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 " دور القٌىاث التليفزيىًيت فى التصدي للشائؼاث وًشر املؼلىهاث الصحيحت "
 حسام حمود ػبد اللطيف أبى الؼالالباحث/

 جبِؼخ إٌّصٛسح     -ٚاٌز١ٍفض٠ْٛفٟ ا٢داة لسُ اإلػالَ شؼجخ اإلراػخ  اٌذوزٛساحٌذسجخ      

 إشخاف
 أ.د/حمود هؼىض إبراهين

الدراصات العليا  أصتاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية

 جامعة عيه شمش –للطفولة 

 

 د/ والء إبراهين ػبد احلويد حساى 
 جامعة المنصورة –مدرس اإلذاعة والتليفزيون 

 

 هقدهت
شيج الشرف الثانى مغ القخف العذخيغ تصػرات تكشػلػجية كبيخة تصػرت معيا نطع      

خوني نتيجة التداوج بيغ االتراؿ بذكل كبيخ فطيخ مجتسع السعمػمات واإلعالـ اإللكت
تكشػلػجيا االتراؿ الفزائية بسا لجييا مغ قجرة فائقة عمى تجاوز حجود الدماف والسكاف. 
وضيػر ما يدسى باإلعالـ اإللكتخوني أو اإلعالـ البجيل وتعج الذائعات أحج السذكالت التى 

االجتساعية  تغحت عمى اإلعالـ اإللكتخوني والذبكات االفتخاضية وأثخت فى كافة الشطع
لقجرتيا عمى االنتذار والتجاوؿ والشسػ وانتقمت الذائعة مغ خالؿ الفع إلى وسائل مكتػبة 
وصػتية وصػر وأدوات وعبارات استحجثيا مػاقع التػاصل االجتساعي ليذ ىحا فقط حيث 
أصبحت إحجى أدوات الحخب الحجيثة ، وتشجرج ضسغ ما يدسى ) الجيل الخابع ( مغ 

ى تعج ؼيو الذائعات أحج األساليب السيسة فى بمػغ أىجاؼ ىحه الحخوب ، الحخوب ، والح
وبالتالي فإف تخويج الذائعات فى قزية معيشة ال يتع عذػائي ، بل إف أجيدة كبخى وسيادية 
تابعة لبعس الجوؿ تقـػ بإدارة ىحا الشػع مغ الحخوب مغ خالؿ التخويج لبعس الذائعات ، 

ثيخ شجيج الخصػرة عمى الشػاحي الدياسية واالقترادية لسا تتستع بو األخيخة مغ تأ
واالجتساعية ، إذ قج تؤثخ شائعة ما سمبًا عمى اقتراد الجولة  ، وُتديع فى إعالف إفالسيا ، 
فزاًل عغ الذائعات الدياسية التى مغ السسكغ أف تؤدى إلى اضصخابات وقالقل داخل 

  الجولة الػاحجة ، أو بيغ الجوؿ وبعزيا بعزًا .
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وفى ضل السخحمة الخاىشة وما مخت بو مرخنا مغ أحجاث وحالة مغ الحخاؾ الدياسي وأصبح 
الحجيث فى الدياسة ىػ السجاؿ الذائع فى كل الحػارات السجتسعية وضيػر ما يدسى 
برحافة السػاشغ عغ شخيق شبكات التػاصل تػلجت بيئة خربة النتذار الذائعة وتجاوليا 

والسعمػمات  ءأتاحت تمظ الذبكات مشبخًا إعالميًا لتبادؿ األثخابيغ السػاششيغ كافة حيث 
والتعبيخ عغ الخأي وتخممت الذائعة وسط تمظ البيئة حيث وججت مشبخًا لتخويج الدسـػ 
واألفكار الدمبية بيغ األفخاد والجيات والسؤسدات بل تصػرت الذائعة لتكػف مرجرًا لألخبار 

و قمة التراريح الخسسية أو عجـ التعميق عمى الغيخ رسسية وخز وصافى حالة غياب أ
األحجاث مغ جانب وسائل اإلعالـ أو الجيات السخترة لع كاف لحلظ أثخ عمى االتجاىات 
الدياسية لمذباب بل أصبحت الذائعة أداة لمزغػط الشفدية لسدتخجمي تمظ الذبكات والتي 

ئعات مسا يؤثخ عمى أمغ يتدايج عجدىع يػما تمػ اآلخخ حيث يتعخضػا لكع ىائل مغ الذا
وسالمة السجتسع . لحا بخزت ضخورة االىتساـ بجراسة دور القشػات التميفديػنية فى الترجي 
لتمظ الذائعات وتفشيجىا وإزالة سػء الفيع التى يحيط بيا بجانب الجور التػعػي بخصػرة 

 تجاوليا بيغ أفخاد السجتسع.
 -الدراساث السابقت: 

دراسات سابقة عجيجة  ىالتعسق في السذكمة البحثية تع الخجػع إلحخصًا مغ الباحث عمى    
غيخ مباشخ بسػضػع الخسالة لالستفادة  سػاء عخبية أو أجشبية مختبصة بذكل مباشخ أو

 ببعس الجػانب التي تشاولتيا في إجخاء ىحه الجراسة ويسكغ عخض ىحه الجراسات مغ خالؿ

 التميفديػنية فى نذخ السعخفة الجسيػردور القشػات و  الذائعاتب الجراسات الستعمقة
  :الجراسات الستعمقة بتشاول الذائعات-أواًل 
 الججيج اإلعالم في" الخقسية الفبخكة" مخاطخ (1) (0201دراسة استقالل دمحم العازمي ) (1)

  "نسهذًجا" االجتساعي التهاصل وسائل عبخ کهرونا جائحة
 إلى تقػد قج التي الججيج، واإلعالـ ةالخقسي الفبخكة بسخاشخ التعخيف إلى الجراسة شخقت
 بيغ مغ- الجراسة وىجفت االجتساعي، التػاصل وسائل عمى الديصخة فييا ترعب مخحمة
 انتذار أزمة ضل في خاصة الخقسية، الفبخكة مخاشخ عمى الزػء تدميط إلى -أىجافيا
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 مدسياتو،و  الججيج اإلعالـ مفيـػ: الجراسة العالع، وتزسشت تجتاح التي کػرونا فيخوس
 الخقسية، الفبخكة ومخاشخ االجتساعي، التػاصل وسائل وأىع االجتساعي، التػاصل ووسائل
 الحجيث أيًزا الجراسة وتزسشت کػرونا، لجائحة االجتساعي التػاصل وسائل تعخضت وکيف

 واألخبار لمذائعات الترجي وكيؽية کػرونا، جائحة حػؿ السفبخكة واألخبار الذائعات عغ
 .الخصيغ اإلعالـ عػدة إلى والجعػة کػرونا، لقاحات حػؿ السفبخكة
 :أىسيا الشتائج، من عجد إلى الجراسة وتهصمت

 الحخب عرخ في وأصبحشا انتيى، قج األعجاء بيغ السباشخة السػاجية عرخ أكجت الشتائج أف 
 متابعة دوف  الججيج اإلعالـ وأف والجوؿ، والجساعات األفخاد أفعاؿ في تتحكع التي اإللكتخونية
 .والحخوب والصائؽية الفئػية دوامة في العالع يغخؽ  قج ومحاسبة

 وسائل عمى الخقابي الجور تعديد ضخورة: بيشيا مغ التػصيات، ببعس الجراسة خخجت 
 السشذػر السحتػى  مغ والتحقق والسجتسع، والسؤسدات األسخة صعيج عمى الججيج اإلعالـ

 عمى القائسيغ وتذجيع الستمقي، عمى خاشخهم مغ لمحج االجتساعي، التػاصل وسائل عمى
ية العشف يعدز أف يسکغ ما حجب عمى االجتساعي التػاصل وسائل إدارة  والفخقة والكخـا

 .السجتسعات في والتذخذـ
 في العامة العالقات بعشهان فاعمية( 0)( 0202) بدراسة أميخة زعدع، داليا أحسج عبج الهىا (0)

الحىشية،  الرهرة بتحدين وعالقتيا السرخية كهميةالح بالسؤسدات لمذائعات الترجي
 دراسة تجخيبية. 

الحكػمية،  السؤسدات صػرة عمى وخصػرتيا الذائعات، شبيعة عمى ىجفت الجراسة التعخؼ
 العالقات أنذصة تأثيخ عغ لمذائعات، والكذف لمترجي العامة العالقات فاعمية تأثيخ ورصج
الحكػميةػ، واعتسجت الجراسة عمى السشيج  السؤسدات داخل الحىشية الرػرة تحديغ في العامة

 الحكػمية، السؤسدات ألخبار مجسعة ألخبار فيجيػىات عمى الجراسة تصبيق التجخيبي، تع
وقج تهصمت الجراسة  مفخدة، 20الذباب غيخ الستابعيغ لتمظ األخبار وبمغ عجدىع  وجسيػر

 إلى مجسهعة من الشتائج، أبخزىا:



 اٌجبدش/دسبَ دمحم ػجذ اٌٍط١ف أثٛ اٌؼال

 

 بحهث كمية اآلداب  مجمة 
 

5 

 لمفخد، والثقاؼية السعخؼية البشية عمى يؤثخ سميع بذكل السعمػمات تؿباؿاس أف الشتائج تذيخ 
 ثع األحجاث ومغ بسجخيات معخفتو عمى بالدمب تؤثخ الرحيحة لمسعمػمات الفخد تعخض وقمة
 .لمسؤسدات الحىشية الرػرة عمى تؤثخ

 اجسةمي دوف  الرحيحة السعمػمات ونذخ الذائعة نفي استخاتيجية العامة العالقات اتبعت 
 السدتيجؼ الجسيػر لجى وأبصاليا الذائعة نفي في التأثيخ بالغ لو كاف مسا الذائعة، مخوج
 مغ يديج الحكػمية السؤسدات ألخبار األفخاد تعخض مرجرىا، وأف قمة عمى القزاء دوف 

 والحقائق بالسعمػمات غشية داللية شبكة يستمكػف  أخخيغ أفخاد وبيغ بيشيع السعخؼية االختالفات
 .الستشػعة سفاـيعوال

 الباحثتاف حخص وقج واستيعابو، لو االنتباه ضعف ضعيفاً  السثيخ كاف كمسا أنو الشتائج أشارت 
 السؤسدات حػؿ ونفييا الذائعات الستشاولة لألخبار االنتباه جحب عػامل كافة تػفيخ عمى

 .السعخفي تأثيخه ويدداد السذاىج انتباه يجحب الجراسة، لكي عيشو الحكػمية
 مغ زاد مسا القميل، السعمػماتي الدياؽ ذات البرخية السعمػمات عمى أكثخ السذاىج درك 

 الفخد تعخض كمسا أنو الشتائج لجيو، وأكجت االجتساعي التػاصل شبكات عمى األخبار فاعمية
 .أفزل بذكل لجيو لمسؤسدات الحىشية الرػرة تتحدغ وصحيح كثيف بذكل لمسعمػمات

 کسا السرخية لمجولة اإلعالمية الرهرة سسات (3) (0202دراسة مشال عبجه مشرهر ) (3)
  (تحميمية دراسة) لسرخ السعادية بالقشهات الذائعات تعديا
 وتحجيج لسرخ السعادية القشػات تقجميا کسا مرخ صػرة مالمح وصف إلى الجراسة ىجفت

