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 ممخص الدراسة

 : عنواف الدراسة

ة "المطبكعػػػػػػػػػة كالمسػػػػػػػػػمكعة" لػػػػػػػػػدل الشػػػػػػػػػػباب التقميدٌيػػػػػػػػػ تقيػػػػػػػػػيـ انتشػػػػػػػػػار كسػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػالـ السػػػػػػػػػكرمٌ 

مػػػػػػػف الطمبػػػػػػػػة  نػػػػػػػػةو قػػػػػػػػة عمػػػػػػػ  عيٌ ة مطبٌ السػػػػػػػكرم فػػػػػػػي مدينػػػػػػػػة غػػػػػػػازم عنتػػػػػػػػاب " دراسػػػػػػػة اسػػػػػػػتطالعيٌ 

 السكرييف في جامعة غازم عنتاب".

 دارسات الجمهورية الديموقراطية.مركز 

ؼ عمػػػػ  كاقػػػػع ركاج كانتشػػػػار كسػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ إلػػػػ  التعػػػػرٌ  تهػػػػدؼ هػػػػذة الدراسػػػػة :هػػػػدؼ الدراسػػػػة

 السػػػػػػكرمٌ  فػػػػػػي أكسػػػػػػاط الشػػػػػػباب الجػػػػػػامعيٌ  ةو إذاعٌيػػػػػػ اتو كمحطٌػػػػػػ ة مػػػػػػف مطبكعػػػػػػاتو التقميدٌيػػػػػػ السػػػػػكرمٌ 

بعػػػػػدث بحيػػػػث سػػػػػتككف  عػػػػفجػػػػػؿ استقصػػػػاء مػػػػدل تأثيرهػػػػػا م عنتػػػػاب كذلػػػػػؾ مػػػػف أفػػػػي مدينػػػػة غػػػػػاز 

بتقيػػػػػػيـ  ةة المرحمػػػػػػة اتكلػػػػػػ  لتحديػػػػػػد مشػػػػػػكمة الدراسػػػػػػة الخاصػػػػػػة بمنزلػػػػػػهػػػػػذة الدراسػػػػػػة السػػػػػػتطالعيٌ 

ف يكػػػكف كالحػػػػديث هنػػػػا عمػػػػ  أرض الكاقػػػع كبػػػػيف مػػػا هػػػػك متكقػػػع منػػػػه أ اتثػػػر بػػػػيف مػػػا هػػػػك كػػػائفه 

 ة كمضامينها عم  اختالؼ أنماطها.عف الرسالة اإلعالميٌ 
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 :مقدمة الدراسة

 ثةمػػػػػػػف خػػػػػػالؿ الدراسػػػػػػات السػػػػػػػتطالعيٌ  جديػػػػػػدو  عي إضػػػػػػػافة شػػػػػػيءو أف يػػػػػػدٌ  باحػػػػػػثو  يسػػػػػػتطيع أم  ل 
 كاعيػػػػػػػػػةن  الجهػػػػػػػػد الػػػػػػػػذم يبذلػػػػػػػػػه فػػػػػػػػي هػػػػػػػػذا اإلطػػػػػػػػػار هػػػػػػػػك محاكلػػػػػػػػة قػػػػػػػػػراءة الكاقػػػػػػػػع قػػػػػػػػراءةن  لفقصػػػػػػػػار 

ة مػػػػا أمكػػػػف تمهيػػػػدان لمبحػػػػث فػػػػي المشػػػػكمة التػػػػي تكمػػػػف فػػػػي طياتػػػػه. كهػػػػذا بالتحديػػػػد مػػػػا كمكضػػػػكعيٌ 
ه مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تناكلهػػػػػػا لمكضػػػػػػكع انتشػػػػػػار كركاج كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ تػػػػػػٌدعي هػػػػػػذة الدراسػػػػػػة القيػػػػػػاـ بػػػػػػ

ةث التػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػتهدؼ شػػػػػػػػػػريحة إذاعٌيػػػػػػػػػػ اتو كمحطٌػػػػػػػػػ كمجػػػػػػػػػػالتو  السػػػػػػػػػكرم التقميديػػػػػػػػػػةث مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػحؼو 
 مػػػػف  الطػػػػالب السػػػػػكرمٌ  يف المقيمػػػػيف فػػػػي مدينػػػػػة غػػػػازم عنتػػػػاب التركيػػػػةث ممػػػػػثالن بشػػػػريحةو السػػػػكريٌ 

بالنسػػػػػػبة لممتػػػػػػابعيف فػػػػػػي الشػػػػػػأف  فػػػػػػت لمنظػػػػػػرالجامعػػػػػػة المدينػػػػػػة المػػػػػػذككرة. فمػػػػػػف ال فػػػػػػي الجػػػػػامعيٌ 
 السػػػػػػػكرم كثػػػػػػػرة اتسػػػػػػػػماء كالعنػػػػػػػاكيف التػػػػػػػي باتػػػػػػػػت تطػػػػػػػرح نفسػػػػػػػها فػػػػػػػػي ا كنػػػػػػػة اتخيػػػػػػػرة ككسػػػػػػػػائؿى 

