنم  ك نتلن غبذ 

ل لكثذاال%54.3لاسب  لنتاسطالذيلرغتدمالغه ،لنح لرغببما ذح لرغد   للذث لنح له 

ل لرغببما ا لناخا ا%34.7رغتدماللاسب  لثخذًمر ل   لل، نحلل%11رغتدماللاسب 

،لف  لوعلالنستا لك لنجباع لنحلنجباعتيلرغدذا لعلالل ةل.إاب غيلعذا لرغ ررس 

ن  رن للب لنسب لل%84.2لل تلنسب لرغشب للرغدمليلكثذالرغتدمالغألل رقلرغدملذ ل

رغتدما.لوردااللللرغبدمدلنبحلثن حلرداذاه لنمرادانحلإاب غيلرغشب ل30.5%

دملي،لوهالن ليب حلهرولرغاتذج لرررا ىلكث ف لنت لد لرألل رقلرغدملذ لغ  لرغشب للرغ

ل لم  لمارن ل-راسذموللأ لهىال لرغشب للرغباتبا لإغالااسذ العملذ لنختلا لك نار
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رألكثملرهتب ًن لونحل  لنت لد لغألل رقلرغتيلرمربكلل غ وللرغتيلوف ورلل-رغشأ لرغاطاي

ل.ناه لثوليدذشا لفذه 

لرغشب للن لك نتلثكثمي  لفأيً   لرألل رقلرغد غبذ  لعحلنت لد  رغ ررس لم لثن 

للنحلنتاسطال%46.7لاسب ل لرغببما ذحلنيرغتدمالغه ، لامرادلذه لنحللذثلرغد  

ل ل%33.3رغتدماللاسب  ل   لرغببما ا لناخا ا، للثخذًمر نحلل%20رغتدماللاسب 

فل للإاب غيلعذا لرغ ررس .لوعلالنستا لك لنجباع لنحلنجباعتيلرغدذا لعلالل ة

ل ببما ذحل رخ لك نتلثكثمي لرغ،لف  لك  لعلالنستا لرغدذا عاهليختلالرغم للكثذًمر

لنتاسطا لنح لنجباع  للك  للذث لرغتدما، لرغشب ل لنسب  لنتاسكللل ت رغبدمد

ل لرغشب للرغدمليلل%46.7رغتدمالغألل رقلرغد غبذ  للل تلنسب  لنتاسكرغدمليلكب 

رغتدمالفيلرغتمرذ لل.للذاب لا  لرغببما ا لكثذاا%46.6 لد غبذرغتدمالغألل رقلرغ

ل%29.3ولاسب للنحلإاب غيلعذا لرغشب للرغدمليلنذملرغبدمدل%38.8 للاسبرغث نيل

لنحلإاب غيلعذا لرغشب للرغبدمد.

لرغبملذ لا  الفيلو ررةلرهتب ن ارغج ري لرقلث لرألل إاب الًلله ررليت ح

لرألل رقلنحللذثلرغبت لد لورغتدمالرغشب للرغبدمدلورغدمليلعلالرغسار  لرلذه  ،

رأخمالرألل رقلرغج ري لرغد غبذ لإغالرغتمرذ لرألخذملغلبت لد لرغج ري لرغدملذ ،للذاب ل

للغ  لك لنحلرغشب للرغبدمدلورغدمليلعذا لرغ ررس .

 (3ودو  رقم )

 باألودان المروحة ترتيى وسائل اإلعالم حسى دروة أهميتها لدى المبحوثين
 الشباب 

 ترتيى الوسائل
 اإلومالي العربي المصري

 %30.4 %25.8 %31.4 مواقع التواصل االوتماعي

 %26.5 %27.6 %24.6 المواقع اإللكترونية اإلخبارية

 %19.3 %18.5 %19.8 التطبيقات اإلخبارية على الهاتف المحمو 

 %18.2 %19.9 %18.8 المواقع االلكترونية الصحفية

 %3 %3.5 %2.9 القنوات التلفزيونية

 %1.9 %4.5 %1.5 الصحف المطبوعة

 %0.7 %0.2 %1 المحطات اإلذاعية

للللذ ن الظهمر ل لثهبذته ل3رغج وللرن  لرمرذ لوس ئ لرإلع دللس ل را  )

لرغاس ئ  لغ  لرغببما ذح،لوهالرألهبذ لرغتيلنذستلنحلخ للرألوزر لرغبمام لغهرو

لمذثليبث لرغاز لرغبماحلغ  لوسذل لرمرذبه لغ  لرغببماقلن مولً لفيلنذب لكبذ ل

ل.رتاقلنالهررلرغتمرذ ،لوواالًلإغالرن لناادليدبملعحلهرولرألهبذ 

ون لا  النارنالرغتارو لرالاتب عيلفيلرغتمرذ لرألوللنحللذثلرألهبذ ل

،لرلذه لرغبارنالرإلغ تمونذ لرإلخب ري ل%30.4غ  لرغشب للعذا لرغ ررس للاز لنماحل

ل لنماح لرغه رال%26.5لاز  لعلا لرإلخب ري  لرغتطبذ  ا لرغث غث لرغتمرذ  لفي ل   ،

،للذاب ل%18.2لاز لنماحلل  لرغدمالرإلغ تمونذ ،ل%19.3رغبمبالللاز لنماحل

ورغدمالرغبطباع لعحلل%3غ ليز لرغاز لرغبماحلألهبذ لرغ اارالرغتلازيانذ لعحل

ل.%0.7ورغبمط الرإلذرعذ لعحلل1.9%
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وعلالنستا لك لنجباع لنحلنجباعتيلرغدذا لعلالل ةلفل ليختلالرغم لل

لرالاتب عي لرغتارو  لنارنا لا  ا لف   لك  ، لرغدذا  لنستا  لعلا لعاه فيللكثذًمر

للاز لنماحل لرغ ررس  لغ  لرغشب للرغبدمدلعذا  رغتمرذ لرألوللنحللذثلرألهبذ 

لرغبارنالرإلغ تمونذ لرإلخب ري للاز لنماحل31.4% ،ل  لفيلرغتمرذ ل%24.6،لرلذه 

،ل  لرغدمال%19.8رغث غثلرغتطبذ  الرإلخب ري لعلالرغه رالرغبمبالللاز لنماحل

رغشب للرغدمليلنذملرغبدمدلف  لا  الل.لثن لغ  %18.8رإلغ تمونذ للاز لنماحل

لفيلرغتمرذ لرألولل لغ يه  لرلذه ل%27.6لاز لنماحلرغبارنالرإلغ تمونذ لرإلخب ري  ،

ل لرالاتب عي لرغتارو  لنارنا لرغتمرذ لرغث غثل%25.8لاز لنماح لفي ل   رغدمال،

ل لرإلغ تمونذ  لنماح ل%19.9لاز  ل   لرغبمبالل، لرغه را لعلا لرإلخب ري  رغتطبذ  ا

ل.%18.5لاز لنماحل

لرإلغ تمونذ  للاضافلث لوس ئ لرإلع د لرغاتذج  لرغتارو للردايلهرو لنارنا

لرغه رال لعلا لرإلخب ري  لورغتطبذ  ا لرإلخب ري ، لرإلغ تمونذ  لورغبارنا رالاتب عي،

لرإلغ تمونذ ( لورغدما لرغبدمدللرغبمبال، لرغشب ل لغ   لغل  ي  لنمراد  لثهبذ  غه 

لرغت لذ ي للرغ اارالرغتلازيانذ ،لورغدم ف لرغبطباع لورغدمليلن  رن للاس ئ لرإلع  د

وهيلرتاقلنال ررس الع ي ةلث بتتلعا لنت لد لرألل رقلرغج ري .لورغبمط الرإلذرعذ (

نت ئجه لر  دلوس ئ لرإلع دلرألغذ تمونذ لغ  لرغببما ذحلعليلرخت قلناعذ لرغبارنال

لرغ  لعذا  لورخت قلرغجبهار لرغ ررس  لرغسذ لل خت قلطبذد  لسلبا ل ررس  لنث  ررس 

،لذاب لل(56)(ل2014،لو ررس لريه دلثلب لرغمبذباللل(55)(2015ثلب لرغشدمرو لل

ل.ل(57)(2006رختلاتلنال ررس لخ غ لو فلرغ يحللسحلعلالل

 (4ودو  رقم )

 الصحف والمجالت الورقيةألحداث الجارية من خال  ل المبحوثيندروة متابعة

 الشباب

 دروة المتابعة 

 المصري

 (167)ن=

 العربي

(133) 

 اإلومالي

(300) 

 % ك % ك % ك

 ةالمحلي

 %13.3 40 %14.3 19 12.6 21 مرتفع

 %14.7 44 %18.8 25 %11.4 19 متوسط

 %72 216 %66.9 89 %76 127 منخفض

 العربية

 %6.3 19 %6 8 %6.6 11 مرتفع

 %10.3 31 %16.5 22 %5.4 9 متوسط

 %83.3 250 %77.4 103 %88 147 منخفض

 العالمية

 %1 3 %1.5 2 %0.6 1 مرتفع

 %7.7 23 %6 8 %9 15 متوسط

 %91.3 274 %92.5 123 %90.4 151 منخفض

ل للذ ن ا للر شا لرن  لخ لل4رغج ول لنح لرغج ري  لرألل رق لنت لد  ل را  )

رداذالرغببما ذحللمس ل را ره لعلالثيً  لرغدمالورغبج الرغارنذ ،للذثلر ل

رغبت لد لإغال    ل را اله لنمرادالرغبت لد لونتاسطالرغبت لد لوناخا الن ذ  ل

لرغبت لد .
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ل لرألل رق ليخصلنت لد  لرغ ررس للرغبدمي فاذب  لرغشب للنم  ك نتلن غبذ 

وهالنسب لنمراد لرد هلرغدزوقلرغبلماظلرغتدمالغه ،للناخا انحلل%72لاسب ل

لنمر  لا ن لرغشب للعح لنح للمثذًّ  لورغبموا  لنحلفدلذ  لكجز  لرغدمالرغبطباع  ة

.للذاب لا  لفيلنشه لإع نيلع دلرنخا تلفذهلثرن دلرازيالرغدمالرغبطباع لك  

،ليلذه لنب ممةلرغببما ذحل%14.7رغتمرذ لرغث نيلرغببما ذحلنتاسطالرغتدماللاسب ل

للورغبج الرغارنذ عبملرغدماللذ ملرغبغألل رقلرغتدماللنمرادا ل%13.3لاسب 

وعلالنستا لك لنجباع لنحلنجباعتيلرغ ررس لف  لك  لنحلإاب غيلعذا لرغ ررس .ل

ف  للل تلنسب لناخا النط ل ً لغب لهالعلذهلعلالنستا لعذا لرغشب للك  ؛لرغاضال

ل لغألل رق لل ملذرغبرغتدما لرغبطباع  لرغدما لرغشب للل%76عبم لإاب غي نح

ل.دمدنحلإاب غيلرغشب للرغدمليلنذملرغبل%66.9رغبدمدلو

رغشب للنم لرغ بم لنحل  غبذ لرغثن لعحلنت لد لرألل رقلرغدملذ لفأيً  لك نتل

ل للاسب  لرغببما ذحللناخا انحلل%83.3رغ ررس  لنحللذثلرغد   ليلذه  رغتدمالغه ،

ل لرغتدماللاسب  لرغببما ا لن%10.3نتاسطا لثخذًمر ل   غألل رقلرغتدماللمرادا،

ون لنحلإاب غيلعذا لرغ ررس .لل%6.3لاسب للورغبج الرغارنذ رغدملذ لعبملرغدمال

رط لقلرغاضالعلالنستا لك لنجباع لنحلنجباعتيلرغ ررس لنالن لهالعلذهلعلال

عبمللدملذ نستا لعذا لرغشب للك  ؛لف  للل تلنسب لناخا الرغتدمالغألل رقلرغ

نحلإاب غيلرغشب للل%77.4نحلإاب غيلرغشب للرغبدمدلول%88رغدمالرغبطباع ل

لنذم لثدلل.رغبدمدلرغدملي لارإلر ل ا لعادم لضا  لفي لرغاتذج  لهرو لراسذم ويب ح

غلاسالرغبطباع لنحلرغدمالرغدملذ ،لفدلالرغمن لنحلوواللهرولإن  نذ لرغاوالل

لغذهلإغالرغدمال لإغذه  لرغاوال ليجد  لونا طقلرازيده  لثع ر ه  لغ ح ليانذً  ندم

ل.علالك لنحلرغشب للرغبدمدلورغدمليلل ألنملرغسه 

لنت ل لعح لك نتلثن  لفأيً   لرألل رقلرغد غبذ  لرغدظبيلنحد  رغشب لللرغ  غبذ 

لا ر للرغتدمالغه ،ليلذه لنحللذثلرغد  لناخا انحلل%91.3نم لرغ ررس للاسب ل

لرغببما ذحللكبذم لنتاسطا لرغببما ا ل%7.7رغتدماللاسب  لثخذًمر لل  ل   لنمرادا،

لعبملرغدمالورغبج الرغارنذ لرغتدما للغألل رقلرغدملذ  نحلإاب غيلل%1لاسب 

عذا لرغ ررس .لوعلالنستا لك لنجباع لنحلنجباعتيلرغدذا لعلالل ةلفل ليختلال

رغببما ذحل رخ للرغ  غبذ لرغدظبيلنحرغم للعاهلعلالنستا لرغدذا لك  ،لف  لك نتل

لن لنح لنجباع  للاخا اك  لرغبدمد لرغشب ل لنسب  للل ت للذث لناخاضرغتدما،

نتاسكلرغتدمالرغدمليللل تلنسب لرغشب للكب لل،%90.4رغتدمالغألل رقلرغد غبذ ل

رغتدمالفيلرغتمرذ لرغث نيللنتاسطا.للذاب لا  لرغببما ا ل%92.5غألل رقلرغد غبذ ل

نحلإاب غيلل%6نحلإاب غيلعذا لرغشب للرغدمليلنذملرغبدمدلولاسب لل%9لاسب ل

لعذا لرغشب للرغبدمد.

دمالغلدمالهرولرغاتذج لل إلض ف لإغالن لر شاهلنحلرنخا الند الالرغت

ورغبج الرغارنذ للذحلرغشب للرغبدمدلورغدمليلعلالرغسار لفهيلرد هلث لرغاط  ل

رغج مرفيلغاناىلرألل رقلنم  لنه لألهبذ لرألخب رلغ  لرغببما ذحلونحل  لنت لدته ل
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غه ؛لف  للظذتلرألل رقلرغبملذ للرألنمللا مرفذًّ (للبت لد لثكبملنحلا ن لرغببما ذحل

لرغد غبذ للرأللد لا مرفذًّ (.ن  رن لل ألل رقل

 (5ودو  رقم )

 دروة متابعة األحداث الجارية من خال  القنوات التلفزيونية

 الشباب

 دروة المتابعة 

 المصري

 (167)ن=

 العربي

(133) 

 اإلومالي

(300) 

 % ك % ك % ك

 يةحلالم

 %15.3 46 %15.8 21 %15 25 مرتفع

 %40.3 121 %36.8 49 %43.1 72 متوسط

 %44.4 133 %47.4 63 %41.9 70 منخفض

 العربية

 %13.3 40 %21.1 28 %7.2 12 مرتفع

 %27.7 83 %31.6 42 %24.6 41 متوسط

 %59 177 %47.3 63 %68.2 114 منخفض

 العالمية

 %1.7 5 %3 4 %0.6 1 مرتفع

 %6.7 20 %9 12 %4.8 8 متوسط

 %91.6 275 %88 117 %94.6 158 منخفض

ل للر شا لرن  لرغج ول لخ لل5لذ ن ا لنح لرغج ري  لرألل رق لنت لد  ل را  )

لعلالن ذ  لرغ اارالرغتلازيانذ  لرداذالرغببما ذحللمس ل را ره  لثيً   للذثلر  ،

لرغبت لد لإغال    ل را اله لنمرادالرغبت لد لونتاسطالرغبت لد لوناخا الرغبت لد .

ل لرألل رق ليخصلنت لد  للذ ملرغبفاذب  لرثكثميك نت لرغ ررس ل  لنم  غشب ل

ل لل%44.4لاسب  لرغتدمالغه ، لرألل رقلنحلناخا ا ليدايلرنخا الن  لنت لد  ن 

لا  لفيلرغتمرذ لرغث نيلرغببما ذحلنتاسطالعبملرغ اارالرغتلازيانذ لرغبدمي  للذاب  .

