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 ه: ممخص الجراس
سعت الجراسو إلى التعخف عمى مجػ الفاعميو التى حطضت بيا مػاقع التػاصل االجتساعى 
فى تغصضتيا ألزمة الخسػم السدضئو، ومجػ تأثضخىا عمى الخأػ العام العالسى عامة والخأػ العام 
السرخػ خاصة . واستخجمت الجراسو مشيج السدح بذكيو الػصفى والتحمضمى، واعتسجت عمى 

ثضخية اآلخخيغ، وتػصمت نتائج الجراسو إلى أن الشدبو األكبخ مغ السبحػثضغ يعتقجون نطخية تأ
بسداىسة الذبكات االجتساعيو فى الترجػ ألزمة الخسػم السدضئو بشدبو كبضخة، وأن تفعضل # 
إال_رسػل_ هللا جاء فى مقجمة شخق مداىسة الذبكات االجتساعيو فى الترجػ ألزمة 

كبضخة، كسا أضيخت نتائج الجراسو أن ىشاك أختالف فى أسباب استخجام الخسػم السدضئو بشدبو 
السبحػثضغ لسػاقع التػاصل االجتساعى، كسا أوضحت الشتائج أن الشدبة األكبخ مغ السبحػثضغ 
راضػن عغ شخيقة تغصية الذبكات االجتساعيو ألزمة الخسػم السدضئو، كسا جاءت عبارة ) 

مقجمة أسباب أىتسام السبحػثضغ باألزمة، كسا جاء متابعة إلنشى مدمع واغار عمى ديشى( فى 
ىاشتاج #إال_رسػل_ هللا، أكثخ مغ مخة فى الضػم الػاحج فى مقجمة تعخض السبحػثضغ 
لمياشتاج، كسا جاء مػقع "تػيتخ"فى مقجمة مػاقع التػاصل االجتساعى التى يفزل السبحػثػن 

 استخجاميا. 
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Study summary: 

The study sought to identify the extent of effectiveness enjoyed by 

social networking sites in their coverage of the offensive cartoons 

crisis, and the extent of their impact on global public opinion in 

general and Egyptian public opinion in particular. The study used the 

survey method, both descriptive and analytical, and relied on the 

theory of the influence of others. The results of the study concluded 

that the largest percentage of the respondents believed that social 

networks contributed to addressing the problem of offensive cartoons 

in a large Proportion, and that the activation of #except the Messenger 

forefront of the Ways in which social networks contribute to 

addressing the crisis. Highly of God came at the offensive 

cartoons.The results of the study also showed that there is a difference 

in the reasons for the use of social networking sites by the 

respondents, and the results showed that the largest percentage of the 

respondents were satisfied with the way social networks covered the 

offensive cartoons crisis, and the phrase  (because I am a Muslim and 

jealous of my religion) came at the forefront of the reasons for the 

interest of the respondents in the crisis Follow-up of the hash tag 

#Except_The_Messenger of God, more than once per day, came at the 

forefront of the respondents’ exposure to the hash tag, and “Twitter” 

came at the forefront of the social networking sites that the 

respondents preferred to use. 

 مقجمة الجراسة:
سسة أساسية مغ سسات العرخ الحؼ يعيذو العالع في الػقت الخاىغ،  الثػرةالسعمػماتيةتسثل 

حضث أصبح الرخاع حػل امتالك السعمػمات بجيال    لمرخاعات العدكخية بضغ الجول، 
واتجيت الجول الستقجمة الى اتباع اسمػب ججيجإلحكام الديصخة والييسشة االقترادية 

السعخفي. وتعج شبكة اإلنتخنت بسا ليا مغ قجرة  سية والعدكخية مغ خالل البعج الثقافيوالديا
فائقة عمى تجاوز حجود الدمان والسكان وإحجػ أىع أدوات البعج الثقافي والسعخفي، فقج شيجت 

تصػرات محىمة خالل الخبع قخن االخضخ، وتدايج أعجاد مدتخجمضيا برػرة  االترالتكشػلػجيا 
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يثضخ العجيج مغ التداؤالت حػل الجور الحؼ يسكغ أن تحققو  الحؼوىػ األمخ  متالحقة،
حج سػاء. وتتدايج  االترالعمىوتأثضخىا عمى الجسيػر وعمى وسائل  االجتساعيةالذبكات 

االستخجامات الجيشية لذبكة اإلنتخنت والذبكات االجتساعية، بالشدبة  الفتخةالخاىشةخالل 
خصة ججيجة لمتعخف بتعاليع اإلسالم ونذخ الثقافة اإلسالمية، كسا لمسدمسضغ تقجم اإلنتخنت ف

تتيح نػع مغ التعارف بضغ السدمسضغ وتفعل مغ مكػنات الػحجة بضشيع. وقج ضيخ ىحا واضحا 
كل بقاع األرض  فيعشجما عخضت فخندا صػرا مدضئة لخسػلشا الكخيع، فإذا بالسدمسضغ 

العالع،  في)اال رسػل هللا( لضمقى صجا عاليا  شتاجىاييبػن لشرخة رسػل اإلسالم، وتع تفعضل 
بسقاشعة السشتجات وقصع  الياشتاجقائسة األكثخ تجاوال عبخ تػيتخ. وشالب  الياشتاجوترجر 

أعخب عجد كبضخ مغ الستابعضغ عغ غزبيع واستيائيع مغ ترخيحات  العالقات الفخندية. وقج
 الخئيذ الفخندي ايسانػيل ماكخون.

ضخ مغ رواد الذبكات االجتساعية لمتعبضخ عغ رفزيع بالرػر السدضئة، وحخص عجد كب  
وضخورة نذخ ىحا الياشتاج لتػصضل صػتيع لمخاؼ العام العالسي في شتى بقاع األرض، 
والتعبضخ عغ احتخاميع ألشخف الخمق سضجنا دمحم صمى هللا عميو وسمع. إن دراسة أزمة 

مشاسب لمغخب، حضث أن االحتجاج والغزب ال   الخسػم السدضئة بسشيج ولغة العقل ىي رد
يكفي لسخاشبة العقل الغخبي، بل البج مغ أبحاث ودراسات مشزبصة وفق مشيج عمسي 
متصػر يكذف العمل واألسباب، ويذخز الجاء، ويرف العالج  وىشا تيتع الجراسة بالبحث 

خاصة، في مػضػع الخسػم السدضئة، وكيف أحجثت صجػ عالسيا في العالع اإلسالمي 
 وكيف تحػلت إلى أزمة عالسية عمى مدتػػ العالع اجسع، وكيفية تفاعل الذبكات

االجتساعيو وقت األزمو. إلى جانب التعخف عمى دور الذبكات االجتساعيو فى تذكضل 
 اتجاىات الجسيػر نحػ ىحة األزمة، وكيف تعاممت معيا.    