نقػػػػػػؿ الخبػػػػػػر كنشػػػػػػر التكعيػػػػػػة كرفعهػػػػػػا بػػػػػػيف السػػػػػػكرييف فػػػػػػي  تحمػػػػػػؿ عمػػػػػػ  عاتقهػػػػػػا مهػػػػػػاـ   ةو إعالمٌيػػػػػػ
هػػػػذة الكسػػػػائؿ سػػػػكاء. كمػػػا لػػػـػ يعػػػػد خافيػػػػان عمػػػ  المتػػػػابعيف ل حػػػػد   الػػػداخؿث كفػػػػي بػػػػالد المجػػػكء عمػػػػ 

أنهػػػػا مختمفػػػػػة بالمضػػػػػاميف بشػػػػػكؿ يعكػػػػػس التكجهػػػػػات المختمفػػػػػة لمقػػػػػائميف عميهػػػػػا كهػػػػػذا الخػػػػػتالؼ 
كمطمػػػػػػػكب باإلطػػػػػػػار الػػػػػػػذم يأخػػػػػػػػذ بالحسػػػػػػػباف المصػػػػػػػمحة العميػػػػػػػا لسػػػػػػػكرية كطنػػػػػػػػان  ع صػػػػػػػحي  كالتنػػػػػػػكٌ 

ر البحػػػػػػث بعمػػػػػػؽ فػػػػػػي مػػػػػػا تقدمػػػػػػه كمجتمعػػػػػان. كمػػػػػػف هػػػػػػذا المنطمػػػػػػؽ يصػػػػػػب  مػػػػػػف المشػػػػػركع كالمبػػػػػػرٌ 
تمػػػػؾ لجمهكرهػػػػا. لػػػيس مػػػػف بػػػػاب الرقابػػػػةث كلكػػػػف مػػػف بػػػػاب المعرفػػػػة كالفهػػػـػ التػػػػي كسػػػائؿ اإلعػػػػالـ 
ف فػػػػػي الػػػػػػداخؿ ك المسػػػػػتهدفيف بالرسػػػػػالة اإلعالميػػػػػػة أكلن كأخيػػػػػرانث كهػػػػـػ هنػػػػػػا السػػػػػكريٌ  هػػػػػي مػػػػػف حػػػػػػؽ  

كبػػػػالد المجػػػػػكء. لكػػػػػف قبػػػػػؿ السػػػػػؤاؿ عػػػػػف المضػػػػمكف ألػػػػػيس مػػػػػف المشػػػػػركع أف ييطػػػػػرح هنػػػػػا سػػػػػؤاؿ: 
الػػػػػػػركاج كالكصػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػ  الشػػػػػػػريحة المسػػػػػػػتهدفة مػػػػػػػف  هػػػػػػػؿ اسػػػػػػػتطاعت هػػػػػػػذة الكسػػػػػػػائؿ أف تحقػػػػػػػؽى 

ة التػػػػػي بػػػػيف أيػػػػدينا اإلجابػػػػػة ة؟ هػػػػػذا بالتحديػػػػد مػػػػا تحػػػػػاكؿ الدراسػػػػة السػػػػتطالعيٌ الرسػػػػالة اإلعالمٌيػػػػ
 عنه.

اإلطػػػػػػػار  الفصػػػػػػػؿ األوؿ:فصػػػػػػػكؿ هػػػػػػػي عمػػػػػػػ  التػػػػػػػكالي:  ةلقػػػػػػد جعمػػػػػػػت هػػػػػػػذة الدراسػػػػػػػة فػػػػػػػي ثالثػػػػػػػ
كتعػػػػػرض فيػػػػػه مشػػػػػػكمة البحػػػػػث كتسػػػػػاؤلتهث كمنهجيتػػػػػػهث كأهدافػػػػػهث كمفاهيمػػػػػه كتعريفاتػػػػػػه  المنهجػػػػػيٌ 
لمدراسػػػػػػػة  اإلطػػػػػػػار النظػػػػػػرمٌ  تنػػػػػػاكؿي  كفيػػػػػػه تػػػػػػػـ   الفصػػػػػػػؿ الثػػػػػػػاني:ة كالدراسػػػػػػات السػػػػػػػابقة. اإلجرائٌيػػػػػػ

عػػػػالـ عمػػػػ  الجمهػػػػػكرث ة فػػػػي تفسػػػػيرها لتػػػػػأثير كسػػػػائؿ اإلمٌيػػػػات اإلعالالنظرٌيػػػػػ كالػػػػذم ينػػػػاقش أهػػػػـ  
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ة كاإلعػػػػػالـ الحػػػػديث عمػػػػ  أرضػػػػػيٌ  عػػػػالـ التقميػػػػدم  اإل العالقػػػػة بػػػػػيف ةً قشػػػػػة جدلٌيػػػػباإلضػػػػافة إلػػػػ  منا
 نترنت.مفتكح كالتكاصؿ الجتماعي عبر اإلة لكاقع الفضاء الالظركؼ المكضكعيٌ 

ة التػػػػػي النتػػػػػائج التػػػػػي تكصػػػػػمت إليهػػػػا الدراسػػػػػة السػػػػػتطالعيٌ  عػػػػرضي  تػػػػػـ  وفػػػػػي الفصػػػػػؿ الثالػػػػػث: 
نػػػػػػة تسػػػػػػػتخدـ أداة مقنٌ  جمػػػػػػع المعطيػػػػػػات مػػػػػػف المسػػػػػػػتفيديف عػػػػػػف طريػػػػػػؽ مقابمػػػػػػةو  اعتمػػػػػػدت أسػػػػػػمكبى 

