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)دراسة   أخالؾيات التغصية الرحؽية فى الرحف الخياضية وانعكاسيا عمى األداء السيشى 
 فى السحتػى والقائع باإلترال(
 الباحثة /والء على حافظ 

 جامعة السشرػرة  –لجرجة الساجدتضخ قدع االعالم ) شعبة صحافة( كمية االداب 
 تحت اشخاف 

 أ.د/ حمود سعد إبراهين 
 االعالم جامعة السشيا وعسضج السعيج الجولى العالى لالعالم بالذخوق  أستاذ الرحافة قدع

 أ. م. د. هىن طه حمود طه 
 جاهعة الونصورة -كلية اآلداب -اإلعالم صحافة بقسن أستاذ هساعد  

 مقجمة
التغصية الرحؽية ىي صمب العسل الرحفي، ذلظ أنيا العسمية التي يتـع مغ خالليا 

تو وكافة التفاصضل السختبصة بو، ما يعشي أنيا  نذاط إنداني الحرػل عمى الخبخ وبيانا
بالجػانب  دئػلية أخالؾية تتسثل في ضخورة التداموم يقع عمى عاتق مغ يقػم بو

تمظ العسمية وتأثضخاتيا عمى السجتسع مغ خالل ما تبثو مغ حالة  لتأثضخاتاألخالؾية نتيجة 
 عالمي.  سمبية أو إيجابية بحدب ما يتزسشو السحتػى اإل

السدئػلية التي تقع عمى عاتقيا  تدايجت بالتبعية اإلعالم، أىسية وسائل ومع تدايج
سمػكيات  عمىالتأثضخ  فىوذلظ لسا ليا مغ  قجرات ىائمة  وبخاصة في وقت األزمات؛

ويعتبخ االعـــالم , رشادهإالجسيػر, ولسا ليا مغ مدئػلية مجتسعية في تػعية الجسيػر و 
وحجيثا بسثابة السجرسة العامة التى تػاصل عسل السؤسدات الخياضية  الخياضى قجيسا

السختمفة كاألنجية الخياضية والذخكات الخياضية واالتحادات الخياضية السحمية والجولية 
 ومخاكد الذباب وغضخىا .

وقج ضيخ دور اإلعالم الخياضى بجالء بعج انتذاره عمى نصاق واسع مع الشيزة الخياضية 
يا معطع دول العالع ؛ ما دفعيا الى تخريز مشابخ ومداحات إعالمية واسعة التى شيجت

تيجف لخفع مدتػى الثقافة لخياضية لمجسيػر وزيادة الػعى الخياضى , واستخجاميا 
 ومعلتعخيف العالع بحزارة شعػبيا الخياضية وبالتالى تعكذ رقى ىحه الجول وتقجميا ,
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 ثقافة نذخ في غضخ مباشخ األخخى دورا اإلعالم يكػن لمرحافة الخياضية ووسائل قج ذلظ
 أن السسكغ فسغ الجساىضخ، مغ قبل عشيفة ترخفات عشو يشتج الجساىضخ, ما بضغ التعرب

 والسجالت الرحف قخاءة خالل مغ والعجواني التعربي العشيف الدمػك الالعبػن  يتعمع
 اإلعالم أىسية يبضغ ما الخياضية والسػاقع االلكتخونية وشبكات التػاصل اإلجتساعى, وىحا

األمخ الخياضي ,  والتعرب والعشف الذغب وأعسال العجواني الدمػك مغ التقمضل في ودوره
وتأثضخ  يةالخياض رحفالحي دفع الباحثة لمتخكضد عمى أخالؾيات التغصية الرحؽية في ال

 والسحتػى بذكل عام .لمقائع باإلترال ذلظ عمى األداء السيشي 
 الجراسات الدابقة

محػريغ وبالتختضب الدمشى ليا  الجراسات الدابقة التى اشمعت عمضيا الباحثة إلى تع تقديع
التغصية بأخالؾيات السحػر األول: دراسات تتعمق مغ األحجث الى األقجم, وىسا :

رحؽية فى الرحف والسػاقع اإللكتخونية, والسحػر الثانى: دراسات تتعمق بالرحافة ال
 الخياضية.

 .رحؽيةالتغصية البأخالؾيات دراسات تتعمق  األول : أوال: السحػر
تأثضخ التحػل الخقسى عمى  ( بعشػان "2022( دراسة )جضيان سباق عمى خميفة, 1)

اتجاىات وأخالؾيات القائع باإلترال خالل مسارسة العسل الرحفى فى مػاقع الرحف 
 TAM."(1)دراسة مضجانية فى إشار نسػذج تقبل التکشػلػجيا  :اإللکتخونية

ىجفت الجراسة الى رصج التأثضخات التى أحجثيا التحػل الخقسى عمى اتجاىات وأخالؾيات 
القائع باإلترال خالل مسارسة العسل الرحفى فى السػاقع اإللكتخونية لمرحف معتسجة 

,وىى مغ الجراسات TAMعمى نطخية السدئػلية اإلجتساعية ونسػذج تقبل التكشػلػجيا 
عمى مشيج السدح,وقج استخجمت أداة اإلستبيان اإللكتخونى عمى  الػصؽية التى اعتسجت

( مفخدة مغ الرحفضضغ الحيغ يعسمػن فى الرحف اإللكتخونية بيجف 62عضشة قػاميا )
مدتػى السيارات  –الخبخة السيشية–الفائجة الستػقعة–إدراك العالقة بضغ )األداء الستػقع 

وقج خمرت الجراسة بالسدئػليات األخالؾية,  الخقسية ( ؛واتجاىات الرحفضضغ نحػ اإللتدام
 :الى عجة نتائج كان أبخزىا 
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أن القائسضغ باإلترال قج حخصػا عمى اإللتدام بأخالؾيات العسل الرحفى فى السػاقع 
اإللكتخونية لمرحف التى يعسمػن بيا مجركضغ أىسية مايسكغ أن يديع بو استخجام 

سل الرحفى عمى كافة السدتػيات السيشية تقشيات التحػل الخقسى فى تصػيخ بضئة الع
 واإلدارية والتقشية والتخصيط السدتقبمى .

تػضيف القائع ( بعشػان "2021دراسة)اسساعضل عبج الخازق رمزان الذخنػبى ,( 2) 
 جتساعية وتأثضخىا عمى السسارسة السيشيةالخائجة في الذبكات اإلر ترال لألخباباإل 

  (2)واألخالؾية : دراسة مضجانية.
ـغ في السػاقع والبػابات اإلخباريـة ضضحفرـج أسـباب تػضيف الصر الى الجراسة ىـجفت 

 تمظجتساعية، والكذـف عــغ تأثضــخ تػضضـف اإل ـبكاتذالسرخيـة لألخبار الخائجــة في ال
, وتشتسـى ىـحه شضـة واألخالقضـةية السـترال بأســذ السسارسلتــدام القائـع باإل إاألخبــار عمى 

أداة مــغ خـالل  الجراسـة الى الجراسـات الػصـفـــية, وقــام الباحـــث بإســـتخجام مشـيـج السدـح
السرخيـة  ةباريــات اإلخـــع والبػابـال في السػاقـترــغ باإل ضعضشــة مــغ القائساإلســتبيان عمى 

 الخائجة في ارج تشػع أسباب تػضيف األخبئأضيـخت الشتا( مفخدة , و 143بمـغ قػاميـــا)
حه ــــػر ىــيسة بجـــباب متعمقـــغ أسضـا بـم فىجتساعية في العسـل الرحالذـبكات اإل

  .الذبكات برفتو أحج أسباب ىــحا التػضضـف، أو أســباب تتعمــق بالسزســػن الخائــج
( بعشػان " الرحــافة كسيشة فى العـــالع 2020( دراسة احسج بغ عمى الدىخانى )3) 
 (3)عــخبى واتجــاىـات الرحفضضغ نحػىا فى عرخ اإلعالم الججيج ".ال

 ضل في الرحافة ميشة نحػ الرحفضضغ إتجـــاىات عمي ىــجفت ىحه الجراســة الى التعخف
وقج اعتسجت , وتشتسى ىحه الجراسة الى الجراسات الػصؽيةالجـجيج,   اإلعـالم تكشػلػجيا

( مفـخدة 200استبيان عمى عـجد ) إســتسارة أداة واستخجمت الجراسة  ,عمى مشيج السدح 
 .مغ الرحفضضغ مغ مرخ والدعػدية

 الخاىــغ الػقــت في الرحفــضضغ مشــيا يعاني التي التحــجيات أبخز أن الجراســة إلي وتػصمت
 .السادي السقابل وضعف التعبضخ حخية مداحة نقـز ىـػ
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( بعشػان " واقع أخالؾيات الشذخ عمى 0192دراسة )دمحم فخح كخم هللا وؾيع هللا ,  (4)
أخالؾيات التعامل مع مرادر األخبار  مػاقع التػاصل االجتساعي في أوقات األزمات )

 (4).نسػذجا(
 ع التػاصلـخيغ عمى مػاقـك الشاشاخف عمى مجى إدر ـة الى التعــىجفت الجراس    

لتدام الشاشخيغ عمى مػاقع التعخف عمى مجى ا, و االجتساعي لسدؤولياتيع تجاه ما يشذخون 
 التػاصل االجتساعي لسدؤولياتيع تجاه مرادر معمػماتيع.

