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أولويات قضايا صحافة املواطن وأمناط التفاعلية وطبيعة 

 املصادر املوظفة هبا

 )دراسة تحليلية علي بوابة شارك بالمصري اليوم(

 (*) د.محمد سامي صبري سالم

 المقدمة:

لقد أحدثت ثورة  للعلوراو و قنقاتو و لان و ح للةدالوي لليوه التعول  لللو ل  للتور  

ات و للقرن للع ضه نغتترلو عداد  فوه كو و قأووور  قلليه بدأ فجره  فه بدلاي نسلت

لألنعطي لإلنس نتي ب  في قجرهل  قنخ   نل ، إا أن أكلر لألنعطي نأثرلً بيوك لللورة  

 ىهر للاع ط لان  له، حتث ك ن له للا تب لألقفى ان لليلداو قلليغتتور عووه اسوير

 هت  للعيلوقووي ب لاعوو ط كوو وه قاموو اتاهُ قن رجووت هووير لليووأثترلو بموورقم كلتوور اوون للع وو

لإلعالاه قلان  له فه اق بو للع  هت  لليقوتداي للعيلو ة  عوتلو ، قهوه ا و هت  نعوتر 

أو لتب جداد  فه للعع ةوي لإلعالاتي للعلاتوي، حووت اةوو لألوو لتب للقداعوي لليوه  ىإل

 ُ(1)ومقت لللرة  لليقاتي للعيلوقي بي ارلرجت  لان  ح

إضو    للةراوي  ىللرقعتي للعوةرظ فه ققيا  هويل إلو نعر قو ئو لإلعال  ىحتث أد

ععوت و نعر لل ال  قلل تداره و قلل رة اون جعتوا لألنورلي حتوث  ىقللداعقرلطتي عو

 أن هيل لألار ك نت نةي رر لل ة في للعطمرعي قب قه قو ئو لإلعال  لألخرىُ

لوي، قاا لليطرةلو للعسيعر  فوه قطو ي لل وة في ب لوو هوير للي ارلرجتو و للةدا

إدلةنلو  قلإلكورل   ىلنيقو للةداث قللاق ش حرح لل ة في لإلل يرقنتي، )لليه اقر  عو

عوتلوو  فراوو  اوون لل ووة تتن قللعلاتووتن، نع اوو ً الوعوو  هوور عوتووه لألاوور اووا لل ووة  

ا  اطو  عوتوه نسوعتي حاوة في للعورلطنح، لليوه  ىقللعؤوس و لإلعالاتي لليقوتداي(، إل

                                                 
 جامعة دمياط -كلية التربية النوعية –مدرس الصحافة بقسم اإلعالم التربوي  (*)
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لو  قإنيو م اموعرنل  ارلطاورن أق اسويلعورن عو دارن، اقر  فه للغ لب ب إلكورل  عوت

لتسرل الاتتن الو لل ة تتن فه قو ئو لإلعال  لليقوتداي، أي أنلو  هورل  اون كوو أنةو   

للل ل  قان اخيو  للعسيرا و قلألجا س، قلإلك ة  فإن لل ي   اسيلعورن عود  أدبتو و 

 participatoryةكتيح )لويلمتر عن هيل للع و لل ة ه للجداد، الو حلل ة في لليع 

journalism( إعووال  للجعلوورة ،)citizen journalism للعةيووري للوويي اايجووه ،)

 alternative (، قلل ووة في للمداوووي )user generated contentللعسوويلعورن )

journalism  قالع  لخيو وت للع وطوة و قلليسوعت و فإنلو  نسويلعو كولو  لإلكو ة ،)

اوويم اةيوورلر قامووعرنه أفوورلد هوورل  أق اسوويلعورن ذلووك للعوو و لل ووة ه للوويي ا ىإلوو

عووو دارن، قللووويي اق بوووو للعةيوووري قللعموووعرن لإلعالاوووه للووويي ا ووواله لل وووة ترن 

للعةيرفرن لليان اعيغورن فوه قوو ئو لإلعوال  لليقوتداوي، قامتلرنوه أق املرنوه فوه إطو ة 

 ُ(2)ععول 

فو ووو االوو   نيرنووت،إلنجوود أن هاوو ت لخيالفوو ً بووتن لل ووة في لليقوتداووي قاووة في ل

خ  ئ ل  لليه نعتزه ، فاجد أن لل ة ه اسيخد  اجعرعي ان لألدقلو لليه نسو عدر 

فووه اع ةوووي الايووه أق حرفيووه، هوويل ب إلضوو في إلووه اجعرعووي للعلوو ةلو لليووه اعيو لوو  

لل ة ه فه لل وة في لليقوتداوي لليوه نسو عدر فوه للمةوث قلاويق و   قلليةوري حورح 

ل نع اه ان نقدا  نةوتو قةؤاوي ععو  قةل  لألخمو ة، بتاعو  لألخم ة قللقم ا  للل اي، قكي

نيرنوت فإنوه إلنجد أن )للعرلطن للل دي( عادا  ا مح ن قالً لألحدلث اون خوالح كوم ي ل

ااقول  كع  ةآه  فقط دقن أن ال لجل  اة ت ً قنةرارا ً، كع  أن للعلورا و للعقداوي فوه 

نيرنوت إلفي للعورلطن عمور كوم ي للألخم ة لليه اقر  بعع ةكيل  ان خوالح ارلقوا اوة 

نيسوو  ب اخي وو ة، كوويلك نيسوو  هووير للعلوراوو و بأنلوو  عوو جز  عوون نقوودا  إج بوو و كوو فتي 

لويس ؤاو لليه نطرأ فه ذهن للق ةئ كع  هور للةو ح فوه لألخمو ة للعاعورة  ب ل وة  

 لليقوتداي قلليه نجتب عن لليس ؤاو للسيي للعلرقفيُ
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ب لعرلطن لل ة ه كوأدل  لاقوو او   ىة ا  اسعليلك نليمر اة في للعرلطن قظلر

اجووري فووه جعتووا للمووودلن قللعة فهوو و اوون أهوو  قووو ئو لإلعووال  للجداوود لليووه أفرمهوو  

ارنتور قحيوى ل،ن،  30ااو ار، قثورة   25للةرلت للست وه فه ا ر ااي لنداي ثورة  

تط بلو  حتث برم لللداد ان للعرلطاتن لل ة تتن لليان اقرارن باقو لألحدلث لليوه نةو

 بع و اراه فه اخيو  للعج اوُ

حتث أن هير للروتوي للجداد  نيعتز ب للداد اون للععتوزلو لليوه نيعلوو فوه وورعي 

نيرنت، قكويل ن  عوو للجعلورة اوا هوير إلللرارح إله للةدث قولرلي نقوه عمر كم ي ل

ل يرقنتوي ل،ن نخ ور ةكاو ً بلو  إلللعلوراي بسلرلي قاسر، كعو  أن الهو  لل وة  ل

ة في للعرلطن؛ عوه ومتو للعل ح ا للة ر: جراد  للتر  للس با، قللع وري للتور  ل 

لعيموو ة للعوورلطاتن اعوو ةكتن  ىحكوو ةتح؛ حتووث نليعوود هووير للروووتوي عووو ىنةووت اسووع

ف عوتن فه لألحدلث قاا قعويل  قنةوتولو  أكلور اون لعيمو ةه  اجورد ايوقوتن ووومتتن لعو  

 نلرضه لل  اخيو  قو ئو لإلعال ُ

 الدراسة:أهمية 

لليي نقر  به اة في للعرلطن فه نسوتط للمر  عوه للعع الو  للعل إبرلم للدقة  -1

 نُارقللقم ا  لليه ال نه اال  للعرلط

نيرنت قاو  فرضويل  اون أنعو ط ن  عوتوي إلاس هعي للي ارلرجت  للةدالي لعم ي ل ىاد -2

ي بوو برو ئو لإلعوال  للجداود قلليوه نيموعال  اوة في للعورلطن فوه إعطو   لل راو

قللسوطي لوجعلرة فه ااا قإني م للعةيري لل ة ه قلليي اياو قح قمو ا ر قالوي  

 بعع كوهُ

حوود كمتوور اوون اوودلةت للعوورلطن للعلرفتووي  ىكعوو  أن اووة في للعوورلطن نقيوور  إلوو -3

قللةسوتي قللا سووتي، كعوو  أنلوو  أاومةت ايا سوو ً لووه اسوويطتا اون خاللووه أن الموور عوون 

للجداود اون لل وة في قلليوه نعولرر بوأن لوه  قم ا ر قلهيع ا نه ان خالح هيل للاوري

 اة في خ اي بهُ
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نيرنت بع  نعيو ه ان اعتزلو قوع و اي رد  ووعةت لوعورلطن أن إلكع  أن كم ي ل -4

اقر  باعر لألخم ة قللقمو ا  لليوه نلعوه بسولرلي قاسور قبي و وي ا داوي قوتووي اق ةنوي 

ي لألحودلث لليوه نغطتو ىبودقةر ليعوجتا للعورلطاتن عوو ىب لرو ئو لألخرى، اعو  أد

ندقة فه اجيعلل  فورة حودقثل  ب ل ورو قلل ورة  قلل تودار الو ً، أق بإحودى هوير 

 للرو ئوُ

قت ال  با س للدقة للويي نقور  بوه  ىاد ىأهعتي دةلوي اة في للعرلطن لورقر  عو -5

لل ووة في لليقوتداووي فووه ال لجووي للقموو ا  قللععوو الو لليووه نخوور للعوورلطن، أ  أنلوو  

 ةداثُنةي م إله نطرار قن

 للدةلو و للس بقي:

 المحور األول: الدراسات الخاصة بصحافة المواطن وأنماط التفاعلية:

: حنوووأثتر لل ووورة  فوووه للعووودقن و ( بعنةةةوا 2016دراسةةةة  إةةةن مبةةةراهيم  إةةةن) -1

 ُ(3)لإلل يرقنتيح

لل عوو  عوون نووأثتر لل وورة  فووه للعوودقن و لإلل يرقنتووي،  ىهوودفت هووير للدةلوووي إلوو

عتاوي اعلووي لوعودقن و لإلل يرقنتوي برلقوا  ىل  دةلوي نةوتوتي عووحتث ق   للم حث بإجر

ا رد  لعد  ع  ، قلويخد  للم حث لويع ة  نةوتو للعمعرن ب عيم ةهو  أدل  لجعوا  863

مجموعة من النتةاج  اةا  مةن أهممةا مةا  ىوتوصلت الدراسة ملللمت ن و قللعلورا و، 

 يلي:

و لإلل يرقنتووي، حتووث لحيووو للخموور نياووري لل اوورن لل ووة تي للعسوويخداي فووه للعوودقن  -

غتوور اةودد  لليرنتووب لألقح، فووه حووتن لل، كعوو  لحيووت ا وو دة لل وورة  ىللعرنموي لألقلوو

نيرنت فه للعرنمي للل نتي، بتاع  ج   فه للعرنمي لألختر  للقو ةئ باسومي إلج  و ارلقا ل

(0ُ6%ُ) 
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راوو و نارعووت ا وو دة للعلوراوو و لليووه اليعوود عوتلوو  للعوودقنرن حتووث لحيوووت للعلو -

(، فوووه حوووتن جووو  و للعلوراووو و %45ُ2باسووومي ) ىاجلرلوووي للع ووودة للعرنموووي لألقلووو

 (ُ%0ُ8للعسيق   ان للعسؤقلتن لليا تياتن فه للعرنمي لألختر  باسمي )

حدقةحللعوورلطن لل ووة هح فووه  ( بعنةةوا :2015دراسةةة  نةةا  اامةةع مسةةماعيع) -2

 ُ(4)للةرلت للسرةي ان قجلي نهر ق د  للرأي لإلعالاه لللربهح

عوورن نعووأ  قنطوورة ظوو هر  اووة في للعوورلطن فووه  ىهوودفت هووير للدةلوووي إلوو

للععوولد لان وو له للةووداث، قذلووك اوون خووالح بتوو ن خ  ئ وول  لل  راووي قلاجيع عتووي، 

ا لوور  اووة في للعووورلطن  ىللعووالم للراوو ه لليةوتووووه لويلوور  عووو ىقلعيعوودو عووو

دل  لاوويمت ن لجعوا قللعرجلت و لليه نؤوس للير لله هر ، قلعيعودو للدةلووي عووه أ

جعتووا أفوورلد عتاووي للدةلوووي أكوودقل باسوومي وقةةد أرمةةرت نتةةاج  الدراسةةة أ   للمت نوو و،

حقتقووي اوو   ى( أن للعوورلطن لل ووة ه جوو   اطووالي للوورأي لللوو   لللوو لعه عووو100%)

( ان أفرلد لللتاوي اورقن أن للعورلطن %58ُ7اجري فه ورةا ُكع  كع ت للاي ئم أن )

ليوت زارنتووي أحت نوو  كلتوور  بأخموو ة قأفووال  حوورح لألقضوو ي فووه لل ووة ه اووزقد للقاوورلو ل

 ورةا ُ

حف عوتووي للعوورلطن  ( بعنةةوا :2015دراسةةة مةةريم محمةةد محمةةد صةةال  العجمةةي) -3

 ُ(5)لل ة ه كع دة الورا و لويغطت و لل ة تيح

ف عوتووي للعوورلطن لل ووة ه فووه لليغطتووي  ىاوود ىلليلوور  عووو ىهوودفت للدةلوووي إلوو

ذلوكُ  فهدقلفله  ىي قك و ا  اقداه ان الورا و قلليلر  عولإلعالاتي قنقتت  اةير

( 65عتاووي اوون لإلعالاتووتن للسووردلنتتن ) ىب ووويخدل  للعووالم لاويق وو ئه لليةوتوووه عووو

أن نسوومي  وقةةد توصةةلت الدراسةةة ملةةي مجموعةةة مةةن النتةةاج  اةةا  مةةن أهممةةا:إعالاتوو ً، 

لدو اون حجو  لليغطتوي ( ان أفرلد لللتاي ارقن أن أدقلو لان  ح للةدالوي م72ُ3%)

( اون %80للعلوراو و بعو و حوه قآنوه، قأن ) ىلل ة تي، قا ات ان للة ورح عوو

فئي للعمةرثتن ذكرو أنل  نلي  ب وويخدل  أدقلو ققوو ئو لليقاتوي لان و لتي للةدالوي فوه 
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أدل  قظ ئ ل  قاسلرن ليطرار ذلك لاوويخدل  حيوى ا تودقل اون لإلا  نو و للل ئووي لليوه 

 يقات وُقفرنل  نوك لل

 ىحاووة في للعوورلطن قاوود ( بعنةةوا :2015دراسةةة ياسةةين بدم بإةةاطي مصةةري) -4

 ُ(6)لليغتتر فه للعجيعل و لللربتيح ىقدةنل  عو

أهو  للعمو اتن قللعرضورع و لليوه اوي   ىلليلور  عوو ىهدفت هير للدةلووي إلو

نوودلقلل  فووه قووو ئو لإلعووال  للجداوود قللعيلوقووي بةركووي لليغتتوور قلليةوورح لاجيعوو عه 

قللست وووه فووه لللوو ل  لللربووه، قلليلوور  عوووه أهوو  للعرلقووا قللعوودقن و ذلو لليووأثتر 

 ل يرقنهُإلقلل  عوتي فه لل م   ل

 وتوصلت الدراسة ملي مجموعة من النتاج  اا  من أهمما ما يلي:

أث ةو اة في للعرلطن قعه للجعلرة لللربوه، حتوث مقدنوه ب ألخمو ة قللعلوراو و  -

 او للسورتُقللعلرفي للالماي ليلد

و عدو اة في للعرلطن للجعلرة عوه ن ران للةعوالو لإلعالاتوي قةوو ئو لليلمئوي  -

 قلليةمتر، قلليه حعوت فه طت نل  ال نه لاويقالح قلليةرة قلليطرةُ

 Kristoffer Holt&Michaelاريإةةتوفرهولتم ماي ةةع اارلإةةو  دراسةةة -5

Karlsson (2015 بعنةةةوا )ة في: كتووو  اقووور  :حلألحووودلث لللعووورلئتي فوووه لل ووو

 ُ(7)للعرلطارن لل ة ترن بلرن أخم ة للسراد؟ح

هوودفت هووير للدةلوووي إلووه نةوتووو امووعرن أةبلووي نعوو ذم اوون اووة في للعوورلطن 

للسووراداي عموور لإلنيرنووت ،حتووث نوو  لليركتووز عوووه ا وو دة لألخموو ة للرقعتووي فووه ععوتووي 

لست ووتي ل وة في ااا لألخم ة، قك ن لليس ؤح للرئتسه للير للدةلوي هر: ا  لألهعتي ل

 للعرلطن؟ُ

ن اعتوورن إلوه ناو قح تن لل وة تتأن للعورلطا وأسفرت نتاج  هذه الدراسة ملةي:

نقوو ةار عوون للقمو ا  للست وووتي أق للسوووط و  نقنقودا  لألخموو ة للخ ت وي قنوو دةلً اوو  اقودار
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للعةوتي، أق لألخم ة للعيلوقي ب ألكخ ص للعيمرةان ان للقورلةلو لليوه نيخوي بعوأنل ، 

 ع ط هُل ي بي هر لألوور  للعخ ه قللغتر متن أن للاعط للغ لب عوه لكع  ن

ل يرقنتوووي إلحلنج هووو و للعووودقن و ل( بعنةةةوا : 2014دراسةةةة أيإةةةر شةةةاار   ةةةر) -6

 ُ(8)لللرلقتي فه ارقله بورغر قللعم ي لللرلقتي لوعلورا نتيح

لرلقتوي ل يرقنتي للإلهدفت هير للدةلوي إله الرفي لانج ه و للل اي لوعدقن و ل

فوه اورقله بووورغر قللعوم ي لللرلقتووي لوعلورا نتوي، قلل عو  عوون خ و ئر للعوودقنتتن 

لللرلقتتن قعالقيل  بي ران لانج ه و، قلعيعودو للم حلوي عووه للعوالم للراو ه، كعو  

وتوصةةلت الدراسةةة ملةةي لعيعوودو عوووه أدل  نةوتووو للعمووعرن لدةلوووي اجيعووا للمةووث، 

 مجموعة من النتاج  من أهمما:

نيرنووت إلووه نغتتوورلو جيةاووي فووه إلللوورة  للي ارلرجتووي لليووه أن حيلوو  نقاتوو و لأدو ل -1

اجو ح لإلعوال  لإلل يرقنوه، فقوود لنل سوت عووه عا اوور لللعوتوي لإلعالاتوي فأاوومح 

للجعلوورة هوور للعروووو قللعيوقووه فووه للرقووت ن سووه عموور للجتووو للجداوود اوون لإلعووال  

 لإلل يرقنهُ

و إلووه ج نووب للعوودقن و، نعلوووت فووه نعلووو اووة في للعوورلطن لللداوود اوون لليطمتقوو  -2

كم  و لليرلاو لاجيع عه قان أكلره : لل تس برت، قنوراير، قارنتور ، قاو ي 

 وتمس( فمالً عن للعايدا و قارلقا للرا هُ

ح نرظتووو  قوووو ئو لإلعوووال  لليقوتداوووي  ( بعنةةةوا :2014دراسةةةة مبةةةراهيم بع يةةة  ) -7

 ُ(9)لعم اتن )لل ة تتن للعرلطاتن( ح

عقووو ح لليركتوووز عووووه ظووو هر  لانووودا م بوووتن امووو اتن لل وووة تتن اةووو قح هووويل لل

للعةيرفتن قحلل وة تتن للعورلطاتنح، فوه اخيوو  قوو ئو لإلعوال  للجداود  قلليقوتداوي، 

عوه امو اتن للجعو هتر  -قاوتع  لل م ئت و –حتث لرحظ أن لعيع د قو ئو لإلعال  

للقاوورلو قلل موو ئت و  قوود لمدلد بعوو و بوو ةم فووه للسووارلو لألختوور ، فق اووت لللداوود اوون
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بووإطالم اموو دةلو نة ووز لألفوورلد عوووه إنيوو م اموو اتن قإةووو لل  عموور ةقلبووط قارلقووا 

اععت خ ت  ً ليلك، ورل  ك نوت هوير للعمو اتن ن راو ً أق اورةلً أق نسوجتالو 

فتدارُ قان لألكتد أن هير لله هر  للجداد  قد برمو بسمب لليطرة لليي كلدنه نقاتو و 

الق  عوووه ماوو د  إقموو ح لألفوورلد عوووه لووويلع ح نطمتقوو و قارلقووا لان وو ح للجداوود ، عوو

لليرلاو لاجيع عه، لليه ج  و ب للداد ان للعتزلو لليه ل  ن ن ارجرد  فوه قوو ئو 

لإلعال  لليقوتداي عوه غرلة للي  عوتي قفسح للعج ح لععو ةكي للجعو هتر فوه للعمو اتن 

 لإلعالاتيُ

ارلقوا اوة في للعورلطن ح ( بعنةوا :2013). Fico,et allفريةدري  ف ةو دراسةة -8

 ُ(10)حكمدلئو للعلورا و قنغطتي اة  للراا و للعيةد  لوة را و للعةوتي

إجورل  اق ةنوي بوتن ارلقوا ل وة في للعورلطن قأخوري  هودفت هوير للدةلووي إلوه

( ارقلو ً ل وة في 48ل ة  اراتي قأومرعتي، حتث أجرو للدةلوي نةوتو اموعرن )

( اون لل وة  للتراتوي لورقور  عووه 138ة  لألوومرعتي، )( ان لل 86للعرلطن، )

وتوصةلت الدراسةة ملةي مجموعةة مةن لاخيال  فه نغطتي قنا قح كو االو  لألخمو ة، 

 النتاج  اا  من أهمما:

 أن ها ت لخيالف و بتن ارلقا لألخم ة قارلقا اة في للعرلطن فه للعةيريُ -

مو ة لوعورلطن قل الو  أخموو ة أن ارلقوا اوة في للعورلطن هوه بوودلئو لوعلوراو و قلألخ -

 غتر ك اوي لعله  لل ة ُ

 ( بعنةوا :2013). Hans k.Meyer & Haidan Huهةان  وهايةدا  دراسةة -9

 ُ(11)حلل رة للاعطتي بتن للجاستن قاة في للعرلطن ح

هوودفت هووير للدةلوووي إلووه لخيموو ة ن  عووو للجعلوورة اووا ارلقووا اووة في للعوورلطن 

 نووب للخموور اوون حتووث اسوويري للع وودلقتي فووه نيرنووت باوو   عوووه نووري كإلعوووه كووم ي ل

لألخموو ة قدةجووي للي  عووو قللععوو ةكي قللةموورة لاجيعوو عه، قهووو اخيووو  للي  عووو 
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قللععوو ةكي بوو خيال  نووري لل  نووب ووورل  كوو ن ةجووالً أ  لاوورأ ، قهووو اعتووو للجعلوورة 

لوي  عو اا ان اع ةكه فوه ن وس نرعوه أكلور اون غتورر؟، قهوو هاو ت لعيقو د بوأن أحود 

أكلوور خموور  اوون غتوورر؟، قلعيعوودو للدةلوووي عوووه أدل  لاووويمت ن كووأدل  لجعووا للاوورعتن 

للمت ن و قللعلورا و ان للجعلرة ققت س ادي ن  عوه اا للعةيري للعقود  عمور ارلقوا 

: للاسو   كو نرل أكلور لوويخدلا ً لوعةيوري وتوصلت الدراسة ملةي أ اة في للعرلطاتن، 

وةموورة لاجيعوو عه قكوو  فتي ا وو دة للعقوود  عموور اووة في للعوورلطن، قذلووك نهوورلً ل

 للعلورا و لل ة تيُ

حأي  ( بعنةةوا :2013). Henrik O,Renbringهنريةة م ورينبةةر  دراسةةة -10

ن رن للعلاتووترلل ووة  اع ااووه أن أفلووو اوو  هوور أفمووو ااووه؟ كووه  اع اووك للقتوو   بووه،

 ُ(12)قاة في للعرلطن فه وت دقح أقةقبتيح

لللعوو للورظت ه فوه قوو ئو لإلعوال  هدفت هير للدةلوي إله لل ع  عون قرلعود 

قذلك ان قجلي نهر لل ة تتن للعلاتتن، حتث ق   للم حث بإجرل  عدد اون للعقو بالو 

( اق بوي قذلك اا اجعرعي ان لل ة تتن للعلاتتن قللعيخ  تن 63للعيلعقي قدةه  )

بوودلن أقةقبتوي، حتوث  6عمر ارلحو للةت   للرظت تي قعمور قوو ئو لإلعوال  قذلوك فوه 

ن لليس ؤح للرئتسه للير للعق بوي ايعلالً فوه: او  للويي ن لووه اجلووك نيعتوز أق نخيوو  ك 

وتوصلت هةذه الدراسةة ملةي نتيجةة هامةة تمثلةت عع  ا لوه للعرلطارن لل ة ترن؟! ، 

ضرقة  نرلفر لاحيرلفتي قللعلاتي لل ة تي قاودي نورلفر هوير للعلاتوي لودي ك نوب  في

 للخمر أق للعرضري لل ة هُ

حنووأثتر ( بعنةةوا :2013). Rebecca Bengtsson دراسةةة ربي ةةا بينجتإةةو  -11

للمث للعم كر عوه للعع ةكي للعدنتوي: دةلووي ح لوي لرلقوا اوة في للعورلطن فوه ا ور 

 ُ(13)قورةا ح

ولت هير للدةلوي إله اا قعي لويخدل  للاقو للةه لألحدلث ان قموو للعورلطاتن 

لاجيعو عه، حتوث ةكوزو للدةلووي عووه لل ة تتن فه ا ر قورةا  ليةقت  لليغتتور 
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لاعيعوو د عوووه اووة في للعوورلطن ب عيم ةهوو  ععووالً اوون أععوو ح للععوو ةكي للعدنتووي، كعوو  

هدفت إله فل  أفمو لدقة للعرلطاتن لل ة تتن فه نغتتر للعجيعا ان خوالح نرظتو  

 نُتعووودد اووون للعقووو بالو للعخ وووتي اوووا للعووورلطاتن لل وووة تتن قلل وووة تتن لليقوتووودا

أن دقة اة في للعرلطن ل  اقي ور  لدراسة ملي عدة نتاج  اا  من أهمما:وتوصلت ا

عووووه نغطتوووي لألحووودلث قاووو  اخووور للععووو ةكي للعدنتوووي فوووه ا ووور قوووورةا  خوووالح 

لاني  ضوو و لألختوور  فقووط بووو لايوود هوويل للوودقة إلووه نغطتووي جرلنووب أخووري فووه للرقووت 

 للة لهُ

حلنج هووو و للعوووم    ( بعنةةةوا :2013دراسةةةة نمةةةا الإةةةيد عبةةةد المع ةةةي أ مةةةد) -12