 الجراسات الدابقة: 
 االجتساعيه وعالقتها بعشاصر تذكيل الرأى العام السحهر األول:دراسات حهل الذبكات

 " دور شبكات التهاصل االجتساعى( والتى جاءت بعشػان0200) 1خمف الفى حساددراسة _1
والتي ىجفتإلى معخفة دور  "فى تذكيل الرأى العام الدياسى لجى طمبة جامعة اليرمهك
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شمبة جامعة الضخمػك  شبكات التػاصل االجتساعي في تذكضل الخأؼ العام الدياسي لجػ
باألردن وىل ىحه السشرات لجييا القجرة عمى تػجيو الذباب لتبشى قزية أو فكخه 

واضيخت نتائج الجراسو بأن الشدبو األكبخ مغ السبحػثضغ يعتسجون عمى شبكات محجده.
التػاصل االجتساعى لستابعة األحجاث والقزايا الدياسيو، وأنيحة السشرات تداىع فى تذكضل 

 ػ العام الدياسى لألحجاث والقزايا الدياسية بجرجة مختفعة.الخأ
“Social Network  ْ2(2022)ثؼٕٛاLong Chen ،Jiangsu Chen & Chunhe, C Xia _ 2دساعخ 

Behaviour and Public opinion Manipulation” 

وإن  تأثضخ الذبكات االجتساعيو فى اآلونو األخضخة عمى الخأؼ العام، سعت إلى التعخف عمى
ىحه الذبكات لعبت دورا ىاما في تشطيع وتخصيط سمدمو مغ األحجاث والتي تسثل تيجيجا ليذ 

، وجاءت أىع نتائجيا أن الشدبو األكبخ مغ السبحػثضغ لألمغ العالسي فقط لألمغ القػمي بل
يعتسجون عمى شبكات التػاصل االجتساعى لستابعة األحجاث والقزايا الدياسيو، وأن ىحة 

 تداىع فى تذكضل الخأػ العام الدياسى لألحجاث والقزايا الدياسية بجرجو مختفعو.  السشرات
بعشهان"تأثير وسائل التهاصل االجتساعى  (2020)3مجاهج عمى الفالل   _دراسة سهزان3

والتي ىجفت إلى رصج تأثضخ  "عمى إداء   الرحف اإللكترونية فى معالجة أزمة بهرما
ى إداء الرحف اإللكتخونية في معالجة أزمة بػرما، وعخفت شبكات التػاصل االجتساعي عم

، ورصج معالجة تمظ السػاقع ألزمة بػرما.ومغ أىع دوافع استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي
نتائج الجراسة إن وسائل التػاصل االجتساعى مشرة إعالمية لصخح أزمة األقميات السدمسة، 

يتعخض لو مدمسى بػرما مغ الشطام الحاكع  كسا أبخزت االضصياد مغ قتل وعشف واغتراب
والجير، كسا أبخزت دور مػاقع التػاصل االجتساعى فى تعبئة الخأػ العام لمزغط عمى 

 الجول والسشطسات اإلسالمية لتدػية الشداع فى بػرما.
”Attitudes of black Americans towards 

4
(3102 DE metric   Rayshawn Armsted (   دساعخ

 ”police misconduct in an Urban Areaزٝ ٘ذفذ إٌٝ ِؼشفخ ارجب٘بد األِش٠ى١١ٓ رٚٚاٌ  7_

البذخة الدسخاء نحػ  الذخشة. وافادت نتائجيا بأن اتجاىات السبحػثضغ نحػ الذخشو تتأثخ 
بذجة باإلعالم وما يخونو عمى وسائل التػاصل االجتساعى، حضث تدودىع دائسا بأحجث 

 الذخشة وقج أدػ ذلظ إلى أن تآكمت ثقتيع فى الذخشو.                                              السعمػمات حػل سػء سمػك 
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بعشهان"دور السهاقع األخبارية والتهاصل (2018) 5دراسة وليج دمحم حدن الشحاس _3 
حضث حجدت  "االجتساعى فى تذكيل اتجاهات الرأى العام السررى نحه القزايا العامة

رصج وقياس دور شبكات التػاصل االجتساعي في تذكضل الخأؼ العام السرخؼ  السذكمة في
نحػ القزايا العامة والسيسة التي تفخض نفديا بقػه عمى الداحات االقترادية والدياسية 

. واكجت الشتائج عمى أن جسيع السبحػثضغ عضشة الجراسة يدتخجمػن واالجتساعية السرخية
نتخنت، واكجت عمى أن الجوافع الشفعية جاءت فى مقجمة دوافع السػاقع اإلخبارية عمى شبكة اال

استخجام السبحػثضغ، كسا اكجت عمى أن السػاقع اإلخبارية السرخية جاءت فى مقجمة السػاقع 
 اإلخبارية التى تسثل أىسية فى متابعتيا لجػ الخأػ العام السرخػ.

 لرسهم السديئةدراسات حهل تشاول وسائل اإلعالم ألزمة ا8  السحهر الثانى
(3133)

6
G hanif Altheide, Ahmed Khalif ,Ahmed Al Rigby, Mahmoud Ahmed6دساعخ_ 

“Arab public Attitudes towards western drawing of Prophet Mohammed” ْثؼٕٛا 

 ىجفت إلى استعخاض مػقف الخأػ العام العخبى مغ مػقف الحكػمو الفخنديو مغ الخسػم   
و السيضشو وأسباب دعسيا لتمظ الخسػم، وجاءت نتائج الجراسو بأن دعع الحكػمو الكاريكاتػري

الفخنديو لمخسػم السدضئو ىػ الخػف مغ انتذار اإلسالم، أما فى الخأػ العام العخبى فإن دعع 
 الحكػمو الفخنديو لتمظ الخسػم السدضئو ىػ فى األساس سسو عشرخيو.

والتى جاءت بعشهان" استراتيجيات واساليب  (2022) 7دراسة هاجر شعبان الدعجاوي  _5
سعت الجراسة إلى رصج وتحمضل وتقػيع السزامضغ معالجة هاشتاج أزمة الرسهم السديئه" 

)# إال _ رسػل _ هللا( ألزمة  جوتػضيح أبخز االستخاتيجيات واألسالضب التي تشاوليا ىاشتا
ذأة األزمة، مخورا بسخاحل تصػرىا، الخسػم السدضئة، عبخ مخاحل األزمة السختمفة، بجاية مغ ن

 ثع مخحمة التقضيع والشتائج وفق رؤية
وجاءت  لمتعبضخ عغ رأػ مميارؼ مدمع حػل العالع. جتحمضميو، والحخية التي اتاحيا الياشتا

بترجر األشخاص  41.6%نتائج الجراسو مغ حجع مذاركتيع عبخ ىاشتاج # إال_رسػل_هللا
كذ مجػ حخية التعبضخ التى اتاحيا الياشتاج ألكثخ مغ مسا يع ةالعاديضغ السرادر بشدب

مميارػ مدمع حػل العالع، يمضيا الذخريات العامة السؤثخة فى السختبة الثانية، وجاءت 
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السؤسدات الخاصة الجولية فى السختبة الثالثة مغ مرادر التغخيجات، وترجرت استخاتيجيات 
 شة الجراسة. الجفاع بالجلضل استخاتيجيات تشاول الياشتاج عض

" تعرض الذباب الجامعى لقزية اإلساءة (2021) 8حدندراسة إيسان عاشهر سيج _6
والتي رصجت العالقة بضغ عبر الذبكات االجتساعيه وعالقته بالدمم السجتسعى فى مرر"

تعخض الذباب الجامعي لقزية الخسػم السدضئة عبخ الذبكات االجتساعية وعالقتو بالدمع 
كسا رصجت دوافع العضشة لمسذاركة في حسمة مقاشعة السشتجات  السجتسعي في مرخ.

