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 عصر يف و دور قادة الرأي انتقال املعلومات على مرحلتني

 : أزمة أمطار الكويت منوذجالتواصل االجتماعي

 *د. فاطمة السالم

 ملخص

: الىىم رفة ىىا ر ىىمعل التفالرىىمس المىىه  فىىمقترل  م  ىىه   ىى  هددتفه هددلد الت ا ددة

  المىه دعس الىم  ٨١٠٢االزرمس كأزرا االرطمل المه هطا  عام الكل    ه  ل تبة 

تفطل الج مس الحكلريا   التتالس لتتة  لرين  تل ف الحةكىا التة ل ىا  ىه ال ىم  

رةاحىل لمكىل ن  البالع.    مرى  التلاةىا لىملمةكيل عاىم ر ىمعل التفالرىمس  ىه  ىال 

التفة ا   رةحاا تشكيل الةدي   االتجمهمس   التةحاا األخيىةة  المىه تمنىتن اتقىم  

 التلا ف.  

رىىن  ٤٣٣: اعمتىىتس هىىلد التلاةىىا عاىىم االةىىمبيم مس التبمتىىةة لفي ىىا تمكىىل  رىىن منهجيددة الت ا ددة

 التلاط ين الكل ميين   اعمتتس عام الت  ج التفحه لالصلل الم  ممئج التلاةا.

رىىن ا ىىةاع التجمتىى   ٤٣٣ليم ىىمس   عي ىىا التلاةىىا:  مرىى  التلاةىىا التلاةىىا لمخميىىمل عي ىىا لا ىى  

رىىن ا ىىةاع الفي ىىا رىىن اال ىىم . كتىىم لي ىى   ٪٣١٤٤   ٪١٣٤٠الكىىل مين حيىىغ لا ىى   فىىبا الىىلكلل 

 رمل  ين. ٪٣١٤٢عمرم    ٤٤   ٠٢رن ا ةاع الفي ا لين  ٪٤.٤٣ال ممئج ا  

لت تل الةئيفىه لاتفالرىمس  ىه الىمال  رةاحىل هىه  ةىمئل : لي   ال ممئج ا  االنتائج

االعالم المقايت ا تاي م  ةمئل الملاصل اال متمعه   رن  م الملاصل التبمتة رتم  ؤكىت 

ا  االعىىالم المقايىىتي رىىمزال هىىل الت ىىتل الةئيفىىه لاتفالرىىمس   االخبىىمل  ىىه   ىى  

التفالرىمس  ىه لتا ىا رىن التىلاط ين  بحمىل  عىن  ٪٣٤٤٣االزرمس   لي   ال مىمئج ا  

حت   األزرىا . ارىم  يتىم  قىد  ىمعة الىةاي  قىت   ىتس التلاةىا ا  ىم  ىؤ ة   لشىكل 

رىن ا ىةاع الفي ىا ا  ىم  ٪٤١٤١كبية عام الجت لل رن خالل الىتا  ال  ىمئح حيىغ دكىت 

 ٪.٣.٤ فمتفل  اله   مئح  معة الةاي   تل ي مت م  ىه كميىة رىن األحيىم   يتىم لىين 

م المأ ية األكبىة   ى    ىلال االزرىمس. كتىم كشىر  التلاةىا ا  تىيل  ا   معة الةدي ل 

الت ن هم  معة الةدي ألكبىة  فىبا رىن الفي ىا  يتىم اتىم الىلزلا  التفىؤ لين  ىه التةتبىا 

المم يا  اي م األكمع تيل  ارم  لاب رجاس االرا  قت تل الا القمئتا رتىم  ف ىه ا  تىأ يةهم 

قمتتىا: لي ى  ال مىمئج  ىلة  ةىمئل االعىالم المقايت ىا  اعمبملهم كقمعة لاةدي رى قر..  ال

 كت تل لئيفه لالخبمل  ه     الكلال    االزرمس. 

: اعالم الكمة  ه،  معة الىةدي،  رة ىا ا مقىمل التفالرىمس عاىم رىةحامين، المصطلحات

 اعالم تقايتي

                                                      
 بقفم االعالم، لكايا اآلعاب  مرفا الكل  ل دةمم  رفمعت* 
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Abstract 

Objective: This study aims to explore the role of opinion 

leaders in terms of crisis and natural disasters.  

Methodology: The present study uses an exploratory and 

quantitative methodology. It was implemented through a cross-

sectional survey that asked respondents to identify the main 

sources of information used in the three stages: awareness, 

opinion and attitude formation and decision-making. Sample: A 

face-to-face questionnaire was administered to convenient 

sample of 344 adults in Kuwait of which 54.1% were males and 

45.9% were females. Results: The findings show that 

respondents depended more on the traditional media to be aware 

of, form attitudes toward, and decide on what actions to take 

during the rain flooding that hit Kuwait on November 2018. The 

second source of information was social media and interpersonal 

communication was rated third. Thus, the findings show that 

interpersonal communication tended to influence the sample’s 

decisions and attitudes the most. In addition, the study found that 

most people look for information at “the beginning” of the 

disaster. 

Conclusion: This study proves that traditional media is the top 

source for information and news in times of crisis and disasters. 

In addition, it shows the significant effect of opinion leaders and 

their great influence on their followers. 

Keyword:  social media, opinion leaders, two step flow of 

information, traditional media 
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 المقتمة

طة قىىا الملاصىىل لىىين ال ىىمس   غيىىةس  ةىىمئل الملاصىىل اال متىىمعه  ال تىىا ا 

طة قا الفتل   طة قا االطالال عام التفالرمس  ة ا  الح ىلل عاي ىم لشىكل كبيىة. 

 لةمئل الملاصل اال متمعه تقتم طة قا  ة تة  يتىم  قىد الح ىلل عاىم التفالرىمس 

تاا التلا    اصبح لللا  تبمعل م ر  االخة ن     ةمهت   هأل  م رممحا لشكل كبية 

ال هىىم اال ا  ع ل .لال  الطبيفيىىالاتفالرىىمس  ىىه   ىى  االزرىىمس رمىىل الكىىر ىىتل ر ىىم 

تافىىد ع ل ر ىىم  ىىه الملاصىىل   ا  ىىم تبىىمعل    قىىل التفالرىىمس لىىل   قم ىىة  قىىى عاىىم

ا  تمجى  الفت ىت  صىبح  ر بىةا لالعىالم   االخبىملغ داالعالم الفيمةه   الحكىلره حيى

عبىىة رلا ىى  الملاصىىل  رىىن الج ىىمس الحكلريىىا لتصىىتال تفىىمريم   ت ىىة حمس صىىحريا

كتىم التفالرىمس.    ا مشىمل لف للا  صىلل م الىم الجت ىلل التفىم تس   ةىةعا ا مقىمل

   تقلم  ةمئل الملاصل اال متمعه لت ل ر م  ه تفل ل التفة ا   المفبيىة عىن الى رس

الملاصىىل رىى  التؤةفىىمس ةىىلا  كىىم  عاىىم التفىىمل  الشق ىىه ا  الملاصىىل الرفىىمل 

رن التلاةمس المىه ةىاط  النىل  عاىم كيريىا  يىمم الجت ىلل  ه مك الفت ت   الحكلريا

خد رل ىى  تىىل مة كت ىىتل لاتفالرىىمس.   لىىمأللمةىىمقتام رلا ىى  الملاصىىل اال متىىمعه 

هىىل عا ىى  تىىل مة  علاةىىمس عىىتة ا  احىىت الىىت ا   الةئيفىىيا الةىىمقتام رل ىى دتىىملس  

المىىه    1(5102 تىىمل الت ىىيس  علاةىا  عاىىم  لىىا رمىمل   الح ىلل عاىىم التفالرىىمس

ا بم  ا  الت ا   الةئيفيا الةمقتام رلا ى  الملاصىل اال متىمعه هىه المة يى     نىم  

 الل     الح لل عام التفالرمس.

ه التلاةىىىمس المىىىه تفىىىاى النىىىل  عاىىىم االعىىىالم كتىىىم هىىىل رمفىىىملس عايىىى   ىىى 

االةىمقتام   اللةياا   طة قىا  تةكل عامم م   غملبي،  تااللكمة  ه   تق يا التفالرمس

رلا ىىى  الملاصىىىل اال ا  هىىىلد التلاةىىىا تةكىىىل عاىىىم تىىىأ ية . 2 يمس التفىىىمقترينةىىىالك

ا  .   ىىت لي ىى  االحىىتعاىىم التفىىمقترين  ىىه   ىى  االزرىىمس   الكىىلال اال متىىمعه 

ا  الجت ىلل  5102المه حا  عام ع لىا الكل ى   ىه عىمم  األخيةة رمل ازرا األرطمل

لتفة ا اخة االخبىمل   المطىللاس  اجأ للةمئل الملاصل اال متمعه  ه     االزرمس 

ه ىمك الفت ىت رىن اال جمليىمس الةىمقتام رلا ى  الملاصىل . عام رتال الفمعا المه تحت 

عتة طةق لماقىه    ه تقتم لاتفمقترينكلةياا لالت مل  ه     االزرمس  اال متمعه

 ىه الل ى  الىلي  ةلا  كم ى  اخبىمل ركمللىا ا  ر ىللد ا  رقىمط   يىت ل  التفالرمس 

اال مة ى  لتحىالس المجلئىا تب  البمحمين الح لل عام التفالرمس رىن   ت    مةب م.  

رقىمط   يىت ل   صىلل  المه تل ة  تي  الت مجمس تح  ةقف  احت رمل تل ةالكبيةة   

ةتبىا اال مة ى   ىه الكل ى  رمقىتم ا  تحمىل الت    فىت اةىمقتام 3 ه ركم   احت   اخبمل

  4رن ا تمله عتع الفكم  %9... فبا  طة  ه الشةق اال ةى ل اال لم ر  ع لا

 ىىه  اةىىمقتارم الكل ىى  األكمىىة ارىىم لمل فىىبا لتلا ىى  الملاصىىل اال متىىمعه  مفىىت

رىن ا تىمله عىتع   ٪02 ،5102 ه عىمم  الت طقا حيغ لاغ عتع رفمقتره تبكا تل مة

 0.1 رفىمقتري . ارم رل ى  ا فىمقةام  قىت لاىغ عىتع 5الفكم     فت  لا األكبة  ه الفملم
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عتع الفكم  ارم رل ى  ةى مب رن ا تمله  ٪51.2رايل  رفمقتم  ه الكل   رتم  شكل 

   ىت  6اغاب م رن الشبمب ه الكل    رايل  رفمقتم ٠٤١ لاغ عتع رفمقتري  تمس  قت

لكىن   عه غيةس طة قىا ا مقىمل التفالرىمس. ا  رلا   الملاصل اال متم 7اكت البمحمين

الفؤال الت م ه م هل التتيلاس المه تمتم  ل م رلا ى  الملاصىل اال متىمعه رىن ةى للا 

غيىةس طة قىا ا مقىمل  ىت الح لل عام التفالرمس   تل ةهم   ةىةعا اللصىلل الي ىم 

اتقىم   هىل رمزالى  الطىةق المقايت ىا   تىأ ية  ىمعة الىةاي عاىم ه التجمت ؟  التفالرمس

 القةالاس رل لع  ه ع ة المك ال يم   رلا   الملاصل اال متمعه؟

ا  الجت لل  رنل الملاصىل الشق ىه لاح ىلل عاىم  الم التلاةمس  ا م   

احىىت  تىىقمل لاملاصىىل رىى  قىىت  اجىىأ األ  ةىىمئل االعىىالم المقايىىتي التفالرىىمس اكمىىة رىىن

للةىىمئل االعىىالم لتىىم رفىىمل  م عىىن رفالرىىا ا  حىىت  رفىىين ا  حمىىم لدي  لىىتل الاجىىل  

لافال ىىمس الشق ىىيا  ىىه  قىىل التفالرىىمس ا ىىة كبيىىة.   هىىلا رىىم دكتتىى   رة ىىا ا مقىىمل 

  المىىه اكىىتس ا   8 (0.22الز ة ياىىت  كىىمعز   ينالتفالرىىمس عاىىم رىىةحامين لابىىمحم

ا مقىىمل التفالرىىمس ال  حىىت  لطة قىى  ربمتىىةد رماتىىم كىىم  رمل ىى  لىىل ا   ةىىمئل االعىىالم 

هىىؤال  القىىمعة ل قىىل التفالرىىمس لىىت ائةهم  تىىؤ ة عاىىم  ىىمعة الىىةاي د ال   رىىن  ىىم  قىىلم

لىم  ه ت ييىة التفمقىت الفىمئت   الىلي   9(0.21كمعز   .    ت ةمهت  علاةااال متمعيا

لىىل كىىم   ىىل اهمتىىمم البىىمحمين ا بىىمس تىىأ ية ا عىىالم ت ىىمل الشق ىىه  فىىى دهتيىىا لال

 ىىت لكىىلس  التبمتىىة عاىىم األتىىقمل. اال ا   رة ىىا ا مقىىمل التفالرىىمس عاىىم رىىةحامين

ا   11 ؤكىت كىمتل   .10 مل الشق ه    معايم  عام الجت ىلل لشكل كبية عام االت

رئمس التىةاس   ا بمى  رىةالا ا   عمعت م ت تم إ علاةا ا مقمل التفالرمس عام رةحامين