بسػػػػػػػػػػػيطة  ةو حسػػػػػػػػػػابيٌ  اتو السػػػػػػػػػػتبانة لتسػػػػػػػػػػجيؿ المعطيػػػػػػػػػػات كتفريغهػػػػػػػػػػا كتحميمهػػػػػػػػػػا باسػػػػػػػػػػتخداـ عممٌيػػػػػػػػػػ
قابمػػػػػػة لمقػػػػػػراءة. هػػػػػػذا باختصػػػػػػػار  كػػػػػػالتكرارات كالنسػػػػػػب المئكيػػػػػػة لغػػػػػػرض الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػػ  بيانػػػػػػاتو 

 . اسة تحقيؽ هدفها البحثيٌ الجهد المتكاضع الذم حاكلت مف خالله الدر 
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 مشكمة الدراسة وأهميتها: -أوالً 

تسػػػػػػػػارعت اتحػػػػػػػداث عمػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػع السػػػػػػػػكرم ث 2011منػػػػػػػذ منتصػػػػػػػػؼ شػػػػػػػػهر  ذار مػػػػػػػف العػػػػػػػػاـ 
نػػػػػػه أقػػػػػؿ  مػػػػػػا يمكػػػػػف أف يقػػػػػػاؿ عنػػػػػه إ ثمأسػػػػػاكمٌ  إنسػػػػػػاني   كفيػػػػػهث بصػػػػػكرة أفضػػػػػػت إلػػػػػ  خمػػػػػػؽ كاقػػػػػعو 

ل تراعػػػػػ  فيهػػػػا الحػػػػػدكد الػػػػدنيا مػػػػف حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػاف كالقػػػػػكانيف  ةو مدنٌيػػػػ فػػػػػي بيئػػػػاتو  مفتكحػػػػةه  حػػػػربه 
 الدكلية ذات الشأف في حالت الحركب.

 التهديػػػػػػد إلػػػػػػػ  مرحمػػػػػػة التػػػػػػأثير الفعمػػػػػػي عمػػػػػػ  السػػػػػػمـ اتهمػػػػػػػي  لقػػػػػػد تجػػػػػػاكزت هػػػػػػذة الحػػػػػػرب مرحمػػػػػػة 
ة فػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػع السػػػػػػػكرمث متجػػػػػػػػاكزة إيػػػػػػػاة إلػػػػػػػػ  الػػػػػػػدكؿ اإلقميمٌيػػػػػػػػ كعكامػػػػػػػؿ التماسػػػػػػػؾ الجتمػػػػػػػػاعيٌ 

 6.5ريف مػػػػػف هػػػػذة الحػػػػرب الػػػػػػ فبحسػػػػب تقػػػػػارير اتمػػػـػ المتحػػػػدة تجػػػػػاكز عػػػػدد المتضػػػػرٌ  المحيطػػػػة.
ػػػػػػ  -رة مػػػػػػف مكػػػػػػاف إقامتهػػػػػػا اتصػػػػػػػمي مميػػػػػػكف نسػػػػػػمةث فػػػػػػي حػػػػػػيف تقػػػػػػدر الكتمػػػػػػػة الديمكغرافيػػػػػػة المهج 

ماليػػػػػػيف  4كنتيجػػػػػةن ل عمػػػػػاؿ القتاليػػػػػة مػػػػػا يزيػػػػػد عمػػػػػ  الػػػػػػ  - خػػػػػارجيٌ  كلجػػػػػكءو  داخمػػػػػي   بػػػػػيف نػػػػػزكحو 
القتمػػػػػػػ  كالمفقػػػػػػكديف بحسػػػػػػب بعػػػػػػػض التقػػػػػػديرات اتكليػػػػػػة أيضػػػػػػػان نسػػػػػػمة. فػػػػػػي حػػػػػػػيف تجػػػػػػاكز عػػػػػػدد 

 نسػػػػػػػمة كهػػػػػػذة اترقػػػػػػػاـ ليسػػػػػػػت خافيػػػػػػػة عمػػػػػػ  أحػػػػػػػد كهػػػػػػػي معركفػػػػػػػةه  300000ل مػػػػػـػ المتحػػػػػػػدة الػػػػػػػػ 
 لدل الجميع.