 قامت ية،الػصؽ الجراسات إلى الجراسة القشػات وتشتسي بتمظ انتذاًرا الذائعات أنػاع أثخ
 وبخنامج الذخؽ، بقشاة( معتد مع) بخنامج: بخامج، ىي ثالثة مزسػف  بتحميل خالليا الباحثة

 لكل حمقة12بػاقع مکسميغ، بقشاة( الشيارده مرخ) وبخنامج الجديخة، بقشاة( الخبخ وراء ما)
 .30/6/2019 إلى2019/ 1/3 مغ الفتخة في بخنامج، وذلظ

 ىسيا:نتائج أ عجة إلى الجراسة وتهصمت
 لسرخ السعادية القشػات سعت التي الذائعات أنػاع مقجمة في الدياسية الذائعات أف 

 وجاءت ،%43.7 بشدبة االقترادية الذائعات يمييا ،%50.8 بشدبة جاءت حيث لتخويجيا
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 (الجراسة فتخة خالؿ) السعادية القشػات عبخ ليا التخويج تع التي الدياسية الذائعات أبخز
 ججيجة بثػرة السػاششيغ وؾياـ الجستػرية لمتعجيالت السرخي  الذعب مغ لبيةالغا رفس شائعة
 %.19.1بشدبة وذلظ بدببيا

 الفداد انتذار ىى القشػات تمک عبخ مرخ عغ السقجمة الدمبية الرػرة مالمح كانت أبخز 
 مقجمة في الذخؽ  قشاة و کانت ،%35.2 بشدبة وذلظ الجولة بسؤسدات والسالي الدياسي
 الجيسقخاشية ، ويمييا غياب%37.0 بشدبة وذلظ مرخ في الفداد عمى ركدت التي القشػات
 .اإلنداف حقػؽ  انتياؾ ثع بسرخ

 عبخ مرخ عغ اإلعالمية الرػرة شّکمت التي الفاعمة القػى  مقجمة في الديدي الخئيذ کاف 
 السحب ربالجيكتاتػ  وصفو عشو قّجمتيا التي الدمبية الرػرة مالمح أبخز وکانت القشػات، تمک

 السعادية القشػات مقجمة في مکسميغ قشاة کانت ، وقج% ،%41.2 ندبتيا بمغت حيث لمدمصة
 .تمظ الرػرة عمى ركدت التي

 
حهل مجى تفهق صحافة السهاطن عمى   (4) ( 0219وآخخون )   Jing Zeng دراسة  (4)

  Weiboمدتخجمي تظبيق   الريشي الرحافة السيشية فى دحض الذائعات  من الهاقع  
  ، نسهذجا 0215بعج انفجارات تيانجين  ،

ىجؼ ىحا البحث إلى معخفة كيؽية مداىسة السػاششيغ فى التحقق مغ الذائعات 
تمظ الجراسة عمى دراسة الحالة  واعتسجت الريغ،فى  االجتساعيعمى شبكات التػاصل 

وكيف  ،2015نساذج شبكات التػاصل الريشية حػؿ انفجارات تايجيغ  كأحج Weiboلذبكة 
والتحقق مغ الذائعات  باالنفجارات،كاف لمسػاششيغ دورا فعاال فى دحس الذائعات الستعمقة 

 صحافة السػاشغ  باستخجاـالخسسية 
 أىسيا: الشتائج،من  مجسهعةإلى  البحثوقج تهصل 

  ،أثبتت الجراسة مرجاؾية الذائعات الغيخ رسسية عمى الذائعات الرادرة مغ مرادر رسسية
 خخ فتع الصعغ فى مرجاؾية األنباء الخسسية حػؿ انفجارات تيانجيغوعمى صعيج آ
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  أثبتت الجراسة إلى ضعف أداء شبكات التػاصل االجتساعي متسثمة فى تصبيقWeibo  فى
 التحقق مغ صحة األخبار الدائفة والذائعات السشذػرة عميو.

 سعخفة لمجسيهرالسحهر الثانى : دراسات تشاولت دور القشهات التميفديهنية فى نذخ ال 
 اإلعالم لسحتهى  والدمهكية الشفدية بعشهان التأثيخات (5) (0201دراسة جييان سيج يحيي ) (1)

 السرجر  بسرجاقية وعالقتو کهرونا عن السقجم السخئي
 تعخض خالؿ مغ کػرونا لجائحة والدمػكية الشفدية التأثيخات عمى التعخؼ إلى البحث ىجؼ

 الػصؽية، الجراسات إلى الجراسة ىحه وتشتسي سخئي،ال اإلعالـ لسحتػى  الجامعات شالب
 مغ مفخدة( 500) قػاميا عيشة في الجراسة عيشة وتسثمت السدح، مشيج عمى الجراسة واعتسجت
 الجامعة-أكتػبخ 6-ششصا-األزىخ-القاىخة) الجامعات مغ السرخي  الجامعي الذباب

 مػضػع حػؿ البيانات علجس أساسية كأداة  االستقراء استسارة واستخجمت ،(األمخيكية
 الجراسة.

  -أىسيا:  من الشتائج من العجد إلى التهصل تم
 کػرونا لجائحة الجامعات شالب متابعة مرادر أىع مغ" الحكػمية الخسسية السػاقع" جاءت 

 الرحة وزارة صفحة" ثع ،"العالسية الرحة مشطسة مػقع" يمييا السخئي، اإلعالـ محتػى  عبخ
 االجتساعي". التػاصل مػاقع" جاءت وأخيًخا ،"االجتساعي تػاصلال مػاقع عمى الخسسية

  لجائحة السخئي اإلعالـ محتػى  في السرجر مرجاؾية عمى السؤثخة العػامل أىع تسثمت 
 مرادر عمى االعتساد" ثع ،"والكثيخ القميل مغ بجالً  والشدب األرقاـ إلى االستشاد" کػرونا
 إلى األخبار إسشاد" وأخيًخا ،"األحجاث مغ فعاًل  يقع ابس االستذياد" يمييا ،"ومعمػمة متشػعة

 ."مرادرىا
 وبيغ کػرونا بجائحة السختبصة السخئي اإلعالـ مرجاؾية بيغ إيجابية ارتباشية عالقة تػجج 

 .والدمػكية الشفدية تأثيخاتو
، السدئهلية االجتساعية لمبخامج (6) (0202دراسة حدين خميفة، دمحم شكخي أحسج ) (2)

 في التميفديهن البحخيشي في تشاول أداء الدمظة التذخيعية.الحهارية 
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 في الحػارية لمبخامج االجتساعية السدؤولية أبعاد وتحميل رصج إلى الجراسة ىحه ىجؼ
 الجراسات مغ الجراسة ىحه وتعج التذخيعية، الدمصة أداء تشاوؿ في البحخيشي التميفديػف 
 مغ الحالي الػاقع في ىي کسا معيشة اىخةض وتفديخ وصف تدتيجؼ التي التفديخية الػصؽية

 باستخجاـ وذلظ ومؤثخات، عشاصخ مغ ؼيو بسا لمسػضػع والتفريمية العامة الخرائز حيث
 اإلعالمي السدح مشيج عمى الجراسة البحث، واعتسجت إجخاءات جافة في العمسي السشيج

 في ىي کسا مفةالسخت أبعاده ووصف ومكػناتو سساتو وتػضيح السػضػع بشية تحميل بػية
 الحػارية البخامج لسحتػى  الستعسق التحميل خالؿ مغ الکيفي التحميل أيًزا وّضفت کسا الػاقع،
 الػصف يتيح ما وىػ التفريمية، والسقػالت الخئيدة األشخوحات يػضح بسا الجراسة عيشة

( ٤٢) مغ الجراسة عيشة وتكػنت مػضػعية، أسذ عمى واالستجالؿ واالستشتاج والتفديخ
 البخىشة، ومدار األشخوحات، وتحميل السزسػف، تحميل استسارة الباحثاف واستخجـ حمقة،

 .الجراسة بيانات لجسع كأدوات الخئيدة والكمسات
 إلى مجسهعة من الشتائج، أبخزىا: الجراسة نتائج وتهصمت

  اءاألد تشاوؿ عشج االجتساعية بسدؤولياتيا کبيخ التداـ لجييا کاف الحػارية البخامج أف 
 االجتساعية. السدؤولية مؿياس أبعاد كافة عمى التذخيعي

 القػانيغ سمدمة عبخ البحخيغ مسمكة تعيذيا التي التذخيعية الشيزة إلى أيًزا الشتائج أشارت 
 سيادة واحتخاـ السؤسدات دولة مفيػـ ورّسخت السجاالت، كافة في الشيػض إلى أدت التي

 ومكتدباتيا مشجداتيا وحساية السسمكة سيادة عمى الحفاظ بجانب القزاء واستقالؿ القانػف 
 السخأة، وتسكيغ السجني السجتسع دور وفّعمت الدياسية، السذاركة مغ وعّدزت الػششية،
 بسا البحخيغ في العسل بيئة ودعست الدمسي، والتعاير والحخيات الحقػؽ  حساية في وساىست

 البيئة حساية تذخيعات إلى إلضافةبا والسدتيمظ، السشافدة وحساية السشازعات تدػية يزسغ
 .استجامتيا يزسغ بسا عمييا والحفاظ

 دور البخامج العمسية فى نذخ الثقافة السعمهماتية:  (7)( 0217دراسة سشاء خجيم ) (3)
سعت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى البخامج ودورىا فى نػعية ونذخ الثقافة 

تكشػلػجية تعسل عمى بث روح اإلبجاع السعمػماتية مغ خالؿ ما تقجمو مغ محتػيات عمسية 
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واالبتكار باإلضافة إلى دعع التفكيخ العمسي وبشاء مجتسع معخفة والتػاصل بيغ مشتج السعخفة 
وممقييا والتعخؼ عمى خرائز السزاميغ السعمػماتية، وردد أىع سسات الفاعميغ القائسيغ 

البخنامج لتحؿيقيا والقػالب  والتعخؼ عمى األىجاؼ التى يدعى Jill Techعمى تقجيع بخنامج 
حمقات  6الفشية التى أبخز فييا البخنامج واستخجمت أسمػب تحميل السزسػف وبمغت العيشة 

 لسجة شيخيغ.
 وتهصمت الجراسة إلى:

  أىسية دور القشػات التميفديػنية فى محػ األمية السعمػماتية وستخ الػعي وتذجيع اإلبجاع
 واالبتكار 

  رة الؿياـ بقشػات متخررة فى اإلعالـ العمسي كسا أوصت الجراسة بزخو 
 

دور التميفديهن حهل  National Science Foundation (0215)(8) (NSF) دراسة (4)
 فى الحرهل عمى السعمهمات حهل العمهم التكشهلهجية

سعت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى دور التميفديػف فى الحرػؿ عمى السعمػمات 
سي ىحه الجراسة إلى الجراسات الػصؽية وتع تصبيقيا عمى عيشة حػؿ العمـػ التكشػلػجية تشت

 مفخدة.  200قػاميا 
 وتهصمت إلى عجد من الشتائج من أىسيا

  أف السبحػثػف يعتسجوف بذكل رئيدي عمى التميفديػف فى الحرػؿ عمى السعمػمات حػؿ
.  العمـػ

  ميو االنتخنت بشدبة % وي39أف السبحػثػف يعتسجوف عمى التكشػلػجيا الحجيثة وذلظ بشدبة
 %.10% ثع السجالت العمسية 11% ويميو الرحف بشدبة 23

 التؼليق ػلى الدراساث السابقت : 
الحع الباحث أثشاء استعخاضو لمتخاث األجشبي والسرخي حػؿ الذائعات أف أدبيات البحث  (1

الخاصة بالذائعات كاف اليجؼ بيشيع متقارب وىػ دراسة الذائعات بذكل عاـ وسخعة 
 تذارىا وارتباشيا باألزمات وقج استخجمت مشاىج متقاربة وىػ مشيج السدح. ان
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تبيغ لمباحث أف معطع الجراسات الحجيثة تشاولت الذائعات اإللكتخونية فى وسائل التػاصل  (2
 االجتساعي تمييا الذائعات فى الرحافة ووسائل اإلعالـ األخخى. 