 ىملب  الجيىةا   شىكال  علارىل رىؤ ةد عاىم الفال مس الشق يا رمل األصىت م    األ

 ىه علاةىم   12.    ىت دكىت البمحىغ رحتىت البشىةةالكيمس اال ةاع  ىه تاقىه التفالرىمس

 ىىمئم  التجمتىى  الفىىفلعيا  عي ىىا رىىن التتاكىىا الفةليىىا الفىىفلع ا عىىن  ىىمعة الىىةاي عاىىم 

رتىم  فطىه دهتيىا كبيىةد لقىمعة الىةاي    فال ىمس الشق ىيا   الملاصىل التبمتىةال عام

  رقىىملب لفىىتمس  ال  التجمتىى  الكىىل مه رشىىمل تشىىكيل الىىةاي الفىىمم.    ىىهأ يةهم تىى

  الملاصىىىل تجمتىى  الفىىىفلعي رىىن حيىىىغ المىىةالى   الفال ىىىمس الشق ىىيا التبمتىىىةة ال

لشق ىه  فىت األلىةز  ىه عتايىا  ىت  االت ىمل ااال متمعه الكبيىة لىين ا ىةاع التجمتى  

إعىمعة .   تأته هلد التلاةا المه تم م ل رلضىلال الفمراالمرمعل   المأ ية حلل القنم م 

 ةىىمئل تقيىىيم ع ل  ىىمعة الىىةدي  ىىه ع ىىة المك ال يىىم   رىىت  تىىأ يةهم  ىىه  ىىل   ىىلع 

.   لفىىل رر ىىلم  ىىمعة الىىةاي  ىىت   ىى  حىىت   االزرىىمس الملاصىىل اال متىىمعه خ لصىىم

التىىؤ ة ن  ىىه رلا ىى  الملاصىىل  االخيىىةة  مصىىبح  طاىى  عاىىم اآل  ىىاتلةىى   اىىيال  ىىه 

 ا  دصىحمب 13مس التؤ ةة  ه االعىالم االلكمة  ىه   غيةهم رن الشق ي اال متمعه

  ىىمعة الىىةاي تمرىى  عاىىم تفة ىىف   ت ىى يف صىىرمس 14الىىةاي اال ا  غملبيىىا التلاةىىمس 

ي  محاىىل  ل ىىرمس ا متمعيىىا   ةىىالكيمس إعالريىىا خمصىى    رىىن األتىىقمل الىىل لىىأ  م

تمفىىل  لحملىىا ضىىتن هىىلد ال ىىرمس ا  ىىم عىىمعة رىىم  كل ىىل    اس الىىتخل الفىىمله    م

   قلرىىىل  راحىىىل  ا م ىىىمع ا   ا متمعيىىىا رةترفىىىا    كىىىل  لىىىت  م  شىىىمط ا متىىىمعه 
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 جفا ىىم رتىىم  لمةىىمقتام  ةىىمئل االعىىالم لشىىكل كبيىىة   لىىت  م ل   التبىىمعلة   المحىىتي

ا   15 اتملس التلاةىمس كتم. رؤ ة ن  ه رحيط م    معل ن عاه المأ ية لملةدي الفمم

التةرل ىىا   التكم ىىا ملىىتخل التةترىى    المفاىىيم الفىىمله   الل يرىىا  ىىمعة الىىةدي  محاىىل  ل

ا  رر لم  معة الةاي لحم ا الم إعمعة ال رة لفت   ىلل رلا ى   اال اال متمعيا الة يفا.

الملاصل اال متمعه   رفة ا كيريا ا مقمل التفالرمس   ع ل  معة الةاي   خ مئ ى م 

 . ه المأ ية   تلات م 

 مشكلة الت ا ة

تففم التلاةا لر م ع ل  معة الةدي   الملاصىل التبمتىة  ىه  قىل التفالرىمس   

تقىم  ال ه تكل ن التفة ا   ه     الكلال    االزرىمس  التفمهتاتشكيل المل  مس  

خ لصىىم رىى  اال مشىىمل   التفالرىىمس حىىلل االرىىن   الفىىالرا   اخىىة االخبىىمل المىىتالية 

الكىىل مه خمصىى  حيىىغ  الكبيىة لتلا ىى  الملاصىىل اال متىمعه  ىىه الفىىملم كم ىىا   التجمتى 

رىن األتىقمل  قنىل  اكمىة رىن ختىس ةىمعمس  لريىم  ٪٨.ا   اتملس االح مئيمس

 .16عام رلا   الملاصل اال متمعه

ت ييىة طة قىا ا مقىمل   االعالم االلكمة  ه الحت غ  ه  اال ا  ع ل تاا التلا   

 تن التالحظ ألي . عام ر طاح   رر لم  معة الةدي غية رفالم التفالرمس   تأ يةهم

ر   ه  ل   لع رلا   الملاصىل ماا مقمل التفالرمس  ت اخرةا د ا  لمحغ ا  طة قا 

اال متمعه كتم ا  ع ل  معة الةاي   االت مل التبمتىة  ىت تبىتل   اخماىف اال ا  ه ىمك 

تشىكيل اآللا   لقىمعة الىةاي  ىه   لل  ه التلاةمس المه تففم لر م هلا الىت ل الجت ىت

الىم  . لللا تقلم هلد التلاةىا عال م م لتلا   الملاصل اال متمعه     شة التفالرمس

ر معل التفالرمس     حىت   االزرىمس   ع ل  ىمعة الىةاي رىن خىالل  دلةزاةمقةا  

رن ا ل صيمغا تل   عاته  ؤةىس لتلاةىمس ا ا مقمل التفالرمس عام رةحامين  رة 

صىىيمغا   عىىمعةكتىىم تفىىفم التلاةىىا   رفىىمقبايا عىىن ع ل  ىىمعة الىىةاي   ىى  االزرىىمس.

رر لم  معة الةاي خ لصم   ى  حىت   االزرىمس   الكىلال    الىت ل الىلي  افبل ى  

   ا مقمل التفالرمس. عتايا ه 

ا طال ىىم رتىىم ةىىب  ال  تكىىن تحقيىى  غم ىىا البحىىغ اال رىىن خىىالل ا  ملىىا عاىىم االتىىكمل 

 الممله:

ا   التفة ى قتر م ا ةاع الفي ا لمكىل ن   ل ىم هه ر معل التفالرمس المه  فمرم

   تشكيل االتجمهمس   اتقم  القةالاس     حت   الكلال  الطبيفيا   االزرمس؟

 أهتاف الت ا ة

 ت تس التلاةا الحمليا لامفةس الم رم  اه:

  المفةس عام خ مئد  معة الةاي  ه التجمت  الكل مه 

  المىىه  فمتىىت عاي ىىم  القبىىةةتل ل ىىا    اس الالمفىىةس عاىىم ر ىىمعل التفالرىىمس
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 رفالرمت م حلل الكلال    االزرمس الجت لل لماقه

  المفةس عام ع ل كل رن  ةمئل االعالم المقايت ا   رلا ى  الملاصىل اال متىمعه

   االت مل التبمتة     حت   االزرمس   الكلال 

  التفة ا   رةحاا تكل ن المفةس عام اهم ر معل التفالرمس  ه كل رن رةحاا

 لتلا ف  رةحاا اتقم  ا   اآللا  المل  مس تشكيل

 تساؤالت الت ا ة

   رىىمهه ر ىىمعل التفالرىىمس األكمىىة اةىىمقتارم   ىى  حىىت   األرطىىمل   الكىىمل

 الطبيفيا؟

  رمهه الت ىمعل المىه تفمتىت عاي ىم  ىه كىل رىن رةحاىا تكىل ن التفة ىا   تشىكيل

 االتجمهمس   اتقم  التلا ف     حت   االرطمل   الكلال  الطبيفيا؟

  االلكمة  يىىا لامأكىىت رىىن االخبىىمل   التفالرىىمس رىىم رىىت  اةىىمقتام  ةىىمئل االعىىالم

 اللالعة  ه االعالم المقايتي عن ازرا االرطمل   الكلال  الطبيفيا؟

 رم هل ع ل  معة الةاي  ه     االزرمس؟ 

 أهمية الت ا ة

تقتم هىلد التلاةىا  ةصىا البحىغ لشىكل ركمىف عىن الت ىمعل المىه  ماقىم ر  ىم 

الكىىلال  الطبيفيىىا كتشىىكاا األرطىىمل    التجمتىى  الكىىل مه التفالرىىمس   ىى  حىىت  

اىى  الىىبالع   تل رىى  الىىلزالاس     لفىىبب م تفط ٨١٠٢ ةىى ا الفىىيلل المىىه حىىت    ىىه

 رىن ةى ا  ىل تبةالحمعي عشىة رىن حيغ ت تس ع لا الكل    ه . تالس عن الفتلالت

ارطىمل غل ىةة تفىبب   ىه ةىيلل  مل ىا   الحقى  اضىةالا كبيىةة    لفتة ا مم  ٨١٠٢

لتىلاط ين   التقيتىين  ىه الىبالع االرىة الىلي دع  الىه تقىت م  ز ىة االتى مل التتماكمس 

د التلاةىىا لبحىىغ الىىةز تقىىلم هىىل   .17 لفىىبد النىىةل الىىلي احت مىى  االرطىىمل اةىىمقملم 

  الىىت ل هىلد االزرىىا   ىى  حىىت   الكىل مه الي ىم ا ىىةاع التجمتىى   الت ىمعل المىىه اةىىم ت

  تشىىكيل االتجمهىىمس   المىىأ ية عاىىم الىىلي  قىىلم لىى   ىىمعة الىىةاي  ىىه  قىىل التفالرىىمس 

   تكتن دهتيا التلاةا  يتم  اه: القةالاس.

ع ل  ةمئل الملاصىل اال متىمعه  ىه ت ييىة ةىالكيمس  تقلم هلد التلاةا لمفة ف ،أوال

اال ةاع  ه     االزرمس   تقلم عام رحم لا   م ةالكيمس الح لل عام التفالرىمس 

معل المه  ماقم ر  م اال ةاع التفالرمس لل ىمعة  ه     الكلال  الطبيفيا  رمهه الت 

االتجمهىىمس حىىلل التفىىؤ لين الحكىىلريين   اتقىىم   شىىكيلالتفة ىىا لمللضىى  الفىىمم   ت

القةالاس     الكلال  الطبيفيا رمل اتقم   ةال القىة   رىن الت ىلل ا  الم يىد عىن 

 االرن   الفالرا.  لتلتمعاسالفتل ا  االلملام 

لاةا عام  رة ا ا مقمل التفالرمس عام رةحامين  ه   ى  حىت   تفمتت هلد الت، ثانيا
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االزرمس   الكىلال  الطبيفيىا   تةكىل عاىم ع ل  ىمعة الىةاي  ىه ا مقىمل التفالرىمس   

المأ ية عام الجت لل. حيغ  كتن دهتيىا  ىمعة الىةاي  ىه تل يى  الىةاي الفىمم   الحرىم  

اال ا  التلاةىىمس تؤكىىت ا  رلا ىى   18جمتىى  عاىىم الت ىىاحا الفمرىىا   االتىىلا   ىىه الت

الملاصىىل اال متىىمعه ت ىىبح كملتىىملا ل  االخبىىملي  ىىه   ىى  االزرىىمس حيىىغ تمىىت   

. لىللا  اجأ الجت لل الي م لتفة ىا اخىة االخبىمل   المطىللاس  التفالرمس لشكل كبية 

تحت ت ر معل التفالرىمس   ى  االزرىمس   الكىلال   ىه التجمتى   تففم التلاةا الم

 .الكل مه

ه مك تح  ه التلاةمس الكتيا   الت  جيا المىه تةكىل عاىم ع ل  ىمعة الىةدي  ىه ، ثالثا

 ل اال مشمل الكبية لتلا   الملاصل اال متىمعه  ىه عملت ىم الفةلىه   خ لصىم المىه 

تةكل عام ع لهم     حت   الكلال  الطبيفيىا   ا    ىتس   ىه علاةىمس اكمةهىم 

صىىرمت م   ىىه لشىىكل عىىمم علاةىىمس  صىىريا   م ىىم ل الفىىتمس الشق ىىيا لقىىمعة الىىةاي  

تةكىىل عاىىم ال ىىرمس   الفىىتمس   لىىيس عاىىم ع لهىىم  ىىه تكىىل ن التفة ىىا   تشىىكيل 

 االتجمهمس   اتقم  التلا ف.

لالفىىم، تكتىىن دهتيىىا هىىلد التلاةىىا لىىيس  قىىى  ىىه الجم ىىد الفاتىىه لىىل ا  ىىم تريىىت رمقىىلي 

القةال   القمئتين عام رةاكل إعالة االزرمس   االعالم حيغ تمىيح الىم المفىةس لشىكل 

عاته عن اهم الت معل المه  فمتت عاي م الجت لل  ه كىل رةحاىا رىن رةاحىل تكىل ن 

  اةىىىمةاتيجيمس المفمرىىىل رىىى  االزرىىىمس   االتجمهىىىمس   التلا ىىىف   تفىىىمهم  ىىىه  ضىىى

 الحتالس الملعل ا. 