باستخجام أداة مشيج السدح ,وقج إتبع الباحث وتشتسى ىحه الجراسةالى الجراسات الػصؽية
 ىاعـجتسل اإلـــع التػاصــــمغ الشاشخيغ عمى مػاق ةفخدم (100)اإلستبيان عمى عضشة فػاميا

 إنتيت الى عجد مغ الشتائج كان مغ أىسيا :و  ,الستاحةالعضشة  ببأسمػ 
حتسال كبضخ لػقػع أن العضشة فى معطسيا تحافع عمى سخية مرادرىا , غضخ أن ىشاك إ-

غضخ االخالقي؛ بدبب ثقتيع في جساعات األصجقاه والسقخبضغ  الشاشخيغ تحت شائمة الشذخ
األمخ الحى يؤدى الى حه  الثقة؛ وعجم الجقة في الشقل بدبب ى, السجسػعة الػاحجة ءوزمال

, وىػ أمخ مخفػض أخالؾيا  تجج اإلشاعة سبضميا مسيجا لالنتذار الشذخ الكاذب, حتى
 .وقانػنيا 

 السحػر الثانى: دراسات تتعمق بالرحافة الخياضية.
أشخ معالجة التعرب الخياضي في " ( بعشػان 2022( دراسة )مشى محسػد الحدضشى , 1)

 (5): دراسة تحمضمية  اإللکتخونية السػاقع الخياضية
ىجفت الجراسة الى رصج وتحمضل مدتػى وأشخ التعرب الخياضى الحى يتع تقجيسو عبخ 

 السػاقع اإللكتخونية الخياضية, وتحجيج داللة العالقة بضغ األخبار الخياضية 
ت والتعرب الخياضى فى ضػء نطخية األشخ اإلعالمية, وتشتسى ىحه الجراسة الى الجراسا

الػصؽية,وقج استخجمت مشيج السدح اإلعالمى,كسا اعتسجت عمى صحيفة تحمضل 
السزسػن عمى عضشة مغ السػاقع االلكتخونية الخياضية ىى )الدمالظ الضػم, األىمى دوت 

 , الػشغ الخياضى, السرخى الضػم(.11كػم, كػرة
 وتػصمت الجراسة الى عجة نتائج كان أبخزىا :
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لمتعرب الخياضى بضغ القائسضغ باإلترال فى السػاقع أن ىشاك انتذار كبضخ  -1
 اإللكتخونية الخياضية عضشة الجراسة.

ىشاك خمل كبضخ فى التدام القائسضغ باإلترال فى السػاقع عضشة الجراسة بسضثاق الذخف  -2
 الرحفى ؼيسا يتع نذخه.

اسبة ىشاك تخاخى واضح مغ القائسضغ عمى السػاقع الخياضية محل الجراسة فى مح -3
 القائسضغ باإلترال عمى ما يتع نذخه ويتدبب فى نذخ التعرب بضغ الجسيػر.

يطيخ التعرب كأكثخ األشخ اإلعالمية لمسػاد السشذػرة عمى السػاقع عضشة الجراسة  -4
 انتذارا , وىػ مايجل عمى وجػد مذكمة حؿيؿية فى اإلعالم الخياضى فى مرخ.

( بعشػان "الستغـــضخات السؤثــخة عمى أخالقـــيات 1202( دراسة )احسج سخور جػدة دمحم , 2)
دراسة فى السزسػن  –السسارســــــة السيشية فى الرحف والسػاقــع الخياضـــــــية السرــــخية 

 (6)والقائع باالترال".
ع كــــتح ىية التـــايضخ األخالقـــخة عمى السعــضخات السؤثــف عغ الستغــالكذة الى ـــىجفت الجراس

, وقــج إستخجم ترال في الرحف والسػاقع االلكتخونية الخياضيةالسرخيةإل ع باـعسل القائ
وتعتبخ ىحه الجراسة مغ الجراسات الػصؽية وقج  ,جتساعيةئػلية اإلدـخية السـنطالباحـث 

السزسػن  وعمى أداتي تحمضلرنة السشيجية عمى مشيج السدح وأسمػب السقااعتسجت 
ع ــــلرحف والسػاقية بامادة صحؽ (3135)تحمضل مزسػن مغ خالل  بذؿيو الكسي

الضػم  -بػرتـالػشغ س -السرخي الضػم-جــالػف -خامـــ)األىفى تخونية محل الجراسة ــــاإللك
ثية, ــكمة البحــف شامل لمسذــجف الػصػل إلى وصـــي بيـفــفي الجػل(، والكض -الدابع

ائسضغ ـــخدة مغ القـمف (25) ػامياـة مع عضشة قـقسـابالت الستعـيف أداة السقــال عغ تػضـفز
 ع اإللكتخونية الخياضية .ــل الرحف والسػاقـــال داخــــترباإل 

 وتػصمت الجراسة الى عجة نتائج كان أىسيا :
ضخات السؤثخة عمى أخالؾيات السسارسة السيشية ــــجد الستغـــة إلى تعــارت نتائج الجراســــأش-1

ل ـع التػاصـلسػاقع الخياضية، وتسثمت ىحه الستغضخات في )مػاقل الرحف واــداخ
 -ل عغ الرحف ووكاالت األنباء العخبية والعالسيةـالشق -صحافة البيانات -اعيــجتساإل
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ضيػر مرصمحات صحؽية ججيجة  -شػات التميفديػنيةـية والقـات اإلذاعــالشقل عغ السحص
 (. مثل صحافة االجتياد وصحافة الترشيف

يا الرحف والسػاقع اإللكتخونية ـــشية التي ارتكبتـاوزات السيـــــة التجــــأبخزت الجراس -2
ية ــضد في التغصـــخأي، والتحــػمة والــدج بضغ السعمــالخياضية عضشة الجراسة، مثل الس

 .بار الكاذبةــاألخ خـــاإلعالمية، ونذ
لكتخوني في عالم الخياضي اإل وراإل( بعشػان "د2020( دراسة )محسػد ياسضغ صادق ,3)

ية السعاصخة ػ القزايا واألحجاث الخياضــام الخياضي نحــــتذكضل اتجاىات الخأي الع
 (7) بجسيػرية مرخ العخبية: دراسة تحمضمية ومضجانية".

تجاىات إلكتخوني في تذكضل إلى التعخف عمي دور اإلعالم الخياضي اإل الجراسة  تجفى
, ػ القزايا واألحجاث الخياضية السعاصخة بجسيػرية مرخ العخبيةالخأي العام الخياضي نح

ل ــتسثو وقج إعتسجت عمى مشيج السدح, , وتشتسى ىحه الجراسة الى الجراسات الػصؽية
 ـىبعس متابعو ية ، ــية الخياضــالم والتخبـــتي اإلعــمضـضضغ مغ كــفى أكاديسالبحــث مجتسع 

ضشة ــتيار عــخاث بـام الباحـــج قــوق, خوني الستخررةلكتاإل  ضـىالم الخياـائل اإلعــوس
, وقــج إســـتخجم الباحــث أدوات مفخدة  ( 89ث بالصخيقة العسجية والبالغ قػاميا )ــالبح

السقابمة الذخرية وأداة تحمضل السزسػن واإلستبيان , وانتيى البحث الى عجد مغ الشتائج 
 كان أىسيا :

اىات ــلكتخوني في تذكضل ثقافة واتجم الخياضي اإل وجػد قرػر في دور اإلعال -1
 ػ القزايا الخياضية .ــــاىجيغ نحـــالسذ

لكتخوني بتشسية الثقافة السختبصة بالجػانب التذخيعية ضعف اىتسام اإلعالم الخياضي اإل  2
 .واإلعالمية

ببعس  ( بعشػان " البعج الثقافى فى الشقج الخياضى2019( دراسة )احسج جػدة مدمع , 4)
 (8)الرحف القػمية السرخية : دراسة تحمضمية" .

ىجفت الجراسة الى التعخف عمى البعــج الثقـافى فى الشقـــج الخياضى ببعـس الرحف 
وقج اعتسـجت مشيـج وتـشـتـسى الجراسـة الى الجراســات الػصــفـية, القـػمية السرـخية, 
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 مقالة نقجية(20) في تئية والتي تسثموتع اختيار عضشة البحث بالصخيقة العذػا, السدــح
( مقالة نقجية لمشاقج )جالء جاب هللا( 20( مقالة, و)29ابخاـيع حجازى مغ واقع ) لمشاقج

( 43( مقالة نقجية لمشاقج )فتحي سشج( مغ واقع )20( مقالة , وكحلظ )32مغ واقع )
 .مقالة 

 : وكانت أىع الشتائج 
ل ـــوالرحف السرخية تعس ,فة وإشباع أفق الفخدتديع الرحف السرخية في زيادة السعخ  -

ية ػىتسام بجسيع مشاحي الحياة لمخياضضضغ وتحػل الرحف السرخية الخبخات الرحعمى اإل
دارات الخياضية عالم ويكذف كل مسارسات اإلويفزح اإل,إلى أنساط سمػكية لجى األفخاد

لخياضضضغ في مجال دارات الرحافة الخياضية عمى تصػيخ الشقاد اإالفاشمة وتعسل 
 . التخرز

 
 
ػلية في ئحخية اإلعالم والسد ( بعشػان "Qian Gong 2017)كيان جػنج ( دراسة 5) 

 hyun-RohMoo.(9)كػريا الجشػبية: ترػرات الرحفضضغ والدياسضضغ خالل رئاسة 
ضضــغ ــفػلضتو مــغ قبــل الرحئخيــة اإلعــالم ومدــــضيع حـــقـج وتــت الجراسة الى رصـــجفـى

, وتشتسى ( 2008-2003ىػيغ )-والدياســضضغ فى كػريا الجشػبية خالل رئاسة رومػ
 سقــة مــعــســة عمــى مقابــالت متعاواعتســجت الجر ىحه الجراسـة الى الجراسـات الػصؽية, 

ضخ ــوتذ, سياسضضغ مختمفضغ فى اإلنتساءات الدياسية والسرالح( 10)صحفضضغ و (10)
شضــة فــي البــالد، اخ ـــــقػ ن نحــػ تقضضــع الجيساابضتــػعتضغ كانتا إيجسـأن السج الشتائج الى

ابضــة عمــى الدــمصة الدياســية دون الخــػف مــغ ـــويسكــغ لمرحفضضــغ أن يعسمــػا كيضئــة رق
بسػروثات  ياجدئ مقضــجة الدياســية الرحافـة ومع ذلــظ ضمــت ,السباشــخ ىنتقــام الدياســاإل 

 اإلنــتخنــت خــالل مــغ اإلعــالم عــبخت وســـــائل حضــغ محجدة وبالطخوف اإلقترـادية فــي
 مــغ والتقجمضــة السحافطــة القــػى  بضــغ القــػة عالقــة فــي التــػازن  إعـــــادة فــي أمميــا عــغ

 مــغ الدــػق  فــي السشافدــة مــغ بجافــع مالخرــػ  وفــخط السثضــخة اإلعــالم ووســائل جانــب،
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 االترــاالت وتػشضــج لمقمــق وإثـــــارة كسخــاوف الدياســية السشافدــة وبــــخزت آخــخ، جانــب
 . االنتقالضــة السخحمــة بعــج الجشػبضــة كػريــا فــي الجيسػقخاشضــة الدياســية

ان " دور مسارسة أخالؾيات ميشة الرحافة ( بعشػ 2017( دراسة )عادل دمحمى , 6) 
 (10)الخياضية فى الجدائخ مغ وجية نطخ الرحفضضغ " : دراسة مضجانية.