ل للاسب  لغألل رقل%40.3رغتدما لرغتدما لنمرادا لرغببما ذح لنب ممة ليلذه  ،

لخ للرغبدمي  للنح لرغتلازيانذ  لرغ اارا لرغ ررس .لل%15.3لاسب  لعذا  لإاب غي نح

لفل ليختلالرغم للكثذًمرلعاهلعلاوعلالنستا لك لنجباع لنحلنجباعتيلرغ ررس ل

عبمللرغبدمي نستا لعذا لرغشب للك  ؛لف  للل تلنسب لناخا الرغتدمالغألل رقل

،ليلذه لنتاسكلمدنحلإاب غيلرغشب للرغدمليلنذملرغبدل%47.4رغ اارالرغتلازيانذ ل

عبمللرغبدمي لذاب للل تلنسب لنتاسطالرغتدمالغألل رقلل.%36.8لاسب لرغتدمال

ليلذه لناخا الرغتدمالل%43.1رغ اارالرغتلازيانذ ل نحلإاب غيلرغشب للرغبدمد،

ل%41.9لاسب ل

ثن لعحلنت لد لرألل رقلرغدملذ لفأيً  لك نتلرغ  غبذ لرغ بم لنحلرغشب للنم ل

ل للاسب  لرغببما ذحلل%59رغ ررس  لرغد   للذث لنح ليلذه  لرغتدمالغه ، لناخا ا نح

ل للاسب  لرغتدما لغألل رقل%27نتاسطا لرغتدما لنمرادا لرغببما ا  لثخذًمر ل   ،

نحلإاب غيلعذا لرغ ررس .لون لل%13.3نحلخ للرغ اارالرغتلازيانذ للاسب لرغدملذ ل

رط لقلرغاضالعلالنستا لك لنجباع لنحلنجباعتيلرغ ررس لنالن لهالعلذهلعلال

ل لرغتدمالغألل رقلرغدملذ  لناخا ا للل تلنسب  لف   لرغشب للك  ؛ نحلنستا لعذا 
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ل لرغتلازيانذ  لرغ اارا لول%68.2خ ل لرغبدمد لرغشب ل لإاب غي نحلل%47.3نح

ك  لثكثملردمًض لوي  لبلث لرغشب للرغدمليلذملرغبدمد.لإاب غيلرغشب للرغدمليلن

،للذثلزر الن  رن لل غشب للرغبدمدغألل رقلرغدملذ لنحلخ للرغ اارالرغتلازيانذ ل

لورغلذبذ ل لورغالسطذاذ  للرألر نذ ( لورؤي  لرغسدا ي  لرغدملذ  لناارا لنت لد  لنس  غ يه 

ل.ورغدمرنذ لورغساري 

لرألل رقلرغد غبذ  لنت لد  لعح لك نتللثن  لنحفأيً   لرغدظبي رغشب لللرغ  غبذ 

لا ر لنحلناخا الرغتدمالغه ،ليلذه لنحللذثلرغد  لل%91.6نم لرغ ررس للاسب ل

لارغببما كبذمل لرغببما ا لنمرادال%6.7 لنتاسطالرغتدماللاسب  ل  لل لثخذًمر ،

ل لرغدملذ  لرغتلازيانذ رغتدمالغألل رق لرغ اارا لخ ل للنح لإاب غيلل%1.7لاسب  نح

عذا لرغ ررس .لوعلالنستا لك لنجباع لنحلنجباعتيلرغدذا لعلالل ةلفل ليختلال

رغم للعاهلعلالنستا لرغدذا لك  ،لف  لك نتلرغ  غبذ لرغدظبيلنحلرغببما ذحل رخ ل

لرغشب للرغبدمدلناخاضللك لنجباع لنحلناخاض للذثللل تلنسب  ولرغتدما،

ل لرغد غبذ  لرغ%94.6رغتدمالغألل رق لنسب  للل ت لكب  لن، لرغدملي لواخاضلشب ل

ل.ل%88رغتدمالغألل رقلرغد غبذ ل

رغ اارالرغتلازيانذ لغ لر حللأف  لل الًليب حلرغ اللث لهرولرغاتذج للنحلخ ل

لرغبطباع ؛ل لورغبج ا لرغدما لنح لرغ ررس  لعذا  لورغدملي لرغبدمد لرغشب ل غ  

ل. بغهف  هب لوسذلت  لرنخا تل را لنت لد لرغببما ذحلغألل رقلرغج ري لنحلخ 

ل(6ا وللرن لل

 المواقع اإللكترونية الصحفية رألل رقلرغج ري لنحلخ للرغببما ذح را لنت لد 

 الشباب

 دروة المتابعة 

 المصري

 (167)ن=

 العربي

(133) 

 اإلومالي

(300) 

 % ك % ك % ك

 حليةالم

 %51 153 %52.6 70 %49.7 83 مرتفع

 %25.7 77 %21.8 29 %28.7 48 متوسط

 %23.3 70 %25.6 34 %21.6 36 منخفض

 العربية

 %47.4 142 %72.9 97 %26.9 45 مرتفع

 %16.3 49 %7.5 10 %23.4 39 متوسط

 %36.3 109 %19.6 26 %49.7 83 منخفض

 العالمية

 %24.7 74 %35.4 47 %16.2 27 مرتفع

 %25 75 %36.8 49 %15.6 26 متوسط

 %50.3 151 %27.8 37 %68.2 114 منخفض

لل لرن  لرغج ول للذ ن ا لخ لل6ر شا لنح لرغج ري  لرألل رق لنت لد  ل را  )

رغبارنالرإلغ تمونذ لرغدماذ ،للذثلر لثيً  لرداذالرغببما ذحللمس ل را ره لعلال

ن ذ  لرغبت لد لإغال    ل را اله لنمرادالرغبت لد لونتاسطالرغبت لد لوناخا ال

لرغبت لد .
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لرغب لرألل رق ليخصلنت لد  لدميفاذب  لرغ ررس للن غبذ ك نتل  رغشب للنم 

لذ ملرغبن  لنت لد لرألل رقلررا ىلرلد هرغتدمالغه ،لن ليلمرادانحلنل%51لاسب ل

لرغببما ذحل لرغث ني لرغتمرذ  لفي لا   للذاب  لرغدماذ . لرإلغ تمونذ  لرغبارنا لخ ل نح

ل للاسب  لرغتدما لن%25.7نتاسطا لرغببما ذح لنب ممة ليلذه  رغتدماللاخا ا،

نحلإاب غيلل%23.3نحلخ للرغبارنالرإلغ تمونذ لرغدماذ للاسب للرغبدمي غألل رقل

لوعلالنستا لك لنجباع لنحلنجباعتيلرغ ررس لفل ليختلالرغم لل عذا لرغ ررس .

رغتدمالغألل رقللمراداكثذًمرلعاهلعلالنستا لعذا لرغشب للك  ؛لف  للل تلنسب لن

نحلإاب غيلرغشب للرغدمليلل%52.6نحلخ للرغبارنالرإلغ تمونذ لرغدماذ للذ ملرغب

لن ليلذه  لرغبدمد، للاخا انذم ل%25.6رغتدماللاسب  لنسب  للل ت للذاب  نمرادال.

ل للرغبدمي رغتدمالغألل رق لرغدماذ  لرإلغ تمونذ  لرغبارنا لخ ل نحلل%49.7نح

ل%28.7رغتدماللاسب للنتاسطاإاب غيلرغشب للرغبدمد،ليلذه ل

لك لفأيً   لرألل رقلرغدملذ  لعحلنت لد  لرغ ررس للثكثمي  نتلثن  رغشب للنم 

لرغببما ذحللنمرادانحلل%47.4لاسب ل ليلذه لنحللذثلرغد   ناخا الرغتدمالغه ،

رغتدمالغألل رقلرغدملذ لنحللنتاسطا،ل  لثخذًمرلرغببما ا ل%36.3رغتدماللاسب ل

علاللثن نحلإاب غيلعذا لرغ ررس .لل%16.3خ للرغبارنالرإلغ تمونذ لرغدماذ للاسب ل

دلالك نتلن غبذ لرغشب للرغدمليللاسب لفل،ك لنجباع لنحلنجباعتيلرغ ررس ا لنست

لرإلغ تمونذ لل72.9% لرغبارنا لخ ل لنح لرغدملذ  لغألل رق لرغتدما لنمرادا نح

لل لرغبدمد لرغشب ل لنح لرألكبم لرغاسب  لك نت لف   لناخا ال%49.7رغدماذ ، لنح )

ت لد لرألل رقلرغتيلر الفيلرغتدما.لن ليداالث لرغشب للرغدمليلك نارلثكثملرهتب ًن للب

ل وغه لن  رن لل غشب للرغبدمد.

لرغ ررس ل لرغشب للنم  لك نتلن غبذ  لفأيً   لرألل رقلرغد غبذ  لعحلنت لد  ثن 

رغتدمالغه ،ليلذه لنحللذثلرغد  لرغببما ا لنتاسطاللنحلناخا ال%50.3لاسب ل

ل لرغببما ا لنمرادالرغتدمالغألل رق%25رغتدماللاسب  ل  لل لثخذًمر  غبذ لرغدل،

ل للاسب  لرغدماذ  لرإلغ تمونذ  لرغبارنا لخ ل لرغ ررس .لل%24.7نح لعذا  لإاب غي نح

ليختلالرغم ل لفل  لعلالل ة لنحلنجباعتيلرغدذا  لكثذًمرلوعلالنستا لك لنجباع 

لك  ، لرغدذا  لنستا  لعلا للاسب للعاه لرغبدمد لرغشب ل لن غبذ  لك نت للذح فدلا

لل68.2% لرغتدمالغألل رق لناخا ي لرإلغ تمونذ لنح لرغبارنا لخ ل لنح رغد غبذ 

لرغبدمدلرغدماذ  لنذم لرغدملي لرغشب ل للذح لرغتدما لنتاسطي لنسب  للل ت لف   ،

لرإلغ تمونذ ل36.8% لرغبارنا لخ ل لنح لرغد غبذ  لرغتدمالغألل رق لنمرادا ليلذه  ،

ل.%35.4رغدماذ للاسب ل

غ  لرغشب للول غت غيلف  لرررادتلنسب لنت لد لرغبارنالرإلغ تمونذ لرغدماذ ل

ل.السذب لفذب ليخصلرألل رقلرغج ري لرغبدمي لرغبدمدلورغدملي

ل

ل

ل
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ل(7ا وللرن لل

 المواقع اإلخبارية را لنت لد لرألل رقلرغج ري لنحلخ لل

 الشباب

 دروة المتابعة 

 المصري

 (167)ن=

 العربي

(133) 

 اإلومالي

(300) 

 % ك % ك % ك

 المحلية

 %49 147 %51.8 69 %46.7 78 مرتفع

 %26.7 80 %22.6 30 %29.9 50 متوسط

 %24.3 73 %25.6 34 %23.4 39 منخفض

 العربية

 %43 129 %66.2 88 %24.6 41 مرتفع

 %25 75 %21.8 29 %27.5 46 متوسط

 %32 96 %12.0 16 %47.9 80 منخفض

 العالمية

 %22.3 67 %33.1 44 %13.8 23 مرتفع

 %27.7 83 %44.4 59 %14.4 24 متوسط

 %50 150 %22.6 30 %71.9 120 منخفض

لل لرن  لرغج ول للذ ن ا لخ لل7ر شا لنح لرغج ري  لرألل رق لنت لد  ل را  )

،للذثلر لثيً  لرداذالرغببما ذحللمس ل را ره لعلاللااهلع دللرغبارنالرإلخب ري 

ن ذ  لرغبت لد لإغال    ل را اله لنمرادالرغبت لد لونتاسطالرغبت لد لوناخا ال

لرغبت لد .

ذ لك نتلن غبذ لرغشب للنم لرغ ررس للاسب لملفاذب ليخصلنت لد لرألل رقلرغب

ليد هلرررا ىلن  لنت لد لرألل رقلرغبل49% لن   لنحلملذنحلنمرادالرغتدمالغه ،

رإلخب ري لكب لهالرغم للفيلرغبارنالرإلغ تمونذ لرغدماذ .للذاب لا  لفيلرغبارنالخ لل

،ليلذه لنب ممةلرغببما ذحل%26.7نتاسطالرغتدماللاسب لل ارغتمرذ لرغث نيلرغببما 

نحلل%24.3لاسب لرإلخب ري ل لنحلخ للرغبارنالرغتدمالغألل رقلرغبملذلاخا ان

إاب غيلعذا لرغ ررس .لوعلالنستا لك لنجباع لنحلنجباعتيلرغ ررس لفل ليختلال

لنمراد للل تلنسب  لف   لرغشب للك  ؛ لعلالنستا لعذا  لعاه لكثذًمر لرغتدمالرغم ل ا

نحلإاب غيلرغشب للرغدمليلل%51.8رإلخب ري لغألل رقلرغبدمي لنحلخ للرغبارنال

ل لرغتدماللاسب  لناخا ا ليلذه  لرغبدمد، لنمرادال%25.6نذم لنسب  للل ت للذاب  .

نحلإاب غيلرغشب للل%46.7نحلخ للرغبارنالرإلخب ري لرغتدمالغألل رقلرغبدمي ل

ل%29.9رغبدمد،ليلذه لنتاسطالرغتدماللاسب ل

لرغ ررس ل لرغشب للنم  لك نتلثكثمي  لفأيً   لرألل رقلرغدملذ  لعحلنت لد  ثن 

ل لنمرادل%43لاسب  لناخا اللينح لرغببما ذح لرغد   للذث لنح ليلذه  رغتدمالغه ،

لرغببما ا لنتاسطالرغتدمالغألل رقلرغدملذ ل%32رغتدماللاسب ل نحل،ل  لثخذًمر

عذا لرغ ررس .لثن لعلالنستا لك لنحلإاب غيلل%25لاسب للخ للرغبارنالرإلخب ري 

لفدلالك نتلن غبذ لرغشب للرغدمليللاسب ل ل%66.2نجباع لنحلنجباعتيلرغ ررس ،

،لف  لك نتلرغاسب لنحلخ للرغبارنالرإلخب ري نحلنمرادالرغتدمالغألل رقلرغدملذ ل

ليداالث لرغشب لل%47.9رألكبملنحلرغشب للرغبدمدلل لن  (لنحلناخا الرغتدما.
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لك نا لرغدملي ل وغه  لفي لر ا لرغتي لرألل رق للبت لد  لرهتب ًن  لثكثم لرغبارنالر لخ ل نح

لن  رن لل غشب للرغبدمد.رإلخب ري ل

لرغ ررس ل لرغشب للنم  لك نتلن غبذ  لفأيً   لرألل رقلرغد غبذ  لعحلنت لد  ثن 

ل لنتاسطالل%50لاسب  لرغببما ا  لنحللذثلرغد   ليلذه  لرغتدمالغه ، لناخا ا نح

  لل لثخذًمرلرغببما ا لنمرادالرغتدمالغألل رقلرغد غبذ ل،ل%27.7رغتدماللاسب ل

نحلإاب غيلعذا لرغ ررس .لوعلالنستا لل%22.3لاسب للنحلخ للرغبارنالرإلخب ري 

ك لنجباع لنحلنجباعتيلرغدذا لعلالل ةلفل ليختلالرغم للكثذًمرلعاهلعلالنستا ل

لرغشب للرغبدمدللاسب ل لفدلاللذحلك نتلن غبذ  نحلناخا يلل%71.9رغدذا لك  ،

ل لرغد غبذ  لرإلخب ري رغتدمالغألل رق لرغبارنا لخ ل لنتاسطيلنح لنسب  للل ت لف   ،

ل لرغبدمد لنذم لرغدملي لرغشب ل للذح لرغتدمال%44.4رغتدما لنمرادا ليلذه  ،

ل.%33.1لاسب لنحلخ للرغبارنالرإلخب ري لغألل رقلرغد غبذ ل

غلبارنالرإلخب ري لف  لرررادتلنسب لنت لد لرغشب للرغبدمدلورغدمليللونحل  

لرغب ليخصلرألل رقلرغج ري  لفذب  لنس للذ ملالسذب  لن  لرنخا تلناًع  للذاب  ورغدملذ 

لنت لد لرألل رقلرغد غبذ .

ل(8ا وللرن لل

 مواقع التواصل االوتماعيرألل رقلرغج ري لنحلخ للرغببما ذحل را لنت لد ل

 الشباب 

 دروة المتابعة 

 المصري

 (167)ن=

 العربي

(133) 

 اإلومالي

(300) 

 % ك % ك % ك

 %72.7 218 %79.7 106 %67.1 112 مرتفع

 %25 75 %18.8 25 %29.9 50 متوسط

 %2.3 7 %1.5 2 %3 5 منخفض

لللراضح لرن  لرغج ول لخ لل8لذ ن ا لنح لرغج ري  لرألل رق لنت لد  ل را  )

نارنالرغتارو لرالاتب عي،للذثلر لثيً  لرداذالرغببما ذحللمس ل را ره لعلال

ن ذ  لرغبت لد لإغال    ل را اله لنمرادالرغبت لد لونتاسطالرغبت لد لوناخا ال

غ ررس لعلالرخت قلااسذ ره لون لك نتلرغ  غبذ لرغدظبيلنحلرغشب للعذا لرلرغبت لد .

نمراديلرغبت لد ،ليلذه للا ر لكبذملرغببما ا لنتاسطالرغتدماللنحل%72.7لاسب ل

لرغببما ا لناخا الرغتدمال%25لاسب ل ل  لل لثخذًمر نحلإاب غيلل%2.3لاسب ل،

لعذا لرغ ررس .

ليختلاللك كرغكلعلالنستا ل لفل  نجباع لنحلرغبجباعتذحلنم لرغ ررس 

ل%67.1النستا لرغدذا لك  ؛لف  لك نتلرغ  غبذ لفيلك لنجباع للاسب لرغم للعاهلعل

نحلإاب غيلعذا لرغشب للرغدمليلنذملل%79.7نحلإاب غيلعذا لرغشب للرغبدمدلو

لنحلنمراديلرغتدما.لرغبدمد
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لنارنال لعبم لرغبختلا  لرألل رق لنت لد  لنس  لرررا ى لرغاتذج  لهرو رد ه

.لوهالن ليتسقلنالورغدمليلعذا لرغ ررس رغتارو لرالاتب عيلغ  لرغشب للرغبدمدل

لرغ ررس الرغدملذ لرغتيلثلمزالرغبانالرغه دلرغردلو رالرش لهل لرنتهتلإغذهلع ي  ن 

نارنالرغتارو لرالاتب عيلفيلع غ لرغذاد؛لإذلثوبمتلند ًررلإخب ريً لم ي لرألهبذ ل

وغ لعلذه،لغ اهليطمفلفيلرغانتلناسهلرس ؤالاللاللنا انذ لرألخب رلورغبار لرغبت ر

ظ لنذ للرغمن ل لرغا عل لعلالهرولليون  لن ليب حلث لرم قلنحلرأ ذملفيلنتل ذه لف

لرغبارنا.لل

 (9ودو  رقم )

أنواع األحداث التي تعرضها وسائل اإلعالم اإللكترونية )العربية والعالمية( ترتيى 

 حسى دروة أهميتها لدى المبحوثين باألودان المروحة
 الشباب 

 األحداثأنواع 
 اإلومالي العربي المصري

 %20.1 %19.5 %21.3 السياسية

 %17.7 %13.2 %20.4 الرياضية

 %16.2 %17 %13.8 االوتماعية

 %15.9 %16.8 %13.9 االقتصادية

 %14.9 %11.7 %16.6 الفنية

 %9 %10.6 %8 الثقافية

 %6.2 %11.2 %6 الجرائم والحوادث

رمرذ لثنارىلرألل رقلرغتيلردمضه لوس ئ ل(ل9رغج وللرن لللذ ن اللر شا

رإلع دلرإلغ تمونذ للرغدملذ لورغد غبذ (للس ل را لثهبذته لغ  لرغببما ذحلل ألوزر ل

ل،لوهالرألهبذ لرغتيلنذستلرغبمام  لرغاس ئ لثيً   نحلخ للرألوزر لرغبمام لغهرو

نذب لكبذ للمذثليبث لرغاز لرغبماحلغ  لوسذل لرمرذبه لغ  لرغببماقلن مولً لفيل

لرتاقلنالهررلرغتمرذ ،لوواالًلإغالرن لناادليدبملعحلهرولرألهبذ .

