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 :السلخص

بػسائمو السختمفة والسجتسع عمى أسذ متبادلة، فكل  اإلعالمتقػم العالقة بيغ 
في عسمية التشذئة االجتساعية  يتأثخ بو. ويتزح ذلظ جميا  و  مشيسا يؤثخ في اآلخخ

 .والدياسية لألفخاد وتذكيل وعييع في شتى السجاالت

 الخأي الخضا والثبات عمىعجم وجػد حالة مغ  الحع الباحث :البحثإشكالية 
في ضػء و  ،ياإلعالمبيغ السػاششيغ مسغ بتعخض ليع في حياتو اليػمية عمي السشتج 

لتحجيج العػامل االجتساعية  ىحا البحث أجخى  دراساتمباحث مغ ما تػفخ لذلظ و 
 . اإلعالموالدياسية السؤثخة في بشاء ثقة السػاشغ السرخي في وسائل 

 :أساسييغتتحجد أىسية الجراسة في نػعيغ  :البحث أهسية

 :وىسا : وىي تصبيق محجدات نطخيتي البحثاألهسية الشظرية -ٔ

 .ة األثخ االنتقائي لػسائل اإلعالمنطخي -

 . وسائل اإلعالم عمى الستبادل االعتساد نطخية -
  .البحث عشرخي : وىي تحجيج عػامل بشاء الثقة بيغ األهسية العسلية -ٕ

حيث  ,العامميغ بسبشى اإلذاعة والتمفديػن  مغمجتسع البحث  تع اختيار :مجتسع العيشة
  السجتسع.صػرة مرغخة مغ  يسثمػن إنيع 

 اعتسج الباحث عمى ترسيع واستخجام استسارة االستبيان لجسع أدوات جسع البيانات
  .لبحثالبيانات في ىحه ا

تعج ىحه الجراسة مغ الجراسات الػصفية التي استخجمت مشيج  :البحثنهع ومشهج 
 ي السيجاني.اإلعالمالسدح 
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 Abstract:  

The relationship between the media, through its various means, 

and society, is based on mutual bases, as each affects and is affected 

by the other. This is evident in the process of social and political 

upbringing of individuals and the formation of their awareness in 

various fields. 

Research problem: The results of a survey conducted by the 

researcher on fifty random individuals of the community showed that 

the sample members disagreed on specific factors to build their 

confidence in the media, and in light of that and the studies provided 

to the researcher, this research was conducted. 

The importance of the research: the importance of the study 

is determined in two main types: 

1- Theoretical importance: it is the application of the determinants of 

the two research theories namely: 

The theory of the selective impact of the media and the theory of 

interdependence on the media. 

 2- Practical importance: It is the identification of factors that build 

confidence between the two research components. 

Sample community: The research community was chosen from 

the employees of the radio and television building, as they 

represent a microcosm of the community. 

Data collection tools: The researcher relied on designing and 

using a questionnaire to collect data in this research. 
Type and method of research: This study is one of the 

descriptive studies that used the field media survey method. 
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 :السقجمة

بػسائمو وأنػاعو السختمفة بجور ميع في عسمية التشذئة االجتساعية  اإلعالميقػم  
والدياسية لألفخاد وتذكيل وعييع في شتى السجاالت الثقافية واالجتساعية والبيئية 

وصػل السعمػمات  بعج اإلعالموالدياسية، وعدز ىحا الجور تعجد وسائل االترال و 
واالترال  اإلعالموتكشػلػجيا االترال ذروتيا؛ ويسكغ تبيان ِعَطْع تأثيخ وسائل 

الجساىيخي فيسا يترل بالجانب السعخفي لمسػاششيغ وتذكيل وعييع في استعخاض مقػلة 
، ومفادىا أن جانب ا ضئيال  فقط مغ الحقائق االجتساعية ”شارلد ميمد“عالع االجتساع 

مشا إلييا بأنفدشا، بْيج أن الجانب األكبخ قج التي تتذك   ل في أذىانشا حػل العالع قج تػص 
أجخيت . في ىحا اإلشار واالترال الجساىيخي  اإلعالموصل إليشا عغ شخيق وسائل 

حرائيات، والجراسات حػل تأثيخ استخجام وسائل التػاصل االجتساعي العجيج مغ اإل
وضيخ مشيا الديادة الكبيخة في عجد  التقميجية، الماإلععمى بشاء ثقة الستمقي في وسائل 

التي استخجمت التصبيقات الحجيثة، ووسائل التػاصل  اإلعالمسائل ػ الستابعيغ ل
مدتسخة في اتباع  تدالبالسقارنة إلى تمظ التي ال االجتساعي بيشيا، وبيغ جسيػرىا،

خ جسيػرىا عمى فئات األساليب التقميجية في الشذخ، والتػاصل مع الجسيػر؛ لحلظ انحد
معيشة مغ الستمقيغ سػاء بحدب فئاتيع العسخية، أو السيشية. بيشسا تمظ التي استخجمت 
وسائل التػاصل االجتساعي وسعت مغ قاعجة جسيػرىا، عمى اختالف أجشاسيع، وفئاتيع 
العسخية، فأصبحت ىشاك مخونة أكبخ في تشاول السػضػعات، وشخحيا عمى جسيػر 

في مػضػع بسقجور الجسيػر التحكع فأصبح  اليػمية،ا لألحجاث الجارية الستمقيغ، تبع  
، فأصبح ىػ وسيمة وجو الخرػص عمىالسشاقذة، وىػ ما يدخخ بو تصبيق تػيتخ 

ية اإلعالمالذعبية التي تتحكع فيسا ُيكتب، وما ُيشذخ، وتدتتبعو السؤسدات  اإلعالم
بالخد، والتعميق عمى اختالف الشسط القجيع في العسل، فأصبحت البجاية لمجسيػر، 

ية األخخى، ومغ ىشا تكػنت الثقة بيغ اإلعالموأصبح حق الخد مكفػل لمػسائل 
، وأصبح ىشاك إعالم فخدي ُيغخِّد اليػم، وتتبعو في اليػم التالي اإلعالمالسػاشغ، و 

  .(ٔ)يةاإلعالمالداحات السقاالت، واألحاديث عمى مختمف 



 2222 أغدطس –الدبعهن الثامن و  العجد          واألربعهن  الثامشةالدشة  –مجلة بحهث الذرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 78 August 2022 221 

يتغيخ تسام ا عسا كان عميو أما أثشاء فتخات الثػرات، وما بعجىا، فإن  الػضع  
في أداء رسالتو  إذ بدوال األنطسة االستبجادية تعػد لإلعالم حخيتو ويشصمق ؛قبميا

السشذػدة مغ نذخ الػعي والتثكيف، والتػجيو داخل السجتسعات، ففي ىحه الفتخة ال 
الحكػمي، نطخ ا لمحخية  اإلعالمالخاص، و  اإلعالمالتسييد بيغ ي الُستمق يدتصيع