الفخندية، وتأثضخ ذلظ عمى انساط التفاعل عمى الذبكات االجتساعية.كسا كذفت الجراسة عغ 
أىع الذبكات التى ساىست فى رفع السدئػليو االجتساعيو لمعضشو السذاركو فى ىاشتاج 

أن معجل متابعة العضشو لقزية اإلساءة تسثمت  #إال_رسػل_ هللا، وتػصمت نتائج الجراسة إلى
ندبة،  فى متابعة دائسة فى التختضب األول، ثع احيانا فى التختضب الثانى، بضشسا لع تحع ال بأػ

وإن أسباب متابعة العضشو لقزية الخسػم السدضئة عبخ مػاقع التػاصل تسثمت فى الحرػل 
األول، ومعخفة دور السجتسع واألفخاد فى تفاصضل دقيقة عغ قزية اإلساءة فى التختضب   عمى

 .                                                                          مػاجية األزمو جاء فى التختضب الثانى
 فيبعشهان" إدارة إزمة اإلساءة لمشبى  (0202)9دراسة دمحم حدشى حدين محروس  _2

عخف عمى السزامضغ واألشخوحات عبخ صفحتي والتي ىجفت في التالرفحات الرسسية"
الجػانب الجيشية عمى في إدارة أزمة الخسػم السدضئة، والتعخف  37األزىخ الذخيف وفخندا 

ا وأضيخت نتائج الجراسة استياء اإلمام األكبخ شيخ األزىخ ودعػتو لسقاضاة التي ركدت عمضي
ولى يجخم التعخض لألنبياء بذكل جخيجة شارل أبجو دوليا بدبب ىحة الخسػم وإصجار قانػن د

 عام.
تأثير نذر الرسهم السديئة ( والتى جاءت بعشػان" 2015) 10دراسة ياسسين خميل_12

ىجفت إلصسعخفة تأثضخ نذخ الخسػم الكاريكاتضخية السدضئو عمى عمى السدمسين فى الجنسارك" 
عالع، وجعمتو يجور السدمسضغ فى الجنسارك مغ وجية نطخىع، تمظ القزية التى حػلت أنطار ال

فى فمكيا بضغ مؤيج لمحخية السصمقة فى الخأػ والتعبضخ فى الفزاء اإلعالمى، وبضغ معارض 
 رافس ليحة الحخية فى اإلعالم، والتى تبخر االعتجاء
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.وأوصت الجراسة بزخورة تذجيع وسائل سعتقجات اآلخخيغ والتعخض لخمػزىع الجيشيةعمص
أكثخ فاعمية لترحيح الرػرة الشسصية السذػىة لإلسالم،  اإلعالم العخبيو بأن تتػجو بخصاب

وتػضيح مبادغ الجيغ اإلسالمى الدسح والسعتجل لمعالع، ومعالجة ضاىخة اإلسالمػفػبيا فى 
الجنسارك، والعسل عمى كدب تأيضج وسائل اإلعالم الجنساركية فى قبػل نذخ مػاد صحفية 

 دسح.                                                                                         وإعالمية تتحجث عغ مبادغ اإلسالم السعتجل  ال
 االستفادة من الجراسات الدابقة:                                             

استفادت الباحثة مغ الجراسات الدابقة فى الجػانب الشطخية والتصبيكية، وكيفية تشاول ىحة 
جراسات أسالضب بحثيا، وكحلظ إيجابيات وسمبيات ىحة الجراسات ومعخفة مجػ االتفاق ال

واالختالف معيا، كسا استفادت الباحثة مغ الجراسات الدابقة فى بمػرة مذكمة الجراسة وتحجيج 
 االشخ الشطخية والسشيجية.

الجنسارك عشجما قامت صحيفةمغسػره فى  0223تعػد مذكمة الجراسو إلى مذكمة الجراسه: 
رسسا مغ الخسػم  10بشذخ مقال عغ الخسػل دمحم_صمى هللا عميو وسمع_ ونذخت مع السقال 

فى بعزيا استيداء وسخخيو مغ الشبى_ صمى هللا عمية وسمع _وقج حاولت الجاليو اإلسالميو 
 الرحيفة رفزت، وكحلظ الحكػمو بحجة حخية الخأػ والتعبضخ، وقف تمظ الرػر، لكغ

لمجفاع عغ الشبي، كسا انتقجت جامعة  األسالمية بتشطيع حسمة حػل العالع  فقامت الجالية
الرحيفة والحكػمة الجنساركية في شخيقة تعامميا مع األزمة. كسا  0223الجول العخبية في 

سحبت السسمكة العخبية الدعػدية سفضخىا في الجنسارك، وبجأ الدعػديػن بسقاشعة البزائع 
ا أغمقت لضبيا سفارتيا في الجنسارك، كسا تع حخق عمع الجنسارك في والسشتجات الجنساركية، كس

فمدصضغ، وشجعت مرخ مػاششضيا عمى مقاشعة البزائع الجنساركية. ثع عادت األزمة مغ 
عشجما عخض مجرس فخندي لصالبو الرػر السدضئة لمخسػل صمى هللا  0202ججيج في عام 

في فخندا، حضث قام الصالب بشحخ  الجئ مدمع عميو وسمع، وكان بضشيع شالب شيذاني
السجرس الفخندي، فقامت الحكػمة الفخندية بغمق عجد كبضخ مغ السداجج والجسعيات الخضخية 
واألنجية اإلسالمية.  وقتل الصالب بجون محاكسة، كسا قام الخئيذ الفخندي بعخض الخسػم 

خ السدمسضغ. حضث عمى السباني الكبضخة والحكػمية بفخندا في استيداء وسخخية مغ مذاع
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مرالحيع التي تجعل  غأخحت االزمة شابعا سياسيا واقتراديا وثقافيا يجافع بو القػم ع
سحاربة  اإلرىاب ضاىخيا، بضشسا تعسل فى الخفاء عمى دعسو، وتع تفعضل شعارىا الخئيدي