نسػػػػاؽ المجتمػػػػع السػػػػػكرم  شػػػػػبه كميٌ  اليػػػػػـك أمػػػػاـ تػػػػدميرو  قصػػػػارل القػػػػكؿث بػػػػػات اإلنسػػػػاف السػػػػكرم   
ل يػػػػػزاؿ  السػػػػػكرمٌ  كالسياسػػػػػيٌ  يحصػػػػؿ كالكاقػػػػػع المػػػػػدني  ةث كػػػػػؿ ذلػػػػػؾ ة كانػػػػػت أـ اقتصػػػػػاديٌ اجتماعٌيػػػػ

 ي عم  كؿ مستكيات العمؿ "هذا في حاؿ كجد". مف التشظٌ  يعاني حالةن 

يه التقميػػػػػػػػػػػػدم )ممػػػػػػػػػػػػثالن بالصػػػػػػػػػػػحؼ كالمجػػػػػػػػػػػػالت كاإلذاعػػػػػػػػػػػػات اإلعػػػػػػػػػػػػالـ بشػػػػػػػػػػػقٌ  نػػػػػػػػػػػذ البدايػػػػػػػػػػػػة أٌدلم
رنػػػػػػػت(ث دكران نت)كسػػػػػػائؿ التكاصػػػػػػؿ الجتمػػػػػػاعي عمػػػػػػ  اإلالتمفزيػػػػػػكني..(ث كالجديد كمحطػػػػػػات البػػػػػػث  

اتجػػػػػػاهيف مػػػػػف حيػػػػػػث عالقتػػػػػه بالنػػػػػػاس فػػػػػي الشػػػػػػارع السػػػػػكرمث بمعنػػػػػػ  أنػػػػػه كػػػػػػاف فػػػػػػاعالن  ان ذاهاٌمػػػػػ
نػػػػػػػان لػػػػػػػدل اتطػػػػػػػراؼ كمهػػػػػػػا أهميػػػػػػػة حسػػػػػػػـػ كمػػػػػػػنفعالن مػػػػػػػف جهػػػػػػػة أخػػػػػػػرلث لػػػػػػػػذلؾ كػػػػػػػاف بيٌ  مػػػػػػػف جهػػػػػػػةو 

مػػػػػػف كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـث كهػػػػػػك التػػػػػػأثير فػػػػػػي الػػػػػػكعي  ة ببمػػػػػػكغ الهػػػػػػدؼ اتساسػػػػػػي  المعركػػػػػة اإلعالمٌيػػػػػػ
عػػػػادة صػػػػياغة الػػػػػرأم العػػػػاـ كػػػػػؿ    ةو إعالمٌيػػػػػ بحسػػػػب أجندتػػػػػهث كعميػػػػه بػػػػػات السػػػػكريكف أمػػػػػاـ طفػػػػرةو  كا 

 ات البػػػػػػػػػػث  سػػػػػػػػػتهاف بػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػحؼ كالمجػػػػػػػػػالت كمحطٌػػػػػػػػػغيػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػبكقة تمثمػػػػػػػػػت بعػػػػػػػػػددو ل يي 
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لكتركنيػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػع اإلنات كالمكاعػػػػػػػػػداد الكبيػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػدكٌ اإلذاعػػػػػػػػي كالفضػػػػػػػػػائيات ناهيػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػف ات
هػػػػػػا تسػػػػػػتهدؼ جمهػػػػػػكر السػػػػػػكرييف سػػػػػػكاء فػػػػػػي كمٌ  كالصػػػػػػفحات عمػػػػػػ  مكاقػػػػػػع التكاصػػػػػػؿ الجتمػػػػػػاعيٌ 

 الداخؿ السكرم أك في بمداف المجكء.

عػػػػػف مضػػػػػػمكف هػػػػػذة الكسػػػػػػائؿ  ف بالبحػػػػػػث العممػػػػػي كالشػػػػػأف اإلعالمػػػػػػي تسػػػػػاؤلتو ك كيطػػػػػرح المهتٌمػػػػػ
لػػػػ  أم   لسػػػػكرمث كمػػػػا هػػػػي اتجاهػػػػػات فػػػػي التكاصػػػػؿ مػػػػع المجتمػػػػع ا هػػػػي ناجحػػػػةه  حػػػػد   كجػػػػدكاهاث كا 

 يف حيالها. السكريٌ 

ةث ث كشػػػػػػػػفيٌ ةو اسػػػػػػػتطالعيٌ  مػػػػػػػف التمهيػػػػػػػد لتمػػػػػػػػؾ التسػػػػػػػاؤلت بدراسػػػػػػػةو  كهػػػػػػػذة الدراسػػػػػػػة تػػػػػػػرل أنػػػػػػػػه لبػػػػػػػد  
الممكػػػػػػػػػػف. غرضػػػػػػػػػػها تقيػػػػػػػػػيـ انتشػػػػػػػػػػار هػػػػػػػػػػذة الكسػػػػػػػػػائؿ بػػػػػػػػػػيف جمهػػػػػػػػػػكر  ة بالحػػػػػػػػػد  ة كعممٌيػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػياغيٌ 
ث ممػػػػػثالن عػػػػػػف قصػػػػػػد يفث الطػػػػػػرؼ المسػػػػػتقبؿ المفتػػػػػػرض فػػػػػػي عمميػػػػػة التصػػػػػػاؿ اإلعالمػػػػػػيالسػػػػػكريٌ 

كهػػػػػػػـػ  كالثقػػػػػػػافيٌ  كالجتمػػػػػػػػاعيٌ  منػػػػػػػه يفتػػػػػػػػرض أنهػػػػػػػا اتكثػػػػػػػر اهتمامػػػػػػػػان بالشػػػػػػػأف السياسػػػػػػػي   بشػػػػػػػريحةو 
 ف في مدينة غازم عنتاب.ك الطمبة الجامعيٌ 