السسشػحة لكمييسا، وانعجام التجخل في أعساليسا، وال سيادة تعمػ فػق سيادة الكمسة، 
 .(ٕ) بذكل ممحػظ اإلعالمفي غ وفي ىحا التػقيت تدداد ثقة السػاش

بعج العجيج مغ  السرخي يذيج في الفتخة الخاىشة تحجيات جداما   اإلعالمولعل  
األزمات التي مخت بو عمى الرعج األمشية واالجتساعية والدياسية والتشسػية، ىحا عمى 

 ُيْشتطخ أن يشيس. و الرعيج الجاخمي، ويػاجو مثميا كحلظ عمى الرعيج الخارجي
ا في  الحي شكل تبايشا  األمخ ،عاتقوبالسدئػلية االجتساعية السمقاة عمى  اإلعالم واضح 

ثقتو في تمظ  بشاء واختالف معجالت ،فاعل السػاشغ السرخي مع وسائل اإلعالمت
بتغيخات في تمظ  الػسائل بجءا مغ مخحمة انعجام الثقة وانتياء بالثقة التامة مخورا  

 اإلعالم، وتتبايغ درجات الثقة لجي السػاشغ في ثق أحيان ا وأثق ججا  أالسعجالت ما بيغ 
 ا.وسياسية مختمفة عكف الباحث عمي دراستيلعجة متغيخات اجتساعية  الخاىغ وفقا  

 :جراسات الدابقةال

  الجراسات التي تشاولت العهامل االجتساعية: -أوالا 

  (2221مير صحراح )األ

 األخبار الرحفيةنذخ في  العػامل االجتساعية السؤثخة راسة:لجامهضهع 

ىشاك عجة عػامل اجتساعية تؤثخ مغ داخل السؤسدة  راسة:لجاأهسية 
الرحفية عمى اختيار ونذخ السػاد اإلخبارية، ومغ ىحه العػامل الخرائز 

  .االجتساعية لمرحفييغ
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التعخف عمى أىع العػامل االجتساعية التي تؤثخ في اختيار  راسة:لجا إشكالية
 ية وخارجيا.اإلعالممغ داخل السؤسدة  اإلعالمىا في وسائل السػاد اإلخبارية ونذخ 

  راسة:لجانتائج 

تػجج عالقة بيغ الخمفية االجتساعية والثقافية لمرحفييغ والسزسػن الرحفي وأنو  -ٔ
يسكغ ترػر ىحه العالقة في ضػء الجراسات التي تذسل الشػع، والعسخ، والحالة 

 لمرحفييغ.االجتساعية، واالنتساء العخقي والصبقي 

قرػر الشطع التعميسية في الجول الشاشئة حجيثا ، وضعف إمكانات التجريب في   -ٕ
الجول الفقيخة مسا جعل أغمبية الرحفييغ في دول العالع الثالث يذعخون بذجة أنيع 

  في حاجة إلى مديج مغ التجريب والتعميع.

 : (2221حسج )أعهج 

 في السجتسع اإلعالمدور وسائل  راسة:لجامهضهع 

ووسائل التػاصل االجتساعّي في فخض  اإلعالم: استغالل وسائل راسةلجا إشكالية
 الييسشة الفكخية في محاولة لمديصخة عمى شعػب بمجان العالع الثالث.

 : راسةلجانتائج 
عمى زرع األفكار والتػجيات التي لع تكغ  الحجيثة القجرة اإلعالملػسائل  .ٔ

 مػجػدة مغ قبل مثل مرصمح إسالم فػبيا.
أسخى يخزعػن لييسشة أجيدتيا السػاششيغ  الحجيثة اإلعالمسائل جعل و ت  .ٕ

وبخامجيا التكشػلػجّية، مّسا أّثخ سمبا  عمى شبيعة العالقات االجتساعّية 
  خرػصا  العالقات األسخّية.
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 التي تشاولت العهامل الدياسية: : الجراساتثانياا 

  :م(2221عبج الرحسن دمحم الحجيجي )

السخئية وبشاء الخمػز الدياسية: دراسة الحالة السرخية  اإلعالموسائل عشهان الجراسة: 
 م. ٕٛٔٓم حتى ٕٗٔٓفي الفتخة مغ 

التميفديػنية في الصخيقة التي يجرك  اإلعالمالػقػف عمى تأثيخ وسائل  :هجف الجراسة
ية اإلعالميا السذاىج الػاقع الدياسي، وشخرياتو، وكيفية قيام الػسائل ب

 . ببشاء الخمػز الدياسية

 : السشيج الػصفي التحميمي.مشهج الجراسة

 :نتائج الجراسة
ت الجعاية الدياسية التعخيف بأدوات التدػيق الدياسي، واستخاتيجيا -ٔ

الرجد عمى حالتي وتع تصبيق الشطخيات العمسية في ىحا  واالنتخابية،
  في مرخ. ٕٛٔٓو ٕٗٔٓاالنتخابات الخئاسية 

والشخبة الدياسية في مرخ،  اإلعالمالتعخض لسدألة العالقة بيغ وسائل  -ٕ
 ومشاقذة الرػر السختمفة لتمظ الشخبة، وقزية اإلخزاع الدياسي لإلعالم.

 :(2221حسج سالم فاضل )أ

 والدياسة أية عالقة؟ اإلعالم مهضهع البحث:

مع رجال  بصابعيا السعاصخ اإلعالموسائل بيغ  صخاع رػ ضي البحث: إشكالية
 الدياسة.

الحكػمية ومغ  اإلعالم: تكسغ أىسية البحث في القػل إن وسائل أهسية البحث
 .يجيخونيا في البمجان الشامية، ضمت تابعة لمدياسة، أو الدياسييغ
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الدياسة في أحج أبعادىا السيسة ىي خصاب مػجو لمجسيػر، وال  -ٔ :نتائج البحث
لجسيػر عبخ االترال الفخدي، ميسا كان اتداع وقت الدياسي، وحجع ايسكغ مخاشبة 

 انتذار أتباعو، وحسمة رسالتو.
يعتبخ العسل الدياسي ىػ السادة األولى لمرحافة بسختمف تػجياتيا، وذلظ  -2

ن إلحي تمعبو الدياسة في حياة الجسيػر. كسا السباشخ، والجور ا بدبب التأثيخ
  دور الرحافة الخقابي ال يسكغ ترػره دون وجػد عسمية سياسية.

الجراسات التي تشاولت الثقة والسرجاقية في العلهم االجتساعية والدياسية  -اثالثا 
 ية:اإلعالمو 

 :(2221دمحم عبج العزيز )

مػاقع التػاصل االجتساعي : مرجاقية إعالم السػاشغ عبخ مهضهع الجراسة 
 والبخامج الحػارية بالقشػات الفزائية السرخية كسا يجركيا الذباب السرخي.