ىاشتاج #إال_رسػل_هللا،حضث لقى الياشتاج صجػ واسع فى أرجاء العالع اإلسالمى، أذ 
جػ أدوات التشاول اإلعالمى الحجيثة التى افخازتيا التصػرات التكشػلػجية الستالحقة، أنيأح

ويعتبخ الستشفذ الصبيعى والسعتاد لكل مغ قادة الخأػ والشخبة والجسيػر العام، حضث يعبخ 
عغ مضػليع واىجافيع واتجاىاتيع تجاة أػ قزية وفى أػ وقت، ليجعل مغ القزية حجثا دوليا 

تحجدت مذكمة الجراسة في البحث والخصج أرجاء الكخة األرضية.           يتخدد فى كل
والتحمضل لجور الذبكاتاالجتساعية في تذكضل اتجاىات جسيػر الخأؼ العام نحػ أزمة الخسػم 
السدضئة، وكيف تعاممت معيا وكيف كػنت رأؼ عام مرخؼ قػؼ تجاه تمظ اإلساءة. وذلظ 

بو الذبكات االجتساعية في معالجة مثل ىحه األزمات. كسا مغ خالل الجور السيع الحؼ تقػم 
 تأتي مذكمة الجراسة مغ خالل ما تع نذخه في الذبكات االجتساعية عغ األزمة، وما حطضت

 يو.ىحه األزمة مغ اىتسام كبضخ عمى كافة السدتػيات السحمية والجول بو
 :أهسية الجراسة

ػضػع، فيي تعالج مػضػعا ججيجا مغ خالل تبخز أىسية الجراسة مغ خالل حجاثة وججيو الس
رصج تفاعالت الجسيػر مع قزية اإلساءة لمخسػل صمى هللا عميو وسمع، ودور الذبكات 

مػاجية تمظ اإلساءة، كسا تتسثل أىسية الجراسة فى أن قزية الخسػم السدضئة  االجتساعية في
ل االجتساعى لتبشضيا لتمظ تعج مغ الشساذج الخائجة فى تػضيف شبكة االنتخنت ومػاقع التػاص

 .األساءة مشح المحطة األولى، ونذخ اآلراء والشقاش حػل ىحة األزمة التى تذغل الخأػ العام
 ويسكن رصج جهانب األهسية في اآلتي:

تبخز أىسية الجراسة في أنيا تعالج مػضػعا ججيجا في الفتخة  حجاثة الجراسة تطبيقيا:☆
 يػر وتفاعمو مع أزمة الخسػم السدضئة.الخاىشة مغ خالل رصج اتجاىات الجس

تأتي ىحه الجراسة بإضافة ججيجة وىي التخكضد عمى الجور الحؼ تمعبو  اضافة ججيجة:☆
شبكات التػاصل االجتساعي في تذكضل الخأؼ العام، ومجػ التفاعل الحػ تع مع # إال 

 ._رسػل_ هللا
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ومعخفة اتجاىات الجسيػر  وسائل اإلعالم والذبكات االجتساعية لمقزية مع كدب تأييج☆
 ة.وتفاعمو مع القزي

قزية الخسػم السدضئة مغ حضث كػنيا مغ القزايا السعاصخة التي  كسا تأتي أهسية دراسة☆
 شغمت الخأؼ العام في الفتخة االخضخة.

 
 8أهجاف الجراسة

تيجفالجراسة إلى رصج وتحمضل مجػ فاعمية الذبكات االجتساعية في تذكضل رأؼ عام مرخؼ 
 ػ أزمة الخسػم السدضئة. ويشجرج مجسػعة مغ األىجاف اإلجخائية مشيا نح
_ التعخف عمى دور الذبكات االجتساعية في تكػيغ رأػ عام مرخؼ نحػ أزمة الخسػم ١

 السدضئة.
 _ التعخف عمى جػانب تعخض الجسيػر الزمة الخسػم السدضئة محل الجراسة.٢
لستعجدة عبخ الذبكات االجتساعية في تكػيغ _رصج مجػ التشػع في الػسائط االلكتخونية ا٣

 رأػ عام مرخؼ نحػ أزمة الخسػم السدضئة
_ تدميط الزػء عمى إدارة أزمة الخسػم السدضئة عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي والذبكات ٤

 .االجتساعية
 تداؤالت الجراسة:

 تدعى الجراسة إلى اإلجابة عمى التداؤالت التالية8
ي األكثخ تأثضخا عمى الذبكات االجتساعية مجال الجراسة في تذكضل _ما السحتػػ االترال١

 وعى الجسيػر بأزمة الخسػم السدضئة؟
_ ما مجػ اعتساد الجسيػر عمى فئات الذبكات االجتساعية في متابعة أزمة الخسػم ٢

 السدضئة؟
ذخىا _ كيف تعامل الجسيػر مع القخارات الخسسية لمجول وقصاعاتيا الجيشية والدياسية ون٣

 .عبخ الذبكات
 اإلطار الشظري لمجراسة: 
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او ما يدسى نطخية تأثضخ  تأثيرية االخرينيدتشج البحث في إشارة الشطخؼ إلى نطخية 
والذخز الثالث ىػ جسيػر شبكات  The111third person effect الذخز الثالث

الث يتشبأ ىحه األزمة. تقػل الشطخية أن الذخز الث تفاعمو معالتػاصل االجتساعي ومجػ 
بان األفخاد الحيغ يتعخضػن الى اترال مقشع يتػقعػن ان تأثضخ الخسالة االعالمية يكػن أكبخ 
عمى اآلخخيغ مسا ىػ عمى أنفديع، وال يخجع التأثضخ الحؼ حققو االترال الى التأثضخ السقشع 

حيغ يتػقعػن او السباشخ لمخسالة اإلعالمية نفديا فقط، ولكغ أيزا إلى سمػك ىؤالء االفخاد ال
 انيع يجركػن ردود األفعال وبشاء عميو يدمكػن بصخيقة مختمفة.

8 تدتخجم عادة لتفدضخ قجرة االقشاع لجػ األفخاد ، وقج صاغيا عالع الشفذ معشي الشظرية
.حضث اجخػ أكثخ مغ أربع تجارب  1761عام  12(Philips Davisonفضمضبذ داتدػن )

سضل الفخد إلى عقج مقارنات اجتساعية مع مغ حػلة ، مختمفة كانت خالصتيا أنو غالبا ما ي
ويصمق احكاما عمضيع مغ مشصمق أنو أفزل مشيع ، ذلظ إلن األفخاد غالبا يسضمػن إلى تكػيغ 
صػر إيجابية لمحات ، ويدعػن لمحفاظ عمضيا فيػ ال يتأثخ كسا يتأثخ اآلخخون .يخجع تدسية 

مغ خالل نقاط مغ العسمية االترالية ، الشقصة الشطخية بيحا االسع إلى أن ىحه العسمية تتع 
األولى حضث تقف وسائل األعالم لتبث مزامضشيا السختمفة ، والشقصة الثانية حضث يقف عامة 
الجسيػر الحيغ يتمقػن الخسائل اإلعالمية ، والشقصة الثالثة حضث يقف الذخز الثالث الحػ 