مات التى يستمكيا الفخد عغ مػضػع اتفقت معطع الجراسات الدابقة عمى أف حجع السعمػ  (3
الذائعة يعج عاماًل رئيدًا فى قبػؿ أو رفس الذائعة فكمسا زادت السعمػمات كتاف السيل أكثخ 
لخفس الذائعة وىشا بخز أىسية الجراسة فى إلغاء الزػء عمى دور التميفديػف فى إعجاد الفخد 

 تمظ الذائعة. بالسعمػمات حػؿ الذائعة وتصػيخ البخامج مغ أجل الترجي ل
أف األفخاد أو أكثخ مثاًل لمذائعات التى تتفق  العمسياتفق بعس الباحثيغ فى أدبيات البحث  (4

مع ميػليع ومعتقجاتيع حتى لػ كانت خاشئة إذا تػافقت الذائعة مع السيػؿ والسعتقجات يفتح 
يخ كخة الثمج السجاؿ لتأثيخ كخة الثمج ويتجاخل أفكار قجيسة مع األفكار الحجيثة ويتػقف تأث

 الذائعة.عمى حدب قجرتو فى تحميل 
 أوجه االستفادة هي الدراساث السابقت 

 تحجيج وبمػرة وصياغة مذكمة الجراسة. (1
تحجيج الشطخيات التى اعتسجت عمييا الجراسة وتحجيج نػع العيشة السشاسبة والسشيج السشاسب  (2

 لمجراسة  
 ميل السزسػف تحجيج شبيعة بعس األسئمة فى صحيفة االستقراء وتح (3
 محاولة تحخى األسئمة واالتجاىات التى لع تغصييا الجراسات الدابقة.  (4
الػقػؼ عمى أىع السعاييخ التى تدتشج إلييا الجراسة فى محاولة الػصػؿ إلى الحكع عمى  (5

 الفػرية.  –التػازف  –الجقة  –الػسيمة اإلعالمية مغ حيث السػضػعية 
 عمسية.تعسيق مذكمة البحث وصياغة الفخوض ال (6
 كيؽية وضع فخوض وتداؤالت الجراسة.  (7
التعخؼ عمى كيؽية تحجيج حجع العيشة واختيار مشيج البحث السشاسب والتعخؼ عمى األدوات  (8

 البحثية وكيؽية االستفادة مشيا وتػضيفيا لخجمة ىحه الجراسة. 
 معخفة األساليب اإلحرائية السشاسبة لرياغة نتائج الجراسة السيجانية (9
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 است هشكلت الدر
في ضل ما أبخزتو الجراسات الدابقة مغ دور ميع لمتميفديػف كػسيمة تحطى بستابعة        

الجسيػر، وما تؤديو مغ وضائف في السجتسع، وكحلظ ما تعانيو السجتسعات في العرخ 
تصػر وسائل ، و وزيادة رواد مػاقع التػاصل ،انتذار اليػاتف الحكيةو  الحالي مغ الذائعات،

وبجانب األمية الثقاؼية  ،أدوات حخوب الجيل الخابع ىحجإجعل مغ الذائعات  تيال ،االتراؿ
تعج نتيجة شبيعية مغ نتائج التعميع  التيوخاصة الجامعييغ  ،التى يتسيد معطع أفخاد السجتسع

لسؤسدات التشذئة االجتساعية والشاتج  التخبػي فى السؤسدات التعميسية وضعف الجور  التمقيشي
جابة لعجمة التكشػلػجيا الدخيعة والستصػرة يػمًا تمػ اآلخخ ومع الذخرية عغ تأخخ االست

تتبمهر ، السرخية التى تتسيد بانترار العاشفة فى معطع األحػاؿ عمى العقالنية والسشصق
الترجي لمذائعات  يدور القشهات التميفديهنية ف مذكمة الجراسة في سعييا لمتعخف عمى

 .ونذخ السعمهمات الرحيحة
 ت الدراست:أهوي

تدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا مغ عجـ غدارة الجراسات الدابقة التى أجخيت حػؿ البخامج  (1
التميفديػنية السرخية التى ترجت الذائعات مػاقع التػاصل االجتساعي نطخ لحجاثة ىحه 
الشػعية مغ البخامج وبحلظ لع تشل حطيا مغ الجراسة والبحث والتحميل العمسي الستعسق الحي 

أيجيشا عمى شبيعة الجور الفعمي التى تقـػ بو تمظ البخامج فى الترجي لمذائعات وسط  يزع
 الزغػط التى يتعخض ليا القائع باالتراؿ.

أىسية دراسة الذائعات بدبب التأثيخ الكبيخ التى تحجثو عمى السجتسعات فسغ خالليا تتبجؿ  (2
ئيع ألوشانيع مسا يؤثخ عمى استقخار أراء األفخاد وتتغيخ مػافقتيع وعالقتيع وتفاعالتيع وانتسا

 السجتسعات. 
أىسية دراسة الكيؽية التى ترجت بيا القشػات التميفديػنية محل الجراسة فى الترجي  (3

 الذائعات.
تتزسغ تغيخات اجتساعية شاممة  والتيأىسية السخحمة التى تسخ بيا السجتسع السرخ  (4

وتػابعيا  الجوليالسدتػى  وتحػالت سياسية ليذ عمى السدتػى السحمى فقط بل عمى
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جعل لمذائعات مشاخًا خربًا لالنتذار  الحيتحجيجيات مغ مجسػعات الزغػط الجيشية األمخ 
  والتأثيخ

 –إف دراسة الذائعات وفيسيا والتعخؼ عمى أشكاليا ومرادرىا وأساليب تفاعل الجسيػر  (5
خ بسثابة جانب معيا بعج التعخض لمبخامج التى تعسل عمى تفشيج ودحس الذائعات يعتب

وتكثيف الجيػد أو تغيخ  العالجيتذخيز يداىع فى الجور األكبخ مغ الجانب 
االستخاتيجيات أو معخفة نتائج استخاتيجيات اإلعالـ السرخى فى مػاجية خصخ انتذار 

 .الذائعات فى السجتسع السرخى 
 :الدراست دافأه

دور القشػات  ؼ عمىتيجؼ الجراسة إلى تحقيق ىجؼ رئيذ يتسثل في محاولة التعخ 
، ويشبثق عشو األىجاؼ الفخعية الترجي لمذائعات ونذخ السعمػمات الرحيحة يالتميفديػنية ف

 اآلتية:
القػالب الفشية السدتخجمة في عخض القزايا الستعمقة بالذائعة بالبخامج التعخؼ عمى  (1

 التمفديػنية محل الجراسة.
القزايا  يئعات، واألشخ السدتخجمة فعشاصخ اإلبخاز السدتخجمة في الترجي لمذاتحجيج  (2

 محل الجراسة. جالستعمقة بالذائعات بالبخام
 استخاتيجيات تعامل البخامج الحػارية محل الجراسة مع الذائعات التي تترجي ليا.رصج  (3
اتجاه السعالجة في عخض القزايا الستعمقة بالذائعات التي تشاولتيا البخامج الكذف عغ  (4

 الحػارية محل الجراسة.
االستساالت السدتخجمة في عخض البخامج الحػارية لمقزايا الستعمقة بالترجي التعخؼ عمى  (5

 لمذائعات ونذخ السعمػمات الرحيحة لجى الجسيػر السرخي.
 اإلطار الٌظري للدراست
 نغخية انتقال الذائعات:  

( إحجى أىع  rumor transmission theoryتعج نطخية انتقاؿ الذائعات ) 
تى تفدخ حخكة انتقاؿ الذائعات بيغ األفخاد وكيؽية استؿباليع ليا حيث اعتسج الشطخيات ال
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 Critical abilityعمى مفيـػ ) القجرات الشقجية  Taylor Buckner (1965 )تايمػر باكشخ 
( فى ترشيف األفخاد إلى ثالث مجسػعات فى عالقتيع مع الذائعات ) السجسػعة الشاقجة ( 

 (9)ة ( و ) السجسػعة الشاقمة (و ) السجسػعة غيخ الشاقج
 Chorusاعتسج باكشخ فى بشاء نطخيتو عمى األساس الشطخي الحي وضعو كػراس 

( الحى يتبشى مفيػـ الحذ الشقجي حيث استخجمو كػراس لػصف مجى استعجاد الفخد 1953)
حيث أكج أف ارتفاع أو انخفاض مدتػى الحذ الشقجي لجى الفخد  (10)لقبػؿ ونذخ الذائعات 

ىػ الحى يحجد مػقفو مغ الذائعة فإذا ارتفع مدتػى الحذ الشقجي لجى الفخد قل احتساؿ قبػؿ 
ونقل الذائعات والعكذ إذا انخفس الحذ الشقجي لجى الفخد زاد احتساؿ قبػؿ ونقل الذائعات 

 .(11) 
أف الشقج فى جػىخة ىػ مجسػعة مغ العسميات الحىشية التى تدتيجؼ تقييع بعس 

ػمات واألفكار والطػاىخ،  فالشقاد يدتخجمػف ما لجييع مغ ؾيع ومعاييخ وأفكار الحقائق ومعم
ومعمػمات وىحا االستخجاـ كثيخًا ما يكػف عبارة عغ تصبيق وتػضيف لمسعارؼ واألفكار 

  (12)الججيجة فى فيع الػاقع وتحجيج السذكالت االجتساعية وفيع التشاقزات . 
ادؼ يقـػ عمى ميارات معخؼية خاصة باالستجالؿ التفكيخ الشاقج بأنو " نذاط عقمي ى

والحي يؤدى بجوره نتائج جيجة فى التفديخ وإخزاع السعمػمات والبيانات العمسية لإلفخاز 
والتحميل وإدراؾ معاني السعمػمات وإصجار أحكاـ متسيدة عمى ىحه السعمػمات مغ خالؿ 

عالقة الرحيح دوف تصخؼ فى التقػيع، فزاًل عغ الجقة فى فحز الحقائق وإدراؾ إشار ال
 (13)الخأي أو التأثخ بالشػاحي العاشؽية أو اآلراء التقميجية الذائعة. 