لتعخف عمى مدتػيات مرجاقية إعالم السػاشغ عبخ مػاقع ا: أهسية الجراسة 
التػاصل االجتساعي والبخامج الحػارية بالقشػات الفزائية السرخية لجى الذباب 

 .معاييخ مرجاقية كل مشيعالسرخي، ورصج أىع 

 : نتائج الجراسة
ارتفاع مؤشخ مرجاقية السزاميغ الػاردة بسقاشع الفيجيػ لقشػات اليػتيػب  -2

 مقارنة بالرفحات الذخرية لمسبحػثيغ عمى مػقع الفيذ بػك. 
ارتفاع مؤشخ مرجاقية السزاميغ الػاردة ببخنامج صباح الخيخ يا مرخ  -2

  خالل فتختي االنتخابات الخئاسية والبخلسانية.مقارنة ببخنامج العاشخة مداء  
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  (2221ديفيج ليفي )

 شبكات التػاصل االجتساعي، الثقة واالستقصاب. الجراسة:مهضهع 

ارتفاع االستقصاب واألخبار الكاذبة وانحجار الثقة في وسائل التػاصل  البحث: إشكالية
  االجتساعي.

 بمجا. ٖٙإجخاء دراسة مدحية عبخ اإلنتخنت  الجراسة:مشهج 

 :الجراسةنتائج 
غ نػعية األخبار والتعميقات بذكل عام وخاصة تمظ عالجساىيخ  عجم رضا -ٔ

  التي تشذخىا شبكات التػاصل االجتساعي.
وصمت نتيجة عجم الثقة في وسائل التػاصل االجتساعي في بعس الجول إلى  -ٕ

  .العادية، مثل الػاليات الستحجة اإلعالمندبة الزعف مقارنة بػسائل 

 :البحث إشكالية

الخضا والثبات عمى الخأي بيغ السػاششيغ عجم الحع الباحث وجػد حالة مغ 
 وفقا لمستغيخ االجتساعي ياإلعالممسغ بتعخض ليع في حياتو اليػمية عغ السشتج 

وسياسية ذات مباحث مغ دراسات اجتساعية ما تػفخ لذلظ و في ضػء و  ،والدياسي
تحجيج العػامل عمى ىحا البحث  يعسلعػامل عجم الثبات تمظ الستغيخات و صمة ب

 .اإلعالماالجتساعية والدياسية السؤثخة في بشاء ثقة السػاشغ السرخي في وسائل 

  :البحثتداؤالت 

ماىي العػامل االجتساعية والدياسية  ىػ: تداؤال رئيديا   البحث تصخح إشكالية 
 ؟اإلعالمثقة السػاشغ السرخي في وسائل  بشاءالسؤثخة في 

 :يةويشبثق عغ ىحا التداؤل بعس األسئمة الفخعية اآلت
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 ؟اإلعالمما نػع الستغيخات االجتساعية السؤثخة في بشاء ثقة السػاشغ السرخي في وسائل  -ٔ
 ؟اإلعالمما نػع الستغيخات الدياسية السؤثخة في بشاء ثقة السػاشغ السرخي في وسائل  -ٕ
التي يتعخض ليا في ضػء  اإلعالمما مجى انتقائية السػاشغ السرخي لػسيمة  -ٖ

  ؟والدياسية العػامل االجتساعية

 :البحثأهسية 

 في نػعيغ أساسييغ: البحث تتحجد أىسية 

  :وىي تصبيق محجدات نطخيتي البحث وىسا األهسية الشظرية: -ٔ 
 م عالنطخية األثخ االنتقائي لػسائل اإل -
 . اإلعالموسائل  االعتساد الستبادل عمىونطخية  -

السػاشغ السرخي ووسائل وىي تحجيج عػامل بشاء الثقة بيغ  ألهسية العسلية:ا -ٕ 
  ي والقزاء عمى أسباب تجني مدتػيات الثقة بيشيسا.اإلعالمالرتقاء بالسشتج اعالمو ل

 :البحثهجاف أ

 إلي: البحث ايجف ىحي
 .اإلعالمالستغيخات االجتساعية السؤثخة في بشاء ثقة السػاشغ السرخي في  تحجيج -ٔ
 .اإلعالمنػع الستغيخات الدياسية السؤثخة في بشاء ثقة السػاشغ السرخي في  تحجيج -ٕ
التي يتعخض ليا في  اإلعالمانتقائية السػاشغ السرخي لػسيمة  ىتحجيج مج -ٖ

 ضػء العػامل االجتساعية. 

 :البحثنهع ومشهج 

تعج ىحه الجراسة مغ الجراسات الػصفية التي استخجمت مشيج السدح  
 ي السيجاني.اإلعالم
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 :البحثمرطلحات 

  .: التعميع، الجخل، البيئةالعهامل االجتساعية

 الجيسقخاشية. التعبيخ، : حخيةالدياسيةالعهامل 

 وااليسان  : الترجيقالثقةبشاء 

  لكتخونية.وسائل اترال إ صحافة، تميفديػن، إذاعة، :اإلعالموسائل 

 :لبحثاإلطار الشظري ل

 أساسييغ:محػريغ  عمىلشطخي ا اإلشاريذتسل 

 :.. تحليل سهسيهلهجيالتطهرات السختلفة السرتبطة بسفههم الثقةاألول: 

يسانو إثقة الذخز في اآلخخ ىي معيار أثبتت الجراسات االجتساعية أن 
ن يتع مدامحتو أن فذل وانييار أي ثقة مغ السسكغ إو خخ آلوترجيقو ألمانة الذخز ا

 بديػلة إذا كان الفذل ناتجا  عغ ضعف في القجرة وليذ قمة في األمانة أو الرجق.

حالة عقمية، ال يسكغ قياسيا بأنيا الثقة و يسكغ معخفة نإف ,مغ ىحا السشصمق
التي تتجاوز لإلندان بالتعامل مع التعقيجات فيو يدسح مباشخة وأنيا خيار أخالقي 

ن أل ؛ليذ ليا معشى لحاسباتاإلندان وا ولحلظ فإن الثقة بيغ العقالني،التفكيخ 
ويعج عالسا  فقط. أخالقي وتعتسج عمى الحدابات العقميةحذ الحاسبات ليذ عشجىا 

لثقة كسعشى امفيػم  ر ىسا المحان دافعا عغػ يماتوإدوارد فخانديذ فػكػياما  االجتساع
 .مباشخوترخف أخالقي غيخ 
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 :وحجيثا   وفيسا يمي نعخض تكػيغ شبكات الثقة تقميجيا  

 :الثقة التقليجيةشبكات أ( 

مغ خالل عالقات اجتساعية تستمظ خرائز  شبكات الثقة التقميجيةتشذأ  
متذابية بيغ أعزائيا مثل الجساعات العائمية التي تزع األقارب وحتي التذابو في 

نيا تشتج شكال  مغ إقات بيغ الجيخان واألصجقاء كسا الخرائز الجغخافية مثل العال
كسا إن كمسة الجامع تعشي تمظ الحالة مغ المحسة  ,س السال االجتساعيأأشكال ر 