 

 أهداؼ الدراسة: -ثانياً 

 أساسية إل  ما يمي: تهدؼ الدراسة بصفةو 

فػػػػػي جامعػػػػػة غػػػػػازم عنتػػػػػاب لكسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ  الجػػػػػامعيٌ  تقيػػػػػيـ متابعػػػػػة الشػػػػػباب السػػػػػكرم   .1
يف السػػػػػػكريٌ  ة( كالتػػػػػي تسػػػػػػتهدؼ جمهػػػػػكرى ات إذاعٌيػػػػػػة )مطبكعػػػػػػاتث محطٌػػػػػة التقميدٌيػػػػػالسػػػػػكريٌ 

 عامة. المقيـ في مدينة غازم عنتاب بصكرةو 
نػػػػػة الدراسػػػػػة لمصػػػػػحؼ السػػػػػػكرية تقيػػػػػيـ تفضػػػػػيالت الشػػػػػباب السػػػػػكرم الجػػػػػػامعي ممػػػػػثالن بعيٌ  .2

 عنتاب.الصادرة كالمكزعة في مدينة غازم 
تقيػػػػػيـ تفضػػػػػيالت الشػػػػػباب السػػػػػكرم الجػػػػػامعي ممػػػػػثالن بعينػػػػػة الدراسػػػػػة لممجػػػػػالت السػػػػػػكرية  .3

 الصادرة كالمكزعة في مدينة غازم عنتاب.
ات تقيػػػػػػػػػػيـ تفضػػػػػػػػػػػيالت الشػػػػػػػػػػباب السػػػػػػػػػػػكرم الجػػػػػػػػػػامعي ممػػػػػػػػػػػثالن بعينػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػة لممحطٌػػػػػػػػػػػ .4

 مدينة غازم عنتاب. إل /مف ث  بى ة التي تي اإلذاعيٌ 
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 كالمعمكمػػػػػػػة اتكثػػػػػػػر أهميػػػػػػػة بالنسػػػػػػػبة لمشػػػػػػػباب السػػػػػػػػكرمٌ التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػ  مصػػػػػػػادر الخبػػػػػػػر  .5
 في مدينة غازم عنتاب. الجامعيٌ 

 

 تساؤالت الدراسة: -ثالثاً 

 ة لكاقػػػػػػػػػع كسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػالـ السػػػػػػػػػكرمٌ تحػػػػػػػػاكؿ هػػػػػػػػػذة الدراسػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ المشػػػػػػػػػاهدات المبدئٌيػػػػػػػػ
 ة )مطبكعة كمسمكعة( اإلجابة عف التساؤلت التالية:التقميديٌ 

مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الشػػػػػػػباب الجػػػػػػامعي فػػػػػػي جامعػػػػػػػة غػػػػػػازم عنتػػػػػػابث ممػػػػػػػثالن  هػػػػػػؿ هنػػػػػػاؾ متابعػػػػػػػةه  .1
نػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػتطالعث لكسػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػػالـ السػػػػػػػػػػكرم التقميديػػػػػػػػػة )المطبكعػػػػػػػػػػة كالمسػػػػػػػػػػمكعة( بعيٌ 

 بصفة عامة؟
هػػػػػػؿ هنػػػػػػاؾ متابعػػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الشػػػػػػػباب الجػػػػػػامعي فػػػػػػي جامعػػػػػػػة غػػػػػػازم عنتػػػػػػابث ممػػػػػػػثالن  .2

 غازم عنتاب؟نة الستطالعث لمصحؼ السكرية الصادرة كالمكزعة في مدينة بعيٌ 
لهػػػػذة الصػػػػػحؼث مػػػػا هػػػػي الصػػػػػحؼ اتكثػػػػر متابعػػػػة مػػػػػف  فػػػػي حػػػػاؿ كانػػػػت هنػػػػػاؾ متابعػػػػةه  .3

 نة الستطالع؟قبؿ عيٌ 
هػػػػػػؿ هنػػػػػػاؾ متابعػػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الشػػػػػػػباب الجػػػػػػامعي فػػػػػػي جامعػػػػػػػة غػػػػػػازم عنتػػػػػػابث ممػػػػػػػثالن  .4

 نة الستطالعث لممجالت السكرية الصادرة كالمكزعة في مدينة غازم عنتاب؟بعيٌ 
مػػػػػف  بعػػػػة لهػػػػذة المجػػػػػالتث مػػػػا هػػػػي المجػػػػالت اتكثػػػػر متابعػػػػةن فػػػػي حػػػػاؿ كانػػػػت هنػػػػاؾ متا .5

 نة الستطالع؟قبؿ عيٌ 
مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الشػػػػػػػباب الجػػػػػػامعي فػػػػػػي جامعػػػػػػػة غػػػػػػازم عنتػػػػػػابث ممػػػػػػػثالن  هػػػػػػؿ هنػػػػػػاؾ متابعػػػػػػػةه  .6

فػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػازم  بػػػػػػػػػث  ة التػػػػػػػػػي تي ة السػػػػػػػػػكريٌ ات اإلذاعٌيػػػػػػػػػنػػػػػػػػة السػػػػػػػػػتطالعث لممحطٌػػػػػػػػػبعيٌ 
 عنتاب؟