ىجفت الجراسة الى معخفة مجى إلتدام الرحفضضغ بتصبضق القػانضغ التى تزبط حقػقيع 
 وواجباتيع أثشــاء مسارستيع لسيشتيع .

قـــج اعتســـجت عمى مشيـــج السدــح الحى و  ىحه الجراسة الى الجراسات الػصؽية وتشتسى
يدـــتخجم باعتــباره جيــجا عمسيا مشطسا يداعج فى الحرػل عمى البيانات والسعمػمات 
والخرائز التى تتعمق بالطاىخة مػضػع الجراسة , ويتع استخجام ىحا السشيج لإلجابة 

 عمى تداؤالت البحث واختبار فخوضو.
الستبيان عمى عضشة مغ الرحفضضغ مـغ دار الرحافة بػالية وتع السدح بإستخجام أداة ا

 ( صحؽيا.  30السدضخة بالجدائخ وكان قػاميا )
 وكذفت الجراسة عغ عجة نتائج كان مغ أىسيا :

أن اإللــتـــدام بالتذــخيع اإلعـــالمى ال يحــج مـغ حــــــخية الرحـافة , ويخجـــع ذلظ الى أن 
الجدائخية رغــــع غسـػضـيا ؛ إال أنيـــا تفتح السجال لحــخية الرحفى  التذــخيعات اإلعالمــية

  أثشــاء مسارستو لسيشتو.
  مذكمة الجراسة 

أداء  خالؾيات العسل الرحفي عمىأنعكاس إالى الدابقة تصخق أي مغ الجراسات ت لع
خارجية عمى الجاخمية والو ، أو تأثضخ العػامل الحاتية فى الرحف الخياضيةترال القائع باإل 

وكانت تمظ ىى الفجػة البحثية التى أثارت , الرحف تمظ ترال في عسل القائسضغ باإل 
أخالؾيات التغصية الرحؽية فى الرحف  إىتسام الباحثة فى تحجيج مػضػع الجراسة وىػ "

 الخياضية وانعكاسيا عمى األداء السيشى 
السؤثخة في أخالؾيات العسل  مى  العػاملعسة تتسثل في محاولة التعخف اإن مذكمة الجر  

 السيشى.داء األالرحفي في الرحف الخياضية وانعكاسيا عمى 
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 أىسية الجراسة 
ا عمى يتشبع أىسية دراسة أخالؾيات التغصية الرحؽية فى الرحف الخياضية وانعكاس

 عتبارات التالية :األداء السيشى مغ اإل
 
 

 أوال االىسية الشطخية :
العمسية التى تشاولت مػضػع أخالؾيات التغصية الرحؽية فى  قمة البحػث والجراسات -1

 الرحف الخياضية فى مرخ. 
 التحػل الجيسػقخاشى الحاصل فى مرخ فى الدشػات األخضخة وضيػر السػاقع -2

االلكتخونية التى تدببت فى حخية وجخأة تشاول القزايا واألحجاث عسػما , وبذكل خاص 
 اإلعالم الخياضى .

يع السيشية لإلعالمضضغ فى تغصضتيع لألحجاث الخياضية وغياب السدئػلية تخاجع الؿ -3
األخالؾية والقانػنية ليع ؛ األمخ الحى يدتػجب تدميط الزػء عمى السذكالت والزغػط 
والعؿبات التى تػاجو القائسضغ باإلترال فبل إدانتيع ومصالبتيع بسدئػليات أخالؾية 

 ل عام .تتجاوز واقعيع السيشى واإلعالمى بذك
 ثانيا : األىسية العسمية و التصبيؿية :

كسا تشبع األىسية العسمية والتصبيؿية لمجراسة مغ الجور اليام لمرحافة الخياضية نحػ      
نذخ  الثقافة الخياضية بضغ أفخاد السجتسع وتجعيع وتخسيخ الؿيع اإلجتساعية والتخبػية , 

اـية بضغ أبشاء الػشغ , والكذف عغ ونذخ الخوح الخياضية والبعج عغ التعرب والكخ 
سة اىتسام بجر ضخورة اإلمغ ما عدز االنحخافات وجػانب الفداد فى السجتسع الخياضى , 

أخالؾيات التغصية الرحؽية بػجو عام والرحف الخياضية بػجو خاص وانعكاسياعمى 
 األداءالسيشى.

 أىجاف الجراسة 
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عالمية, ونسػذج التدمدل اليخمى ماسبق وفى إشار كل مغ نطخية األشخ اإلفي ضػء  
ىجاف  تدعى الجارسة إلى تحقضق األلمتأثضخات اإلجتساعية عمى السحتػى اإلعالمى , 

 التالية: 
 .وتحمضل اتجاىات تغصية الرحف الخياضية خالل فتخة الجراسة  وصف -1
فى  األخالؾيةوتحمضل مدتػيات التدام الرحف الخياضية بالؿيع والسعايضخ  رصج -2

 مذئػن الخياضية .بتيا لتغص
 عمى القائع باالترال فى الرحف الخياضية  السختمفةتحجيج مدتػيات تأثضخ العػامل  -3
يات لػ ئترال فى الرحف الخياضية بالسدالقائسضغ باإل التدام تحجيج مدتػيات  -4
 والقانػنية.خالؾية األ
مدتػيات التدام مفة و السختاالرتباشية بضغ مدتػيات تأثضخ العػامل  اتتحجيج العالق -5

 ترال .القائسضغ باإل 
 االشار الشطخى لمجراسة :

الشطخية بسثابة المبشة األساسية التي تعتسج عمضيا الجراسة في صياغة الفخوض  األشختعج 
جاف ــة وأىـجم شبيعــحي يخـخي الــــار الشطـــاإلش ختياراع ــغ السيـان مـــظ كـوالتداؤالت، لحل

 .الجراسة
 الشطخيات التالية :ىحه الجراسة عمى  تتسجعوقج إ 

 نطخية األشخ اإلعالمية  -1
 نسػذج التدمدل اليخمى لمتأثضخات اإلجتساعية عمى السحتػى اإلعالمى  -2

 أوال : نطخية األشخ اإلعالمية :
أن أحجاث ومزامضغ وسائل االعالم ال يكػن ليا فكخة تقػم نطخية األشخ اإلعالمية عمى 

ذا وضعت في تشطيع وسياق وأشخ اعالمية , ىحه األشخ تشطع اتيا , اال مغدى في حج ذا
,فيػ يذضخ الى األلفاظ والشرػص والسعاني وتدتخجم الخبخات والؿيع االجتساعية الدائجة

 (11)الصخيقة التى تشطع بيا وسائل االعالم فرة إخبارية .
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, وتشبع  ات الخأى العامالستعمقة بجراس طخيات مغ أىع الش يةعالماإل األشخنطخية عج تو 
أىسية التأشضخ فى مجال التغصية اإلخبارية لكػن معطع الشاس يعتسجون بجرجة كبضخة عمى 
وسائل اإلعالم لتذكضل معارفيع ومعمػماتيع عغ الػاقع , مغ خالل ترشيف السعمػمات 
وإضفاء معشى عمى األحجاث ووصف الحؿيقة بذكل مؤثخ يتػافق مع أىجاف القائع 

 (12)ل والػسضمة اإلعالمية باإلترا
 
 

 : يةاإلعالم اإلشخ نطخية ايجابيات
يجابيات التي تتسثل إلالعجيج مغ ا طخيةالش ه أضيخت اإلسيامات الشطخية والتصبيؿية ليح

 أىسيا ؼيسا يمي:
لجور  وسائل اإلعالم في تقجيع األشخ السخجعية التي  األشخ تفدضخا طخية قجم نت -1

 .ت السختمفةايسو وتفدضخه لمسحتػى اإلعالمي مغ خالل التأثضخ تداعج  الجسيػر في تقػ 
األشخ العجيج مغ االيجابيات الستسثمة طخية أن لش(Baran &Davisيػضح كل مغ) -2

 ترال.نتباه عمى مكانة ودور األفخاد في عسمية اإل خكد اإل ت اأني  -: في
 فياالسسكغ تصبي نطخية ترمح لمسدتػى الجدئي إال أنو مغ ابالخغع مغ كػني اأني -

مع الشتائج  ااتداقيو بالسخونة  ااترافي, فزال عغ بديػلة عمى قزايا وتأثضخات كمية
الفائقة عمى التصػيخ الحاتي  ااألشخ بقجرتيطخية تسضد ن, كسا تالخاىشة لعمع الشفذ السعخفي