 ُ(14)للع ري نةر اة في للعرلطن عوه كم ي لإلنيرنتح

هدفت هير للدةلوي إله قت س لنج ه و للعم   للع ري نةر اوة في للعورلطن 

لليوه  قلإلكو  لت وعوه كوم ي لانيرنوت قإلقو   للمور  عووه أكو  ح اوة في للعورلطن 

لعورلطن عووه لل وا عي نرلجلل ، كيلك ةاد لليغترلو لليه أحودثيل  ظو هر  اوة في ل

لإلعالاتي، ققد قظ ت للدةلوي االم للعسح لإلعالاه بعوقته للراو ه قلليةوتووه، اون 

خووالح أدل  لاوووويمت ن عووووه عتاوووي ععووورلئتي اوون للعوووم   للع وووري اسووويخداه كوووم ي 

ًً ايورلق  أععو ةه  بوتن )400لانيرنت قرلال  ) ً وقةد توصةلت  وواي(،35-18( امةرث 

 لنتاج  اا  من أهمما:الدراسة ملي مجموعة من ا

أن نسوومي كمتوور  اوون للعووم   للعمةوورثتن لهيعووت بعي بلووي اووة في للعوورلطن، ققوود 

لحيوووت ارلقووا لليرلاووو لاجيعوو عه للعرنمووي لألقلووه اوون ن مووتو للعمةوورثتن لعرلقووا 

( بأعوى نسوب للعي بلوي اون R.N.Nاة في للعرلطن، قحهت كم ي ةاد لإلخم ةاي )

 خالح ني ئم للدةلويُ

حنغطتووي قووو ئو :(بعنةةوا 2013). Yomna Elsayed ة يمنةةي الإةةيددراسةة -13

 ُ(15)ح لإلعال  لعرجي لللرةلو: لل تسمرت قنأثترر عوه  لل ة في لاجيع عتي
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ووولت هووير للدةلوووي إلووه اا قعووي ظلوورة أكوو  ح جداوود  اوون اووة في للعوورلطن 

 جوي ارلكمي لعرجي لللرةلو لليوه لجي حوت لللو ل  لللربوه قا ور، قلليوه أدو إلوه للة

للعوةي لوة رح عووه لليةودال و لل رةاوي لالحيج جو و، فموالً عون اوو  لل جور  لليوه 

وتوصلت الدراسةة ملةي  نركيل  قك او لألنم   لليقوتداي لليه نسيلدفل  لألنهعي للقعلتي،

أن اووة في للعوورلطن لووويط عت لاوووي  د  اوون مجموعةةة مةةن النتةةاج  اةةا  مةةن أهممةةا:

تث لوويط عت كوم ي ةاود لإلخم ةاوي للع وراي أثاو   لويخدل  للعوم  و لاجيع عتوي،ح

أحووودلث لللووورة  للع وووراي اووون لوووويقط   ايووو بلتن للووو  اي ووورم عووووه كموووري للعرلقوووا 

لال يرقنتوووي لألكلووور نقوتداوووي،كع  الووووت للعوووم ي للع ووودة للرئتسوووه إلاووودلد للعيووو بلتن 

 ب ألحدلث فه ظو ح لي ان لل رلغ للست وه قلألااه ققيل ُ

حععوتووي إنيوو م اووة في ( بعنةةوا :2011) .Mary Boek كدراسةةة مةةاري بةةو -14

 ُ(16)لل تدارح

حتث ق   للم حوث بيةوتوو لألدبتو و للعيلوقوي بيلراو  لل تودار قاوة في للعورلطاتن 

لقيوورلن ن ارلرجتوو  قعا اوور للسوووطي فووه للسوورد، حتووث أثميووت نيوو ئم هووير للدةلوووي أن 

جداود  نيتجوي لهلورة قاورلو  لل تدار اا اة في للعرلطن ا يح للم   أا   لوويرلنتجت و

أاغر حجعو ً قأخو  قمنو ً، وولوي لاوويخدل  قااخ موي للي و وي، كعو  نسوعح بععو ةكي 

 لألخم ة للعرئتي بطراقي غتر اسمرقيُ

ح اوة في  ( بعنةوا :2010).Kelly Kaufhold, et all دراسة ايلي وب رو  -15

قوي ب لعلرفوي قللععو ةكي للعرلطن قللداعقرلطتي: كت  اقد  للعسيخدارن لألخمو ة للعيلو

 ُ(17)للست وتيح

أثميوووت هوووير للدةلووووي اووودي اسووو هعي لل وووة في للعلاتوووي فوووه نرووووت  للعرلطاوووي 

قللداعقرلطتووي بعوو و قلضووح، قل وون لنيعوو ة لألخموو ة للعقداووي اوون للعسوويخداتن عوووه 

لإلنيرنووت جلوووت هاوو ت نسوو ؤح اوو  إذل كوو ن للعوورلطن لل ووة ه اسوويطتا أن اقوور  بووا س 

قد ن  لليةق  ان ا دلقتي لويخدل  كال اون لل وة في للعلاتوي قاوة في للدقة أ  ا؟، ق
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للعوورلطن قعالقيلوو  ب ووو اوون للعلرفووي قللععوو ةكي للست وووتي، ف ووويخدل  لل ووة في ااووي 

نعأنل  ارنمط ووومت ً بعلرفوي للعورلطن للست ووتي، بتاعو  نرجود عالقوي لاج بتوي قراوي بتالو  

رنوتُ قل ون لألخمو ة للعلاتوي للعقداوي اون قبتن للعسيرا و لألعوى لوعع ةكي عمور لاني

خالح قو ئو لإلعال  أثرو بع و كمتر عوه للعلرفي قللععو ةكي للست ووتي لوعورلطاتن، 

قفه للرقوت للةو له نجود أن ثقوي للعسويخد  قود ملدو فوه لألخمو ة لليوه نورنمط ب وة في 

 للعرلطن قللعع ةكي عمر لانيرنتُ

ح للعيغتوورلو للعووؤثر  عوووه  بعنةةوا :( 2007دراسةةة ممةةا عبةةد المجيةةد صةة   ) -16

 ُ(18)للي  عوتي فه للاعر لل ة ه عوه كم ي لانيرنت ح

ووولت هووير للدةلوووي إلووه نةقتوو  هوودفتن ةئتسووتن قهعوو  لل عوو  عوون للعيغتوورلو 

قلللرلاو للعخيو ي لليوه نوؤثر فوه اسويرا و للي  عوتوي لليوه نرظ لو  للعرلقوا لإلعالاتوي 

يغتورلو لليوه نوؤثر فوه اسويرا و للي  عوتوي لليوه عوه كم ي لانيرنت قلل عو  عون للع

وقةد توصةلت ادةكل  اسيخدارل هير للعرلقا قلليوأثترلو لإلاج بتوي لليوه نيرنوب عوتلو ، 

 هذه الدراسة لمجموعة من النتاج  اا  من أهمما:

أن أكلوور نطمتقوو و لان وو ح للالنزلااووه لليووه قظ يلوو  للعرلقووا لإلعالاتووي نعلوووت فووه  -

يرقنتي اوتل  للقرلئ  للمراداي نوتل  نرظت  إا  نتي نيتح لوعسويخد  إةوو ح للعايدا و لال 

 ه  فه للعرقا لعسيخد  آخر قإض في نلوت  عوتل ُرؤلل  ةي لليه اق

جوو  و إا  نتووي للمةووث للوويلنه دلخووو اةيووري للعرقووا فووه اقداووي آلتوو و للووية   بتاعوو   -

ةووث للخوو ةجه فووه كووم ي لنخ مووت فووه للعق بووو نسوومي للعرلقووا لليووه ق اووت بيرظتوو  للم

 للراب، قج  و فه للعرنمي للل للي خدا و للية   فه نع تو للعةيريُ

: ح للي  عوتووي فووه للعرلقووا لإلخم ةاووي ( بعنةةوا 2001دراسةةة نجةةوي عبةةد الإةة م ) -17

 ُ(19)عوه كم ي لإلنيرنتح
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 نراوت هير للدةلووي إلوه أن لل وة في لإلل يرقنتوي ا نسويلعر لإلا  نو و لليوه نيتةلو 

لللوورة  للرقعتووي، قأن غ لمتيلوو  انلووي  بإق اووي قوووتوي لن وو ح ثا ئتووي لانجوو ر بتالوو  قبووتن 

للعيوقووه، بووو ن ي ووه باعوور آةل  اةرةالوو  دقن لاهيعوو   بوووةل  للجعلوورة، قأن اسوويري 

للي  عوتي بتن للق ةئ قنر للع د  للخمراي ك ن فوه أدنوه اسويرا نه، بسومب لجرئلو  إلوه 

 رعي ان للجراد  للرةقتيُإع د  نعر للاسخي للعطم

المحةةور الثةةاني: الدراسةةات الخاصةةة بنيريةةة ترتيةةع األولويةةات وع قتمةةا بالصةةح  

 عامة وصحافة المواطن  اصة:

حدقة لل وة  لال يرقنتوي  ( بعنةوا :2015دراسة عدالت عبد المع ةي اليةي) ) -1

 ُ(20)لل وسطتاتي فه نرنتب لألقلرا و نةر للقم ا  لاقي  داي للعةوتيح

ووولت هووير للدةلوووي إلووه لليلوور  عوووه دقة لل ووة  لإلل يرقنتووي فووه نرنتووب 

لألقلرا و نةر للقم ا  لاقي  داي، قدةجي لاهيع   لليه نرلتلو  لل وة  لإلل يرقنتوي 

لوقم ا  لاقي و داي للعةوتوي، قاودي لهيعو   للجعلورة لل وسوطتاه ب لقمو ا  لاقي و داي 

، قلووويخدات اووالم للعسووح لإلعالاووه، قنوو  للعةوتووي، قنايعووه إلووه للدةلووو و للراوو تي

جعووا للمت نوو و ب ووويخدل  ثووالث أدقلو هعوو : نةوتووو للعمووعرن قلووويع ة  لاويق وو   

 وتوصلت الدراسة ملي مجموعة من النتاج  أهمما:قللعق بوي، 

أن دةجي اي بلي للعمةرثتن لوقم ا  لاقي  داي عمر لل ة  لإلل يرقنتي لل وسوطتاتي  -

ي إلوه عود  قجورد عالقوي ذلو دالوي إح و ئتي بوتن نرنتوب لل وة  ااخ مي، ب إلض ف

 لإلل يرقنتي لل وسطتاتي لوقم ا  لاقي  داي للعةوتي قنرنتمل  لدي للعمةرثتنُ

حال لجوووي لل وووة   ( بعنةةةوا :2015دراسةةةة نةةةدي علةةةي مصةةة في المصةةةري ) -2

 ُ(21)اا ارح 25للع راي لعع الو اةدقدي للدخو بلد ثرة  

ي إلووه لليلووور  عووووه طمتلووي للعل لجوووي لل وووة تي لععووو الو هوودفت هوووير للدةلوووو

اا ار، قلعيعدو عوه االم للعسح لإلعالاه، اون خوالح  25اةدقدي للدخو بلد ثرة  
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( عوددلً، اون اوة  327نطمت  نةوتو للعمعرن عوه عتاي ععورلئتي اايهعوي بوغوت )

ت وتوصةةةل، 2014قحيوووى  2011لألهووورل ، قللتووور  للسووو با، قللرفووود، فوووه لل يووور  اووون 

أن اووةت ي لألهوورل  ك نووت لألكلوور لهيع اوو ً  الدراسةةة ملةةي عةةدة نتةةاج  اةةا  مةةن أهممةةا:

(، نويلووو  اوووةت ي للتووور  للسووو با باسووومي %40ُ6بععووو الو اةووودقدي للووودخو باسووومي )

(، كع  نم ااوت %24ُ5(، بتاع  ج  و اةت ي للرفد فه للعرنمي للل للي باسمي )34ُ8%)

عتوو ً قكت توو ً بووتن اووة  للدةلوووي قذلووك قفقوو ً طمتلووي لليغطتووي لل ووة تي للووير للقموو ا  ك

 ليرجه كو اةت يُ

حلل ووة في لإلل يرقنتووي  ( بعنةةوا :2014دراسةةة فاطمةةة نبيةةع محمةةد الإةةرو ي ) -3

 ُ(22)قنرنتب أقلرا و قم ا  للعم   لاجيع عتيح

هدفت للدةلوي إلوه لليلور  عووه اودي لن و م أقلراو و لل وة  لإلل يرقنتوي اوا 

للقم ا  لاجيع عتي، حتوث طمقوت للدةلووي لليةوتوتوي عووه )ارقوا أقلرا و للعم   نةر 

برلبي ا رلقي، قارقا بر قطو، قجراد  للمع ار، قجراد  للتر  للسو با(، حتوث نو  

وواي اعون اي و ةرن لل وة   35-18لليطمت  عوه عتاي ععداي ان للعم   اون وون 

للقمووو ا   اجوووه : وتوصةةةلت الدراسةةةة ملةةةي عةةةدة نتةةةاج  اةةةا  مةةةن أهممةةةالإلل يرقنتوويُ

(، نوتلوو  للقموو ا  %34للست وووتي فووه اقداووي لهيعوو   لل ووة  اةووو للدةلوووي باسوومي )

(، كعو  لةن لوت نسومي %12(، ث  للقم ا  لاجيع عتوي باسومي )%13لاقي  داي باسمي )

 للع د  لإلخم ةاي بدةجي كمتر ُ

حال لجووووي لل ووووة في  ( بعنةةةةوا :2013دراسةةةةة هالةةةةة بإةةةةيوني محمةةةةد اتااةةةةت ) -4

تووووي لقموووو ا  للعووووم   للجوووو اله لاجيع عتووووي فووووه ضوووور  نهراووووي نرنتووووب لإلل يرقن

 ُ(23)لألقلرا وح

هوودفت هووير للدةلوووي إلووه لليلوور  عوووه كوو و للعل لجووي لل عتووي قلل ت تووي لقموو ا  

للعووم   للجوو اله لاجيع عتووي للعطرقحووي فووه اووة  للدةلوووي، قكوويل لليلوور  عوووه 

تيل  لل ، قنعلوت عتاي للدةلووي نرنتب أجاد  للعم   للج اله لاجيع عتي با   عوه أهع
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فه اجعرعي ان للعرلقا لال يرقنتي لملض لل ة  الو لألهرل ، قللرفد، قللع ري 

وتوصلت الدراسةة للتر ،حتث طمقت للم حلي دةلويل  عوه عتاي ان طال  للج ال و، 

( %30جو   لل سو د فوه لليرنتوب لألقح باسومي ) ملي مجموعة مةن النتةاج  اةا  أهممةا:

(، ثوو  للمط لووي باسوومي %28ُ3ألجاوود  اووة  للدةلوووي، نالهوو  لللاوو  باسوومي ) ب لاسوومي

(، %6ُ5(، ثووو  إداووو ن لإلنيرنوووت باسووومي )%14ُ4(، ثووو  لليطووور  باسووومي )12ُ5%)

 (ُ%2ُ8(، ث  لللجر  باسمي )%3ُ6قلليةرش باسمي )

 حاوة في ( بعنةوا :2011) Kirsten A. Johnsonايرسةتن  ونإةو   دراسةة -5

قضوووا لألجاووود ( قلانيخ بووو و للرئ ووووتي للووو   )لألععووو ح دقح للعووورلطن، ققضوووا جووو

 ُ(24)ح2008

هودفت هوير للدةلووي إلووه الرفوي نوأثتر أجاود  لل ووة في عووه أقلراو و للعوورلطاتن 

( اون خوالح قتو س قنةوتوو ةدقد أفلو لل  لليوه 2008حرح لانيخ ب و لألارا تي عو   )

قنتوي، ققود بوغوت عتاوي هوير لإلل ير CNNنأنه عمر قو ئو للمراد لإلل يرقنه ل و ةي 

وقد توصلت مجموعة مةن النتةاج  اةا  ( ةو لي ان للمراد لإلل يرقنه، 329للدةلوي )

 من أهمما ما يلي:

ج  و ةدقد أفل ح للعرلطاتن حرح للعركح للجعلورةي جورن او كتن ب لسووب، قذلوك  -

ه ارجوا إلوه للطراقوي لليووه نا قلوت بلو  لل ووةت ي هوير للعخ وتي عوووه ع وس او  نا قليوو

لل ةت ي لعخ تي للعركح للداعقرلطه ب ةلت أقب او ، قلليوه جو  و ةدقد أفل للو  اون 

 قمو للعرلطاتن ب إلاج  ُ

حدقة لل ووة في للع وراي فووه  ( بعنةوا :2009دراسةة نديةة عبةةد النبةي القا ةةي ) -6

 ُ(25)نرنتب أقلرا و للجعلرة نةر قم ا  لإلاال  لاجيع عه فه ا رح

يلور  عووه ق ئعوي أقلراو و لاهيعو   بقمو ا  لإلاوال  هدفت هير للدةلوي إلوه لل

لاجيعوو عه قلل ووة  للع ووراي خووالح فيوور  للدةلوووي، ققوود لووويل نت للم حلووي بعووالم 

للعسح للتاي ان للجعلرة للع ري، ققود لكويعوت لللتاوي لليةوتوتوي عووه ثوالث اوة  
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، للعيم دلويهوه )لألخمو ة، قللرفود، قللدوويرة(، ب إلضو في إلوه لوويخدل  اوالم لللالقو و 

 وقد توصلت مجموعة من النتاج  اا  من أهمما ما يلي:

اجوو به ضوولت  بووتن أجاوود  لل ووة  للع ووراي اوون ن حتووي قأجاوود  إقجوورد لةنموو ط  -

 للجعلرة ان ن حتي أخريُ

ارجد عالقي لةنم طته بتن دةجي للع دلقتي لليه نةهوه بلو  لل وة  لودي للجعلورة  -

 ف   اا أجاد  ان جعلرةه  ان ن حتي أخريُان ن حتي ققدة  هير لل ة  عوه لليرل

حدقة لل وة في للوتمتوي فوه نرنتوب  ( بعنوا :2008دراسة محمد عوض ال وافي ) -7

 ُ(26)أقلرا و للجعلرة نج ر للقم ا  للست وتيح

هدفت هير للدةلوي إلوه لليلور  عووه دقة لل وة في للوتمتوي فوه نرنتوب أقلراو و 

تي، قاوودي إدةلت للجعلوورة عتاووي للدةلوووي للووير للجعلوورة للوتمووه نةوور للقموو ا  للست ووو

للقم ا  ضعن أقلرا نوه، ققود لوويل ن للم حوث ب وو اون للعوالم للعقو ةن ، قذلوك لعسوح 

( 400عتاووي اوون لل ووة  للوتمتووي، قاسووح للجعلوورة عتاووي للدةلوووي ععوورلئت ً قكووعوت )

موعة وقد توصلت مج، ا رد  ان اايسمه للرقلبط قللاق ب و للعلاتي فه ادااي باغ مي

 من النتاج  اا  من أهمما ما يلي:

لست وي للخ ةجتي فه اةت يه للدةلووي قلليوه لها ت ن رم قلضح فه عرن قم ا   -

 لوقم ا  للست وتي للعةوتيُ %19ُ5اقمو  %80ُ5بوغت نسميل  

اج به ضلت  بتن أقلرا و للقم ا  للست وتي للعةوتي قللخ ةجتي فه إقجرد لةنم ط  -

 ي للدةلوي قبتن نرنتب أقلرا و للقم ا  للست وتي لدي للجعلرةُلل ة  للتراتي عتا

ح دقة للقارلو لل م ئتي لللربتوي فوه  ( بعنوا :2007دراسة أ مد محمد عبد هللا ) -8

 (27)نرنتب أقلرا و للقم ا  للست وتي لدي للعرلهقتن ح

ه وولت هوير للدةلووي إلوه لليلور  عووه لللالقوي للعيم دلوي بوتن دةجوي لليركتوز لليوو

نرلتلوو  للقاوورلو لل موو ئتي لوقموو ا  للست وووتي قدةجووي لاهيعوو   قلإلدةلت لليووه ارلتلوو  
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للعرلهقورن لوقمو ا  للست وووتي ن سول ، قلعيعودو هووير للدةلووي عووه اووالم للعسوح، ققوود 

لويخد  للم حث أدلنوه لوويع ة  لاويق و   قلوويع ة  نةوتوو للعموعرن كوأدقلو لجعوا 

 ى مجموعة من النتاج  اا  من أهمما: وقد توصلت الدراسة ملللمت ن و، 

قجوورد لةنموو ط إاجوو به بووتن أجاوود  للقاوورلو لل موو ئتي لللربتووي لوقموو ا  للست وووتي 

قأجاد  للعرلهقتن ب لاسومي للوير للقمو ا ، كعو  نموتن قجورد لةنمو ط إاجو به بوتن كوو اون 

ا نرنتووب للعوورلهقتن قللعمووعرن لوقموو ا  للست وووتي لليووه نيسوو  بوو لقر  قللقموو ا  لليووه 

 نيس  ب لقر ُ

وويرلنتجتي قضوا لألجاود  فوه لحللقمو ا  قبعنةوا :  ( tedesco 2005 (دراسةة  -9

 ُ(28)ح2004لنيخ ب و للرئ وي ع   

هودفت هوير للدةلووي إلوى نرضوتح لللالقوي بوتن أجاود  للعركوح قأجاود  لل ووة في   

اةا  وتوصلت الدراسة ملى مجموعة من النتةاج  ، 2004خالح لنيخ ب و للرئ وي ع   

  من أهمما ما يلي:

قجرد نع به بتن أجاد  للعركح قأجاد  للروتوي خالح للةعووي لانيخ بتوي بعو و عو      -

 ققجرد لةنم ط قرى بتن أجاد  لل ة  خالح للعرلحو للةرجي ان لانيخ ب و ُ 

أن أحوود للعركووةتن لداووه للقوودة  عوووى لليووأثتر فووه أجاوود  قووو ئو لإلعووال  بتاعوو  ل،خوور  -

 بأجاد  قو ئو لإلعال ُ نأثرو أجادنه

ععوتووي قضووا لألجاوود  قلألخموو ة ح ( بعنةةوا :2004وب ةةرو  )  Wantدراسةةة  –10

 ُ(29)للدقلتيح

بةلووت هووير للدةلوووي فووه نووأثتر لألخموو ة للدقلتووي لليووه نيمووعن أحوودلث  عوون دقح  

قكلر  أخرى عوى ععوتي قضا لألجاد   قإدةلت للجعلرة للعةوى ألهعتي هير للدقح 

 1998سوومي للوو  قلوومالده ، حتووث نوو  إجوورل  دةلوووي نةوتوتووي خووالح عوو   قللعوولر  ب لا
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كع  ن  إجرل  دةلوي اتدلنتي عوى عتاي اون للجعلورة،  ABC  CBS  CNNلعم  و ِ

 وتوصلت الدراسة ملي مجموعة من النتاج  اا  من أهمما ما يلي:

للودقح بعو و كوع  ملدو لليغطتوي لإلعالاتوي للسوومتي لدقلوي او  كوعو  ف ور لألفورلد بلوير  -

 وومهُ

إن قو ئو لإلعوال  للو  نوأثتر عووى إدةلت لألفورلد لعودى أهعتوي للودقح قلألاو  ب لاسومي  -

 لوراا و للعيةد    كع  أنل  لل  نأثتر عوى إدةلكل  بع و وومه ُ

 لليلوت  عوه للدةلو و للس بقي: 

اوون خووالح لووويلرلن لليوورلث لللوعووه قللدةلووو و للسوو بقي للخ اووي بعرضووري 

وي، نمتن لوم حث أنل  ج  و ايارعي اون حتوث للعرضوري، لللود ، قكويل ب لاسومي للدةل

لوعا هم للعسيخداي قبلض لإلجرل لو للعالجتي، ققد أف د هويل لليورلث لللوعوه للم حوث 

 يث تبين للبا ث من   ل الرؤية النقديةة  كلترلً فه نةداد ارضري للمةث قاع ويه،

 لمذه الدراسات ما يلي:

لدةلو و ادي ف عوتي للعرلطن لل ة ه فه لليغطتوي لإلعالاتوي، قكويل نا قلت بلض ل -

اة قلووي بلووض للدةلووو و لعلرفووي أهوو  للعموو اتن قللعرضوورع و لليووه نوو  نوودلقلل  فووه 

قو ئو لإلعوال  للجداود قللعيلوقوي بلورةلو للربتوا لللربوه، ب إلضو في إلوه عورن نعوأ  

أن بلمول  ناو قح دةلووي  قنطرة اة في للعرلطن فه للععلد لان و له للةوداث، كعو 

الرفووي لانج هوو و للل اووي لوعوودقن و لال يرقنتووي، كعوو  أن بلووض هووير للدةلووو و ق اووت 

بإجرل  اق ةني بتن ارلقا ل ة في للعورلطن قأخوري ل وة  اراتوي أق أوومرعتي، كعو  

نا قلت بلض للدةلو و قت س لنج ه و للعم   للع وري نةور اوة في للعورلطن عووه 

  ح اووة في للعوورلطن قلإلكوو  لت و لليووه أكوو إلقوو   للموور  عوووه كووم ي لانيرنووت، قكوويل

نرلجللوو ، ب إلضوو في إلووه لل عوو  عوون للعيغتوورلو قلللرلاووو للعخيو ووي لليووه نووؤثر فووه 

 اسيرا و للي  عوتي لليه نرظ ل  للعرلقا لإلعالاتي عوه كم ي لانيرنتُ
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بعرضوري أا  فتع  ايلو  بيرظتو  نهراوي نرنتوب لألقلراو و فوه للدةلوو و للخ اوي  -

للدةلووووي فقووود لووورحظ أن بلوووض للدةلوووو و هووودفت إلوووه لليلووور  عووووه دقة لل وووة  

لال يرقنتي فه نرنتب لألقلرا و نةر للقم ا  لاقي و داي، قكويل لليلور  عووه طمتلوي 

ااو ار، كعو  أن بلوض هوير  25للعل لجي لل ة تي لعع الو اةودقدي للودخو بلود ثورة  

ة في عوووه أقلراوو و للعوورلطاتن حوورح ه اوودي نووأثتر أجاوود  لل وووووللدةلووو و أكوودو ع

لانيخ بوو و لألارا تووي، قكوويل لاهيعوو   بقموو ا  لإلاووال  لاجيعوو عه، قلليلوور  عوووه 

ادي لن  م أقلرا و لل ة  لال يرقنتي اا أقلرا و للعم   نةر للقمو ا  لاجيع عتوي 

 قللست وتي، قللمةوث فوه نوأثتر لألخمو ة للدقلتوي لليوه نيموعن أحودلث ً عون دقح قكولر 

 أخري عوه ععوتي قضا لألجاد ُ

قلقوود لوووي  د للم حووث اوون هووير للدةلووو و فووه نةداوود ارضووري قاعوو وي للدةلوووي 