ى عمى صاحب الشقصة الثانية ، والحػ يقػم بجورة في الحكع عمى تأثضخ صاحب الشقصة األول
وغالبا تدتخجم ىحه  ،يكػن حكسة ىػ إن اآلخخ يتأثخ بػسائل األعالم أكثخ مسا يتأثخ ىػ بيا

والجراما التميفديػنية الشطخية في دراسة السزامضغ اإلعالمية بكل أشكاليا مثل اإلعالنات 
والرحف ، ويسكغ تصبيقيا حجيثا لتذسل األنتخنت ووسائل التػاصل االجتساعي مثل الفيذ 

 بػك ، وىى تدتخجم بكثافة في الكذف
ويذسل .13عغ تأثضخ السزامضغ اإلعالمية عمى األفخاد فيسا يتعمق بالقزايا الذائكة والحداسة

 جيضغ الحكع عمى تأثخ اآلخخ  بػسائل األعالم و 
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مغ خالل السبالغة والتيػيل في تأثخ اآلخخيغ بسزامضغ وسائل األعالم  الهجه األول:
(over estimation) 

مغ خالل التقمضل والتيػيغ مغ شأن تأثضخ مزامضغ وسائل األعالم عمى  الهجه الثاني:
 14.وقج يذسل تأثضخ الذخز الثالث الػجيضغ الدابقضغ معا(underestimationالحات. )

 م نظرية تأثير الذخص الثالث عمى افتراضين أساسيين هسا:تقه 
ويخػ أن األفخاد يسضمػن إلى تعطيع قجر التأثضخات التي تحجثيا وسائل اإلعالم  _الفرض االدراكي:١

في مػاقف وسمػكيات اآلخخيغ، حضث أن تأثضخ وسائل األعالم دائسا ما يكػن أقػػ في اآلخخيغ 
 ا.برػرة أكبخ مسا يتأثخ ىػ شخري

8 يخػ أن التفكضخ في اآلخخيغ عمى انيع أكثخ تأثخا بالخسائل اإلعالمية فإنيع _ الفرض الدمهكي٢
يتأثخون بجرجة أكبخ، وىحا سػف يؤثخ عمى سمػك ىؤالء الحيغ يتػقعػن حجوث رد فعل مغ قبل 

بفخض االخخيغ، ويتشبأ بأن التفكضخ في االخخيغ عمى انيع أكثخ عخضة لمخصخ يجعع الخأؼ القائل 
 رقابة وقضػد عمى وسائل اإلعالم.

إن الذخز الثالث قج يمجأ إلى الكيام ببعس الدمػكيات لمحج مغ ىحا التأثضخ وحساية اآلخخيغ مغ 
•  15قج تذسل ىحه الدمػكيات الحسائية بعس األجخآت الخقابيةعمضيع. تأثضخ وسائل األعالم 

خية تأثضخ الذخز الثالث في الجراسة استخجمت الباحثة نطخية تأثضخية االخخ او ما تدسى بشط
الخاىشة   حضث ان الذخز الثالث ىشا ىػ جسيػر الذبكات االجتساعية، وكيف أثخت الذبكات 
االجتساعية في الجساىضخ مغ خالل عخضيا قزية الخسػم السدضئة، والتفاعل الحؼ تع عمى 

 .الدػشيال مضجيا معيا والكيفية التي تعامل بيا الجسيػر مع األزمة
 اإلطار السشهجي:

 نهع الجراسة:
تعج الجراسة مغ البحػث الػصفية والتفدضخية )دراسة استصالعية( التي تدتيجف وصف وتحمضل 

معالجة الذبكات االجتساعية لبعس القزايا، ومجػ قجرة ىحه السعالجة عمى تذكضل  خرائز
فة، حضث تجرس العالقة بضغ االتجاىات نحػ تمظ القزايا، واستكذاف العالقات بضغ الستغضخات السختم

 الخسػم السدضئة.وقزية الذبكات االجتساعية 
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 مشهج الجراسة:
اعتسجت الجراسة عمى مشيج السدح بذكيو الػصفي والتحمضمي، وذلظ مغ خالل مدح الجسيػر 
والػسائل االترالية بيجف التعخف عمى مجػ تأثخه بالقزية ومجػ متابعة القزية التي شغمت مػاقع 

 الجتساعي والخأؼ العام خالل الفتخة االخضخة.التػاصل ا
 
 

 :عيشة الجراسةمجتسع و 
يتسثل مجتسع الجراسو السضجانيو فى الجسيػر العام الستابع ألزمة الخسػم السدضئة عمى مػاقع التػاصل 
االجتساعى، واستخجمت الباحثة عضشة عسجية متاحة مغ الجسيػر الستابع ألزمة الخسػم السدضئة عمى 

االجتساعيو، وتعخف العضشة بأنيا" جدء مغ السجتسع الحػ تجخػ فيو الجراسة"، وقج قامت  الذبكات
( مفخدة مغ الجسيػر الستابع لقزية الخسػم السدضئة 222الباحثة بتحجيج عضشة الجراسة وقػاميا ) 

 عبخ شبكات التػاصل االجتساعى. 
 :أسمهب جسع البيانات

حضث تعج أحج األسالضب األساسية التى تدتخجم فى جسع اعتسجت الباحثة عمى صحيفة االستبيان، 
بيانات أولية وأساسية مباشخة مغ العضشة السختارة أو مغ جسيع مفخدات مجتسع البحث، وذلظ عغ 

 شخيق تػجيو مجسػعة مغ األسئمة السحجدة والسعجة مقجما. 
 تأثير الذبكات االجتساعية عمى الرأى العام من وجهه نظر السبحهثين: .1
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 (1 ججول رقم )                                       
 تأثضخ الذبكات االجتساعية عمى الخأػ العام مغ وجيو نطخ السبحػثضغ

 

 اٌشأٞ                     

 اٌزأص١ش

 ِٛافك رّبِب  ِٛافك إٌٝ حذ ِب غ١ش ِٛافك

اٌّزٛعطبٌح

عبثٟ
2

 

اإلٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

 %  ن %  ن %  ن

اصشد اٌشجىبد االجزّبػ١خ ػٍٝ اٌشأٜ 

 اٌؼبَ فٝ رشى١ً ارجب٘برخ.
31 2.1 032 23.2 320 23.2 3.22 1.224 22.1 

 42.2 1.227 3.22 72.2 022 72.2 023 2.2 22 رؼبٍِذ ِغ اٌّٛضٛع ثّٛضٛػ١خ.

 42.2 1.212 3.32 22.2 074 22.2 330 2.1 23 ػشع اٌحمبئك اٌّزضّٕخ ثذلخػب١ٌخ.