ل لا  ا لرغسذ سذ ون  لغ  للرألل رق لرألهبذ  للذث لنح لرألول لرغتمرذ  في

لرلذه ل%20.1رغشب للعذا لرغ ررس للاز لنماحل لاز لنماحلرغمي ضذ لرألل رقل،

ل17.7% لرغث غث لرغتمرذ  لفي ل   ل، لرألل رق لرالاتب عذ  للاز  ل  ل%16.2نماح ،

،ل%14.9  لرألل رقلرغااذ للاز لنماحل،ل%15.9لاز لنماحللرالنتد  ي لرألل رق

رغجمرئ لورغمار قللاز لل،لوثخذًمرلا  الثخب ر%9  لرألل رقلرغث  فذ للاز لنماحل

ل.%6.2نماحل

وعلالنستا لك لنجباع لنحلنجباعتيلرغدذا لعلالل ةلفل ليختلالرغم لل

فيلرغتمرذ لرألوللرغسذ سذ لرألل رقلكثذًمرلعاهلعلالنستا لرغدذا لك  ،لف  لا  ال

للاز لنماحل لرغ ررس  لغ  لرغشب للرغبدمدلعذا  لرلذه ل%21.3نحللذثلرألهبذ  ،

لاز للرغااذ لرألل رقرغث غثل،ل  لفيلرغتمرذ ل%20.4لاز لنماحلرغمي ضذ لرألل رقل

ل ل%16.6نماح ل   لرالنتد  ي ، للرألل رق لنماح لرغشب لل%13.9لاز  لغ   لثن  .

لغ  لرغشب لل لا  الفيلرغتمرذ لرألوللنحللذثلرألهبذ  لرغبدمدلف   رغدمليلنذم
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ل لرغ ررس  لعذا  لرغبدمد لرغسذ سذ  لرألل رق لنماح ل%19.5لاز  لرلذه  رألل رقل،

ل لرالاتب عذ  لنماح لرغث غثلل،%17لاز  لرغتمرذ  لفي للرألل رق   لاز لرالنتد  ي 

ل.%13.2  لرألل رقلرغمي ضذ للاز لنماحلل%16.8نماحل

رألل رقلرغسذ سذ لن زرغتلن  رةلعلالفمالث ليب حلرغ اللهرولرغاتذج للنح

لثم رال لر حلل را لنمراد لكب  لرهتب ن الرغشب للرغدمليلوإ لغ  لعلالثاا ة ناسه 

س لق،للذاب لر  دلرمرذ لرألل رقلذرالرغدا لرغمي ضذ لغ  ل ررس الث اميتلفيلونتل

ك لنحلرغشب للرغبدمدلورغدمليلعلالرغسار لوإ لزر الرألهبذ لنسبذً لغ  لرغشب لل

ل.رغبدمد

 (10ودو  رقم )

مدى متابعة المبحوثين للقرار األمريكي اإلعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل و نقل 

 سفارتها إليها

 الشباب

 ة مدى المتابع

 اإلومالي العربي المصري

 % ك % ك % ك

 %97.3 292 %98.5 131 %96.4 161 نعم

 %2.7 8 %1.5 2 %3.6 6 ال

 %100 300 %100 133 %100 167 اإلومالي

رغ مررللرغشب للعذا لرغ ررس ل(لغب  لنت لد 10ردماللذ ن الرغج وللرن لل

لذثلر لسىرللل.ولن  لسا رره لإغذه لع وب لإلسمرئذ لل غ   رألنمي يلفيلرالعتمرقل

لعذا لرغ ررس لإ لك نارلن لر لدارلهررلرغ مررلثدلغ ليت لداو.

ل لرغ ررس  لرغدظبيلنحلرغشب للعذا  لثم رالرغ  غبذ  إغالثنه لل%97.3لاسب 

نسب لرغشب للرغبدمدلورغدمليلرغريحلغ ليت لدارللرلهررلرغ مرر،للذاب لغ لرتد ر لدارلثخب 

نحلإاب غيلل%2.7ع وب لإلسمرئذ لعحللعتمرقلل غ   رالنمي الرألثخب رلرغ مررل

لعذا لرغ ررس .

غ ليختلالأيً  لوعلالنستا لك لنجباع لنحلنجباعتيلرغدذا لعلالل ةلف

ل لك  ، لعلالنستا لرغدذا  لرغشب للرغدمليلنذملرغبدمدلرغم للعاه للل تلنسب  ف  

ل لرألنمي ي لرغ مرر لر لدار ل%98.5رغريح لرغشب ل لنسب  للل ت للذاب  لرغريحل، رغبدمد

ل.%96.4لرغ مررلرألنمي يرب عارل

لرغب لرغشب ل لغ   لرغاعي لرررا ى لرغاتذج  لل غ مررلرد هلهرو لورغدملي دمد

لولرألنمي ي لإلسمرئذ  لع وب  لل غ    لسا رره رإلعتمرق لل  ً للغذه إلن   ل عتب رو

لرغدمليلرغبد وم لفيلرغت ريا لفيلثدللوهالوعيلالل.رستثا ئذً  يب حلإنا للضمورره

ل لرمال لعملذ  لو  للارئك لوإن ن  لرغدالرغدملي لرالذ  ليبت ي لاه  ل و  هررلرااذر

لغهلل ادلنجتبدذ لورعذ .ورتد دللرغ مرر

ل



العربية و العالمية لدى الشباب الجامعى العربى في تغطية القرار  مصداقية وسائل اإلعالم اإلليكترونية

 األمريكى باإلعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها إليها 

 354 2020 ديسمبر – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 (11ودو  رقم )

عتماد على الوسيلة أو الوسائل المفضلة في متابعة نتائس القرار األمريكي مدى اإل

 نقل سفارتها إليهااإلعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل و 
 الشباب

 مدى االعتماد 

 اإلومالي العربي المصري

 % ك % ك % ك

 %75.7 221 %93.9 123 %60.8 98 اعتمدت عليها بشكل أبير

 %16.1 47 %4.6 6 %25.5 41 اعتمدت عليها إلى حد ما

 %8.2 24 %1.5 2 %13.7 22 اعتمدت عليها بشكل محدود

 %100 292 %100 131 %100 161 اإلومالي

لل لرن  لرغج ول لهرر للذ ن ا ل11ردما لغب   ل( لرغبدمدلرعتب   رغشب ل

ل لرغ ررس  لعذا  لرغ مررلورغدملي لنت ئو لنت لد  لفي لرغبا ل  لرغاس ئ  لثو لرغاسذل  علا

ورمرولتل را الل.ع وب لإلسمرئذ لون  لسا رره لإغذه  غ   لللرإلعتمرقرألنمي يل

لعاه  للردبم لنمراا للذح لكبذملرالعتب   لعاه لش   للردبم لونتاسك لن ل( لل  (لإغا

ل(.م و نلش  للوناخاضللردبملعاه 

للوضمتث لرغ ررس  لعذا  لرغشب ل لنح لرغدظبي لرغ  غبذ  ثنه لل%75.7لاسب 

لفيلنت لد لنت ئو علالع وب لإلسمرئذ لعتمرقلل غ   لراللرغ مررلرألنمي يلرعتب ور

رعتب ورلعلذه لإغالل لوس ئ لرالرد للرإلغ تمونذ للش  لكبذم،للذاب للل تلنسب لنحل

رز لنسب لرغببما ذحلرغريحلرعتب ورلعلالهرولرغاس ئ للش  لل ،لعلاللذحلغ%16.1ن ل

لنحلإاب غيلعذا لرغ ررس .ل%8.2عحلنم و ل

وعلالنستا لك لنجباع لنحلنجباعتيلرغدذا لعلالل ةلفأيً  لغ ليختلال

ل لف   لك  ، لعلالنستا لرغدذا  لرغدظبيلنحك نرغم للعاه رغشب للرغدمليللتلرغ  غبذ 

ل لرغبدمد لرغبمراا،ل%93.9للاسب نذم لذودلرالعتب   لنس لنح لرز  لغ  ذودلللذاب 

شب للعلالرغتارغي.لثن لرغل%1.5ول%4.6رالعتب  لرغبتاسكلورالعتب  لرغباخاضلعحل

للاسب ل نحلذو لرالعتب  لرغبمراا،ليلذه لنحلل%60.8رغبدمدلف  نتلن غبذته لثيً  

،ل  لذودلرالعتب  لرغباخاضللاسب ل%25.5بتاسكللاسب للذثلرغد  لذودلرالعتب  لرغ

ل.13.7%

ردايلهرولرغاتذج لرررا ىلند الالرالعتب  لعلالرغاسذل لثولرغاس ئ لرغبا ل ل

لرألنمي ي لرغ مرر لنت ئو لرغشب لللعتمرقلل غ   راللفيلنت لد  للذح لإلسمرئذ  ع وب 

وهالن ليتسقلنالسبقلراضذمهلنحلرررا ىلند الالل.رغبدمدلورغدمليلعذا لرغ ررس 

ل.نت لد لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ للذحلرغببما ذحلعذا لرغ ررس 

ل

ل

ل
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 (2شكل رقم )

مدى استفادم تحديد  فيائل اإلعالم اإللكترونية العربية خصائص وسدور توافر 

 موضوع الدراسة منها في بناء موقف بشأن العربيالشباب 

ل

خد ئصلوس ئ لرإلع دلل ورلرارفم(ل2راضحللذ ن الرغش  لرغبذ نيلرن لل

لرغدملذ ل لفيلرإلغ تمونذ  لفيللا  لرم ي  لرغشب للرغبدمدلورغدمليلناه  ن  لرستا  ة

ل را ره ل للمس  لرغببما ذح لرداذا لر  للذث لرغ ررس ، ناناللخداعلناضاى

ل لن ذ   لرغاسذل لرارفمعلا ل  قلخد ئص للإغا لرارفم له : لورارفملفا ا نمراا،

لنتاسك،لورارفملناخاض.

غ  للش  لنمرااللوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ ون لرارفمالخد ئصل

ل لنسبته لرارفماللش  لنتاسكلل%70.3ن  للذاب  لرغشب للرغبدمد، نحلإاب غيلعذا 

لنسبتهل لنسبتهل%19.7غ  لن  نحلل%10،لعلاللذحلرارفماللش  لناخاضلغ  لن 

غبدمد.لثن لل غاسب لغلشب للرغدمليلنذملرغبدمدلف  لرارفمالإاب غيلعذا لرغشب للر

ل لنسبته لن  لغ   لنمراا للش   لرغدملذ  لرإلغ تمونذ  لرإلع د ل%74.1خد ئصلوس ئ 

،لعلاللذحلرارفماللش  ل%16.3ناه ،للذاب لرارفماللش  لنتاسكلغ  لن لنسبتهل

لنحلإاب غذه .ل%9.6ناخاضلغ  لن لنسبتهل

رغتأ ذملرغ بذملرغر ليب حلث لرم  هلرغخد ئصله لرد هلهرولرغاتذج لفيلنجبل

ل لرإلغ تمونذ  لرإلع د لوس ئ  لله  لرتس  لرغتي لنت لدرغدملذ  لنحلعا  لرغدملي لرغشب ل  

لرغ مررلرألنمي يل لرإلعتمرقلل غ   لع وب لإلسمرئذ لولن  لخ غه  لغإسا رره  ،لذه 

ور  ي لندلان السهاغ لرغمداللعلالرغبدلان ا،لورتبث لثلمزلهرولرغخد ئصلفيلل

لورغبش رك ،ل لل غتدلذق لرإلخب ري  لرغبار  لنا لرغتا ع  لوإن  نذ  لسميد ، للت طذ  فاري 

لرألخب رل لنح لرغبزي  لندمف  لإن  نذ  لرستخ رنه ، لورخصلر لا  لرغبستبم، ورغتم يث

ل.(رغبمربط لل غم قلنحلخ للرغمورلك
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ل(3م  لرن لل

ن  لرستا  ةلرم ي للفيللميةالعاخد ئصلوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لل ورلرارفم

لرغشب للرغدمليلناه لفيللا  لناناللخداعلناضاىلرغ ررس 

ل

لل لرن  لرغبذ ني لرغش   لهرر للذ ن ا لخد ئصلوس ئ ل3راضح لرارفم ل ور )

لرغشب للرغبدمدلورغدمليلناه ل لن  لرستا  ة لرغد غبذ لفيلرم ي  لرإلغ تمونذ  رإلع د

ر لثيً  لرداذالرغببما ذحللمس لفيللا  لناناللخداعلناضاىلرغ ررس ،للذثل

لخد ئصلرغاسذل  لرارفم لن ذ   لعلا ل  قل را ره  لنمراا،للإغا لرارفم له : فا ا

لورارفملنتاسك،لورارفملناخاض.

ون لرارفمالخد ئصلوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغد غبذ للش  لنمراالغ  ل

ل لنسبته لرارفماللش  ل%65.3ن  للذاب  لرغشب للرغبدمد، نتاسكللنحلإاب غيلعذا 

لنسبتهل لنسبتهل%24.7غ  لن  نحلل%10،لعلاللذحلرارفماللش  لناخاضلغ  لن 

إاب غيلعذا لرغشب للرغبدمد.لثن لل غاسب لغلشب للرغدمليلنذملرغبدمدلف  لرارفمال

ل لنسبته لن  لغ   لنمراا للش   لرغدملذ  لرإلغ تمونذ  لرإلع د ل%62.7خد ئصلوس ئ 

،لعلاللذحلرارفماللش  ل%19.8سبتهلناه ،للذاب لرارفماللش  لنتاسكلغ  لن لن

لنحلإاب غذه .ل%17.5ناخاضلغ  لن لنسبتهل

لرم  هل لث  ليب ح لرغر  لرغ بذم لرغتأ ذم لنجبله  لفي لرغاتذج  لهرو لرد ه ثيً  

لرغشب لل لنت لد  لعا  لرغد غبذ  لرإلغ تمونذ  لرإلع د لوس ئ  لله  لرتس  رغخد ئصلرغتي

لثل لورتبث  ل، لرألنمي ي لرغ مرر لخ غه  لنح للسهاغ لرغدملي لفي لرغخد ئص لهرو مز

لرغتا ع ل رغمداللعلالرغبدلان ا،لور  ي لندلان الفاري للت طذ لسميد ،لوإن  نذ 

لر لا ل لورخص لرغبستبم، لورغتم يث لورغبش رك ، لل غتدلذق لرإلخب ري  لرغبار  نا

لرستخ رنه ،لإن  نذ لندمف لرغبزي لنحلرألخب رلرغبمربط لل غم قلنحلخ للرغمورلك(.
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 (12ودو  رقم )

في وسائل االعالم اإللكترونية من خال  متابعة القرار  العربىمدى ثقة الشباب 

  إليها .نقل سفارتهااالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل و األمريكي 

 الشباب

  ثقةمدى ال

 اإلومالي العربي المصري

 % ك % ك % ك

 %55.1 161 %53.5 70 %56.5 91 أثق بدروة أبيرم

 %31.8 93 %38.9 51 %26.1 42 أثق بدروة متوسطة

 %13.1 38 %7.6 10 %17.4 28 أثق بدروة منخفضة

 %100 292 %100 131 %100 161 اإلومالي

ن  ل   لرغشب للرغبدمدلورغدمليلفيل(ل12لذ ن الهررلرغج وللرن لللاضحر

ل لرألنمي ي لرغ مرر لنت لد  لخ ل لنح لرإلغ تمونذ  لرالع د لل غ   وس ئ  لرإلعتمرق

للع وب لإلسمرئذ  لإغذه  لورمرولتل را الولن  لسا رره  لردبملل لذحلنمرادلرغث  .

لردبملل (لوناخا ث قلل را لنتاسط لردبملعاه لل (لونتاسط را لكبذمةلث قلعاه ل

ل(.ث قلل را لناخا  عاه ل

لثظهما للون  للاسب  لرغ ررس  لعذا  لرغشب ل لفيلل%55.1ن غبذ  لنمراد     

لرإلغ تم لرالع د لرألنمي ي.وس ئ  لرغ مرر لنت لد  لخ ل لنح لنسب للونذ  للل ت لذاب 

لرغبتاسط  لرغث   ل%31.8لثوم ل للذح لعلا لللل ت، لرغببما ذح لرغث  لنسب  ثوم ل

لنحلإاب غيلعذا لرغ ررس .ل%13.1لرغباخا  

وعلالنستا لك لنجباع لنحلنجباعتيلرغدذا لعلالل ةلفأيً  لغ ليختلال

ل%56.5ن غبذ لرغشب للرغبدمدللاسب للك نت  لرغم للعاهلعلالنستا لرغدذا لك  ،لف

ل رغبمرادلرغث  نحلذودل للذاب  ،ل%26.1 لرغبتاسطلرغث  ذودلل لرغببما ذحنسبلل تل،

لرغببما ذح للثن  لرغث   لل رغباخا ذو  للل تلنسبته  لرغشب للل%17.4ف   لإاب غي نح

نحلل%53.3رغبدمدلف  نتلن غبذته لثيً  للاسب لرغدمليلنذمل.لثن لرغشب للرغبدمد

لرغبمراد ذو ل لذودلرغث   لنحللذثلرغد   ليلذه  ل، لرغبتاسط  لرغث   ل  ل%38.9لاسب  ،

ل.%7.6لاسب لل رغباخا رغث  لذودل

لرغشب للرغبدمدلورغدمليل للذح لند الالرغث   لل ررا ى لرغ ال ليب ح لهرر نح

لرألنمي ي لرغ مرر لنت لد  لخ ل لنح لرإلغ تمونذ  لرالع د لوس ئ  لفي لرغ ررس  ل.عذا 

للهلاسمور لرن  لا ول لعلا لرغتدلذق لعا  لإغذه لرإلم رة لسب ت لن  لرغاتذج  لنحل11رو )

ل لعلا لرالعتب   لند الا لفيلرررا ى لورغد غبذ  لرغدملذ  لرإلغ تمونذ  لرإلع د وس ئ 

لرغبت لد .

ل

ل

ل
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 (4شكل رقم )

العربي لمدى توافر معايير المصداقية في تغطية وسائل االعالم تقييم الشباب 

اإلعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل و نقل اإللكترونية العربية للقرار األمريكي 

 سفارتها إليها .

ل

ل

ر ذىىذ لرغشىىب للرغبدىىمدلورغدملىىيلغبىى  لرىىارفمل(ل4رغشىى  لرغبذىى نيلرنىى لللذ نىى الل شىىار

ندىى يذملرغبدىى رنذ لفىىيلر طذىى لوسىى ئ لرالعىى دلرإلغ تمونذىى لرغدملذىى لغل ىىمررلرألنمي ىىيل

،للذثلرى لردىاذالرغببمىا ذحللرغذه لن  لسا رره رإلعتمرقلل غ   لع وب لإلسمرئذ لو

اى الهى :لإغىال ى قلفر ذذ لن  لرىارفملندى يذملرغبدى رنذ للمس ل را ره لعلالن ذ  ل

لرارفملنمراا،لورارفملنتاسك،لورارفملناخاض.