 ت بم  دهتيا التلاةا الحمليا رن االعمبملاس الممليا:

دهتيا الملاصل التبمتة رن خالل  معة الةاي حيغ ال  مل ف ع ل  ىمعة الىةدي  .0

 ىىه  قىىل التفالرىىمس لىىل  ىىه ترفىىيةهم   تىىةح م   دضىىم ا اآللا  الشق ىىيا 

 عاي .

التلاةا  ه تحت ىت  تىل   عاتىه  قىلم عاىم تىة  كيىف  ىمم تجتيى  تقلم هلد  .5

 التفالرمس  ه     الكلال  الطبيفيا   االزرمس

تففم هلد التلاةا الم رفة ىا رىمهه الت ىمعل المىه  فمبةهىم ا ىةاع التجمتى   .3

كيل مخة االخبىمل لتفىمعتت م  ىه تشىل عهم لىر معل رل ل ىا    اس خبىةد لمى

 زرا     االزرمس   الكلال .لالالا هم   اتقم  اال ةا اس ا

تقلم هلد التلاةىا عاىم ز ىمعة   ىم ع ل االعىالم االلكمة  ىه  ىه المىأ ية عاىم  .5

 القةالاس   االخل لمالحميمطمس اللا با     حت   الكلال .

ا  التجمتىى  الكىىل مه  فىىت رىىن الىىةز التجمتفىىمس اةىىمقتارم للةىىمئل الملاصىىل  .2

كبيىىةة رىىن حة ىىا المفبيىىة عىىن حيىىغ تتىى ح تاىىا اللةىىمئل رفىىمحا اال متىىمعه 

 نم م الةدي   هل رم  ف م  ه لاللة لاي عمم الكمة  ه تجمد الق
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ا  هلد التلاةا تفت رن التلاةمس اال لم  ه رلضىلع م  اىم  م ىم ل البىمحمين  .9

رلضىىىلال ا مقىىىمل التفالرىىىمس عاىىىم رىىىةحامين   ع ل  ىىىمعة الىىىةاي  ىىىه   ىىى  

مح هىىلد التلاةىىا التجىىمل االزرىىمس  ىىه التجمتىى  الكىىل مه لتلاةىىا عاتيىىا   ترىى

علاةمس رتم اا   تطبي   رة ا ا مقمل التفالرمس عاىم    ةا لاتمق  ين 

 رةحامين   ع ل  معة الةاي  ه رجمالس دخة  رمل التشملكا الفيمةيا.

 المفاهيم اإلجرائية

  هىىىه ر ىىىمعل الح ىىىلل عاىىىم الح ىىىلل عاىىىم التفالرىىىمس   التفة ىىىا: ر ىىىمعل 

المىه ح ىا   ىه    الفيلل التفالرمس عن كمل ا االرطملالتفالرمس   التفة ا لماقه 

الكل     تشتل االعالم المقايتي     ةمئل الملاصل اال متمعه   الملاصل الشق ىه 

 التبمتة. 

التفالرىىمس  اعىىالم تقايىىتي ا  ر ىىمعل   هىىه  ر ىىمعل تشىىكيل التلا ىىف   االتجمهىىمس:

التفىىمقترا لمشىىكيل (  ةىىمئل الملاصىىل اال متىىمعه ا  االت ىىمل الشق ىىه   التبمتىىة

 ف   االتجمهمس حلل كمل ا االرطمل.التلا 

  هىه ر ىمعل  اعىالم  :ت ىمعل التفىمقترا  ىه اتقىم  القىةال الر معل اتقم  القةال: 

الشق ه   التبمتة( التقم  القىةال تقايتي ا   ةمئل الملاصل اال متمعه ا  االت مل 

 . لل     حت   ازرا االرطملةلا  كم   ةال اللهمب اله الفتل ا  البقم   ه الت

 ىىت  ر ىىطاح  ىىمعة الىىةاي   طبىى  عاىىم   19(١.٠٤   ىىمعة الىىةدي: طبقىىم لتر ىىلم كىىمتل

األتقمل الىل ن   ى ر م ا ىةاع الجت ىلل لىللا رىن خىالل  ىتلت م عاىم المىأ ية    قىل 

صرا القبةة  ه التجمل   التفة ىا. لىلاك  ىأ  ر ىطاح  التفالرمس   رن   طب  عاي م

تيىلهم   ةىالك تتملا ة لت  م صرمس  ن معة الةاي  طا  عام األتقمل التؤ ة ن الل 

عن غيةهم    جفا م  ه رلض  المقا رىن االخىة ن   ىم  ىمعل ن عاىم المىأ ية لمأل كىمل 

 20رن د ل تحقي  اهتاس رفي ا 

 ةالت ا ات السابق

   21"٣١٠٢د ا ة "لي جو، 

تةكىىل هىىلد التلاةىىا عاىىم اهىىم الت ىىمعل المىىه اعمتىىت عاي ىىم ا ىىةاع الفي ىىا   ىى  اال مقملىىمس 

. د ضىىىح  التلاةىىىا ا  ا ىىىةاع الفي ىىىا  فمتىىىت   عاىىىم االعىىىالم ٨١٠٨الةئمةىىىيا األرة كيىىىا 

المقايتي   الملاصل التبمتة  يتم  قد اتقىم   ىةالاس اال مقىمب. كتىم لي ى  ال مىمئج ا  ا ىةاع 

مقترل  رلا ىى  الملاصىىل اال متىىمعه    فمتىىت   عاي ىىم كت ىىتل لاتفالرىىمس  ىىه الفي ىىا  فىى

التةاحىىىل اال لىىىم  بىىىل اتقىىىم  القىىىةال   ىىىه لتمملىىىا ر ىىىمعل لاملعيىىىا   التفة ىىىا اال ليىىىا.   

رىن الشىبمب.  ٨٤٤ كتىه حيىغ اعمتىتس عاىم اةىمبم ا اعمتتس التلاةا عام ر  جيا البحىغ ال

 ىىى  الملاصىىىل اال متىىىمعه عاىىىم ع ل  ىىىمعة الىىىةاي     ا بمىىى   ممئج ىىىم عىىىتم   ىىىلع تىىىأ ية لتلا

 الملاصل التبمتة  ه عتايا اتقم   ةال الم ل     اال مقمب.
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 22"٣١٠٢"زو وايي و كو جانج و بين جيي و شين يانج،   د ا ة

تقىىلم هىىلد التلاةىىا لىىملمةكيل عاىىم ع ل  ىىمعة الىىةدي  ىىه  ىىةالاس الشىىةا    القىىةالاس 

ه ىىمك  ىىلعين رىىن المىىأ ية  ىىه الملاصىىل اال متىىمعه الجتفيىىا.   د ضىىح  التلاةىىا ا  

حيغ  مكىل  ال ىلال األ ل رىن تىأ ية  ىمعة الىةدي   ال ىلال المىم ه هىل المىملفين لاىةدي.   

لي   ا  ه مك  ال ا علارل دةمةيا  ه عتايا تأ ية  معة الةاي   هه المقىا لقىمعة الىةاي 

عاىم المىأ ية   لي ى  ال مىمئج    التجتلعمس المم ل ا    قا  معة الةدي لأ رف م    ىتلت م

ا  تحريىىل المقىىا لقىىمعة الىىةاي هىىل الفمرىىل األةمةىىه   األهىىم الىىلي  ىىؤ ة عاىىم  ىىتلة  ىىمعة 

 الةاي  ه المأ ية عام الجت لل  يتم  قد القةالاس الشةائيا   المفلق االلكمة  ه.

 23 "٣١١٢د ا ة " محمت البشر، 

عاىم ع ل  ىمعة الىةدي  ىه   رن خالل الت  ج اللصره االةمقةائه  تةكل هلد التلاةا 

التجمت  الففلعي    مر  لمحايل   علاةا ةتمت م   خ مئ  م. كتىم  مرى  التلاةىا 

رن خالل االطمل ال رىةي ال مقىمل التفالرىمس عاىم رىةحامين لتلاةىا ع ل  ىمعة الىةاي 

  لي ى   مىمئج التلاةىا ا  رىن  ه المأ ية عام التجمت    تشكيل تل  مس الةدي الفىمم. 

اهىىم ةىىتمس  ىىمعة الىىةاي  ىىه التجمتىى  الفىىفلعي هىىل ال ىىرا الت  يىىا   المقىىا   القبىىلل 

  لي ىى  التلاةىىا ا    لفىىبد خ لصىىيا اال متىىمعه   المفىىةس للةىىمئل االعىىالم.  

التجمتىى  الفىىفلعي التحىىم ظ  ىىت   ىىمعة الىىةاي الىىل ن  فىىمطيفل  المىىأ ية عاىىم تىىةائح 

اتجمهىىمس الجت ىىلل هىىم لملفىىمعة اتىىقمل  تماكىىل  تجىىملب عاتيىىا التجمتىى    تشىىكيل 

 اةفا  ه رجمل رم   لت  م المقا الكبيةة لأ رفى م    ىأته  ىه صىتالة هىؤال  الفاتىم    

التعمة   ا عالريل  الرمعال   ه التجمت  رىن خىالل الملاصىل   المرمعىل رى  القنىم م 

 اال متمعيا. 

 24 "٣١٠٢د ا ة "عبتهللا السكران، 

 معة الىةاي  ىه رل ى  الملاصىل اال متىمعه تىل مة  ا فكمةمسلس هلد التلاةا عام لك

الشبمب  ه التتاكا الفةليا الففلع ا حيغ  مر  التلاةىا لملكشىف عىن اتجمهمس  عام 

تل  ىمس الىةاي الفىمم.   ة  لا عام تل  مس  معة الةاي  حل القنم م التجمتفيا   تم ي

   ىىت  ٤٣١اةىىمبم ا عي ىىا رىىن الشىىبمب لا ىى    ىىت اةىىمقتر  التىى  ج اللصىىره رىىن خىىالل

 فكىىمس تل  ىىمس  ىىمعة الىىةاي الفىىفلعي  ىىه تىىل مة   القنىىم م المىىه د  ىىةس ال مىىمئج ا

كتىم   . ةكل   عاي م عام اتجمهمس الشبمب  حل هلد القنم م رتم  مبى  تىأ يةهم القىلي

تلاس   الةز القنم م المه اهمم ل م  ىمعة الىةاي  ىه تىل مة هىه التقىكشر  التلاةا ا  

الم لل  ه  يمعة الفيملاس.   كشر  التلاةا الت ل الكبية لقمعة الةاي  ه الحرىم  عاىم 

  احا الفمرا   عام اتلا  التجمت . الت

   25 "٣١٠٢د ا ة "شوي  وجان، 

تةكىىل هىىلد التلاةىىا عىىن ع ل  رة ىىا ا مقىىمل التفالرىىمس عاىىم رىىةحامين  ىىه رلا ىى  

م كيريا ا مقىمل التفالرىمس  ىه تىل مة   ع ل الملاصل اال متمعه رن خالل المةكيل عا
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 ىىمعة الىىةاي  ىىه  لىىا. كتىىم لحمىى  عىىن رلاصىىرمس  ىىمعة الىىةاي  ىىه رلا ىى  الملاصىىل 

اال متمعه    ت اةمقتر  طة قا المحايل الشبكه  ه كلل ىم الج لليىا.   لي ى  ال مىمئج 

 ىمعة ا   رة ا ا مقمل التفالرىمس رمزالى   معاىا  ىه رلا ى  الملاصىل اال متىمعه   ا  

الةاي رمزاللا  تماكل   اس القلة  ه المأ ية.   كشر  التلاةىا ا  رىن رلاصىرمس  ىمعة 

الةاي  ه رلا   الملاصل اال متىمعه ا  ىم  قلرىل  لملم ة ىت اكمىة رىن غيىةهم كتىم ا  

كتىم كشىر  ت ة ىتات م تح ىل عاىم  فىبا إعىمعة ت ة ىت اكمىة رىن األتىقمل الفىمع ين. 

 ىىة ل  كت ىىمعل إعالريىىا حيىىغ تبىىين  اىىا صىى معم م التلاةىىا ا   ىىمعة الىىةاي ال  م

 لاتحمل  عاه الةغم رن تتك  م لللا.

 26"٣١٠٢د ا ة "وينتر  تيفان و نوبام جيرمان، 

 رلا   الملاصىل اال متىمعه   رىمهه لتلاةا خ مئد  معة الةاي  ه قلم هلا البحغ 

خىىالل    رىىمهه ع ا  ىىم لىىللا رىىنال ىىرمس المىىه  فىىمقترل  م لامىىأ ية عاىىم االخىىة ن 

رفىمقتم لتل ى   يفىبلك.    ىت لي ى  التلاةىا ا   .١٨ ا لا   اةمبيم  اتمتل عام عي

االهمتىمم  ىىه الشىىأ  الفيمةىىه    ىىلة الشق ىىيا هىىه الفىىتمس الةئيفىىيا لقىىمعة الىىةاي  ىىه 

الملعيا هه احىت ع ا ى   ىمعة  رلا   الملاصل اال متمعه. كتم اتملس  ممئج التلاةا ا 

مم  ه ال رحمس الفيمةىيا   المفاي  الف ال متمعه رن خاللالةاي  ه رلا   الملاصل ا

تلعيىىا القىىةا  عىىن القنىىم م الفمرىىا.   لي ىى  التلاةىىا ا  الىىتا   المىىم ه لقىىمعة الىىةاي  ىىه 

رلا   الملاصىل اال متىمعه هىل عا ى  المفبيىة عىن الىلاس رىن خىالل المحىت غ التفىمتة 

 جىمله عىن الى رس   رحم لىا ا  ىمال لاحملا. ارم التا   المملغ لقىمعة الىةاي هىل المفبيىة اال

 االخة ن. 