لبِذ اٌشجىبد االجزّبػ١خ ثزضخ١ُ 

 ِٛضٛع اٌشعَٛ اٌّغ١ئخ.
010 32.2 22 30.2 307 22.2 3.32 1.273 42.1 

وبٔذ اٌزغط١خ ١ٍِئخ ثؼٕظشٞ اٌزش٠ٛك 

 ٚاالصبسح.
72 03.2 320 24.2 031 21.1 3.02 1.232 43.4 

اظٙشد اٌشجىبد االجزّبػ١خ ػذاء 

 شذ٠ذ ضذ دٌٚخ فشٔغب.
013 32.2 022 71.2 022 22.2 3.12 1.422 22.2 

                                                 
 مػاف 1إلى  0.12مغ   -- إلى حج مامػافق  0.11إلى  1.45مغ   -- غضخ مػافق 1.44إلى  1مغ  2
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رؼبٍِذ ِغ اٌّٛضٛع ِٓ جبٔت د٠ٕٝ 

 فمظ.
23 02.2 372 23.2 22 33.2 3.14 1.200 22.1 

رؼبٍِذ ِغ اٌّٛضٛع ِٓ جبٔت 

 ع١بعٝ فمظ.
22 32.2 022 72.2 007 32.2 3.12 1.402 22.2 

 711 اإلجّبٌٟ

 
أػ العححام فححى تذححكضل يتزححح مححغ الجححجول الدححابق8 جححاء )اثححخت الذححبكات االجتساعيححة عمححى الححخ 

، وجححاءت 64بححػزن ندححبي مقجمححة تححأثضخ الذححبكات االجتساعيححة عمححى الححخأػ العححام اتجاىاتححة( فححى 
، وجححاءت )عححخض 57.1عاممححت مححع السػضححػع بسػضححػعية( فححى السختبححة الثانيححو بححػزن ندححبي ت)

 ، وأخضحخا  جحاءت )تعاممحت54.1الحقائق الستزحسشة بجقةعاليحة( فحى السختبحة الثالثحة بحػزن ندحبي 
 .                      46.1 مع السػضػع مغ جانب سياسى فقط( بػزن ندبي

 .اتجاهات السبحهثين نحه نذر الرسهم السديئة من خالل الرحيفة الفرندية:2
 (2 ججول رقم )  

 اتجاىات السبحػثضغ نحػ نذخ الخسػم السدضئة مغ خالل الرحيفة الفخندية

 اٌشأٞ                     

 اٌّزغ١شاد

 اٚافك رّبِب اٚافك إٌٝ حذ ِب ال اٚافك
اٌّزٛعطب

ٌحغبثٟ
3

 

اإلٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ
 %  ن %  ن %  ن

اػزمذ أْ ٔشش اٌشعَٛ اٌّغ١ئخ 

٠ظٙش جًٙ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ 

إٌشش ثّىبٔخ إٌجٝ ٌٍّغ١ٍّٓ 

 فٝ اٌؼبٌُ .

04 7.2 73 01.2 270 22.2 3.20 1.722 22.4 

ٌّغ١ئخ اظٓ أْ ٔشش اٌشعَٛ ا

٠ؼىظ اٌظٛسح اٌّغٍٛطٗ ػٓ 

 اإلعالَ ػب١ٌّب

07 2.2 302 27.2 022 73.1 3.22 1.222 42.4 

احذس ٔشش اٌشعَٛ اٌّغ١ئخ 

فٝ رٛع١غ اٌفجٛح ث١ٓ 

 اٌّغ١ٍّٓ ٚاٌغشة

71 01.1 024 72.2 042 72.2 3.22 1.221 44.4 

                                                 
 مػافق 1إلى  0.12مغ   -- محايج 0.11إلى  1.45مغ   -- خ مػافقغض 1.44إلى  1مغ  3
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اعُٙ ٔشش اٌشعَٛ اٌّغ١ئخ فٝ 

رؼ١ّك ِفَٙٛ اإلعالِٛفٛث١ب 

 فٝ اٌغشة

27 02.1 022 22.2 020 72.2 3.32 1.434 42.2 

إْ ٔشش رٍه اٌشعَٛ ٠ٙذف 

 إٌٝ اإلعبءح ٌشخض إٌجٝ
42 02.2 074 22.2 047 72.2 3.37 1.421 47.4 

اػزمذ أْ ٔشش رٍه اٌشعَٛ ٘ٛ 

 حك ِٓ حمٛق حش٠خ اٌزؼج١ش
272 24.2 34 2.2 37 2.1 0.02 1.232 22.4 

 711 اإلجّبٌٟ

 
اعتقححج أن نذححخ الخسححػم السدححضئة يطيححخ جيححل القححائسضغ عمححى 8 جححاء )يتزححح مححغ الجححجول الدححابق

مقجمححة اتجاىححات السبحححػثضغ نحححػ نذححخ الخسححػم ( فححى الشذححخ بسكانححة الشبححى لمسدححمسضغ فححى العححالع
اضحححغ أن نذحححخ الخسحححػم ، وجحححاءت )71.5بػزن ندحححبي السدحححضئة محححغ خحححالل الرححححيفة الفخندحححية

، 57.5( فحى السختبحة الثانيحو بحػزن ندحبي االسدضئة يعكذ الرػرة السغمػشو عغ اإلسالم عالسيح
( فححى السختبححة احححجث نذححخ الخسححػم السدححضئة فححى تػسححيع الفجححػة بححضغ السدححمسضغ والغححخبوجححاءت )

اعتقج أن نذخ تمظ الخسػم ىػ حق محغ حقحػق حخيحة ، وأخضخا  جاءت )55.5الثالثة بػزن ندبي 
 .17.5 ( بػزن ندبيالتعبضخ

 ة الذبكات االجتساعية ألزمة الرسهم السديئة:عن طريقة تغطيالسبحهثين مجى رضا .3
 

 (3 ججول رقع )
وفقا   عغ شخيقة تغصية الذبكات االجتساعية ألزمة الخسػم السدضئةالسبحػثضغ مجػ رضا 

 لمشػع
 الشػع                   

 السجؼ 
 اإلجسالي إناث ذكػر

 % ك % ك % ك
  13.6 121  15.2 52  12.3 47 راض تساما  
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  31.2 022  30.3 123  27.3 77 حج ما راض إلى
  11.1 31  12.3 01  14.2 10 غضخ راض
  122.2 222  122.2 022  122.2 022 اإلجسالى
 غضخ دالة الجاللة =    2.046مدتػؼ السعشػية= 0درجة الحخية =  0.412=2قيسة كا

 2.261معامل التػافق=
اضحػن عحغ شخيقحة تغصيحة الذحبكات ر % محغ السبححػثضغ 13.6يتزح محغ الجحجول الدحابق8 أن 

(، فحي راض إلحى ححج محا% محشيع )31نجحج أن(، بضشسحا تسامحا  )االجتساعية ألزمة الخسحػم السدحضئة
 % مشيع )غضخ راض(.                                                                                                    11.1نجج أن السقابل 