ند يذملرغبد رنذ لفىيلر طذى لوسى ئ لرالعى دلرإلغ تمونذى لرغدملذى لغل ىمررلون لرارفمال

نىحلإابى غيلعذاى لرغشىب للرغبدىمد،لل%53.1لشى  لنمراىالغى  لنى لنسىبتهلرألنمي يل

ش  لنىاخاضل،لعلاللذحلرارفمالل%25.7لذاب لرارفماللش  لنتاسكلغ  لن لنسبتهل

نحلإاب غيلعذا لرغشب للرغبدمد.لثن لل غاسىب لغلشىب للرغدملىيلل%21.2غ  لن لنسبتهل

ندى يذملرغبدى رنذ لفىيلر طذى لوسى ئ لرالعى دلرإلغ تمونذى لنذملرغبدمدلف ى لرىارفمال

نىىاه ،للذابىى لرىىارفمالل%49.9لشىى  لنمراىىالغىى  لنىى لنسىىبتهلرغدملذىى لغل ىىمررلرألنمي ىىيل

،لعلاللذحلرارفماللش  لناخاضلغ  لن لنسىبتهل%31.2لش  لنتاسكلغ  لن لنسبتهل

لنحلإاب غذه .ل18.9%

عذاىى لرغ ررسىى لليب ىىحلرسىىتخ علررراى ىلندىى للنارف ىى لرغشىىب لهىىرولرغاتذجىى للنىحلخىى ل

علىالرىارفملندى يذملرغبدىى رنذ لفىيلر طذى لوسى ئ لرالعىى دلرإلغ تمونذى لرغدملذى لغل ىىمررل

رالعتبىى  لفىىيلرغت طذىى لعلىىالنمرسىىلذه ،لهىىرولرغبدىى يذملفىىي:للثلىىمزلرألنمي ىىيل،لورتبثىى ل

،لوعىىىمالرأللىىى رقلل نىىى ،لرسىىىتخ ردلورالعتبىىى  لعلىىىالندىىى  رلرخبىىى رلنتخددىىى 

،لور  ي لرملذ الوردلذ  الم نل للىاللرغ ىمرر،لو عى للد ئذ الوررن دلغتأكذ لرغم قإ

ل(ولوارلووس ئكلنتد  ةثر طذته لغألل رقللب  ةلفذلبذ ل

ل
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ل(5م  لرن لل

ر ذىىذ لرغشىىب للرغبدىىمدلورغدملىىيلغبىى  لرىىارفملندىى يذملرغبدىى رنذ لفىىيلر طذىى لوسىى ئ ل

لع وىب لإلسىمرئذ  غ ى  لرالعتىمرقلللغل ىمررلرألنمي ىيللالعالمياةرالع دلرإلغ تمونذى ل

لون  لسا رره لإغذه ل.

ل

(لر ذىذ لرغشىب للرغبدىمدلورغدملىيلغبى  ل5ر شاللذ ن الرغش  لرغبذ نيلرن لل

ذىىى لغل ىىىمررل غبرغبدىىى رنذ لفىىىيلر طذىىى لوسىىى ئ لرالعىىى دلرإلغ تمونذىىى لرغدرىىىارفملندىىى يذمل

 غ ىى  لع وىىب لإلسىىمرئذ ،للذىىثلرىى لثيً ىى لردىىاذالرغببمىىا ذحلللرإلعتىىمرقرألنمي ىىيل

فاى الهى :للإغىال ى قلمس ل را ره لعلالن ذ  لر ذذ لن  لرىارفملندى يذملرغبدى رنذ ل

لرارفملنمراا،لورارفملنتاسك،لورارفملناخاض.

ر طذىى لوسى ئ لرإلعىى دللنى  لرىارفملندىى يذملرغبدى رنذ لفىيلر ذىىذ علىالخى قل

 ىىى لرىىىارفمالندىىى يذملرغبدىىى رنذ لفىىىيلر طذىىى لوسىىى ئ لرالعىىى دلفل،رإلغ تمونذىىى لرغدملذىىى 

نىىحلل%55.9غىى  لنىى لنسىىبتهللنىىاخاضذىى لغل ىىمررلرألنمي ىىيللشىى  ل غبرإلغ تمونذىى لرغد

،ل%22.4نسىبتهلإاب غيلعذا لرغشب للرغبدمد،للذاب لرىارفماللشى  لنتاسىكلغى  لنى ل

نىىحلإابىى غيلعذاىى لرغشىىب للل%21.7غىى  لنىى لنسىىبتهللمراىىاعلىىاللىىذحلرىىارفماللشىى  لن

رغبدمد.لثن لل غاسب لغلشب للرغدمليلنذملرغبدمدلف  لرارفمالند يذملرغبد رنذ لفيل

ذ لغل مررلرألنمي يللش  لنمراالغ  لن لنسىبتهل غبر طذ لوس ئ لرالع دلرإلغ تمونذ لرغد

،لعلاللذحلرارفمال%31.8ارفماللش  لنتاسكلغ  لن لنسبتهلناه ،للذاب لرل36.9%

لنحلإاب غذه .ل%31.3لش  لناخاضلغ  لن لنسبتهل

للذحلك لنحلرغشب للرغبدمدلورغشب للرغدمليلفيل لرغاتذج لرب ياً  رد هلهرو

لرإلغ تمونذ لرغد غبذ لل ر ذذبه لن  لرارفملند يذملرغبد رنذ لفيلر طذ لوس ئ لرالع د

يل؛للذثلك  لرغشب للرغبدمدلثن لرعت   ًرلفيلرارفملند يذملرغبد رنذ لغل مررلرألنمي 

رغاس ئ لن  رن لل غشب للرغدمليلرغردلررراالر ذذبهلغب  لرارفملهرولرغبد يذملفيلهرول

لفيلوس ئ لرالع دلرإلغ تمونذ لرغد غبذ .

ل

ل
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ل(6م  لرن لل

عتمرقلغل مررلرألنمي يلرإللالعربيةند رنذ لر طذ لوس ئ لرالع دلرإلغ تمونذ ل

لع وب لإلسمرئذ لغ  لرغشب للرغبدمدلل غ   

ل

لل لرن  لرغبذ ني لرغش   للذ ن ا لرالع دل6راضح لوس ئ  لر طذ  لند رنذ  )

لرداذال لر  للذث لرغبدمد، لرغشب ل لغ   لرألنمي ي لغل مرر لرغدملذ  رإلغ تمونذ 

ل  ق لإغا لرغت طذ  لند رنذ  لن ذ   لعلا ل را ره  للمس  له :للرغببما ذح فا ا

لند رنذ لنمراد ،لوند رنذ لنتاسط ،لوند رنذ لناخا  .

ل للاسب  لرغبدمد لرغشب ل لثكثمي  لك نت لرداذالل%39.4ون  ليب ح نبح

لر طذ  لرإلغلند رنذ  لرالع د لورالعتمرقوس ئ  لرألنمي ي لغل مرر لرغدملذ  ل تمونذ 

لل غبتاسط لل غ    لغ يه  لإلسمرئذ  لرغببما ا ع وب  لع   للذث لنح ليلذه  ذو لل،

لرغاس ئ  لهرو لغبد رنذ  لرغبمراا للرغت ذذ  لرغت ذذ ل%37.8لاسب  لذو  لرغببما ا  ل   ،

ل غاسب للكرغكلنحلإاب غيلرغشب للرغبدمد.ل%22.8غهرولرغبد رنذ للاسب لرغباخاضل

ل لرغبدمد لنذم لرغدملي لغلشب ل للاسب  لثكثميته  لك نت لرغت ذذ لل%35.9ف   لذو  نح

لغبد رنذ  لرغدملذ لرغبتاسك لرإلغ تمونذ  لرالع د لرغد  لل،وس ئ  للذث لنح يلذه 

،ل  لرغببما ا ل%34رغببما ا لذو لرغت ذذ لرغباخاضلغبد رنذ لهرولرغاس ئ للاسب ل

لنحلإاب غيلرغشب للرغدملي.ل%30.1ذو لرغت ذذ لرغبمراالغهرولرغبد رنذ للاسب ل

س ئ لرإلع دلرأراحلنستا لرغبد رنذ لرغتيلرمظيلله لوهرولرغاتذج للرد ه

لرألنمي يل لغل مرر لر طذته  لعا  لرغدملذ  لرغببما ذحل،رإلغ تمونذ  لذثلرمكزالثكثمي 

لرغبتاسط  لرغبد رنذ  لرغاس ئ للفيلفا  لغهرو لرغببما ذحلغبد رنذ  ،ويد هلذغكلنظمة

ل.لااهلع دلوفذب ليخصلرغ مرررألنمي اللااهلخ علل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل(7م  لرن لل

غل مررلرألنمي يلرإلعتمرقلالعالمية  ند رنذ لر طذ لوس ئ لرالع دلرإلغ تمونذ ل

لل غ   لع وب لإلسمرئذ لغ  لرغشب للرغبدمد

ل

ل
(لندىى رنذ لر طذىى لوسىى ئ لرالعىى دلرإلغ تمونذىى ل7راضىىحللذ نىى الرغشىى  لرغبذىى نيلرنىى لل

غى  للرغذه لسا رره ن  لرالعتمرقلل غ   لع وب لإلسمرئذ لورغد غبذ لغل مررلرألنمي يل

رغشىىب للرغبدىىمد،للذىىثلرىى لثيً ىى لردىىاذالرغببمىىا ذحللمسىى ل راىى ره لعلىىالن ذىى  ل

ندىىى رنذ لرغت طذىىى لإغىىىال ىىى قلفاىىى الهىىى :لندىىى رنذ لنمرادىىى ،لوندىىى رنذ لنتاسىىىط ،ل

لوند رنذ لناخا  .

نبحليب حلرداذالند رنذ لر طذى لل%52.5 لرغشب للرغبدمدللاسب لن غبذون لك نتل

ذىىى لغل ىىىمررلرألنمي ىىىيللا ىىى لسىىىا رره لرغىىىالرغ ىىى  ل غبغ تمونذىىى لرغدوسىىى ئ لرالعىىى دلرإل

ورالعتمرقلله لع وب لإلسمرئذ لغ يه لل غبتاسط ،ليلىذه لنىحللذىثلرغدى  لرغببما ىا ل

،ل ى لرغببما ىا لذولرغت ذىذ ل%27.6غبدى رنذ لهىرولرغاسى ئ للاسىب للاخاضذولرغت ذذ لرغب

غشىب للرغبدىمد.لكىرغكلل غاسىب لنىحلإابى غيلرل%19.9غهرولرغبدى رنذ للاسىب للرغبمراا

نىىحلذو لرغت ذىىذ لل%35.3غلشىىب للرغدملىىيلنذىىملرغبدىىمدلف ىى لك نىىتلثكثىىميته للاسىىب ل

يلىىىذه لنىىىحللذىىىثلرغدىىى  ل،لوسىىى ئ لرالعىىى دلرإلغ تمونذىىى لرغد غبذىىى لغبدىىى رنذ لاخاضرغبىىى

،ل ى لرغببما ىا ل%34.8غبد رنذ لهرولرغاس ئ للاسىب للتاسكرغت ذذ لرغبلرغببما ا لذوو

لنحلإاب غيلرغشب للرغدملي.ل%29.9غهرولرغبد رنذ للاسب للاخاضرغت ذذ لرغبذو ل

نستا لرغبد رنذ لرغتيلرمظيلله لوسى ئ لرإلعى دلرإلغ تمونذى للنذ رد هلهرولرغاتذج ل

ذىى لعاىى لر طذتهىى لغل ىىمررلرألنمي ىىيللا ىى لسىىا رره لرغىىالرغ ىى  لورالعتىىمرقللهىى ل غبرغد

هىىرولرمرولىىتل راىى لندىى رنذ لغبجبىى لفىىيلر؛للذىىثلإغىىالرالنخاىى الع وىب لإلسىىمرئذ 

لرغبتاسط .وللذحلرغباخا  رغاس ئ لغ يه ل
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ل(8م  لرن لل

غل مررللالعربيةلغلتدمالغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لالسلوأيةرغتأ ذمرال

لولن  لسا رره لإغذه ل.ل غ   لع وب لإلسمرئذ للرإلعتمرقرألنمي يل

ل

لل لرن  لرغبذ ني لغتدمالرغشب لل8ر شاللذ ن الرغش   لرغتأ ذمرالرغسلاكذ  )

عذا لرغ ررس لغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لغل مررلرألنمي يل،للذثلر ل

إغال  قلفا اللرغتأ ذمرالرغسلاكذ رداذالرغببما ذحللمس ل را ره لعلالن ذ  ل

لاخاض.نلرأ ذمنتاسك،لولرأ ذمنمراا،لولرأ ذمه :ل

ل لعذا  لنستا  لرغسلاكذ لفدلا لرغتأ ذمرا ل را  لك نت لف   لرغبدمد رغشب ل

لنسبتهل ناه ،ليلذه لنحللذثلرغد  لذودلرغ را لرغبتاسط لل%38.3ناخا  لغ  لن 

،ل  لذو لرغ را لرغبمراد لغلتأ ذمرالرغسلاكذ للاسب ل%35.7غلتأ ذمرالرغسلاكذ للاسب ل

لل غاسب لغدذا لرغشب للرغل.رس مدلنم لرغ ربدنحلإاب غيلرغشب للرغل26% يللمدثن 

لنسبتهلتاسطف  لك نتل را لرغتأ ذمرالرغسلاكذ لن ناه ،ليلذه لنحلل%51.3 لغ  لن 

،ل  لذو لرغ را ل%34.4غلتأ ذمرالرغسلاكذ للاسب للبمراد لذثلرغد  لذودلرغ را لرغ

لاخا رغب للاسب  لرغسلاكذ  لغلتأ ذمرا لنم لل14.3%  لرغدملي لرغشب ل لإاب غي نح

لرغ ررس 

لرد هل لرغاتذج  لنحلهرو لرأ ًمر لثكثم لك نار لرغ ررس  لعذا  لرغدملي لرغشب ل ث 

ن  رن لرغا لذ لرغسلاكذ للت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لغل مررلرألنمي يل

لورغتأ مل لرغبمراا لرغسلاكي لرغتأ م لذو  لنح لك  لنسب  لإغا لنذ ًس  لرغبدمد ل غشب ل

لرغدذا  لن لظلرغبتاسكلضبح لرغشب للنا لنح لع  ر لرغشب للرغدمليلر   لعذا  لث   

ل.لرغالسطذايل

للل

ل

ل

34.4%35.7%

51.3%

38.3%

14.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



العربية و العالمية لدى الشباب الجامعى العربى في تغطية القرار  مصداقية وسائل اإلعالم اإلليكترونية

 األمريكى باإلعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها إليها 

 363 2020 ديسمبر – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ل(9م  لرن لل

غل مررللالعالميةغلتدمالغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ للالسلوأيةرغتأ ذمرال

لرألنمي يللا  لسا رره لرغالرغ   لورالعتمرقلله لع وب لإلسمرئذ 

ل
لل لرن  لرغبذ ني لرغتأ ذمرال9ر شاللذ ن الرغش   لغتدمالرغشب لل( رغسلاكذ 

عذا لرغ ررس لغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغد غبذ لغل مررلرألنمي يل،للذثلر ل

لإغال  قلفا ال رداذالرغببما ذحللمس ل را ره لعلالن ذ  لرغتأ ذمرالرغسلاكذ 

له :لرأ ذملنمراا،لورأ ذملنتاسك،لورأ ذملناخاض.

لك ن لف   لرغبدمد لرغشب ل لعذا  لنستا  لرغسلاكذ لفدلا لرغتأ ذمرا ل را  ت

لغ   لرغ را لل%58.2ل اسبللن غبذته لناخا   لذود لرغد   للذث لنح ليلذه  ناه ،

ل للاسب  لرغسلاكذ  لغلتأ ذمرا لغلتأ ذمرال%29.3رغبتاسط  لرغبمراد  لرغ را  لذو  ل   ،

لل%12.5رغسلاكذ للاسب ل لوكررغكلرغم لنحلإاب غيلرغشب للرغبدمدلنم لرغ ررس .

ل لك نت لف   لرغدملي لرغشب ل لغدذا  لغ  لل غاسب  لناخا   لرغسلاكذ  لرغتأ ذمرا  را 

ناه ،ليلذه لنحللذثلرغد  لذودلرغ را لرغبتاسط لغلتأ ذمرالل%45.9لاسب للثكثميته 

ل%10.9،ل  لذو لرغ را لرغبمراد لغلتأ ذمرالرغسلاكذ للاسب ل%43.2رغسلاكذ للاسب ل

ل.ررس رغدمليلنم لرغ نحلإاب غيلرغشب لل

ل(10م  لرن لل

غل مررللالعربيةلغلتدمالغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لالمعرفيةرغتأ ذمرال

للإغذه ل.ن  لسا رره لرالعتمرقلل غ   لع وب لإلسمرئذ لولرألنمي ي

ل
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(لرغتأ ذمرالرغبدمفذ لغتدمالرغشب لل10راضحللذ ن الرغش  لرغبذ نيلرن لل

رإلعتمرقلعذا لرغ ررس لغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لغل مررلرألنمي يل

ع وب لإلسمرئذ ،للذثلر لرداذالرغببما ذحللمس ل را ره لعلالن ذ  لل غ   ل

لاض.رغتأ ذمرالرغبدمفذ لإغال  قلفا اله :لرأ ذملنمراا،لورأ ذملنتاسك،لورأ ذملناخ

نبحلل%57.8فدلالنستا لعذا لرغشب للرغبدمدلف  لك نتلن غبذته للاسب ل

ثل قلردمضه لغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لغل مررلرألنمي يلرأ ذمرال

ل لرغد   للذث لنح ليلذه  لنمراد ، لرغندمفذ  لغلتأ ذمرا لرغبتاسط  لرغ را  ذ لبدمفذود

ل لرغب%21.3لاسب  لرغ را  لذو  ل   لغلاخا ، لرغ  لبدمفذتأ ذمرا للاسب  نحلل20.9% 

فدلالنستا لعذا لرغشب للرغدمليلف  للكرغكإاب غيلرغشب للرغبدمدلنم لرغ ررس .ل

ل للاسب  لثكثميته  لرإلع دلل%42.5ك نت لوس ئ  لغت طذ  لردمضه  لثل ق نبح

لنحللذثلرغد  ل ليلذه  لنمراد ، لغل مررلرألنمي يلرأ ذمرالندمفذ  لرغدملذ  رإلغ تمونذ 

،ل  لذو لرغ را لرغباخا  ل%31.7رغبتاسط لغلتأ ذمرالرغبدمفذ للاسب للذودلرغ را 

ل.نحلإاب غيلرغشب للرغدمليلنم لرغ ررس ل%25.8غلتأ ذمرالرغبدمفذ للاسب ل

لنحل لغ   لل  ت لرغتي لرغبدمفذ  لرغتأ ذمرا ل را  لرررا ى لرغاتذج  لهرو رد ه

غ تمونذ لرغدملذ لرغشب للرغبدمدلورغدمليللاد لرغتدمالغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإل

ل.لغل مررلرألنمي يل

ل(11م  لرن لل

ل للالمعرفيةرغتأ ذمرا لرإلغ تمونذ  لرإلع د لوس ئ  لغت طذ  لالعالميةغلتدما

للإغذه ل.ن  لسا رره لرالعتمرقلل غ   لع وب لإلسمرئذ لوغل مررلرألنمي يل

ل

(لرغتأ ذمرالرغبدمفذ لغتدمالرغشب لل11راضحللذ ن الرغش  لرغبذ نيلرن لل

 لغل مررلرألنمي يل،للذثلر ل غبذعذا لرغ ررس لغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغد

لإغال  قلفا ال رداذالرغببما ذحللمس ل را ره لعلالن ذ  لرغتأ ذمرالرغبدمفذ 

له :لرأ ذملنمراا،لورأ ذملنتاسك،لورأ ذملناخاض.