ة اتكثػػػػػر ا هػػػػػي المحطػػػػػات اإلذاعٌيػػػػػاتث مػػػػػفػػػػي حػػػػػاؿ كانػػػػػت هنػػػػػاؾ متابعػػػػػة لهػػػػػذة المحطٌػػػػ .7
 نة الستطالع؟متابعة مف قبؿ عيٌ 

الخبػػػػػر  كالحػػػػديثث مػػػػا هػػػػي مصػػػػادري  ع كسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ كانتشػػػػارها بػػػػيف التقميػػػػدم  مػػػػع تنػػػػكٌ  .8
 نة الستطالع؟كالمعمكمة بالنسبة لعيٌ 
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هػػػػذة بالمجمػػػػػؿ التسػػػػػاؤلت التػػػػػي تحػػػػػاكؿ الدراسػػػػػة مػػػػف خاللهػػػػػاث اسػػػػػتطالع كاقػػػػػع كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ 
نهػػػػا تسػػػػتهدؼ جمهػػػػكر السػػػػكرييف فػػػػػي مػػػػػف المفتػػػػرض أ السػػػػكرية فػػػػي مدينػػػػة غػػػػازم عنتػػػػاب كالتػػػػي

 هذة المدينة.

 

جراءاتها: -رابعاً   منهج الدراسة وا 

مػػػػػػف اتبحػػػػػػػاث يمجػػػػػػأ إليػػػػػػػه  كهػػػػػػك نػػػػػػػكعه  ثةؼ هػػػػػػػذة الدراسػػػػػػة ضػػػػػػػمف الدراسػػػػػػات السػػػػػػػتطالعيٌ صػػػػػػن  تي 
 ةو كصػػػػػػفيٌ  لتصػػػػػميـ دراسػػػػػػةو الباحػػػػػث عػػػػػػادةن عنػػػػػدما تكػػػػػػكف معرفتػػػػػػه بالمكضػػػػػكع المػػػػػػدركس ل تؤهمػػػػػػه 

ة كالغػػػػػػػػػرض منهػػػػػػػػػا: بمػػػػػػػػػكرة مشػػػػػػػػػكمة الدراسػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػكؿ أكثػػػػػػػػػر كضػػػػػػػػػكحانث ضػػػػػػػػػبط المفػػػػػػػػػاهيـ تحميمٌيػػػػػػػػ
كالفػػػػػػػػركض تمهيػػػػػػػػدان إلجػػػػػػػػراء دراسػػػػػػػػة أكثػػػػػػػػر عمقػػػػػػػػان تتنػػػػػػػػاكؿ المشػػػػػػػػكمةث كهػػػػػػػػي هنػػػػػػػػا كاقػػػػػػػػع كسػػػػػػػػائؿ 

 ة في مدينة غازم عنتاب.اإلعالـ التقميديٌ 

ة كذلػػػػػؾ بػػػػػ جراء ة الدراسػػػػػات المسػػػػحيٌ ي منهجٌيػػػػكمػػػػف أجػػػػػؿ بمػػػػكغ هػػػػػذا الهػػػػدؼ كػػػػػاف لبػػػػػد مػػػػف تبٌنػػػػػ
ة تفيػػػػػد فػػػػي اإلجابػػػػػة عػػػػػف تسػػػػاؤلت الدراسػػػػػة المػػػػػذككرة باسػػػػتخداـ اسػػػػػتبانة مسػػػػػ  أكلٌيػػػػ أكلػػػػػي   مسػػػػ و 

نػػػػػة الدراسػػػػػػة. ة عمػػػػػ  عيٌ نهائٌيػػػػػ ؽ بصػػػػػكرةو تصػػػػػميمها كاختبارهػػػػػا تجريبيػػػػػان قبػػػػػػؿ أف تطب ػػػػػ أعػػػػػالةث تػػػػػـ  
إلػػػػػ   سػػػػؤاؿو منطقيػػػػان فػػػػي النتقػػػػاؿ مػػػػف  سمسػػػػالن مػػػػف اإلشػػػػارة هنػػػػا إلػػػػ  أف السػػػػتبياف يعتمػػػػد ت كلبػػػػد  

تنتقػػػػػؿ باتسػػػػػػئمة مػػػػػف العػػػػػػاـ إلػػػػػ  الخػػػػػػاص إلػػػػػػ    خػػػػػرث فقػػػػػػد اعتمػػػػػد فػػػػػػي تصػػػػػميمه عمػػػػػػ  مقاربػػػػػػةو 
 العاـ كما يمي:

وسػػػائؿ اإلعػػػالـ هػػػؿ أنػػػت مػػػف متػػػابعي السػػؤاؿ اتكؿ مػػػف السػػتبياف " إف اإلجابػػة عػػػف .1
اديػو" والتػي تخاطػب المطبوع والمسموع " جرايػد"  مجػالت  محطػات ر  التقميدي   السوري  