للة لتي، قكيل لإلف د  فه با   لإلط ة للاهري قللعالجه للير للدةلووي، قنةداود أهودلفل  

قات غي فرقضل ، كعو  أن للدةلوو و للسو بقي نايعوه إلوه للدةلوو و للراو تي، قني و  

ةلوووي اووا للدةلووو و للسوو بقي فووه أنلوو  نسوويخد  للعووالم للراوو ه أاموو ً، كعوو  أن هووير للد

بلض للدةلو و للس بقي لويخدات للعالم للعسةه، قاالم لللالق و للعيم دلي، كعو  أن 

لمت نو و، لبلض هير للدةلو و لويخدات لوويع ة  لاوويمت ن، قللعق بووي كوأدقلو لجعوا 

لوي  دو للدةلوي للة لتي ان ذلك فوه  قدمعرن، قب إلض في إله لويخدل  أدل  نةوتو للع

 لويخدل  للعالم للعسةه قأدل  نةوتو للعمعرنُ

 اع وي للدةلوي:

طووالي عوووه نيوو ئم للدةلووو و للسوو بقي نمووتن نوودة  للدةلووو و لللربتووي فووه ابلوود ل

اج ح اوة في للعورلطن عووه للورغ  اون أن اوة في للعورلطن ظلورو ليرلكوب ارجوي 

يه لجي حت للل ل  لللربه قا ر، كع  لرحظ أن بلوض للدةلوو و لللرةلو لللربتي قلل

لللربتي نا قلت لنج ه و للعم   للع ري نةر اوة في للعورلطن، كعو  نموتن أن بلوض 
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للدةلو و ق ات بإجرل  اق ةني بتن ارلقوا اوة في للعورلطن، قأخوري ل وة  اراتوي 

 قأومرعتيُ

قلراووو و فوووه كعووو  ايموووح أن الهووو  للدةلوووو و قووود قظ وووت نهراوووي نرنتوووب لأل

ارضرع و ايارعي ذلو اوي بدقة لل وة  لال يرقنتوي فوه نرنتوب لألقلراو و نةور 

للقمووو ا  لاقي ووو داي، قكووويل لليلووور  عووووه أقلراووو و للعووورلطاتن حووورح لانيخ بووو و 

 لألارا تي، قلاهيع   بقم ا  لإلاال  لاجيع عه، قبلض للقم ا  للست وتيُ

لانيرنووت بعوو و ايزلاوود بعوو  كعوو  ايمووح لووويخدل  للجعلوورة للع ووري لعووم ي 

نةيري عوتوه للعوم ي اون لللداود اون للعرلقوا لإلخم ةاوي، قارلقوا لليرلاوو لاجيعو عه 

للعيلوودد ، كعوو  ايمووح ناوو اه خ اووتي للي  عوتووي اووا قووو ئو لإلعووال  للجداوود، قلليووه نلوود 

 اة في للعرلطن قلحد  اال ُ

  اوة في للعورلطن لاهيعو   بأقلراو و قمو اإلوى ققد لفيقدو للدةلو و للسو بقي 

قأنعوو ط للي  عوتووي للعرظ ووي بلوو ، عوووه للوورغ  اوون لانيعوو ة للعيزلاوود ،لتوو و للي  عوتووي 

للعسيخداي فه لل ة  قللعرلقا لإلل يرقنتي، قب لي له قجد للم حوث ضورقة  لليلور  

عوووه أقلراوو و قموو ا  اووة في للعوورلطن قأنعوو ط للي  عوتووي بلوو ، قا وو دة للعلوراوو و 

في لللالق و لاةنم طتي بتن للعرضورع و قللقمو ا  لليوه نطرحلو  لل ة تي، قكيل الر

اووووة في للعوووورلطن، قبووووتن كووووو اوووون أنعوووو ط للي  عوتووووي للعسوووويخداي فووووه ناوووو قح هووووير 

للعرضرع و، قلللد  ان اع ةكيل ، ب إلض في إلوه الرفوي لللالقو و لاةنم طتوي بوتن 

، قبوتن كوو اون أنع ط للي  عوتي للعسويخداي فوه ناو قح للعرضورع و عووه برلبوي كو ةت

 لللد  ان اع ةكي هير للعرضرع و، قطراقي عرضل ُ

مةةا أولويةةات ق ةةايا قنيعةوورة اعوو وي للدةلوووي فووه لليسوو ؤح للرئتسووه لليوو له: 

 صحافة المواطن وأنماط التفاعلية وطبيعة المصادر المورفة بما؟

 تمدف هذه الدراسة ملي التعرف علي:أهدل  للدةلوي:  
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 نطرحل  اة في للعرلطنُللعرضرع و قللقم ا  لليه  -1

 ا  دة للع د  لل ة تي لليه نليعد عوتل  اة في للعرلطنُ -2

 ا  دة للعلورا و لليه اة و اال  للعرلطن للعع ةت عوه الورا نهُ -3

 ادي لهيع   لألق لت  باعر لألخم ة قللعرضرع و عوه برلبي ك ةت ب لع ري للتر ُ -4

 طراقي عرن للعرضرع و للعاعرة  عوه برلبي ك ةتُ -5

 ري لليغطتي لل ة تي لوعرضرع و للعاعرة  عوه برلبي ك ةتُن -6

 لنج ر لليغطتي لوع د  لل ة تي للعاعرة  عوه برلبي ك ةتُ -7

 للوغي للعسيخداي فه لليغطتي لل ة تي لوعرضرع و للعاعرة  عوه برلبي ك ةتُ -8

 أنع ط للي  عوتي للعسيخداي فه نا قح للعرضرع و للعاعرة  عوه برلبي ك ةتُ -9

 للم ةم  فه للعرضرع و للعاعرة  بمرلبي ك ةتُلألطرل   -10

 لألدقلة لليه ناسب لألطرل  للم ةم  فه للعرضرع و للعاعرة  بمرلبي ك ةتُ -11

 لللد  ان اع ةكي للعرضري بمرلبي ك ةتُ -12

 أو نتد لليأاتد أق للرفض لوقم ا  للعاعرة  بمرلبي ك ةتُ -13

 نس ؤاو للدةلوي:

  في للعرلطن؟ا  للعرضرع و قللقم ا  لليه نطرحل  اة -1

 ا  ا  دة للع د  لل ة تي لليه نليعد عوتل  اة في للعرلطن؟ -2

 ا  ا  دة للعلورا و لليه اة و اال  للعرلطن للعع ةت عوه الورا نه؟ -3

 ا  ادي لهيع   لألق لت  باعر لألخم ة قللعرضرع و عوه برلبي ك ةت ب لع ري للتر ؟ -4

 ؟ا  طراقي عرن للعرضرع و للعاعرة  عوه برلبي ك ةت -5
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 ا  نري لليغطتي لل ة تي لوعرضرع و للعاعرة  عوه برلبي ك ةت؟ -6

 ا  لنج ر لليغطتي لوع د  لل ة تي للعاعرة  عوه برلبي ك ةت؟ -7

 ا  للوغي للعسيخداي فه لليغطتي لل ة تي لوعرضرع و للعاعرة  عوه برلبي ك ةت؟ -8

 ك ةت؟ ا  أنع ط للي  عوتي للعسيخداي فه نا قح للعرضرع و للعاعرة  عوه برلبي -9

 ا  لألطرل  للم ةم  فه للعرضرع و للعاعرة  بمرلبي ك ةت؟ -10

اوو  لألدقلة لليووه ناسووب لألطوورل  للموو ةم  فووه للعرضوورع و للعاعوورة  بمرلبووي  -11

 ك ةت؟

 ا  لللد  ان اع ةكي للعرضري بمرلبي ك ةت؟ -12

 ا  أو نتد لليأاتد أق للرفض لوقم ا  للعاعرة  بمرلبي ك ةت؟ -13

 فروض الدراسة:

ةنم طتووي ذلو دالووي إح وو ئتي بووتن للعرضوورع و قللقموو ا  لليووه نرجوود عالقووي ل -1

نطرحلوو  اووة في للعوورلطن، قبووتن أنعوو ط للي  عوتووي للعسوويخداي فووه ناوو قح هووير 

 للعرضرع وُ

نرجوود عالقووي لةنم طتووي ذلو دالووي إح وو ئتي بووتن للعرضوورع و قللقموو ا  لليووه  -2

 نطرحل  اة في للعرلطن، قبتن لللد  ان اع ةكي هير للعرضرع وُ

رجوود عالقووي لةنم طتووي ذلو دالووي إح وو ئتي بووتن أنعوو ط للي  عوتووي للعسوويخداي فووه ن -3

ناوووو قح للعرضوووورع و عوووووه برلبووووي كوووو ةت، قبووووتن لللوووود  اوووون اعوووو ةكي هووووير 

 للعرضرع وُ

نرجوود عالقووي لةنم طتووي ذلو دالووي إح وو ئتي بووتن طراقووي عوورن للعرضوورع و  -4

فووه ناوو قح نوووك للعاعوورة  عوووه برلبووي كوو ةت، قبووتن أنعوو ط للي  عوتووي للعسوويخداي 

 للعرضرع وُ
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 مص لحات الدراسة ومفاهيمما اإل راجية:

عمو ة  عون ق ئعوي اون للقمو ا  قللعرضورع و أولويات ق ةايا صةحافة المةواطن :  -1

للل اووي لليووه نغطتلوو  اووة في للعوورلطن، قاقوور  بعي بليلوو  للعوورلطاتن اوون خووالح ارلقووا 

 اة في للعرلطن قذلك حسب أهعتيل  ب لاسمي لل ُ

هووه نوووك للروووتوي لإلعالاتووي للجداوود  لليووه نيووتح لل راووي أاوو   ة المةةواطن: صةةحاف -2

للعرلطاتن بعع ةكي للعةيري للعيلو  بعع كوه ققمو ا ر، قلليوه نةوتط بعجيعلوه قذلوك 

 عوه بلض ارلقا لل ة  لإلل يرقنتي لليه نيتح اتز  لليع ةكتي عوه ا ة نل ُ

خاللوووه للعووورلطن أق للاعووو ط للووويي اقووور  اووون وتيةةةير صةةةحافة المةةةواطن ملةةةي: 

للعسيلعو، بإني م ام اتن إعالاتي قنعوره  عمور قوو ئو قنطمتقو و لان و ح للجداود  

ن و، ارلقوووا لليعووومتك لاجيعووو عه، ارلقوووا بوووث لل تووودار  )كيطمتقووو و لإلنيرنوووت: للعووودقق

قللمردك وت، للعرلقا لليعو ةكتي، ارلقوا للورا ه، اايودا و للاقو ش لإلل يرقنوهُُُ(، أق 

لقارلو قللعؤوسو و لإلعالاتوي ليقور  باعوره ، قةغو  قجورد نسومي العوي إةو لل  إله ل

اون لل وة تتن للعةيورفتن للويان اع ةووورن اوة في للعورلطن )ك ليودقان اوولالً(، إا أن 

غ لمتووي للعع ةوووتن للوو  هوو  اوون للعوورلطاتن لللوو داتن، أي أنلوو  هوورل  قغتوور اةيوورفتن، 

حاووة في للجعلوورة، لليووه  قب ليوو له، ف ووة في للعوورلطن جوو  و ليلمقوور عوون نووري اوون

 ُ(30)اع ةول  للجعلرة ان أجو للجعلرةح

 اإلطار المنمجي للدراسة:

نايعوه هووير للدةلووي إلوه للدةلوو و للراوو تي لليوه نليعود عووه فلوو  نةو  الدراسةة:  -1

لله هر  ارضا للدةلووي، حتوث نسويلد  ةاود قنةوتوو للقمو ا  قللعرضورع و لليوه 

 ةت ب لع ري للتر  نعرذج ً(، قكيل أنع ط للي  عوتوي نا قليل  اة في للعرلطن )برلبي ك

للعسيخداي بل ، قا  دة للعو د  لل وة تي للعاعورة  بلو ، قطراقوي عورن هوير للعو د  

 قلللد  اال ُ
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لعيعدو للدةلوي للة لتوي عووه اوالم للعسوح ب للتاوي قذلوك بو ليطمت   نو  الدراسة: -2

 عوه عتاي ان أعدلد برلبي ك ةت ب لع ري للتر ُ

لعيعوودو هووير للدةلوووي عوووه نةوتووو امووعرن عتاووي اوون اووة  عينةةة الدراسةةة:  -3

للعرلطن قللعيعلوي فوه )برلبوي كو ةت ب وةت ي للع وري للتور (، قذلوك ب لاسومي ل ت توي 

كووولرة( لبيووودلً  اووون 3نا قللووو  لوقمووو ا  قللععووو الو للعيلوقوووي بووو لعرلطن قذلوووك لعووود  )

لمرلبوووي )بطراقوووي ععداوووه( ، حتوووث نووو  لخيتووو ة هوووير ل31/7/2016، قحيوووى 1/5/2016

ليةوتووو امووعرنل ، قارجووا لخيتوو ة عتاووي للدةلوووي لليةوتوتووي ألن هووير لل ووةت ي نياوو قح 

قم ا  للعرلطن قاع كوه فرة حدقثل  بةت داي قارضرعتي، كعو  أن اوةت ي للع وري 

للتوور  نلوود اوون لل ووة  لألكلوور اي بلووي اوون ج نووب للجعلوورة، كعوو  أن نسوومي دخوورح 

(، قذلوك %73ُ3 ةت جو  و بدةجوي ارن لوي بوغوت نسوميل  )للعرلطارن عووه برلبوي كو

 Alexa.comُقفق ً ليرنتب ارقا 

لووووويخد  للم حووووث فووووه هووووير للدةلوووووي )لووووويع ة  نةوتووووو أدوات  مةةةةب البيانةةةةات:  -4

للعمعرن(، قذلك ليةوتوو اموعرن )برلبوي كو ةت ب وةت ي للع وري للتور ( كاعورذم 

اة في للعرلطن قنا قلل  لوقم ا   ل ة في للعرلطن، قذلك لويلر  عوه كت تي ال لجي

للخ اووي بوو لعرلطن، قاعوو كوه، قلهيع ا نووه، قكوويل نةوتووو أنعوو ط للي  عوتووي للعسوويخداي 

 قطراقي عرن للعرضرع و قأهدلفل ُ

قووو   للم حوووث بي وووعت  اوووةت ي نةوتوووو للعموووعرن م ةةةرا ات تحليةةةع الم ةةةمو :  -5

ي لليةوتوتووي إلووه قلكوويعوت عوووه اجعرعووي اوون للعط لووب قلل ئوو و لليووه نسووله للدةلووو

نةقتقلوو ، حتووث قوو   للم حووث بعرلعوو   للعوورقط لللوعتووي للخ اووي بيقتووت  اووةت ي نةوتووو 

للعموووعرن، حتوووث لكووويعوت عووووه عووود  اةووو قة ايلوقوووي بأهووودل  قنسووو ؤاو للدةلووووي 

 لليةوتوتيُ

  دود الدراسة:  -6
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نيمووعن أقلراوو و قموو ا  اووة في للعوورلطن، قكوويل أنعوو ط  أوال: الحةةدود المو ةةوعية:

  عوتووي، قطمتلووي للع وو دة للعرظ ووي بلوو ، قكوويل طراقووي عوورن للعرضوورع و عوووه للي

برلبووي كوو ةت، قلللوود  اوون اعوو ةكيل ، قكوويل نووري لليغطتووي لل ووة تي لوعرضوورع و 

 للعاعرة  عوه برلبي ك ةت قلنج هل ُ

ن  إجرل  للدةلوي لليةوتوتي عوه برلبي ك ةت ب لع ري للتر   ثانياً: الحدود ال منية:

 31/7/2016ُ، قحيى 1/5/2016ان فه لل ير  

 

 قياس صدق وثبات التحليع:  -7

: قوو   للم حووث بلوورن لووويع ة  نةوتووو بالنإةةبة ال تبةةار صةةحة التحليةةع وصةةدق 

للعمعرن عوه اجعرعي ان للعة عتن قللخمرل  للعيخ  تن فوه اجو ح لإلعوال  فوه 

تووو ، قذلووك بلوود  لليلوور  عوووه اوودي اووالحتي لووويع ة  نةو)*(للج الوو و للع ووراي

للعموعرن لويطمتوو ، قدةلوووي فئو و لليةوتووو، قللوويان أقورقل ب ووالحتيل  لويطمتوو  قذلووك 

بلوود إجوورل  بلووض لليلووداالو لليووه لقيرحلوو  للعة عوورن، ققوود نوو  لليلووداو باوو   عوووه 

 للعالحه و قلاقيرلح و لليه أبدقه ُ

 -Reنمو ي أووور  إعو د  لاخيمو ة  فقود قو   للم حوث ب أما بالنإبة لثبات التحليع:

Test 20حتث نو  إعو د  نةوتوو عتاوي اون أعودلد برلبوي كو ةت ب لع وري للتور  بوو  )م 

اون حجو  لللتاووي لألاووه نقرامو ً، ثو  نوو  حسو   ال اوو لللمو و بووتن  %20عودد( برلقوا 

لألعدلد لليه ن  نةوتولو ، ققود أكو ةو الو االو لاةنمو ط إلوه لان و م فوه نةوتوو فئو و 

(، قنوودح هووير للاسوومي عوووه ثموو و %91ُ2 و )للعمووعرن حتووث بوغووت قتعووي ال اووو لللموو

 لليةوتو بدةجي ع لتي نؤكد عوه ادي االحتي للعقت س لويةوتو قدقيهُ

قو   للم حوث بوإجرل  لليةوتوو لإلح و ئه لومت نو و األساليع اإل صاجية المإتخدمة:  -8

إلجووورل  للعلووو االو لإلح ووو ئتي للعا وووومي للوووير للدةلووووي،  SPSSب وووويخدل  برنووو ام 
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قلووويخرلم للايوو ئم لإلح وو ئتي قذلووك بوو لوجر  إلووه للعلوو االو لإلح وو ئتي  قنةوتولوو 

قلانةرلفوو و  -للعيروووط و للةسوو بتي -للاسووب للعئراووي -للي لتووي: )للي وورلةلو للمسووتطي

 ( لولالقي بتن ايغترانRُال او لةنم ت بترورن ) -للعلت ةاي

 لإلط ة للاهري لودةلوي:

 حدثات التياراية الصحفية في االنترنت:المبحث األول: صحافة المواطن اأ د مإت

لقد ك نت ف ر  حاة في للعرلطنح ف ر  طرحل  أقح ا  طرحل  دلن غتوعرة فه 

، فووه كي بووه ح نةوون قووو ئو لإلعووال : لل ووة في للعوولمتي اوون للعوولب، قإلووه 2003عوو   

للعوولبح عاوودا  أكوود اوو  أاوومح للتوور  أاوورلً الرقفوو ً: حلوو  نلوود لألخموو ة اة ضوور ، بووو 

ة دثيحُ قك ن هويل للورأي للويي اجو دح بوه غتوعورة، قاعومه فوسو ي اروورعي أامةت ا

لانيرنووت قا تمتوودا ، أنح للعلرفووي قللة عووي للجع عتووي ن وورم كلتوورلً اوو  ايوورفر ألي فوورد 

 ُ(31)قلحد حرح أي ارضري نقرام ًح

، ققود participatory journalismقهه الرقفوي كويلك ب ل وة في لليعو ةكتي 

اوووت   فووه كي بوو و اخيو ووي، قبةسووب اوووت   فووإن: حلل ووة فه نوو قه هووير لليسووعتي 

 2003للعووورلطن اولوووب دقةلً نعوووتط ً فوووه ععوتووووي جعوووا قنةوتوووو قنعووور لألخموووو ةح )

Lasica اطو  عوتلو  أامو ً اوة في للجعلورة ،)Public journalism  لليوه نوي  اون

ن عوووه قمووو للاوو س لللوو داتن، قهووه نلعووو عوووه لاوووي  د  اووال  بعوون فووتل  للوويان التعوور

ه اه للعجيعا لودخرح فه نع ط كو ن وو بق ً ح ورلً عووه للعؤوسو و لل وة فتي قعووه 

 ُ(32)لل ة فتتن للعةيرفتن

بأنلووو : حنوووري اووون للعلوراووو و  James Breinerكعووو  عرفلووو  جوووتعس بترنووور 

قللعاعرةلو قنعر للعلورا و اون طور  أكوخ ص غتور اوؤهوتن أق ايخ  وتن فوه 

 ُ(33)لعو بعؤوس و إعالاتياج ح لل ة في، قل  اسم  لل  لل
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بوأن اوة في للعورلطن نخيوو   بوال كوك عون لل وة في  ويإتنت  البا ث من ذل 

لليقوتداي حتث نقر  لألقله عووه ف ور  لليعو ةكتي، قلليوه اقور  فتلو  للعورلطن بععو ةكي 

اةيرلهوو  قللوويي اقوور  بيغطتيووه ارلطاوورن عوووه لخوويال  أنوورلعل  قاسوويرا نل  لللوعتووي؛ 

 ةكي هويل للعموعرن نطرعتو ً، قا ايق ضورن عووه ذلوك أجورلً، قهويل حتث اقرارن بعع

عوووه خوووال  لل ووة تتن لللووو داتن، قل وون لل وووة ه للعوورلطن الووود  اوون قةل  ذلوووك 

 ب ل ع  عن حق ئ  قالورا و التاي حرح اع الو ققم ا  اجيعله لليه نةتط بهُ

ً  ويعتبةةر مفمةةوم صةةحافة المةةواطن مةةن و مةةة نيةةر البا ةةث  ا لوور  جداوود نسوومت 

ب لاسمي لول ل  لللربه، ةغ  ندلقح هيل للع طوح فوه الهو  للموودلن لألخورى، حتوث أن 

لليطرة للي ارلرجه للل ئو قللعوةرظ فه ققيا  هيل أدي إله لإلقم ح للعيزلاد عوه كوم ي 

لإلنيرنووت ع اووي قكووم  و لليرلاووو لاجيعوو عه عوووه قجووه للخ وورص، كعوو  أدي إلووه 

تن لويل اوو اوا كوم ي لإلنيرنوت قإاودلده  ب لعلوراو و لجر  لللداد ان للعرلطاتن للل دا

قلألخم ة، فاجد أن هؤا  للعرلطاتن اقراورن بجعوا لألخمو ة قللععو ةكي فوه نةرارهو  

قكي بيلوو  قلليقوو ط لل وورة للعيلوقووي بلووير لألخموو ة، كعوو  اوودععرن أخموو ةه  ب ل تووداره و 

إلووه ظلوورة )اووة في  للعيلوقووي ب لقموو ا  قللععوو الو لليووه اقراوورن بيغطتيلوو  اعوو  أدي

 للعرلطن( بع و اوةرظ فه اة ا  للع رايُ

 أبرز أش ال صحافة المواطن:

ارجد لللداد ان أنع ط، قأك  ح اة في للعرلطن للعرجورد  ح لتو ً، قلليوه نيموورة 

قنيطرة بع و كمتر، جلول  نا فس لألك  ح لليه ومقيل  إله للهلرة، بو قناو فس حيوه 

رل  فووه عوودد جعلرةهوو ، أق فووه نسوومي لإلعالنوو و لليووه قووو ئو لإلعووال  لليقوتداووي، ووو

 نسيقطمل ، قفتع  اوه كر  أله  هير لألك  ح:

هوووه ارلقوووا إل يرقنتوووي اعيو لووو  أفووورلد غ لمووو ً،  (:Blogsالمةةةدونات اإلل ترونيةةةة ) -1

قاؤوسوو و قجع عوو و، اووي  لل ي بووي فتلوو  بأووو لتب اخيو ووي، اقيوور  الهعلوو  لألوووور  

اجوو د وووم  اووة ه، قلل ي بووي فووه للعرلضووتا قللقموو ا  لل ووة ه، فلووه نةوو قح دلئعوو ً إ
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للعلتور  لوجودح، قهويل ب موو للةراوي للعطوقوي قلنلودل  للرق بوي، قهويل او  جلوو للووملض 

اسوووعتل  ب لسووووطي للخ اسوووي، قاوووي  فتلووو  نعووور للعقووو او قلليسوووجتالو بعووو و نرنتموووه 

 ُ(34)كرقنرلرجه، قاع ن لوقرل  قللعسيلعوتن لليلوت  عوتل 

وتوي كلمتي ان للدةجي لألقله قك و ان أك  ح اوة في للعورلطن، قللعدقن و ق

قفووه للرااوو و للعيةوود  نليموور لل وو ة و قللجرلئوود للعخ ووتي للعسووع   ب لعوودقن و اوون 

ضووعن للقووري للععوو ةكي فووه نعوو تو للوورأي لللوو  ، قفووه إاوورلن اوو ةو للسووملرن ألوو  

ن كو ن لليوودخو قود طوو ح ادقنوي أق أكلوور للعسو حي للرحتوود  للعي حوي لويلمتوور بوال ةق بووي قإ

 ُ(35)للعدقنتن

قنموو  للعوودقن و للعوويكرلو للعخ ووتي قللوورؤى للجعلتووي قلليلوتوو  عوووه للرقوو ئا 

أق أكلور، ايلوددقن بيلودد للعسو هع و أق  Bolgerلاجيع عتي، ققود اعو ةت فتلو  قلحود 

للععو ةك و فوه للعرضوري للرلحود، أق للعرضورع و للعيلودد ، أق أكو  ح عورن هوير 

 ُ(63)للعرضرع و

قنسوووعه كووويلك للعوووم  و  (:Social mediaوسةةةاجع اإلعةةة م اال تماعيةةةة ) -2

(، قهه عمو ة  social networking sitesلإلجيع عتي قارلقا لليعمتك لاجيع عه )

عووون ارلقوووا نسووويلعو اووون طووور  لألفووورلد، اووون أجوووو لليرلاوووو لاجيعووو عه، قإق اوووي 

اخيو وووي، قاع ووون لللالقووو و، قلليلووو ة  قباووو   جع عووو و لفيرلضوووتي ذلو لهيع اووو و 

لوعسيلعو عمره  أن ااعئ او ةيه للخ اوي، قااعور فتلو  ووترنه قاورةر قالورا نوه 

للخ اي، قا يب اق او قن رص، قااعر نسجتالو فتدار، قان أكلر هوير للعرلقوا: 

myspace, face book, twitter (37)ُ 

 Content sharingمواقةةةب ميةةةاراة المحتةةةوي )مواقةةةب بةةةث الفيةةةديو( ) -3

websites:) هه ارلقا نيتح بث اق طا فتودار اسوعرعي حpodcasting ،ح أق ارئتوي

ح، Video- sharing websitesقاطووو  عوتلوو  أاموو ً حارلقووا لل توودار لليعوو ةكه ح