خخيغ السختمفيغ ويقرج بيحا الشسط والتساسظ واالنجماج في مػاجية األغيار أي اآل
نفذ المػن أو السشطسات االجتساعية التي تقػم عزػيتيا عمى أشخاص يشتسػن إلى 

  .(ٖ)الجشذ أو الشدب أو الجيغ أو العخق وتدتخجم بػصفيا شبكة أمان اجتساعي

 :الحجيثة لثقةا تشبكاب( 

الذبكات الحجيثة لمثقة االجتساعية الداحات األساسية لتػليج ونقل الثقة  تسثل 
ألنيا تحتػى عمى أشخاص يختمفػن في ىػياتيع وتتسثل في مؤسدات الخجمات العامة 

فيي تعسل عمى بشاء جدخ مغ الثقة بيغ أولئظ الحيغ ال يستمكػن  ,والجسعيات الخيخية
 ىالثقة الحجيثة ىي العامل الخئيد تن شبكاإكسا  ،وسائل لالترال مع اآلخخيغ

وتعشي كمسة العابخ أنيا حالة مغ التالقي  ,س السال االجتساعي العابخألتذكيل ر 
ن ومحاىب اوالتفاعل والتسازج بيغ أفخاد وجساعات تشتسي إلى ثقافات وأعخاق وأديان وألػ 

الثقافية متشػعة، كسا يتدع ىحا الشسط بعزػية مفتػحة واحتخام لتعجد السذارب 
ات االجتساعية والسدتػيات االقترادية ألعزائو وتػجج ىحه األنساط مغ يوالخمف

العالقات عمى نصاق واسع في السجتسع وتتدع بذسػليا العجيج مغ الخجمات لكثيخ مغ 
الصػائف الثقافية فبعزيا يذتسل عمى الفقخاء فقط باختالف انتساءاتيع واستبعاد 

مغ العالقات يسكغ في نياية السصاف كدخ حاجد  اآلخخيغ ومع نجاح ذلظ الشسط
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الذبكات  :وقج أشمق سانجرالنج عمى ىحا الشػع مغ العالقات ,التسييد بذتى أشكالو
تدعي لمتشسية عغ شخيق غخس السديج مغ الثقة التي وىي الذبكات  ،الخسسية لمثقة

صا لحل بكفاءة أكبخ مغ خالل ضسان تفاعل مشتطع وتكسغ أىسيتيا في أنيا تزع خص
لسذكالت عمى السجى البعيج وعمى سبيل السثال خصط مكافحة األزمات االقترادية ا

 ومكافحة الجخيسة وأعسال الذغب واألوبئة وغيخىا.

  :البحثالشظريات السدتخجمة في الثاني: 

والتي جخبت في  االترال،التي شكمت عمع  ال أحج يشكخ أىسية الشطخيات 
ألىسيتيا  نطخا   ؛ونحغ ىشا نقػم بجراستيا ,السجتسعات التي تبشتيا وحاولت تصبيقيا

وكحلظ لعجم قجرتشا التعامل مع وسائل االترال الجساىيخية بجون فيع الشطخيات 
والشساذج التي تشطع عسل ىحه الػسائل وتحجد شخق التعامل معيا وكيفية االستفادة 

الباحث باختيار قام  وقج العخبية.يفيا في تصػيخ وتشػيخ مجتسعاتشا الدميسة مشيا وتػض
 :لسػضػع البحث ىسا نيسا األكثخ قخبا  نطخيتيغ يخي أ

 شيا مغ نطخيات فخعيو.عوما يشبثق  اإلعالمنطخية التأثيخ االنتقائي لػسائل -2
 .اإلعالمنطخية االعتساد عمى وسائل -ٕ 

  :اإلعالمنظرية األثر االنتقائي لهسائل  -أوالا 

مغ أكثخ الشطخيات العمسية  اإلعالمتعج نطخية األثخ االنتقائي لػسائل 
ل عالمو في ضػء العػامإ ية اتداقا مع قياس ثقة السػاشغ السرخي في وسائل اإلعالم

لي عجة أسباب مشيا انتذار االجتساعية والدياسية السختمفة؛ ويخجع الدبب في ذلظ إ
في مرخ واختالف العػامل االجتساعية لمسػاششيغ وتغيخ العػامل  اإلعالموسائل 

 .الدياسية لمسجتسع
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  :اإلعالماالعتساد الستبادل على وسائل  نظرية -اثانيا 

إحجى الشطخيات التي اىتست بخصج  اإلعالمعج نطخية االعتساد عمى وسائل ت 
فمقج بجأ  ،(ٗ)السختمفة عمى كل مغ الفخد والسجتسع اإلعالمودراسة تأثيخات وسائل 

 ،عمي السدتػى السعخفي اإلعالماالىتسام مشح بجاية العذخيشيات بجراسة تأثيخ وسائل 
أن اختالف مدتػى السعخفة لجى األفخاد ال يخجع إلى  جوبجأت بعس الجراسات تؤك

وإنسا يخجع إلى التفاعل بيغ  ,اختالف في سسات الجسيػر وخرائرو فحدب
 ،(٘ر)ويختبط بعزيا اآلخخ بالجسيػ  اإلعالممتغيخات يختبط بعزيا بصبيعة وسائل 

عمى وتشصمق ىحه الشطخية مغ مقػلو رئيدية تتمخز في أنو كمسا زاد اعتساد الفخد 
وسائل إعالم تحقق حاجاتو وإشباعاتو زاد ذلظ مغ أىسية الجور الحي تؤديو ىحه 

 ، ويخى مؤسدا  (ٙ)الػسائل في حياة الفخد وبالتالي فإن ذلظ يشصبق عمى السجتسع 
 اإلعالمأن كال مغ وسائل  رديفميخ وروكيت اإلعالمنطخية االعتساد عمى وسائل 

تدتصيع إنجاز أعساليا وتحقيق أىجافيا دون والسؤسدات األخخى في السجتسع ال 
 . (ٚ) االعتساد عمى بعزيع البعس الحي أصبح ممدما في السجتسع الحجيث

ال يتع بسعدل  اإلعالموتعتسج فكخة ىحه الشطخية عمى أن استخجامشا لػسائل 
عمى التأثيخ  اإلعالموعمى أن قجرة وسائل  داخمو،عغ تأثيخ السجتسع الحي نعير 

 (ٛ) .ومكثفىحه الػسائل بػضيفة نقل السعمػمات بذكل مسيد تقػم تدداد عشجما 

 :اإلعالماالفتراضات التي تقهم عليها نـظـريـة االعتساد الستبادل على وسائل  

عمى مجسػعة مغ  اإلعالمتقػم نطخية االعتساد الستبادل عمى وسائل 
  يمي:االفتخاضات ندتعخضيا فيسا 

ي ميسا  لمسجتسع وتدداد درجة اعتساد الجسيػر عميو في اإلعالميعج الشطام  -ٔ
كمسا  اإلعالموسائل  ويدداد اعتساد الجسيػر عمى( ٜ) لحاجاتوحالة إشباعو 