  27"٣١٠٢د ا ة "شراينر تانجا، 

تمحت  التلاةا عن ع ل تل مة    معة الةاي  ىه تشىكيل الىةاي الفىمم   ى  الحىة ب   

.      ىه  ىل حة ىا إعالريىا رحىت عة   ىه القىملة اال ة قيىااالهايىا لمالخد الحة ب 

تافبىىا رلا ىى  الملاصىىل اال متىىمعه  ىىه ا ة قيىىم تؤكىىت التلاةىىا عاىىم الىىت ل الكبيىىة الىىلي 

ة اال مقملمس ا   ه   ى  االزرىمس   تةكىل لشىكل ةلا      االزرمس الفيمةيا ا   مة

 ىه كىلس  ٨١٠٠  لفت اعال   ممئج اال مقملىمس خمل عام االزرا الفيمةيا المه   ف

تل ىى  ع ىىم لل   ىىه ا ة قيىىم.   اةىىمقتر  التلاةىىا  كىىل رىىن ر  جيىىا تحايىىل التنىىتل  ل

ة   التقىىملالس اللصىىريا رىى  رىىت  ين     ىىتس التلاةىىا ا  لتل ىى  تىىل مة ع ل ىىن تىىل م

كبيىة ن  ىه   ى  االزرىمس حيىغ تبىين ا  رل ىى  تىل مة  فىمهم لشىكل كبيىة  ىه ا مشىىمل 

االتىىىمعمس   االخبىىىمل الكم لىىىا    فىىىمهم  ىىىه ا مشىىىمل الف ىىىف الاررىىىه لىىىين األطىىىةاس 

م رل ى  تىل مة  ىه المأكىت رىن التفالرىمس   التمقمصتا اال ا     رن  م د اخة  ت ةمه

   تس التلاةا ا    مم اةىمقتام رل ى  تىل مة لا قىمس الفيمةىه    ت حيح االتمعمس. 

الت ىىم ةاس كتىىم  ىىمم اةىىمقتار  لجتىى  التفالرىىمس.    ىىت تبىىين رىىن تحايىىل التنىىتل  ا  

قىىمعة التىىت  ين   ال شىىطم  الفيمةىىيين  قلرىىل  لمةىىمقتم تىىل مة لطة قىىا تجفا ىىم ا ىىةب ل

تقىىت م الىىتعم التف ىىلي   ا  فىىم ه. كتىىم الىىةدي حيىىغ  قلرىىل  لململ يىى    المحايىىل   
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اتىىملس ال مىىمئج الحىىةب االهايىىا   االزرىىا الفيمةىىيا ةىىمهت  لشىىكل كبيىىة  ىىه ا مشىىمل 

 اةمقتام تل مة لين تفد كلس ع رمل     ت ةمهت  ال لاتف اللكيا  ه  لا.

 28"٣١٠٢نيقا هوميرو، د ا ة " وييكس براين و ابيرو البرت و زو

ملاصىل   تؤكت هلد التلاةا ا  ع ل رلا   الملاصل اال متمعه لم  فىت  قم ىة عاىم ال

المرمعل ر  االخىة ن لىل ال شىم  التحمىل     شىة التفالرىمس الفيمةىيا   االخبىمل كتىم 

تؤكت التلاةا ا   معة الةاي االلكمة  ه   لفبد ترمعا م رى  االخىة ن    يىمر م لكمملىا 

التحمىىىل     شىىىةد   د نىىىم رىىىن خىىىالل تفةضىىى م لاتفالرىىىمس  ىىىه رلا ىىى  الملاصىىىل 

تةكىل  لة عام المأ ية   اال  مال  ه هىلد التلا ى .    اال متمعه   بحل  اكمة  تلة  

هىىلد التلاةىىا عاىىم ع ل  ىىمعة الىىةاي  ىىه المىىأ ية عاىىم االخىىة ن لمالخبىىمل  التفالرىىمس 

الفيمةيا   تؤكت   تلت م القل ا عام  لا.    ت اةىمقتر  هىلد التلاةىا رفمعلىا المىأ ية 

العمتىمع عاىم  مىمئج اةىمبيم مس الفيمةه لقيمس ع ل  معة الةاي    تلت م عام المىأ ية لم

 ىه حىين ا  المم يىا  ٠٢٠٤"لم ل ةية ه عاتم" حيغ احملس اال لم عاىم عي ىا  لار ىم 

. ، اتملس  ممئج تحايل ليم مس االةمبيم ين   تطبيى  رفمعلىا المىأ ية ٠١٨٣احملس عام 

الفيمةىىه عاي ىىم ا   ىىمعة الىىةاي  ؤر ىىل  لقىىلة تىىأ يةهم عاىىم رحىىيط م   ا  ىىم لطة قىىا 

تىىىةة ا  غيىىىة ربمتىىىةة  حىىىم لل  ا  ىىىمال االخىىىة ن لىىىملائ م   لق ىىى  التلاةىىىا ا  ربم

األتقمل الل ن  مرمعال  ر  رلا   الملاصل اال متمعه لشكل كبية هل اكمة عةضى  

 لتحم لا ا  مال االخة ن   المأ ية عاي م  ه تاا التلا  .

 التعليق على الت ا ات السابقة

القبىةة   المقىا      رمس  ىمعة الىةاي القىتلةد ضح  التلاةىمس الفىملقا ا   رىن رلاصى

ا  م  معل ن عام اال  مال   تل ي  الةاي الفمم كتىم  كىةس التلاةىمس ا  ر ىطاح  ىمعة 

يىغ  قىلم  ىمعة الةاي رمزال  مئم  ه  ل ا مشمل اةمقتام رلا ى  الملاصىل اال متىمعه ح

س الىت ل الكبيىة تشىكيل الىةاي الفىمم حىلل القنىم م. كتىم لرمى  التلاةىمالةاي لملمىأ ية  

اللي  قلم لى   ىمعة الىةاي  ىه االعىالم االلكمة  ىه حيىغ  قلرىل  ل ى معا التحمىل    

عاىىم  لامىىأ ية. ارىىم عىىن الىىةز ع ا ىى   ىىمعة الىىةدي لتمىىملفي م شىىة التفالرىىمس   االخبىىمل 

االخة ن  قت   تس التلاةمس الفملقا ا  عا   المفبية عىن الىلاس   عا ى   شىة االخبىمل 

  عا ىى  المفبيىىة اال جىىمله عىىن الىى رس هتىىم األلىىةز لىىين الىىت ا   األخىىة    التفالرىىمس  

حيىىغ اتىىملس التلاةىىمس المىىه  ىىمعة الىىةاي   لتىىم  تماكىىل  رىىن  ىىلة الشق ىىيا    المقىىا 

كتىم كشىر  ل للة إ جمليا   رممليىا.  رمملفي م عام الت ام لار لل درمم ففل لمل رس  

ملاصىل اال متىىمعه الح ىلل عاىىم التلاةىمس ا  رىن صىىرمس  ىمعة الىةاي  ىىه رلا ى  ال

ح ىلل م عاىم عىتع كبيىة رىن إعىمعة ال شىة.   عتع كبيىة رىن التمىملفين لم ضىم ا الىم 

اكىىىتس التلاةىىىمس الفىىىملقا ا  عاىىىم الىىىةغم رىىىن اال مشىىىمل الكبيىىىة لتلا ىىى  الملاصىىىل 

اال متمعه   الفتع الكبية لات معل ا عالريا   االخبمل اال ا  ع ل  معة الىةاي رىمزال 

ه المأ ية عام االخة ن   ت يية المل  مس   اال  مال خ لصم  ه     حىت    معل  

 االزرمس   الكلال . 
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 اإلطا  النظري

رلا   الملاصل اال متىمعه ت ييىةاس  لل ىا  ىه تىمم    ا مشمل  للة االت ملدحت   

  خاقى  تحىت مس  قم يىا   عاتيىا  فم يا   ا متمعيىا   رفالرمتيىا إرجمالس الحيمة ر  م 

  عام طة قا الح لل عام التفالرىمس  ا فكف  لشكل كبية عام التجمت  لشكل عمم

 دحت    ةمئل الملاصل اال متمعه    االخبمل لشكل خمل.  قت

المىىأ ية عاىىم ال رة ىىمس المىىه    ت ييىةاس كبيىىةة  ىىه طة قىىا الح ىىلل عاىىم التفالرىىمس

 ةىمئل االعىالم   ر  ىم      تىأ يةلطملتم اعمتت عاي م البمحمين لمرفىية ةىالكيمس اال فىم

 رة ىىىا ا مقىىىمل التفالرىىىمس عاىىىم رىىىةحامين   المىىىه   ر ىىىل   ىىىلل  ةىىىمئل الملاصىىىل 

اال متمعه دحت   ضجا  ىه د ةىمط البىمحمين حىلل رىتي  معايىا ال رة ىا   ع ل  ىمعة 

الةاي الجت ت  ه التجمت .  قت اكتس  رة ىا ا مقىمل التفالرىمس عاىم رىةحامين لكىمتل   

كبية   الت ىم لقىمعة الىةاي  ىه  قىل التفالرىمس الىه ا ىةاع الجت ىلل   ليل ة يات الت ل ال

ةاي المىه اكىىتس د نىىم ا   ةىمئل االعىىالم ال تىىؤ ة لشىكل ربمتىىة لىىل رىن خىىالل  ىىمعة الىى

 لتىم تقىلم لى  رلا ى  الملاصىل  .الل ن لت لهم  قلرل  ل قل التفالرمس أل ةاع التجمتى 

 تىىن   عاىم  قىل التفالرىمس   التفة ىا  اال متىمعه رىن تىأ ية كبيىة عاىم رفىىمقتري م 

 ه  قل التفالرمس   االخبمل   رتي ال مئ م لىت ل  ع ل تاا اللةمئلالنة لي علاةا 

ع ل  ىمعة الىةاي  ىه التجمتى  لىللا اللىت رىن رفة ىا . االت مليا  ه الفتايا  معة الةاي 

  لل. الحت غ   لفت   لل  ةمئل الملاصل اال متمعه    رت  تأ يةهم عام الجت 

 منهج الت ا ة

التفىىحه  لبحىىل  اللصىىريا   تفمتىىت عاىىم التىى  جتفمبىىة هىىلد التلاةىىا رىىن علاةىىمس ا

تفىىفم هىىلد التلاةىىا الىىم  تىى     لالصىىلل الىىم  مىىمئج عاتيىىا عاىىم تفىىم الس التلاةىىا

كتىم ا  ىم ا مقمل التفالرمس  ه     االزرمس   ع ل  معة الىةاي  طة قارفالرمس حلل 

الفاتيىا     فمبة ر  ج التفح رن اهم الت مهج   تحايا .  اللا   ت مم لملضيح   ترفية 

الكشىىريا   اللصىىريا. ، رىى  ج التفىىح هىىل التىى  ج التالئىىم اكمةهىىم ا مشىىملا  ىىه البحىىل  

  ت  ف هىلد التلاةىا لأ  ىم  .لمحقي  اهتاس علاةم م  الحمليا   ا  ملا عام تفم الت م

اهىىم ر ىمعل التفالرىىمس   ىى  حىىت    صىريا ال  ىىم تفىىفم الىىم  تى  رفالرىىمس حىىلل 

كتىم ا  ىم االزرمس   الكلال    ع ل  معة الةدي  ه تشكيل الةاي الفمم   المأ ية عايى . 

ت ىىمم لملضىىيح   ترفىىية الرىىلاهة المىىه رىىن تىىأ  م ا  تفىىمهم  ىىه   ىىم   تحايىىل اللا ىى . 