ية ات البحثر مغ خالل الشساذج التي يقتخحيا  الباحثػن السعشضػن بسجال التأشضخ، والتيا
السعاصخة والسدتقبمية التي تيتع باقتحام مجاالت وحجود بحثية ججيجة، واتداعيا لتذسل 

 (13) .ستخاتيجيثالثة نساذج تتسثل في بشاء األشخ، ووضع األشخ، والتأشضخ اإل
 تحمضل اإلشار اإلعالمي:  شطخيةلشقج السػجو لا

ت االنتقاداالمي بعس تحمضل اإلشار اإلعطخية بالخغع مغ االيجابيات الدابقة فإن لش
 ا , ويسكغ تمخيريا ؼيسا يمى :إلضي ةالسػجي
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األشخ , وجػىخ نقجىسا أن أشخ نطخية (  Severin & Tankardيشتقج كل مغ ) -1
وسائل اإلعالم  تؤدي لتأثضخات معخؼية ووججانية متحضدة ,  نطخا  الفتقاد التغصية 

سيع األشخ السعشية بالسحتػى معايضخ السػضػعية , بعجم تقجيسيا ج اإلعالمية ألىع
 (14).اإلعالمي الحي تقجمو ىحه الػسائل

 

 األشخلشطخية ( ( بعس االنتقادات السػجية Baran & Davisؼيسا يبجى كل مغ ) -2
 :في وتتسثل

 القجرة عمى تحجيج مجى وجػد أو غياب التأثضخات. اليذ لجييأنيا  -
 كبخ عمى السشاىج الكيؽية.األ  احػل دون التفدضخات الدببية بدبب اعتسادىت -
 فتخض أن األفخاد يختكبػن أخصاء في التأشضخ.يشتقز مغ ؾيسة قجرات األفخاد حضث ت -
نتقادات لتمظ الشطخية، وتسثمت ( بعس اإل Roefs & Carrageeكسا حجد كل مغ ) -3

 .سات التحمضميةابالجر  اسات التي عشضت بتأثضخوسائل اإلعالم مقارنةر الج في قمة
عجد مغ االتجاىات في بحػث التأشضخ تجاىمت العالقة بضغ أشخ وسائل اإلعالم  ىشاك -4

الستعمقة بالدمصة الدياسية واالجتساعية، وىحا اإلغفال ناجع عغ عجة عػامل  والعػامل
تتزسغ مذكمة تعخيف األشخ، والفذل في دراسة سياقات التأشضخ مغ سياقات اجتساعية 

 (15) لتأشضخ كذكل لمتأثضخات اإلعالمية.وسياسية أوسع، والتقمضل مغ شأن ا
 أسباب اختيار الشطخية وكيؽية تصبيقيا عمى الجراسة التحمضمية 

فى الجراسة التحمضمية التى تتشاول كيؽية صياغة االشخ االعالمية  نطخية استخجمت الباحثة
ذيج والتى غالبا ما ت الرحف والسػاقع االلكتخونية الخياضية عضشة الجراسةاألخبار فى 

أخبارا مديفة وشائعات الرتباشيا بعػامل اإلثارة والسشافدة وتبادل االتيامات بضغ األنجية 
والسدئػلضغ ووسائل اإلعالم وأيزا الرحفضضغ الحيغ قج يقػمػن بتأشضخ األخبار لخجمة 

 مرالح معضشة أو إلثارة الجسيػر .
لسػاقع االلكتخونية وتخكد الجراسة التحمضمية عمى تحمضل محتػى الرحف والسجالت وا

مجمة األىخام  –مجمة الدمالظ  –الخياضية عضشة الجراسة الحالية وىى )مجمة االىمى 
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الخياضى, وصحيفة أخبار الخياضة( , وقج ركدت الجراسة التحمضمية عمى استخجام األشخ 
 -الرخاع -التسضضد-اإلنتساءالخياضى-العشف-الفداد –االعالمية التالية : األخالق

 االىتسامات اإلندانية. -السدئػلية -الخوح الخياضية -التعرب
 ثانيا : نسػذج التدمدل اليخمى لمتأثضخات اإلجتساعية عمى السحتػى اإلعالمى 

فى أوائل القخن العذخيغ ركدت أبحاث الرحافة فى السجرسة الدػسضػلػجية بجامعة 
األبحاث إضافة شيكاغػ عمى التاثضخات اإلعالمية الزيقة , وفى الخسدضشيات حاولت 

مشطػر الشطام اإلجتساعى مع وضع الرحفى الفخد كجدء مغ نطام أكبخ, حضث تع التخكضد 
عمى فيع األخبار كسشتج ثقافى , واستخجام أدوات التحمضل والتجخيب لجراسة كيؽية عسل 

 الرحافة وتفاعالت العػامل السؤثخةعمى قخاراتيع. 
ى تػسيع الذبكات وتحػل الشفػذ اإلجتساعى كسا اىتست جامعة كػلػمبيا بجور الرحافة ف

 (16), ومغ ثع استعانت بأشخ نطخية مغ عمع الشفذ االجتساعى.
ومع تصػر الػضائف الحضػية لمرحافة فى الشطام اإلجتساعى فى الػاليات الستحجة االمخيكية 
وأوروبا الغخبية, ركدت البحػث عمى استكذاف عسمية التػاصل الرحفى وشخق استجابة 

سيػر لمخسائل اإلخبارية, ومغ ثع لع يتخك ىحا مجاال لسديج مغ األسئمة الحخجة حػل الج
كيؽية تكضيف الرحافة داخل البشية اإلجتساعية بسا فى ذلظ مغ يرشع األخبار ؟ وماىى 
األخبار؟ , وأى مرالح تخجميا األخبار ؟ وىكحا اتخحت األبحاث شابعا معياريا قػيا ؼيسا 

الجيسػقخاشى , ومغ ثع تعديد الػضع بارىا دعامة أساسية لمسجتسع يتعمق بالرحافة باعت
 السيشى وتػفضخ الحساية القانػنية لمرحفضضغ.

أن ىشاك حاجة لمتػفضق بضغ الجوافع  (Ballinger / Reese, 2001وقج الحع ) 
السختمفة لمرحفضضغ لتحقضق االستقاللية والسعـايضخ السيشية داخل غخف األخبار وسـعى 

الخاىغ  لرـحـف لشذــخ السحـتػى الحى يخــجم مرمحة السجتسع ويجعع الػضعمالك ا
واإلستقخار , األمخ الحى يثضخ العجيج مغ التداؤالت حػل عسمية صشع القخار الرحفى داخل 

 (17)غخف األخبار.
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( أىسية السشطػر اإلجتساعى فى فيع عسمية تقجيخ الؿيع Waisbord, 2014ويػضح )
تبخز أىسية دراسة دور البشية اإلجتساعية والدمصة والديصخة واليياكل  الخبخية , ومغ ثع

والسؤسدات والصبقات والسجتسع ؛ األمخ الحى يخبط البشى اإلجتساعية بالتذكيالت الخمدية 
ويدعى لفيع كيف يتذكل الػاقع اإلجتساعى وكيؽية عسل الرحافة فى خزع تمظ 

 (18)التفاعالت اإلجتساعية.
عمى -تدمدل اليخمى لمتأثضخات اإلجتساعية عمى السحتػى اإلعالمى ويثضخ نسػذج ال
فكخة الييكل والػكالة , فالعسل الرحفى نذاط بذخى فخدى , ولكغ ىحا  -السدتػى الفخدى

الشذاط مقضج باليياكل السحيصة بو , ومغ ثع تبخز إشكالية التعارض بضغ التخكضد عمى 
حا الشذاط , فعمى سبضل السثال يػضح الخرائز الذخرية ودور اليياكل فى تػجيو ى

مجخل االقتراد الدياسى لػسائل االعالم أن الرحفضضغ مجخد أدوات لتحقضق مرالح 
 الصبقات والدمصات السديصخة .

 الفخد
 الخوتضغ اإلعالمى

 السشطســــــــــــــة
 السؤسدـــــــة اإلعالمضــــــــة

 
 الشطــــــــــــام اإلجتســــاعـــــى

 
( يػضح نسػذج التدمدل اليخمى لمتأثضخات اإلجتساعية عمى السحتػى 1شكل رقع )

 اإلعالمى
 أسباب اختيار الشسػذج وكيؽية تصبيقو فى الجراسة الحالية :

استفادت الجراسة مغ نسػذج التدمدل اليخمى لمتأثضخات اإلجتساعية عمى السحتػى 
السؤسدة -السشطسة -الخوتضغ االعالمى-اإلعالمى فى رصج وتحمضل تأثضخات متغضخات )الفخد
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الشطام االجتساعى( عمى القائع باإلترال, وانعكاس ىحه التأثضخات عمى السحتػى -االعالمية
 اإلعالمى لمرحف الخياضية عضشة البحث. 