  .االجتساعي عمى االستجابة الحتياجات الشطام ي قادرا  اإلعالمكان الشطام 
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كشتيجة الختالفيع في  اإلعالميختمف الجسيػر في درجة اعتساده عمى وسائل  -ٕ
  (.ٓٔ) سرالح والحاجات الفخديةالاألىجاف أو 

األزمات في السجتسع االجتساعية او الدياسية واشتجت  كمسا زادت التغيخات  -ٖ
 (.ٔٔ) لمسعمػماتزادت حاجة السجتسع 

 :لبحثاإلطار السشهجي ل

 : أدوات جسع البيانات 

  تجسع البيانات عغ شخيق استسارتي استبيان

 استسارة بيانات شخرية لتحجيج البعج االجتساعي والدياسي لمسبحػثيغ. :ىاألول

لجسع البيانات السصمػبة والسعخوضة عمى السبحػثيغ بذأن العػامل  الثانية: 
االجتساعية والدياسية السؤثخة في بشاء ثقة السػاشغ السرخي في وسائل 

 الخاىغ اإلعالم

 خطهات ترسيم استسارة االستبيان:

االستسارة عمى مجسػعة مغ األسئمة حػل مػضػع الجراسة وانقدست إلى احتػت 
 السحاور اآلتية:

 محهر البيانات األساسية:  -أ

وتسثمت في البيانات األساسية الخاصة بػصف العيشة مجتسع الجراسة مغ  
االسع والجية اإلدارية التابع ليا والشػع والدغ والحالة االجتساعية ومتػسط الجخل 

 الذيخي.
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 :اإلعالممحهر البيانات الخاصة بستابعة وسائل  -ب

الخاىغ  اإلعالموتزسغ ىحا السحػر تدعة أسئمة تجور حػل عالقة السفحػص ب
 ية السختمفة.اإلعالموالػسائل 

وتزسغ ىحا السحػر عذخة أسئمة تجور حػل العػامل االجتساعية التي يسكغ 
 .اإلعالمأن تكػن مؤثخة في ثقة السػاشغ السرخي في وسائل 

 :اإلعالممحهر العهامل الدياسية السؤثرة في بشاء ثقة السهاطن في وسائل  -د

في  وتزسغ ىحا السحػر أحج عذخ سؤاال  يجور حػل العػامل الدياسية السؤثخة
 . اإلعالمثقة السػاشغ السرخي في وسائل 

 وجاءت محاور التحميل في االستبيان متػازنة في عجد األسئمة.

 صجق وثبات استسارة االستبيان 

الخبخاء والستخرريغ في مجال الجراسات  عجد مغ تع عخض الجراسة عمى 
مالحطات ية لمحكع عمى مجى صالحيتيا لمتصبيق وبشاء عمى اإلعالماالجتساعية و 

 ، والسحكسػن ىع:الدادة السحكسيغ تع تعجيل االستسارة في شكميا الشيائي
 ا.د عبج الشبي احسج خاشخ، وكيل معيج الخجمة االجتساعية بالقاىخة. -ٔ
السداعج بكمية التخبية الشػعية،  اإلعالمتاذ سعده مرصفى الكحكي. أ أم. د -ٕ

 .السشرػرةب
جامعة  اإلعالمد محخز حديغ غالي. أستاذ مداعج بقدع الرحافة، كمية م. أ -ٖ

 القاىخة.
 ، جامعة الدقازيق.اإلعالمتكشػلػجيا مجرس د دمحم عبج الفتاح عػض.  -ٗ
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 :البحثخرائص عيشة 

فخد( مغ العامميغ  ٓٓٗ)ىا أجخيت ىحه الجراسة عمى عيشة عسجية، بمغ عجد 
نيا مقخ عسل إحيث  -ذاعة قصاع اإل –لإلعالم في بعس إدارات الييئة الػششية 

 .الباحث
 ( تهزيع عيشة الجراسة على جهات اإلذاعة والتلفزيهن 2ججول )

 ك الجية م ك الجية م
 ٕٕ لمبخامج الخاصة اإلدارة العامة ٕ ٕٚ اإلدارة العامة لمتشفيح ٔ
 ٜٔ لمسشػعات اإلدارة العامة ٗ ٕٔ لبخامج السخأة  اإلدارة العامة ٖ
 ٛٔ إدارة بخامج الذباب ٙ ٜٔ لمبخامج الثقافية اإلدارة العامة ٘
 ٚٔ اإلدارة العامة لمستابعة ٛ ٛٔ إدارة تشديق األغاني ٚ
العامة لمتشديق اإلدارة  ٓٔ ٚٔ لمتخصيط الجيشي اإلدارة العامة ٜ

 اإلخباري 
ٔٚ 

 ٘ٔ إدارة البخامج الجيشية ٕٔ ٙٔ لعمػم القخآن اإلدارة العامة ٔٔ
لمعالقات  اإلدارة العامة ٗٔ ٘ٔ اإلدارة العامة لمتخاث ٖٔ

 العامة
ٔ٘ 

 ٖٔ لمخياضة اإلدارة العامة ٙٔ ٗٔ لبحػث السدتسعيغ العامةاإلدارة  ٘ٔ
 ٖٔ لمسخاسميغ اإلدارة العامة ٛٔ ٖٔ لمتحخيخ اإلدارة العامة ٚٔ
 ٕٔ لمرخف الفػري  اإلدارة العامة ٕٓ ٕٔ لمسشجوبيغ اإلدارة العامة ٜٔ
 ٔٔ اإلدارة العامة لمتخقيات ٕٕ ٔٔ اإلدارة العامة لمتعييشات ٕٔ
 ٔٔ إدارة السعاشات ٕٗ ٔٔ إدارة األرشيف ٖٕ
 ٜ إدارة التدجيالت ٕٙ ٜ إدارة الشقل ٕ٘

 فخد ٓٓٗ مجسػع أفخاد العيشة

حيث يتزح مشو  ,ويػضح الججول التالي التػزيع الشػعي لعيشة الجراسة
 .التقارب بيغ أعجاد الحكػر واإلناث عيشة الجراسة مغ العامميغ باإلذاعة السرخية

 :البحثجتسع وعيشة م

فديػن وىع يسثمػن صػرة ييتسثل مجتسع البحث في العامميغ بسبشى اإلذاعة والتم
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مرغخة مغ السجتسع، وفي ضل إمكانية التعامل والػصػل إلى تحقيق ىجف البحث اقترخ 
  فديػن.يمجتسع الجراسة في التصبيق السيجاني عمى السػضفيغ العامميغ باإلذاعة والتم

 ( تهزيع عيشة الجراسة حدب الشهع2ججول )
 % التكخار الفئة
 ٘.ٗ٘ ٕٛٔ ذكػر
 ٘.٘ٗ ٕٛٔ إناث

 ٓٓٔ ٓٓٗ السجسػع

وفي محاولة لمتعخف عمى تػزيع عيشة الجراسة عمى الفئات العسخية السختمفة  
 جاء الججول التالي: 