  ر  ج التفح اللصره احت اتكمل  تى  التفالرىمس عىن اال ىةاع   ةىالكيمت م   فمبة 

اتجمهمت م.   تفمتت التلاةا عام الت  ج التفحه اللي   تس الم تشىقيد التشىكاا ا  

الرىىىمهةة التىىىةاع علاةىىىم م   صىىىر م   تحايا ىىىم   عقىىىت االلتبمطىىىمس   الفال ىىىا لىىىين 

التم يةاس التقمارا. كتم   تس التى  ج التفىحه الىم تحت ىت اللضى  الحىمله لاتشىكاا   

  مس     تل االحكمم المقل تيا.عةس حقمئ  تر يايا    فقت التقمل

عام الت  ج التفىحه الىلي   ىتس الىم تشىقيد التشىكاا ا  الرىمهةة    تفمتت التلاةا
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التىىةاع علاةىىم م   صىىر م   تحايا ىىم   عقىىت االلتبمطىىمس   الفال ىىمس لىىين التم يىىةاس 

التقمارىىا. كتىىم   ىىتس التىى  ج التفىىحه الىىم تحت ىىت اللضىى  الحىىمله لاتشىىكاا   عىىةس 

  اةىىمفم   التلاةىىا  يايا    فقىىت التقمل ىىمس     ىىتل االحكىىمم المقل تيىىا.حقىىمئ  تر ىى

لمحقيىى  دهىىتا  م  لىىملت  ج التفىىحه رىىن خىىالل تطبيىى  االةىىمبم ا عاىىم عي ىىا رتماىىا رىىن 

 لةاي  ه تل ي م     ازرا االرطمللمحت ت ع ل  معة االتجمت  الكل مه 

 عينة الت ا ة

رن ا ةاع التجمت   ٤٣٣لاغ حجت م عةضيا غية احمتمليا   مر  التلاةا لمخميمل عي ا

 ىه  الفي ا رن األتقمل  ه رم م ل اليت ا  التمىمحيناخميمل  عن طة     لا  الكل مه

   ىت تىم رةاعىمة الت ىا   . األةلاق ا  التجتفمس المجمل ا ا  غيةهم رن االرمكن الفمرا

رىى  رجمتىى    ىىمس ال تم مةىىدااللمفىىمع عىىن رىىم  فىىتم المحيىىل  ىىه الفي ىىا دي اخميىىمل عي

اخميملهم لفبد ة للا اللصىلل الي ىم ا  رفة م ىم تق ىيم رتىم  ىؤ ة ةىابم  التلاةا د 

  تىم  لىا رىن خىالل اخميىمل عي ىمس رىن  تيى  ر ىمط  الكل ى   .عاىم البحىغ   ممئجى 

  اعمتىتس التلاةىا عاىم لحيغ تكل  الفي ا رتماا عن كم ا تىةائح التجمتى  الكىل مه. 

.    ىىت اكىىت 29لتلاةىىمس عشىىلائيا  ىىه الكل ىى  لا القيىىمم الفي ىىا ال يىىة احمتمليىىا ل ىىفل

البمحمين ا  القيمم لتلاةمس تفمتت عام الفي مس االحمتمليا  ه الكل   ارل رىن ال ىفد 

تحقيق  لفتة دةبمب دهت م ا  اال ةاع  ه التجمت  الكل مه ال  شىفة   لملةاحىا لاحىت غ 

ك عتم  عه لأهتيا التلاةىمس . كتم ا  ه م30عن حيمت م  القمصا   ةالكيمت م لا ةلم 

  البحىىىغ الفاتىىىه رتىىىم   ىىىفد الح ىىىلل عاىىىم رلا قىىىا ا ىىىةاع التجمتىىى  التشىىىملكا 

لمالةمبيم مس رتم   فكس عاىه التفىتالس الت قرنىا ل فىبا االةىمجملا.    ة ى  الفىبد 

رممحىا  رتكىن اةىمقتار م عىن المفىىتاع  رفالرىمسد نىم الىم عىتم   ىلع اح ىمئيمس ا  

 مصا لأ ةاع التجمت .الفكم ه   رفالرمس خ

التبمتة    ىت لاىغ حجىم االةىمتملاس المىه تىم  تم االعمتمع عام الملز    ه هلد التلاةا

عىتم الةغبىا  ىه     لا لفبد ٪٤٢٤٢لة   كم    فبا االةمجملا ماةمت ١١١تلز ف م 

هىىل الفىىمئت    ا  ا قرىىمس  فىىبا االةىىمجملا 31(٨١١٨التشىىملكا   كتىىم اكىىت ر ىىبم   

   الطبيفه  ه التجمتفمس الفةليا

 أداة جمع البيانات

اعمتتس التلاةا دةالب االةمبم ا التبمتةة دي رن خىالل التقىملالس الشق ىيا  تفبئىا 

 ٨١٠٢ع فىتبة  ٠  ه الرمةة رىم لىين ئمس التجمت  اةمبيم   ل ه   ت تم تلز ف م عام 

رجتلعىا رىن التم يىةاس   دللفىا    ت احملس االةمبم ا عاىم .٨١٠٢ع فتبة  ٨٨الم 

 رحم ل لئيفيا:

:  هىىه األةىىئاا اال ليىىا المىىه تنىىت   لفىى. التفالرىىمس األةمةىىيا عىىن المحددو  الو 

  لقيىىمس ةىىمعمس اةىىمقتام  .اةىىمقتام رلا ىى  الملاصىىل اال متىىمعه  ةىىمعمس االةىىمقتام

 رلا ىى  الملاصىىل اال متىىمعه  لريىىم، تىىم ةىىؤال التفىىمجللين عىىن رىىت  اةىىمقتام رلا ىى 
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الملاصل اال متمعه  لريم    م س ا  ملمس ضتن ريلا   ز ه  حمىلي عاىم ختفىا 

ةىىىمعمس  ٤، ت م ىىىه ب  اكمىىىة رىىىن  ٠اخميىىىملاس تبىىىتد ب  رىىىن صىىىرة الىىىم ةىىىمعمين( 

 .٣ لريم( 

لمكىل ن "لت ىمعل التفالرىمس الةئيفىيا عاىم األةىئاا التمفاقىا اتمتل   :المحو  الثاني

   مشىكيل االتجمهىمس الكل     الت معل الةئيفىيا  لحلل ازرا االرطمل  ه  "التفة ا

   ىت تىم اةىمقتام    الت معل التفمقترا التقم  القةال  ه تىأ  ازرىا االرطىمل.الةاي 

  رىى 32  ىىل لىىينرقيىىمس "الت ىىمعل الةئيفىىيا لاح ىىلل عاىىم التفالرىىمس" رىىن علاةىىا 

لتفىمجللين  مةىد رى  اهىتاس التلاةىا الحمليىا. تىم ةىؤال ات ييىة الترىةعاس لمم رةاعىمة

رىت  الت ىمعل  ةئاا الممليا لتفة ا دهتيا لتيلا  ختمةه لأل لمةمقتام رقيمس ليكملس

 ةىمئل -٠اةمقتار م   ة للا اللصلل الي م   رفمل  التفالرمس المه تقتر م كل رىن 

  احمىل  الملاصىل التبمتىة. -٤ ةىمئل االعىالم المقايت ىا    -٨ الملاصل اال متمعه  

رىم رىت   رن األةئاا الممليا لكل رن الت معل المال  المه  كةس:حلل عام كل هلا الت

رىم  دهتيا كىل رىن الت ىمعل الممليىا  ىه تل  ىتك لملتفالرىمس التمفاقىا لأزرىا االرطىمل؟

رت  ة للا الح لل عام التفالرمس رن كل رن الت معل الممليا حلل ازرا االرطىمل 

معل الممليا  ىه ل عاي م رن الت االخيةة ؟ رم رت  تقييتا لجلعة التفالرمس المه تح 

رم رت  تقييتا ألهتيىا    ىلعة التفالرىمس المىه  تقىتر م كىل رىن  ؟    ازرا االرطمل

رىىم رىىت  اعمتىىمعك عاىىم كىىل رىىن الت ىىمعل الممليىىا  الت ىىمعل الممليىىا حىىلل االرطىىمل؟

رم رت  ح ىللا  لاح لل عام رفالرمس حلل الطقس   احلال الجل       التطة؟

رىىم رىىت  تةكيىىلك لكىىل رىىن الت ىىمعل  رىىن كىىل رىىن الت ىىمعل الممليىىا؟ عاىىم التفالرىىمس

الىىم اي رىىت  تفاتىى    اةىىمرتس عىىن االرطىىمل  المىىه حاىى  عاىىم الىىبالع رىىن  الممليىىا؟

  لال ملىىا عاىىم دةىىئاا التقيىىمس  ىىم  التيىىلا  الىىلز ه ل ىىلا القيىىمس  الت ىىمعل الممليىىا؟

 (. ١  (     م ه ب  ر م  تا( ٠ختمةيم  بتد ب  غية ر م التا(   

تجمد ازرا االرطىمل " لمشكيل   ت يية الفالك "ارم األةئاا التمفاقا لملت معل الةئيفيا 

كيف تجت  تلة كل رن الممله عاىم ت ييىة   معمتىا   محمل  عام كل رن األةئاا الممليا:

ا  تشكيا م  يتم  مفا  لأحلال الطقس   الحىلل   االرطىمل؟ الىم اي رىت  تجىت كىل رىن 

الممليا  معلة عام ت يية لا ا رن ا جمله الم ةابه ا  الفكىس ؟الىم اي رىت  الت معل 

رىم  يتىا كىل  تفمقت ا  كل رن الت معل الممليا  معلة عام ت ييىة الا ك لفىت ا  تمشىكل؟

الىىم اي رىىت  تفمتىىت عاىىم كىىل رىىن  رىىن الت ىىمعل الممليىىا  ىىه تشىىكيل ا  ت ييىىة لد ىىا؟

عام دةئاا التقيمس  م  التيلا  اللز ه ل ىلا   لال ملا الت معل الممليا لمشكيل لا ا؟ 

 (. ١(     م ه ب  ر م  تا(   ٠القيمس ختمةيم  بتد ب  غية ر م التا(   

 ىه  "اتقىم  القىةال"قيمس الت معل الةئيفيا  ه عتايا اللي  قلم لارم التقيمس المملغ  

رمهه  تلة    ازرا االرطمل   الرة س الجل ا  متمتل عام كل رن األةئاا الممليا:  

كل رن الت معل الممليىا  ىه رفىمعتتا عاىم اتقىم   ىةالك  ىه القىة   رىن الت ىلل   

ا ىىةا اس الفىىالرا ؟ الىىم اي رىىت   مرىى  تاىىا اللةىىمئل لم ييىىة خططىىا ؟ رىىم اهتيىىا 
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لاتا؟ الم اي رىت  تفمتىت عاىم الت ىمعل الت معل الممليا  ه رفمعتتا عام اتقم   ةا

  لال ملا عام دةئاا التقيمس  م  التيلا  اللز ه ل لا القيىمس ختمةىيم  بىتد ب الممليا؟ 

(.    ىىت تىىم اةىىمقتام ا ح ىىم  ١(     م ىىه ب  ر ىىم  ىىتا(   ٠ غيىىة ر ىىم الىىتا(   

 اللصره لمحايل   ا  ملا عام هلد التقم يس.

 االلكمة  يىا  ىه األةئاا التمفاقا لمةىمقتام  ةىمئل االعىالم: اتمتل عام المحو  الثالث

اةىىمقتام  ةىمئل االعىالم االلكمة  يىىا    ىت تىىم ةىؤال التفىمجللين عىن .   ى  االزرىمس

مفةس اكمة عام رفالرمس  لعس لارمل رلا   اال مة     رلا   الملاصل اال متمعه 

 بحىىغ ع  ىىم التفىىمجللل    ىىه  ةىىمئل االعىىالم المقايت ىىا   ةىىؤال  مفاىى  لملتةحاىىا المىىه

عام التفالرمس  ه     هطلل االرطمل   الفلاصف الت محبا.  دت   ا  ملا عاىم 

 األةئاا لتيلا   ز ه ختمةه. 

م األةئاا التمفاقا لقمعة الىةاي   تىم ةىؤال م عىن األتىقمل : احملي عاالمحو  الرابع

   الل ن  فت   م  معة لاةدي.

  ر  ىم ركىم  ا  مرىا   ةاع الفي االت تلغةا يا ألاا : اتمتل عام األةئالمحو  الخامس

   الحملا اال متمعيا   الفتة   ال لال. 

 خطوات البحث

لفت اال م م  رن صيمغا دةئاا االةىمبيم ، تىم اخمبىمل االةىمبم ا عاىم رجتلعىا تجة بيىا 

لال لس عام األخطم    المحق  رىن  ٤١ عي ا  لار م  ه علاةا اةمطالعيا ركل ا رن

  بمس التقم يس.

 اجراء الصتق

 مفم التقيمس لمل تق رمم رىم كىم  صىملحم لمحقيى  األهىتاس التة ىلة   ا ى   قىيس رىم 

  ب ه ا   قيس  فال.  اعمتتس التلاةا عام ال ىتق الرىمهةي الىلي  فبىة عىن اترىمق 

الىلي اعىتس رىن ا اى .    ىت تىم التحكتين عام ا  التقيمس صملح  فال لمحقيى  ال ىتس 

  طاىىد رىى  م 1 عاىىم رحكتىىين رىىن  فىىم االعىىالم  ىىه  مرفىىا الكل ىى عىىةس االةىىمبم ا 

تحت ت رت  تحقي  هلد الفبملاس ألهتاس التلاةىا   تحت ىت دي غتىلس  ىه الفبىملاس. 

    ت تم ا ةا  المفت الس المه لد  التحكتين ا  م ضة ل ا.

  

                                                      

ألعضاء هيئة لعمام من االأساتذة المحكمين: د. هبة المسلم و د. خالد القحص 
 تالتدريس في جامعة الكوي
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 إجراءات الثبات

 مرىى  التلاةىىا لملمأكىىت رىىن المبىىمس للاةىىطا اةىىمقتام دلرىىم كة  بىىم  لاتقىىم يس المال ىىا. 