ويقجم ىحا الشسػذج تفدضخا شامال لجور الستغضخات الحاتية والجاخمية والخارجية فى تقضيع 
ل غخف األخبار واتخاذ قخار الشذخ, وبالتالى تحجيج سياسات السحتػى الرحفى داخ

ويداعج ىحا الشسػذج فى تحجيج مجى تأثضخ كل متغضخ مغ وأسالضب السعالجة الرحؽية, 
الستغضخات الخسدة عمى أسالضب القائع باالترال فى معالجة األحجاث الخياضية , كسا 

ات عمى السحتػى اإلعالمى فى إشار يداعج ىحا الشسػذج فى تحجيج مجى تأثضخ تمظ الستغضخ 
التفاعالت التى تحجث بضغ الستغضخات الحاتية والسؤسدية والسجتسعية, وفى إشار ماتع 
إدخالو مغ تصػيخ عمى نسػذج التدمدل اليخمى لمتأثضخات االجتساعية عمى السحتػى 
 اإلعالمى بعج ضيػر اإلنتخنت كػسيط إعالمى قػى وسخيع وتفاعمى وتخاجع مرجاؾية

 (19) الػسضمة اإلعالمية والقائع باالترال والسحتػى.
وقج قامت الجراسة بتقديع الستغضخات السؤثخة عمى السحتػى االعالمى الى ثالثة عػامل 

 رئيدية ىى :
واالنتساء  -الخمؽية االجتساعية والحاتية-الزسضخالسيشى –العػامل الحاتية:األخالق-1

 الخياضى. 
 التػجيات-العالقة مع الخؤساء-الدياسةالتحخيخية–سمكيةالعػامل الجاخمية:نسط ال-2
 العقػبات . –الخوتضغ الضػمى–األخالؾية  

السشافدة –السعمشػن -العالقة مع الجسيػر –العػامل الخارجية:العالقة مع السرادر -3
 مضثاق الذخف الرحفى. –ضغػط الشػادى  –الزغػط القانػنية -الرحؽية

  تداؤالت الجراسة 
 اسة الى اإلجابة عمى التداؤالت التالية :تدعى الجر 

 أوال: تداؤالت الجراسة التحمضمية :
 جابة عمى التداؤالت التالية :لإلالتحمضمية تدعى الجراسة 

 ما األشخ اإلعالمية السدتخجمة فى تغصية الرحف الخياضية عضشة الجراسة؟ -1
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 ؟ ما وضيفة السحتػى الرحفى فى الرحف الخياضية عضشة الجراسة -2
ما السخالفات والتجاوزات السيشية فى التغصية الرحؽية بالرحف الخياضية عضشة  -3

 الجراسة؟
مااتجاىات القائع باالترال نحػ أسالضب السسارسة السيشية واالخالؾية فى التغصية  -4

 الرحؽية لالحجاث الخياضية فى الرحف والسػاقع عضشة الجراسة .
ما القػالب الرحؽية التى إعتسجت عمضيا الرحف عضشة الجراسة فى التغصية  -5

 الرحؽية؟
 ما وسائل اإلبخاز السدتخجمة فى الرحف الخياضية عضشة الجراسة ؟ -6
 ما السرادر التى اعتسجت عمضيا صحف الجراسة فى التغصية الرحؽية ؟ -7

 السضجانية  تداؤالت الجراسة ثانيا :
 جابة عمى التداؤالت التالية :لإللسضجانية اتدعى الجراسة 

عضشة الجراسة بالسعايضخ األخالؾية لمتغصية خياضية ما مجى إلتدام الرحف ال -1
 ؟الرحؽية

 ترال ؟الى أى مجى تؤثخ أخالؾيات السيشة عمى األداء السيشى لمقائع باإل  -2
 ترال ؟مقائع باإل السيشى لداء األعمى السؤثخة ما العػامل  -3
مغ عالمى لى أى مجى تؤثخ العػامل الحاتية والجاخمية والخارجية فى السحتػى اإلا -4

 ؟وجية نطخ السبحػثضغ 
السدتػى االجتساعى  -مدتػى التعميع –الدغ  –)الشػع  خاؼيةجما الخرائز الجيسػ  -5
ترال بالرحف ( لمقائسضغ باإل اإلنتساء الخياضى  –مجة الخبخة  –السدتػى الػضيفى –

 اسة ؟الجر  عضشة
فى أخالؾيات العسل الرحفى الرحفضضغ فى اإللتدام بما التحجيات التى تػاجو  -6

 ؟عضشة الجراسةعالمى بالرحف الخياضية السحتػى اإل
 ؟عضشة الجراسةترال فى الرحف الخياضية ما التحجيات التى تػاجو القائع باإل  -7

 فخوض الجراسة 
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 تدعى الجراسة الختبار صحة الفخوص التالية :
إدراك القائع باإلترال فى بضغ ذات داللة إحرائية رتباشية إتػجج عالقة  الفخض األول :

بالسدئػليات  ولتدامإ ى ومدتػ ؛ سدتػى تأثضخ العػامل الحاتية ل الرحف الخياضية
 االخالؾية.

إدراك القائع باإلترال فى بضغ ذات داللة إحرائية رتباشية إتػجج عالقة  الفخض الثانى :
بالسدئػليات  ولتدامإ ى ومدتػ ؛  الجاخميةسدتػى تأثضخ العػامل ل ياضيةالرحف الخ 

 االخالؾية.
إدراك القائع باإلترال فى بضغ ذات داللة إحرائية رتباشية إتػجج عالقة الفخض الثالث: 

بالسدئػليات  ولتدامإ ى ومدتػ ؛  الخارجيةسدتػى تأثضخ العػامل ل الرحف الخياضية
 االخالؾية.

إدراك القائع باإلترال فى بضغ ذات داللة إحرائية رتباشية إتػجج عالقة الفخض الخابع: 
 .يات األداء السيشىومدتػ ؛  الحاتيةسدتػى تأثضخ العػامل ل الرحف الخياضية
إدراك القائع باإلترال فى بضغ ذات داللة إحرائية رتباشية إتػجج عالقة الفخض الخامذ: 
 .يات األداء السيشىومدتػ ؛  جاخميةالسدتػى تأثضخ العػامل ل الرحف الخياضية
إدراك القائع باإلترال فى بضغ ذات داللة إحرائية رتباشية إتػجج عالقة الفخض الدادس: 
 .يات األداء السيشىومدتػ ؛  الخارجيةسدتػى تأثضخ العػامل ل الرحف الخياضية
 متغضخات الجراسة 
 الرحف الخياضية. يتسثل فى أخالؾيات التغصية الرحؽية فى الستغضخالسدتقل : 

 ويتسثل فى مدتػى األداء السيشى فى الرحف الخياضية. الستغضخ التابع :
ويتسثل فى الدسات والخرائز الجيػجخاؼية لمقائسضغ باالترال فى  الستغضخالػسيط :

 الرحف الخياضية عضشة الجراسة.
 السرصمحات السدتخجمة فى الجراسة 

 الرحافة 
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بأنيا ميشة مغ يجسع األخبار واآلراء ويشذخىا فى صحيفة  عخفيا السعجع الػسيطلغػيا : -
 (20)أو مجمة .

ىى تمظ الرحف والسجالت السصبػعة واإللكتخونية التى ترجر تحت إسع واحج  ميشيا : -
وبذكل دورى مشتطع, ويذارك فى تحخيخىاعجد مغ الرحفضضغ)مشجوبػن ومخاسمػن 

 (21)..(.ومحخرون وكتاب ومرػرون ورؤساءتحخيخ ومجيخون...
ىى صشاعة إصجار الرحف , وذلظ بجسع ومعالجة ونذخ األخبار والسقاالت  إصصالحيا :-

بيجف اإلعالم ونذخ الخأى والتعميع والتدمية, كسا يتع عغ شخيقيا تبادل اآلراء واألفكار بضغ 
 أفخاد السجتسع , وىى مغ أىع وسائل تػجيو الخأى العام. 

تخررة فى نذخ األخبار والتقاريخ والسقاالت ىى الجخائج الس الرحف الخياضية :
 (22)واألحاديث الخياضية فقط فى أغمب األلعاب الخياضية سػاء كانت محمية أو عالسية.

 يــتلا شــػاتخلا ــغيىى العسمية الرحؽية التى تتزسغ مجسػعة  التغصية الرحؽية :
 لصيفاتلا نع تاــيوعميو تاــَاثي ــغع ــثثحالث فيصحــلا ــخريحلا اــالليخ ــغي ــػمقي

لتغصية جسيع الجػانب  ،اي حيرتص أو قعةوا أو دثحل مفةيختلا بَواجلوا شػارتتلوا
 أو ةــقعوالا هــحى نأشــث رئ اــلقا ــغىذ يــلإ دراــتتث ــجق يــتلا مةئــسألا لــك يــعم واإلجابة

 فيحــص لكــشو وبمــسأث اـىرر يح ــعث تاــيوعميلا هــحى ميـقي ــعث ،حيرصــتلا أو ــجثحلا
 (23). ـبسايَ

 نػع الجراسة  
سة إلى الجراسات الػصؽية، حضث ال تؿف عشج مخحمة جسع البيانات، بل اتشتسي ىحه الجر 

تستج إلى ترشيفيا وتحمضميا وتفدضخىا، واستخالص نتائج ودالالت مفضجة لمتعخف عمى 
ة وانعكاسيا عمى األداء السيشي جػانب أخالؾيات التغصية الرحؽية في الرحف الخياضي

 .لمقائع باإلترال
  الجراسةمشيج 

عمى مشيج السدح  تعتسجنطخا لصبيعة ىحه الجراسة وانتسائيا الى الجراسات الػصؽية فقج ا
ومعمػمات وأوصاف بيانات الحى يعتبخ جيجا عمسيا مشطسا لمحرػل عمى اإلعالمي 
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وسػف يتع استخجام مشيج السدح  الطاىخة أو مجسػعة مغ الطػاىخ مػضػع الجراسة,
 بالعضشة بذؿيو السضجانى والتحمضمى .