نبحلل%47.9لاسب للثكثميته فدلالنستا لعذا لرغشب للرغبدمدلف  لك نتل

ذ لغل مررلرألنمي يلرأ ذمرال غبثل قلردمضه لغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغد

ل لرغبنتاسط ندمفذ  لرغ را  لذود لنحللذثلرغد   ليلذه  لغلتأ ذمرالرغبدمفذ لاخا ،  
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ل لرغب%30.4لاسب  لرغ را  لذو  ل   لدامر، للاسب  لرغبدمفذ  لغلتأ ذمرا نحلل21.7% 

س .لكرغكلفدلالنستا لعذا لرغشب للرغدمليلف  لإاب غيلرغشب للرغبدمدلنم لرغ رر

نبحلثل قلردمضه لغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لل%58.3لاسب للن غبذته ك نتل

،ليلذه لنحللذثلرغد  لذودلرغ را لناخا  رغدملذ لغل مررلرألنمي يلرأ ذمرالندمفذ ل

ل للاسب  لرغبدمفذ  لغلتأ ذمرا لرغب%29.8رغبتاسط  لرغ را  لذو  ل   لغلتأ ذمرالدمرا،  

لنحلإاب غيلرغشب للرغدمليلنم لرغ ررس .ل%11.9رغبدمفذ للاسب ل

للرشذم لرغاتذج  لهرو لوس ئ لإغا لغت طذ  لرغبدمفذ  لرغتأ ذمرا ل را  رررا ى

غل مررلرألنمي يللا  لسا رره لرغالرغ   لورالعتمرقلله للرغد غبذ رإلع دلرإلغ تمونذ ل

ل.غ  لرغشب للرغدمليلن  رن لل غشب للرغبدمدلع وب لإلسمرئذ 

ل(12م  لرن لل

غل مررللالعربيةلغلتدمالغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لالوودانيةرغتأ ذمرال

للإغذه ل.ن  لسا رره لرالعتمرقلل غ   لع وب لإلسمرئذ لورألنمي يل

ل

(لرغتأ ذمرالرغاا رنذ لغتدمالرغشب لل12راضحللذ ن الرغش  لرغبذ نيلرن لل

عذا لرغ ررس لغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لغل مررلرألنمي يل،للذثلر ل

إغال  قلفا اللرغاا رنذ رداذالرغببما ذحللمس ل را ره لعلالن ذ  لرغتأ ذمرال

لملناخاض.ه :لرأ ذملنمراا،لورأ ذملنتاسك،لورأ ذ

نبحلل%41.5ه للاسب لثكثميتفدلالنستا لعذا لرغشب للرغبدمدلف  لك نتل

ثل قلردمضه لغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لغل مررلرألنمي يلرأ ذمرال

لرغلوا رنذ  لغلتأ ذمرا لرغبتاسط  لرغ را  لذود للذثلرغد   لنح ليلذه   لاا رنذنمراد ،

ل لرغبا%38.7لاسب  لذو لرغ را  ل   لغلتأ ذمرالرغ، لاا رنخا   للاسب  نحلل%19.8ذ 

ل لرغ ررس . لرغشب للرغبدمدلنم  لف  للثن إاب غي لرغشب للرغدملي علالنستا لعذا 

ل للاسب  لثكثميته  لرإلع دلل%44.6ك نت لوس ئ  لغت طذ  لردمضه  لثل ق نبح

،ليلذه لنحللذثلرغد  لاخا  نلوا رنذ رإلغ تمونذ لرغدملذ لغل مررلرألنمي يلرأ ذمرال

 لتاسط،ل  لذو لرغ را لرغب%29.7 لغلتأ ذمرالرغبدمفذ للاسب لمرادرغ را لرغبلذود

لنحلإاب غيلرغشب للرغدمليلنم لرغ ررس .ل%25.7غلتأ ذمرالرغبدمفذ للاسب ل
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لل شار لرغاتذج  لرغتأ ذمرالرغلرب يحهرو لوس ئ لرإلع دللاا رنذ  را  غت طذ 

ل لرألنمي ي لغل مرر لرغدملذ  لررإلغ تمونذ  لنح لك  لفدلاللذح غشب للرغبدمدلورغدملي؛

ل.لذحلررراالنستا لرغتأ ذملغ  لرغشب للرغبدمدلف  لرنخاضلغ  لرغشب للرغدملي

ل(13م  لرن لل

غل مررلللعالميةاغلتدمالغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ للالوودانيةرغتأ ذمرال

للإغذه ل.ن  لسا رره لرالعتمرقلل غ   لع وب لإلسمرئذ لولرألنمي ي

ل

(لرغتأ ذمرالرغاا رنذ لغتدمالرغشب لل13لذ ن الرغش  لرغبذ نيلرن لللراضح

ذ لغل مررلرألنمي يل،للذثلر ل غبعذا لرغ ررس لغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغد

رداذالرغببما ذحللمس ل را ره لعلالن ذ  لرغتأ ذمرالرغاا رنذ لإغال  قلفا ال

لناخاض.ه :لرأ ذملنمراا،لورأ ذملنتاسك،لورأ ذمل

ل للاسب  لك نتلثكثميته  لرغشب للرغبدمدلف   نبحلل%47فدلالنستا لعذا 

غل مررلرألنمي يلرأ ذمراللرغد غبذ ثل قلردمضه لغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ ل

ليلذه لنحللذثلرغد  لذودلرغ را لرغبنتاسطوا رنذ ل لغلتأ ذمرالرغاا رنذ لاخا  ،  

ل لرغب%32.9لاسب  لرغ را  لذو  ل   لمراد، للاسب  لرغاا رنذ  لغلتأ ذمرا نحلل20.1% 

لف  ل لرغشب للرغدملي لعلالنستا لعذا  لثن  لرغ ررس . لرغشب للرغبدمدلنم  إاب غي

نبحلثل قلردمضه لغت طذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لل%51.4لاسب للن غبذته ك نتل

للرغد غبذ  لوا رنذ  لرأ ذمرا لرألنمي ي لذودلنتاسطغل مرر لرغد   للذث لنح ليلذه  ، 

لرغبر لاخا غ را  لغلتأ ذمرا للرغاا رنذ   لرغب%29.9لاسب  لرغ را  لذو  ل   ل مراد،

لنحلإاب غيلرغشب للرغدمليلنم لرغ ررس .ل%18.7لاسب للرغاا رنذ غلتأ ذمرال

 نتائس اختبارات الفروض البحثية:

لرإلط رل لإغا لرستا  لرغتي لرغبمثذ  لرغاموا لنت ئو لرغب لث  لردما ليلي فذب 

لوهي:رغاظمدلغل ررس ل
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 را لنت لد لرغشب للرغبدمدللذحل رغ لإلد ئذًّ للذ رررب طلع ن لاا ررغامالرألول:ل

لرغاس ئ ل لهرو لوند رنذ  لرغبختلا  لعبملرغاس ئ لرإلع نذ  ورغدمليلغألل رقلرغج ري 

لغ يه لفيلر طذ لرغ مررلرألنمي يللا  لرغسا رةلإلسمرئذ .

ل(13ا وللرن لل

رغشب للرغبدمدلورغدمليلغألل رقللمتابعةندااي للذمسا لغ ررب طللذحل را ل

هرولرغاس ئ لغ يه لفيلر طذ للمصداقيةولإلغ تمونذ رغج ري لعبملوس ئ لرإلع دلر

لإلسمرئذ لرإلعتمرقلل غ   لع وب رغ مررلرألنمي يل

 
 الشباب العربي الشباب المصري

 مستوى المعنوية معامل بيرسون مستوى المعنوية معامل بيرسون

الوسائل مصداقية 

 العربية
0.314** 0.000 0.274** 0.000 

مصداقية الوسائل 

 العالمية
ل0.013ل*0.168 0.024 *0.145

ل0.05 رللعا لنستا لندااي لل*

ل0.01*ل رللعا لنستا لندااي ل*

ل لندااي  لورغدمليللاالرتباط بين دروة متابعةالختب ر لرغبدمد رغشب ل

ل لرإلغ تمونذ  لعبملوس ئ لرإلع د لغألل رقلرغج ري  لورغد غبذ  ومصداقية هذه رغدملذ 

لر للرألنمي يالوسائل لديهم في تغطية القرار  لن  لرغبت ذميح لك  لإغالث  لول غاظم ،

لل لرغاتمد لرغبستا  لعلا للذمسا لIntervalنذ سه لند ن  لل ستخ رد لرغب لث  لن نت ،)

لرغات ئولرغت غذ :لرغبمسال لمالنذبهرغر لثظه

 للذحل را لنت لد لرغشب لل لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ  غألل رقللالمصريراا لع ن 

وند رنذ لهرولرغاس ئ لغ يه لفيل عربيةية الاإللكترون اإلعالمرغج ري لعبملوس ئ ل

لرغ مر للذثللل تلنذب لند ن لرررب طللذمسا للذحلرغبت ذميحلرلرألنمي ير طذ  ،

 ل.لوهيلع ن0.01،لوهالنذب ل رغ لإلد ئذًّ لعا لنستا لندااي لثن لنحل0.314

لرغبدمدل لرغشب ل لنت لد  ل را  لزر ا لكلب  لثنه ليداا لن  لرغش ة، لضدذا  طم ي 

لفيلرغانتللرغدملذ لرإلغ تمونذ لرالع دغألل رقلرغج ري لعبملوس ئ ل زر النده 

لرغ مر لفيلر طذ  لرغاس ئ لغ يه  رإلعتمرقلل غ   لرلرألنمي يلناسهلند رنذ لهرو

 إلسمرئذ ،لورغد هلل غد ه.ع وب ل

 للذحل را لنت لد لرغشب لل لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ  غألل رقللالمصريراا لع ن 

وند رنذ لهرولرغاس ئ لغ يه لفيللاإلعالم اإللكترونية العالميةوس ئ لرغج ري لعبمل

رررب طللذمسا للذحلرغبت ذميحلر طذ لرغ مررلرألنمي يل،للذثللل تلنذب لند ن ل

.لوهيلع ن ل0.05،لوهالنذب ل رغ لإلد ئذًّ لعا لنستا لندااي لثن لنحل0.145

لرغبدمدل لرغشب ل لنت لد  ل را  لزر ا لكلب  لثنه ليداا لن  لرغش ة، لضدذا  طم ي 

زر النده لفيلرغانتلرغد غبذ لغألل رقلرغج ري لعبملوس ئ لرإلع نذ لرإلغ تمونذ ل

 رولرغاس ئ لغ يه لفيلر طذ لرغ مررلرألنمي يل،لورغد هلل غد ه.ناسهلند رنذ له
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 ل لرغشب ل لنت لد  ل را  للذح لإلد ئذًّ  ل رغ  لرررب طذ  لع ن  غألل رقللالعربيراا 

وند رنذ لهرولرغاس ئ لغ يه لفيلوسائل اإلعالم اإللكترونية العربية رغج ري لعبمل

 طللذمسا للذحلرغبت ذميحلر طذ لرغ مررلرألنمي يل،للذثللل تلنذب لند ن لرررب

.لوهيلع ن ل0.01،لوهالنذب ل رغ لإلد ئذًّ لعا لنستا لندااي لثن لنحل0.274

لرغدمليل لرغشب ل لنت لد  ل را  لزر ا لكلب  لثنه ليداا لن  لرغش ة، لضدذا  طم ي 

لفيلرغانتللرالع دغألل رقلرغج ري لعبملوس ئ ل رإلغ تمونذ لرغدملذ لزر النده 

لرغاس لهرو لند رنذ  لرغسا رةلناسه للا   لرألنمي ي لرغ مرر لر طذ  لفي لغ يه   ئ 

 إلسمرئذ ،لورغد هلل غد ه.

 ل لرغشب ل لنت لد  ل را  للذح لإلد ئذًّ  ل رغ  لرررب طذ  لع ن  غألل رقللالعربيراا 

وند رنذ لهرولرغاس ئ لغ يه لفيللوسائل اإلعالم اإللكترونية العالميةرغج ري لعبمل

نذب لند ن لرررب طللذمسا للذحلرغبت ذميحلر طذ لرغ مررلرألنمي يل،للذثللل تل

.لوهيلع ن ل0.05،لوهالنذب ل رغ لإلد ئذًّ لعا لنستا لندااي لثن لنحل0.168

لرغدمليل لرغشب ل لنت لد  ل را  لزر ا لكلب  لثنه ليداا لن  لرغش ة، لضدذا  طم ي 

لفيلرغانتل رقلرغج ري لعبملوس ئ لرإلع دلغألل رإلغ تمونذ لرغد غبذ لزر النده 

ل لرغسا رةلناسه للا   لرألنمي ي لرغ مرر لر طذ  لفي لغ يه  لرغاس ئ  لهرو ند رنذ 

لإلسمرئذ ،لورغد هلل غد ه.

ل لث  لرغ ال ليب ح لرغات ئو لهرو لنجب  لرغ  ئ لنح لرغامالرألول لوم  رختب ر

لورغدمليل لرغبدمد لرغشب ل لنت لد  ل را  للذح لإلد ئذًّ  ل رغ  لرررب طذ  لع ن  لااا 

لرغاس ئ لغ يه لفيل غألل رقلرغج ري لعبملرغاس ئ لرإلع نذ لرغبختلا لوند رنذ لهرو

ن للولن  لسا رره لإغذه ل.لإلسمرئذ رإلعتمرقلل غ   لع وب لر طذ لرغ مررلرألنمي يل

لرنتهيلإغال باالوم لهررلرغاماللش  لكلي.

لذحلن  لرعتب  لرغشب للرغبدمدلراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ لرغامالرغث ني:ل

ل لرغاس ئ للغ تمونذ لرغدملذ لورغد غبذ س ئ لرإلع دلرإلوورغدمليلعلال وند رنذ لهرو

لغ يه لفيلر طذ لرغ مررلرألنمي يللا  لرغسا رةلإلسمرئذ .

ل(14رن لللا ول

رغشب للرغبدمدلورغدمليلعلاللوس ئ للاعتمادندااي للذمسا لغ ررب طللذحلن  ل

هرولرغاس ئ لغ يه لفيلر طذ لرغ مررللومصداقيةلغدملذ لورغد غبذ رلرإلغ تمونذ لرإلع د

لولن  لسا رره لإغذه ل.لإلسمرئذ رإلعتمرقلل غ   لع وب رألنمي يل

 
 الشباب العربي  الشباب المصري

 مستوى المعنوية معامل بيرسون مستوى المعنوية معامل بيرسون

 0.000 **0.203 0.001 **0.177 مصداقية الوسائل العربية 

 0.000 **0.275 0.000 **0.242 مصداقية الوسائل العالمية

ل0.05*ل رللعا لنستا لندااي ل

ل0.01**ل رللعا لنستا لندااي ل
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ل علاللاعتماد الشباب المصري والعربيمدى االرتباط بين الختب رلندااي 

هرولرغاس ئ لغ يه لفيلر طذ للومصداقيةوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لورغد غبذ ل

،لول غاظملإغالث لك لرغبت ذميحلن لر لنذ سهلعلالرغبستا لرغاتمدلرغ مررلرألنمي يل

لرغIntervalل لرغر لثظهمالنذبه للذمسا  لند ن  لل ستخ رد لن نتلرغب لث  بمسال ل(،

لرغات ئولرغت غذ :

 علالوس ئ لللمصرين  لرعتب  لرغشب للرراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحل

لر لرإلغ تمونذ  لرغ مررلللعربيةرإلع د لر طذ  لفي لغ يه  لرغاس ئ  لهرو وند رنذ 

،لوهال0.177رألنمي يل،للذثللل تلنذب لند ن لرررب طللذمسا للذحلرغبت ذميحل

.لوهيلع ن لطم ي لضدذا ل0.01 لعا لنستا لندااي لثن لنحلنذب ل رغ لإلد ئذًّل

ل لزر  لكلب  ليداالثنه لن  لرغشب للرغبدمدلعلالوس ئ لرإلع دلرغش ة، ن  لرعتب  

لرغاس ئ لغ يه لفيللرإلغ تمونذ لرغدملذ  لفيلرغانتلناسهلند رنذ لهرو زر النده 

 ر طذ لرغ مررلرألنمي يل،لورغد هلل غد ه.

 علالوس ئ للالمصري ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  لرعتب  لرغشب للراا لع ن لرررب طذ

ل لرإلغ تمونذ  لرغ مررللالعالميةرإلع د لر طذ  لفي لغ يه  لرغاس ئ  لهرو وند رنذ 

،للذثللل تلولن  لسا رره لإغذه للإلسمرئذ لرإلعتمرقلل غ   لع وب رألنمي يل

 رغ لإلد ئذًّ لعا ل،لوهالنذب ل0.242نذب لند ن لرررب طللذمسا للذحلرغبت ذميحل

.لوهيلع ن لطم ي لضدذا لرغش ة،لن ليداالثنهلكلب ل0.01نستا لندااي لثن لنحل

زر لن  لرعتب  لرغشب للرغبدمدلعلالوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لزر ال

لرغ مررلرألنمي يل،ل لفيلر طذ  لرغاس ئ لغ يه  لفيلرغانتلناسهلند رنذ لهرو نده 

 ورغد هلل غد ه.

 لرغشب للرغدمليلعلالوس ئ لراا لع للذحلن  لرعتب    ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ 

لرغ مررل لر طذ  لفي لغ يه  لرغاس ئ  لهرو لوند رنذ  لرغدملذ  لرإلغ تمونذ  رإلع د

ل لإغذه لإلسمرئذ رإلعتمرقلل غ   لع وب رألنمي ي لسا رره  لن   للذثللل تلو ،

النذب ل رغ لإلد ئذًّ لعا ل،لوه0.203نذب لند ن لرررب طللذمسا للذحلرغبت ذميحل

.لوهيلع ن لطم ي لضدذا لرغش ة،لن ليداالثنهلكلب ل0.01نستا لندااي لثن لنحل

لرغد لرإلغ تمونذ  لرغشب للرغدمليلعلالوس ئ لرإلع د لن  لرعتب   لزر ال غبزر  ذ 

لرغاس ئ  لهرو لند رنذ  لرغانتلناسه لفي لرألنمي يلنده  لرغ مرر لر طذ  لفي ،لغ يه 

 ورغد هلل غد ه.