دالحة إحرحائيا . غضحخ (، وىحي قيسحة 0( عشج درجحة حخيحة = )0.412بمغت ) 0سة كاوبحداب قي
محجػ رضحا وجحػد عالقحة دالحة إحرحائيا  بحضغ نحػع السبححػثضغ )ذكحػر، إنحاث( و عجم ويعشي ذلظ 
                                   عغ شخيقة تغصية الذبكات االجتساعية ألزمة الخسػم السدضئة.                                          السبحػثضغ 

.مجى مداهسه الذبكات االجتساعية فى الترجى ألزمة الرسوهم السدويئة مون وجهوة نظور 4
 :السبحهثين

 (2 ججول رقع )
 وفقا  لمشػع  مجػ مداىسو الذبكات االجتساعية فى الترجػ ألزمة الخسػم السدضئة

 الشػع                          
 السجؼ 

 اإلجسالي إناث ذكػر
 % ك % ك % ك

  30.5 161  30.2 71  31.4 72 ساىست بذكل كبضخ  
  25.1 142  26.2 64  24.2 56 ساىست إلى حج ما  

  122.2 125  122.2 157  122.2 146 اإلجسالى
 غضخ دالة الجاللة =    2.541مدتػؼ السعشػية= 1درجة الحخية =  2.271=2قيسة كا

 2.214=فاؼمعامل 
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يعتقجونبسداىسو الذحبكات االجتساعيحة % مغ السبحػثضغ 30.5مغ الججول الدابق8 أن  يتزح
إلحى % محشيع بسدحاىستيا )25.1يعتقحج (، بضشسحا بذكل كبضحخ)فى الترجػ ألزمة الخسػم السدضئة

                              .(حج ما
الحة إحرحائيا . دغضحخ (، وىحي قيسحة 1( عشج درجحة حخيحة = )2.271بمغت ) 0وبحداب قيسة كا

محححجػ وجحححػد عالقحححة دالحححة إحرحححائيا  بحححضغ نحححػع السبححححػثضغ )ذكحححػر، إنحححاث( و عحححجم ويعشحححي ذلحححظ 
 مداىسو الذبكات االجتساعية فى الترجػ ألزمة الخسػم السدضئة. 

 
 

                                                                                  
جتساعبوه فوي التروجي الزموه الرسوهم السدويئه مون وجهوه .طرق مداهسه الذبكات اال5

 :نظر السبحهثين
 (3 ججول رقع )

شخق مداىسو الذبكات االجتساعبو في الترجؼ الزمو الخسػم السدضئو مغ وجيو نطخ 
 وفقا  لمشػع السبحػثضغ

 إٌٛع                       

 طشق اٌّغبّ٘خ

 اإلجّبٌٟ إٔبس روٛس
 اٌذالٌخ اٌّؼ٠ٕٛخ zل١ّخ 

 %  ن %  ن %  ن

رفؼ١ً ٘بشزبج # إال سعٛي 

 هللا
070 22.2 027 22.1 322 22.1 1.272 1.227 

 غ١ش داٌخ

 غ١ش داٌخ 1.002 0.222 41.2 372 47.2 022 22.4 003 ِمبطؼخ اٌجضبئغ اٌفشٔغ١خ

ٔمً حبٌخ اٌغضت اٌزٝ 

 عبدد اٌؼبٌُ اإلعالِٝ
000 22.0 004 22.7 332 22.4 1.022 1.221 

 داٌخ غ١ش

سدٚد افؼبي إٌبط ػجش 

 اٌشجىبد
012 27.2 000 23.1 302 22.0 1.722 1.220 

 غ١ش داٌخ

 غ١ش داٌخ 1.220 1.720 21.0 047 20.7 23 72.2 23 اٌزغط١خ اٌىج١شح ٌألصِخ

حش إٌبط ػٍٝ ارخبر 

 ِٛلف
 غ١ش داٌخ 1.302 0.322 22.1 032 22.0 41 23.4 22

 1.110 1.111 2.472 34.0 27 22.2 27 04.2 21 األصِخ أخزد طبثؼب ػب١ٌّب

 274 042 022 جٍّخ ِٓ عئٍٛا
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شحخق مدحاىسو ( فحى مقجمحة تفعضحل ىاشحتاج # إال رسحػل هللايتزح محغ الجحجول الدحابق8 جحاء )
 الذبكات االجتساعيو

( في مقاشعة البزائع الفخندية%، ثع جاءت )63بشدبة  في الترجؼ الزمو الخسػم السدضئو
( نقل حالة الغزب التى سادت العالع اإلسالمى%، ثع جاءت )52.4بشدبة  السختبة الثانية

( بشدبة األزمة أخحت شابعا عالسيا%، وأخضخا  جاءت )43.5في السختبة الثالثة بشدبة 
05.1.% 

  وقج أوضحت الشتائج التفرضمية وجػد اختالف في الشدب السئػية إلستجابات السبحػثضغ
تختفع تساعيو فى الترجػ ألزمة الخسػم السدضئو وفقا لمشػع8شخق مداىسة    الذبكات االجعغ 

 %،13.6( عشج الحكػر عغ اإلناث حضث جاءت الشدب )األزمة أخحت شابعا  عالسيا  ندبة )
وىي أعمي مغ الكيسة  1.521السحدػبة  z%( والفارق دال إحرائيا  حضث بمغت قيسة 15.7

 .%77.7ضغ بسدتػػ ثقة الججولية السشبئة بػجػد عالقة فارقة بضغ الشدبت
تػجج عالقة إرتباشية ذات داللة إحرائيا بضغ معجل تعخض السبحػثضغ "8 الفرض األول

 لسػاقع الذبكات االجتساعية ومتابعتيع لمقزايا الدياسية والجيشية نحػ ازمة الخسػم السدضئة 
جل سعلكياس العالقة بضش ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع حداب معامل ارتباط بضخسػن 

تعخض السبحػثضغ لسػاقع الذبكات االجتساعية ومتابعتيع لمقزايا الدياسية والجيشية نحػ ازمة 
 وذلظ كسا يمي8 الخسػم السدضئة

  (6)ججول  
معجل تعخض السبحػثضغ لسػاقع الذبكات معامل ارتباط بضخسػن لكياس العالقة بضغ 

 ة الخسػم السدضئةاالجتساعية ومتابعتيع لمقزايا الدياسية والجيشية نحػ ازم

 الستغيرات
 معجل تعخض السبحػثضغ لسػاقع الذبكات االجتساعية

معامل 
 االرتباط

مدتػػ  القػة االتجاه
 السعشػية

 الجاللة

معجل تعخض السبحػثضغ لسػاقع 
 2.221 2.222 متػسصة شخدية **2.411 الذبكات االجتساعية
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معجل تعخض تباشية دالة إحرائيا بضغ يذضخ الججول الدابق إلى ما يمي8 وجػد عالقة ار     
السبحػثضغ لسػاقع الذبكات االجتساعية ومتابعتيع لمقزايا الدياسية والجيشية نحػ ازمة الخسػم 

( وىي قيسة دالة عشج مدتػؼ ثقة 2.411، حضث بمغ معامل ارتباط بضخسػن ) السدضئة
77.7%                                             . 