 ترشيف باكشخ وفقًا لمقجرات الشقجية:
ووفقًا لشطخية انتقاؿ الذائعات حجد باكشخ ثالث مجسػعات النتقاؿ الذائعات ، 

ة جيجة عغ مػضػع الذائعة السجسػعة األولى السجسػعة الشاقجة ، وىى مجسػعة تستمظ معخف
ولجييا خبخة شخرية مباشخة وخمؽية فكخية وإيزًا مجسػعة مغ الخبخات التى تسكشيا مغ 
وضع إشار معخفي خاص بسػضػع الذائعة األمخ الحى يجعميا قادرة عمى التفخيق بيغ 
الحؿيقي والسديف وأفخاد ىحه السجسػعة يشقمػف فقط الجدء الحؿيقي مغ الذائعة ، أما 
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سجسػعة غيخ الشاقجة فتزع مغ ليذ ليع معمػمات كاؼية أو أدلة عغ مػضػع الذائعة ال
وقجراتيع الشقجية ضعيفة وقج يخجع ذلظ إلى انخفاض مدتػى التعميع والثقافة ويسيل أفخاد ىحه 
السجسػعة عشج نقل الذائعة إلى تعجيميا وتذػيييا فى ضػء أفكارىع ومعتقجاتيع وليذ وفقًا 

ج ، أما السجسػعة الثالثة وىى السجسػعة الشاقمة فالذائعة بالشدبة ألفخاد ىحه لمتفكيخ الشاق
السجسػعة أمخًا مبيسًا ال يست برمو إلشارىع السعخفي ولكشيع يدتستعػف بشقميا حتى وإف 
كانت كحب ، وعشج نقل الذائعة قج يححفػف الجدء غيخ القادريغ عمى فيسو ، وىع السجسػعة 

 (14)لشقل الذائعة وفقًا لمتعميسات التى يسكغ أف تدتجيب 
 فخوض الشغخية: 

وجػد عالقة عكدية بيغ ارتفاع السدتػى السعخفي والخبخات السختبصة بسػضػع الذائعة  (1
 وقبػليا ونقميع لمذائعة.

 وجػد عالقة عكدية بيغ ارتفاع مدتػى التفكيخ الشاقج وقبػؿ الذائعة ونقميا. (2
بيغ أساليب عخض القزايا الستعمقة  لفخوؽ ويػضف الباحث ىحه الشطخية في تحجيج ا

اتجاىات ، والكذف عغ بالذائعات بالبخامج الحػارية محل الجراسة واألشخ السدتخجمة بيا
 ،التغصية الخبخية لمذائعات واستخاتيجيات تعامل البخامج الحػارية محل الجراسة مع الذائعة

واالستساالت السدتخجمة في ، اسةأنػاع الذائعات التي تترجي ليا البخامج محل الجر وتحجيج 
 عخضيا لمقزايا الستعمقة بالترجي لمذائعات.

 تساؤالث الدراست   
القػالب الفشية السدتخجمة في عخض القزايا الستعمقة بالذائعة بالبخامج التمفديػنية محل ما  (1

 ؟الجراسة
ايا القز يعشاصخ اإلبخاز السدتخجمة في الترجي لمذائعات، واألشخ السدتخجمة فما  (2

 ؟محل الجراسة جالستعمقة بالذائعات بالبخام
 ؟استخاتيجيات تعامل البخامج الحػارية محل الجراسة مع الذائعات التي تترجي لياما  (3
اتجاه السعالجة في عخض القزايا الستعمقة بالذائعات التي تشاولتيا البخامج الحػارية محل ما  (4

 ؟الجراسة



 اٌجبدش/دسبَ دمحم ػجذ اٌٍط١ف أثٛ اٌؼال

 

 بحهث كمية اآلداب  مجمة 
 

05 

ج الحػارية لمقزايا الستعمقة بالترجي لمذائعات الستساالت السدتخجمة في عخض البخامما ا (5
 ؟ونذخ السعمػمات الرحيحة لجى الجسيػر السرخي 

  فروض الدراست
 :تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ أساليب عخض القزايا الستعمقة  الفخض األول

 بالذائعات بالبخامج الحػارية محل الجراسة واألشخ السدتخجمة بيا.
 :ج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ اتجاىات التغصية الخبخية لمذائعات تػج الفخض الثاني

 .واستخاتيجيات تعامل البخامج الحػارية محل الجراسة مع الذائعة
 أنػاع الذائعات التي تترجي ليا البخامج محل  يتػجج اختالفات دالة ف: الفخض الثالث

ي عخضيا لمقزايا الستعمقة شائعات وحقائق( واالستساالت السدتخجمة ف-الجراسة )ىسدة وصل
 بالترجي لمذائعات.

 الدراست ًىع
تعج ىحه الجراسة مغ الجراسات والبحػث الػصؽية التي تدتيجؼ وصف السػاقف أو   

الطػاىخ أو األحجاث وجسع الحقائق الجؾيقة عشيا بيجؼ تحجيج الطاىخة أو السػقف أو الحجث 
،حيث تقػـ ىحه الجراسة  (15)اقعية أو الجقةتحجيجًا دؾيقًا ورسع صػرة متكاممة لو تتدع بالػ 

بػصف وتحميل دور القشػات التميفديػنية فى الترجي لمذائعات ونذخ السعمػمات الرحيحة 
 لجى الجسيػر السرخى 

  هٌهج الدراسـت 
.   Content Analysisتدتخجـ ىحه الجراسة السشيج الكسي في دراسات تحميل السزسػف     

سسات تحميل السزسػف حيث يتيح ىحا السشيج لمباحث استخجاـ  أبخز ويعج التحميل الكسي مغ
الصخؽ واألساليب اإلحرائية التي تييئ إلى وجػد تبػيب وترشيف لمفئات وججولة لمػحجات 
وؾياسيا والتعبيخ عغ نتائجيا بؿيع عجدية، تيجؼ إلى التحقق مغ السػضػعية والتقميل مغ 

سي ليحه الجراسة عمى أسمػب تحميل السزسػف الستبع في وقج اعتسج التحميل الك التحيد.أخصاء 
الجراسات اإلعالمية السعشية بسزاميغ السادة اإلعالمية ويعج ىحا السشيج مغ بيغ أىع األساليب 

تحميل السزسػف  ،(16) بخلدػف السدتخجمة في بحػث ودراسات االتراؿ واإلعالـ. ويعخؼ 
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لكسي والسػضػعي والسشيجي لمسحتػى البحث الحي ييجؼ إلى الػصف ا انو أسمػبعمى 
وتػضف الجراسة ىحا السشيج لعخض العشاصخ ، الطاىخ في العسمية االترالية واإلعالمية

، وتحجيج القػالب الفشية القشػات التميفديػنيةفي  الستعمقة بالذائعات واستخاتيجيات الترجي ليا
  واالستساالت واألشخ بذكل كسي، ثع التعميق عمييا.

 التحليليتدراست جمتوغ ال
جسيع البخامج الحػارية السرخية التي تتشاوؿ يتكػف مجتسع الجراسة الحالية مغ       

 الذائعات 
 التحليليتػيٌت الدراست 

 -مغ:  الحالية الجراسة تتكػف عيشة   
 بخنامج شائعات وحقائق عمى قشاة اكدتخ نيػز -
 بخنامج ىسدة وصل عمى قشاة الشيل لألخبار -

لمذائعات وتع اختيار السجة  البخامج تشاوال أكثخ مغ تعتبخ والتي البخامج ىحه ختيارا تع وقج    
 .2020سبتسبخ  1حتى  2020مغ ا يػليػ 

 أسلىب مجغ بياًاث الدراست التحليليت
 تحليل المضمون  أداة 

شخيقة لتحميل الخسائل العمسية باستخجاـ  وىيتحميل السزسػف  أداة استخجمت ىحه الجراسة     
الذكل ما يحقق  أويقة عمسية قائسة عمى السػضػعية وعجـ التحيد ؼيسا يتعمق بالسزسػف شخ 

دور القشػات عغ  لمكذف تحميل السزسػف  بأداة واستعانت الجراسة  الجراسة،الثقة فى نتائج 
وذلظ ي، التميفديػنية فى الترجي لمذائعات ونذخ السعمػمات الرحيحة لجى الجسيػر السرخ 

، القػالب الفشية السدتخجمة في عخض القزايا الستعمقة بالذائعةت تسثل مغ خالؿ عجة فئا
عشاصخ اإلبخاز السدتخجمة في الترجي لمذائعات، واألشخ السدتخجمة فى القزايا الستعمقة و 

استخاتيجيات تعامل البخامج الحػارية محل الجراسة مع الذائعة، وأنػاع الذائعات ، و بالذائعات
ه السعالجة في عخض القزايا الستعمقة بالذائعات التي تشاولتيا البخامج اتجا، و التي تترجي ليا

 .االستساالت السدتخجمة، و الحػارية محل الجراسة
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 املؼاجلت اإلحصائيت للبياًاث:
إلى الحاسب اآللي، ثع  -بعج تخميدىا –بعج االنتياء مغ جسع بيانات الجراسة، تع إدخاليا    

اج الشتائج اإلحرائية باستخجاـ البخنامج اإلحرائي جخت معالجتيا وتحميميا، واستخخ 
(SPSS Statistical Package for the Social Sciences الحدمة اإلحرائية" )

 اإلحرائية التالية: لمعمـػ االجتساعية " وذلظ بالمجػء إلى السعامالت واالختبارات والسعالجات
  والنسب المئوية التكرارات  (1)
  معامل ارتباط بيرسون (2)
 (T Testتبار )ت( )اخ (3)
 (Anovaاختبار نسبة ف ) (4)

 -والً الٌتائج الؼاهت للدراست التحليليت:أ
 الحمقات التي تم تحميميا في فتخة الجراسة وذات صمة لمترجي لمذائعات  عجد 

 (1)ججول رقم
 التي تم تحميميا في فتخة الجراسة وذات صمة لمترجي لمذائعاتالحمقات عجد 

 اٌجشاِج
 ػذد اٌذٍمبد

 % ن

 %8558 91 ثشٔبِج ّ٘ضح ٚصً

 %1452 15 ثشٔبِج شبئؼبد ٚدمبئك

 %100 106 اٌّجّٛع

التي تم تحميميا في فتخة الجراسة  الحمقاتعجد تذيخ معظيات الججول الدابق إلي       
 -:وذات صمة لمترجي لمذائعات

التي تع و  حمقة 91تذيخ نتائج الججوؿ الدابق إلي أف عجد حمقات بخنامج "ىسدة وصل"   
، بيشسا عجد لمترجي لمذائعات بالسػضػعات الستعمقة تحميميا في فتخة الجراسة وذات صمة

حمقة خالؿ فتخة التحميل التي قاـ بيا الباحث أثشاء  15حمقات بخنامج "شائعات وحقائق" 
 دراستو. 
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 ىسػػدة وصػػل ىػػػ بخنػػامج يػػػػمي بخنػػامجويخجػػع الفػػارؽ فػػي أعػػجاد بخنػػامجي التحميػػل أف       
لمتػاصػػػػل االجتسػػػػاعي عػػػػغ شخيػػػػق شػػػػخح قزػػػػػية مجتسعيػػػػة لمسشاقذػػػػة عػػػػغ شخيػػػػق التػاصػػػػػل 