 : الجراسةوعضشة مجتسع 
: يتسثل مجتسع الجراسة التحمضمية فى مجسػعة مجتسع وعضشة الجراسة التحمضمية -1

الرحف والسجالت الخياضية التى ترجر فى مرخ , وبشاء عمى دراسة استصالعية لسعخفة 
 خ انتذارا ومبيعا ؛ فقج تع إختيار الرحف والسجالت التالية :الرحف والسجالت األكث

مجمةاألىخام  اسع الرحيفة
 الخياضى 

 صحيفةأخبار
 الخياضة

مجمة  مجمة األىمى
 الدمالظ

 خاصة خاصة قػمية فػمية نػع السمكية
دورية 

 اإلصجار
 أسبػعية أسبػعية أسبػعية أسبػعية

  2021( عجد خالل الفتخة مغ أول مارس  52( عجد لكل مشيا بإجسالى )13وذلظ بػاقع )
 م.2021الى أول يػنيو 

: تسثل مجتسع الجراسة السضجانية فى العاممضغ مجتسع وعضشة الجراسة السضجانية  -2
بالرحف والسجالت التالية: مجمة األىخام الخياضى , صحيفة أخبار الخياضة, مجمة األىمى 

السضجانية بصخيقة عذػائية لسجسػعة مغ  , مجمة الدمالظ , وتع تحجيج عضشة الجراسة
( مفخدة مغ الحكػر واإلنات , بػاقع 120الرحفضضغ بتمظ الرحف والسجالت قػاميا )

 ( مفخدة مغ كل مشيا.30)
 جسع البيانات : واتأد
إعتسجت الباحثة فى استخالص نتائج الجراسة التحمضمية  أدوات الجراسة التحمضمية : -1

مغ خالل التحمضل الكسى والكيفى لمرحف والسجالت عضشة  عمى أداة تحمضل السزسػن 
 الجراسة 

في إشار  إستبيانصحيفة ثمت أداة الجراسة السضجانية فى تس  أدوات الجراسة السضجانية: -2
مشيج السدح السدتخجم تذتسل عمى عجد مغ التداؤالت التي تغصي مػضػع الجراسة 
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دتخجم فى جسع بيانات مباشخة مغ العضشة , وىى أحج األسالضب األساسية التى توأىجافيا
 السختارة.

 الخصػات السشيجية إلعجاد استسارة االستبيان
 تع إعجاد إستسارة اإلستبيان مخورا بعجة مخاحل نػجدىا ؼيسا يمى :

  مخاجعة التداؤالت البحثية وأىجاف الجراسة والفخوض التى ندعى إلختبارىا بذكل
 إلعجاد إستسارة اإلستبيان . يداعج فى تحجيج البيانات السصمػبة

   إعجاد االستسارة فى صػرتيا األولية وتقديسيا إلى محاور يذتسل كل محػر عمى
عجد مغ األسئمة السغمقة والستعجدة اإلجابات حتى تتيح لمسبحػث اإلختيار بضغ أكثخ 

 مغ بجيل.
 إختبار الرجق والثبات . 
عمى أسمػب الرجق الطاىخى مغ  إعتسجت الباحثة فى ؾياس صجق إستسارة اإلستبيان 

مغ الدادة أساتحة اإلعالم  )*(خالل عخض اإلستسارة عمى مجسػعة مغ السحكسضغ 
بجامعات السشرػرة والقاىخة واألزىخ حضث تع تحكيسيا وتقجيخ مجى صالحضتيا لؿياس 

عجت صحيفة , ثع أالسدتيجف , وتع عسل بعس التعجيالت بشاء عمى نرائحيع 
 . يا الشيائيةاإلستبيان فى صػرت

 واتداقيا الجاخمى ختبار ثبات أداة الجراسة الو 
ستبيان حضث بمغت ؾيسة تداق الجاخمى بضغ فقخات اإلتع حداب معامل ألفا كخونباخ لإل 

, وؼيسا يمى  لرجق وثبات الشتائج كسؤشخ وىى درجة جضجة ججا  (0.81)معامل الثبات 
 اسة :ثبات أداة الجر معامل ألفا كخونباخ لؿياس ججول 

 
 
 
 

 

 معامل ألفا كخونباخ عجد الفقخات البيان
 0.81 102 الثبات العام لالستبيان



 أخالقيبد انتغطيخ انصحفيخ فً انصحف انشيبضيخ واَعكبسهب عهً األداء انًهًُ                        

                      
 مجمة بحػث كمية اآلداب                                                                       

 

55 

 
 
 
 
 :ستبيان ستسارة اإلامحكسى األساتحة أسساء الدادة ( *)
 
 

 األسالضب االحرائية السدتخجمة
بعج االنتياء مغ جسع البيانات تع تخمضدىا وادخاليا الى الحاسب اآللى ثع معالجتيا 

    SPSSوتحمضميا واستخخاج الشتائج االحرائية باستخجام بخنامج 
 حرائية التالية فى تحمضل بيانات الجراسة :ختبارات والسعامالت اإلاإل وتع إجخاء

  نحخافات السعيارية الستػسصات الحدابية واإل و التكخارات والشدب السئػية. 
 ( لمعضشات السدتقمة )ت( إختبارT-Testلجراسة الجاللة اإل ) حرائية لمفخوق بضغ

 لستغضخات .متػسصضغ حدابضضغ لسجسػعتضغ مغ السبحػثضغ فى أحج ا
 حادى اإل أختبار تحمضل التبايغ إ( تجاهOne Way ANOVA الختبار تأثضخ )

مجسػعة مغ الستغضخات عمى متغضخ تابع , ومعخفة ما إذا كان ىشاك فخوق دالة 
 احرائيا بضغ أكثخ مغ مجسػعتضغ مغ البيانات .

الجرجة  االســــــــــــــــــــع م
 العمسية

 الجامعة التخرز
أستاذ  أ.د/ محخز حدضغ غالى 1

 الرحافة
 –إعالم  صحافة

 جامعة
 القاىخة

أستاذ  أ.د/ نجػى كامل  2
 الرحافة

 -إعالم  صحافة
جامعة 
 القاىخة

أستاذ  أ.د/عبج اليادى احسج الشجار 3
 الرحافة

 -آداب صحافة
جامعة 

 السشرػرة

مجرس  د/ آية صالح العجوى  4
 الرحافة

-آداب  صحافة
جامعة 

 السشرػرة

مجرس  د/ ىجى الجسػقى 5
 الرحافة

عالقات 
 عامة

 -آداب
ة جامع

 السشرػرة

مجرس  د/ والء حدان 6
 الرحافة

إذاعــة 
 تميفديـػن 

 –إعالم 
جامعة 
 األزىخ
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 ( "إختبار معامل اإلرتباط " بضخسػنPearson's correlatin بضغ متغضخيغ ) لتحجيج
-ما إذا كان بضشيسا عالقة إرتباشية ذات داللة إحرائية وتحجيج قػتيا )قػية

 عكدية( .-ضعيفة( وإتجاىيا)شخدية-متػسصة
 
 
 

 الشتائج العامة لمجراسة
 (  يػضح الدسات الذخرية لمسبحػثضغ عضشة الجراسة 1ججول رقع )

 انجيبٌ  انفئخ انعذد                                             انُست       

 انُىع-1 ركش 77 64.25 

  أَثً 43 35.75 

  اجًبنً 120 100%     

 انفئبد انعًشيخ-2 سُخ 25أقم يٍ  65 54.25 

 سُخ 35سُخ انً أقم يٍ  25يٍ سٍ  42 35.00 

  سُخ 45سُخ انً أقم يٍ  35يٍ سٍ  9 7.50

  سُخ فأكثش  45يٍ سٍ  4 3.25

  ًبنًاج 120 100%    

 انًستىي انتعهيًً-3 تعهيى يتىسط 13 10.75

    تعهيى جبيعً 102 85.00

  يبجستيش 5 4.25

  اجًبنً 120 100%  

 سُىاد انخجشح -4 سُىاد 5 يٍ أقم 65 54.25

 سُىاد 10 يٍ أقم انً 5 يٍ 44 36.75

 سُخ 15 يٍ أقم انً 10 يٍ 7 5.75

 فأكثش سُخ 15 يٍ 4 3.25

  اجًبنً 120 100%  

 انًستىي انىظيفً -5  تحشيش يذيش 4 3.35

 تحشيش سكشتيش 4 3.35

 يحشس 80 66.60

 يشاسم 16 13.35

 يُذوة 16 13.35
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 ( ندتشتج مايمى :1مغ الججول رقع )

 %( 35.75% : 64.25أن ندبة السبحػثضغ الحكػر الى االناث ) -1
تبضغ لشا أن حػالى نرف الرحفضضغ السبحػثضغ فى الرحف الخياضية عضشة الجراسة  -2

 35والشرف اآلخخ تتخاوح  أعسارىع بضغ سشة ,  35ل عسخىع عغ مغ الذباب الحيغ يق

  اجًبنً 120 100%  

 انصحيفخ -6 صحيفخ االههً 30 25.00

 صحيفخ انزيبنك 30 25.00

 يجهخ االهشاو انشيبضً 30 25.00

 يبضخصحيفخ أخجبس انش 30 25.00

  اجًبنً 120 100%  

 االَتًبء انشيبضً-7 انُبدي االههً  66 55.00 

 َبدي انزيبنك 26 21.75 

  أَذيخ أخشي  28 23.25 

  اجًبنً 120 100%     

 يكبٌ االقبيخ-8 يذيُخ   90  75.00 

 قشيخ    30  25.00 

  اجًبنً 120  100%    

 نذخم انشهشيا-9 جُيه 3000أقم يٍ   65 54.25

    جُيه 5000انً أقم يٍ  3000يٍ   42 35.00

  جُيه 10000انً أقم يٍ   5000يٍ  9 7.50

  جُيه فأكثش10000يٍ   4 3.25

  اجًبنً 120 100%  

 الشدبة التكخارات معجل االلسام ببشػد مضثاق الذخف الرحفى
 %53.30 64 لجى إلسام الى حج كبضخ

 %34.20 41 لجى إلسام الى حج ما
 %12.50 15 ال يػجج لجى أى معخفة عمى االشالق

 %100 120 اجسالى
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سشة , مسا يذضخ الى أن حػالى نرف عجد السبحػثضغ تقل خبختيع عغ  45الى أكثخ مغ 
 الشرف اآلخخ.