 ( تهزيع عيشة الجراسة حدب الفئات العسرية1ججول ) 
 % التكخار الفئة العسخية

 ٚ ٕٛ عام ٖٓ – ٕ٘مغ 
 ٚ.ٕٚ ٔٔٔ عام ٓٗ – ٖٓمغ 
 ٘.٘ٗ ٕٛٔ عام ٓ٘ – ٓٗمغ 
 ٚ.ٜٔ ٜٚ عام ٓٙ – ٓ٘مغ 

 ٓٓٔ ٓٓٗ السجسػع

-ٕٓيتزح مغ الججول الدابق انخفاض عيشة الجراسة مغ الفئة العسخية مغ )
( بالكياس إلى الذخائح األخخى، في حيغ وصمت أعمى معجالتيا في الفئة مغ اعام ٖٓ

 (. اعامٓ٘-ٓٗ)
سة في تحجيج الخرائز االجتساعية يستعتبخ الحالة التعميسية مغ السؤشخات ال

الجراسة، وتبجأ مغ التعميع الستػسط وتستج حتى التعميع فػق الجامعي كسا يتزح لعيشة 
 مغ الججول التالي:
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 البحث( الحالة التعليسية لعيشة 1ججول ) 
 % التكخار الحالة التعميسية

 ٗ ٙٔ متػسط
 ٛ.ٙٔ ٚٙ فػق الستػسط
 ٘.ٖٚ ٜٕٗ مؤىل جامعي

 ٙ.٘ ٖٕ مؤىل فػق الجامعي
 ٓٓٔ ٓٓٗ السجسػع

 ( ٘.ٖٚسجمت أعمى ندبة في فئة حاممي السؤىالت الجامعية حيث بمغت ) 
 الجراسة.  مغ عيشة

الحالة االجتساعية لمفخد تؤثخ عمى أفكاره واتجاىاتو نحػ  أن مسا ال شظ فيو
 مجتسعو، وفيسا يمي تػزيع عيشة الجراسة وفق ا لمحالة االجتساعية: 

  البحث( الحالة االجتساعية لعيشة 1ججول )
 % التكخار الحالة
 ٖ.ٕٓ ٔٛ أعدب
 ٘.٘ٙ ٕٕٙ متدوج
 ٚ.ٓٔ ٖٗ مصمق
 ٘.ٖ ٗٔ أرمل

 ٓٓٔ ٓٓٗ السجسػع

حيث سجمت  ,يتزح مغ الججول الدابق ارتفاع ندبة العيشة مغ فئة الستدوج
  %( ٖ.ٕٓ%( مغ اإلجسالي، وكانت ندبة فئة األعدب )٘.٘ٙ)

فيػ الستغيخ األخيخ في البيانات األولية  ,أما عغ متػسط الجخل ألفخاد العيشة
إن بعس السبحػثيغ رفس  ,الستسارة العسل السيجاني الخاصة بالبحث، وججيخ بالحكخ

  (.ٖٚذكخ الجخل الخاص بيع وبمغ عجدىع )
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 البحث( متهسط الجخل الذهري لعيشة 1ججول )
 % التكخار متػسط الجخل

 ٖ.ٜ ٖٚ لع يحكخ
 ٘.ٖٕ ٜٗ ٕٓٓٓأقل مغ 

 ٚ.ٚ٘ ٖٕٔ ٖٓٓٓ – ٕٓٓٓمغ 
 ٘.ٜ ٖٛ ٓٓٓٗ – ٖٓٓٓمغ 

 - - فأكثخ ٓٓٓٗ
 ٓٓٔ ٖٖٙ السجسػع

ج( حيث ٕٓٓٓ-ٖٓٓٓيتزح مغ الججول الدابق ارتفاع ندبة فئة الجخل مغ )
 %( وىػ الجخل األكثخ انتذار ا في السرالح الحكػمية السرخية بذكل.  ٙ.ٖٙبمغت )

 :البحثمجال  

مجاالت ىي السجال الجغخافي والبذخى  ثالثةفي  البحث مجاالتتسثمت  
 والدمشي كالتالي:

السيجانية وىػ إدارات ىيئة اإلذاعة  الجراسةمكان إجخاء السجال الجغرافي:  - أ
 فديػن. يوالتم

وىػ األفخاد الحيغ شبقت عمييع الجراسة السيجانية مغ مػضفي السجال البذري:   - ب
 فديػن.يىيئة اإلذاعة والتم

: بجأت الجراسة الفعمية مشح تدجيل مػضػع الجراسة بتجسيع السجال الزمشي -جـ
حتى ديدسبخ  ٕٕٓٓالسادة العمسية وصػال  إلى الجراسة السيجانية مشح يػنيػ 

ا باستشتاجات  ٕٕٓٓ ثع بجأ الباحث بتحميل بيانات العسل السيجاني، خخوج 
 الجراسة. 
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 :البحث متغيرات
  العػامل الدياسية.العػامل االجتساعية، الستغيخ السدتقل:  -
  الخاىغ. اإلعالمثقة السػاشغ في وسائل بشاء الستغيخ التابع:  -
 الخاىغ. اإلعالمالستغيخات الػسيصة: وسائل  -

 :البحثنتائج 
  قام بو الباحث تػصل الي الشتائج والسؤشخات التالية: حيالسيجاني ال بحثفي ضػء ال

 : اإلعالمأ( متابعة وسائل  
السحمي والخارجي  اإلعالمأوضح التحميل أن كل أفخاد العيشة تتابع وسائل  -ٔ

السحمي  اإلعالم% مغ أفخاد العيشة تذاىج ٚ.ٛٛبجرجات متفاوتة، وأن ندبة 
% مغ أفخاد العيشة يتابعػن ٚ.ٚٚاألسبػع، وأن ندبة  فيأكثخ مغ أربعة أيام 

وىػ دال عشج مدتػى  ٜٛٔ.ٓالخارجي يػمي ا. وبارتباط قيستو  اإلعالموسائل 
ٓ.ٓٔ ، 

 .% مغ جسمة أفخاد العيشة٘.ٜٛبشدبة في الرجارة و فديػن يمتابعة التمجاءت  -ٕ

 ية التي يتعرض لها أفراد العيشةاإلعالمالهسيلة ( 1ججول )
 % التكخار يةاإلعالمالػسيمة 

 ٘.ٜٛ ٜٖٗ التميفديػن 
 ٖ.٘ٚ ٖٔٓ اإللكتخوني اإلعالم

 ٚ.ٕٚ ٜٕٔ اإلذاعة
 ٔٙ ٕٗٗ الرحافة الػرقية

 ٚ.ٙٔ ٚٙ كل ما سبق
%، ٜٛرغع ارتفاع ندبة الستابعيغ لػسائل إعالم إلكتخونية في العيشة إلى  -ٖ