ممػػيغ، بيشسػػا بخنػػامج شػػائعات وحقػػائق ىػػػ االجتسػػاعي والسػػجاخالت الياتؽيػػة مػػع الخبػػخاء والسح
ييػتع بخصػج الذػائعات التػي يػتع تدػػيقيا عمػى وسػائل التػاصػل بخنامج يحاع أسػبػعيًا والبخنػامج 

خباريػػة والقشػػػات التميفديػنيػػة، فػػي جسيػػع السجػػاالت، حيػػث يفشػػجىا ويػػخد االجتسػػاعي والسػاقػػع اإل
عمييا بكل ميشية عبخ محمميغ ومتخرريغ في جحور الذائعات وكيؽيػة مػاجيتيػا، باإلضػافة 

يخكػػد البخنػػامج عمػػى الذػػائعات التػػي تذػػغل بػػاؿ قصػػاع و  إلػػى تتبػػع الذػػائعات ومرػػجر إشالقيػػا
عات الستعمقػػة بالذخرػػيات العامػػة والسػػؤثخة وصػػشاع القػػخار كبيػػخ مػػغ الػػخأي العػػاـ، وأيًزػػا الذػػائ

 .في الجولة
 بحمقات البخامج محل الجراسة ذات صمة لمترجي لمذائعاتالسهاد  عجد 

 (2جذٚي سلُ)

 اٌزٟ رُ رذ١ٍٍٙب فٟ فزشح اٌذساسخ ػذد اٌّٛاد راد صٍخ ثبٌشبئؼبد 

 اٌّٛاد راد صٍخ ٌٍزصذٞ ٌٍشبئؼبد اٌجشاِج

 % ن

 55 220 ٚصً ثشٔبِج ّ٘ضح

 45 180 ثشٔبِج شبئؼبد ٚدمبئك

 %100 400 اٌّجّٛع

عجد السهاد ذات صمة بالذائعات التي تم تذيخ معظيات الججول الدابق إلي       
 -:تحميميا في فتخة الجراسة

" ببخنامج  السػاد ذات صمة بالذائعات التي تع تحميميا في فتخة الجراسةجاءت عجد      
% مغ إجسالي عجد الذائعات التي تع 44اعة تع تشاوليا بشدبة إش 111ىسدة وصل" 

عجد السػاد ذات صمة بالذائعات التي تع تحميميا في فتخة تحميميا بفتخة الجراسة، بيشسا جاء 
مغ إجسالي عجد الذائعات % 34شائعة بشدبة  071 "شائعات وحقائقالجراسة " ببخنامج 

 .التي تع تحميميا بفتخة الجراسة
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وتذيخ الشتائج الدابقة إلى اىتساـ بخامج التمفديػف بقصاعيو الخاص والحكػمي بالخد     
كاف وما زاؿ اإلشار الحاكع لمخسالة  الجسيػري  االنترار في معخكة الػعيعمى الذائعات ف

اإلعالمية السقجمة مغ مختمف إصجاراتيا الرحؽية والتميفديػنية واإلذاعية وكحلظ ؼيسا يقجـ 
عمى مجار العاـ، بيجؼ التثؿيف والتخؼيو ودحس األكاذيب ونذخ  تمفديػني مغ محتػى 

السعمػمات الرحيحة، لخمق وعي حؿيقي لجى السجتسع السرخي وذلظ فى ضػء تػجييات 
 الخئيذ عبج الفتاح الديدي بأىسية دور اإلعالـ في بشاء وعي حؿيقي

 ( 3ججول )
اٌّزؼٍمخ ثبٌشبئؼخ ثبٌجشاِج  ٠ٛضخ اٌمٛاٌت اٌف١ٕخ اٌّسزخذِخ فٟ ػشض اٌمضب٠ب

 اٌزٍفض١ٔٛ٠خ ِذً اٌذساسخ

 اٌجشاِج                   

 

 اٌمٛاٌت

ثشٔبِج ّ٘ضح 

 ٚصً

ثشٔبِج شبئؼبد 

 ٚدمبئك
 اإلجّبٌٟ

 % ن % ن % ن

 3255 130 3353 60 3158 70 دذ٠ش ِجبشش

 دٛاس

 1658 67 1651 29 1753 38 دٛاس ٘برفٟ

دٛاس داخٍٟ فٟ 

 االسزذ٠ٛ
29 1352 26 1454 55 1358 

 1355 54 1359 25 1352 29 دٛاس خبسجٟ

 1458 59 15 27 1455 32 ِٕبظشح

 858 35 752 13 1050 22 اٌزمبس٠ش اإلخجبس٠خ اٌخبسج١خ

 180 %100 220 اإلجّبٌٟ
100

% 
400 100% 

السدتخجمة في عخض القزايا الستعمقة تذيخ نتائج الججول الدابق إلي القهالب الفشية    
 -: بالذائعة بالبخامج التمفديهنية محل الجراسة

قػالب الفشية السدتخجمة في عخض القزايا الستعمقة بالذائعة جاء في التختيب األوؿ لم     
%، يميو في التختيب 32.5( بشدبة حجيث مباشخقالب ) بالبخامج التمفديػنية محل الجراسة

لتختيب الثالث قالب )مشاضخة( بشدبة %، بيشسا جاء في ا16.8)حػار ىاتفي( بشدبة الثاني 
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%، بيشسا 13.8( بشدبة حػار داخمي في االستجيػ%، يميو في التختيب الخابع قالب )14.8
%، وجاء في التختيب الدادس 13.5( بشدبة حػار خارجيجاء في التختيب الخامذ قالب )

 %.8.8واألخيخ )التقاريخ اإلخبارية الخارجية( بشدبة 
عخض القزايا  لججوؿ الدابق ألىسية الحجيث السباشخ كقالب مدتخجـوتعكذ نتيجة ا    

وقالب الحػار الياتفي وضعف استخجاـ  الستعمقة بالذائعة بالبخامج التمفديػنية محل الجراسة
ترحيح في دور اإلعالـ الخئيدي القػالب األخخى، فقالب الحجيث السباشخ يديع في دعع 

ر مباشخ مع أحج الخبخاء والستخرريغ لمخد عمي عغ شخيق إجخاء حػا األخبار الكاذبة
 .السغخضيغ لمذائعات

 ( 4ججول )
٠ٛضخ ػٕبصش اإلثشاص اٌّسزخذِخ فٟ اٌزصذٞ ٌٍشبئؼبد ثبٌجشاِج اٌزٍفض١ٔٛ٠خ ِذً 

 اٌذساسخ

 اٌجشاِج

 

 ػٕبصش اإلثشاص

 ثشٔبِج ّ٘ضح ٚصً
ثشٔبِج شبئؼبد 

 ٚدمبئك
 اإلجّبٌٟ

 % ن % ن % ن

 3058 123 2657 48 3451 75 ال ٠ٛجذ

 ٠ٛجذ

 2758 111 4258 77 1555 34 أفٛجشاف١ه

رمش٠ش 

 خبسجٟ
30 1356 21 1157 51 1258 

 1755 70 859 16 2455 54 صٛسح صبثزخ

 653 25 752 13 555 12 سسَٛ ث١ب١ٔخ

 255 10 157 3 352 7 ِبدح ف١ٍّخ

 250 8 151 2 257 6 جشاف١ه

 055 2 -- -- 059 2 خشائظ

 180 %100 220 بٌٟاإلجّ
100

% 
400 100% 

عشاصخ اإلبخاز السدتخجمة في الترجي لمذائعات تذيخ نتائج الججول الدابق إلي    
 -: بالبخامج التمفديهنية محل الجراسة
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خاز مدتخجمة في الترجي لمذائعات بالبخامج إبعشاصخ أشارت الشتائج أنو )ال يػجج(      
( بشدبة انفػجخاؼيظ%، يميو في التختيب الثاني )30.8بشدبة  التمفديػنية محل الجراسة

%، وجاء في التختيب 17.5( بشدبة صػرة ثابتة%، بيشسا جاء في التختيب الثالث )27.8
( بشدبة رسػـ بيانية%، يميو في التختيب الخامذ )12.8( بشدبة تقخيخ خارجيالخابع )

يشسا جاء في التختيب %، ب2.5( بشدبة مادة فمسية%، وجاء في التختيب الخامذ )6.3
 عشاصخ اإلبخاز السدتخجمة في الترجي لمذائعات بالبخامج التمفديػنية محل الجراسةالدادس ل

%، وجاء في التختيب الدابع واألخيخ عشرخ اإلبخاز)خخائط( بشدبة 2( بشدبة جخاؼيظ)
0.5.% 

جخاؼيظ لمخد استخجاـ البخامج محل الجراسة إلي استخجاـ اإلنفػ تعكذ نتيجة الججوؿ       
السحتػى القػية التي  أىع أساليباالنفػجخاؼيظ في كػنو أحج  أىسيةتبخز عمي الذائعات و 

فاالنفػجخاؼيظ كػنو ترسيع يزع  عخض محتػىافي بخامج مؤخخًا تدتخجميا الكثيخ مغ ال
 فإنو يجحب اىتساـ الجسيػر وىػ ما يشطخ لو الجسيػر وباأللػافكتابة وصػرة مجمجاف معا 

وؼيسا يمي أىع اإلنفػجخاؼيظ الحي تع عخضو بالبخامج لمخد عمى بدخعة  ه بو ويقخأ  وييتع
 .الذائعات بفتخة الجراسة

 
 ( ِٓ ثشٔبِج شبئؼبد ٚدمبئك1شىً )

 ٠ٛضخ رشر١ت اٌسٕٛاد طجمبً ٌّؼذي أزشبس اٌشبئؼبد
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 ( ِٓ ثشٔبِج ّ٘ضح ٚص2ًشىً )

ساػخ ٚاٌشد ػٍٝ اٌشبئؼبد اٌّزؼٍمخ ٠ٛضخ جٙٛد اٌذٌٚخ ٌفزخ األسٛاق أِبَ اٌصبدساد اٌض

 ثزٛث١ش األساضٟ اٌضساػ١خ

 

 
 ( ِٓ ثشٔبِج شبئؼبد ٚدمبئك3شىً )

 ٠2020ٛضخ دصبد ِٛاجٙخ اٌشبئؼبد خالي ػبَ 
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 ( 5ججول )
نهع السهضهعات التي تتشاوليا البخامج الخاصة بالترجي لمذائعات ونذخ يهضح 

 السعمهمات الرحيحة لجى الجسيهر السرخي 
 اٌجشاِج                

 

 ٔٛع اٌّٛضٛػبد

 ثشٔبِج ّ٘ضح ٚصً
ثشٔبِج شبئؼبد 

 ٚدمبئك
 اإلجّبٌٟ

 % ن % ن % ن

 1550 60 15 27 15 33 صذ١خ
 

 1255 50 1353 24 1158 26 رؼ١ّ١ٍخ

 1250 48 1050 18 1356 30 ِشافك ٚخذِبد

 1155 46 1258 23 1055 23 الزصبد٠خ

 1150 44 1252 22 1050 22 اجزّبػ١خ

 958 39 1151 20 856 19 س١بس١خ

 850 32 556 10 1050 22 د١ٕ٠خ

 750 28 556 10 852 18 لضبئ١خ

 458 19 359 7 555 12 إػال١ِخ

 553 21 758 14 352 7 صمبف١خ

 353 13 258 5 356 8 ث١ئ١خ

 %100 400 %100 180 %100 220 اإلجّبٌٟ

ع السهضهعات التي تتشاوليا البخامج الخاصة نه تذيخ نتائج الججول الدابق إلي           
 -:بالترجي لمذائعات ونذخ السعمهمات الرحيحة لجى الجسيهر السرخي 