 للذحلن  لرعتب  لرغشب لل علالوس ئ للالعربيراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ 

ل لرإلغ تمونذ  لرغ مررللالعالميةرإلع د لر طذ  لفي لغ يه  لرغاس ئ  لهرو وند رنذ 

،لوهال0.275رألنمي يل،للذثللل تلنذب لند ن لرررب طللذمسا للذحلرغبت ذميحل

.لوهيلع ن لطم ي لضدذا ل0.01 لنحلنذب ل رغ لإلد ئذًّ لعا لنستا لندااي لثن

لرإلع دل لوس ئ  لعلا لرغدملي لرغشب ل لرعتب   لن   لزر  لكلب  لثنه ليداا لن  رغش ة،

لرغاس ئ لغ يه لفيل لفيلرغانتلناسهلند رنذ لهرو رإلغ تمونذ لرغد غبذ لزر النده 

 ر طذ لرغ مررلرألنمي يل،لورغد هلل غد ه.
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لرختب  لث  لرغ ال ليب ح لرغات ئو لهرو لنجب  لرغامالرغنح لوم  رغ  ئ للث نير

ن  لرعتب  لرغشب للرغبدمدلورغدمليلعلاللااا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحل

وس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لورغد غبذ لوند رنذ لهرولرغاس ئ لغ يه لفيلر طذ ل

لإغذه لإلسمرئذ لرإلعتمرقلل غ   لع وب رغ مررلرألنمي يل لرنتهيللولن  لسا رره  ن 

لرغاماللش  لكلي. لهرر ل ررس للإغال باالوم  لنتذج  لنا لرغاتذج  لرتاقلهالهرو و

لل لرغخ غق لعب  ل(2016وف   لول58ل لرإلع د لوس ئ  لعلا لرغدااة ليخصلرعتب   (فذب 

لند رنذته لغ يه ل.

ن  لرعتب  لرغشب للرغبدمدلراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحل:لثرغامالرغث غ

ل لرغتدمالورغدملي لنتذج  لرغم ول  لورغتأ ذمرا لرغبختلا  لرإلع نذ  لرغاس ئ  ل علا

لرألنمي ي لغل مرر لرغاس ئ  لهرو لولغت طذ  لإلسمرئذ  لع وب  لل غ    ن  لرإلعتمرق

ل.سا رره لإغذه 

ل(15ا وللرن لل

رغشب للرغبدمدلورغدمليلعلاللرغاس ئ للمدى اعتمادندااي للذمسا لغ ررب طللذحل

رغم ول لنتذج لرغتدمالغت طذ لهرولرغاس ئ لغل مررللوالتأثيراترإلع نذ لرغبختلا ل

ل.لرألنمي ي

 

 الشباب العربي  الشباب المصري

 مستوى المعنوية معامل بيرسون مستوى المعنوية معامل بيرسون

التأثيرات السلوأية لوسائل 

 اإلعالم العربية
0.245** 0.001 0.351** 0.001 

التأثيرات المعرفية لوسائل 

 اإلعالم العربية
0.273** 0.001 0.347** 0.001 

التأثيرات الوودانية لوسائل 

 اإلعالم العربية
0.189** 0.001 0.369** 0.001 

التأثيرات السلوأية لوسائل 

 اإلعالم العالمية
0.142* 0.041 0.189** 0.001 

التأثيرات المعرفية لوسائل 

 اإلعالم العالمية
0.164* 0.027 0.176** 0.001 

التأثيرات الوودانية لوسائل 

 اإلعالم العالمية
0.155* 0.035 0.168** 0.001 

ل0.05*ل رللعا لنستا لندااي ل

ل0.01**ل رللعا لنستا لندااي ل

لرغشب للرغبدمدلورغدمليلعلال لن  لرعتب   للذح لرالررب ط لندااي  الختب ر

ل لورغد غبذ  لرغدملذ  لرإلغ تمونذ  لرإلع د لرغتدمالوس ئ  لنتذج  لرغم ول  ورغتأ ذمرا

لرغاس ئ لغل مررلرألنمي يل لهرو لنذ سهلغت طذ  لر  لول غاظملإغالث لك لرغبت ذميحلن  ،
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لل لرغاتمد لرغبستا  لرغر لIntervalعلا للذمسا  لند ن  لل ستخ رد لرغب لث  لن نت ،)

لثظهمالنذبهلرغبمسال لرغات ئولرغت غذ :

للذح -1 لإلد ئذًّ  ل رغ  لرررب طذ  لع ن  للراا  لرغشب ل لرعتب   علاللالمصرين  

ل لرإلغ تمونذ  لرإلع د للالعربيةوس ئ  لنتذج للالسلوأيةورغتأ ذمرا رغم ول 

ل لرألنمي ي لغل مرر لرغاس ئ  لهرو لغت طذ  لل غ   لرغتدما رإلعتمرق

لإغذه لإلسمرئذ ع وب  ،للذثللل تلنذب لند ن لرررب طللذمسا لولن  لسا رره 

ل لرغبت ذميح ل 0.245لذح لنذب  لوها لنحل، لثن  لنستا لندااي  لعا  لإلد ئذًّ  رغ 

لرعتب  ل0.01 لن   لزر  لكلب  لثنه ليداا لن  لرغش ة، لضدذا  لطم ي  لع ن  لوهي .

رغشب للرغبدمدلعلالوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لزر النده لفيلرغانتل

 ،لورغد هلل غد ه.رغتأ ذمرالرغسلاكذ لرغم ول لنتذج لرغتدماناسهل

لرررب طذ  -2 لع ن  للراا  لرغشب ل لرعتب   لن   للذح لإلد ئذًّ  علاللالمصري رغ 

رغم ول لنتذج لرغتدمالللمعرفيةورغتأ ذمرالرلالعربيةوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ ل

غت طذ لهرولرغاس ئ لغل مررلرألنمي يل،للذثللل تلنذب لند ن لرررب طللذمسا ل

ل لرغبت ذميح لنستا لندااي 0.273لذح لعا  لإلد ئذًّ  ل رغ  لنذب  لوها لنحلل، ثن 

لرعتب  ل0.01 لن   لزر  لكلب  لثنه ليداا لن  لرغش ة، لضدذا  لطم ي  لع ن  لوهي .

رغشب للرغبدمدلعلالوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لزر النده لفيلرغانتل

 ناسهلرغتأ ذمرالرغبدمفذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.

لرعتب   -3 لن   للذح لإلد ئذًّ  ل رغ  لرررب طذ  لع ن  للراا  علاللالمصريرغشب ل

ل لورغتأ ذمرا لرغدملذ  لرإلغ تمونذ  لرإلع د لنتذج للالوودانيةوس ئ  رغم ول 

رغتدمالغت طذ لهرولرغاس ئ لغل مررلرألنمي يل،للذثللل تلنذب لند ن لرررب طل

ل لرغبت ذميح للذح لنستا لندااي ل0.189لذمسا  لعا  لإلد ئذًّ  ل رغ  لوهالنذب  ،

لطم ي 0.01ثن لنحل لوهيلع ن  لن  لل. لزر  لكلب  ليداالثنه لن  لرغش ة، ضدذا 

رعتب  لرغشب للرغبدمدلعلالوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لزر النده لفيل

 رغانتلناسهلرغتأ ذمرالرغاا رنذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.

ل -4 لرغشب ل لرعتب   لن   للذح لإلد ئذًّ  ل رغ  لرررب طذ  لع ن  علاللالمصريراا 

لر لرإلغ تمونذ  لرإلع د لللعالميةوس ئ  لنتذج للالسلوأيةورغتأ ذمرا رغم ول 

رغتدمالغت طذ لهرولرغاس ئ لغل مررلرألنمي يل،للذثللل تلنذب لند ن لرررب طل

ل لرغبت ذميح للذح لنستا لندااي ل0.142لذمسا  لعا  لإلد ئذًّ  ل رغ  لوهالنذب  ،

ل0.05ثن لنحل لرغش ة، لطم ي لضدذا  لوهيلع ن  لن  ل. لزر  لكلب  ليداالثنه ن 

رعتب  لرغشب للرغبدمدلعلالوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغد غبذ لزر النده لفيل

 رغانتلناسهلرغتأ ذمرالرغسلاكذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.

ل -5 لرغشب ل لرعتب   لن   للذح لإلد ئذًّ  ل رغ  لرررب طذ  لع ن  علاللالمصريراا 

ل لرإلغ تمونذ  لرإلع د للالعالميةوس ئ  لنتذج للالمعرفيةورغتأ ذمرا رغم ول 

رغتدمالغت طذ لهرولرغاس ئ لغل مررلرألنمي يل،للذثللل تلنذب لند ن لرررب طل

ل لرغبت ذميح للذح لنستا لندااي ل0.164لذمسا  لعا  لإلد ئذًّ  ل رغ  لوهالنذب  ،
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ل ل0.05ثن لنح لرغش ة، لطم ي لضدذا  لوهيلع ن  لن  ل. لزر  لكلب  ليداالثنه ن 

رعتب  لرغشب للرغبدمدلعلالوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغد غبذ لزر النده لفيل

 رغانتلناسهلرغتأ ذمرالرغبدمفذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.

ل -6 لرغشب ل لرعتب   لن   للذح لإلد ئذًّ  ل رغ  لرررب طذ  لع ن  علاللالمصريراا 

لرإلغ تمون لرإلع د لوس ئ  لليةالمالعذ  لنتذج للالوودانيةورغتأ ذمرا رغم ول 

رغتدمالغت طذ لهرولرغاس ئ لغل مررلرألنمي يل،للذثللل تلنذب لند ن لرررب طل

ل لرغبت ذميح للذح لنستا لندااي ل0.155لذمسا  لعا  لإلد ئذًّ  ل رغ  لوهالنذب  ،

لن  ل0.05ثن لنحل لزر  لكلب  ليداالثنه لن  لرغش ة، لطم ي لضدذا  لوهيلع ن  .

ذ لزر النده لفيل غبتب  لرغشب للرغبدمدلعلالوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدرع

 رغانتلناسهلرغتأ ذمرالرغاا رنذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.

علالوس ئ لليبرعالراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  لرعتب  لرغشب لل -7

ل لرإلغ تمونذ  للالعربيةرإلع د لرغتدماللالسلوأيةورغتأ ذمرا لنتذج  رغم ول 

إلسمرئذ ،للذثلرإلعتمرقلل غ   لع وب غت طذ لهرولرغاس ئ لغل مررلرألنمي يل

ل لرغبت ذميح للذح للذمسا  لرررب ط لند ن  لنذب  ل رغ ل0.351لل ت لنذب  لوها ،

.لوهيلع ن لطم ي لضدذا لرغش ة،ل0.01إلد ئذًّ لعا لنستا لندااي لثن لنحل

لن لزر  لكلب  لثنه ليداا لن  لرغشب ل لرعتب   لرإلع دللرغدملي   لوس ئ  علا

لرغم ول ل لرغسلاكذ  لرغتأ ذمرا لناسه لرغانت لفي لنده  لزر ا لرغدملذ  رإلغ تمونذ 

 نتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.

علالوس ئ للالعربيراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  لرعتب  لرغشب لل -8

ل لرإلغ تمونذ  للالعربيةرإلع د لرغتدمالللمعرفيةاورغتأ ذمرا لنتذج  رغم ول 

غت طذ لهرولرغاس ئ لغل مررلرألنمي يل،للذثللل تلنذب لند ن لرررب طللذمسا ل

ل لرغبت ذميح لنحل0.347لذح لثن  لنستا لندااي  لعا  لإلد ئذًّ  ل رغ  لنذب  لوها ،

لرعتب  ل0.01 لن   لزر  لكلب  لثنه ليداا لن  لرغش ة، لضدذا  لطم ي  لع ن  لوهي .

لفيلرغانتلعلالوسلرغدمليرغشب لل  ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لزر النده 

 ناسهلرغتأ ذمرالرغبدمفذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.

علالوس ئ للالعربيراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  لرعتب  لرغشب لل -9

ل لرإلغ تمونذ  للالعربيةرإلع د لرغتدماللالوودانيةورغتأ ذمرا لنتذج  رغم ول 

غت طذ لهرولرغاس ئ لغل مررلرألنمي يل،للذثللل تلنذب لند ن لرررب طللذمسا ل

ل لرغبت ذميح لنحل0.369لذح لثن  لنستا لندااي  لعا  لإلد ئذًّ  ل رغ  لنذب  لوها ،

لرعتب  ل0.01 لن   لزر  لكلب  لثنه ليداا لن  لرغش ة، لضدذا  لطم ي  لع ن  لوهي .

لفيلرغانتلعلالوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدمللرغدمليرغشب لل ذ لزر النده 

 ناسهلرغتأ ذمرالرغاا رنذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.

علالوس ئ ل لعربيرراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  لرعتب  لرغشب لل -10

ل لرإلغ تمونذ  للالعالميةرإلع د لرغتدماللالسلوأيةورغتأ ذمرا لنتذج  رغم ول 

غت طذ لهرولرغاس ئ لغل مررلرألنمي يل،للذثللل تلنذب لند ن لرررب طللذمسا ل
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ل لرغبت ذميح لنحل0.189لذح لثن  لنستا لندااي  لعا  لإلد ئذًّ  ل رغ  لنذب  لوها ،

لرعتب  ل0.01 لن   لزر  لكلب  لثنه ليداا لن  لرغش ة، لضدذا  لطم ي  لع ن  لوهي .

لفيلرغانتلعلالوس ئ لرإللرغدمليرغشب لل ع دلرإلغ تمونذ لرغد غبذ لزر النده 

 ناسهلرغتأ ذمرالرغسلاكذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.

علالوس ئ للالعربيراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  لرعتب  لرغشب لل -11

ل لرإلغ تمونذ  للالعالميةرإلع د لرغتدماللالمعرفيةورغتأ ذمرا لنتذج  رغم ول 

هرولرغاس ئ لغل مررلرألنمي يل،للذثللل تلنذب لند ن لرررب طللذمسا للغت طذ 

ل لرغبت ذميح لنحل0.176لذح لثن  لنستا لندااي  لعا  لإلد ئذًّ  ل رغ  لنذب  لوها ،

لرعتب  ل0.01 لن   لزر  لكلب  لثنه ليداا لن  لرغش ة، لضدذا  لطم ي  لع ن  لوهي .

لفيلرغانتلعلالوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغد غبذ لزرلرغدمليرغشب لل  النده 

 ناسهلرغتأ ذمرالرغبدمفذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.

علالوس ئ ل العربيراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  لرعتب  لرغشب لل -12

ل لرإلغ تمونذ  للالعالميةرإلع د لرغتدماللالوودانيةورغتأ ذمرا لنتذج  رغم ول 

يل،للذثللل تلنذب لند ن لرررب طللذمسا لغت طذ لهرولرغاس ئ لغل مررلرألنمي 

ل لرغبت ذميح لنحل0.168لذح لثن  لنستا لندااي  لعا  لإلد ئذًّ  ل رغ  لنذب  لوها ،

لرعتب  ل0.01 لن   لزر  لكلب  لثنه ليداا لن  لرغش ة، لضدذا  لطم ي  لع ن  لوهي .

لفيلرغانتللرغدمليرغشب لل علالوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغد غبذ لزر النده 

 ذمرالرغاا رنذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.ناسهلرغتأ 

لرغامالرغث  لوم  لرختب ر لث  لرغ ال ليب ح لرغات ئو لهرو لنجب  رغ  ئ للغثنح

ن  لرعتب  لرغشب للرغبدمدلورغدمليلعلالللااا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحل

رغاس ئ لرإلع نذ لرغبختلا لورغتأ ذمرالرغم ول لنتذج لرغتدمالغت طذ لهرولرغاس ئ ل

لإغذه لإلسمرئذ رإلعتمرقلل غ   لع وب لغل مررلرألنمي يل لرنتهيللولن  لسا رره  ن 

لإغال باالوم لهررلرغاماللش  لكلي.