تػجج عالقة إرتباشية ذات داللة إحرائيا بضغ مجػ االستجابة لمجعػات "8 ثانيالالفرض 
السػجو نحػ ازمة الخسػم السدضئة عبخ مػاقع الذبكات االجتساعية وشكل السزسػن السقجم 

 " (بيا ورصج مجػ التشػع في السحتػػ )فيدبػك وتػيتخ
سجػ اس العالقة بضشلكي ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع حداب معامل ارتباط بضخسػن 

االستجابة لمجعػات السػجو نحػ ازمة الخسػم السدضئة عبخ مػاقع الذبكات االجتساعية وشكل 
 8وذلظ كسا يمي السزسػن السقجم بيا ورصج مجػ التشػع في السحتػػ 

 (7ججول )
معجل مجػ االستجابة لمجعػات السػجو نحػ ازمة معامل ارتباط بضخسػن لكياس العالقة بضغ 

م السدضئة عبخ مػاقع الذبكات االجتساعية وشكل السزسػن السقجم بيا ورصج مجػ الخسػ 
 .التشػع في السحتػػ 

 الستغيرات

شكل السزسػن السقجم بيا ورصج مجػ التشػع في السحتػػ 
 )فيدبػك وتػيتخ

معامل 
 االرتباط

مدتػػ  القػة االتجاه
 السعشػية

 الجاللة

مجػ االستجابة لمجعػات السػجو نحػ 
مة الخسػم السدضئة عبخ مػاقع الذبكات از 

 االجتساعية
 2.221 2.222 متػسصة شخدية **2.247

مجػ االستجابة يذضخ الججول الدابق إلى ما يمي8 وجػد عالقة ارتباشية دالة إحرائيا بضغ   
لمجعػات السػجو نحػ ازمة الخسػم السدضئة عبخ مػاقع الذبكات االجتساعية وشكل السزسػن 
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، حضث بمغ معامل ارتباط  ورصج مجػ التشػع في السحتػػ )فيدبػك وتػيتخ السقجم بيا
 %.77.7( وىي قيسة دالة عشج مدتػؼ ثقة 2.247بضخسػن )

 
تػجج عالقة إرتباشية ذات داللة إحرائيا بضغ مػقف فئات الخأؼ العام "8 الفرض الثالث

 لسشتجات الفخندية " واتجاىاتيع نحػ أزمة الخسػم السدضئة في التػجو العام لسقاشعة ا
سػقف لكياس العالقة بضش ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع حداب معامل ارتباط بضخسػن 

فئات الخأؼ العام واتجاىاتيع نحػ أزمة الخسػم السدضئة في التػجو العام لسقاشعة السشتجات 
 8       وذلظ كسا يمي الفخندية
        

 (8ججول)
مػقف فئات الخأؼ العام واتجاىاتيع نحػ أزمة قة بضغ معامل ارتباط بضخسػن لكياس العال

 الخسػم السدضئة في التػجو العام لسقاشعة السشتجات الفخندية

 الستغيرات

اتجاىاتيع نحػ أزمة الخسػم السدضئة في التػجو العام لسقاشعة 
 السشتجات الفخندية

معامل 
 االرتباط

 القػة االتجاه
مدتػػ 
 السعشػية

 الجاللة

 2.221 2.222 ضعيفة شخدية **2.014 ت الخأؼ العام مػقف فئا
مػقف فئات يذضخ الججول الدابق إلى ما يمي8 وجػد عالقة ارتباشية دالة إحرائيا بضغ     

الخأؼ العام واتجاىاتيع نحػ أزمة الخسػم السدضئة في التػجو العام لسقاشعة السشتجات الفخندية 
 .                       %77.7وىي قيسة دالة عشج مدتػؼ ثقة  (2.014، حضث بمغ معامل ارتباط بضخسػن )

 مرادرومراجع الجراسة:                                                                    
                                                 

، " دٚسشجىبد اٌزٛاطً االجزّبػٝ فٝ رشى١ً اٌشأٜ اٌؼبَ اٌغ١بعٝ ٌذٜ طٍجخ  خٍف الفٝ حّبد 1

.  232_ 724، ص  3، اٌمض١خ  302ّجٍٗ اٌّظش٠ٗ ٌجحٛس اٌشأٜ اٌؼبَ ، اٌؼذدجبِؼخ ا١ٌشِٛن "،اٌ

                                                         DOI:/10.21608Joa .2022 .250333ِٝزبح ػٍ
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، ِجٍخ اٌجحٛس فٝ ِجبالد اٌزشث١ٗ إٌٛػ١ٗ ، ِجٍذ  االجزّبػ١ٗ ٚػاللزٗ ثبٌغٍُ اٌّجزّؼٝ فٝ ِظش "

  . 3130، شزبء  23، اٌؼذد  4

 
9

أصِخ اإلعبءح ٌٍٕجٝ ملسو هيلع هللا ىلص فٝ اٌظفحبد اٌشع١ّخ" دساعخ رح١ٍ١ٍخ " إدارة  دمحم حغٕٝ حغ١ٓ ِحشٚط

ألص٘ش، ، ِجٍخ اٌجحٛس اإلػال١ِٗ، و١ٍخ اإلػالَ، جبِؼخ ا 37ٌظحفزٝ األص٘ش اٌشش٠ف ٚفشٔغب 

 .                            3130شزبء 
10

٠بع١ّٓ خ١ًٍ "رأص١ش ٔشش اٌشعَٛ اٌىبس٠ىبر١ٗ اٌّغ١ئٗ ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ فٝ اٌذّٔبسن "، سعبٌخ 

 3104ِبجغز١ش ، جبِؼخ اٌششق األٚعظ ثبألسدْ ، و١ٍخ األػالَ ،
11

 https://hbrarabic.com/ ٔظش٠خ رأص١ش٠خ ا٢خش٠ٓ

 
12

  Philips Davison (1983) “The third person Effect in communication” The 

public opinion Quarterly, Vol   47, No 1.   

 



 جيهان عبجالسشعم سيج حدن عبج الرحسن

 

 3727 حهث كمية اآلداب مجمة ب 

                                                                                                                            
13

  Tsay _Vogel M (2015)” Me versus them: third person Effects among 

face book users and society Vol 1   No 17   pp3  

 
14

  And sager Julie L white H Allen (2009) “self-versus others: media 

massages and the third person affects “Rutledge communication series 

RutledgePP112 

 
15

 And Gulnar B (2015 ) “ Television Addiction in the context of the third 

person effect theory “ the macro theme Review  Vol 4 No 2  PP68    ,Vesile  

Cakir  , Vedat, Cakir. 