التي تتشاوليا البخامج الخاصة بالترجي جاء في التختيب األوؿ لشػع السػضػعات     
مػضػعات )صحية( بشدبة  لمذائعات ونذخ السعمػمات الرحيحة لجى الجسيػر السرخي 

مخافق %، وجاء في التختيب الثالث )12.5يميو في التختيب الثاني )تعميسية( بشدبة %، 15
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%، 11.5%، ويميو في التختيب الخابع مػضػعات )اقترادية( بشدبة 12.0( بشدبة وخجمات
%، يميو في التختيب 11.0بيشسا جاء في التختيب الخامذ القزايا )اجتساعية( بشدبة 

( بشدبة ديشية%، بيشسا جاء في التختيب الدابع قزايا )9.8 الدادس قزايا )سياسية( بشدبة
%، بيشسا جاء في التختيب 7.0( بشدبة قزائية%، وجاء في التختيب الثامغ قزايا)8.0

( بشدبة بيئية%، وجاء في التختيب األخيخ قزايا )4.8( بشدبة إعالميةالتاسع قزايا )
3.3.% 
حقائق  –بخنامجي الجراسة )ىسدة وصل وتعكذ نتائج الججوؿ الدابق إلي اىتساـ     

وشائعات( بالخد عمي الذائعات الستعمقة بالرحة أواًل نطخًا ليحه الفتخة وما كانت تحتػيو مغ 
وتعامل  تشائعات حػؿ فيخوس كخونا وأليات الجولة في الترجي لو وتمقي المقاحا

 عاـ.السدتذؽيات مع السخضي وغيخىا مغ الذائعات التي كانت تثيخ الخأي ال

 
 ( ِٓ ثشٔبِج شبئؼبد ٚدمبئك4شىً سلُ )

 ٠ش١ش ٌزشر١ت اٌمطبػبد ٚفمبً ٌٕسجخ اسزٙذافٙب ثشبئؼخ وشٚٔب
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 ( 6ججول )
  مع الذائعة البخامج الحهارية محل الجراسة استخاتيجيات تعامل يهضح

 اٌجشاِج                

 

 االسزشار١ج١بد

ثشٔبِج ّ٘ضح 

 ٚصً

ثشٔبِج شبئؼبد 

 ٚدمبئك
 ٌٟاإلجّب

 % ن % ن % ن

اسزضبفخ ِزخصص١ٓ ٌششح 

 اٌخجش ٚرىز٠جٗ
63 2856 40 2252 103 2558 

 2158 87 2050 36 2352 51 ششح ٚرف١ٕذ اٌشبئؼخ

٠جّغ ث١ٓ أوضش ِٓ 

 اسزشار١ج١خ
32 1455 50 2758 82 2055 

ٔشش دمبئك رضجذ وزة 

 اٌشبئؼخ
20 951 17 954 37 953 

 950 36 1252 22 654 14 ٔفٟ اٌشبئؼخ فمظ

إطالق خجش جذ٠ذ ٠ٕفٟ 

 اٌشبئؼخ
21 955 5 258 26 655 

 458 19 454 8 550 11 ٔشش ِصذس اٌشبئؼخ

اٌىشف ػٓ ِؼبلجخ ِسزغٍٟ 

 اٌشبئؼبد
8 356 2 151 10 255 

 180 %100 220 اإلجّبٌٟ
100

% 
400 

100

% 

ل الجراسة استخاتيجيات تعامل البخامج الحهارية محتذيخ نتائج الججول الدابق إلى       
 -: مع الذائعة

( بشدبة استزافة متخرريغ لذخح الخبخ وتكحيبوجاء في التختيب األوؿ استخاتيجية )   
%، يميو في 21.8( بشدبة شخح وتفشيج الذائعة%، يميو في التختيب الثاني استخاتيجية )25.8

استخاتيجية  عةستخاتيجيات تعامل البخامج الحػارية محل الجراسة مع الذائالتختيب الثالث ال
نذخ %، يميو في التختيب الخابع استخاتيجية )20.5( بشدبة كثخ مغ استخاتيجيةأيجسع بيغ )

نفي %، وجاء في التختيب الخامذ استخاتيجية )9.3( بشدبة حقائق تثبت كحب الذائعة
الستخاتيجيات تعامل البخامج الحػارية %، يميو في التختيب الدادس 9( بشدبة الذائعة فقط
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%، وجاء 6.5( بشدبة إشالؽ خبخ ججيج يشفي الذائعة) الجراسة مع الذائعة استخاتيجية محل
%، وجاء في التختيب 4.8( بشدبة نذخ مرجر الذائعةفي التختيب الدابع استخاتيجية )

 %.2.5( بشدبة الكذف عغ معاؾبة مدتغمي الذائعاتالثامغ واألخيخ )
البخامج الحػارية محل  ستخاتيجية تتعامل بياوتعكذ نتائج الججوؿ الدابق إلي أف اىع ا   

العمع  ألىل األمػر فإسشاد استزافة متخرريغ لذخح الخبخ وتكحيبوىي  الجراسة مع الذائعة
الترجي لمذائعات وقبخىا ولخبسا يثار سؤاؿ ىل يسكغ معالجة  أسبابوالخبخة مغ بيغ 

الذائعة الشفدية والحدية تقجيع حمػؿ لسػاجية خصخ  والستخرريغالذائعات نعع فممحكػمة 
 األخبارمغ السرجر خرػصا مع  والتأكج األخبارومغ بيغ السعالجات التعامل بسشصؿية مع 

 الذائعات.مغ التػعية لسحاربة  اإلكثار إلى باإلضافةالحداسة والسيسة 
 ( 7ججول )

 أنهاع الذائعات التي تترجي ليا البخامج محل الجراسة يهضح
 اٌجشاِج             

 

 أٔٛاع اٌشبئؼبد

 ثشٔبِج ّ٘ضح ٚصً
ثشٔبِج شبئؼبد 

 ٚدمبئك
 اإلجّبٌٟ

 % ن % ن % ن

 3455 138 3353 60 3555 78 اٌشبئؼخ اٌضادفخ

 1755 70 3050 54 753 16 اٌشبئؼخ اٌسش٠ؼخ

 1353 53 752 13 1852 40 شبئؼخ اٌخٛف/اٌشػت

 1350 52 1056 19 1550 33 شبئؼخ اٌذمذ ٚاٌىشا١٘خ

 1258 51 1258 23 1257 28 ًِشبئؼخ األ

 950 36 651 11 1154 25 اٌشبئؼخ اٌغبئصخ

 %100 400 %100 180 %100 220 اإلجّبٌٟ

       
 -:أنهاع الذائعات التي تترجي ليا البخامج محل الجراسةتذيخ نتائج الججول الدابق إلي 

في التختيب الثاني %، يميو 34.5جاء في التختيب األوؿ )الذائعة الداحفة( بشدبة    
( بشدبة شائعة الخػؼ/الخعب%، وجاء في التختيب الثالث )17.5)الذائعة الدخيعة( بشدبة 

ية%، يميو في التختيب الخابع )13.3 %، وجاء في التختيب 13( بشدبة شائعة الحقج والكخـا
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الذائعة %، وجاء في التختيب الدادس واألخيخ )12.8( بشدبة شائعة األملالخامذ )
 %.9( بشدبة ائرةالغ
وتعكذ نتائج الججوؿ الدابق إلى اىتساـ بخامج الجراسة بالترجي لمذائعات مغ الشػع    

الذائعات التي تشسػ وتشتذخ ببطء حتى ترل فى الشياية إلى مخحمة بحيث تمظ  ىوىالداحفة 
ض يعخفيا الشاس وغالبًا ما تتشاوؿ ىحه الذائعات مػاضيع تػجو ضج مدؤولي الحكػمي والغخ 

مشيا تذػيو سسعتيع والشيل مشيع وكحلظ تدتيجؼ عخقمو التصػر والشسػ االجتساعي 
ىى الذائعات التي تشتذخ بدخعو د، ومغ ثع الترجي لمذائعات الدخيعة و واالقترادي لمبال

محىمو حتى تغصى السجتسع السدتيجؼ أو الفئو السصمػبة مغ وراء التخويج لتمظ الذائعة في 
 تتشاولو يحا الشػع مغ الذائعات عمى أىسيو وغسػض السػضػع التوقت ؾياسي، ويعتسج ى

وقف معاش تكافل ومن أمثمة الذائعات الداحفة التي تشاولتيا بخنامجي الجراسة كذائعة    
أثيخ في بعس السػاقع اإللكتخونية وصفحات التػاصل االجتساعي، مغ أنباء حيث  وكخامو

افل وكخامة وحخماف مئات األسخ الفقيخة مشو، عغ وقف وزارة التزامغ االجتساعي معاش تك
لسجمذ الػزراء في تقخيخ كذف الحقائق والخد  أعمغ السخكد اإلعالميف أمخ غيخ صحيح

عمى الذائعات، ، أنو تػاصل مع وزارة التزامغ االجتساعي، والتي نفت تمظ األنباء، وأكجت 
ا لذبكات األماف االجتساعي عمى عجـ تػقف بخنامج تكافل وكخامة الحي يسثل محػًرا رئيديً 

التي تذسل األسخ تحت خط الفقخ والفئات األولى بالخعاية وىي فئات تذسميا الجولة 
وأوضحت الػزارة،  بإجخاءات الحساية االجتساعية خاصة مع إجخاءات اإلصالح االقترادي.