قهه أحد لليطمتق و لللعوتوي للعولتر  لويةورح فوه لوويخدل  قنرظتو  كوم ي للراوب اون 
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جيعووووو عه اسووووويردي لوعلوراووووو و إلوووووه لوووووويخدلال  فوووووه لليعووووومتك قلليرلاوووووو لا

ح اوون خووالح نعوور اوو  اايجووه للجعلوورة اوون اموو اتن اخيو ووي قنموو دح Networkingح

 User-generated"لليلوتق و قلليرلاو بعأنل  قلليع ةت فه ندلقلل  قهر ا  اسعه 

content"(38) قها ت عد  ارلقا اعلرة  جدلً، لدةجي أنل  أامةت نمتا اقو طا اون ،

ر لألختوور  نقوور  بمووث برلاجلوو  عموور هووير اموو اتال  لرووو ئو لإلعووال ، بووو قحيووى هووي

 ُmyvideo(39)، ا ي فتدار you tubeللعرلقا، قنيكر اال  حارنتر  

هووه ارلقووا نليعوود عوووه براجتوو و  (:Wikiمواقةةب التحريةةر الجمةةاعي )الةةوي ي  -4

wiki  ،لليوه نسووعح بيةراور امووعرنل  بعو و جعوو عه، ايوتح إا  نتووي لليلوداو قللياقووتح

،قهوووه ارلقوووا لع ووو دة لألخمووو ة (40)حwikipediaا  قأكووولره  اروووورعي حقا تمتووود

للعج نتووي نسووعح ألي كووخر ب ي بووي لألخموو ة، قنيووتح لجعتووا اي وو ةه للعرقووا ووولرلي 

إنع   قنةرار للعةيري ألي عدد ان ا ة و للراب للعيرلبطوي، قذلوك ب وويخدل  لغوي 

 ُ(41)نراتزاي امسطي ارله  اةرة للار دلخو للعي  ح

نعأو أو و ً لعا قعي ا  ارد فه أجلز  لإلعال  لألخرى، أ صحافة مواقب التعليق: -5

 قنلعو كرقتب الو اتدا  ك نتو، أق فراد  فرة ُ

نرفر اج اً ليمو دح لألف و ة قنركوز عووه بوود  صحافة مواقب الحوار أو المياراة: -6

أق ج لتي أق ارضري التن، قا نليعود عووه جلو م نةراوري قا نورفر او د  اوة فتي، 

 ُ(42)لألك  ح لألخرى للجداد  لليه نهلر قها ت لللداد ان

 وع و قخ  ئر اة في للعرلطن:

 هناك عدد من الممي ات التي تتمي  بما صحافة المواطن يم ن م مالما فيما يلي:

نقر  قوو ئو لإلعوال  للجع هتراوي عووه ق عود  التحول ملي وساجع مع م  ماهيرية:  -1

اووة في للعوورلطن بقوووب للعل دلووي  نعوور للعلوراووي اوون لل وورد إلووه للعجعرعووي، قنقوور 

 قلاعيع د عوه نعر للعلوراي ان لل و قإله لل و، لعيع دلً عوه للعرلطاتن لل ة تتنُ
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حتووث نليعوود اووة في للعوورلطن عوووه وت وووي نةراراووي سياسةةة تحريةةر مختلفةةة:  -2

خ اي، ف ألخم ة قللعلوراو و لليوه ن اعور اجوب أن ن ورن دقتقوي قاو دقي، قذلو اووي 

جيعله، ف لعرلطارن لل ة ترن كلدل  عووه لألحودلث قلتسورل اجورد نو قوتن ب لرلقا للع

 لل ، ا  اقيمه أن نيس  أخم ةه  بأق ه دةج و لل دم قللدقيُ

نليمر للداعقرلطتي للعيةركي، ععالً فردا ً نطرعتو ً ا اخموا المياراة اليخصية:  -3

 و للخ اووي ليرجلوو و اؤوسووي أق ف وور  أق أكووخ ص، بووو هووه أاوور ا ماووه عوووه للقا عوو

 ُ(43)ب ل رد ن سه، خالف ً لع  هر ك ئن فه للرظت ي لإلعالاتي بع ول  للقدا 

إذ لويط ي أن الو لم ب ورة  من الم ايا الجوهرية "لإلع م المواطن" شموليت :  -4

ف عوتي إك  لتي عد  لليورلمن للجغرلفوه فوه نغطتوي او  اجوري فوه لللو ل ، فقود نجوح هويل 

ه فه نغطتي ح جو و للجع عو و للعةوتوي قلليوه ك نوت العووي لإلعال  لليع ةكه للجع ع

، ق Backfenceإلوووووه ققوووووت قراوووووب، قاووووون أالووووووي ذلوووووك اووووو  اقووووور  بوووووه اووووورقله 

Greensboro101 ُلألارا تتن 

5-  ً عوووه  مةةن الم ايةةا األ ةةر  لمةةذا الةةنم  مةةن اإلعةة م أنةة  أ ةةفي طابعةةاً ديمقراطيةةا

عقرلطتوووي حقتقتوووي فوووه للةقوووو للعمووو اتن، ف ل مووو   لليووودقااه اعلقوووو ب ل لوووو ثووورة  دا

 ُ(44)لإلعالاه

نيعتز اة في للعرلطن بوأن للعورلطن لل وة ه لوتس ارظ و ً ث بيو ً اايهور المجانية:  -6

أجرلً كلرا ً اق بو ععوه، كع  أن للعرلطن ا اةي م إله ن  لت  ع لتي لاعور ا دنوه، بوو 

 ن حدقدُإن كو ا  اةي جه هر ا ةي عوه لإلنيرنت قهه اي حي بع و اج نه قدق

ا اايعه للعرلطن لل ة ه إله أاي اؤوسي ن رن عوتوه خطو ً لفيي حتو ً االستق لية: -7

اوو ةا ً اجووب عوتووه لليقتوود بووه قلويةموو ة ال لعووه عاوود اع ةوووي لل ي بووي، أق للعوورقة 

 بة ةس برلبي اغربو ا دنه قاخملل  لعقر للرق بيُ
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في لليقوتداووي، أق لليقتوود ا نةيوو م اووة في للعوورلطن إلووه نلقتوودلو لل ووة  البإةةاطة: -8

ب اتوو و لل ي بوووي قلليةراوور، قبيقاتووو و للي وورار، أق لوووويخدل  أحوودلث أدقلو لليسوووجتو 

 قللمثُ كو ا  عوه للعرلطن فلوه هر نرثت  للوةهي كع  هه دقن مخ ة  أق غربويُ

ا اخمووا ععووو للعوورلطن لل ووة ه إلووه ناهووت  اوو ة  قإلووه  العفويةةة والتلقاجيةةة: -9

وه بعو و  أجاد  اغوقوي، بوو إنوه غ لمو ً او  ا ورن قلتود للوةهوي قاورنمط ب لةودث للويي العق

ام كر، قهويل للعمودأ وو عد فوه لليلراو  ب ألحودلث لليوه لو  نوو  لألهعتوي للعطوربوي اون 

لإلعووال  لليقوتوودي، قنغطتووي ح جوو و للجع عوو و للعةوتووي لليووه ك نووت العوووي إلووه ققووت 

 ُ(45)قراب

قفتلو   التةي تمية  وسةاجع اإلعة م اإلل ترونيةةمتعد التفاعلية من الم م  المممة  -10

اولب للعسيقمو لورو لي دقة للعروو فه ن س للرقت، قفه هير للة لوي اة وو كووقِ اون 

للعةيوري للويي اوي  نقداعوه، قذلوك  Feedbackللعروو قللعسيقمو عوه ةجوا لل ودى 

وووومت ً،  عوووه ع ووس قووو ئو لإلعووال  لليقوتداووي قلليووه اولووب فتلوو  اسوويقمو للرووو لي دقةلً 

قنووية   نوووك للرووو ئو لليقوتداووي فووه ععوتووي ووورا ن للعوورلد أق للعةيراوو و اوون ج نووب 

 ُ(46)قلحد

قنرلفر أنع ط للي  عوتي فه اوة في للعورلطن ووعي أو ووتي اون ووع و ن ارلرجتو  

لان  ح للةدالي ققو ئو لإلعال  للجداد، اع  أدي بدقةه  إله ولرلي لليل او اوا هوير 

رل  إلتل  قنعيلل  ب لع دلقتي ألن اله  للعرضرع و قلليوه ناعور للرو ئو، قجي  للق

عوه ارلقا اة في للعورلطن ن ورن ادععوي ب ل ورة قلل توداره و، قلليوه اسويطتا أن 

اقوور  للعوورلطن لل ووة ه بيمووعتال  اوورلدر لل ووة تي لليووه اقوور  باعووره  خووالح هووير 

 ة حدقثل ُللعرلقا، ققدةنه عوه اد هير للعرلقا ب لعرضرع و قلألخم ة فر

 :(47)اةيري قامعرن اة في للعرلطن-

ايمعن اةيري اة في للعورلطن ازاجو ً اون للا ورص للست ووتي، لاقي و داي، 

لاجيع عتووووي، لللق فتووووي، لل  راووووي، لللوعتووووي للع يربوووويُُُ للوووو (، قللوقطوووو و للع وووورة  
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افية اللقطات الفوتوغر 
 المصورة

 

 

 النصوص الصوتية
 

 

 الموسيقي التصويرية
 

 

 الرسوم التوضيحية

 

 

 الرسوم المتحركة

 

 

 مقاطع الفيديو المصورة

 

 

 الرسوم البيانية

 النصوص المكتوبة

محتوي اإلعالم 
 الجديد

ضوتةتي، لل رنرغرلفتي، اق طا لل تدار، للرور  للعيةركي، للرور  للمت نتي، للرور  للير

قللا رص لل رنتي قللعروتقتي قغتره ، ني  عو جعتللو  اوا جعلورة اون كويه بقو ي 

 Interactive andللل ل ، لايةرح إله حقمي جداد  ان لإلعال  للي  عوه قللعجيعلوه ح

Community Media  ،واليةةة ع التةةةالي يو ةةة  محتةةةوي وم ةةةمو  صةةةحافة ح

 المواطن:

 

 

 

 

 

 

 

   صحافة المواطن( يو   محتوي وم مو1ش ع رقم )

 المبحث الثاني: نيرية ترتيع األولويات )و ب األ ندة(:

-The Agendaنليموور نهراووي لألجاوود  أق نرنتووب لألقلراوو و أق اوو  الوور   

Setting Theory   اون للاهراو و للقوتووي لليوه للو  جويقة ن ةاختوي نعيود عووه اودي

بةوو ث قللدةلووو و أكلوور اوون أةبلووتن ع اوو ً اوون للمةووث قللدةلوووي، قاوون خووالح هووير لأل

ظلوورو لللداوود اوون لألبلوو د قللعيغتوورلو قلانج هوو و للةدالووي للووير للاهراووي، قلليووه 

 ُ(48)نسية  أام ً ازادلً ان للمةث قللدةلوي

بدةلووي لللالقوي للعيم دلوي  (Agenda Setting)قارنمط ا لر  قضا لألجاود  

مو ا  للعلو ة  بو لعجيعا، بتن قو ئو لإلعال  قللجع هتر فه نةداد أقلرا و لاهيع   ب لق
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حتث اعتر ا لر  قضا لألجاد  بوتن للمو حلتن لإلعالاتوتن إلوه قجورد عالقوي لةنم طتوي 

بووتن كووو اوون قووو ئو لإلعووال  )نرنتووب أقلراوو و للقموو ا  برووو ئو لإلعووال (، قأجاوود  

للجعلوورة )نرنتووب أقلراوو و للقموو ا  لوودي للجعلوورة(، بةتووث نمووا قووو ئو لإلعووال  

جعلورة حورح للقمو ا  للعخيو وي اون خوالح إبرلمهو  للوير للقمو ا  أقلرا و لهيع او و لل

 ُ(49)عمر للعس حي قللرقت للعخ ر للير للقم ا 

ف لع لر  لألو وه لواهراي اقر  عوه ف ر  أو وتي اؤدله  أن قو ئو لإلعال  قود 

ا ناجح فه كو للة او فه نلرا  للا س حكت  ا  رقنح، قل ال  نواجح فوه نلورا ل  

قن، قهوويل اوودح عوووه أن هاوو ت عالقووي قراووي قنوورلبط نوو   بووتن نركتووز قووو ئو فتعوو  ا  وور

لإلعال  عوه ارضرع و التاي قبرقم ن س للعرضرع و لدي للجعلورة، حتوث نعوتر 

إلووه  Rogers, Dearingف وور  نرنتووب لألقلراوو و حسووب اوو  اووري ةقجوورم قدةاوون 

و اوون قجوورد اا فسووي اسوويعر  بووتن للعرضوورع و قللقموو ا  لوة وورح عوووه لهيعوو   كوو

قوووو ئو لإلعوووال  قللجعلووورة قلل ووو ر  للست ووووتي، قنووودح هوووير لل  ووور  عووووه أن أجاووود  

 ُ(50)للجعلرة ا  هه إا لنل  س ألجاد  للعةيري لإلعالاه

فقد نسل  قو ئو لإلعال  قعووه ةأوول  لل وة في كلتورلً فوه نعو تو للورأي لللو   

تي التاوي قنج هوو قةؤايه لوقم ا  لليه نرجوه لوعجيعوا، فعون خوالح لليركتوز عووه قمو

أخووري نةوودد قووو ئو لإلعووال  أقلراوو و أفوورلد للعجيعووا فووه لاهيعوو   ب لقموو ا  للعيلوقووي 

بقط ع و ايارعي فه للعجيعا، فرضا لألجاد  ععوتي نقر  بل  قوو ئو لإلعوال  ب خيتو ة 

ا  ارا  بأنه أه  للقم ا  للل اي قللعخيو ي، ل ن قت ال  بلير للرظت ي اا رن بطراقوي 

، كأن نخمر للجعلرة بأن هير للقمتي هه لألكلور أهعتوي، قل ون ا ورن ذلوك اون ام كر 

خالح ن رلة نغطتي هير للقمتي بع و أكمر اق ةني ب لقم ا  لألخورى قنخ وتر حتوز 

 ُ(51)مااه قاس حي أكمر أق بطراقي لويلرلضتي نجلول  أكلر برقملً 
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 ا رن و نهراي نرنتب لألقلرا و: -

 :(52)ولويات من ث ثة عناصر هيتت و  عملية ترتيع األ

قنيخوي اون أقلراو و  : Media Agenda Setting أولويةات وسةاجع اإلعة م -1

 قو ئو لإلعال  ايغترلً ن بل ً لل ُ

قنيخي ان أقلراو و لهيع او و للجعلورة  :Public- Agenda أولويات الجممور -2

 ايغترلً ن بل ً لل ُ

ان أقلرا و قمو ا  للست ووي  قنيخي :Policy Agendaأولويات الإياسة العامة  -3

للل اووي قدقلئوور اوواا للقوورلة ايغتوورلً ن بلوو ً للوو  بتاعوو  اعلووو أقلراوو و لهيع اوو و قووو ئو 

 لإلعال  للعيغتر للعسيقوُ

 لويرلنتجت و قضا لألقلرا و: -

 :(53)ستراتيجيتا  أساسيتا  لو ب األولويات همااتو د     

  قعاوود للجعلوورة عوووه فيوور  دةلوووي اجعرعووي للقموو ا  للسوو ئد  فووه قووو ئو لإلعووال -1

 مااتي قلحد  أق فيرنتنُ

 دةلوي قمتي قلحد  عوه فيرلو مااتي اخيو ي، أي دةلوي اعيد ُ -2

 أهعتي نهراي قضا لألجاد  )نرنتب لألقلرا و(: -

ان للعالحوظ أن للعجو او للمةلتوي لاهراوي قضوا لألجاود  نيسوا اراو ً بلود اور ، 

لمةله نهرلً ليزلاد لألدقلة لل  عووي لليوه نؤدالو  قايم ع  لليقدار لللوعه لليل لليرجه ل

لل ووة في ققووو ئو لإلعووال  لألخوورى فووه للةتوو   للست وووتي قلاجيع عتووي لألفوورلد، حتووث 

نلع  للم حلرن قللدلةورن فه لنج هو و بةلتوي نهراوي قاالجتوي جداود  خو ةم للاطو م 
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تي تتمي  بما هةذه وفيما يلي أبرز الإمات األساسية اللليقوتدي لاهراي قضا لألجاد ، 

 النيرية:

للاعر للعسيعر قللعاويه  لودةلوو و لليطمتقتوي فوه اجو ح قضوا لألجاود  ااوي أن بودأ  -1

 لاهيع   بل  حيه للتر ُ

قووودةنل  عووووه نةقتووو  للي  اوووو بوووتن عووودد للعجووو او للمةلتوووي لل رعتوووي لالن ووو ح  -2

 للجع هتري نةت اهوي قضا لألجاد ُ

ب االجتووي جداوود  نياووري بياووري للعرلقوو  قوودةنل  عوووه نرلتوود قموو ا  بةلتووي قأووو لت -3

، هيل ب إلض في إله قدةنل  عوه للوربط بتالو  قبوتن للاهراو و (54)قللعيغترلو لان  لتي

 لإلعالاتي لألخرىُ

كع  أنلو  نسوعح ب ل عو  عون أقلراو و للقمو ا  ارنموي حسوب لألهعتوي، كعو  نسوعح  -4

اه الرفي وت ووي لليل اوو أام ً ب ل ع  عن طراقي با   للقم ا  فه قو ئو لإلعال ، قا

 يةث يةري اا لألحدلث قللقم ا  قادي لخيال  ذلك اون قووتوي إعالاتوي إلوه أخوري، 

لألهعتووي لللوعتووي لاهراووي لألجاوود  ن عوون فووه لل عوو  عوون أقلراوو و  بإةةيوني  مةةادة أ 

 ُ(55)للقم ا  فه كو ان قو ئو لإلعال  قللرأي للل   خالح فير  مااتي اةدد 
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 نتاج  الدراسة:

 : نتاج  الدراسة التحليلية:أوالً 

المو وعات والق ايا التي ت ر ما صحافة المواطن )بوابة شارك بالمصري   -1

 اليوم(:

( يو   المو وعات والق ايا التي ت ر ما بوابة شارك بالمصري 1 دول رقم )

 اليوم انموذ  لصحافة المواطن

 النإبة والت رار                             

 المو وعات

 الترتيع % ك

 2 13ُ9 90 ميااع المياه

 5 11 71 ميااع ال مربا 

 10 3ُ4 22 ميااع ال رق وال باري

 9 6 39 الصرف الصحي

 3 12ُ2 79 ميااع القمامة

 13 1ُ2 8 ميااع األدوية

 8 6ُ3 41 ق ايا صحية

 15 0ُ3 2  راجم اال ت اف

 14 1ُ1 7 ا تفا  بعض األشخاص

 6 9ُ4 61  تميااع المرور والمواص

 12 1ُ9 12 مياهرات

 11 2ُ3 15 م رابات واعتصامات

 13 1ُ2 8 غ   األسعار

 7 8 52 ق ايا التعليم

 4 11ُ1 72 انتيار الفو ى

 1 23ُ2 150 ق ايا مجتمعية

  2ُ5 16 أ ري

 647م مالي عدد المو وعات التي تم تحليلما ببوابة شارك بالمصري اليوم = 

 ( ما يلي:1الإابق رقم ) يت   من الجدول

فه اقداي للعرضرع و قللقم ا  لليه نطرحل  اوة في  )الق ايا المجتمعية(ج  و  -

(، قايموح اون %23ُ2للعرلطن )برلبي ك ةت ب لع وري للتور ( حتوث بوغوت نسوميل  )

خووالح لليةوتووو أن هووير للقموو ا  نعلووو أهعتووي كمتوور  لوودي للعوورلطاتن، قلوويلك جوو  و فووه 

م ا  للعرلطن حتث نعلوت هير للقمو ا  فوه عود  قمو ا  عووه وومتو أقله لهيع ا و قق

نعووجتا  -للعط لمووي بيوورفتر كووق  لعةوودقدي للوودخو -للعلوو ح ا للة ر)اعوو كو لل الحووتن
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غموب بلوض للعورلطاتن بلود   -ال نو   أاوة   للعل كو و -للدقة لاقي و دي لوعورأ 

 -لنيعو ة للةرلئو  -نردي قنقر للخدا و قعود  قجورد ارلفو  أو ووتي -نا تي اط لمل 

حعوووي نجعتووو قنعووجتر  -أماووي نرةاوود للقعووح بووملض للعة فهوو و -خوودا و وووجو اوودنه

 اط لب بلض للل اوتن ب ر  ةقلنمل  للعيأخر ُُُُلل (ُ -للعرلةي

( 2015وتتفق هذه النتيجة مب ما توصلت ملي  دراسة سيد عربيم وب رو  )

(Syed Arabi Idid& Saifeldin Hassan,2015)(56)  أن للقمو ا  لألكلور فوه

كترع ً فه لل ة  قللعودقن و لاجيع عتوي قللست ووتي نعلووت فوه )ارلجلوي للدوويرة، 

قلل ورلع و فوه دلةفورة، قلألخوالم، قحقورم لإلنسو ن، لللالقو و لللرقتوي، قللقموو ا  

 ذلو لل وي ب لط با للعخ ه الو للقت د  قلألخالم(ُ

سةةة  إةن مبةراهيم  إةةن بينمةا تختلة  هةةذه النتيجةة مةب مةةا توصةلت ملية  درا

، حتث ج  و للقم ا  للست وتي فه اقداي للقم ا  لليوه الترهو  للعموعرن (57)(2016)

 (ُ%59ُ3باسمي )

(، اوتلو  )اعو كو للقع اوي( %13ُ9ج  و )اع كو للعت ر( فه لليرنتب لللو نه باسومي ) -

توب (، ث  ج  و قموتي )لنيعو ة لل رضوه( فوه لليرن%12ُ2فه لليرنتب للل لث باسمي )

 (ُ%11(، اوتل  فه لليرنتب للخ اس )اع كو لل لرب  ( باسمي )%11ُ1للرلبا باسمي )

هير للقمو ا  قللععو كو جو  و باسوب ايق ةبوي إلوه حود كمتور ويري البا ث أ  

لع  للير للقم ا  ان أهعتي لدي للعرلطاتن، قنعس ا  لةل  قحتو نل  للعلتعوتي، قهوه 

لويلك جو  و فوه ن وس اسويري لألهعتوي ب لاسومي بعل بي خدا و أو وتي ا اسيغاه عالو  

 لوعرلطاتنُ

( حتوث %9ُ4ج  و )اعو كو للعورقة قللعرلاوالو( فوه لليرنتوب للسو دس باسومي ) -

لألدخاوي لل لت وي لوملض قوو ئو  -ك نت أبرم هير للعع كو ايعلوي فه )للزح   للعرقةي

ال نو   للركو    -أق وت ةلو بدقن لرح و الدنتوي -قجرد لرح و الدنتي اخ ل ي -للاقو

نلطووو حركووي للقطوو ةلو(، ثوو  جوو  و )قموو ا  لليلوووت ( فووه لليرنتووب للسوو با  -فووه للياقووو
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(، حتووث لكوويعوت هووير للقموو ا  عوووه ووومتو للعلوو ح ا للة وور )للعط لمووي %8باسوومي )

ةفووض باوو    -بوود  للاعوو ط لل عوو ه بعدةوووي ث نراووي -بيوورات  بلووض للعوودلةس قللعل هوود

قعوووه للاقووتض نمووري بلووض لألهوو له بقطلووي  -فهوو وللعوودلةس للل نراووي بووملض للعة 

 نهوع و بلض للطال (ُ -أةن لما   ادةوي ث نراي

(، اوتل  قمو ا  )لل ور  %6ُ3ج  و )للقم ا  لل ةتي( فه لليرنتب للل ان باسمي ) -

(، ثو  جو  و )اعو كو للطورم قلل مو ةي( فوه %6لل ةه( فه لليرنتب للي وا باسمي )

( حتووث لكوويعوت هووير للععوو كو عوووه )حوورلدث للطوورم، %3ُ4لليرنتووب للل كوور باسوومي )

 قكيل نراتع و ب لطرم قلل م ةي(ُ

(، %2ُ3ج  و قمتي )إضرلب و قلعي  ا و( فوه لليرنتوب للةو دي ععور باسومي ) -

قت   بلوض  وير ب ذل  ملي(، %1ُ9ث  )للعه هرلو( فه لليرنتب للل نه ععر باسمي )

وعط لمووي بةقوورقل  للع لتووي أق اوور  لللعوو ح برق وو و لحيج جتووي قلعي وو ال  قذلووك ل

 ةقلنمل  للعيأخر ، أق قد اايم عن غممل  ان عد  نةقت  اط لمل  قحقرقل ُ

قغووال  لألووول ة( فووه لليرنتووب للل لووث  -)اعوو كو لألدقاووي ىثوو  جوو  و كووال اوون قمووتي -

اوودي  ويةةري البا ةةث (،%1ُ2ععوور باسووب ايسوو قاي حتووث بوغووت نسوومي كووو االعوو  )

 نتن للععوو ويتن نهوورلً لوواقر بلووض لألدقاووي قغووال  لألووول ة لاةنموو ط للرثتوو  بووتن هوو

ع اووي، قأووول ة لألدقاووي عوووه قجووه للخ وورص قلليووه كوو وت عمئوو ً كمتوورلً عوووه ك هووو 

للعوورلطن، كعوو  أن بلووض للعوورلطاتن اعوو رن أاموو ً اوون غووال  لألووول ة ب لاسوومي لووملض 

 للسوا قللخدا و للمرقةاي لل ُ

و اة في للعورلطن عتاوي للدةلووي ايعلووي فوه ج  و أقو للعرضرع و لهيع ا ً ان قم -

(، ثوو  قمووتي )جوورلئ  %1ُ1قمووتي )لخي وو   بلووض لألكووخ ص( حتووث بوغووت نسووميل  )

(، قهويل اودح عووه اوودي %0ُ3لاخيطو  ( فوه لليرنتوب للخو اس ععور باسومي بوغوت )

 لةنم ط ه نتن للقمتيتن بلملع  للملضُ
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( حتوث لكويعوت %2ُ5) ج   فه فئوي أخوري عود  ارضورع و ايارعوي بوغوت نسوميل  -

اعوو كو  -االبووس قارضووي -اا وووم و التاووي -هووير للعرضوورع و عوووه )فووين ط ئ تووي

لنجوووو ملو  -حرلئوووو  -قموووو ا  أااتووووي قنلووووياب -خوووودا و جداوووود  لوعوووورلطاتن -إدلةاووووي

لل سو د للعو له  -ثق في -أماي وت حتي -ةا ضي -فارن قوتاع  -قم ا  وت وتي -قامي رلو

 ع و(ُنزلع و قارل-نق ب و -قلإلدلةي

 مصادر المادة الصحفية: -2

 ( ما يلي:2يتبين من الجدول التالي رقم )

أن اووة في للعوورلطن عتاووي للدةلوووي لعيعوودو فووه للعقوو   لألقح عوووه )فراوو  كوو ةت(  -