 
 ( معجل السام الرحفضضغ ببشػد مضثاق الذخف الرحفى2ججول رقع )

لجييع إلسام كامل ببشػد  % فقط مغ السبحػثضغ53.30( أن ندبة2يػضح لشا الججول رقع)
% مشيع ال يعخفػن 12.50مضثاق الذخف الرحفى السشطع ألخالؾيات السيشة, مقابل ندبة 

 %.34.20شضئا , وتبمغ ندبة السبحػثضغ الحيغ لجييع معخفة الى حج ما 
وندتشتج مغ ذلظ أن حػالى  نرف عجد الرحفضضغ السبحػثضغ إما لجييع إلسام متػسط 

 فى أو اليعمسػن شضئا عشو.بسضثاق الذخف الرح
( يػضح مجى إىتسام الرحف الخياضية بإلدام القائسضغ باإلترال لجييع  3ججول رقع )

 بإحتخام البشػد األخالؾية فى مضثاق الذخف الرحفى .
%( مغ السبحػثضغ أفادوا بأن الرحف 57.50( أن ندبة )3يتزح مغ الججول رقع)

%( 32.50ضثاق الذخف الرحفى, بضشسا ندبة )الخياضية  تمدميع الى حج كبضخ بتصبضق م
%( مغ السبحػثضغ يرخحػن بأن 10مشيع يخون أنو يػجج الدام الى حج ما , و أن ندبة)

الرحف الخياضية التمدم القائسضغ باإلترال باحتخام بشػد مضثاق الذخف الرحفى السشطع 
 ألخالؾيات السيشة عمى اإلشالق.

 

 الشدبة التكخارات الرحفىمعجل اإللدام ببشػد مضثاق الذخف 
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( يػضح مجى إىتسام الرحف الخياضية بإلدام القائسضغ باإلترال لجييع  3ججول رقع )
 ذخف الرحفى .بإحتخام البشػد األخالؾية فى مضثاق ال

 
 

 بيا. ( يىضح تشتيت ثُىد أخالقيبد انًهُخ يٍ حيث يعذل انتزاو انًجحىثي4ٍجذول سقى )

 مايمى : (4رقع) يتزح مغ الججول الدابق
مدياسة التحخيخية بالبشػد األخالؾية لػن % مغ الرحفضضغ السبحػثضغ يمتدم41.7أن ندبة

, وذلظ عمى (2.27بستػسط حدابى )فى )التختضب األول(  جاءت التى  ,لمرحف الخياضية
واألخضخ بستػسط حدابى حداب مضثاق الذخف الرحفى الحى جاء فى السخكد الثالث 

بستػسط  (, أما إلتدام الرحفضضغ باألخالق الحاتية فقج كان فى التختضب الثانى2.07)
 (. 2.18حدابى )

 

 %57.50 69 يػجج إلدام الى حج كبضخ
 %32.50 39 يػجج إلدام الى حج ما

 %10.00 12 اليػجج إلدام عمى اإلشالق
 %100 120 اجسالى

انًتىسط  انتشتيت

 انحسبثً

 انُسجخ 

 انًئىيخ

 انتكشاساد

 

يستىيبد انتزاو انًجحىثيٍ ثأخالقيبد 

 انًهُخ

 انتىجيهبد األخالقيخ    50 %41.70 2.27 األول

 خ انتحشيشيخ()انجُىد األخالقيخ نهسيبس

 األخالق انزاتيخ     38 %31.70 2.18 انثبًَ

انعبداد 0انقيى-انضًيش-)انذيٍ

 وانتقبنيذ(

 أخالقيبد انًهُخ    32 % 26.60 2.07 انثبنث

 )ييثبق انششف انصحفً(

 إجًبني 120 100%  
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( يػضح تقضيع الرحفضضغ السبحػثضغ لسعجل التدام الرحف الخياضية 5ججول رقع )
 بالسدئػليات االخالؾية .

 
%(  46.7شبقا لتقضيع الرحفضضغ السبحػثضغ أن )(  5رقع )يتزح مغ الججول الدابق 

ندبة  تمتدم الى حج كبضخ بالسدئػليات األخالؾية , وأنعضشة الجراسة مغ الرحف الخياضية 
 مشيا ال تمتدم بالسدئػيات (%8.3), بضشسا ندبة  بيا بسعجل متػسطمشيا تمتدم  (45%)

 خالؾية إشالقا.األ
( يػضح تقضيع الرحفضضغ )السبحػثضغ( لسدتػيات التدام الرحفضضغ فى 6ججول رقع )

 الرحف الخياضية بالسدئػليات االخالؾية .
 

معجل التدام الرحف الخياضية ببشػد 
 مضثاق الذخف الرحفى

 الشدبة التكخارات

 %46.70 56 معجل مختفع
 %45.00 54 معجل متػسط

 %8.30 10 معجل مشخفس
 %100 120 اجسالى
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 (%54.20)أن ( السبحػثضغ)وشبقا لتقضيع الرحفضضغ ( 6رقع )يتزح مغ الججول الدابق 

مشيع  (% 35)ندبة ن وأبالسدئػليات األخالؾية ,  الى حج كبضخ ػن متدمفقط ي عمشي
ػيات ئال يمتدمػن بالسدلرحفضػن الحيغ بيا بسعجل متػسط , بضشسا تبمغ ندبة ايمتدمػن 

  (%10.80)األخالؾية إشالقا 
        خاتسة الجراسة

تشاول ىحا البحث قزية بالغة الخصػرة , ىى قزية أخالؾيات التغصية الرحؽية عامة 
زيادة مزصخدة فى تصػر وإتداع والرحف الخياضية عمى وجو الخرػص حضث حجثت 

خاصة فى ضل , ضجا ــضجية بعــار التقمــدىا لتجفع باالفكـــء تسضاـــحجود األخبار الخياضية وبق
ال صشاعة الرحافة والستزسشةالسشافدة ــخضخة فى مجػام األــعالتغضخات الػاسعة خالل األ

   .الججيجةالخقسية الستدايجة مع التميفديػن والػسائل 
في أخالؾيات العسل مى  العػامل السؤثخة عفي محاولة التعخف   سةامذكمة الجر وتتسثل 

 السيشى.داء األالرحفي في الرحف الخياضية وانعكاسيا عمى 
لتدام الرحف الخياضية بالؿيع مدتػيات اتػصيف وتحمضل  الى ىجفت ىحه الجراسةوقج 

ائسضغ ـــالقالــتدام تػيات ــجيج مدــتح, و مذئػن الخياضيةاألخالؾية فى تغصضتيا لوالسعايضخ 
 والقانػنية.  خالؾيةيات األلػ ــئية بالسدــف الخياضـحـال فى الررـــتباإل 

معجل التدام الرحفضضغ فى الرحف الخياضية 
 بالسدئػليات االخالؾية

 الشدبة التكخارات

 % 54.20 65 معجل إلتدام مختفع
 % 35.00 42 سطمعجل إلتدام متػ 

 % 10.80 13 معجل إلتدام مشخفس
 %100 120 اجسالى
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عمى مشيج السدح اإلعالمي في  تعتسجإوقج وتعتبخ ىحه الجراسة مغ الجراسات الػصؽية ,
تحمضل محتػى عضشة مغ الرحف الخياضية جسع البيانات الالزمة لمجراسة مغ خالل  

لرحف الخياضية تمظ ال في ترالقائسضغ باإل لعضشة مغ االسدح السضجاني السرخية , وكحا 
, فى إشار نطخيتى األشخ اإلعالمية,ونسػذج التدمدل اليخمى لمتأثضخات سةامحل الجر 

 .اإلجتساعية عمى السحتػى اإلعالمى 
 :الجراسةوعضشة مجتسع 

: يذسل مجتسع الجراسة التحمضمية جسيع الرحف  مجتسع وعضشة الجراسة التحمضمية-
 4قج شبقت عمى عضشة مغ تمظ الرحف والسجالت قػاميا والسجالت الخياضية السرخية, و 

الدمالظ، ومجمة األىخام الخياضي، وصحيفة  مجمةاألىمى ،  صحف رياضية ىى: مجمة
شيػر, مغ أول  3عجد خالل  52عجد لكل مشيا , باجسالى  13, بػاقع خبار الخياضةأ

 . 2021الى أول يػنضػ 2021مارس
القائسضغ باإلترال بالرحف الخياضية فى مرخ ,  : السضجانية الجراسةمجتسع وعضشة -

الرحفضضغ العاممضغ بسجمة مفخدة مغ  (120وشبقت عمى عضشة قػاميا)
(  30)بػاقع االىمى,ومجمةالدمالظ,ومجمة األىخام الخياضى, وصحيفةأخبار الخياضة , 

 .   مشيامفخدة مغ كل 
 جسع البيانات : واتأد

ارة تحمضل السحتػى لمخد عمى تداؤالت الجراسة تع ترسيع استس الجراسة التحمضمية :
 التحمضمية.