رتىىم  ف ىىه صىىحا اةىىمقتام التقىىم يس اال  ىىه حملىىا  احىىتد،   ىىم س  مىىمئج المبىىمس عمليىىا 

 حمىىل  عاىىم رقىىىم يس المبىىمس لكىىل رىىىن  0  الجىىىت ل ل ىىم   تحقيق ىىم ل ىىتس التلاةىىا

 .الت معل المال  التفمقترا  ه التلاةا

 1الجتو  

 المستختمة في الت ا ةمقاييس الثبات 

 المصت  عتد اال ئلة كرونباخ آلفا

 التفة ا   الملعيا

  ةمئل االعالم المقايت ا ٢ ١٤٤١

  ةمئل الملاصل اال متمعه ٢ ١٤٤٤

 الملاصل الشق ه التبمتة ٢ ١٤٤٨

 تكل ن   ت يية الةدي

  ةمئل االعالم المقايت ا ١ ١٤.٤

الملاصل اال متمعه  ةمئل ١ ١٤٢٢  

 الملاصل الشق ه التبمتة ١ ١٤.٠

 اتقم  القةال

  ةمئل االعالم المقايت ا ٣ ١٤٨٤

  ةمئل الملاصل اال متمعه ٣ ١٤٤٢

 الملاصل الشق ه التبمتة ٣ ١٤٢٢

 االجراءات اإلحصائية 

اعمتىىىتس التلاةىىىا عاىىىم رجتلعىىىا رىىىن اال ىىىةا اس ا ح ىىىمئيا رىىىن خىىىالل اةىىىمقتام 

  مرىى  . (٨٣االح ىىمئه الحلرىىا ا ح ىىمئيا لافاىىلم اال متمعيىىا  ال فىىقا البة ىىمرج 

 لمالته:

 المكةال  ال فد: رن خالل الفتع   ال فد التئل ا

 ا ح م  اللصره: رن خالل التملةطمس الحفمليا  اال حةا مس التفيمل ا

 تحايل المبم ن األحمعي: لتفة ا الرة  مس لين كل رن الت معل المال 
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 الت ا ةنتائج 

 أوال: خصائص العينة

 .الت تلغةا يا خ مئد ا ةاع عي ا التلاةاالجت ل الممله  لضح 

 لعينة الت ا ة التيموغرافية ص. خصائ(2)جتو  

 المتغير فئات المتغير ٢٢٢العتد=  ٪

  كة 185 54.1
 ال لال

 ا مم 157 45.9

 عمم ٠٢د ل رن  40 11.7

 الفتة

 عمم ٨٢-٠٢ 135 39.4

 عمم ٤٤-٨٤ 96 28

 عمم ١١-٣١ 48 14

 عمم ٤٠-١٠ 16 4.7

   دكبة ٤٨ 8 2.3

 رمل   157 45.8

 لحملا اال متمعياا
 رطا  23 6.7

 دلرل 18 5.2

 غية رمل   145 42.3

 الفمصتا 48 16.9

 التحم را الفك يا

 حلله 47 13.7

 الرة ا يا 88 25.7

 الج ةا  38 11.1

 ربملك الكبية 13 3.8

 االحتتي 99 28.9

تلزال عي ا التلاةا لين الرئىمس الفتة ىا التقمارىا   التحم رىمس  ٨ لضح الجت ل ل م 

 رىن اال ىم . ٪٣١٤٤لين رن اللكلل   رن التفمجل ٪١٣٤٠الفك يا.   ا تمال  قت كم  

 ٪٣١٤٢  عمرىىىىم  ٤٤   ٠٢رىىىىن ا ىىىىةاع الفي ىىىىا لىىىىين  ٪٤.٤٣كتىىىىم لي ىىىى  ال مىىىىمئج ا  

 رمل  ين.
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 ا تختام مواقع التواصل االجتماعي  ثانيا:

  شية الم اةمقتام رلا   الملاصل اال متمعه لين ا ةاع الفي ا.  ٤الجت ل ل م 

 . ا تختام مواقع التواصل االجتماعي(3)جتو   قم 

 ٪  النسبة ٢٢٢=العتد الموقع

 19.8 68  يفبلك

 85.7 294 ا فمقةام

 80.2 275 تل مة

 82.2 282 ة مب تمس

قةام    فىىمرىىن ا ىىةاع الفي ىىا  فىىمقترل  رل ىى  ا ٪.٢١٤تشىىية  مىىمئج التلاةىىا الىىم ا  

 فىمقترل  رل ى   ٪٢١٤٨ فمقترل  ة مب تمس  يتم اتملس ال ممئج الىم ا   ٪٢٨٤٨

مقتره رل ى   يفىبلك لملتقمل ىا تل مة. رن  م د اخة، لي   ال ممئج ا قرمس عىتع رفى

  قى رن ا ةاع الفي ا. ٪٠٤٤٢ رفمقتري لا   الملاصل األخة  حيغ لا    فبا ر  ر

رىن  ٪٨١٤٤ارم عتع ةمعمس اةمقتام رلا   الملاصل اال متىمعه  قىت لي ى  ال مىمئج ا  

ةىىمعمس  لريىىم لي تىىم  ٤ا ىىمع الفي ىىا  فىىمقترل  رلا ىى  الملاصىىل اال متىىمعه اكمىىة رىىن 

 ةمعمس  لريم. ٤الم  ٣رن ا ةاع الفي ا  قنل   ٪٨٤٤٤

  ا ة:اإلجابة على تساؤالت الت

و  وقدده حددتوم المطددا  الكثددر ا ددتختاما السددلا  االو : مدداهي مصدداد  المعلومددات

 ؟ م الطبيعيةالكوا

المىه  عىتع التىةاسلال ملا عاىم هىلا الفىؤال،  مرى  التلاةىا لفىؤال ا ىةاع الفي ىا عىن 

مقتام هىىلا   ىىت تىىم اةىى   فىىمتت   ر  ىىم التفالرىىمس   ىى  األرطىىمل   الكىىلال  الطبيفيىىا

تمحت  عن ر معل التفالرمس     اال مقملمس األرة كيىا  33علاةا ةملقاالتقيمس  ه 

.    ىىىت تىىىم ةىىىؤال    ىىىت تىىىم اةىىىمقتام  اس التقيىىىمس   تطبيقىىى   ىىىه علاةىىىم م الحمليىىىا 

التفمجللين عن اكمة الت معل المه  فمتت   ر  م رفالرمت م     حت   الكلال    

ةىىمئل الملاصىىل اال متىىمعه   االعىىالم المقايىىتي    االرطىىمل   كم ىى  القيىىملاس لىىين 

ح ىلل التفىمقترا لات ىمعل دكمىة ال  شىية الىم ( ٣ل ىم   جىت لال. الملاصىل التبمتىة

 .تفالرمس حلل االرطمل   الكلال  الطبيفياالعام 

 4الجتو   قم 

 الكوا م الطبيعيةالمعلومات وقه االمطا  و المستختمة للحصو  علىالمصاد   أكثر

 االنحراف المعيا ي الحسابيالمتو ط  العتد المصت 

 1.33 3.55 343 االعالم المقايتي

 1.36 3.50 343  ةمئل الملاصل اال متمعه

 2.13 3.02 343 الملاصل التبمتة    م لل  
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الكىلال   فىمتت   التفالرىمس حىلل االرطىمل    شية الجىت ل الفىمل  ا  ا ىةاع الفي ىا

لملاصىل الملاصل اال متىمعه   يتىم  ىأته ا   م  ةمئلد الرن االعالم المقايتي  الطبيفيا

  ه التةتبا المملما. التبمتة 

 ه كىل رىن رةحاىا تكىل ن التفة ىا رمهه ر معل التفالرمس الةئيفيا  :السلا  الثاني

  اتقىىم  التلا ىىف   ىى  حىىت   االرطىىمل   الكىىلال     اآللا    تشىىكيل االتجمهىىمس

فتىل تحايىل المبىم ن األحىىمعي ل لاةىىاعاىم الفىؤال المىم ه،  مرى  التلال ملىا  ؟الطبيفيىا

One-way Repeated Measure ANOVA  الرة  ىمس لىين التملةىطمس  لمحايىل

الحفمليا لامال  ر معل  ىه كىل رةحاىا رىن رةاحىل الح ىلل عاىم التفالرىمس   ى  

 .األرطمل   الكلال  الطبيفيا

 One-way Repeated لضىىح  مىىمئج تحايىىل المبىىم ن االح ىىمئه  الجىىتا ل الممليىىا ت

Measure ANOVA لات معل المال   ه كل رةحاا. 

 

 One-way Repeated Measure ANOVAتحليل ( 5الجتو  )

 مرحلة تكوين المعرفة

 تكوين المعرفة
 العتد

N 

 المتو ط الحسابي

MEAN 

 االنحراف المعيا ي

S.D 

 1.18 3.60 334 االعالم المقايتي

 1.09 3.37 340  ةمئل الملاصل اال متمعه

 1.04 3.13 335 الملاصل التبمتة    م لل  

 

 Between df Within df F Significance 

التقمل ا لين 

الت معل المال   ه 

رةحاا تكل ن 

 التفة ا

2 654.48 22.31 .00 

ا   ىه رةحاىا تكىل ن التفة ىا  ىه لتا ىا حىت    ١ ل ل ىم تشىية ال مىمئج  ىه  ىت، أوال

الت ىىتل الةئيفىىه لاتفالرىىمس هىىل  ةىىمئل االعىىالم  ىىم  االرطىىمل   الكىىلال  الطبيفيىىا 

 ايى  رلا ى  الملاصىل اال متىمعه لتملةىى حفىمله  ٤٤٤١المقايتي لتملةى حفمله لاغ 

 .٤٤٠٤  الملاصل التبمتة اتم  ملمم لتملةى حفمله  .٤٤٤

لقيىىىمس  One-way Repeated Measure ANOVAقىىىت تىىىم ا ىىىةا  ،  ثانيدددا
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ةحاا المكىل ن التفة ىه.   اتىملس ال مىمئج   ىلع االخمالس لين الت معل المال   ه ر

 .F(1.99, 654.48)= 22.31  ل ا لين الت ىمعل الىمال   ة ق  اس عاللا إح مئيا

P<0.00  رتم  ف ه ا  االخىمالق لىين الت ىمعل الىمال   ىه رةحاىا تكىل ن التفة ىا لىم

  كن صت ا لل اخمالس  اس عاللا إح مئيا  ل ا.

مئج  ه رةحاا تشكيل االتجمهمس   اآللا  حىلل األرطىمل (  لضح ال م٤الجت ل الممله 

 .  الكمل ا الطبيفيا

 One-way Repeated Measure ANOVA( تحليل 6الجتو  )

 مرحلة تشكيل المواقف و االتجاهات

 العتد تشكيل المواقف و االتجاهات

N 

 المتو ط الحسابي

MEAN 

 االنحراف المعيا ي

S.D 

 1.25 3.42 340 االعالم المقايتي

 1.12 3.25 339  ةمئل الملاصل اال متمعه

 1.29 3.24 331 الملاصل التبمتة    م لل  

    

 Between 

df 

Within 

df 

F Significance 

التقمل ىىىىا لىىىىين 

الت ىىىىىىىىىىىىىىمعل 

الىىىىىىمال   ىىىىىىه 

رةحاىىا تشىىكيل 

االتجمهىىىىىمس   

 التلا ف

2 633.44 3.63 0.02 

 كتىم هىل رلضىح  ىه،  قىت اتىملس ال مىمئج    اآللا  ارم  ىه رةحاىا تشىكيل االتجمهىمس

االتجمهىمس ا  الت تل الةئيفه لاتفالرمس   االخبمل  ه رةحاا تشىكيل  ٤ ت ل ل م 

ارم  ه التةتبىا المم يىا   المملمىا  ٤٤٣٨ ةمئل االعالم المقايت ا لتملةى حفمله لاغ  هه

ق عشة  احىت  قت دت   ةمئل الملاصل اال متمعه تاي م ر معل الملاصل التبمتة لرمل

  ر ىىمعل الملاصىىل  ٤٤٤١ا  لاىىغ التملةىىى الحفىىمله لتلا ىى  الملاصىىل اال متىىمعه 

 One-way Repeated Measure ANOVA.    ىىت تىىم ا ىىةا  ٤٤٨٣التبمتىىة 

ال مىمئج  ا ضح    رةحاا تشكيل االتجمهمسلقيمس االخمالس لين الت معل المال   ه 

 ,F(1.94 معل الىىىمال .لىىىين الت ىىى   ىىىلع  ىىىة ق  اس عاللىىىا إح ىىىمئيا ضىىىفيرا

633.44)=3.63, P<0.02 

(  لضىح .لمىمله   ملجت ل ا رةحاا اتقم  التلا ف  هه  يتم  مفا   ه التةحاا المملما 
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 ال ممئج لملمر يل

 One-way Repeated Measure ANOVA( تحليل 7الجتو  )

 مرحلة اتخاذ المواقف

 العتد اتخاذ المواقف

N 

 المتو ط الحسابي

MEAN 

 االنحدددددددددددددددددددددراف

 المعيا ي

S.D 

 1.15 3.50 339 االعالم المقايتي

 1.17 3.31 341  ةمئل الملاصل اال متمعه

 1.13 3.26 339 الملاصل التبمتة    م لل  

    

 Between 

df 

Within 

df 

f sig 

اتقىم  التقمل ا لين الت معل المال   ه رةحاا 

 التلا ف

2 359.41 2.64 0.10 

 ىم  الت ىىتل  .اتقىم  التلا ىىف كتىم  لضىح الجىت ل ل ىم   مىمئج ا   ىه رةحاىاتشىية ال

الةئيفه لاتفالرمس   االخبمل  أته رىن  ةىمئل االعىالم المقايت ىا لتملةىى حفىمله لاىغ 

  ر ىىمعل الملاصىىل  ٤٤٤٠ ايىى   ةىىمئل الملاصىىل اال متىىمعه لتملةىىى حفىىمله  ٤٤١١

. اال ا   ممئج المبم ن األحمعي  ت ا بم  عتم   ىلع  ىة ق عالىا اح ىمئيم ٤٤٨٤التبمتة 

 F(1.06, 359.41)=2.64, P<0.10 ه هلد التةحاا.لين الت معل المال   

ا   ةىىمئل االعىىالم المقايت ىىا تتمىىل الت ىىتل الةئيفىىه لاتفالرىىمس    ضىىح  ال مىىمئج 

الىمال  التمفاقىا لىملمكل ن التفة ىه   اتقىم  القىةالاس    االخبمل  ه كىل رىن التةاحىل

مىمئج ا  رلا ىى  حيىمل ازرىا االرطىمل   الكىلال  الطبيفيىا. كتىم تشىية ال  اآللا تشىكيل 

الملاصل اال متمعه تأته  م يم لفت  ةمئل االعالم المقايت ا   رىن  ىم الملاصىل التبمتىة 

.    تك  ىم ا   فىم مج ا   ةىمئل االعىالم المقايت ىا رمزالى  ر  األتقمل    ىمعة الىةاي

تمقاىت التةكىل اال ل  يتىم  مفاى  لملح ىلل عاىم االخبىمل   االعمتىمع عاي ىم  ىه تشىىكيل 

عام الىةغم رىن  .  اتحم  التلا ف  ه حمل   لع االزرمس   الكلال  الطبيفيااآللا  

ا  االخمالس لين الت معل المال  لم  كن  اس عاللا إح ىمئيا  ىه التةحاىا األخيىةة   

هه رةحاا اتقم  التلا ىف اال ا  المحايىل االح ىمئه اللصىره لىين ا   ةىمئل االعىالم 

 المقايت ا رمزال   ه ال تالة.