كع وودة ةئتسووه لوعوو د  لل ووة تي للعاعوورة  عموور برلبووي كوو ةت حتووث بوغووت نسووميل  

لعاعوورة  بمرلبووي كوو ةت، ( اوون لجعوو له ن وورلةلو ا وو دة للعوو د  لل ووة تي ل75ُ6%)

قهيل ادح عوه أن فرا  ك ةت الد ان أهو  للع و دة لليوه نقور  بيةراور قنعور للعورلد 

 لل ة تي عوه برلبي ك ةتُ

 ( يو   مصادر المادة الصحفية المنيورة بصحافة المواطن2 دول رقم )

(، اوته ا ودة %22ُ4ث  ج   ا دة )ارلطن ذكر لوعه( فه لليرنتب للل نه باسمي ) -

ة )اورلطن لو  (، قأختورلً جو   ا ود%1ُ1)عد  ارلطاتن( فه لليرنتوب للل لوث باسومي )

 ( ان إجع له ن رلةلو ا  دة للع د  لل ة تيُ%0ُ9ايكر لوعه( باسمي )

 مصادر المعلومات التي يحصع منما المواطن الميارك علي معلومات : -2

 ( ما يلي:3تبين من الجدول التالي رقم )

 النإبة والت رار                          

 مصادر المادة الصحفية

 عالترتي % ك

 2 22ُ4 145 مواطن ذار اسم 

 4 0ُ9 6 مواطن لم يذار اسم 

 3 1ُ1 7 عدة مواطنين

 1 75ُ6 489 فريق شارك

  %100 647 اإل مالي
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( اوون %86ُ1جوو   )ارلطاوورن اوون للععوو ةكتن فووه لألحوودلث( فووه لليرنتووب لألقح باسوومي ) -

عوودد للعرضوورع و لليووه نوو  نةوتولوو  بمرلبووي كوو ةت ب لع ووري للتوور ، قذلووك ب لاسوومي إجعوو له 

لع  دة للعلورا و لليوه اة وو االو  للعورلطن للععو ةت عووه الورا نوه، قهوير للاسومي ن و د 

ن ووورن ااطقتوووي نهووورلً ألن الهووو  للع ووو دة لليوووه نعووود هووويل للاوووري اووون لل وووة في )اوووة في 

 تن فه لألحدلث أق حيى كلرد لللت نُللعرلطاتن قخ اي للعع ةكان للعرلطن( 

وتتفةةق هةةذه النتيجةةة مةةب مةةا توصةةلت مليةة  دراسةةة محمةةود  إةةن مسةةماعيع  

)لألكوووخ ص لللووو داتن( فوووه اقداوووي للجلووو و للعسوووئرلي عووون  اجوووه فوووه  (58)(2015)

(، قعووووه للووورغ  اووون لخووويال  للاسوووب بوووتن %28ُ6لل ووو ةي حتوووث بوغوووت نسوووميل  )

ن لوعلوراوو و للعقداووي ل ووة في تةكي للعوورلطاللدةلووويتن إا أنووه اوودح عوووه اوودي اعوو 

 للعرلطنُ

 ( يو   مصادر المعلومات التي يحصع منما المواطن الميارك علي معلومات 3 دول رقم )

 النإبة والت رار                           

 مصادر المعلومات

 الترتيع % ك

 1 86ُ1 557 مواطنو  من المياراين في األ داث

 5 2ُ3 15 اليرطة مصادر من ر ال

 8 0ُ3 2 مصادر ق اجية

 7 0ُ5 3 مصادر برلمانية

 8 0ُ3 2 مصادر   بية

 2 11ُ1 72 مصادر من ق اعات المجتمب المدني و قوق اإلنإا 

 6 1ُ1 7 مصادر مع مية

 3 3ُ6 23  ووزرا  ومإئولو  تنفيذي

 4 2ُ8 18 أااديميو 

  1ُ9 12 أ ري

 647ي تم تحليلما ببوابة شارك بالمصري اليوم = م مالي عدد المو وعات الت

ج  و )ا  دة ان قط عو و للعجيعوا للعودنه قحقورم لإلنسو ن( فوه لليرنتوب لللو نه  -

ن( فووه لليرنتووب للل لووث ر(، اوتلوو  ا وو دة )قمةل  قاسووئرلرن نا توويا%11ُ1باسوومي )

 (ُ%2ُ8(، ث  ج   ا دة )أك داعترن( فه لليرنتب للرلبا باسمي )%3ُ6باسمي )

(، اوتلو  %2ُ3ج   فه لليرنتب للخ اس )ا  دة ان ةج ح للعورطي( قذلوك باسومي ) -

 (ُ%1ُ1)ا  دة إعالاتي( فه لليرنتب للس دس باسمي )
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ثوو  جوو  و أقووو هووير للع وو دة فووه للة وورح عوووه للعلوراوو و ايعلوووي فووه )ا وو دة  -

)ا و دة (، ث  ج  و كال اون %0ُ5برلع نتي( حتث ج  و فه لليرنتب للس با باسمي )

قم ئتي، قا  دة حزبتي( فوه لليرنتوب لللو ان باسوب ايسو قاي حتوث بوغوت كوو االعو  

(، قهير للاسب قوتوي اق ةني بع و دة للعلوراو و لألخورى قلليوه اة وو االو  0ُ3%)

 للعرلطن للعع ةت عوه الورا نهُ

(، قنعلوووت هوووير %1ُ9قةد فووه فئووي أخووري عوود  ا ووو دة أخووري باسوومي إجع لتووي ) -

 -وو ئقرن -اةو اه -أطمو    -ا وع  أماو   -طوال  -)ا دة غتور الوور  للع  دة فه

 الادس(ُ

مدي اهتمام األقاليم بنير األ بار والمو وعات علي بوابة شارك بالمصري  -4

 اليوم:

 ( ما يلي:4يت   من الجدول التالي رقم )

جوو  و أكلوور للعة فهوو و لهيع اوو ً باعوور لألخموو ة قللعرضوورع و عوووه برلبووي كوو ةت  -

ي للتور  ايعلوووي فوه اة فهو و )إقوووت  للقو هر  لل مورى( حتووث جو   فوه للعركووز ب لع ور

(، اوته اة فه و )إقوت  لإلوو ادةاي( فوه لليرنتوب لللو نه باسومي %41ُ42لألقح باسمي )

(، %15ُ1(، ث  اة فه و )إقوت  جار  لل لتد( فوه لليرنتوب للل لوث باسومي )15ُ8%)

 (ُ%13ُ44نتب للرلبا باسمي )ث  ج  و اة فه و )إقوت  للدلي ( فه للير

( يو   مدي اهتمام األقاليم بنير األ بار والمو وعات علي بوابة 4 دول رقم )

 شارك بالمصري اليوم

 النإبة والت رار                  

 األقاليم

 الترتيع % ك

 1 41ُ42 268 مقليم القاهرة ال بر 

 2 15ُ8 102 مقليم اإلس ندرية

 4 13ُ44 87 مقليم الدلتا

 5 6ُ8 44 مقليم القناة

 7 2ُ8 18 مقليم شمال الصعيد

 8 1ُ24 8 مقليم وس  الصعيد
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 3 15ُ1 98 مقليم  نوب الصعيد

 6 3ُ4 22  ار  مصر

  %100 647 اإل مالي

أا  ب لاسمي ألقو للعة فه و لهيع ا ً باعر لألخم ة قللعرضرع و عووه برلبوي كو ةت  -

(، اوتوه %6ُ8 و )إقووت  للقاو  ( حتوث بوغوت نسوميه )ب لع وري للتور  نعلووت فوه اة فهو

(، اوتووه فووه لليرنتووب للسوو با %3ُ4)دقح خوو ةم ا وور( فووه لليرنتووب للسوو دس باسوومي )

(، قأخترلً ج  و اة فه و )إقووت  قووط %2ُ8اة فه و )إقوت  كع ح لل لتد( باسمي )

 او ً باعور أكلر للعة فه و لهيع ويت   من هذه النتاج  أ (، %1ُ24لل لتد( باسمي )

للقم ا  قلألخم ة للعيلوقي بعع كو للعرلطاتن قلهيع ا نل  هه اة فه و )إقووت  للقو هر  

لل مرى( قللعيعلوي فه اة فهو و )للقو هر ، قللجتوز ، قللقوتربتوي(، قهوه نيتجوي ااطقتوي 

نهوورلً ألن للقوو هر  هووه للل اووعي قلألكلوور نلوودلدلً لوسوو  ن، كعوو  نعوويعو عوووه اسوويرا و 

 فتي اخيو ي، كع  أنلو  ايرلجودقن فوه قووب لألحودلث أكلور اون غتوره ، ثو  لجيع عتي قثق

جوو  و بوو قه للعة فهوو و باسووب اي  قنووي كووو حسووب لهيع اووه ب لقموو ا  قللععوو كو لليووه 

 نخر للعرلطنُ

 

 

 

 طريقة عرض المو وعات المنيورة علي بوابة شارك: -5

 ( ما يلي:5يتبين من الجدول التالي رقم )

رن للعرضرع و للعاعرة  عوه برلبي ك ةت، فقد نمتن أن غ لمتوي ب لاسمي لطراقي ع -

للعرضرع و لعيعدو عوه للطراقي )للا تي قللع و حمي ب ورة( حتوث بوغوت نسوميل  

(، قهير للاسمي نؤكد عووه )ع اوو للسورعي( فوه نقوو لألخمو ة قللعرضورع و 90ُ7%)

لهو  للعورلطاتن قود ا قللقم ا  للعيلوقي ب لعرلطاتن قنعره ، ققد ارجا أام ً إله أن ا
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ني   لل  لل راي لي ورار الهو  لألحودلث فوه اورة  فتوداره و، قلاكي و   ب ل ورة 

 للعرضرعتي أق للعخ تي للع  حمي لوعرضرع وُ

وتتفق هذه النتيجة مب ما توصلت ملي  دراسة محمود  إن مسماعيع وب ةرو  

 (ُ%42ُ5وغت )حتث ج   لويخدل  للار قلل رة  ال ً بأعوى نسمي بم (59)(2015)

( يو   طريقة عرض المو وعات المنيورة علي بوابة شارك 5 دول رقم )

 بالمصري اليوم

 النإبة والت رار                      

 طريقة عرض المو وعات

 الترتيع % ك

 5 0ُ9 6 نصية فق 

 1 90ُ7 587 نصية ومصا بة بصور

 4 2 13 مصورة فق 

 2 4 26 نصية ومصا بة بصور وفيديو

 3 2ُ4 16 نصية ومصا بة بفيديو

  %100 647 اإل مالي

أا  ب لاسمي لم قه للطرم للعسويخداي فوه عورن للعرضورع و فجو  و باسوب قوتووي،  -

قهيل ا  نمتن ان خوالح نيو ئم للجودقح للسو ب  حتوث جو  و طراقوي )ن وتي قا و حمي 

قا وو حمي (، اوتلوو  طراقووي )ن ووتي %4ب وورة قفتوودار( فووه لليرنتووب لللوو نه باسوومي )

(، ثو  جوو  و طراقوي )ا ورة  فقوط( فووه لليرنتوب للرلبوا باسوومي %2ُ4ب تودار( باسومي )

 (ُ %0ُ9(،قأخترلً ج  و طراقي )ن تي فقط( باسمي )2%)

وتتفةةق هةةذه النتيجةةة مةةب مةةا توصةةلت مليةة  دراسةةة محمةةود  إةةن مسةةماعيعم  

توب للل لوث حتث ج   لويخدل  ق لب )نر قفتدار ال ً( فه لليرن م(60)(2015وب رو  )

 (ُ%6ُ1(، ث  )ارة  فقط( فه لليرنتب للرلبا باسمي )%17ُ3باسمي )

 نو  التغ ية الصحفية للمو وعات المنيورة علي بوابة شارك: -6

 ( يو   نو  التغ ية الصحفية للمو وعات المنيورة علي بوابة شارك6 دول رقم )

 النإبة والت رار                

 نو  التغ ية الصحفية

 الترتيع % ك
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 1 67ُ5 436 مو  ة

 2 32ُ5 210 تفصيلية

  %100 647 اإل مالي

 تبين من بيانات الجدول الإابق ما يلي:

جوو  و لليغطتووي لل ووة تي لوعرضوورع و للعاعوورة  عوووه برلبووي كوو ةت فووه الهعلوو   -

( اووووون %32ُ5(،قأن نسووووومي )%67ُ5)اووووورجز ( حتوووووث بوغوووووت نسوووووميل  ) ب ووووورة 

لةن و ي  ووفقاً السةتنتا ات البا ةث فقةد ير ةب توتي(،للعرضرع و ج  و بطراقي )ن 

نسمي للعرضرع و لليه ج  و ب رة  ارجز  إله لوويلج ح للعورلطاتن فوه نعور هوير 

لألخم ة، ققود ارجوا أامو ً إلوه عود  دةلاويل  بأوو لتب لل ي بوي لل وة تي للسووتعي، بتاعو  

ارجوا إلوه أن عودد ج  و نسمي للعرضرع و لليه ن  نا قلل  ب رة  ن  توتي قوتووي قود 

قوتو اون للع و دة للو  دةلاوي ب ل ي بوي لل وة تي،أق قود ا ورن لداوه للقودة  عووه لإللعو   

 بي  اتو للعرضرع و قكرحل  قعرضل  ان خالح برلبي ك ةتُ

 

 

 

 اتجاه التغ ية للمادة الصحفية المنيورة علي بوابة شارك: -7

 نيورة علي بوابة شارك( يو   اتجاه التغ ية للمادة الصحفية الم7 دول رقم )

 النإبة والت رار                   

 اتجاه التغ ية للمادة الصحفية

 الترتيع % ك

 1 53ُ9 349 م بارية

 2 47ُ4 307 نقدية

 647م مالي عدد المو وعات التي تم تحليلما ببوابة شارك بالمصري اليوم = 

 تبين من نتاج  الجدول الإابق ما يلي:
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ليغطتي لوع د  لل ة تي للعاعورة  بمرلبوي كو ةت ب ورة  )إخم ةاوي( حتوث ج   لنج ر ل -

( اوون إجعوو له عوودد للعرضوورع و %47ُ4(، كعوو  أن نسوومي )%53ُ9بوغووت نسووميل  )

للعاعوورة  بمرلبووي كوو ةت خووالح فيوور  لليةوتووو جوو   نغطتيلوو  )ب وورة  نقداووي(، قايمووح 

ع و للعطرقحوي او  نق ة  ه نتن للاسوميتن، قارجوا ذلوك إلوه نلودد للقمو ا  قللعرضور

بتن أحدلث ققق ئا ن  نقول  كع  حدثت ب ل لو، أق عرضل  قنةوتول  أق نقده  بع  اعويعو 

 عوته ان أحدلث قكخ ت و ف عوي فه هير لألحدلثُ

 اللغة المإتخدمة في التغ ية: -8

( يو   اللغة المإتخدمة في التغ ية للمادة الصحفية المنيورة علي 8 دول رقم )

 بوابة شارك

 النإبة والت رار                

 اللغة المإتخدمة

 الترتيع % ك

 1 78ُ2 506 فصحي

 3 5ُ3 34 عامية

 2 16ُ5 107 أاثر من مإتوي لغوي

  %100 647 اإل مالي

 يت   من بيانات الجدول الإابق ما يلي:

أن للوغووي )لللربتووي لل  ووةى( هووه لألكلوور لووويخدلا ً فووه لل ي بووي ب لاسوومي لوعمووعرن  -

للعةيري للعقد  عمر اة في للعرلطن عتاي للدةلوي )برلبوي كو ةت ب لع وري للتور ( ق

( اون إجعو له ن ورلةلو للعرضورع و قللقمو ا  لليوه نو  %78ُ2حتث بوغوت نسوميل  )

نةوتولوو  خووالح فيوور  لليةوتووو، قهوويل ارجووا إلووه أن هوويل للعسوويري للوغووري هوور لألنسووب 

 عوه لاخي  ة للعداد فه للعةيري للعقد ُب لاسمي لغ لمتي للعرلطاتن قذلك اعيع ده  

كع  ج   لويخدل  )أكلور اون اسويري لغوري( فوه لليرنتوب لللو نه حتوث بوغوت نسوميه  -

(، قهيل ارجوا أامو ً اون قجلوي نهور للم حوث إلوه أن الهو  ا و دة للعو د  16ُ5%)

لل ة تي للعقداي ان خالح برلبي ك ةت اعتورن إلوه لوويخدل  أكلور اون اسويري لغوري 
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ليم ان للعسيري لليلوتعه قلللق فه للوير للع و دة، قكويل للقورل  للعي و ةتن للويل  نهرلً 

 للاري للجداد ان لل ة فيُ

وهةةذه (، %5ُ3كعوو  جوو  و للوغووي )للل اتووي( فووه لليرنتووب للل لووث قلألختوور باسوومي )  -

ن و د ن ورن ااطقتوي ألن قووي اون للعورلطاتن لللو داتن  النتيجة رغم قلة نإةبتما مال أنمةا

اعوودقن هووير لل ووة  بوو لعةيري قللعمووعرن للخوو ص بقموو ا ه  ا اسوويطتلرن للوويان 

لليلمتر عن هير للعرضرع و إا ب لوغي للل اتي فتقدارنل  كع  لر ك نت ق ي نلمور عون 

 اع كول  قلهيع ا نل ، قهيل قفق ً اوياي ج و للم حثُ

 أنماط التفاعلية المإتخدمة في تناول المو وعات: -9

 علية الخاصة بالموقب نفإ :)أ( األنماط التفا

 ( يو   األنماط التفاعلية الخاصة بالموقب نفإ 9 دول رقم )

 

 

 يت   من الجدول الإابق ما يلي:

، أن هاوو ت أنعوو ط ن  عوتووي ارجوورد  ب ووة في للعوورلطن عتاووي للدةلوووي )برلبووي كوو ةت( -

قل ووون خ اوووي بووو لعرقا ن سوووه، قلنموووح أن هوووير لألنعووو ط ارجووورد  بجعتوووا لألخمووو ة 

قللعرضوورع و للعاعوورة  بلوويل للعرقووا، قهوويل اوو  امتاووه للجوودقح للسوو ب  حتووث جوو  و 

 النإبة والت رار                              

 أنماط تفاعلية  اصة بالموقب نفإ 

 % ك

 %100 647 عرض ألبوم صور متحرك

 %100 647  دمة التعليق علي المو وعات

 %100 647  دمة ال باعة

 %100 647  دمة اإلرسال لصديق

 %100 647  دمة األرشي 

 %100 647  دمة البحث دا ع الموقب

 647م مالي عدد المو وعات التي تم تحليلما ببوابة شارك بالمصري اليوم = 
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( اون إجعو له عودد للعرضورع و لليوه %100بي رلةلو قنسب ايس قاي نع ا ً بوغوت )

 ن  نةوتول  بمرلبي ك ةت ب لع ري للتر ُ

خداوي لليلوتو  عووه  -لألنع ط للي  عوتي فه )عورن ألمور  اورة ايةورت نعلوت هير  -

خداوي للمةوث  -خداي لألةكت  -خداي لإلةو ح ل دا  -خداي للطم عي -للعرضرع و

دلخووو للعرقووا(، ققجوورد هووير لألنعوو ط للي  عوتووي فووه اووة في للعوورلطن اوودح عوووه اوودي 

بعل بووي خوودا و لوقوو ةئ أق ارلكميلوو  لو ووة  لإلل يرقنتووي، قأن هووير لألنعوو ط للي  عوتووي 

للعي  ح لو ة  لإلل يرقنتي ع اوي، قاوة في للعورلطن عووه قجوه للخ ورص، كعو  

أن الهووو  لل وووة  لإلل يرقنتوووي للعي حوووي عووووه كوووم ي لإلنيرنوووت نووورفر هوووير لألنعووو ط 

 قللخدا و للي  عوتي لعسيخداتل ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب( األنماط التفاعلية الخاصة بالمإتخدم:

 األنماط التفاعلية الخاصة بالمإتخدم ( يو  10 دول رقم )

 النإبة والت رار                    

 

 أنماط تفاعلية  اصة بالمإتخدم 

مإتويات 

 التفاعلية

 التفاعلية األاثر استخداماً  % ك

 الترتيع % ك

 2 31.5 204 68.5 443 معدومة عدد تعليقات ال وار
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 25.6 166  عيفة

 5.1 33 متوس ة

 0.8 5 مرتفعة

 5 11.1 72 88.9 575 معدومة عدد المياراات المتعلقة

 1.4 9  عيفة

 1.5 10 متوس ة

 8.2 53 مرتفعة

 4 11.8 76 88.2 571 معدومة Google plusعدد المياراات علي 

 7 45  عيفة

 3.9 25 متوس ة

 0.9 6 مرتفعة

 7 4.6 30 95.4 617 معدومة أهم المياراات

 3.2 21  عيفة

 1.1 7 متوس ة

 0.3 2 مرتفعة

عةةةدد النيةةةر والميةةةاراة علةةةي الفةةةي  

 Face bookبوك 

 1 50.5 327 49.5 320 معدومة

 23.2 150  عيفة

 12 78 متوس ة

 15.3 99 مرتفعة

 6 4.8 31 95.2 616 معدومة Twitterعدد المياراات علي تويتر 

 3.4 22  عيفة

 0.3 2 متوس ة

 1.1 7 مرتفعة

 3 24.7 160 75.3 487 معدومة عدد المياراات علي مواقب أ ري

 19.6 127  عيفة

 3.9 25 متوس ة

 1.2 8 مرتفعة

    %100 647  اإل مالي

 يت   من الجدول الإابق ما يلي:

دمي ومتصفحي صةحافة المةواطنم وات ة  ذلة  تو د أنماط تفاعلية  اصة بمإتخ -

مةةن  ةة ل بوابةةة شةةارك بالمصةةري اليةةوم انمةةوذ  لصةةحافة المةةواطنم وتت ةة  هةةذه 

 األنماط التفاعلية اما يلي:

للعركز لألقح ان بوتن لألنعو ط  )عدد النير والمياراة علي الفي  بوك(لحيو نعط  -

(، حتوث نموتن أن %50ُ5عط )للي  عوتي لألخرى حتث بوغت نسومي للي  عوتوي فوه هويل للوا

( %23ُ2( اون للعرضورع و ك نوت للي  عوتوي بلو  ارن لوي، قأن نسومي )%15ُ3نسمي )

( ك نوت للي  عوتوي بلو  %12ان للعرضورع و ك نوت للي  عوتوي بلو  ضولت ي، قأن نسومي )
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ن لل  حس ب و عوه لل تس برت، كعو  أن تاله  للعرلطا وير ب ذل  ملي أ ايروطي،  

ع و للل اي ن رن أكلر كلمتي عوه لل تس برت أكلور اون غترهو  فوه لألخم ة قللعرضر

  للعرلقا لألخرى قهيل اسلو ععوتي لنيع ة هير لألخم ة بسلرلي قاسرُ

  Yomna elsayedوتتفةةق هةةذه النتيجةةة مةةب مةةا توصةةلت مليةة  دراسةةة 

فووه أن اووة في للعوورلطن لووويط عت لاوووي  د  اوون لووويخدل  للعووم  و  (61) (2013)

 ي بع و اي رم عوه كمري للعرلقا لإلل يرقنتي لألكلر كلر ُلاجيع عت

فه لليرنتوب لللو نه كأحود أهو  أنعو ط للي  عوتوي حتوث  )عدد تعليقات ال وار(ج   نعط  -

( ان إجع له للعرضرع و لليه ن  نةوتولو  %31ُ5بوغت نسمي للي  عوتي فه هيل للاعط )

اي  ةه ارلقا اوة في للعورلطن  بمرلبي ك ةت خالح فير  لليةوتو، قهيل ادح عوه أن

اقرارن ب ليلوت  عوه أه  للعرضرع و قللقمو ا  للعطرقحوي فوه هوير للعرلقوا لويلمتور 

عوون آةلئلوو  ققجلوو و نهووره  نجوو ر هووير للقموو ا ، قنرلقحووت للي  عوتووي اوو بتن ارن لووي 

( اون للعرضورع و ك نوت للي  عوتوي %25ُ6قااخ مي قايروطي، حتث ك نوت نسومي )

( %0ُ8( ك نووت للي  عوتووي بلوو  ايروووطي، قأن نسوومي )%5ُ1ن نسوومي )بلوو  ااخ مووي، قأ

للاعور قللععو ةكي عووه  وهةذه النتيجةة تةدل علةي أ فقط ك نوت للي  عوتوي بلو  ارن لوي، 

لل تس برت أولو ان قت   للزقلة ب ليلوت  عوه بلض للعرضرع و للعاعرة  ب وة في 

 للعرلطنُ

فووه لليرنتووب للل لووث اوون أنعوو ط  ()عةةدد الميةةاراات علةةي مواقةةب أ ةةريثوو  جوو   نعووط  -

( اون إجعو له للعرضورع و لليوه نو  %24ُ7للي  عوتي حتث بوغت نسومي للي  عوتوي فتوه )

فووه (  Google plus)عةةدد الميةةاراات علةةي نةوتولوو  بمرلبووي كوو ةت، ثوو  جوو   نعووط 

(، نووالر نعووط )عوودد للععوو ةك و للعيلوقووي( %11ُ8لليرنتووب للرلبووا حتووث بوغووت نسووميه )

( ان إجعو له للعرضورع و لليوه نو  نةوتولو  بمرلبوي %11ُ1ي ن  عوتيه )حتث بوغت نسم

 ك ةت خالح فير  لليةوتوُ
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فووه لليرنتووب للسوو دس حتووث بوغووت نسوومي  )عةةدد الميةةاراات علةةي تةةويتر(جوو   نعووط  -

( قهوير للاسومي نليمور قوتووي اق ةنوي بأنعو ط للي  عوتوي للسو بقي، قهويل قود %4ُ8ن  عوتيه )

لطاتن لووتس لوودال  حسووو ب و كخ ووتي عوووه نوووراير، أق أن ارجووا إلووه أن الهوو  للعووور

الهعل  غتر اي بلتن ليراير، قبيلك ج  و للعع ةك و عوته قوتوي جدلً كع  بتايوه نيو ئم 

فوه لليرنتوب للسو با اون أنعو ط للي  عوتوي  )أهةم الميةاراات(للدةلوي، قأخترلً ج   نعط 

ووي للععو ةك و لليوه للو  ( قهه نسمي قوتووي أامو ً نودح عووه ق%4ُ6حتث بوغت نسميه )

عالقووي ب لعرضوورع و قللقموو ا  لليووه اقوور  باعووره  للعوورلطن لل ووة ه عوووه ارلقووا 

 اة في للعرلطنُ

 األطراف البارزة في المو وعات المنيورة ببوابة شارك: -10

 ( ما يلي:11تبين من الجدول التالي رقم )