بػػ ل فهػذا يعنػػي أنػه عمػ  المبحػػكث أف السػورييف المقيمػػيف فػي مدينػػة غػازي عنتػػاب " 
نهػػاء المقابمػػة بعػػػد  ينتقػػؿ إلػػ  السػػؤاؿ التاسػػع الخػػاص بتحديػػد مصػػادر المعمكمػػات لديػػه كا 
ذلػػؾ. أمػػػا إذا أجػػػاب بػػػػػ )نعػػـػ أتػػػابع بانتظػػاـ أك أتػػػابع أحيانػػػان( فػػػ ف ذلػػػؾ  يتػػػي  لممبحػػػكث 

تقػػػػػاؿ إلػػػػػ  القسػػػػـػ الثػػػػػاني مػػػػػف السػػػػػتبياف الخػػػػػاص بتفضػػػػػيالت الصػػػػػحؼ كالمجػػػػػالت الن
 ات اإلذاعية.كالمحطٌ 
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السػػورية ” دئػػالجرا“ سػػكركر لػػؾ أسػػماء بعػػض الصػػحؼ النتقػاؿ إلػػ  السػؤاؿ الثالػػث " .2
فيما إرا كنت سمعت بها أـ  دَ ف تحد  أ" وأريد الصادرة والموزعة في مدينة غازي عنتاب

 تقتضي اإلجابة عفلـ تسمع بها  وفي حاؿ كنت سمعت بها ما هو مدى متابعتؾ لها" 
الموزعة في /الصادرة السورية  ”الجرائد “الصحؼ هؿ أنت مف متابعي السؤاؿ الثاني "

ة بػػػ ل بػػػػ )نعـػ أتابعهػا بانتظػػاـ أك أتابعهػا أحيانػان( فقػػط. أمػا اإلجابػ  "مدينػة غػػازي عنتػاب
التعامؿ مع  يتـ   نفسه سمكبقسـ الخاص بالمجالت السكرية كباتفتقتضي النتقاؿ إل  ال

 ة.ات اإلذاعيٌ القسـ الخاص بالمحطٌ  إل  اتسئمة الخاصة بهذا القسـ ككذلؾ اتمر بالنسبة
مػػة لػدل المبحػكث يقتضػػي السػؤاؿ التاسػع مػف السػػتبياف الخػاص بمصػادر الخبػر كالمعمك  .3

 (1)نة المستهدفة بالستطالع.أفراد العيٌ  ه مف كؿ  اإلجابة عن

 

 مجاالت الدراسة: -خامساً 

 مجالت هي عم  التكالي: ةتنقسـ مجالت الدراسة إل  ثالث

بنػػػػػاء التػػػػػكمر لتعمػػػػػيـ  –حيػػػػػث أجريػػػػػت الدراسػػػػػة فػػػػي جامعػػػػػة غػػػػػازم عنتػػػػػاب  المجػػػػػاؿ المكػػػػػاني:
. كمػػػػػػف مبػػػػػػػرٌ  8 نحػػػػػػككالكاقعػػػػػػة جنػػػػػػكب غػػػػػػرب مدينػػػػػػػة غػػػػػػازم عنتػػػػػػاب ب –المغػػػػػػة التركيػػػػػػة  رات كػػػػػـػ

ر المػػػػػدف التركيػػػػة مػػػػػف حيػػػػث  اسػػػػػتقطاب السػػػػكرييف ػػػػػػػػ لجئػػػػػيف اختيػػػػار هػػػػػذة المدينػػػػة أنهػػػػػا تتصػػػػدٌ 
 315000 ميف كالجئػػػػػػػػيف بنحػػػػػػػػكيف المسػػػػػػػجٌ كػػػػػػػانكا أـ غيػػػػػػػػر ذلػػػػػػػؾ ػػػػػػػػػػػ حيػػػػػػػث يقػػػػػػػػدر عػػػػػػػدد السػػػػػػػػكريٌ 

لجػػػػػػػػػػػ  كذلػػػػػػػػػػػؾ بحسػػػػػػػػػػػب التقريػػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػادر عػػػػػػػػػػػف مجمػػػػػػػػػػػس مدينػػػػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػػػازم عنتػػػػػػػػػػػاب بتػػػػػػػػػػػػاري  
14/1/2015 (https://www.alsouria.net .) ٌرها كيضػػػػػػػػػػػػػػاؼ إلػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػبؽ تصػػػػػػػػػػػػػػػد

ة التػػػػػػي سػػػػػػكاء مػػػػػػف حيػػػػػث عػػػػػػدد المكاتػػػػػػب اإلعالمٌيػػػػػػ لقائمػػػػػة المػػػػػػدف السػػػػػػكرية كالتركيػػػػػػة عمػػػػػ  حػػػػػػد  
 ات البػػػػػث  كمجػػػػػالت باإلضػػػػػافة إلػػػػػ  محطٌػػػػػ تعمػػػػؿ عمػػػػػ  نشػػػػػر كتكزيػػػػػع المطبكعػػػػػات مػػػػػف صػػػػحؼو 

( 5عمػػػػػػ  اتقػػػػػػؿ باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػ  ) ( مجػػػػػػالتو 10ك) ( صػػػػػػحؼو 6ث فالحػػػػػػديث هنػػػػػػا عػػػػػػف)اإلذاعػػػػػػيٌ 
ة المطمكبػػػػػػػة منهػػػػػػػػا مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ ة. تحػػػػػػػػاكؿ كمهػػػػػػػا أف تػػػػػػػػؤدم الرسػػػػػػػػالة اإلعالمٌيػػػػػػػػات إذاعٌيػػػػػػػػمحطٌػػػػػػػ

                                                                 
1
 (0انظر الملحق رقم ) 

https://www.alsouria.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%E2%80%8F
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م مدينػػػػػػػػة غػػػػػػػػاز  فػػػػػػػػي شػػػػػػػػماؿ سػػػػػػػػكريا كجنػػػػػػػػكب تركيػػػػػػػػا كلسػػػػػػػػٌيما يف المكجػػػػػػػػكديفاسػػػػػػػتهداؼ السػػػػػػػػكريٌ 
 عنتاب.