لامأكىىت رىىن االخبىىمل    رىىم رىىت  اةىىمقتام  ةىىمئل االعىىالم االلكمة  يىىا: الثالددث السددلا 

 التفالرمس اللالعة  ه االعالم المقايتي عن ازرا االرطمل   الكلال  الطبيفيا؟

 لضىىح  مىىمئج ا  ملىىا عاىىم الفىىؤال المملىىغ لق ىىلل رىىت   ٢ل ىىم المىىمله الجىىت ل 
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االخبمل   التفالرمس  ه  ةمئل االعىالم االعمتمع عام الت معل االلكمة  يا لامأكت رن 

 المقايت ا.

للتحقق من المعلومات و  المصاد  االلكترونيةاعتمادك على ما متى ( 8الجتو  )

 االخبا  في و ائل االعالم التقليتية

 متى االعتماد على المصاد  االلكترونية (344العتد ) النسبة ٪

 لممتم 37 10.8

  ايال  تا 64 18.7

 احيم م 82 23.9

 عائتم  105 30.6

 طلال الل   55 16

 

رىن ا ىةاع الفي ىا  قلرىل  لىملاجل  "عائتىم" لات ىمعل  ٪٤١٤٤   ت اتىملس ال مىمئج ا   

االلكمة  يىىا لامأكىىت رىىن التفالرىىمس   االخبىىمل الىىلالعة  ىىه  ةىىمئل االعىىالم المقايت ىىا   

 قلرل  لملاجل  "عائتم" الم االعالم االلكمة  ه لامأكت رن االخبمل   التفالرىمس  ٪٠٤

 قلرىل   ٪٨٤٤٤اللالعة  ه االعىالم المقايىتي.   رىن  م ىد اخىة  قىت لي ى  ال مىمئج ا  

ال  ٪٠١٤٢ قلرىىل  لىىللا " اىىيال  ىىتا"    ٪.٠٢٤لملمأكىىت رىىن االخبىىمل "دحيم ىىم" لي تىىم 

ت عاىىه يىىملمأكلرىىن ا ىىةاع الفي ىىا  قلرىىل   ٪٣٤٤٤ ىىه ا  رتىىم  ف قلرىىل  لىىللا "لممتىىم". 

صحا االخبمل   التفالرىمس  ىه االعىالم المقايىتي رىن خىالل الاجىل  لت ىمعل االخبىمل 

 االلكمة  يا.

كتم  مم االةمبيم  لفؤال التفمجللين عن التةحاا المه  بحمل   ي ىم عىن التفالرىمس   

 ىه تىأ  االرطىمل    ا لكمة  يىال االخبمل  ىه رلا ى  الملاصىل اال متىمعه   الت ىمع

 . لضح ال ممئج .الكلال  الطبيفيا.   الجت ل ل م 

تبحث عن المعلومات و االخبا  في المصاد  االلكترونية  في أي مرحلة ( 9الجتو  )

 و مواقع التواصل االجتماعي

 النسبة

% 

 العتد

(343) 
 

 ال الحغ التا 41 12

  ه البتا ا 149 43.4

  ةى الفمصرا ه  50 14.6
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 ع ت ا مةاب ال  م ا 15 4.4

 الحغ طلل الل   88 25.7

 بحمل  عىن التفالرىمس  ٪٣٤٤٣حيغ اتملس ال ممئج ا  ٤كتم هل رلضح  ه الجت ل 

 ٪.٨١٤ ىىه رلا ىى  الملاصىىل   الت ىىمعل ا لكمة  يىىا  ىىه لتا ىىا الفمصىىرا التطة ىىا   

الفمصىرا   االرطىمل ارىم  ةىى   ىلال  ٪٠٣٤٤ بحمل  عن التفالرمس طلال الل ى    

 بحمىل  عىن التفالرىمس  ٪٣٤٣ قت اكت ا ا  م ال  بحمىل  عىن التفالرىمس الىتا    ٪٠٨

ع ت ا مةاب ا م م  الفمصرا التطة ا.   تؤكت ال ممئج ا  غملبيا ال ىمس تاجىأ لابحىغ عىن 

 تا ا"   لال الفمصرا   االرطمل. متمعه  ه "لالتفالرمس  ه رلا   الملاصل اال

 هو دو  قادة الراي في وقه االزمات؟ لرابع: ماالسلا  ا

لال ملا عام الفؤال الةال  التمفا  لت ل  معة الةاي  ه     االزرمس،  مر  التلاةىا 

لفىىؤال التفىىمجللين عىىن رىىت  االةىىمتمال ل  ىىمئح  ىىمعة الىىةاي لشىىأ  الفىىالرا   اتقىىم  

 .ئج هلا الفؤال مم  لضح ٠١ل م  الممله     حت   االرطمل.   الجت لالمتالية  ه 

 لضىح رىت  اةىمتمال التفىمجللين ل  ىمئح  ىمعة الىةاي لشىأ   (01  ل م الممله الجت ل

 .إ ةا اس الفالرا     االرطمل

متى اال تماع لنصائح قادة الرأي في شأن االمطا  و الكوا م ( 11 ) الجتو 

 الطبيعية

 النسبة

% 

 العتد

(341) 

 

 ال اةمت  التا 31 9.1

  ايالاةمت   70 20.5

 اةمت  احيم م 85 24.9

 اةمت  كمية رن االحيم  104 30.5

 اةمت  طلال الل   51 15

 

رىىن التفىىمجللين " فىىمتفل   ىىه كميىىة رىىن األحيىىم "  ٪٤١٤١  تشىىية ال مىىمئج الىىم ا  

ا ىمللا ب "اةىمت   ٪٨١٤١ا مللا ب "اةمت  دحيم ىم"    ٪٨٣٤٤ل  مئح  معة الةدي   

" فمتفل  طلل الل  " ل  مئح  معة الىةاي لشىأ  ا ىةا اس اكت ا ا  م  ٪٠١ ايال"   

    ا ىىمللا لىىأ  م "ال اةىىمت  الىىتا" ل ىىم. ٪٤٤٠الفىىالرا  ىىه   ىى  االرطىىمل  ىىه حىىين ا  

ل  ىىمئح  ىىمعة الىىةاي ع ىىت حىىت   االزرىىمس   ين هىىلد ال مىىمئج ا  الجت ىىلل  فىىمت  تبىى

 .  االزرمس  تؤكت د نم الت ل الكبية   التؤ ة لقمعة الةاي  ه    االرطمل

المأ ية األكمة     االزرىمس   لي ى   لت ا عتنكتم  مر  التلاةا لفؤال التفمجللين  

اكت ا ا   معة الةاي لت  م المأ ية األكبة     االزرىمس   االرطىمل،  ٪.٣.٤ال ممئج ا  

 ٪٨١٤٢اكت ا ا  رلا   الملاصل اال متمعه لىت  م المىأ ية األكبىة  يتىم اكىت  ٪٤٠٤٤  

  تشىية هىلد ال مىمئج ا   ىمعة الىةاي لىت  م المىأ ية األكبىة  لت   المىأ ية األكبىة. ا  ال احت
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  .ام الجت لل     االرطمل   االزرمسع

    حت   االزرىمس     معة الةاي األتقمل الل ن تفمبةهم رن هم: خامسالسلا  ال

 ؟الكلال  الطبيفيا

األتىىقمل الىىل ن لال ملىىا عاىىم هىىلا الفىىؤال،  مرىى  التلاةىىا لفىىؤال التفىىمجللين عىىن 

 . فت   م  معة لاةدي    فمتفل  ل م   ل  مئح م

(  لضىح  مىمئج هىلا الفىؤال حيىغ تىم ةىؤال التفىمجللين رىن هىم 00  الجت ل الممله  

  معة الةدي لمل فبا اليا.

 قادة للرأي ؟اللين تعتبرهم ( من هم الشخاص 11الجتو  )

 النسبة

% 

 العتد

(343) 
 قادة الراي

 تيل  الت ن 86 25.1

 اللزلا    رفؤ لين الت لا 66 19.2

 االكمع تيل  65 19

 االعالريل  57 16.6

 رؤ ةي رلا   الملاصل اال متمعه 35 10.2

 الفيمةيين 25 7.3

  لاب رجاس االرا 9 2.6

 

 فمبىىة   تىىيل  الىىت ن هىىم  ىىمعة الىىةاي   رىىن األتىىقمل  ٪٨١٤٠ اتىىملس ال مىىمئج ا  

 فمبىة   االكىمع تيل  هىم  ىىمعة  ٪٠٤ فمبىة   الىلزلا    رفىؤ لين الت لىا    ٪٠٤٤٨

ارىىم رىىؤ ةي  رىىن ا ىىةاع الفي ىىا االعالريىىل  هىىم  ىىمعة الىىةاي. ٪٠٤٤٤الىىةاي  يتىىم اعمبىىة 

م اتىم رن ا ةاع الفي ىا ا  ىم  ىمعة الىةاي  يتى ٪٠١٤٨رلا   الملاصل اال متمعه  قت اكت 

  دخيىىةا  ىىلاب رجاىىس االرىىا حيىىغ  ٪٤٤.الفيمةىىيين  ىىه التةتبىىا  بىىل االخيىىةة ل فىىبا 

   ٨٤٤دعمبة 

 مناقشة النتائج

 أوال: مصاد  الخبا 

رن التىلاط ين الكىل ميين حىلل  ٤٣٣دتملس  ممئج االةمبيم  التلزال عام عي ا  لار م 

  المىه تفىت  ٨١٠٢ازرا االرطمل   الفيلل المه ح ا   ه الكل    ه تى ة  ىل تبة 

األ ل  ر ل ة لاس عت تة حيغ ا ةس الفيلل عام حةكا التة ل   دصمب البالع تىال 

ا الىىم رفة ىىا ع ل  ىىمعة الىىةاي  ىىه رمىىل هىىلد تىىمم لفىىبد  ىىلة االرطىىمل ا  هىىت   التلاةىى

االحىتا    ر ىىمعل التفالرىىمس المىىه  فىىم ت الي ىم التىىلاط ين.   لي ىى  ال مىىمئج ا ىى  عاىىه 

الةغم رن ا مشىمل رلا ى  الملاصىل اال متىمعه  ىه الكل ى    عاىم الىةغم رىن تفىجيل 

الت طقىا   البالع ال فبا األعام رن اةمقتام اال مة     رلا   الملاصل اال متمعه  ه 

عام الةغم رن االةمقتام التكمف ل لد التلا   لاملاصل   البحغ   المفبية عن الىةدي 
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اال ا  ال ممئج لي   ا  التلاط ين رمزاللا  فمتت     لشىكل كبيىة عاىم  ةىمئل االعىالم 

المقايت ىىا   ىىه تكىىل ن التفة ىىا   تشىىكيل االتجمهىىمس   اآللا    اتقىىم  التلا ىىف   ىى  

ال  الطبيفيا.    ت دت   ةمئل الملاصل اال متمعه  م يم   رىن لفىتهم االزرمس   الكل

 الملاصل التبمتة    م لل  .