 أف كل ما يتخدد حػؿ ىحا الذأف معمػمات غيخ صحيحة وأف الجعع الشقجي يدتسخ صخفو
وأوضحت الػزارة، أنيا تجخي عسمية  لألسخ السدتحقة والتي تشصبق عمييا شخوط البخنامج

مخاجعة دؾيقة وزيارات ميجانية بذكل دوري لمتأكج مغ عجـ حجوث أخصاء تؤدي الستبعاد 
أسخ مدتحقة أو إدراج أسخ غيخ مدتحقة، ويأتي ذلظ في إشار حخص الجولة عمى ضساف 

 يج أي مػارد ميجرة لرالح عسمية التشسية االقترادية.وصػؿ الجعع لسدتحؿيو وتخش
بيشسا مغ أبخز الذائعات الدخيعة التي تشاوليسا بخنامجي الجراسة بالخد عمييع ونفييع   

عات تخؽيس رواتب مػضفي الجياز اإلداري لمجولة غيخ السشتقميغ لمعاصسة اإلدارية شائ



 " دٚس اٌمٕٛاد اٌز١ٍفض١ٔٛ٠خ فٝ اٌزصذٞ ٌٍشبئؼبد ٚٔشش اٌّؼٍِٛبد اٌصذ١ذخ "                                      

                      
 مجمة بحهث كمية اآلداب                                                                       

 

18 

في إشار التعجيالت الججيجة لقانػف  الججيجة، وزيادة فئات ضخيبة الجخل عمى السػاششيغ
"الزخيبة عمى الجخل"، وتأجيل مػعج بجء الجراسة بالسجارس تحدبًا لمسػجة الثانية لفيخوس 
كػرونا، وبيع السقخات القجيسة لمػزارات عقب االنتقاؿ لمعاصسة اإلدارية الججيجة لرالح 

 جيات أجشبية.
 ( 8ججول )

الستعمقة بالذائعات التي تشاولتيا البخامج  في عخض القزاياالسعالجة  هاتجايهضح 
 الحهارية محل الجراسة

 اٌجشاِج                

 

 االرجبٖ

 ثشٔبِج ّ٘ضح ٚصً
ثشٔبِج شبئؼبد 

 ٚدمبئك
 اإلجّبٌٟ

 % ن % ن % ن

 67 268 6050 108 7257 160 سٍجٟ

 19 76 2454 44 1455 32 ال ٠ذًّ ارجبٖ

 755 30 657 12 852 18 ِذب٠ذ

 655 26 859 16 455 10 بثٟإ٠ج

 400 45 180 55 220 اإلجّبٌٟ
100

% 

اتجاه السعالجة في عخض القزايا الستعمقة بالذائعات تذيخ نتائج الججول الدابق إلى     
 -: التي تشاولتيا البخامج الحهارية محل الجراسة

ت التي تشاولتيا تجاه السعالجة في عخض القزايا الستعمقة بالذائعاجاء في التختيب األوؿ ال
%، بيشسا جاء في التختيب الثاني 67االتجاه )الدمبي( بشدبة  البخامج الحػارية محل الجراسة

التجاه السعالجة في عخض القزايا %، وجاء في التختيب الثالث 19)ال يحسل اتجاه( بشدبة 
حايج( بشدبة )الس الستعمقة بالذائعات التي تشاولتيا البخامج الحػارية محل الجراسة االتجاه

 %.6.5%، وجاء في التختيب الخابع واألخيخ االتجاه )اإليجابي( بشدبة 7.5
ة في عخض القزايا الستعمقة وتعكذ نتائج الججوؿ الدابق إلى اتجاه السعالجة الدمبي

نطخًا لسا تحسمو الذائعة مغ مخاشخ  بالذائعات التي تشاولتيا البخامج الحػارية محل الجراسة
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تطيخ الذائعات في أشكاؿ متعجدة كالتػقعات والجعابة والثخثخة، وتسذ أحجاثًا و عمى السجتسع 
، اقتراديوأو  ة، وارتفاع األسعار، وعالقات سياسياألمشيةكالحخوب والكػارث واألزمات 

ية كل ىحا يؤثخ سمبيًا عمى السجتسع.وتسذ أشخاصًا أو جساعات، حاممو الحقج   والكخـا
 ( 9ججول )

الحهارية محل الجراسة، خجمة فى القزايا الستعمقة بالذائعات بالبخامج األطخ السدتيهضح 
 (422)متعجد االختيارات، ن=

 اٌجشاِج                     

 

 األطش

 ثشٔبِج ّ٘ضح ٚصً
ثشٔبِج شبئؼبد 

 ٚدمبئك
 اإلجّبٌٟ

 % ن % ن % ن

 3953 157 4157 75 3753 82 أطش اٌمضب٠ب اٌؼبِخ

 2858 115 3353 60 2550 55 إطبس اٌّسئ١ٌٛخ

 2253 89 1556 28 2757 61 إطبس س١بسٟ 

 2158 87 1454 26 2757 61 إطبس اال٘زّبِبد اإلٔسب١ٔخ

 1950 76 1954 35 1856 41 إطبس اٌصشاع

 655 26 359 7 856 19 إطبس لبٟٔٛٔ

 653 25 151 2 1055 23 إطبس د٠ٕٟ

 550 20 752 13 352 7 إطبس ػسىشٞ

 2 8 258 5 154 3 إطبس ربس٠خٟ

األطخ السدتخجمة فى القزايا الستعمقة بالذائعات تذيخ نتائج الججول الدابق إلى    
 -: بالبخامج الحهارية محل الجراسة

%، يميو في التختيب الثاني 39.3( بشدبة أشخ القزايا العامةجاء في التختيب األوؿ )     
( بشدبة إشار السدئػليةثاني )%، يميو في التختيب ال22.3)إشار السدئػلية( بشدبة 

%، بيشسا جاء في 22.3%، بيشسا جاء في التختيب الثالث )إشار سياسي( بشدبة 28.8
%، وجاء في التختيب الخامذ 21.8التختيب الخابع )إشار االىتسامات اإلندانية( بشدبة 

ا ألشخ السدتخجمة فى القزاي%، وجاء في التختيب الدادس ل19.0( بشدبة إشار الرخاع)
%، يميو في 6.5)إشار قانػني( بشدبة  الستعمقة بالذائعات بالبخامج الحػارية محل الجراسة

%، وجاء في التختيب الثامغ )إشار عدكخي( بشدبة 6.3التختيب الدابع )إشار ديشي( بشدبة 
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لألشخ السدتخجمة فى القزايا الستعمقة بالذائعات %، وجاء في التختيب التاسع واألخيخ 5
 %.2)اإلشار التاريخي( بشدبة  الحػارية محل الجراسةبالبخامج 

السدتخجمة فى القزايا الستعمقة وتعكذ نتائج الججوؿ الدابق إلي تعجد األشخ     
وذلظ  القزايا العامة وأف أكثخ األشخ تػضيفًا إشار بالذائعات بالبخامج الحػارية محل الجراسة

 يئات العامة والقزايا العامة.نطخًا لػجػد العجيج مغ الذائعات الستعمقة بالي
 ( 12ججول )

بالترجي يهضح االستساالت السدتخجمة في عخض البخامج الحهارية لمقزايا الستعمقة 
 لمذائعات ونذخ السعمهمات الرحيحة لجى الجسيهر السرخي 

 اٌجشاِج

 

 االسزّبالد

ثشٔبِج شبئؼبد 

 ٚدمبئك
 اإلجّبٌٟ ثشٔبِج ّ٘ضح ٚصً

 % ن % ن % ن

االسزّبالد 

 اٌؼبطف١خ

اٌّجبٌغخ فٟ ػشض 

 اٌخجش
27 1253 24 1353 51 1258 

 10 40 1050 18 1050 22 اٌزىشاس

اسزخذاَ اٌشؼبساد 

 ٚاٌشِٛص
20 951 12 657 32 8 

 655 26 359 7 856 19 اٌزؼ١ُّ

 6 24 353 6 852 18 اٌزذ١ض

اٌزشو١ض ػٍٝ 

 إٌٛادٟ اٌؼبطف١خ
8 356 3 157 11 258 

زّبالد االس

 اٌؼمال١ٔخ

رمذ٠ُ أسلبَ 

 ٚإدصبئ١بد
25 1154 33 1853 58 1455 

االسزشٙبد 

 ثبألدذاس اٌجبس٠خ
30 1356 22 1252 52 13 

اٌشثظ ث١ٓ األسجبة 

 ٚإٌزبئج
22 1050 13 752 35 858 

 758 31 1050 18 559 13 رمذ٠ُ أدٌخ ٚثشا١٘ٓ

ػشض ٚجٙزٟ 

 إٌظش
19 856 9 550 28 7 

 زخ٠ٛفاسزّبالد اٌ

رص٠ٛش خطٛسح 

 اٌّشىٍخ
54 2455 28 1556 82 2055 

اسزخذاَ دالالد 

 األٌفبظ
22 1050 36 2050 58 1455 

اسزخذاَ أسٍٛة 

 اٌزذز٠ش
16 753 30 1657 46 1155 
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االستساالت السدتخجمة في عخض البخامج الحهارية تذيخ نتائج الججول الدابق إلى     
 : ات ونذخ السعمهمات الرحيحة لجى الجسيهر السرخي لمقزايا الستعمقة بالترجي لمذائع

  :أواًل فيسا يتعمق باالستساالت العاطفية- 
%، يميو في التختيب 12.8( بشدبة السبالغة في عخض الخبخجاء في التختيب األوؿ )     

%، وجاء في التختيب الثالث لالستساالت العاشؽية 10( بشدبة التكخارالثاني استسالة )
في عخض البخامج الحػارية لمقزايا الستعمقة بالترجي لمذائعات ونذخ السدتخجمة 

%، 6.5( بشدبة استخجاـ الذعارات والخمػز) السعمػمات الرحيحة لجى الجسيػر السرخي 
( بشدبة التحيد%، يميو في التختيب الخامذ )6.5( بشدبة التعسيعوجاء في التختيب الخابع )

 %.2.8( بشدبة التخكيد عمى الشػاحي العاشؽية) %، وجاء في التختيب الدادس واألخيخ6
 :فيسا يتعمق باالستساالت العقالنية -ثانيًا 

%، يميو في التختيب 14.5( بشدبة تقجيع أرقاـ وإحرائياتجاء في التختيب األوؿ )       
%، يميو في التختيب الثالث 13( بشدبة االستذياد باألحجاث الجاريةالثاني استسالة )

السدتخجمة في عخض البخامج الحػارية لمقزايا الستعمقة بالترجي  لعقالنيةالالستساالت 
( الخبط بيغ األسباب والشتائج) لمذائعات ونذخ السعمػمات الرحيحة لجى الجسيػر السرخي 

%، يميو في 7.8( بشدبة تقجيع أدلة وبخاىيغ%، يميو في التختيب الخابع استسالة )8.8بشدبة 
 %.7( بشدبة عخض وجيتي الشطخ)التختيب الخامذ استسالة 

 :ستساالت التخهيففيسا يتعمق بإ -ثالثًا 
%، يميو في التختيب 20.5( بشدبة ترػيخ خصػرة السذكمةجاء في التختيب األوؿ )    

%، وجاء في التختيب الثالث واألخيخ 14.5( بشدبة استخجاـ دالالت األلفاظالثاني )
 %.11.5( بشدبة استخجاـ أسمػب التححيخ)
 عقل مخاشبة عمى تعتسج الدابق أىسية االستساالت العقالنية التي الججوؿ نتيجة تعكذ    

 في بكثخة الشػع ىحا ويطيخ واإلحراءات، والسعمػمات السشصؿية الحجج وتقجيع الستمقي
 استساالت» البخامج محل الجراسة أثشاء معالجتيا لمذائعات وىشاؾ تبثيا التي الخسائل
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أضخار  مغ خػفو كإثارة الستمقي، لجى العاشؽية اإلثارة تشذيط عمى تعسل التي «التخػيف
 انتذار الذائعات عمي السجتسع.