لن  لرغث  لفيلوس ئ لرإلع دلذحلذ ل رغ لإلد ئذًّ لراا لع ن لرررب طرغامالرغمرلا:ل

ورغتأ ذمرالرغم ول لنتذج لرغتدمالغت طذ لهرولرغاس ئ للذ لورغد غبذ رإلغ تمونذ لرغدمل

لرإلعتمرقلل غ   لع وب لإلسمرئذ لولن  لسا رره لإغذه ل.غل مررلرألنمي يل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل(16ا وللرن لل

رإلغ تمونذ لغ  لرغشب لللرالع دفيلوس ئ للالثقةمدى ندااي للذمسا لغ ررب طللذحل

رغم ول لنتذج لرغتدمالغت طذ لهرولرغاس ئ لغل مررللوالتأثيراترغبدمدلورغدمليل

لولن  لسا رره لإغذه ل.لإلسمرئذ لرإلعتمرقلل غ   لع وب رألنمي يل

 
 الشباب العربي  الشباب المصري

 مستوى المعنوية معامل بيرسون مستوى المعنوية معامل بيرسون

التأثيرات السلوأية لوسائل 

 اإلعالم العربية
0.258** 0.001 0.318** 0.000 

التأثيرات المعرفية لوسائل 

 اإلعالم العربية
0.310** 0.000 0.294** 0.001 

التأثيرات الوودانية لوسائل 

 اإلعالم العربية
0.327** 0.000 0.308** 0.001 

التأثيرات السلوأية لوسائل 

 اإلعالم العالمية
0.187** 0.001 0.168** 0.001 

التأثيرات المعرفية لوسائل 

 اإلعالم العالمية
0.214** 0.001 0.173** 0.001 

التأثيرات الوودانية لوسائل 

 اإلعالم العالمية
0.209** 0.001 0.186** 0.001 

ل0.05*ل رللعا لنستا لندااي ل

ل0.01**ل رللعا لنستا لندااي ل

رغث ىى لفىىيلوسىى ئ لرإلعىى دلرإلغ تمونذىى لرغدملذىى لنىى  لالختبىى رلنداايىى لرالرربىى طللىىذحل

ورغد غبذ لورغتأ ذمرالرغم ول لنتذج لرغتدمالغت طذ لهرولرغاسى ئ لغل ىمررلرألنمي ىيل،ل

(،لن نىتلIntervalول غاظملإغالث لك لرغبت ذميحلن لر لنذ سهلعلىالرغبسىتا لرغاتىمدلل

لمسا لرغر لثظهمالنذبهلرغبمسال لرغات ئولرغت غذ :رغب لث لل ستخ ردلند ن للذ

فيلوس ئ لالمصري رغشب لللثقةراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  ل 

رغم وىىل لنتذجى لرغتدىىماللالسالوأيةورغتىىأ ذمرالالعربياة رإلعى دلرإلغ تمونذىى ل

غت طذىى لهىىرولرغاسىى ئ لغل ىىمررلرألنمي ىىيل،للذىىثللل ىىتلنذبىى لند نىى لررربىى طل

،لوهالنذب ل رغ لإلد ئذًّ لعا لنستا لنداايى ل0.258لذحلرغبت ذميحلللذمسا 

.لوهيلع ن لطم ي لضدذا لرغش ة،لن ليداالثنهلكلب لزر ال  ى ل0.01ثن لنحل

رغشىىب للرغبدىىمدلفىىيلوسىى ئ لرإلعىى دلرإلغ تمونذىى لرغدملذىى لزر الندهىى لفىىيل

 غد ه.رغانتلناسهلرغتأ ذمرالرغسلاكذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل 

فيلوس ئ للالمصريرغشب للثقة راا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  ل 

رغم وىىل لنتذجىى لرغتدىىماللالمعرفيااةورغتىىأ ذمراللالعربيااةرإلعىى دلرإلغ تمونذىى ل

غت طذىى لهىىرولرغاسىى ئ لغل ىىمررلرألنمي ىىيل،للذىىثللل ىىتلنذبىى لند نىى لررربىى طل

ذًّ لعا لنستا لنداايى ل،لوهالنذب ل رغ لإلد ئ0.310لذمسا للذحلرغبت ذميحل

.لوهيلع ن لطم ي لضدذا لرغش ة،لن ليداالثنهلكلب لزر ال  ى ل0.01ثن لنحل

رغشىىب للرغبدىىمدلفىىيلوسىى ئ لرإلعىى دلرإلغ تمونذىى لرغدملذىى لزر الندهىى لفىىيل

 رغانتلناسهلرغتأ ذمرالرغبدمفذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.
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فيلوس ئ للالمصريرغشب لللثقةلذحلن  لراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ ل 

رغم وىل لنتذجى لرغتدىمالللوودانياةرإلع دلرإلغ تمونذى لرغدملذى لورغتىأ ذمرالر

غت طذىى لهىىرولرغاسىى ئ لغل ىىمررلرألنمي ىىيل،للذىىثللل ىىتلنذبىى لند نىى لررربىى طل

،لوهالنذب ل رغ لإلد ئذًّ لعا لنستا لنداايى ل0.327لذمسا للذحلرغبت ذميحل

 ن لطم ي لضدذا لرغش ة،لن ليداالثنهلكلب لزر ال  ى ل.لوهيلع0.01ثن لنحل

رغشىىب للرغبدىىمدلفىىيلوسىى ئ لرإلعىى دلرإلغ تمونذىى لرغدملذىى لزر الندهىى لفىىيل

 رغانتلناسهلرغتأ ذمرالرغاا رنذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.

فيلوس ئ لللمصريرغشب للرلثقةراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  ل 

رغم وىل لنتذجى لرغتدىماللالسالوأيةورغتىأ ذمراللالعالمياة دلرإلغ تمونذ لرإلع

غت طذىى لهىىرولرغاسىى ئ لغل ىىمررلرألنمي ىىيل،للذىىثللل ىىتلنذبىى لند نىى لررربىى طل

،لوهالنذب ل رغ لإلد ئذًّ لعا لنستا لنداايى ل0.187لذمسا للذحلرغبت ذميحل

 لزر ال  ى ل.لوهيلع ن لطم ي لضدذا لرغش ة،لن ليداالثنهلكلب0.05ثن لنحل

رغشىىب للرغبدىىمدلفىىيلوسىى ئ لرإلعىى دلرإلغ تمونذىى لرغد غبذىى لزر الندهىى لفىىيل

 رغانتلناسهلرغتأ ذمرالرغسلاكذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.

فيلوس ئ للالمصريرغشب لللثقةراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  ل 

رغم وىل لنتذجى لرغتدىماللالمعرفياةورغتىأ ذمراللالعالمياةرإلعى دلرإلغ تمونذى ل

غت طذىى لهىىرولرغاسىى ئ لغل ىىمررلرألنمي ىىيل،للذىىثللل ىىتلنذبىى لند نىى لررربىى طل

،لوهالنذب ل رغ لإلد ئذًّ لعا لنستا لنداايى ل0.214لذمسا للذحلرغبت ذميحل

.لوهيلع ن لطم ي لضدذا لرغش ة،لن ليداالثنهلكلب لزر ال  ى ل0.05ثن لنحل

عىى دلرإلغ تمونذىى لرغد غبذىى لزر الندهىى لفىىيلرغشىىب للرغبدىىمدلفىىيلوسىى ئ لرإل

 رغانتلناسهلرغتأ ذمرالرغبدمفذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.

فيلوس ئ للالمصريرغشب لللثقةراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  ل 

رغم وىل لنتذجى لرغتدىماللالوودانياةورغتىأ ذمراللالعالميةرإلع دلرإلغ تمونذ ل

رولرغاسىى ئ لغل ىىمررلرألنمي ىىيل،للذىىثللل ىىتلنذبىى لند نىى لررربىى طلغت طذىى لهىى

،لوهالنذب ل رغ لإلد ئذًّ لعا لنستا لنداايى ل0.209للذمسا للذحلرغبت ذميح

.لوهيلع ن لطم ي لضدذا لرغش ة،لن ليداالثنهلكلب لزر ال  ى ل0.05ثن لنحل

يلرغشىىب للرغبدىىمدلفىىيلوسىى ئ لرإلعىى دلرإلغ تمونذىى لرغد غبذىى لزر الندهىى لفىى

 رغانتلناسهلرغتأ ذمرالرغاا رنذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.

فىيلوسى ئ للالعربايرغشىب لللثقاةراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  ل 

رغم وىىل لنتذجى لرغتدىىماللالسالوأيةورغتىىأ ذمراللالعربياةرإلعى دلرإلغ تمونذىى ل

غت طذىى لهىىرولرغاسىى ئ لغل ىىمررلرألنمي ىىيل،للذىىثللل ىىتلنذبىى لند نىى لررربىى طل

،لوهالنذب ل رغ لإلد ئذًّ لعا لنستا لنداايى ل0.318لذمسا للذحلرغبت ذميحل

.لوهيلع ن لطم ي لضدذا لرغش ة،لن ليداالثنهلكلب لزر ال  ى ل0.01ثن لنحل

غ تمونذ لرغدملذ لزر النده لفىيلرغانىتلرغشب للرغدمليلفيلوس ئ لرإلع دلرإل

 ناسهلرغتأ ذمرالرغسلاكذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.
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فىيلوسى ئ للالعربايرغشب لللثقةراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  ل- 

رغم وىىل لنتذجىى لرغتدىىماللالمعرفيااةورغتىىأ ذمراللالعربيااةرإلعىى دلرإلغ تمونذىى ل

غل ىىمررلرألنمي ىىيل،للذىىثللل ىىتلنذبىى لند نىى لررربىى طللغت طذىى لهىىرولرغاسىى ئ 

،لوهالنذب ل رغ لإلد ئذًّ لعا لنستا لنداايى ل0.294لذمسا للذحلرغبت ذميحل

.لوهيلع ن لطم ي لضدذا لرغش ة،لن ليداالثنهلكلب لزر ال  ى ل0.01ثن لنحل

رغشب للرغدمليلفيلوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لزر النده لفىيلرغانىتل

 هلرغتأ ذمرالرغبدمفذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.ناس

فىيلوسى ئ للالعربايرغشىب للثقاة راا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  ل 

رغم وىل لنتذجى لرغتدىماللالوودانياةورغتىأ ذمراللالعربياةرإلع دلرإلغ تمونذى ل

غت طذىى لهىىرولرغاسىى ئ لغل ىىمررلرألنمي ىىيللا ىى لرغسىىا رةلإلسىىمرئذ ،للذىىثللل ىىتل

،لوهالنذب ل رغى لإلدى ئذًّ ل0.308نذب لند ن لرررب طللذمسا للذحلرغبت ذميحل

.لوهىيلع نىى لطم يى لضىىدذا لرغشى ة،لنىى ل0.01عاى لنسىتا لنداايىى لثنى لنىىحل

يلفىىيلوسىى ئ لرإلعىى دلرإلغ تمونذىى ليداىىالثنىىهلكلبىى لزر ال  ىى لرغشىىب للرغدملىى

رغدملذىى لزر الندهىى لفىىيلرغانىىتلناسىىهلرغتىىأ ذمرالرغاا رنذىى لرغم وىىل لنتذجىى ل

 رغتدما،لورغد هلل غد ه.

فىيلوسى ئ للالعربايرغشىب لللثقاةراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  ل 

دىمالرغم وىل لنتذجى لرغتلالسالوأيةورغتىأ ذمرالالعالمياة رإلع دلرإلغ تمونذ ل

غت طذىى لهىىرولرغاسىى ئ لغل ىىمررلرألنمي ىىيل،للذىىثللل ىىتلنذبىى لند نىى لررربىى طل

،لوهالنذب ل رغ لإلد ئذًّ لعا لنستا لنداايى ل0.168لذمسا للذحلرغبت ذميحل

.لوهيلع ن لطم ي لضدذا لرغش ة،لن ليداالثنهلكلب لزر ال  ى ل0.01ثن لنحل

زر النده لفيلرغانىتللرغشب للرغدمليلفيلوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغد غبذ 

 ناسهلرغتأ ذمرالرغسلاكذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.

فىيلوسى ئ للالعربايرغشىب لللثقاةراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  ل 

رغم وىل لنتذجى لرغتدىماللالمعرفياةورغتىأ ذمراللالعالمياةرإلعى دلرإلغ تمونذى ل

،للذىىثللل ىىتلنذبىى لند نىى لررربىى طلغت طذىى لهىىرولرغاسىى ئ لغل ىىمررلرألنمي ىىيل

،لوهالنذب ل رغ لإلد ئذًّ لعا لنستا لنداايى ل0.173لذمسا للذحلرغبت ذميحل

.لوهيلع ن لطم ي لضدذا لرغش ة،لن ليداالثنهلكلب لزر ال  ى ل0.01ثن لنحل

رغشب للرغدمليلفيلوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغد غبذ لزر النده لفيلرغانىتل

 مفذ لرغم ول لنتذج لرغتدما،لورغد هلل غد ه.ناسهلرغتأ ذمرالرغبد

فىيلوسى ئ للالعربايرغشىب للثقاة راا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  ل 

رغم وىل لنتذجى لرغتدىماللالوودانياة ورغتىأ ذمرالالعالميةرإلع دلرإلغ تمونذ ل

غت طذىى لهىىرولرغاسىى ئ لغل ىىمررلرألنمي ىىيللا ىى لرغسىىا رةلإلسىىمرئذ ،للذىىثللل ىىتل

،لوهالنذب ل رغى لإلدى ئذًّ ل0.186د ن لرررب طللذمسا للذحلرغبت ذميحلنذب لن

.لوهىيلع نىى لطم يى لضىىدذا لرغشى ة،لنىى ل0.01عاى لنسىتا لنداايىى لثنى لنىىحل

يداىىالثنىىهلكلبىى لزر ال  ىى لرغشىىب للرغدملىىيلفىىيلوسىى ئ لرإلعىى دلرإلغ تمونذىى ل
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جىى لرغد غبذىى لزر الندهىى لفىىيلرغانىىتلناسىىهلرغتىىأ ذمرالرغاا رنذىى لرغم وىىل لنتذ

 رغتدما،لورغد هلل غد ه.

رغ  ئىى للغمرلىىانىىحلنجبىى لهىىرولرغاتىى ئوليب ىىحلرغ ىىاللث لرختبىى رلوىىم لرغاىىمالر 

نىى  لرغث ىى لفىىيلوسىى ئ لرإلعىى دللااىىا لع نىى لرررب طذىى ل رغىى لإلدىى ئذًّ للىىذحل

رإلغ تمونذىى لرغدملذىى لورغد غبذىى لورغتىىأ ذمرالرغم وىىل لنتذجىى لرغتدىىمالغت طذىى ل

لون  لسا رره لإغذه لإلسمرئذ لإلعتمرقلل غ   رهرولرغاس ئ لغل مررلرألنمي يل

لن لرنتهيلإغال باالوم لهررلرغاماللش  لكلي.

رغث ى لفىيلوسى ئ لنى  للىذحلراا لع ن لرررب طذى ل رغى لإلدى ئذًّ لرغامالرغخ نه:ل

غىى  لرغشىىب للرغبدىىمدلورغدملىىيلونىى  للرغدملذىى لورغد غبذىى لرإلغ تمونذىى عىى دلرإل

لرارفملند يذملرغبد رنذ لفيلهرولرغاس ئ .

 (17ودو  رقم )

العربية  اإللكترونية االعالمالثقة في وسائل مدى معنوية بيرسون لالرتباط بين 

لدى الشباب المصري والعربي ومدى توافر معايير المصداقية في هذه  والعالمية

 الوسائل

 
 الشباب العربي  الشباب المصري

 مستوى المعنوية معامل بيرسون مستوى المعنوية معامل بيرسون

توافر معايير المصداقية لوسائل 

 اإلعالم العربية
0.345** 0.000 0.279** 0.001 

 المصداقية لوسائلمعاييرتوافر

 اإلعالم العالمية
0.329** 0.000 0.268** 0.001 

ل0.01**ل رللعا لنستا لندااي ل

الختبىى رلنداايىى لرالرربىى طللىىذحلنىى  لرغث ىى لفىىيلوسىى ئ لرإلعىى دلرإلغ تمونذىى لرغدملذىى ل

ورغد غبذىى لغىى  لرغشىىب للرغبدىىمدلورغدملىىيلونىى  لرىىارفملندىى يذملرغبدىى رنذ لفىىيلهىىرول

رغاسىىى ئ ،لولىىى غاظملإغىىىالث لكىىى لرغبت ذىىىميحلنىىى لرىىى لنذ سىىىهلعلىىىالرغبسىىىتا لرغاتىىىمدل

ذمسىىا لرغىىر لثظهىىمالنذبىىهلرغبمسىىال ل(،لن نىىتلرغب لثىى لل سىىتخ ردلند نىى للIntervalل

لرغات ئولرغت غذ :

فيلوس ئ للالمصريرغشب لللثقةراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  ل 

فيلهرولرغاسى ئ ،للمعايير المصداقيةون  لرارفمللالعربيةرإلع دلرإلغ تمونذ ل

،لوهىالنذبى ل0.345لذثللل تلنذب لند نى لررربى طللذمسىا للىذحلرغبت ذىميحل

.لوهيلع ن لطم يى لضىدذا ل0.01غ لإلد ئذًّ لعا لنستا لندااي لثن لنحل ر

رغشىى ة،لنىى ليداىىالثنىىهلكلبىى لزر ال  ىى لرغشىىب للرغبدىىمدلفىىيلوسىى ئ لرإلعىى دل

رإلغ تمونذ لرغدملذ لزر الندهى لفىيلرغانىتلناسىهلندى يذملرغبدى رنذ لفىيلهىرول

 رغاس ئ ،لورغد هلل غد ه.

فىىيللالمصااريرغشىىب لللثقااةلىىذحلنىى  للرااىى لع نىى لرررب طذىى ل رغىى لإلدىى ئذًّ - 

فىيلهىروللالمصاداقيةون  لرىارفملندى يذمللالعالميةوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ ل

،ل0.329رغاسىى ئ ،للذىىثللل ىىتلنذبىى لند نىى لررربىى طللذمسىىا للىىذحلرغبت ذىىميحل
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.لوهىىيلع نىى ل0.01وهىىالنذبىى ل رغىى لإلدىى ئذًّ لعاىى لنسىىتا لنداايىى لثنىى لنىىحل

نىىهلكلبىى لزر ال  ىى لرغشىىب للرغبدىىمدلفىىيلطم يىى لضىىدذا لرغشىى ة،لنىى ليداىىالث

وسىى ئ لرإلعىى دلرإلغ تمونذىى لرغد غبذىى لزر الندهىى لفىىيلرغانىىتلناسىىهلندىى يذمل

 رغبد رنذ لفيلهرولرغاس ئ ،لورغد هلل غد ه.

فىيلوسى ئ للالعربايرغشب لللثقةراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  ل- 

فيلهرولرغاسى ئ ،للر المصداقيةمعاييون  لرارفمللالعربيةرإلع دلرإلغ تمونذ ل

،لوهىالنذبى ل0.279لذثللل تلنذب لند نى لررربى طللذمسىا للىذحلرغبت ذىميحل

.لوهيلع ن لطم يى لضىدذا ل0.01 رغ لإلد ئذًّ لعا لنستا لندااي لثن لنحل

رغشىى ة،لنىى ليداىىالثنىىهلكلبىى لزر ال  ىى لرغشىىب للرغدملىىيلفىىيلوسىى ئ لرإلعىى دل

رغانىتلناسىهلندى يذملرغبدى رنذ لفىيلهىرولرإلغ تمونذ لرغدملذ لزر الندهى لفىيل

 رغاس ئ ،لورغد هلل غد ه.

فىيلوسى ئ للالعربايرغشب لللثقةراا لع ن لرررب طذ ل رغ لإلد ئذًّ للذحلن  ل- 

فىىىيلهىىىروللالمصاااداقيةونىىى  لرىىىارفملندىىى يذمللالعالمياااةرإلعىىى دلرإلغ تمونذىىى ل

،ل0.268رغاسىى ئ ،للذىىثللل ىىتلنذبىى لند نىى لررربىى طللذمسىىا للىىذحلرغبت ذىىميحل

.لوهىىيلع نىى ل0.01وهىىالنذبىى ل رغىى لإلدىى ئذًّ لعاىى لنسىىتا لنداايىى لثنىى لنىىحل

طم ي لضدذا لرغش ة،لن ليداالثنهلكلب لزر ال   لرغشىب للرغدملىيلفىيلوسى ئ ل

رإلع دلرإلغ تمونذ لرغد غبذى لزر الندهى لفىيلرغانىتلناسىهلندى يذملرغبدى رنذ ل

 فيلهرولرغاس ئ ،لورغد هلل غد ه

 ىحلرغ ىاللث لرختبى رلوىم لرغاىمالرغخى نهلرغ  ئى لنحلنجب لهرولرغاتى ئوليب 

لااىىا لع نىى لرررب طذىى ل رغىى لإلدىى ئذًّ للىىذحلنىى  لرغث ىى لفىىيلوسىى ئ لرإلعىى دل

رإلغ تمونذ لرغدملذى لورغد غبذى لغى  لرغشىب للرغبدىمدلورغدملىيلونى  لرىارفمل

ند يذملرغبدى رنذ لفىيلهىرولرغاسى ئ لنى لرنتهىيلإغىال بىاالوىم لهىررلرغاىمال

للش  لكلي.