 و للعاعورة  أن كخ وتي )ارلطاورن( ك نوت أكلور لألطورل  للمو ةم  فوه للعرضورع -

أن  وهذا ير ب وفقةاً لتقةديرات البا ةث ملةي(،%78ُ2بمرلبي ك ةت حتث بوغت نسميل )

ن ققمو ا ه  تاة في للعرلطن ظلورو خ ت و ً لويلمتور عون هعور  قاعو كو للعورلطا

فووه اخيووو  اة فهوو و ا وور، قب ليوو له جوو   للعرلطاوورن بعوو و اوةوورظ قبوو ةم فووه 

 للعرضرع و للعقداي بمرلبي ك ةتُ

 Michaelهةذه النتيجةة مةب مةا توصةلت ملية  دراسةة ماي ةع اارلإةو  وتتفةق 

Karlsson (2015)(62) لل ئووي لألكموور ظلوورةلً بووتن لل ئوو و  رلن كوو نتفووه أن للعوورلطا

لألخرى، قهيل ا  أكدنه ععوت و للمةث للعخيو ي عوه كوم ي لإلنيرنوت عووه للورغ  اون 

 ق ر ععوتي للعالحهيُ

 رزة في المو وعات المنيورة ببوابة شاركاألطراف البا ( يو  11 دول رقم )

 النإبة والت رار

 األطراف البارزة

 الترتيع % ك

 5 3ُ1 20 رجي  الدولة

 3 18ُ2 118 الح ومة

 4 4ُ5 29 ر ال اليرطة
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(، قهوير %27ُ4ج  و كخ تي )اسئرح ح وراه( فوه لليرنتوب لللو نه باسومي ) -

نيتجي ااطقتي أام ً نهرلً للالقوي للعسوئرح للة وراه وورل  اون لوه عالقوي ام كور  بلوير 

ر  لويدخو فه إنل   قحو هير للععو الو قللقمو ا ، للقم ا  أق اعن له عالقي غتر ام ك

(، اوتل  فوه لليرنتوب للرلبوا )ةجو ح %18ُ2اوتل  )للة راي( فه لليرنتب للل لث باسمي )

 (ُ%4ُ5للعرطي( باسمي )

(، قهوير للاسومي %3ُ1ج  و كخ تي )ةئتس للدقلوي( فوه لليرنتوب للخو اس باسومي ) -

لض للعورلطاتن ةئوتس للدقلوي ب ليودخو لواهور فوه قوتوي اق ةني بع  قمول  نهرلً لعا كد  ب

بلض للقم ا  قللرارح إله حورح لل  قهر ا  ظلور فوه عودد قوتوو اون للعرضورع و 

فووه لليرنتووب للسوو دس باسوومي  )أع ةةا  البرلمةةا (لليووه نوو  نا قللوو ، ثوو  جوو  و كخ ووتي 

(، قأختورلً جو  و كخ وتي %1ُ2(، ث  لحيو )نعط  ( لليرنتب للس با باسومي )2ُ5%)

( ان إجع له عدد للعرضورع و %1ُ1لألحزل  للست وتي( فه لليرنتب للل ان باسمي ))

 لليه ن  نةوتول  بمرلبي ك ةتُ

( قنعلوووت هووير %6ُ3بوغووت نسووميل  ) ايارعوويقةد فووه فئووي )أخووري( عوود  أطوورل   -

 -ةؤو   قمعع   وو بقرن -أطم   -ةئتس دقلي عربتي -نتاة ا -نتلألطرل  فه  )فا ن

قتووو دلو اووون للقووورلو  -الاووودس -ععووو ح -نتن قاوووة تتإعالاتووو -بوطجتوووي قل ووورص

 ب عي ج ئوتن(ُ -طال  -أو ني  ج ال و -ةج ح أعع ح -قت دلو كلمتي -للعسوةي

 األدوار التي تنإع لألطراف البارزة: -11

 األدوار التي تنإع لألطراف البارزة ( يو  12 دول رقم )

 الترتيع % ك النإبة والت رار                       

 8 1ُ1 7 أ  اب سياسية

 2 27ُ4 177 مإئول   ومي

 6 2ُ5 16 أع ا  البرلما 

 7 1ُ2 8 ني ا 

 1 78ُ2 506 مواطنو 

  6ُ3 41 ريأ 

 647م مالي عدد المو وعات التي تم تحليلما ببوابة شارك بالمصري اليوم = 
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 األطراف البارزة أدوار

 2 11ُ9 77 تنفيذ سياسات وبرام  الح ومة

 1 67ُ2 435 الي و  ومدانة الح ومة

 4 8ُ3 54 تقديم برام  بديلة

 5 4ُ3 28   ومة تنفذ ميروعات وبرام  تنموية

 6 2ُ3 15 تحاول تنيي  االقتصاد

 3 10ُ2 66 توا   الفو ى واإلهمال واإلرهاب

  8ُ8 57 أ ري

 647ات التي تم تحليلما ببوابة شارك بالمصري اليوم = ععدد المو و م مالي

 تبين من الجدول الإابق ما يلي:

جوو  و أبوورم لألدقلة لليووه ناسووب لألطوورل  للموو ةم  فووه للعرضوورع و للعاعوورة   -

(، %67ُ2بمرلبوي كو ةت ايعلوووي فوه )للعوو رى قإدلنوي للة راوي( حتووث جو  و نسووميل  )

للعقداي اون للعورلطاتن جو  و فوه عود  ارضورع و ه اوي قأو ووتي  حتث أن للع  قي

قبلوض للقمو ا   -قلنقطو ي لل لربو   -اال  عوه ومتو للعل ح ا للة ر )اعو كو للعتو ر

للعجيعلتووي قلل ووةتي(، كعوو  أن للعوو  قي جوو  و أاموو ً فووه اوورة  نهوعوو و الووو ) 

للعو رى قلإلدلنوي قود نهوع و اون لةن و ي لألوول ة، قاعو كو للل نراوي للل اوي(، كعو  أن 

ناسب إله اسئرله قارظ ه للة راي لللو اوتن ب لعؤوسو و للة راتوي قأامو ً لللو اوتن 

 ب لعج لس للعةوتيُ

(، %11ُ9ج   دقة )نا توي وت وو و قبورلام للة راوي( فوه لليرنتوب لللو نه باسومي ) -

لةوو حتث ج  و هير لألدقلة ايعلوي فه : اط لمي للعرلطاتن لوة راي ب ليدخو لل ورةي 

اع كول ، قكيل للعط لمي بملض للخدا و لليه نةق  للو  للرضو ، كعو  جو  و أامو ً فوه 

اوورة  نرجتووه لوة راووي بعوو  اجووب أن نقوور  بووه اوون لووويج بي لعطوو لمل  قنا تووي وت ووويل  

 قبرلاجل  لخداي للعرلطاتنُ

جووو   دقة )نرلجوووه لل رضوووى قلإلهعووو ح قلإلةهووو  ( فوووه لليرنتوووب للل لوووث باسووومي  -

قد اي  لليلمتر عن هيل للدقة اون خوالح للغموب اون أععو ح للموطجوي (، حتث 10ُ2%)

قلإلةه   قللا رة ان هير لألعع ح، أق ب لي دي للير لألعع ح لل رضوراي قلإلةه بتوي، 

( حتوث نعلووت أهو  %8ُ3ث  ج   دقة )نقدا  برلام بداووي( فوه لليرنتوب للرلبوا باسومي )
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ه وومتو للعلو ح: أقضو ي تي االو  عووهير للمرلام فوه للودعر  ليةسوتن لألقضو ي للعلتعو

ععووو نوودقلو قةحووالو قالسوو رلو قفاوورن كعوو تي، قكوويل اقيرحوو و لةووو للعلوعووتن، 

اعوو كو للم عووي للجوو ئوتن قللعقوو هه اوون قمووو للعوورلطاتن، ثوو  جوو   دقة )ح راووي نا ووي 

( جوو   أبوورم هووير %4ُ3اعوورقع و قبوورلام ناعراووي( فووه لليرنتووب للخوو اس باسوومي )

للعووؤنعرلو، نعووجتر لووملض للقووري، قأختوورل جوو   دقة )نةوو قح للموورلام ايعلوووي فووه ) 

 (ُ%2ُ3ناعتط لاقي  د( فه لليرنتب للس دس باسمي )

( نعلوت فه )ارلجلوي %8ُ8قةد فه فئي )أخري( أدقلة اخيو ي بو  إجع له نسميل  ) -

حوو  -اهو هر لاحي و ح ب للتود أق بعا ووم و التاوي -لاهيع   ب لة او لإلنسو نتي -لل س د

ووورد ذكراوو و  -نقوود لست ووو و دقح أخووري -قق وو و لحيج جتووي -ماوو و قللععوو الولأل

إظلو ة قودةلو  -ارلجلي للودةقس للخ راوتي -طوب لاويغ ثي قللعس عد  -قاا وم و

 -بووط  فووه إنلوو   لحيت جوو و للعوورلطاتن -للسووخراي اوون للعسووئرلتن -قالوو ةلو التاووي

اعوو ةاا ناعراووي اوون ج نووب نا تووي بوورلام ق -للسووخراي اوون لاية نوو و للل نراووي للل اووي

نعووجتا  -عوورن قجلووي نهوور -نةعووو ن قوو و لللووالم قللسوو ر خوو ةم ا وور -للعوورلطاتن

 ورقي(ُ -نعجتا للرا ضي -ط ق و للعم  

 المدف من مياراة المو و  )ببوابة شارك بالمصري اليوم(: -12

 المدف من مياراة المو و  )ببوابة شارك بالمصري اليوم( ( يو  13 دول رقم )

 النإبة والت رار                         

 المدف من مياراة المو و 

 الترتيع % ك

 2 38ُ8 251 ا تماعي

 3 35ُ1 227 نقد أدا  الح ومة

 7 7ُ4 48 عرض و مات نير

 4 28ُ3 183 ال ي  عن الفإاد

 6 16ُ4 106 شر  وتفإير أ داث

 5 25ُ3 164 تقديم معلومات

 9 4ُ8 31 نقد ألو ا  سياسية معينة

 10 2 13 مص   سياسي 

 11 1ُ9 12 تإلية وترفي 

 1 76ُ4 494 عرض ش او 

 8 6ُ8 44 تعليمي
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  4ُ8 31 أ ري

 647م مالي عدد المو وعات التي تم تحليلما ببوابة شارك بالمصري اليوم = 

 تبين من الجدول الإابق ما يلي:

أهودل  اعو ةكي ج   هد  )عرن كو  قي( فوه للعركوز لألقح كوأه  هود  اون  -1

(، حتووث أن %76ُ4للعرضوورع و بمرلبووي كوو ةت ب لع ووري للتوور  حتووث بوغووت نسووميه )

اله  للعرضرع و للعاعورة  قللعقداوي عمور )برلبوي كو ةت( جو   فوه اورة  كو  قي 

اوون للعوورلطاتن اوون نقوور بلووض للخوودا و أق نلطتووو لوع وو لح للخ اووي بلوو  أق نووأخر 

 لح للة راتيُار  ةقلنب بلض للل اوتن فه لللتئ و قللع  

(، اوتوه هود  )نقود أدل  %38ُ8ج   هد  )لجيع عه( فه لليرنتوب لللو نه باسومي ) -2

(، قان خالح لليةوتو نسيايم أن هيل لللود  كو ن %35ُ1للة راي( حتث بوغت نسميه )

ايعةوورةلً فوووه بتووو ن اووودي نقووو عس بلوووض للعسوووئرلتن أق للعووورظ تن عووون أدل  أععووو لل  

 قنلطتو ا  لح للعرلطاتنُ

ويةةري (، %28ُ3  )لل عوو  عوون لل سوو د( فووه لليرنتووب للرلبووا باسوومي )جوو   هوود -3

ن تهيل لللود  اي و  اوا أووم   ظلورة اوة في للعورلطن، حتوث أن للعورلطاالبا ث أ  

ن اسلرن لو عو  عون لل سو د قنقودا  للةقو ئ  ب وو اودم قكو  فتي، قذلوك اون تلل ة ت

رنتوب للخو اس باسومي أجو للقم   عوه لل س د، ثو  جو   هود  )نقودا  الوراو و( فوه للي

 (،%16ُ4(، اوته هد  )كر  قن ستر أحدلث( فوه لليرنتوب للسو دس باسومي )25ُ3%)

خور، آلهويل لللود  ايلوو  بلود  )نقودا  الوراو و( ف الهعو  ا عوو ل ويةري البا ةث أ 

ن اقرارن بيقدا  ك فوي للةقو ئ  قللعلوراو و تن لل ة تاتقهه نيتجي ااطقتي ألن للعرلط

ي للغعوورن عوون لللداوود اوون للعرضوورع و قللقموو ا  لليووه نخوور لليووه اوون كووأنل  إمللوو

 لهيع ا و للعرلطاتن قاع كول ُ

جووو   هووود  )عووورن قجلووو و نهووور( فوووه لليرنتوووب للسووو با حتوووث بوغوووت نسوووميه  -4

(، قاهلوور ذلووك اوون خووالح إبوودل  للوورأي فووه حووو اعوو وي التاووي، قنقوودا  حووورح 7ُ4%)

رات  اللوود لخطرةنووه عوووه اقيرحووي لةولوو  عوووه ووومتو للعلوو ح إبوودل  للوورأي فووه إعوو د  نوو
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(، قهيل لللد  خو ص %6ُ8للطال ، قج   هد  )نلوتعه( فه لليرنتب للل ان باسمي )

بأقض ي لليلوت  قاعو كو للطوال  قكوو او  اخور لللعوتوي لليلوتعتوي وورل  للعودلةس أق 

 للعل هد قللج ال وُ

توه (، او%4ُ8ج   هد  )نقد ألقض ي وت وتي التاي( فه لليرنتوب للي ووا باسومي ) -5

(، قأختوورلً  جوو   هوود  )لليسوووتي قلليرفتووه( فووه %2هوود  )إاووال  وت وووه( باسوومي )

(، قظلوور نةقتوو  هوويل لللوود  اوون خووالح ووورد %1ُ9لليرنتووب للةوو دي ععوور باسوومي )

ذكرا و قنج ة  التاي هدفل  لليسوتي قلليرفته، كعو  قود اعويعو أامو ً عووه أخمو ة فاتوي 

 قغتره ُ

( حتووث لكوويعوت هووير %4ُ8عووي نسووميل  )قةد فووه فئووي )أخووري( عوود  أهوودل  ايار -6

ارلجلوي  -اة ةبي للمط لوي -فاه -ةا ضه -دااه -اةه -ثق فه -لألهدل  عوه )ناعري

لاهيعو   ب لةو او  -لل ع  عون لل سو د -اج به فه للعجيعاإلإبرلم للج نب ل -لإلةه  

 لإلنس نتي(ُ

 أسانيد التأييد أو الرفض للق ية: -13

 :)أ( أسانيد التأييد للق ية

 أسانيد التأييد للق ية ( يو  14 دول رقم )

 النإبة والت رار                         

 أسانيد التأييد للق ية

 الترتيع % ك

 1 8 52 تجارب واقعية

 2 4ُ9 32 م صاجيات وبيانات

 3 1ُ5 10 نتاج  وبحوث ودراسات

 4 1ُ2 8 تجارب دول وشعوب

  0ُ8 5 أ ري

 647التي تم تحليلما ببوابة شارك بالمصري اليوم =  م مالي عدد المو وعات

 تبين من الجدول الإابق ما يلي:

جوو  و )لليجووو ة  للرلقلتووي( فوووه اقداوووي أووو نتد لليأاتووود لوقمووتي، قبوغوووت نسوووميل   -1

(، قايمح أن هير للاسمي جو  و قوتووي عووه للورغ  اون أنلو  لحيووت للعركوز 8%)
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قللقمووو ا  لليووه اقووور  باعوووره   لألقح قهوويل ارجوووا إلوووه أن غ لمتووي للعرضووورع و

للعرلطارن لل ة ترن هوه قمو ا  قاعو الو اليرضورن عوتلو  قاعوي رن االو ، 

قب لي له ج  و الهعل  أو نتد لرفض للقمتي، قهير للاسومي للقوتووي إن دلوت فإنعو  

نوودح عوووه أنووه ةغوو  قجوورد وووومت و كلتوور  إا أنووه أاموو  اووي  نسوووتط للموور  عوووه 

 أقان قمو للة راي ك فيي   اسيع ه أق نرات  اللود  إاج بت و نةدث فه للعجيعا

 إق اي لحي  لتي بخ رص اا ومي التايُ

(، ققوود نمووعات %4ُ9جوو  و )إح وو ئت و قبت نوو و( فووه لليرنتووب لللوو نه باسوومي ) -2

هير لألو نتد أةق   قبت ن و أق ادد مااتي نسيغرقل  اعورقع و التاوي عووه وومتو 

ح لوويغرقت للعموو دة  )أوومري(، قن و ووت للعلو ح ا للة ور حاموو دة  ليجعتوو إدفوور

)امو  كيل(، ث  ج  و )ني ئم قبةرث قدةلو و( فوه لليرنتوب للل لوث حتوث بوغوت 

(، قأختوورلً جوو  و )نجوو ة  دقح قكوولر ( فووه لليرنتووب للرلبووا %1ُ5نسووميل  )

( كأن اي  اق ةني لليجربي للع راي بيجربي للة راي لل تاتي اولالً، %1ُ2باسمي )

 لرداي قه يلُأق للة راي للس

(، قنعلووت %0ُ8قةد فه فئي )أخري( أو نتد ايارعي ليأاتد للقمتي بوغت نسميل  ) -3

 لألنعطي لليلوتعتي(ُ -هير لألو نتد فه )لاحي  او

 )ب( أسانيد الرفض للق ية: 

 أسانيد الرفض للق ية ( يو  15 دول رقم )

 النإبة والت رار                         

 لق يةأسانيد الرفض ل

 الترتيع % ك

 1 81ُ3 526 تجارب واقعية

 2 43ُ7 283 م صاجيات وبيانات

 5 1ُ2 8 نتاج  وبحوث ودراسات

 4 2 13 تجارب دول وشعوب

 3 7ُ3 47 التعبير بالغ ع واالستيا 

  0ُ3 2 أ ري

 647م مالي عدد المو وعات التي تم تحليلما ببوابة شارك بالمصري اليوم = 
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 من الجدول الإابق ما يلي:تبين        

( ب لاسوومي ألووو نتد %81ُ3جوو  و )نجوو ة  قلقلتووي( فووه لليرنتووب لألقح باسوومي ) -1

او  نراووت إلتوه  وتتفق هذه النتيجة وفقاً الستنتا ات البا ث مب للرفض لوقمتي،

هووير للدةلوووي فووه اجووئ )نجوو ة  قلقلتووي( فووه اقداووي أووو نتد لليأاتوود لوقمووتي باسوومي 

ن اوة في للعورلطن عتاوي للدةلووي )برلبوي كو ةت( لهيعوت (، قهيل ادح عوه أ8%)

فه للعق   لألقح بقم ا  للعرلطن قاع النه لليه عمرقل فتل  عن ةفمل  قغمومل  

قذلووك بسوومب نقوور بلووض للخوودا و أق نلطتووو بلووض للع وو لح، أق عوود  اوور  

ةقلنمل  أق أنل  اة رن عن ال ن نل  للتراتي ان للورقنتن للتوراه للعي ورة، أق اون 

ح ور  للخدا و لليه اةي جرنل ، كعو  نعلووت هوير لليجو ة  للرلقلتوي أامو ً فوه خال

 نقو ارة قاه هر التاي أق أحدلث ار بل  للعرلطارن فه حت نل  للتراتيُ

(، ثووو  جووو   %43ُ7جووو  و )إح ووو ئت و قبت نووو و( فوووه لليرنتوووب لللووو نه باسووومي ) -2

(، ثووو  جووو  و %7ُ3)لليلمتووور ب لغموووب قلاوووويت  ( فوووه لليرنتوووب للل لوووث باسووومي )

(، قأختوورلً جوو  و )نيوو ئم %2)نجوو ة  دقح قكوولر ( فووه لليرنتووب للرلبووا باسوومي )

 (ُ%1ُ2قبةرث قدةلو و( فه للعركز للخ اس، قبوغت نسميل  )

( قهوه %0ُ3قةد فه فئي )أخري( أو نتد ايارعي لورفض للقموتي بوغوت نسوميل  ) -3

 اقمرلي(ُ نسمي قوتوي جدلً نعلوت فه )للسخراي ان اع ةو و قأنعطي غتر

 ثانياً: نتاج  ا تبارات فروض الدراسة:

نرجد عالقي لةنم طته ذلو دالي إح  ئتي بوتن للعرضورع و قللقمو ا   الفرض األول:

لليووه نطرحلوو  اووة في للعوورلطن، قبووتن أنعوو ط للي  عوتووي للعسوويخداي فووه ناوو قح هووير 

 للعرضرع وحُ

 ( ما يلي:16تبين من نتاج  الجدول التالي رقم )
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قي لةنم طتي وومتي ضلت ي بتن كو ان ارضري )اع كو للعتو ر(، قكوو اون قجرد عال -

)عودد للععو ةك و للعيلوقوي، قعودد للععو ةك و عووه ارلقوا أخوري(، حتوث بوغوت قتعوي 

( ل ووو االعوو  حتووث جوو  و قووت  ال اووو لاةنموو ط للوو  دللووي عاوود 0ُ1-ال اووو لاةنموو ط )

تي ضوولت ي بووتن ارضووري (، كعوو  جوو  و لللالقووي لاةنم طتووي ووووم%95اسوويري ثقووي )

-)اع كو لل لرب  ( قبوتن )عودد نلوتقو و للوزقلة( حتوث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط )

 (ُ%95(، قهه قتعي دللي عاد اسيري ثقي )0ُ09

بتاع  ج  و قتعي ال او لاةنم ط إاج بتي ضلت ي بتن ارضوري )اعو كو لل لربو  (،   -

(، قهوه قتعوي 0ُ12او لاةنم ط )قبتن )عدد للعع ةك و للعيلوقي( حتث بوغت قتعي ال 

(، قهوويل الاووه أن هاوو ت عوودد اوون للععوو ةك و للعيلوقووي %99دللووي عاوود اسوويري ثقووي )

بعرضووري لل لربوو   قاعوو كول  قلليووه الوو نه االوو  للعرلطاوورن فووه اخيووو  اة فهوو و 

 للجعلرةايُ

اج بتوي ضولت ي بووتن كوو اون ارضوري )لل ور  لل ووةه(، إقجورد عالقوي لةنم طتوي  -

(، حتووث بوغووت قتعووي ال اووو لاةنموو ط Google plusععوو ةك و عوووه قبووتن )عوودد لل

(، كع  جو  و قتعوي ال اوو لاةنمو ط ووومتي %95(، قهه دللي عاد اسيري ثقي )0ُ09)

ضلت ي بتن ارضري )لل ر  لل ةه(، قبتن )عدد للععو ةك و عووه ارلقوا أخوري( 

 (ُ%99قي )(، قهه قتعي دللي عاد اسيري ث0ُ1حتث بوغت قتعي ال او لاةنم ط )

نمووتن قجوورد عالقووي لةنم طتووي وووومتي ضوولت ي بووتن ارضووري )اعوو كو للقع اووي(، قبووتن  -

( قهوه دللوي عاود 0ُ12-) لاةنمو ط)عدد للعع ةك و للعيلوقي(، حتث بوغت قتعي ال او 

(، ققوود ارجووا ذلووك إلووه ضوول  لاهيعوو   بععوو كو للقع اووي اوون قمووو %99اسوويري ثقووي )

حودي للقورى إد اي  لليركتز عوه هوير للععو وي فوه للعرلطاتن فه اخيو  للعة فه و، فق

بعة فهووي اوو  قا اووي  نغطتيلوو  اوون قمووو للعوورلطاتن فووه بوو قه للعة فهوو و، لوويلك جوو  و 

لللالقووي لاةنم طتووي وووومتي بتالوو  قبووتن عوودد للععوو ةك و للعيلوقووي بلوويل للعرضووري عوووه 

 ارلقا أخريُ
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 ( يو   الع قة االرتباطي  بين16 دول رقم )

والق ايا التي ت ر ما صحافة المواطنم وبين أنماط التفاعلية  المو وعات

 المإتخدمة في تناول هذه المو وعات

 أنماط التفاعلية

 

 

 المو وعات

عدد 

تعليقات 

 ال وار

عدد 

المياراات 

 المتعلقة

عدد 

المياراات 

 علي

G+1 

 أهم

 

 المياراات

عدد النير 

والمياراة 

علي الفي  

 بوك

عدد 

المياراات 

 علي تويتر

عدد 

المياراات 

علي مواقب 

 أ ري

 *0ُ096- 0ُ018 0ُ037 0ُ061 0ُ057- *0ُ100- 0ُ067- ميااع المياه

 0ُ050- 0ُ051 0ُ01- 0ُ024 0ُ023- **0ُ124 *0ُ089- ميااع ال مربا 

 0ُ012- 0ُ032 0ُ058- 0ُ038- 0ُ003 0ُ064- 0ُ036 ميااع ال رق وال باري

 *0ُ098- 0ُ003 0ُ033 0ُ052 *0ُ089 0ُ063- 0ُ051- الصرف الصحي

 0ُ043- 0ُ009- 0ُ015- 0ُ060- 0ُ043- **0ُ121- 0ُ024- ميااع القمامة

 0ُ057- 0ُ016 0ُ031- 0ُ022- 0ُ011- *0ُ077 0ُ001- ميااع األدوية

 0ُ024 0ُ017 0ُ045 0ُ052- 0ُ014- **0ُ253 0ُ027- ق ايا صحية

 0ُ017 0ُ011- 0ُ047- 0ُ011- **0ُ140 *0ُ079 0ُ011  راجم اال ت اف

ا تفا  بعض 

 األشخاص

-0ُ016 0ُ017 -0ُ035 -0ُ021 -0ُ048 0ُ060 0ُ020 

ميااع المرور 

 والمواص ت

0ُ066 0ُ020 -0ُ027 -0ُ065 -0ُ038 0ُ022 -0ُ017 

 0ُ005 0ُ027- *0ُ081 0ُ045 0ُ046- 0ُ007- 0ُ063 مياهرات

 0ُ023 0ُ002- 0ُ065 0ُ031- 0ُ007 0ُ016- 0ُ029- م رابات واعتصامات

 0ُ011- 0ُ053 0ُ018- **0ُ111 0ُ011- 0ُ022- *0ُ089 غ   األسعار

 **0ُ102 0ُ012- 0ُ013 0ُ031 0ُ053 0ُ041- 0ُ020 ق ايا التعليم

 0ُ038 0ُ043- 0ُ049- 0ُ040- 0ُ024- 0ُ046- 0ُ036 انتيار الفو ى

 0ُ051 *0ُ088- 0ُ017 0ُ029 0ُ040 0ُ019 0ُ069 ق ايا مجتمعية

  p  001.0م    p  0.01م   p )    = ) p  0.05مإتوي المعنوية

اج بتي ضلت ي بوتن ارضوري )اعو كو لألدقاوي(، قبوتن إكع  أن ها ت عالقي لةنم طتي  -

( قهوه دللوي عاود 0ُ08)عدد للعع ةك و للعيلوقي(، حتث بوغت قتعوي ال اوو لاةنمو ط )