% إلى متابعة الػسائل السحمية والخارجية، وندبة ٖ.ٜٖحيث أشارت ندبة 
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% إلى متابعة الػسائل اإلليكتخونية السحمية، وجاءت أقل ندبة في متابعة ٕٚ
  نيا لع تطيخ داللة معشػية ألي مشيع.إ%، إال ٚ.ٕٕالػسائل الخارجية 

 في ىحا السحػر اآلتي: سفخت عشيا إجابات السبحػثيغأشارت الشتائج التي أ 
والخارجي، وىػ بحلظ يتفق مع العجيج ية يتابع السحمي اإلعالمالستابع لمػسائل  -ٔ

نطخية االعتساد مع مغ الجراسات التي أجخيت في ىحا السجال ويؤكج تػافقو 
بشػد نطخية األثخ االنتقائي لػسائل مع ، وأيزا اإلعالموسائل  عمىالستبادل 

 جراسة. تمظ ال إلعجادالمتيغ اختارىسا الباحث  اإلعالم
اىتسام السبحػثيغ بالتميفديػن السحمي جاء ليؤكج عجم صحة التػجو الخسسي  -ٕ

 كتخوني.إلو أالستبجالو بإعالم تجاري 

 ب( العهامل االجتساعية:  
% عمى ٘ٚ%، ٜٛجاءت قزايا غالء السعيذة والفقخ بشدب مختفعة بمغة  -ٔ

يمة الستابعة في التختيب في اىتسام أفخاد العيشة بالقزايا االجتساعية. تخكدت وس
 . ٘ٓ.ٓوىي قيسة دالة عشج مدتػى  ٔٔٗ.ٓالتمفديػن السحمي بارتباط بمغت قيستو 

% وتخكدت وسيمة الستابعة في ٘.ٖٚجاء االىتسام بقزية التعميع بشدبة  -ٕ
,  ٖٔٔ.ٓالتمفديػن والرحافة اإللكتخونية بارتباط عمى التختيب بمغت قيستو 

كتخونية بمغت قيستو ومع الرحافة اإلل. ٘ٓ.ٓػى الثقة وىػ دال عشج مدت
. ويسكغ تفديخ ذلظ باىتسام ٘ٓ.ٓوىػ دال عشج مدتػى الثقة  ٖٗٗ.ٓ

 فديػن وبعس الرحف السحمية بعخض تمظ القزايا.يالتم
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 القزايا االجتساعية التي يتابعها أفراد العيشة (1ججول )
 % التكخار القزية االجتساعية

 ٘ٚ ٖٔٓ الفقخ
 ٕٚ ٔٔٔ البصالة

 ٜٛ ٜٖ٘ غالء السعيذة
 ٘٘ ٖٕٕ العجالة االجتساعية

 ٘.ٕٙ ٙٓٔ تأخخ الدواج
 ٘.ٕٛ ٗٔٔ انييار الصبقة الستػسصة

 ٘.ٖٚ ٜٕٗ قزايا التعميع
 ٘.ٔ٘ ٕٙٓ قزايا صحية

%. ٘.ٔ٘جاءت قزايا الرحة والتي تتخكد حػل مػضػع الكػروال بشدبة  -ٖ
كتخونية ويمييا فديػن والرحافة االليوتخكدت متابعة أفخاد عيشة الجراسة عمى التم

عشج مدتػى  ٖٔٔ.ٓالرحافة العادية عمى التختيب وبسعامل ارتباط متعجد بمغ 
 .٘ٓ.ٓالجاللة 

 ٕوكانت داللة الشدبة بسعامل كا,% ٘٘جاء االىتسام بقزية العجالة بشدبة  -ٗ

وذات داللة  ٜٕٔ.ٓضعيفة وضيخت عالقة االرتباط الستعجد ضعيفة بمغت 
ة وخاصة السحمية والخارجي اإلعالملجى مغ يذاىج وسائل  ٘ٓ.ٓعشج مدتػى 

  كتخونية.التمفديػن والرحافة االل
تترجر قزايا السجتسع قائسة اىتسام السبحػثيغ مثل الفقخ والرحة والتعميع والعجالة  -ٔ

في مجال  اإلعالما يذيخ الي أىسية الجور الحي تقػم بو وسائل االجتساعية مس
، ويجيب عمي تداؤالت الجراسة االجتساعية والحفاظ عمي سالمة السجتسع التشذئة

 .اإلعالمعغ العػامل االجتساعية السؤثخة في بشاء ثقة السػاشغ في 
وجػد ليو دراسة األميخ صحراح مغ حيث إ ما تػصمتتتفق ىحه الشتائج مع -ٕ
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 والسزسػن  لمقائع بعسمية االترال عالقة بيغ الخمفية االجتساعية والثقافية
وأنو يسكغ ترػر ىحه العالقة في ضػء الجراسات التي تذسل الشػع، ي اإلعالم

 والعسخ، والحالة االجتساعية، واالنتساء العخقي والصبقي لمرحفييغ.
تتجشب شعػب الجول  حتىمع دراسة عيج دمحم مغ أىسية التعميع  وتتفق أيزا   -ٖ

مّسا أّثخ سمبا  عمى شبيعة  الحجيثة اإلعالمالفقيخة الػقػع فخيدة لػسائل 
 خرػصا  العالقات األسخّية.بيغ أفخاد السجتسع العالقات االجتساعّية 

األول ؤل التدا عمىلييا تمظ الجراسة ب الشتائج اإلحرائية التي تػصمت إتجي -ٗ
 .اإلعالممغ تداؤالتيا بذأن تحجيج العػامل االجتساعية السؤثخة في بشاء الثقة بػسائل 

وىػ  اإلعالموسائل  عمىتأتي تمظ الشتائج متدقة مع نطخية االعتساد الستبادل  -٘
 عمي ثقافة الستمقيغ وأفكارىع. اإلعالمدراسة عيج دمحم تخػفيا مغ سيصخة  تما أبج

 الدياسية:ج( العهامل  
وجاءت القزايا الدياسية السحمية في شميعة اىتسام أفخاد عيشة الجراسة بشدبة  -ٔ

. يمييا ٘ٓ.ٓأنيا دالة عشج مدتػى الثقة  ٕ% وتذيخ داللة قيسة كاٗٛ
ذات داللة عشج مدتػى الثقة  % وىي أيزا  ٛٗالقزايا اإلقميسية بشدبة 

. مسا يذيخ إلى اىتسام أفخاد عيشة الجراسة بستابعة القزايا الدياسية ٘ٓ.ٓ
السحمية وكحلظ اإلقميسية مغ حػلشا في ليبيا والدػدان وسػريا والعخاق وكحلظ ما 

 يجور في اليسغ والخميج.
نت داللتيا % وكاٛٔجاء االىتسام بالقزايا العالسية في ندبة متجنية بمغت  -ٕ

مغ قشػات تميفديػنية  اإلعالمضعيفة لكشيا ارتبصت شخدي ا مع متابعي وسائل 
 ٖٗٔ.ٓووسائل إلكتخونية محمية وخارجية في قيسة االرتباط الستعجد وبمغت 

لي اىتسام تذيخ تمظ الشتائج إ . وبحلظ٘ٓ.ٓوىي دالة عشج مدتػى الجاللة 
بو بعس خبخاء  ما يشاديعكذ  عمىالسبحػثيغ بقزاياىع السحمية أوال 
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مغ ضخورة تختيب مػضػعات الشذخات حدب أىسيتيا الدياسية  اإلعالم
 وليدت حدب اىتسام الستمقي. 