رغسىى   :لرااىى لفىىمو لذرال الغىى لإلدىى ئذ للىىذحلرغشىىب للعذاىى لرغ ررسىى لفىىيللرغاىىما

غى يه للمسى لرغبت ذىمرالرغت غذى للرغدملذ لورغد غبذ لرإلغ تمونذ لإلع دند رنذ لوس ئ لر

لورغبملل لرغتدلذبذ ،لورغتازيالرغج مرفي(.ورغتداذا،للرغااى،لورغسح،ل

رإلعىى دلرإلغ تمونذىى لنداايىى لرغاىىمو للىىذحلرغشىىب للعذاىى لرغ ررسىى لفىىيلندىى رنذ لوسىى ئ ل

غىىى يه للمسىىى لرغبت ذىىىمرالرغت غذىىى للرغاىىىاى،لورغسىىىح،لورغتدىىىاذا،لورغبمللىىى لرغدملذىىى ل

لرغتدلذبذ ،لورغتازيالرغج مرفي(

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل(18ا وللرن لل

 المتوسط العدد المتغيرات 
االنحراف 

 المعياري

دروات 

 الحرية

إحصائي 

 االختبار

مستوى 

 المعنوية

 النوع
 12.89 23.54 149 ذأر

298 
T= 

-0.499 
0.654 

 13.21 22.14 151 أنثى

 السن
 11.11 24.14 203 سنة 26ألقل من  18

298 
T= 

0.510 
0.610 

 11.64 23.54 97 سنة 35إلى  26

 التصنيف
 9.745 22.06 167 مصري

298 
T= 

0.150 
0.881 

 9.352 21.91 133 عربي

 المرحلة الدراسية

مرحلة الليسان  أو 

 البكالوريوس
139 24.31 13.45 

3 

296 

F= 

3.632 
 13.16 27.84 40 مرحلة التمهيدي 0.156

 13.28 24.81 70 مرحلة الماوستير

 8.933 20.59 51 مرحلة الدأتوراه

 القطاع الجغرافي

 11.13 21.43 167 شباب مصري

3 

296 

F= 

7.838 
0.056 

 11.08 22.75 45 شباب خليجي

 11.41 20.03 70 شباب شامي

 11.10 19.02 18 شباب شما  أفريقيا

لل لرغج وللرن  ليت حلنحللذ ن الهرر لفب غاظملإغا(18كب  لرغبمسال لل، رغ ذ 

لذحلرغشب للعذا لرغ ررس لفيلند رنذ لوس ئ لرإلع دلغلامو للTإللد ئيلرالختب رل

وكررلابذالرغ ذ لرإلغ تمونذ لرغدملذ لغ يه للمس لنت ذمرالرغااىلورغسحلورغتداذا،ل

ل لرالختب ر لإللد ئي لند رنذ للFرغبمسال  لفي لرغ ررس  لعذا  لرغشب ل للذح غلامو 

رغ ررسذ لورغ ط ىللوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لغ يه للمس لنت ذمرالرغبملل 

(.لن ليداالث لهرولرغبت ذمرالP>0.05رغج مرفي،لنج لثنه لابذد لنذمل رغ لإلد ئذ لل

لرإلع دل لوس ئ  لند رنذ  لفي لرغببما ذح للذح لف رنً  لإل رق لعلا لن  رة لر ح غ 

رإلغ تمونذ لرغدملذ لغ يه .لويدمالرغج وللرغت غيلغبدااي لرغامو للذحلرغشب للعذا ل

لند  لفي لرغبت ذمرالرغ ررس  للمس  لغ يه  لرغد غبذ  لرإلغ تمونذ  لرإلع د لوس ئ  رنذ 

لذرره .

لل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل(19ا وللرن لل

ندااي لرغامو للذحلرغشب للعذا لرغ ررس لفيلند رنذ لوس ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ ل

ذ لغ يه للمس لرغبت ذمرالرغت غذ للرغااى،لورغسح،لورغتداذا،لورغبملل ل غبرغد

لرغج مرفي(رغتدلذبذ ،لورغتازيال

 المتوسط العدد المتغيرات 
االنحراف 

 المعياري

دروات 

 الحرية

إحصائي 

 االختبار

مستوى 

 المعنوية

 النوع
 12.75 20.11 149 ذأر

298 
T= 

-4.108 
0.098 

 11.21 22.36 151 أنثى

 السن
 9.05 22.45 203 سنة 26ألقل من  18

298 
T= 

2.619 
0.136 

 10.58 21.30 97 سنة 35إلى  26

 التصنيف
 9.745 21.72 167 مصري

298 
T= 

-2.647 
0.328 

 9.352 22.51 133 عربي

 المرحلة الدراسية

مرحلة الليسان  أو 

 البكالوريوس
139 22.11 9.157 

3 

296 

F= 

5.247 
 11.16 21.53 40 مرحلة التمهيدي 0.142

 11.28 20.97 70 مرحلة الماوستير

 11.45 20.16 51 الدأتوراهمرحلة 

 القطاع الجغرافي

 11.24 21.32 167 شباب مصري

3 

296 

F= 

7.256 
0.087 

 11.18 22.50 45 شباب خليجي

 11.56 21.17 70 شباب شامي

 11.75 19.02 18 شباب شما  أفريقيا

لل لرغج وللرن  ليت حلنحللذ ن الهرر لرغبمسال ل19كب  لفب غاظملإغالرغ ذ  ،)

غلامو للذحلرغشب للعذا لرغ ررس لفيلند رنذ لوس ئ لرإلع دللTإللد ئيلرالختب رل

رإلغ تمونذ لرغد غبذ لغ يه للمس لنت ذمرالرغااىلورغسحلورغتداذا،لوكررلابذالرغ ذ ل

ل لرالختب ر لإللد ئي لند رنذ للFرغبمسال  لفي لرغ ررس  لعذا  لرغشب ل للذح غلامو 

غ يه للمس لنت ذمرالرغبملل لرغ ررسذ لورغ ط ىللرغد غبذ ئ لرإلع دلرإلغ تمونذ لوس 

(.لن ليداالث لهرولرغبت ذمرالP>0.05رغج مرفي،لنج لثنه لابذد لنذمل رغ لإلد ئذ لل

لرإلع د لوس ئ  لند رنذ  لفي لرغببما ذح للذح لف رنً  لإل رق لعلا لن  رة لر ح لغ 

لرإلغ تمونذ لرغد غبذ لغ يه .

لرغامالرغنحلنجب لرغات ئوليب حلرغ اللث لرختب رلوم  رغ  ئ للس    لهرو

ل لوس ئ للااا  لند رنذ  لفي لرغ ررس  لعذا  لرغشب ل للذح لإلد ئذ  ل الغ  لذرا فمو 

رإلع دلرإلغ تمونذ لرغدملذ لورغد غبذ لغ يه للمس لرغبت ذمرالرغت غذ للرغااى،لورغسح،ل

وم لع دلن لرنتهيلإغال بااللفي(ورغتداذا،لورغبملل لرغتدلذبذ ،لورغتازيالرغج مر

لكلي. للش   لرغاما لرغبمسيلهرر لإلمرهذ  للسح ل ررس  لنت ئو لنا لرتاق وها

(وه يملف يزلرغطارغب ل60(ل2016(ول ررس ليز لعلالندطاالطلا فلل59(ل2016ل

ل.(61)(2014ل
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 خاتمة الدراسة :

ر ميب ،وك نىتلنسىب لل%56م لتلنسب لرغشب للرغبدم لنحلعذا لرغببمىا ذحل 

سىىا لثنلبذىى لل26ل-18نىىحلإابىى غالرغدذاى ،لومىى لتلرغااىى لرغدبميى ل%50رإلنى ق

نىىحلرغببمىىا ذحلنبىىحلهىى لفىىيلنمللىى لل%46ر ميبىى ،ولل%68رغببمىىا ذحللاسىىب ل

رغب  غاريا لثولرغلذس نهلفيلنختلالرغج ند الرغبدمي ل،ورغاسب لرغب نذ لفيل

 نملل لرغ ررس الرغدلذ ل.

لالفالنت لد لرألل رقلرغبملذى لفىيليتس و لرغشب للرغج ندالرغبدم لولرغدم 

،لولنت لدىى لرأللىى رقلرغدملذىى لثي ىى للاسىىب لل%60للىى رنه للشىى  لنمراىىاللاسىىب ل

ويتس و لرهتب نه لل ألل رقلرغد غبذ لفىالرغبمربى لرغث نذى لل%54نمراد للل تل

 .ل%33لاسب ل

رلتلىىتلمىىب  الرغتاروىى لرإلاتبىى عالرغبمكىىزلرألوللغىى  لرغشىىب للرغبدىىم ل 

 تمونذى لرإلخب ريى ل،لذاب لرلتلتلرغبارنالرإلغل%31 لاللاسبكبد رلغلبدلان 

ر ميبىىى ل،لذابىىىى لرمراىىىىاللل%28غىىىى  لرغشىىىب للرغدملىىىىيللاسىىىىب للرغبمكىىىزلرألول

رعتب  ه لعليلرغدمالولرغبج الرغارنذ للنت لد لناخا  (غ  لرغببمىا ذحل

 ابذد لفيلنت لد لرغم رقلرغبملذ لورغدملذ لورغد غبذ ل.

رإلخب ريىى لندىى  رلرغببمىىا ذحلفىىالنت لدىى لرأللىى رقلرغج ريىى لارنىىالرغبر ىى نتل 

ل%47غأللىىىى رقلرغبملذىىىى لل،ول%51لنت لدته لشىىىى  لنمراىىىىال(لىىىىاز لنسىىىىبيل

 غألل رقلرغد غبذ ل.ل%50لغألل رقلرغدملذ ل،

ل%20ا  الرغباضاع الرغسذ سذ لفالن  ن لرهتب دلرغببما ذحللاز لنسىبيل 

. 

رغببمىىا ذحلنبىىحلرىى لإكبىى للنىىحلل%97رىى لالرغ ىىمررلرألنمي ىىاللشىىأ لرغ ىى  ل 

 ستبذ  لنده ل.رإل

نحلرغببما ذحلعلالرغبارنىالرإلخب ريى لولمىب  الرغتاروى لل%75ك  لرعتب  ل 

رإلاتب عاللش  لكبذىمل،وررراى ىلندى الالرإلعتبى  لعلذهى لفىيلنت لدى لرغ ىمررل

 رألنمي ال.

 تمونذىى لرغدملذىى لورغد غبذىى لعلىىاللىى لسىىار لعىى دلرإلغث لخدىى ئصلوسىى ئ لرإل 

سب لرإلعتب  لعلذهى لفىيلنت لدى لرغ ىمررلوهىالللسىهاغ لرغمدىاللعلىالك نتل

إن  نذى الل–رغت طذ لرغسميد لغأللى رقلل–ر  ي لندلان الفاري لل–رغبدلان ال

 رغمورلكل(ل.ل–رخصلرغت لا لل–رغتم يثلرغبستبملل–رغتا علذ ل

لر ىقل تمونىالكبذمةوسى ئ لرإلعى دلرإلغرغبدم لفىالليلوث ل   لرغشب للرغدم 

 كبذمةل(لل را 

لولرغد غبذىى ل تمونذىى لرغدملذىى وسىى ئ لرإلعىى دلرإلغر طذىى لندىى للندىى رنذ للرشىى له 

رغشىب للرغبدىمدللفىالر طذى لرغ ىمررللوغ  لعذا لرغ ررس نحلرغشب للرغدمليل

ولك نىىتلنتاسىىط لل غاسىىب لغلاسىى ئ لرغدملذىى لولناخا ىى لل غاسىىب لرألنمي ىىال،ل

 للرإلعتبىىى  لعلىىىالوك نىىىتلندىىى يذملرغبدىىى رنذ لنىىىحلواهىىى لنظىىىمهغلد غبذىىى ل،
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ل–عىىىمالرأللىىى رقلل نىىى لل-رإلعتبىىى  لعلىىىالند  رنتخددىىى ل–نمرسىىىلذه ل

ل-ر  ي لرملذ الولردلذ ى المى نل للىاللرغ ىمررل–رستخ ردلررن دلغتأكذ لرغم قل

،لوث لهىىرول عىى لر طذتهىى لغأللىى رقللبىىار لفذلبذىى لولوىىارلووسىى ئكلنتدىى  ةل(

لذىى ل،لولرنخا ضىىه ل لرإلعىى دلرغدمئرغبدىى يذملرتىىافملل راىى لنمرادىى لفىىالوسىى 

ل غاسىىب لغلاسىى ئ لرغد غبذىى لولرلبىى ليدىىا لذغىىكلغطبذدىى لرغ  ىىذ لوربدذىى لوسىى ئ ل

رإلعىى دلرغد غبذىى لغلااليىى الرغبتمىى ةلرألنمي ذىى لنبىى لث ىىملعلىىالندىى رنذته لغىى  ل

رغجبهىارلرغدملىيل،وذغىىكلعلىالرغىمن لنىىحلربى يحلكثذىملنىىحلرغبارنىالرألورلذىى ل

 .لرغ مررللورغ وغذ لعحلرغبانالرألنمي الفذب ليخص

 تمونذى لرغد غبذى لنتاسىط لغى  لرغشىب للك نتلندى رنذ لوسى ئ لرإلعى دلرإلغو 

 رغدمليلوناخا  للااهلع دلغ  لرغشب للرغبدمدل.

 تمونذى لغلعتبى  لعلىالوسى ئ لرإلعى دلرإلغ ذمرالرغاا رنذى لتأرررا ىلنسب لرغىع 

،ورنخا ضىىىه لغىىى  لرغشىىىب للرغدملىىىالنىىىحلرغجاسىىىذ الغىىى  لرغشىىىب للرغبدىىىمدل

رغشىىب لللورألخىىم ل،لذابىى لرررادىىتلرغتىىأ ذمرالرغبدمفذىى لغىى  لرغشىىب للرغدملىىال

،لرغبدىىم ل،لذابىى لرنخا ىىتلرغتىىأ ذمرالرغسىىلاكذ لغىى  لرغببمىىا ذحلابىىذده ل

ورلبىى ليدىىا لذغىىكلالن اىى  لثنلىى لرغىى وللرغدملذىى لورغتىىالمىىبلته لعذاىى لرغ ررسىى ل

خلذىىى ل،لولرمراىىىالرألهتبىىى دلل غ  ىىىذ لرغالسىىىطذاذ لثنىىى دلعلىىىالنشىىى  ره لرغ ر

رغبش  الرغ رخلذ لغ ى ل وغى ل،لورلبى لغ ا عى الرشى لتلغى  لرغشىب للرغدملىيل

ع دلا و للرغتظ همرالرغتالراطلقلض لرغدى ولرإلسىمرئذلالنىحلونىتلآلخىمل،ل

ولنحللل لآلخملفهالنذملنج ي لغم لثولرمميكلرغ  ذ ل.،لعلالرغمن لنىحلث ل

 ب لع  لنحلرغب للرغالسطذاال.رغدذا لرش

ثوضمتلرغ ررس لع دلرأ ذملرغبت ذىمرالرغ يباامرفذى لغلببمىا ذحلفىيلر ذىذبه ل 

 غبد رنذ لوس ئ لرإلع دلسار لرغدملذ لولرغد غبذ ل.

ثوضمتلرغ ررس لواا لع ن لرررب طذ لضىدذا للىذحلنت لدى لرغشىب للرغدملىال 

وللىىىذحلندىىى رنذته لغىىى يه لغاسىىى ئ لرإلعىىى دلرإلغ تمونذىىى لرغدملذىىى لولرغد غبذىىى ل

،وواىىا لع نىى لرررب طذىى لطم يىى لضىىدذا للىىذحلنىى  لرعتبىى  لرغشىىب للرغدملىىال

 علالوس ئ لرإلع دلرغدمليلولرغد غبالوللذحلند رنذته لغ يه ل.

كب لثوضمتلرغ ررس لواا لع نى لرررب طذى لطم يى لضىدذا للىذحلنى د عتب  ل 

لذىى لولرغد غبذىى لوللىىذحلعلىىالوسىى ئ لرإلعىى دلرإلغ تمونذىى لرغدمرغشىىب للرغدملىىيل

 رغتأ ذمرالرغا رج عحلهررلرإلعتب  .ل

ورثذملهرولرغ ررسى لرإلهتبى دللباروىل لإاىمر لرأللمى قلفىالنجى للرغبدى رنذ ل 

لنالر ذذملرإلط رلرغاظم ل،ونجتبالرغ ررس ل،وعلالوس ئ لإع نذ لثخم ل.
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 المراوع :
رغخبميىى لفىىالرغدىىم ف لرغبدىىمي لأللىى رقلرغتمىىاللرنىى لنمبىى لثلىىالرغذزيىى لرغسىىذ لعبىىمل:لندىى رنذ لرغت طذىى لل-1

يا يملا ررس لرطبذ ذ لن  رن ال،لن استذملنذملناشارةل،لا ند لرغبادارةل،لكلذى لل25رغ يب مرطاللد ل ارةل

ل.ل2018رآل رللنس لرإلع دل،ل

غتاى فملرغبدمفىا،لإلمرهذ للسحلرغبمسالرغتاردل:لند رنذ لرغبارنالرإلخب ري لغ  لرغاخب لرألك  يبذ لوع نته لل ل-2

ل.ل2016 يسببمل،لل–،لثكتالملل4،لرغد  لل15رغبجل لرغبدمي لغبماقلرغمث لرغد دل،لرغبجل ل

وفىى  لعبىى لرغخىى غقل ىىموال:لندىى رنذ لرغبارنىىالرالغ تمونذىى لغل اىىاراللرألورلذىى لرغبااهىى لل غل ىى لرغدملذىى لغىى  لل-3

ه لذىى لغتاظىىذ ل رعىىيل،لرغبجلىى لرغبدىىمي لرغجبهىارلرغبدىىم ل،ل ررسىى لل غىى لغلت طذىى لرإلع نذىى لغلدبلذى الرإلر

ل.ل2016 يسببمل،لل–،لثكتالملل4،لرغد  لل15غبماقلرغمث لرغد دل،لرغبجل ل

:لندى رنذ لرغبارنىالرإلخب ريى لرألر نذى لغى  لثع ى  لن  لى لرغدىماذذحلرألر نذىذح،لليز لعلالندطاالطلاى فل-4

ل.ل2016ن استذملنذملناشارةل،لا ند لرغذمناكل،لكلذ لرإلع دل،ل

ندىى رنذ لرغتاىى وللرإلع نىىالغبشىىموىلناىى ةلرغسىىايهلرغج يىى ةلعبىىملرغبارنىىاللنمبىى للىىحلزيىىحلعبىى لرغىىملبحل:ل-5
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