  لفىل اخميىمل ا ىىةاع الفي ىا االعىالم المقايىىتي كت ىتل لئيفىه لألخبىىمل   ى  االزرىىمس 

 ة   لات ل اللي تقلم  ي م  ةمئل االعالم المقايت ا رمل المارل ىل    الةاع ىل  ىه ال قىل 

آلخىىة تطىىللاس التلضىىلال    ىىتلة االعىىالم المقايىىتي   خ لصىىم المارل ىىل   التبمتىىة

لتقملاا التفؤ لين الحكلريين   تطتي  م لاةدي الفمم حلل اخة المطللاس المىه تحىت  

 ه البالع. كتم ا  التفؤ لين  ه الت لا  اجىؤ   لالعىالم المقايىتي لفىةس الت شىللاس 

فلز ع ل االعىالم المقايىتي   ى  االزرىمس القمصا لت ةا اس االرن  الفالرا هلا رم  

   الكلال  حيغ ت بح   كتم لي   التلاةا الت تل الةئيفه لالخبمل. 

 ثانيا: قادة الرأي

التةتبىا اال لىم كت ىتل   كتم اتملس التلاةىا عاىم ح ىلل  ةىمئل ا عىالم المقايت ىا

غم رىن لألخبىمل  ىه   ى  االزرىمس   الكىلال  الطبيفيىا   عاىم الىة  لئيفه  دةمةه

ح لل الملاصل التبمتة عام التةتبا المملمىا كت ىتل لألخبىمل اال ا  التفىمجللين  ىت 

  هىلا المىأ ية الكبيىة لقىمعة  .اكت ا ا   معة الةاي ل م المأ ية األكبة عاي م     االزرمس

الةدي  ه     االزرمس  ؤكت الت ل الكبية  الةئيفه ل م  ه المىأ ية عاىم ةىالكيمس   

.   هلد ال ممئج تة ح ضفف  رة ا ا مقىمل التفالرىمس عاىم رىةحامين   الا  الجت لل

خ لصىم  ىىه   ىى  االزرىىمس، اال ا   ىىمعة الىىةدي ل ىم  ىىتلة كبيىىةد  ىىه المىىأ ية   ت ييىىة 

 .التلا ف   االتجمهمس حمم   ا  لم  كل لا ر تلا لئيفيم لالخبمل

ل  لىىملمحق  رىىن ( ا ىىةاع الفي ىىا  قلرىى٪١٣٤١كتىىم اتىىملس  مىىمئج التلاةىىا ا  غملبيىىا  

التفالرىىمس الىىلالعة  ىىه  ةىىمئل االعىىالم المقايت ىىا لملبجىىغ ع  ىىم  ىىه رلا ىى  الملاصىىل 

عل ا المقا لملت معل االخبمل ا .  الم اال متمعه   الت معل االلكمة  يا.    ت  ة   

ا  االرىة رمفاى  لملمقىا لت ىمعل االخبىمل    ىمك عال ىا لىين  34ا قت كشر  علاةا حت م

  الاجل  لتلا ى  الملاصىل اال متىمعه ا  الت ىمعل ال يىة لةىتيا  كاتىم ا قرمس المقا 

كم ىى   قىىا اال فىىم  لمالخبىىمل ر قرنىىا  اجىىأ للةىىمئل االعىىالم ال يىىة تقايت ىىا رمىىل رلا ىى  

الملاصل اال متمعه كت ىتل لئيفىه لالخبىمل ا  لامأكىت رىن االخبىمل   التفالرىمس.   

ي ىا  محققىل  رىن االخبىمل   ملبيىا ا ىةاع الفالحمليا  جت ا  غ ا ا طبق م  لا عام علاةم م

التفالرمس اللالعة  ه  ةمئل االعالم المقايت ا رىن خىالل  ةىمئل الملاصىل اال متىمعه 

رتىىم  شىىية الىىه ا قرىىمس  فىىبا المقىىا لىىمالعالم.    ىىت  ة ىى  الفىىبد ا   ةىىمئل االعىىالم 

هلا رم  ى فكس المقايت ا تقن  لقلا ين إعالريا صملرا  ه الكل     ل ملا حكلريا   

ةابم عام  قا الجت لل ل ىم كت ىمعل لاتفالرىمس   االخبىمل   هىلا رىم  ىت   الفت ىت رىن 

 األتقمل االعمتمع عام  ةمئل الملاصل اال متمعه لامحق    المت ي .
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هىلا    ىت اتىملس ي لمىأ ية كبيىة عاىم ا ىةاع الجت ىلل كتم اتة م ةملقم،  متم   معة الةا

(  فىىىمتفل  ل  ىىىمئح  ىىىمعة الىىىةاي   ىىى  ٪١٤٣.ال ىىىةاع   مىىىمئج التلاةىىىا ا  غملبيىىىا ا

 الكلال  الطبيفيا   االرطمل رتم  ؤكت تأ ية  معة الةاي الكبية عام الجت لل.

ارىىم  يتىىم  مفاىى  لق ىىمئد  ىىمعة الىىةاي  قىىت لي ىى  التلاةىىا ا  تىىيل  الىىت ن هىىم الىىةز 

التفىؤ لين األتقمل الل ن  فمبةهم ال ىمس  ىمعة لاىةدي  ىه التجمتى   اىي م الىلزلا    

 ه الت لا    لا لفبد طبيفا عتا م   تأ يةهم القلي عام الجت ىلل ةىلا  رىن خىالل 

 ةمئل االعالم المقايت ىا ا   رلا ى  الملاصىل اال متىمعه  تىن التالحىظ ا  رىم ا   قىلم 

 ز ة ل شة ت ة تة  ه رل   الملاصل تل مة اال   ح ىا  عاىم االس الىةع ع   إعىمعة 

  القترمس ا خبمل ا  عمعة  شةهم  ه صي ا خبة ا.    ىأته فمل  ال حف مت  ال شة

االكمع تيل   ه التةتبا المملما كقمعة لاةدي    ة    لا لتم  حرم ل  االكىمع تيل  رىن 

  قا   احمةام التجمت     تلة  مئقا عاه المأ ية.

رتىن  ٪٤التمية  ه ال مىمئج ا   ىلاب رجاىس االرىا تىل الا القمئتىا لأ ىل  فىبا ال تمفىت  

 فىىتهم  ىىمعة لاىىةدي    ىىت  ة ىى  الفىىبد لاحملىىا   التشىىمعة الفىىابيا  ىىه التجمتىى  تجىىمد 

 الفيمةا   لاب رجاس االرا. 

 ثالثا: ا تختام مواقع التواصل االجتماعي 

اتىىملس ال مىىمئج لىىم  رل ىى  ا فىىمقةام هىىل األعاىىم اةىىمقتارم لىىين  تيىى  رلا ىى  الملاصىىل 

  تىل مة  ٪٢٨٤٨ اي  رل   ةى مب تىمس   ٪.٢١٤اال متمعه لت  عي ا التلاةا ل فبا 

    المه تؤكىت ا  كىل رىن ا فىمقةام 35.   تمر  هلد ال ممئج ر  التلاةمس الت ليا٪٢١٤٨

ة مب تمس    لتيلب هه اكمة التلا   ا مشملا لين  ئىا الشىبمب. كتىم تؤكىت التلاةىمس 

رايىل   .٠٤ك ا  ه ىم 37.   تشية االح مئيمس 36ا  ا فمقةام هل األكمة ا مشملا عملتيم

رىن عىتع الفىكم  لي تىم لا ى   ٪٣١رفمقتم لتل   ا فمقةام  ه الكل   دي رىم  مىةا   

 ٪١.عمرىم التفىمقترين لتل ى  ا فىمقةام حىلاله  ٤٣   ٠٢ فبا الشبمب الكل ميين لين 
.   تمر  هلا ال ممئج ر  علاةا رحايا حبغ اكىتس ال مىمئج ا  ا فىمقةام  حمىل التةتبىا 38

لي تم  ىأته ةى مب تىمس   ٪٢١ مشمل لين  ئا الشبمب الكل مه ل فبا اال له رن حيغ اال

  م يم  اي  رل   تل مة. 

ةىمعمس   اكمىة عاىم رلا ى   ٤رىن ا ىةاع الفي ىا  ٪٨١٤٤  اكتس  ممئج التلاةا  نم  

ةىىمعمس  لريىىم عاىىم  ٤الىىم  ٣رىىن  ٪٨٤٤٤الملاصىىل اال متىىمعه  لريىىم  ل تىىم  قنىىه 

ر  ر  علاةا درة كيا تؤكت اةىمقتام الشىبمب لتلا ى  رلا   الملاصل اال متمعه رتم  م

 . 39الملاصل اال متمعه لشكل رفمتة

 خاتمةال

عام الةغم رن الفي ا ال  يةة  فبيم  ه هلد التلاةا   عام الةغم رن ا  م عي ا غيىة 

احمتمليا اال ا   ممئج م  ت تفطي م عاللا لالض  الفمم   ى  حىت   االزرىمس   تفىت هىلد 

التلاةىىا اةمكشىىم يا رىىن التتكىىن الب ىىم  عاي ىىم  ىىه التفىىمقبل   تشىىكل  معىىتة لاتفالرىىمس 
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تفالرىىمس عاىىه رىىةحامين  ىىه  ىىل   ىىلع  ةىىمئل الملاصىىل حىىلل ع ل  رة ىىا ا مقىىمل ال

 اال متمعه.

تلصا  هلد التلاةا الم ا  االعالم المقايتي رىمزال  ىه ال ىتالة كت ىتل لالخبىمل   

التفالرمس  ه     حت   االزرمس   الكلال  الطبيفيا عاىم عكىس رىم  فمقىت الكميىة 

ايىتي لمىأته هىلد التلاةىا   لم  رلا   الملاصل  اال متمعه  ت حاى  رحىل االعىالم المق

س   الكىلال    تؤكت الت ل الت م   الةئيفه للةمئل االعالم المقايت ا  ه   ى  االزرىم

    ىه كم ىا التةاحىل التفة يىا ا  م رمزال  تفمبة الت تل اال ل لالخبىمل  التفالرىمس

غم رىن عاىه الىةالمم يا  اي م الملاصل التبمتة. اال ا ى   دت  رلا   الملاصل  ه التةتبا

بىىين ا   فىىبا ت ىىتل  ةىىمئل االعىىالم المقايت ىىا  مئتىىا الت ىىمعل المىىه  فمتىىت عاي ىىم  قىىت ت

رىن تاىىا لىىملمحق  رىن التفالرىمس   االخبىىمل الىلالعة رىىن  ل  قلرى كبيىةة رىن الجت ىىلل

  لي تىم كشىر   ه رلا   الملاصل اال متىمعه    ة ى  الفىبد لفمرىل المقىا.  الت معل

قىىل عاىىم رىىةحامين حيىىغ  مجىىا الجت ىىلل للةىىمئل االعىىالم ال مىىمئج ا  التفالرىىمس ال ت 

ربمتىىىىةة   ع   الحم ىىىىا لقىىىىمعة الىىىىةاي   االت ىىىىمل التبمتىىىىة رف ىىىىم لاح ىىىىلل عاىىىىم 

  رىن  .التفالرمس، اال ا  م كشر  عن الت ل الكبية الىلي  افبى   ىمعة الىةاي  ىه المىأ ية

تىة ح   ل ىمل الىت ن ألكبىة اي  ه االغاد هم م د اخة  قت لي   التلاةا ا   معة الة

رىىن ا ىىةاع الفي ىىا  اىىي م الىىلزلا    رفىىؤ لين الت لىىا    ىىأته لفىىتهم االكىىمع تيل    رىىن 

 م د اخة  قت تبين ا  رؤ ةي رلا   الملاصل اال متمعه ال  شكال  اال  فىبا لفىيطا 

 تا كقمعة لاةدي   هلا رم   ره اعمقمع البف. لم  رؤ ةي رلا ى  الملاصىل اال متىمعه 

تم ال تا  يى  ا  هىلد التلاةىا تتمىل    ه القممم   ر  معة الةاي  ه الف ة الحمله. هم

 .  تل  م عاتيم  ت تا  تكن ا  تب م عاي  الرة س الفاتيا  ه التلاةمس التفمقبايا

 التوصيات

 رم  اه:التلاةا ل م  عام ال ممئج الفملقا تقمة  

  جفل ه مك دهتيىا   ىةا   ياغية احمتملال تا ا  ا م مل هلد التلاةا عام عي ا 

  عي مس عشلائيا احمتمليا  تكن رن خالل م المفتيم. التل ت رن التلاةمس عام 

   خ ىىمئد  ىىمعة الىىةدي  ىىه الكل ىىى  ا ىىةا  التل ىىت رىىن التلاةىىمس المىىه تم ىىىم ل

 خ لصم ر    لل رلا   الملاصل اال متمعه.

 مةكيىىل عاىىم  ةىىمئل االعىىالم ئج التلاةىىا  ىىه إعالة االزرىىمس  الاالةىىمرمعة رىىن  مىىم

 الةئيفىه تل   ى   مىمئج التلاةىا هىه الت ى أل  ىمالمقايت ا   ى  حىت   االزرىمس 

 .لألخبمل

  لي   التلاةا ا  غملبيا ا ةاع الفي ا   رل   معة الةاي لة ىمل الىت ن لىللا  لصىه

ة ىىمل الىىت ن  ىىه الحتىىالس الملعل ىىا رمىىل التقىىتلاس   المىىتخين    بىىل ل مالةىىمفم ال

س التخياا لقىتلت م عاىه المىأ ية عاىم ا ىةاع الجت ىلل   خاى  درماىا    ىت اس الفمعا

 .  حف ا  ه التجمت 
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