 (ُ%95اسيري ثقي )

اج بتووي ايروووطي بووتن ارضووري )قموو ا  اووةتي(، إقجوورد عالقووي لةنم طتووي كعوو  نمووتن  -

( قهوه قتعوي 0ُ3قبتن )عدد للععو ةك و للعيلوقوي( حتوث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط )

(، قايمووح اوون ذلووك اوودي لةنموو ط للقموو ا  لل ووةتي %999دللووي عاوود اسوويري ثقووي )

ةك و للعيلوقوي، قهويل بعع كو لألدقاي، حتث نمتن قجرد عالقي بتالعو  قبوتن عودد للععو 

الاوووه أن نغطتوووي للعرضووورع و للعيلوقوووي بععووو كو لألدقاوووي، قللقمووو ا  لل وووةتي وووورل  
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للعاعرة  عوه ارلقا اة في للعرلطن أق عوه للعرلقا لألخري جو  و او  بوتن ضولت ي 

 قايروطي قهيل قفق ً لعدي نغطتي الو هير للعرضرع و ان قمو للعرلطاتنُ

اج بتوي ضولت ي بوتن ارضوري )جورلئ  لإلخيطو  (، إي كع  نمتن قجرد عالقي لةنم طتو -

( قهوه دللوي 0ُ08قبتن )عدد للعع ةك و للعيلوقي(، حتث بوغت قتعي ال اوو لاةنمو ط )

(، قكويل قجورد عالقوي لةنم طتوي إاج بتوي ضولت ي بوتن ارضوري %95عاد اسيري ثقوي )

ل او ( حتث بوغت قتعي اGoogle plus)جرلئ  لاخيط  (، ق)عدد للعع ةك و عوه 

(، قهوويل قوود ارجووا إلووه قوووي %999(، قهووه دللووي عاوود اسوويري ثقووي )0ُ14لاةنموو ط )

للعرضوورع و للعاعوورة  بخ وورص هووير للقموو ا  قاوودي اي بليلوو  اوون قمووو للعوورلطاتن 

 قنعره  عوه ارلقا اة في للعرلطن أق عوه للعرلقا لألخريُ

رلو(، قبوتن اج بتوي ضولت ي بوتن ارضوري )اهو هإنمتن أام ً قجرد عالقي لةنم طتي  -

(، 0ُ08) لاةنمو ط)عدد للاعر قللعع ةكي عوه لل تس برت(، حتوث بوغوت قتعوي ال اوو 

(، ققد ارجا ذلك إلوه أنوه عووه للورغ  اون أن الهو  %95قهه دللي عاد اسيري ثقي )

للعرلطاتن لل  حس ب و عوه لل تس برت إا أن نعر الو هير للعرضرع و جو   ضولت  ً 

 ح فير  لليةوتوُنهرلً لقوي للعه هرلو خال

اج بتي ضلت ي بتن ارضري )غال  لألول ة(، قبوتن إكع  نمتن قجرد عالقي لةنم طتي  -

(، قهوه قتعوي دللوي عاود 0ُ09)عدد نلوتق و للزقلة( حتث بوغت قتعي ال او لاةنمو ط )

(، كعو  جو  و قتعوي ال اوو لاةنمو ط إاج بتوي ضولت ي بوتن ارضوري %95اسيري ثقي )

( 0ُ11)أهو  للععو ةك و( حتوث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط ) )غال  لألوول ة(، قبوتن

 (ُ%99قهه قتعي دللي عاد اسيري ثقي )

اج بتووي ضوولت ي بووتن ارضووري )قموو ا  لليلوووت (، قبووتن إنمووتن قجوورد عالقووي لةنم طتووي  -

( قهوه 0ُ1)عدد للعع ةك و عووه ارلقوا أخوري( حتوث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط )

(، قهويل ارجوا إلوه اودي لاهيعو   بقمو ا  قاعو كو %95قتعي دللوي عاود اسويري ثقوي )

للطال  أق للعع كو للخ اي ب للعوتي لليلوتعتي، قل ون هاو  جو   لاهيعو   ضولت  ً أامو ً، 
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قاي   ذلك اا ا  نراوت إلته ني ئم للدةلووي فوه أن قمو ا  لليلووت  جو  و فوه لليرنتوب 

 (، قهه نسمي قوتويُ%8للس با باسمي قوتوي بوغت )

نمتن قجرد عالقي لةنم طتي ووومتي ضولت ي بوتن ارضوري )قمو ا  اجيعلتوي(،  قأخترلً  -

(، قهوه 0ُ09-قبتن )عدد للعع ةك و عوه نراير(، حتث بوغت قتعي ال او لاةنمو ط )

(، قهيل قود ارجوا إلوه أن بلوض للعورلطاتن لوتس للو  %95قتعي دللي عاد اسيري ثقي )

ثميت أن للقم ا  للعجيعلتوي جو  و فوه حس ب و عوه نراير، كع  أن ني ئم هير للدةلوي أ

اقداي للعرضرع و قللقم ا  لليوه نطرحلو  اوة في للعورلطن، فعون للعاطقوه أن نوأنه 

ن لوه قوتووي أق أنلو  تلللالقي وومتي بتال  قبتن ارقا نراير نهورلً ألن لوويخدلا و للعورلطا

 اسيخدارن لل تس برت أكلر ان أي ارقا آخرُ

: حنرجوود عالقووي ول   جيةةاً والقاجةةع بأنةة  ويت ةة  ممةةا سةةبق صةةحة الفةةرض األ

لةنم طتووه ذلو دالوووي إح ووو ئتي بووتن للعرضووورع و قللقمووو ا  لليووه نطرحلووو  اوووة في 

 للعرلطن، قبتن أنع ط للي  عوتي للعسيخداي فه نا قح هير للعرضرع وحُ

تو ةةةد ع قةةةة ارتباطيةةةة ذات داللةةةة م صةةةاجية بةةةين المو ةةةوعات  الفةةةرض الثةةةاني:

صةةةةحافة المةةةةواطنم وبةةةةين المةةةةدف مةةةةن ميةةةةاراة هةةةةذه  والق ةةةةايا التةةةةي ت ر مةةةةا

 المو وعات.

 ( ما يلي:17يت   من الجدول التالي رقم )

قجوورد عالقووي لةنم طتووي وووومتي ضوولت ي بووتن ارضووري )اعوو كو للعتوو ر(، قبووتن هوود   -

(، قهووه قتعووي ذلو 0ُ08-)عورن قجلوو و نهوور( حتوث بوغووت قتعووي ال اوو لاةنموو ط )

اوووي  اعووو ةكي للعرضووورع و  يةةةدل علةةةي أنةةة  وهةةةذا(، %95دالوووي عاووود اسووويري ثقوووي )

قللقم ا  للعيلوقي بعع كو للعت ر قإن قوت، قل ن ايمح عود  عورن قجلو و نهور اون 

ج نووب للعوورلطاتن للععوو ةكتن فووه الووو هووير للقموو ا  لوويلك جوو  و لللالقووي لاةنم طتووي 

 وومتيُ
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-0ُ042 0ُ029 0ُ027 0ُ000 -0ُ059 -0ُ013 -0ُ057 -0ُ036 0ُ061 0ُ065 -0ُ043 

 0ُ044- *0ُ085 0ُ051- 0ُ020- 0ُ017- 0ُ011 0ُ050- 0ُ038 0ُ070- 0ُ047 0ُ062 ميااع القمامة

 0ُ030- 0ُ029 0ُ015- 0ُ016- 0ُ040 0ُ063 0ُ012- 0ُ023 0ُ032- 0ُ044- 0ُ026 ميااع األدوية

 0ُ020- 0ُ005- 0ُ036- 0ُ037- 0ُ029- 0ُ053 0ُ056 *0ُ076 0ُ049- 0ُ010 0ُ040 ق ايا صحية

 راجم 
 اال ت اف

0ُ013 -0ُ033 -0ُ016 0ُ027 0ُ051 0ُ032 -0ُ012 -0ُ008 -0ُ008 0ُ031 -0ُ015 

ا تفا  بعض 
 األشخاص

0ُ009 -0ُ038 -0ُ030 -0ُ033 -0ُ046 0ُ008 -0ُ023 -0ُ015 -0ُ014 -0ُ082* -0ُ028 

ميااع المرور 
 والمواص ت

-0ُ051 -0ُ064 -0ُ011 0ُ056 0ُ014 -0ُ030 -0ُ023 -0ُ009 -0ُ044 -0ُ057 -0ُ066 

 *0ُ099 0ُ058- 0ُ019- ***0ُ225 *0ُ076 0ُ027- 0ُ001 0ُ010- 0ُ049 0ُ026- 0ُ015- مياهرات

 م رابات
 واعتصامات

-0ُ080* 0ُ211*** 0ُ113** 0ُ017 -0ُ040 -0ُ019 0ُ110** 0ُ124** -0ُ021 -0ُ011 0ُ081* 

 0ُ030- 0ُ062 0ُ015- *0ُ084 0ُ040 0ُ000 0ُ050- 0ُ039- 0ُ022 0ُ025 0ُ003- غ   األسعار

 ق ايا التعليم
-
0ُ177*** 

-0ُ56 -0ُ019 -0ُ059 -0ُ023 0ُ037 0ُ014 0ُ039 -0ُ041 -0ُ103** 0ُ756*** 
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انتيار 
 الفو ى

-0ُ040 -0ُ003 0ُ031 0ُ171*** 0ُ043 0ُ042 0ُ013 -0ُ051 -0ُ049 0ُ058 -0ُ076* 

ق ايا 
 مجتمعية

0ُ149*** -0ُ042 0ُ026 
-
0ُ125*** 

0ُ103** 0ُ067 0ُ048 0ُ000 0ُ087* -0ُ117** -0ُ090* 

  p  0.001م    p  0.01م   p )    = ) p  0.05مإتوي المعنوية

اج بتووي ايروووطي بووتن ارضووري )اعوو كو إجوورد عالقووي لةنم طتووي كعوو  نمووتن أاموو ً ق -

(، قهوه 0ُ2للعت ر(، قبتن هد  )عرن ك  قي( حتوث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط )

 وهذه النتيجة من قية ملةي  ةد مةا  يةث أ (، %999قتعي ذلو دالي عاد اسيري ثقي )

 ي للعتوو ر أق هاوو ت لللداوود اوون لألهوو له قللعوورلطاتن للوويان الرضوورن كوو رله  اوون لنقطوو

نقر للخدا و للعيلوقي ب لعت ر فه اخيو  للعة فه و، كع  نمتن قجرد عالقي لةنم طتوي 

ووومتي ضولت ي بوتن ارضووري )اعو كو للعتو ر(، قبوتن هوود  )نلوتعوه( حتوث بوغوت قتعووي 

(، بتاعو  نموتن قجورد %95(، قهه قتعي دللي عاد اسيري ثقوي )0ُ09-ال او لاةنم ط )

تي ضلت ي بتن ارضري )اع كو لل لربو  (، قبوتن هود  )عورن اج بإعالقي لةنم طتي 

(، قهوه قتعوي دللوي عاود اسويري ثقوي 0ُ11ك  قي(، حتث بوغت قتعي ال او لاةنم ط )

اعو كو لل لربو   جو  و فوه اورة  كو  قي  وهي نتيجةة من قيةة أي ةاً أل (، 99%)

 ان ج نب للعرلطاتنُ

ن ارضووري )اعوو كو للطوورم اج بتووي ضوولت ي بووتإكعوو  نمووتن قجوورد عالقووي لةنم طتووي  -

(، قهوه 0ُ08قلل م ةي(، قبتن هد  )لجيعو عه( حتوث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط )

هير للععو وي أق للقموتي للو  بلود  وهذا يدل علي أ (، %95قتعي دللي عاد اسيري ثقي )

لجيع عه ايأثر به للعجيعا، كع  نمتن قجرد عالقي لةنم طتي وومتي ضلت ي بتن ارضري 

رم قلل موو ةي( قبووتن هوود  )عوورن كوو  قي(، حتووث بوغووت قتعووي ال اووو )اعوو كو للطوو

هاو ت  وهذا يةدل علةي أ (، %95(، قهه قتعي دللي عن اسيري ثقي )0ُ08-لاةنم ط )

اع كو ن نجي عن للطرم قلل م ةي ورل  قجورد حورلدث أق طورم غتور او لةي لوسوتر 

  قاعو ةكيل  أق نراتعو و قخالفوه، قل ون ا ارجود كو رى اون للعورلطاتن لتوي  عرضول

 عوه برلبي ك ةت أق أي ارقا ان ارلقا اة في للعرلطن قللعرلقا لألخرىُ
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اج بتي ضولت ي بوتن ارضوري )اعو كو للقع اوي(، قبوتن هود  إقجرد عالقي لةنم طتي  -

(، قهووه قتعووي دللووي عاوود 0ُ09)عوورن كوو  قي(، حتووث بوغووت قتعووي ال اووو لاةنموو ط )

كوو نرل اعوو رن اوون لنيعوو ة للقع اووي ن تللعوورلطا وهةةذا يعنةةي أ (، %95اسوويري ثقووي )

قلألضوورلة لليووه نوةوو  بلوو  اوون خووالح للعرضوورع و لليووه اقراوورن بععوو ةكيل  عموور 

 اة في للعرلطن قإن ج  و قوتويُ

اج بتي ضلت ي بتن ارضري )قمو ا  اوةتي(، قبوتن إكع  نمتن قجرد عالقي لةنم طته  -

، قهوه قتعوي دللوي (0ُ08هد  )لل ع  عن لل س د( حتث بوغت قتعوي ال اوو لاةنمو ط )

(، قهويل ارجوا قفقو ً اووياي ج و للم حوث إلوه أنوه نرجود قمو ا  %95عاد اسيري ثقي )

فس د فه بلض للعسيع ت و وورل  إهعو ح فوه عوالم للعرضوه أق نقور بلوض لألدقاوي 

لألو وتي للمرقةاي للالم للعرضه، أق عد  لكيورلث بة لوي للعرضوه اعو  اوؤدي إلوه 

قووومب ضوول  هووير لللالقووي قوود ارجووا إلووه ضوول   أضوورلة اووةتي بووملض للعوورلطاتن،

لاهيع   بعلو هوير للقمو ا  أق أنوه لو  اوي  عورن للقمو ا  لل وةتي خوالح فيور  لليةوتوو 

 ب لقدة لل  فهُ

قجرد عالقي لةنم طته وومتي ضلت ي بتن ارضري )لخي    بلوض لألكوخ ص(، قبوتن  -

ه قتعوي دللوي (، قهو0ُ08-هد  )عرن ك  قي(، حتث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط )

(، قهيل اودح عووه ضول  لاهيعو   أامو ً بياو قح للعرضورع و %95عاد اسيري ثقي )

للخ اي ب خي    بلض لألكخ ص بعرلقا اة في للعرلطن، قهور او  أكودو عوتوه نيو ئم 

ارضري )لخي    بلوض لألكوخ ص( فوه لليرنتوب للرلبوا ععور  اجه هير للدةلوي فه 

 باسمي قوتويُ

اج بتي ضولت ي بوتن ارضوري )اهو هرلو(، قبوتن هود  )نقود إقجرد عالقي لةنم طته  -

(، قهووه قتعووي دللووي عاوود 0ُ08ألقضوو ي وت وووتي(، حتووث بوغووت قتعووي ال اووو لاةنموو ط )

اج بتوي ايرووطي بوتن ارضوري إ(، كع  نمتن قجورد عالقوي لةنم طتوه %95اسيري ثقي )

)اهووو هرلو(، قبوووتن هووود  )إاوووال  وت ووووه(، حتوووث بوغوووت قتعوووي ال اوووو لاةنمووو ط 
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(، كع  جو  و قتعوي ال اوو لاةنمو ط %999(، قهه قتعي دللي عاد اسيري ثقي )0ُ23)

ضلت ي بتن ارضري )اه هرلو(، قهد  )نلوتعه(، حتث بوغت قتعي ال او لاةنمو ط 

(، قهوير للايو ئم نودح اون قجلوي نهور %99(، قهه قتعوي دللوي عاود اسويري ثقوي )0ُ1)

قضوو ي وت وووتي التاووي أق بلوود  للم حووث عوووه أن )للعهوو هرلو( ك نووت بسوومب نقوود أل

لإلاال  للست وه، أق بلد  إاال  لليلوت ، حتث نرلقحت ال االو لاةنم ط او  بوتن 

 ضلت ي قايروطي فه كدنل ُ

قجرد عالقي لةنم طته وومتي ضلت ي بوتن ارضوري )إضورلب و قلعي و ا و(، قبوتن  -

للووي عاوود (، قهووه قتعووي د0ُ08-هود  )لجيعوو عه(، حتووث بوغووت قتعووي ال اووو لاةنموو ط )

(، كعووو  جووو  و لللالقوووي لاةنم طتوووي بوووتن ارضوووري )إضووورلب و %95اسووويري ثقوووي )

(، 0ُ21قلعي وو ا و(، قبووتن هوود  )نقوود أدل  للة راووي(، حتووث بووو  ال اووو لاةنموو ط )

 (ُ%999قهه قتعي دللي عاد اسيري ثقي )

كع  ج  و لللالقي لاةنم طتي ضلت ي بتن ارضري )إضرلب و قلعي و ا و(، قبوتن  -

(، قهوه قتعوي 0ُ11رن قجل و نهور(، حتوث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط )هد  )ع

اج بتووي ضوولت ي بووتن هووير إ(، قجوو  و لللالقووي لاةنم طتووي %99دللووي عاوود اسوويري ثقووي )

للعرضوورع و، قبووتن هوود  )نقوود ألقضوو ي وت وووتي(،قهد  )إاووال  وت وووه(، حتووث 

لقت  دللي عاود اسويري ( عوه لليرلله، قهير ل0ُ12، 0ُ11بوغت قت  ال االو لاةنم ط )

(، بتاعووو  جووو  و لللالقوووي لاةنم طتوووي ضووولت ي بوووتن ارضوووري )إضووورلب و %99ثقوووي )

(، قهوه 0ُ08قلعي  ا و(، قبتن هد  )نلوتعه( حتث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط )

 (ُ%95قتعي دللي عاد اسيري ثقي )

ادي لةنمو ط قموتي )لإلضورلب و قلاعي و ا و( بلود أهودل  ويت   من ذل  

ي االووو  )لللووود  لاجيعووو عه، نقووود أدل  للة راوووي، عووورن قجلووو و نهووور، نقووود أو ووووت

ألقضووو ي وت ووووتي، إاوووال  وت ووووه، نلوتعوووه(؛ فقووود ا ووورن للسووومب فوووه لإلضووورلب و 

قلاعي وو ا و هوور للغمووب قللسووخط اوون أقضوو ي وت وووتي التاووي أق أن هاوو ت اعوو كو 
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لة راتووي لجيع عتووي نجلووو للعوورلطاتن أق للعوورظ تن فووه بلووض للعؤوسوو و قللع وو لح ل

 اقرارن ب إلضرل  قلاعي   ُ 

اج بتي ضلت ي بتن ارضري )غال  لألول ة(، قبوتن إكع  نمتن قجرد عالقي لةنم طتي  -

(، قهه قتعي دللوي عاود 0ُ08هد  )إاال  وت وه( حتث بوغت قتعي ال او لاةنم ط )

(، قهووويل اوودح عوووه أن للعووورلطاتن اطوو لمرن بموورقة  لإلاوووال  %95اسوويري ثقووي )

قذلووك لةووو أماووي غووال  لألووول ة ب لاسوومي لعلهوو  للسوووا لألو وووتي أق بلووض  للست وووه

للخدا و لليه نؤدال  للة راي لعرلطاتل  قذلك فه للعرضورع و لليوه اوي  نعوره  عووه 

 ارلقا اة في للعرلطنُ

اج بتوي قراوي بوتن ارضوري )قمو ا  لليلووت (، قبوتن إكع  نمتن قجورد عالقوي لةنم طتوي  -

(، قهه قتعي دللوي عاود اسويري 0ُ8قتعي ال او لاةنم ط ) هد  )نلوتعه(، حتث بوغت

ادي قتو   للعرضورع و للخ اوي بو ليلوت   وهذه نتيجة من قية تدل علي(، %999ثقي )

بيةقتوو  لللوود  لألو وووه اوون نعووره  قهوور لللوود  لليلوتعووه لوويلك جوو  و قتعووي ال اووو 

ارضووري )قموو ا  لاةنموو ط قراووي، بتاعوو  جوو  و لللالقووي لاةنم طتووي وووومتي ضوولت ي بووتن 

(، قهووه 0ُ18-لليلووت (، قبووتن هوود  )لجيعو عه(، حتووث بوغووت قتعوي ال اووو لاةنموو ط )

(، قكويلك جو  و لللالقوي لاةنم طتوي ووومتي ضولت ي %999قتعي دللي عاد اسيري ثقوي )

-بتن هير للقم ا  قبوتن هود  )عورن كو  قي(، حتوث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط )

(، قهويل اؤكود أامو ً للايتجوي للسو بقي اون %99ي ثقوي )(، قهه قتعي دللي عاد اسير0ُ1

أن لللوود  اوون للعرضوورع و للخ اووي بوو ليلوت  كوو ن هوودفل  لألو وووه نلوتعتوو ً أكلوور اوون 

 لألهدل  لألخرى ك للد  لاجيع عه أق عرن ك  قيُ

(، لل رضوىاج بتوي ضولت ي بوتن ارضوري )لنيعو ة إنمتن أام ً قجرد عالقي لةنم طتوي  -

(، قهه قتعوي 0ُ13ن لل س د(، حتث بوغت قتعي ال او لاةنم ط )قبتن هد  )لل ع  ع

ةغو  ضول ل  حتوث  ويري البا ث من قية هذه الع قة (،%999دللي عاد اسيري ثقي )

لرحظ ان خالح نيو ئم هوير للدةلووي أن للعرضورع و للخ اوي )ب ل رضوى( جو  و فوه 
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يغطتيلو  قنعوره  عمور لليرنتب للرلبا اع  ادح عوه اودي أهعتيلو  قلهيعو   للعورلطاتن ب

ارلقوووا اوووة في للعووورلطن، قاووون للطمتلوووه أن ا ووورن لللووود  اووون قةل  نعووور هوووير 

 للعرضرع و هر للةث عوه ااا لنيع ة لل رضى قللي دي لو س دُ

اج بتوي ضولت ي بوتن ارضوري )قمو ا  اجيعلتوي(، إكع  لنمح قجرد عالقي لةنم طتوي  -

(، قهووه دللووي عاوود 0ُ15) (، حتووث بوغووت قتعووي ال اووو لإلةنموو طلجيعوو عهقبووتن هوود  )

(، قايمح ادي ااطقتي هير لللالقي أام ً نهرلً لعودي لةنمو ط هوير %999اسيري ثقي )

للقم ا  ب لغرن ان نعره  قهر لللد  لاجيع عه، كعو  نموتن قجورد عالقوي لةنم طتوي 

وومتي ضلت ي بتن ارضري )قمو ا  اجيعلتوي(، قبوتن هود  لل عو  عون لل سو د( حتوث 

(، كعو  %95(، قهوه قتعوي دللوي عاود اسويري ثقوي )0ُ13-لاةنمو ط )بوغت قتعي ال او 

اج بتي ضلت ي بتن هير للقم ا  قبتن هود  )كور  قن سوتر إنمتن قجرد عالقي لةنم طتي 

(، قهوه قتعووي دللووي عاود اسوويري ثقووي 0ُ1أحودلث(، حتووث بوغووت قتعوي ال اووو لاةنموو ط )

غطتيلووو  ب لعووور  (، قهووويل اووودح عووووه أن بلوووض للعرضووورع و للعجيعلتوووي نووو  ن99%)

قللي سووتر لووملض لألحوودلث قلليووه نرضووح لوعوورلطاتن للقوورل  اوودي أهعتووي هووير للقموو ا  

 قأوم بل  قأبل ده ُ

كعوو  لنمووح أاموو ً قجوورد عالقووي لةنم طتووي إاج بتووي ضوولت ي بووتن ارضووري )قموو ا   -

(، 0ُ09) لاةنمو طاجيعلتي(، قبتن هد  )لليسوتي قلليرفته(، حتوث بوغوت قتعوي ال اوو 

(، كع  نمتن قجرد عالقي لةنم طتي وومتي ضلت ي %95دللي عاد اسيري ثقي )قهه قتعي 

-بتن هير للقم ا  قبوتن هود  )عورن كو  قي(، حتوث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط )

(، قأخترلً نموتن قجورد عالقوي لةنم طتوه %99(، قهه قتعي دللي عاد اسيري ثقي )0ُ12

( حتث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط وومتي ضلت ي بتن هير للقم ا ، قبتن هد  )نلوتعه

 (ُ%95(، قهه قتعي دللي عاد اسيري ثقي )0ُ09-)
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تو ةد ع قةة  : حويت   مما سبق صحة الفةرض الثةاني   جيةاً والقاجةع بأنة  

ارتباطيةةة ذات داللةةة م صةةاجية بةةين المو ةةوعات والق ةةايا التةةي ت ر مةةا صةةحافة 

 ُالمواطنم وبين المدف من مياراة هذه المو وعات"

 لفرض الثالث:ا

تو د ع قة ارتباطية ذات داللة م صاجية بين أنماط التفاعلية المإتخدمة فةي تنةاول  

 المو وعات علي بوابة شاركم وبين المدف من مياراة هذه المو وعات.