 اإلعالمالسذاركة بالرأي وزيادة الثقة في وسائل ( 1ججول )
 % التكخار  اإلعالمىل السذاركة بالخأي تديج الثقة في 

 ٖ.ٖ٘ ٔٗٔ نعع
 ٕ.ٗٗ ٚٚٔ إلى حج ما

 ٘.ٕٓ ٕٛ ال
 ٓٓٔ ٓٓٗ السجسػع

عغ مجى زيادة الثقة مغ خالل السذاركة بالخأي ت إجابات السبحػثيغ وجاء -ٖ
. في حيغ ٘ٓ.ٓ% وىي ندبة ذات داللة عشج مدتػى الثقة ٖ.ٖ٘بشدبة 

% وىي ندبة مختفعة ٕ.ٗٗارتفعت ندبة الستخدديغ في فئة إلى حج ما نحػ 
 . ٘ٓ.ٓوكانت دالة عشج مدتػى الثقة 

السرخي بحخية رأي بشدبة  اإلعالمجاء رد أفخاد العيشة عمى تستع وسائل  -ٗ
 ٕٓٔ.ٖٕإلى أنيا دالة بكيسة  ٕ% وتذيخ قيسة كاٛ.ٗ٘أعمى وصمت إلى 
مسا يذيخ إلى ثقة السػاشغ السرخي في وسائل  ٔٓ.ٓعشج مدتػى الثقة 

الخاىشة في السػضػعات الدياسية. يزاف إلى ذلظ ارتفاع ندبة  اإلعالم
% وىي ذات داللة عشج مدتػى ثقة ٘.ٖٙالستخدديغ في فئة إلى حج ما إلى 

السرخي بحخية رأي في  اإلعالموبحلظ تبمغ ندبة مغ يخى تستع وسائل  ٘ٓ.ٓ
 .ا  % وىي ندبة مختفعة ججٖ.ٜٔالسػضػعات الدياسية األن إلى 

حسج سالع فاضل مغ أنو ال يسكغ مخاشبة ألشتائج مع دراسة وتتفق ىحه ا
لدياسة في أحج أبعادىا السيسة ىي خصاب مػجو ن اإذ إ ؛بذكل مشفخد الستمقي سياسيا  
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لجسيػر عبخ االترال الفخدي، ميسا كان اتداع وقت المجسيػر، وال يسكغ مخاشبة 
يؤكج ضخورة مذاركة ، األمخ الحي الدياسي، وحجع انتذار أتباعو، وحسمة رسالتو

 .اإلعالمالستمقي في الخصاب الدياسي عبخ وسائل 
ىحه الشتائج عغ تداؤالت الجراسة في محػرىا الدياسي خاصة  وتجيب أيزا  

وىي  ,اإلعالمفي تحجيج العػامل الدياسية السؤثخة في بشاء ثقة السػاشغ السرخي في 
 . ةحخية التعبيخ والسذاركة بالخأي وإرساء قػاعج والجيسقخاشي
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 :تهصياتلا

 يدتخمز الباحث التػصيات التالية:  في ضػء ما تقجم مغ نتائج إحرائية 
 ي: اإلعالمفي السجال  -أوالا 

 عمىمغ خالل القاء الزػء  الستمقيغالتػاصل مع  عمىالحفاظ ضخورة  -ٔ
 حميا. عمىمذكالتيع والعسل 

وجو الخرػص وعجم تخكو نيبا  عمىضخورة االىتسام بالتميفديػن السحمي  -ٕ
 لمسعمشيغ والذخكات الخاصة، واالرتقاء بسدتػي القائع باالترال فيو ثقافيا  

 لسعاييخ ميشيو محجده وصارمة. واختياره وفقا   وتػعػيا  

لكتخوني في عخض التقميجي واإل اإلعالمالخبط السػضػعي بيغ وسائل  -ٖ
 وتػضيح وتفشيج القزايا التي تسذ السػاشغ وأمشو الذامل. 

ي لسػاكبة التصػر العالسي اإلعالمتحجيث التقشيات السدتخجمة في العسل  -ٗ
 لكتخوني في ىحا السجال.واإل

 في السجال االجتساعي: -اثانيا 

وإتاحة السجال لمسػاشغ في عخض مذاكمو  ونػعا   تكثيف البخامج الجساىيخية عجدا    -ٔ
بشفدو والسذاركة في وضع الحمػل ليا مغ خالل البخامج الحػارية السباشخة بيغ 

  السدؤوليغ والسػاششيغ خاصة تمظ التي تتشاول حياة السػاشغ اليػمية وقزاياه

ات إيالء قزايا الفقخ، والرحة، والتعميع، والعجالة االجتساعية، والبصالة، والعالق -ٕ
االجتساعية، اىتساما كبيخا ووضعيا في مقجمة الخصط البخامجية والتغصيات 

ية، وضخورة مخاشبة كافة األشياف والصبقات عمى حج سػاء، وعجم اإلعالم
 مغ السجتسع. ى النحياز لصبقة عمى حداب شبقة أخخ ا
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استخجام لغة حػار بديصة وغيخ مخمة لمتػاصل مع أشياف السجتسع السختمفة بسا   -ٖ
 ىدراك والفيع لجاإل ى ي ورفع مدتػ اإلعالمسغ وصػل الخسالة وفيع السحتػي يز

  و تفخيط.أفخاط إالستمقي دون 
 في السجال الدياسي:  -اثالثا 

ضسان تػفخ السعمػمات، ومشاخ الحخية، واألمغ، واإلمكانات السالية، والتقشية،  -ٔ
 .اإلعالموالبذخية السصمػبة لكافة وسائل 

بشذخ الثقافة الدياسية بيغ شخائح السجتسع السختمفة،  اإلعالمضخورة قيام وسائل  -ٕ
 كل حدب شاقتو االستيعابية وحجع اىتسامو.

تاحة السجال لمستمقي لمسذاركة بالخأي واالستفيام عسا يمتبذ لجيو مغ مفاليع إ-ٖ
 ويغيب عشو مغ حقائق.

يشايخ  ٕ٘تان في مرخ ىسا ثػرة و ثػرتان متتاليتمشح حياستغالل مشاخ الحخية ال -ٗ
لمحياة الدياسية في مرخ والتعامل مع القزايا  ٖٕٔٓيػنية  ٖٓوثػرة  ٕٔٔٓ

 والدياسية بذفافية ووضػح، ووضع الحقائق كاممة أمام السػاشغ دون زيادة أ
  اقالل.
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