 ًتائج اختبار الفروض -ثاًيُا :
 :تهجج فخوق ذات داللة إحرائية بين أساليب عخض القزايا الستعمقة   - الفخض األول

 بيا. األطخ السدتخجمةو  بالذائعات بالبخامج الحهارية محل الجراسة
 (11ججول رقم )

 يهضح تحميل التباين لجاللة الفخوق بين
ساليب عخض القزايا الستعمقة بالذائعات بالبخامج الحهارية محل الجراسة واألطخ أ

 السدتخجمة بيا
 اٌذالٌخ ف اٌّزٛسظ د5ح ِجّٛع اٌذسجبد اٌج١بْ اٌّزغ١شاد اٌجشاِج

ّ٘ضح 

 ٚصً

أسب١ٌت ػشض 

اٌمضب٠ب اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌشبئؼبد

بٌجشاِج ث

 اٌذٛاس٠خ

األطش 

 اٌّسزخذِخ

 10 1475151 ث١ٓ اٌّجّٛػبد
245525 

 

445255 
 داٌخ

05000 

داخً 

 اٌّجّٛػبد
12755172 209 05554 

  219 14225323 ِجّٛع

شبئؼبد 

 ٚدمبئك

أسب١ٌت ػشض 

اٌمضب٠ب اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌشبئؼبد

ثبٌجشاِج 

 اٌذٛاس٠خ

األطش 

 اٌّسزخذِخ

 185681 10 1125087 ث١ٓ اٌّجّٛػبد

495674 

 داٌخ

05000 

 

داخً 

 اٌّجّٛػبد
1535440 169 05376 

  179 2655527 ِجّٛع

 وجهد ىبالججول الدابق إل "ANOVA-Test " تذيخ نتائج تظبيق اختبار          
عخض القزايا الستعمقة بالذائعات بالبخامج  أساليب بين فخوق ذات داللة إحرائية

 (شائعات وحقائق –ىسدة وصل )ىا لمقزايا الستعمقة بالذائعات يخ وتأط الحهارية
" حيث تذيخ نتائج تظبيق اختبار Test-ANOVAإلى وجهد  " بالججول الدابق

ببخنامج ىسدة  أساليب عخض القزايا الستعمقة بالذائعاتفخوق ذات داللة إحرائية بين 
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، وىي 44.255" بمغت Fؾيسة "، حيث تبيغ أف لمقزايا الستعمقة بالذائعات يووتأشيخ  وصل
 .0.000ؾيسة دالة إحرائيًا عشج مدتػى معشػية 

 " كسا أعيخت نتائج تظبيق اختبارTest-ANOVA أساليب  " بالججول الدابق
لمقزايا الستعمقة  يووتأشيخ  ببخنامج شائعات وحقائقعخض القزايا الستعمقة بالذائعات 

، وىي ؾيسة دالة إحرائيًا عشج مدتػى 449.67" بمغت F، حيث تبيغ أف ؾيسة "بالذائعات
 .0.000معشػية 

عمى ىحا يسكن القهل بثبهت صحة الفخض األول بهجهد فخوق ذات داللة و           
إحرائية أساليب عخض القزايا الستعمقة بالذائعات بالبخامج الحهارية محل الجراسة 

 .واألطخ السدتخجمة بيا
إحرائية بين اتجاىات التغظية الخبخية  تهجج فخوق ذات داللة -الفخض الثاني :

 استخاتيجيات تعامل البخامج الحهارية محل الجراسة مع الذائعةلمذائعات و 
 (10ججول رقم )

 يهضح تحميل التباين لجاللة الفخوق بين
اتجاىات التغظية الخبخية لمذائعات واستخاتيجيات تعامل البخامج الحهارية محل الجراسة 

 مع الذائعة
 اٌج١بْ اٌّزغ١شاد اٌجشاِج

ِجّٛع 

 اٌذسجبد
 اٌذالٌخ ف اٌّزٛسظ د5ح

ّ٘ضح 

 ٚصً

ارجب٘بد 

اٌزغط١خ 

اٌخجش٠خ 

 ٌٍشبئؼبد

اسزشار١ج١بد 

رؼبًِ اٌجشاِج 

اٌذٛاس٠خ ِذً 

اٌذساسخ ِغ 

 اٌشبئؼخ

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
11895631 7 1985272 

4565410 

 داٌخ

05000 

 

داخً 

 اٌّجّٛػبد
9995590 212 05434 

  219 21895221 ِجّٛع

شبئؼبد 

 ٚدمبئك

ارجب٘بد 

اٌزغط١خ 

اٌخجش٠خ 

 ٌٍشبئؼبد

اسزشار١ج١بد 

رؼبًِ اٌجشاِج 

اٌذٛاس٠خ ِذً 

اٌذساسخ ِغ 

 اٌشبئؼخ

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
2855709 7 475618 

1905856 
 داٌخ

05000 
داخً 

 اٌّجّٛػبد
1015795 172 05249 

  179 3875504 ِجّٛع
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وجهد  ى" بالججول الدابق إلANOVA-Test ج تظبيق اختبار "تذيخ نتائ          
فخوق ذات داللة إحرائية بين اتجاىات التغظية الخبخية لمذائعات واستخاتيجيات تعامل 

شائعات –ىسدة وصل )بخنامجي الستسثمة في  البخامج الحهارية محل الجراسة مع الذائعة
 (.وحقائق
" حيث تذيخ نتائج تظبيق اختبار estT-ANOVA لبخنامج ىسدة " بالججول الدابق
اتجاىات التغصية الخبخية لمذائعات  بيغإلي وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية  وصل

" بمغت F، حيث تبيغ أف ؾيسة "محل الجراسة مع الذائعة تعامل البخنامجواستخاتيجيات 
 .0.000، وىي ؾيسة دالة إحرائيًا عشج مدتػى معشػية 456.410

 تظبيق اختبار " كسا أعيخت نتائجTest-ANOVA  لبخنامج " بالججول الدابق
اتجاىات التغصية الخبخية  بيغإلي وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية  شائعات وحقائق

" F، حيث تبيغ أف ؾيسة "لمذائعات واستخاتيجيات تعامل البخنامج محل الجراسة مع الذائعة
 .0.000شػية ، وىي ؾيسة دالة إحرائيًا عشج مدتػى مع192.856بمغت 
وعمى ىحا يسكن القهل بثبهت صحة الفخض الثاني بهجهد فخوق ذات داللة إحرائية      

 بين اتجاىات التغظية الخبخية لمذائعات واستخاتيجيات تعامل البخامج الحهارية محل الجراسة
 مع الذائعة شائعات وحقائق(-)ىسدة وصل

ذائعات التي تترجي ليا البخامج محل تهجج اختالفات دالة فى أنهاع ال :- الفخض الثالث
مقزايا ل يااالستساالت السدتخجمة في عخض شائعات وحقائق( و-)ىسدة وصل الجراسة

 الستعمقة بالترجي لمذائعات
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 ( 13ججول رقم ) 
 "T-Testيهضح  اختبار "

لهجهد اختالفات فى أنهاع الذائعات التي تترجي ليا البخامج محل الجراسة )ىسدة 
شائعات وحقائق( و االستساالت السدتخجمة في عخضيا لمقزايا الستعمقة -وصل

 بالترجي لمذائعات

 اٌّزٛسظ اٌّزغ١شاد اٌجشاِج
االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
دسجخ 

 اٌذش٠خ
 ل١ّخ د

ِسزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 ّ٘ضح ٚصً

أٔٛاع 

اٌشبئؼبد 

اٌزٟ 

رزصذٞ ٌٙب 

 اٌجشاِج

االسزّبالد 

 اٌّسزخذِخ

411..3 .12.5.3 

912 551128 
 ٌخدا

81885 
31.11. 515.351 

 
شبئؼبد 

 ٚدمبئك

أٔٛاع 

اٌشبئؼبد 

اٌزٟ 

رزصذٞ ٌٙب 

 اٌجشاِج

االسزّبالد 

 اٌّسزخذِخ

415835 .121153 

172 4111.5 
 داٌخ

8188. 412183 .1113.. 

" بالججول الدابق إلي وجهد فخوق ذات T-Testتذيخ نتائج تظبيق اختبار "        
-أنهاع الذائعات التي تترجي ليا البخامج محل الجراسة )ىسدة وصل نبيداللة إحرائية 

شائعات وحقائق( و االستساالت السدتخجمة في عخضيا لمقزايا الستعمقة بالترجي 
 لمذائعات
وجهد فخوق ذات " بالججول الدابق T-Testحيث تذيخ نتائج تظبيق اختبار "         

االستساالت و  بخنامج ىسدة وصلتترجي ليا أنػاع الذائعات التي داللة إحرائية بين 
السدتخجمة في عخضو لمقزايا الستعمقة بالترجي لمذائعات، حيث تبيغ أف ؾيسة ت 

 .0.002، وىي ؾيسة دالة إحرائية عشج مدتػى داللة 88.652=
وجهد فخوق ذات  " بالججول الدابقT-Testكسا أعيخت نتائج تظبيق اختبار "       

واالستساالت  شائعات وحقائقأنػاع الذائعات التي تترجي ليا بخنامج بيغ داللة إحرائية 
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السدتخجمة في عخضو لمقزايا الستعمقة بالترجي لمذائعات، حيث تبيغ أف ؾيسة ت = 
 .0.000، وىي ؾيسة دالة إحرائية عشج مدتػى داللة 36.678
ت دالة فى اختالفابهجهد وعمى ىحا يسكن القهل بثبهت صحة الفخض الثالث           

شائعات وحقائق( -أنهاع الذائعات التي تترجي ليا البخامج محل الجراسة )ىسدة وصل
 .واالستساالت السدتخجمة في عخضيا لمقزايا الستعمقة بالترجي لمذائعات

 تىصياث الدراست : 
 :التأليوتػضيحيا في التػصيات  التػصيات يسكغعجد مغ  إلى الجراسة انتيت

 ى الذائعات في أكثخ مغ وسيمة مغ وسائل اإلعالـ لتػعية السػاششيغ، عمى الحكػمة الخد عم
تكتفي بالخد مغ خالؿ السخكد اإلعالمي لسخكد معمػمات ودعع اتخاذ القخار  أالبسعشى 

بسجمذ الػزراء ولكغ ال بج أف يتع عمى الرفحة الخسسية الخاصة بو، إذاعة ونذخ ىحا الخد 
ف التميفديػف والخاديػ يرل إلى عجد كبيخ مغ السػاششيغ مغ خالؿ التميفديػف والخاديػ حيث أ

 خاصة كبار الدغ والفئات الغيخ متعمسة.
  عمى الحكػمة أف تقـػ بػسائل مختمفة لديادة الػعي بيغ السػاششيغ كعسل إعالنات أو دورات

تجريبية وغيخىا مغ وسائل حتى تقل مغ ضيػر الذائعات وىػ ما يؤدي إلى التشسية 
 الدياسي في السجتسع.واالستقخار 

  مبجأ الذفاؼية في األجيدة السختمفة كػنو ىػ الػحيج  يعتسج عميأف قصاع التمفديػف عمى
القادر عمى إنقاذىا مغ فخ الذائعات التي تصاليا وأف ترارح السجتسع دائسًا بحؿيقة األمػر 

ي حتى وإف كانت صادمة ألف ذلظ مغ شأنو أف يجعل السجتسع أكثخ ثقة في نفدو وف
 الحكػمة.

  باعتبارهضخورة اىتساـ مخاكد البحػث والجراسات األمشية واالجتساعية بسػضػع الذائعات 
عمسًا لو قػانيشو ونطخياتو ودراساتو ونتائجو التجخيبية والػاقعي بحيث يسكغ تػجيييا لتحقيق 

ة أىجاؼ يعيشيا في إشار السفيـػ الذامل لمحخب الشفدية، ووضعو ضسغ األولػيات البحثي
وإجخاء السديج مغ الجراسات العمسية لخصج أنػاع الذائعات وترشيفيا وتحميل أسبابيا وعػامل 

 انتذارىا.
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