في إشار مشيج السدح السدتخجم تذتسل  استبيانتع ترسيع صحيفة   الجراسة السضجانية:
 .عمى عجد مغ التداؤالت التي تغصي مػضػع الجراسة وأىجافيا

 وقج انتيت الجراسة الى مجسػعة مغ الشتائج نعخض ونشاقر أىسيا ؼيسا يمى :
 فتػصمت نتائج الجراسة التحمضمية الى أن جسيع صحف العضشة تخالف مضثاق الذخ وال : أ

, الرحفى فى بعس البشػد مثل :نذخ األخبار والسعمػمات بجون مرادر أو مرادر مجيمة
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,وإثارة عجم إحتخام الخرػصية,و عجم الفرل بضغ اإلعالن والتحخيخ,و  التغصية السشحازةو 
 األلفاظ والتعبضخات السبتحلة. التعرب الخياضى,واستخجام 

 ثانيا :  تػصمت  الجراسة السضجانية الى الشتائج التالية  :
ترال بالرحف عضشة الجراسة ليذ لجييع إلسام % مغ القائسضغ باإل 47أن حػالى  -1

 .كامل ببشػد مضثاق الذخف الرحفى
لذخف % مغ الرحف عضشة الجراسة التمدم الرحفضغ ببشػد مضثاق ا42أن حػالى -2

 .الرحفى
% 47أن معجل إلتدام الرحف الخياضية عضشة البحث بسضثاق الذخف الرحفى حػالى -3

 .فقط
لتدام بأخالؾيات األىخام الخياضى جاءت فى التختضب األول مغ حضث اإل  مجمةأن  -4

 .التغصية الرحؽية
أن معيار" الدياسة التحخيخية " لمرحيفة ىػ أىع معيار يحكع أداء القائسضغ  -5

 .باالترال
 أن العػامل السؤثخة عمى األداء السيشى كانت كسا يمى : -6
( تمضيا العػامل الجاخمية 2.34العػامل الخارجية فى التختضب األول بستػسط حدابى )  

( , وفى التختضب األخضخ كانت العػامل الحاتية بستػسط حدابى ) 2.32بستػسط حدابى ) 
1.35. ) 

حى يشز عمى وجـــػد عـالقــة إرتباط ذات داللة إحرائية ال تحقــق الفـخض األول -10
بضغ إدراك القائع باإلترال فى الرحف الخياضية لسدتػى تأثضخ العػامل الحاتية ومدتػى 

 إلتدامو بالسدئػليات األخالؾية
الحى يشز عمى وجـــػد عـالقــة إرتباط ذات داللة إحرائية  تحقــق الفـخض الثالث -11

ائع باإلترال فى الرحف الخياضية لسدتػى تأثضخ العػامل الخارجية و بضغ إدراك الق
 مدتػى إلتدامو بالسدئػليات األخالؾية.
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الحى يشز عمى وجـــػد عـالقــة إرتباط ذات داللة إحرائية  تحقــق الفـخض الخابع -12
دتػى بضغ إدراك القائع باإلترال فى الرحف الخياضية لسدتػى تأثضخ العػامل الحاتية و م

 أدائو السيشى
الحى يشز عمى وجـــػد عـالقــة إرتباط ذات داللة إحرائية  تحقــق الفـخض الخامذ -13

بضغ إدراك القائع باإلترال فى الرحف الخياضية لسدتػى تأثضخ العػامل الجاخمية و مدتػى 
 أدائو السيشى

ات داللة إحرائية الحى يشز عمى وجـــػد عـالقــة إرتباط ذ تحقــق الفـخض الدادس -14
بضغ إدراك القائع باإلترال فى الرحف الخياضية لسدتػى تأثضخ العػامل الخارجية؛ و 

 مدتػى أدائو السيشى.
 

 التػصيات
ضخورة ؾيام السؤسدات الرحؽية بإلدام الرحفضضغ بتشفضح بشػد مضثاق الذخف  -1

 ل.فى ىحا السجايجابية والدمبية الرحفى , وتفعضل الئحة الحػافد اإل
لدام عزػية الرحفى بمػحة الذخف كذخط لمعزػية إضخورة ؾيام اتحاد الرحفضضغ ب -2 

 . نحاء العالعأتحادات فى كل , أسػة بسا تتبعو الشقابات الرحؽية واإل 
إنذاء أمانة ونقتخح لتدام بسػاثضق الذخف الرحفى , تجريب الرحفضضغ عمى ضخورة اإل  -3

 إذا أخمػا بتمظ السػاثضق.تحاد لسحاسبة الرحفضضغ خاصة فى اإل 
ىسية تجريب الرحفضضغ بسشحيع الفخصة لمسذاركة فى السؤتسخات السحمية والجولية أ -4

, وعسل بخامج  مغ اإلحتكاك بيعخخيغ والحرػل عمى الخبخة شالع عمى تجارب اآللإل
وذلظ بالتعاون مع السخكد القػمى لمرحافة  لتجريبيع بانتطام فى مختمف التخررات

 التجريب السختمفة . ومخاكد
يع ئرضادرجة لتدام السؤسدات الرحؽية بتحدضغ دخػل الرحفضضغ وؾياس اضخورة  -5

 .عغ العسل بالسؤسدة وتػفضخ الطخوف السادية والسعشػية التى تحقق ليع الخضا الػضيفى
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 السرادر والسخاجع
 أوال : السرادر

 ،ةــيرييألا عثاشــيلا ؤون شــل ةــيالعا ةــيئلياز,جيولاالسعجع  ،ةثيرلعا ةــلمغامع يج( 1)
 .260, ص (20) 2000ىخة ,اــلقا

 ثانيا: السخاجع العخبية:
 الخسائل العمسية:-1
خبار الخائجة ألترال لإل تػضيف القائع با,"(2)( إسساعضل عبج الخازق رمزان الذخنػبى1) 

سة مضجانية ", واألخالؾية : درا وتأثضخىا عمى السسارسة السيشية جتساعيةفي الذبكات اإل
(, ص 2021,) 2ج 58مجمة البحػث اإلعالمية , جامعة األزىخ , كمية اإلعالم, العـــجد 

 .756-697ص 
ية ــة السيشــيات السسارســـخة عمى أخالقــضخات السؤثــالستغ , "(6) احسج سخور جػدة دمحم( 2)

, باالترال ." دراسة فى السزسػن والقائع –حف والسػاقع الخياضية السرخيةــفى الر
 .2021( , , ) جامعة القاىخة. كمية اإلعالم. قدع الرحافةرسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة 

"الرحافة كسيشة في العالع العخبي واتجاىات الرحفضضغ (3)أحسج بغ عمي الدىخاني ( 3)
نحػىا في عرخ اإلعــالم الجـــجيج ": دراسة مضجانية ,  مجمة جامعة السمظ عبج العديد 

 .74-37م(, ص ص :2020, ) 4, العجد 28ة اآلداب ولعمػم اإلندانية , السجمج ،كمي
البعج الثقافى فى الشقج الخياضى ببعس الرحف القػمية , "(8)( احسج جػدة مدمع 4)

السرخية : دراسة تحمضمية" , رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة , )جامعة بشيا : كمية التخبية 
 .(2019ة والتخويح , الخياضية , قدع االدارة الخياضي

 
تأثضخ التحػل الخقسى عمى اتجاىات وأخالؾيات القائع  " (1)( جضيان سباق عمى خميفة,5)

دراسة مضجانية :  العسل الرحفى فى مػاقع الرحف اإللکتخونية  باإلترال خالل مسارسة
 " , مجمة البحػث والجراسات اإلعالمية,السعيج TAMفى إشار نسػذج تقبل التکشػلػجيا 

 .45-1, ص ص: 2022, 19العجد 19الجولى العالى لإلعالم بالذخوق,السجمج
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أشخ معالجة التعرب الخياضي في السػاقع الخياضية ", (5)( مشى محسػد الحدضشى6)
السعيج الجولى العالى –مجمة البحػث والجراسات االعالمية , : دراسة تحمضمية اإللکتخونية

 .59-1, ص ص:  2022, 19د , العج 19, السجمج  عالم بالذخوق لإل
ور اإلعالم الخياضي االلكتخوني في تذكضل اتجاىات , " د (7)( محسػد ياسضغ صادق7)

ية السعاصخة بجسيػرية مرخ العخبية : الخأي العام الخياضي نحػ القزايا واألحجاث الخياض
لتخبية دراسة تحمضمية ومضجانية", رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة , )جامعة السشيا : كمية ا

 (.2020الخياضية , قدع االدارة الخياضية , 
, "واقع أخالؾيات الشذخ عمى مػاقع التػاصل االجتساعي (4)( دمحم فخح كخم هللا وؾيع هللا 8)

األخبار نسػذجا(: دراسة  في أوقات األزمات )أخالؾيات التعامل مع مرادر
-بخلضغ ,مجمة دولية محكسة ,يشي العخباقخ ػ السخكد الجيس,اإلعالمية مضجانية,مجمةالجارسات

   .65-52ص صم: 2019العجد التاسع نػفسبخ -ألسانيا
, األشخ الخبخية لالنتفاضة الفمدصضشية وتأثضخاتيا السعخؼية (12)( دمحم سعج احسج ابخاـيع 9)

والػججانية عمى قخاءة الرحف , دراسة مقجمة لمسؤتسخ العمسى الدشػى الثامغ لكمية 
,ص 2002اىخة , تحت عشػان " اإلعالم وصػرة العخب والسدمسضغ " , االعالم , جامعة الق

 .57-1ص:
, " دور مسارسة أخالؾيات ميشة الرحافة الخياضية فى الجدائخ مغ  (10)( عادل دمحمى10)

وجية نطخ الرحفضضغ " : دراسة مضجانية لجار الرحافة بػالية السدضخة بالجدائخ, رسالة 
 بػضياف, معيج عمػم وتقشيات الشذاشات البجنية ماجدتضخ غضخ مشذػرة )جامعة دمحم

 م.2017قدع اإلعالم واالترال الخياضصى (, –والخياضية 
, األشخ االخبخية لجور الجياز السخكدى لمسحاسبات (11)عال ابخاـيع يػسف مشرػر (11)

دراسة لمسزسػن و القائع باالترال فى عضشة مغ الرحف : الخقابى فى الرحافة السرخية
رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة , ,  2010حتى يشايخ  2004مية فى الفتخة مغ الضػ 

 (.2015 ,كمية االعالم , قدع الرحافة : جامعة القاىخة )
 الكتب : -2
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, الخبخ والسقال الرحفى نطخيا وعسميا , العخبى لمشذخ (22)( ابخاـيع احسج ابخاـيع 1)
 م.2009والتػزيع , القاىخة ,

, " فغ التحخيخ الرحفى لمجخائج  (23),محسػد عمع الجيغ( لضمى عبج السجضج2)
 .50, ص  2004والسجالت",الدحاب لمشذخوالتػزيع ,

, ص: 2005الرحافة ,أثاجخاؼيظ ىاوس , لى إ لخديلا, "(21) وركدي عىري( 3)
 . 24و23
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