 ( ما يلي:18يت   من الجدول التالي رقم )

هوود   قجوورد عالقووي لةنم طتووي إاج بتووي ضوولت ي بووتن )عوودد نلوتقوو و للووزقلة(، قبووتن -1

(، قهووه قتعووي دللووي عاوود 0ُ14)إاووال  وت وووه(، حتووث بوغووت قتعووي ال اووو لإلةنموو ط )

اوودي لهيعوو   للووزقلة، أق اي وو ةه اووة في  وهةةذا يةةدل علةةي(، %999اسوويري ثقووي )

للعرلطن ب لقم ا  لليه نلد  إله لإلاال  للست وه، حتث اقرارن بو ليلوت  عووه هوير 

 رقر  عوه حول ُللعرضرع و بلد  لإلاال  قكع  للسومت و لو

اج بتوي ايرووطي بوتن كوو اون )عودد للععو ةك و للعيلوقوي(، إقجرد عالقي لةنم طتوي  -2

(، قهوه قتعوي 0ُ2قبتن هد  )لل ع  عن لل س د(، حتث بوغت قتعي ال اوو لإلةنمو ط )

لللالقووي بووتن هوود  لل عوو   عوون  وهةةذا يةةدل علةةي أ (، %99دللووي عاوود اسوويري ثقووي )

قي كاعط ان أنعو ط للي  عوتوي دلتوو عووه أن هاو ت قعوه لل س د، قعدد للعع ةك و للعيلو

ان ج نب للعرلطاتن لليان اسلرن دلئع ً ل ع  لل س د قاة قلوي للي ودي لوه اون خوالح 

 اع ةكي للعرضرع و قللقم ا  للعيلوقي به عوه ارلقا اة في للعرلطنُ

 ( يو   الع قة االرتباطي  بين18 دول رقم )

تناول المو وعات علي بوابة شاركم وبين المدف  أنماط التفاعلية المإتخدمة في

 من مياراة هذه المو وعات

أنماط 

 التفاعلية 

 

المدف من 

عدد 

تعليقات 

 ال وار

عدد 

 المياراات

 المتعلقة

عدد 

المياراات 

 علي

G+1 

أهم 

 المياراات

عدد النير 

والمياراة 

علي 

الفي  

عدد 

المياراات 

 علي تويتر

عدد 

المياراات 

لي ع

مواقب 
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تن أامو ً قجورد عالقوي لةنم طتوي ووومتي ضولت ي بوتن )عودد للععو ةك و عووه كع  نمو -3

Google plus( حتث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط ،)(، قبتن هد  )عرن ك  قي-

(، كع  نمتن قجورد عالقوي لةنم طتوي %99(، قهه قتعي دللي عاد اسيري الاراي )0ُ11

اعط اون أنعو ط للي  عوتوي ( كوGoogle plusاج بتي ضلت ي بتن )عدد للعع ةك و عوه إ

(، قهوه قتعوي دللوي عاود 0ُ09قبتن هد  )نلوتعه(، حتث بوغت قتعي ال اوو لاةنمو ط )

 (ُ%95اسيري ثقي )

اج بتوي ايرووطي بوتن )أهو  للععو ةك و(، قبوتن هود  )نقود إقجرد عالقوي لةنم طتوي  -4

عاود (، قهه قتعي دللوي 0ُ2اقض ي وت وتي التاي(، حتث بوغت قتعي ال او لاةنم ط )

اج بتووي ضوولت ي بووتن )أهوو  إ(، كعوو  نمووتن قجوورد عالقووي لةنم طتووي %999اسوويري ثقووي )

(، 0ُ8للعع ةك و(، قبتن هد  )إاال  وت وه(، حتث بوغت قتعوي ال اوو لاةنمو ط )

اج بتوي ضولت ي  إ(، كعو  نموتن قجورد عالقوي لةنم طتوي %95قهه دللي عاد اسيري ثقوي )

)لليسوتي قلليرفته(، حتث بوغوت قتعوي ال اوو بتن كو ان )أه  للعع ةك و(، قبتن هد  

(، قهيل ادح أام ً عوه اودي %99(، قهه قتعي دللي عاد اسيري ثقي )0ُ12لاةنم ط )

 أ ري بوك المياراة 

 0ُ021 - *0ُ087 - 0ُ000 0ُ019 - 0ُ005 - 0ُ000 0ُ067 ا تماعي

نقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد أدا  

 الح ومة

-0ُ031 0ُ012 - 0ُ055 0ُ040 -0ُ069 -0ُ029 - 0ُ057 

عرض و مات 

 نير

0ُ063 -0ُ041 0ُ018 0ُ055 0ُ017 0ُ008 0ُ050 

ال يةةةةة  عةةةةةن 

 الفإاد

0ُ040 0ُ192*** -0ُ058 -0ُ028 -0ُ054 -0ُ067 0ُ041 

شةةر  وتفإةةير 

 أ داث

0ُ004 0ُ040 0ُ051 0ُ030 0ُ035 -0ُ075 0ُ070 

 *0ُ088 0ُ028- 0ُ065 0ُ029 0ُ009 0ُ022 0ُ054 تقديم معلومات

نقةةةةد ألو ةةةةا  

 سياسية معينة

0ُ037 0ُ000 0ُ022 0ُ161*** 0ُ053 0ُ053 0ُ016 

مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

 سياسي

0ُ143*** -0ُ049 0ُ015 0ُ076* 0ُ098* 0ُ031 0ُ072 

 *0ُ081 0ُ004 0ُ023- **0ُ118 0ُ020 0ُ020- 0ُ063 تإلية وترفي 

- 0ُ024- 0ُ074- عرض ش اوي

0ُ106** 

-0ُ015 0ُ012 0ُ021 -0ُ087* 

 *0ُ095 *0ُ096 0ُ022 0ُ043 *0ُ085 0ُ027- 0ُ008- تعليمي

  p  0.001م    p  0.01م   p )    = ) p  0.05مإتوي المعنوية
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لةنموو ط عوود  ارضوورع و عوووه ارلقووا أخووري ب لعرضوورع و للعاعوورة  عوووه ارلقووا 

 اة في للعرلطنُ

ر قللععو ةكي اج بتي ضلت ي بتن كو ان )عدد للاعإكع  نمتن قجرد عالقي لةنم طتي  -5

عوه لل تس برت(، قبتن هد  )لإلاال  للست وه(، حتث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط 

(، قهوويل الاووه أن هاوو ت عوودد اوون %999(، قهووه قتعووي دللووي عاوود اسوويري ثقووي )0ُ1)

للعرضرع و لليه نخر لإلاال  للست وه أق نلداالو دوويرةاي اوي  اعو ةكيل  عووه 

رت( لع  لل  ان أهعتوي ب لغوي لودي للعورلطاتن، قإن ارلقا لليرلاو لاجيع عه )لل تس ب

ج  و هير للعع ةك و قوتوي فليل ارجا إله للعسيري لللق فه لملض للعرلطاتن، قأامو ً 

إلوه قووي عوودد للعورلطاتن للعي وو ةتن ل وة في للعوورلطن، قكويل ضوول  للععو ةكي عوووه 

 ارلقا لليرلاو لاجيع عه أق ارلقا أخريُ

ةنم طتي وومتي ضولت ي بوتن كوو اون )عودد للععو ةكي عووه أام ً نمتن قجرد عالقي ل -6

(، قهووه 0ُ09-نووراير(، قبووتن هوود  )لجيعوو عه(، حتووث بوغووت قتعووي ال اووو لاةنموو ط )

(، ققد ارجا ذلك إله أن نسومي للععو ةكي عووه نوراير %95قتعي دللي عاد اسيري ثقي )

قجورد عالقوي  ك نت ضلت ي جدلً، قل  ن ن ها ت ن  عوتوي اون خوالح نوراير اعو  أدي إلوه

اج بتوي بوتن إلةنم طتي وومتي ضلت ي، حتث أنه اون للعاطقوه أن ن ورن لللالقوي لةنم طتوي 

ارلقا لليرلاو لاجيع عه، قبتن لللد  لاجيع عه، قل ون نهورلً لقووي للععو ةكي عووه 

نراير قعد  لاهيع   ب لودخرح عوتلو  كواعط اون أنعو ط للي  عوتوي أدي إلوه قجورد عالقوي 

 ي وومتيُلةنم طتي ضلت 

اج بتي ضلت ي بتن )عدد للعع ةك و عوه نوراير(، إكع  نمتن قجرد عالقي لةنم طتي  -7

(، قهوه قتعوي دللوي عاود 0ُ1قبتن هد  )نلوتعه(، حتوث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط )

اج بتوي ضولت ي فوه إ(، كع  بتات للاي ئم أام ً قجرد عالقي لةنم طتي %95اسيري ثقي )

و عوه ارلقا أخري(، قبوتن هود  )نقودا  الوراو و(، حتوث كدنل  بتن )عدد للعع ةك 

 (ُ%95(، قهه قتعي دللي عاد اسيري الاراي )0ُ09بوغت قتعي ال او لاةنم ط )
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كع  ج  و لللالقي لاةنم طتوي ضولت ي بوتن كوو اون )عودد للععو ةك و عووه ارلقوا  -8

(، 0ُ08أخوري(، قبووتن هوود  )لليسوووتي قلليرفتووه(، حتووث بوغووت قتعووي ال اووو لاةنموو ط )

(، كع  نمتن قجرد عالقي لةنم طتي وومتي ضلت ي %95قهه قتعي دللي عاد اسيري ثقي )

بتن )عدد للعع ةك و عوه ارلقا أخري(، قبتن هود  )عورن كو  قي(، حتوث بوغوت 

 (ُ%95(، قهه قتعي دللي عاد اسيري ثقي )0ُ09قتعي ال او لاةنم ط )

بتن كو ان )عودد للععو ةك و عووه قأخترلً ج  و لللالقي لاةنم طتي ضلت ي أام ً  -9

(، قهوه 0ُ1ارلقا أخري(، قبتن هد  )نلوتعه(، حتث بوغوت قتعوي ال اوو لاةنمو ط )

 (ُ%95قتعي دللي عاد اسيري ثقي )

تو ةةد ع قةةة : حممةةا سةةبق يت ةة  صةةحة الفةةرض الثالةةث   جيةةاً والقاجةةع بأنةة  

تنةاول المو ةوعات ارتباطية ذات داللة م صاجية بين أنماط التفاعلية المإتخدمة في 

 علي بوابة شاركم وبين المدف من مياراة هذه المو وعات".

 الفرض الرابب:

تو د ع قة ارتباطية ذات داللة م صاجية بين طريقة عرض المو ةوعات المنيةورة 

 علي بوابة شاركم وبين أنماط التفاعلية المإتخدمة في تناول تل  المو وعات.

 تباطي  بين( يو   الع قة االر19 دول رقم )

طريقة عرض المو وعات المنيورة علي بوابة شاركم وبين أنماط التفاعلية 

 المإتخدمة في تناول تل  المو وعات

طريقة              

 عرض المو وعات

 أنماط التفاعلية 

نصية 

 فق 

نصية 

ومصا بة 

 بصور

مصورة 

 فق 

نصية ومصا بة 

 بصور وفيديو

نصية 

ومصا بة 

 بفيديو

 0ُ002- 0ُ014 0ُ072 0ُ052 - 0ُ018 ل وارعدد تعليقات ا

عةةةةةةةةةدد الميةةةةةةةةةاراات 

 المتعلقة

-

0ُ033 

0ُ015 - 

0ُ010 

0ُ041 -0ُ054 

 عدد الميةاراات علةي

Google plus 

-

0ُ032 

- 0ُ005 - 

0ُ048 

- 0ُ008 0ُ080* 

- أهم المياراات

0ُ019 

- 0ُ003 - 

0ُ029 

- 0ُ016 0ُ063 
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عدد النير والميةاراة 

 علي الفي  بوك

-

0ُ038 

0ُ000 0ُ019 - 0ُ037 0ُ046 

عةةدد الميةةاراات علةةي 

 تويتر

0ُ024 0ُ034 - 

0ُ028 

- 0ُ019 -0ُ031 

عةةدد الميةةاراات علةةي 

 مواقب أ ري

0ُ030 -0ُ100* 0ُ036 0ُ038 0ُ083* 

  p  0.001م    p  0.01م   p )    = ) p  0.05مإتوي المعنوية

 يت   من الجدول الإابق ما يلي:

عالقي لةنم طته بتن طراقي عرن )ن تي قا  حمي ب تدار(، قبوتن كوو اون  قجرد -

، قعوودد للععوو ةك و عوووه ارلقووا أخووري( Google plus)عوودد للععوو ةك و عوووه 

كاعطتن ان أنع ط للي  عوتي للعسويخداي فوه ناو قح للعرضورع و للعاعورة  عووه برلبوي 

قهه قتعوي ذلو دالوي  (،0ُ08ك ةت، حتث بوغت قتعي ال او لاةنم ط بتن كو االع  )

بلوووض للععووو ةك و عووووه ارقوووا  وهةةةذا يعنةةةي أ (، %95الاراووي عاووود اسووويري ثقوووي )

Google plus  أق بلض للعرلقا لألخرى لملض للعرضرع و لليه اقور  بععو ةكيل ،

للعووورلطن لل وووة ه عووووه ارلقوووا اوووة في للعووورلطن عتاوووي للدةلووووي قووود نةيوووري عووووه 

 ار نهرلً ألهعتي هير للعرضرع وُارضرع و ج  و بطراقي ن تي قا  حمي ب تد

كعوو  نمووتن أاموو ً قجوورد عالقووي لةنم طتووه وووومتي ضوولت ي بووتن طراقووي عوورن )ن ووتي  -

قا وو حمي ب وورة(، قبووتن )عوودد للععوو ةك و عوووه ارلقووا أخووري(، حتووث بوغووت قتعووي 

 (ُ%99(، قهه قتعي دللي عاد اسيري ثقي )0ُ1-ال او لاةنم ط )

اج بتوي ضولت ي بوتن كوو اون بلوض إ قجرد عالق و لةنم طتويويت   مما سبق 

طوورم عوورن للعرضوورع و للعاعوورة  عوووه برلبووي كوو ةت، قبلووض أنعوو ط للي  عوتووي 

للعسيخداي فه نا قح نوك للعرضرع و، قل ن ك نوت لللالقو و لاةنم طتوي ضولت ي فوه 

 كدنل ُ

تو ةةد ع قةةة  : حممةةا سةةبق يت ةة  صةةحة الفةةرض الرابةةب   جيةةاً والقاجةةع بأنةة  

م صاجية بين طريقة عةرض المو ةوعات المنيةورة علةي بوابةة  ارتباطية ذات داللة

 ُشاركم وبين أنماط التفاعلية المإتخدمة في تناول تل  المو وعات"
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 ثانياً:  اتمة الدراسة:

 للاي ئم للل اي لودةلوي: (أ)

لقم ا  للعجيعلتي( فه اقداي للعرضرع و قللقمو ا  لليوه نطرحلو  برلبوي لج  و ) -1

(، ث  ج  و )اع كو للعت ر( فه لليرنتب لللو نه %23ُ2ي )ك ةت  ب لع ري للتر  باسم

(، %12ُ2(، ثو  جو  و )اعو كو للقع اووي( فوه لليرنتوب للل لوث باسوومي )%13ُ9باسومي )

غال  لألوول ة( باسوب -قج  و أقو هير للعرضرع و ايعلوي فه قمتي )اع كو لألدقاي

 (ُ%1ُ2ايس قاي بوغت )

بي كو ةت ب لع وري للتور ( فوه للعقو   لعيعدو اة في للعرلطن عتاي للدةلوي )برل -2

لألقح عوووه )فراوو  كوو ةت( كع وودة ةئتسووه لوعوو د  لل ووة تي للعاعوورة  عوتلوو  بوغووت 

(، %22ُ4(، ث  ا دة)ارلطن ذكر لوعه( فه لليرنتب لللو نه باسومي )%75ُ6نسميه )

(، قأختورلً جوو   ا وودة %1ُ1ثو  ا وودة )عود  اوورلطاتن( فوه لليرنتووب للل لوث باسوومي )

 (ُ%0ُ9يكر لوعه( فه لليرنتب لألختر باسمي بوغت ))ارلطن ل  ا

ب لاسمي لع و دة للعلوراو و لليوه اة وو االو  للعورلطن للععو ةت عووه الورا نوه  -3

( اون %86ُ1ج   )ارلطارن ان للعع ةكتن فه لألحودلث( فوه لليرنتوب لألقح باسومي )

  إجعوو له عووودد للعرضووورع و لليوووه نووو  نةوتولووو  بمرلبوووي كووو ةت ب لع وووري للتووور ، اوتلووو

(، بتاعو  %11ُ1)ا  دة ان قط ع و للعجيعا للعدنه قحقرم لإلنس ن( باسمي بوغوت )

(، ثو  %0ُ5ج  و أقوو هوير للع و دة ايعلووي فوه كوو اون )ا و دة برلع نتوي( باسومي )

قا  دة حزبتي( فوه للعرنموي لألختور  باسوب ايسو قاي بوغوت  -ج  و )ا  دة قم ئتي

(0ُ3%ُ) 

عور لألخمو ة قللعرضورع و عووه برلبوي كو ةت ج  و أكلور للعة فهو و لهيع او ً با -4

ب لع ووووري للتوووور  ايعلوووووي فووووه اة فهوووو و )إقوووووت  للقوووو هر  لل مووووري( بوغووووت نسووووميل  

(، قجوو  و أقووو هووير %15ُ8(، اوتووه اة فهوو و )إقوووت  لإلووو ادةاي( باسوومي )41ُ42%)

 (ُ%1ُ24لألق لت  ايعلوي فه )إقوت  قوط لل لتد( باسمي بوغت )
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ضورع و للعاعورة  عووه برلبوي كو ةت نموتن أن غ لمتوي ب لاسمي لطراقي عرن للعر -5

للعرضووورع و لعيعووودو عووووه للطراقوووي )للا وووتي قللع ووو حمي ب ووورة( بوغوووت نسوووميل  

(، قأختووورلً %4(، اوتووه طراقوووي )ن وووتي قا ووو حمي ب ووورة قفتووودار( بوغوووت )90ُ7%)

 (ُ%0ُ9ج  و طراقي )ن تي فقط( فه للعرنمي لألختر  باسمي )

ضوورع و للعاعورة  عووه برلبووي كو ةت فوه الهعلوو  جو  و لليغطتوي لل وة تي لوعر -6

(، اوتلوو  )لليغطتووي للي  ووتوتي لوعرضوورع و( %67ُ5)ب وورة  اوورجز ( بوغووت نسووميل  )

 (ُ%32ُ5باسمي بوغت )

جوو   لنجوو ر لليغطتووي لوعوو د  لل ووة تي للعاعوورة  بمرلبووي كوو ةت ب وورة  )إخم ةاووي(  -7

(، حتوث لنموح %47ُ44(، اوتل  لليغطتي ب رة  )نقداي( حتث بوغت )%53ُ9باسمي )

نقووو ة  هووو نتن للاسوووميتن قهووويل ارجوووا إلوووه نلووودد للعرضووورع و قللقمووو ا  للعطرقحوووي 

 قنا قلل  ب للرن قلليةوتو أق ب لاقد ان ج نب آخرُ

لنموووح أن للوغوووي )لللربتوووي لل  وووةه( هوووه لألكلووور لوووويخدلا ً فوووه لل ي بوووي ب لاسووومي  -8

بوغوووت نسوووميل   لوعموووعرن قللعةيوووري للعقووود  عمووور اوووة في للعووورلطن عتاوووي للدةلووووي

(، ث  ج  و للوغي )للل اتي( %16ُ5(، اوتل  )أكلر ان اسيري لغري( باسمي )78ُ2%)

 (ُ %5ُ3فه لليرنتب لألختر باسمي )

ب لاسوومي ألنعوو ط للي  عوتووي للخ اووي بعسوويخداه قاي وو ةه اووة في للعوورلطن لحيووو  -9

للي  عوتوي  نعط )عدد للاعر قللعع ةكي عوه لل تس برت( للعركز لألقح ان بوتن لألنعو ط

(، اوتوووه نعوووط )عووودد نلوتقووو و للوووزقلة( باسووومي بوغوووت %50ُ5لألخووورى بوغوووت نسوووميه )

(، قأخترلً ج   نعط )أه  للعع ةك و( فه لليرنتب لألختور حتوث بوغوت نسوميه 31ُ5%)

(، حتث نارعت اسيرا و للي  عوتي ا  بتن ضلت ي قايروطي قارن لي بتن هوير 4ُ6%)

ه لألهعتوووي للاسووومتي ل وووو قموووتي أق ارضوووري اووون لألنعووو ط للي  عوتوووي قهووويل ارجوووا إلووو

 للعرضرع و للعاعرة  ب ة في للعرلطنُ
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ج  و كخ تي )ارلطارن( ان أكلر لألطرل  للم ةم  فه للعرضرع و للعاعرة   -10

(، اوتلو  27ُ4(، اوته كخ وتي )اسوئرح ح وراه( باسومي )%78ُ2بمرلبي ك ةت باسمي )

)لألحووزل  للست وووتي( باسوومي  (، قأختوورلً جوو  و كخ ووتي%18ُ2)للة راووي( باسوومي )

(1ُ1%ُ) 

جوو  و أبوورم لألدقلة لليووه ناسووب لألطوورل  للموو ةم  فووه للعرضوورع و للعاعوورة   -11

(، اوتووه )نا تووي %67ُ2بمرلبووي كوو ةت ايعلوووي فووه )للعوو رى قإدلنووي للة راووي( باسوومي )

(، قأختووورلً جووو   دقة )اة قلوووي ناعوووتط %11ُ9وت وووو و قبووورلام للة راوووي( باسووومي )

 (ُ%2ُ3) لاقي  د( باسمي

جو   هوود  )عوورن كو  قي( فووه للعركووز لألقح كووأه  هود  اوون أهوودل  اعوو ةكي  -12

(، قهويل ارجوا إلوه %76ُ4للعرضرع و بمرلبي ك ةت ب لع ري للتور  بوغوت نسوميه )

كلر  للع  قي ان للعرلطاتن فتع  اخر بلض للخودا و أق نلطتوو بلوض ا و لةل ، 

أدل  للة راوووي( باسووومي  (، اوتوووه هووود  )نقووود%38ُ8اوتوووه هووود  )لجيعووو عه( باسووومي )

 (ُ%1ُ9(، قأخترلً ج   هد  )لليسوتي قلليرفته( فه لليرنتب لألختر باسمي )35ُ1%)

ب لاسمي ألو نتد لليأاتد لوقمتي جو  و )لليجو ة  للرلقلتوي( فوه للعقداوي حتوث بوغوت  -13

(، قهير للاسمي ةغ  قويل  ندح عوه كلر  للع  قي ان ارضرع و التاوي، %8نسميل  )

 ً عوه ادي لاهيع   بيسوتط للمر  عووه بلوض لإلاج بتو و لليوه نةودث فوه  قندح أام 

للعجيعا ان قمو للة راي، ثو  جو  و )إح و ئت و قبت نو و( فوه لليرنتوب لللو نه باسومي 

(، أاو  ب لاسومي ألوو نتد %1ُ2(، قأخترلً ج  و )نج ة  دقح قكلر ( باسمي )4ُ9%)

(، قهوويل %81ُ3ألقح باسوومي )للورفض لوقمووتي جوو  و )نجوو ة  قلقلتووي( فووه لليرنتووب ل

دلتو عوه ادي لهيعو   اوة في للعورلطن فوه للعقو   لألقح بقمو ا  للعورلطن قاعو النه 

ل  قغممل ، ث  ج  و )إح و ئت و قبت نو و( فوه ئلليه عمرقل فتل  عن ةفمل  قلويت 

(، قأخترلً ج  و )ني ئم قبةرث قدةلو و( فه للعركز %43ُ7لليرنتب للل نه باسمي )

 (ُ%1ُ2سمي )للخ اس با
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ثميوت اووةي لل ورن لألقح جزئتوو ً قللق ئوو بأنه:حنرجوود عالقوي لةنم طتووه ذلو دالووي  -14

إح وو ئتي بووتن للعرضوورع و قللقموو ا  لليووه نطرحلوو  اووة في للعوورلطن،قبتن أنعوو ط 

للي  عوتي للعسيخداي فه نا قح هير للعرضرع وح، حتث نمتن قجورد عالقو و لةنم طتوي 

 للي  عوتيُبتن بلض للعرضرع و قبلض أنع ط 

ثميت اوةي لل ورن لللو نه جزئتو ً قللق ئوو بأنه:حنرجود عالقوي لةنم طتوي ذلو دالوي  -15

إح  ئتي بتن للعرضرع و قللقم ا  لليه نطرحل  اة في للعرلطن، قبتن لللود  اون 

اعووو ةكي هوووير للعرضووورع وح، حتوووث نموووتن قجووورد عالقووو و لةنم طتوووي بوووتن بلوووض 

 للعرضرع و قبلض لألهدل ُ

للل لث جزئت ً قللق ئو بأنه : حنرجد عالقي لةنم طتوي ذلو دالوي  ثميت اةي لل رن  -16

إح  ئتي بتن أنعو ط للي  عوتوي للعسويخداي فوه ناو قح للعرضورع و عووه برلبوي كو ةت، 

قبتن لللد  ان اع ةكي هير للعرضرع وح، حتث نموتن قجورد عالقو و لةنم طتوي بوتن 

 بلض أنع ط للي  عوتي، قبلض لألهدل ُ

للرلبووا جزئتوو ً قللق ئووو بأنووه : ح نرجوود عالقووي لةنم طتووي ذلو ثميووت اووةي لل وورن   -17

دالي إح و ئتي بوتن طراقوي عورن للعرضورع و للعاعورة  عووه برلبوي كو ةت، قبوتن 

أنعو ط للي  عوتوي للعسويخداي فووه ناو قح نووك للعرضورع وحُ حتووث نموتن قجورد عالقوو و 

 لةنم طتي بتن بلض طرم عرن للعرضرع و، قبلض أنع ط للي  عوتيُ

 ت و للدةلوي قاقيرح نل :نرا ( )

حتث لرحظ ذلوك  ضرقة  لاهيع   ب لجرلنب لل اتي قلإلخرلجتي ب ة في للعرلطن، -1

اووون خوووالح نةوتوووو اموووعرن برلبوووي كووو ةت، قنموووتن ضووول  هوووير لللا اووور قللجرلنوووب 

 لإلخرلجتي باسمي كمتر ُ

س لليةراووور ن عووووه فاتووو و قأووووتن لل وووة تتضووورقة  نووودةاب قنأهتوووو للعووورلطا -2

 ، قكيل لليدةاب عوه لل ي بي لل ة تي للسوتعي بقدة لإلا  نُللعرلطنلل ة ه ل ة في 
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ضرقة  إجرل  لللداد ان للدةلو و قللمةرث للخ اي بيأثترلو اة في للعورلطن  -3

 للعلرفتي قللرجدلنتي قللسوركتي عوه للعرلطاتن بعخيو  فئ نل  قأعع ةه ُ

للو  قووو ئو  ضورقة  أن نخمووا اوة في للعوورلطن لوقورلنتن قللقرلعوود لليوه نخمووا -4

 لإلعال  للعخيو يُ

ضوورقة  لاهيعوو   بعمووعرن للعةيووري للعقوود  عموور اووة في للعوورلطن، قذلووك اوون  -5

حتووث لليركتووز عوووه للقموو ا  قللععوو الو للرلقلتووي قلليووه نوورنمط بععوو كو للعوورلطاتن 

قلهيع او نل  للةت نتوي اووا ضورقة  نغطتووي هوير للععوو كو قللقمو ا  اوون ك فوي اة فهوو و 

 للجعلرةايُ
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