حزيػػػػراف مػػػػػف  14أيػػػػار حتػػػػ   27ة مػػػػف تطبيػػػػؽ الدراسػػػػة خػػػػالؿ الفتػػػػرة الممتػػػػدٌ المجػػػػاؿ الزمػػػػاني: 
 .2015العاـ 

ؿ المجػػػػاؿ البشػػػػرم الػػػذم تحػػػػاكؿ الدراسػػػػة مشػػػاركته فػػػػي الحصػػػػكؿ عمػػػػ  يتمثٌػػػػالمجػػػػاؿ البشػػػػري: 
 نػػػػػػةو بعيٌ ةث ة التقميدٌيػػػػػلمتسػػػػػاؤلت التػػػػػي تطرحهػػػػػا حػػػػػكؿ تقيػػػػػيـ ركاج كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ السػػػػػكريٌ  أجكبػػػػػةو 

معهػػػػد التػػػػػكمر لتعمػػػػيـ المغػػػػة التركيػػػػػة /عشػػػػكائية مػػػػف الطمبػػػػة السػػػػػكرييف فػػػػي جامعػػػػة غػػػػػازم عنتػػػػاب
 ان طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 550مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  طالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو  100يبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حجمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

(http://all4syria.info/Archive/192574 يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمكف مجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة. بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبةو ) 
نػػػػػة البحػػػػػػث بعيٌ  (% مػػػػػػف مجتمػػػػػع الدراسػػػػػػة اتصػػػػػمي. كفػػػػػي مػػػػػػا يمػػػػػي تعريػػػػػػؼه 18.19ػ )تعػػػػػادؿ الػػػػػ

 الحصكؿ عميها أثناء الستطالع: رات البيانات الشخصية التي تـ  بحسب متغيٌ 

a.   نػػػػة الدراسػػػػة بحسػػػػب الجػػػػنس عمػػػػ  النحػػػػك تتػػػػكزع عيٌ نػػػػة الدراسػػػػة بحسػػػػب الجػػػػنس: عي
 (:1الذم يكضحه الجدكؿ رقـ )

النسبة المئوٌةالتكرارالجنس

%7272ذكر

%2828أنثى

%100100المجموع

توزع عٌنة البحث بحسب الجنس

 الجدول رقم )1(
 

b.   ـ ر االنتظاـ الدراسي: نة الدراسة بحسب متغي  عي تتكزع الدراسة بحسب متغير النتظا
الدراسي كفؽ حالتيف أساسيتيف المتابعة دكف انقطاع أك المعاكدة بعد انقطاع عم  النحك 

 (:2الذم يكضحه الجدكؿ رقـ )

http://all4syria.info/Archive/192574
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النسبة المئوٌةالتكراراالنتظام الدراسً

%4848متابعة دون انقطاع

%5252عودة بعد انقطاع

%100100المجموع

الجدول رقم )2(

توزع العٌنة بحسب االنتظام الدراسً

 
 

c.   كيقصػػػػػد بػػػػذلؾ نػػػػػكع الشػػػػػهادة الثانكيػػػػػة  ة االختصػػػػػاص:نػػػػػة الدراسػػػػػة بحسػػػػػب خمفي ػػػػػعي
ة أـ ة أـ تجارٌيػػػػػػػػة أـ أدبٌيػػػػػػػػالتػػػػػػػي حصػػػػػػػػؿ عميػػػػػػػػه الطالػػػػػػػب قبػػػػػػػػؿ دخكلػػػػػػػػه الجامعػػػػػػػةث عممٌيػػػػػػػػ

)صػػػػػػػناعيٌ  ع العينػػػػػػػة بحسػػػػػػػب متغيػػػػػػػر خمفيػػػػػػػة ( التػػػػػػػالي تػػػػػػػكزٌ 3ة... كيكضػػػػػػػ  الجػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػـػ
 الختصاص:

 

 
d.  :ة عم  تتكزع عينة الدراسة بحسب الفئة العمريٌ عينة الدراسة بحسب الفئة العمرية

 (:4النحك الذم يكضحه الجدكؿ رقـ)

النسبة المئوٌةالتكرارالفئة العمرٌة

(18-22)3838%

(23-27)3030%

(24-28)2727%

30+55%

%100100المجموع

التوزع بحسب الفئة العمرية

 

النسبة المئويةالتكرارخلفية االختصاص

%5656علمي

%4040أدبي

%22صناعي

%11تجاري

%11حاسوب

0شرعي

0أخرى تكر

100المجموع

خلفية االختصاص

الجدول رقم)3(
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e. ع عينػػػػػػة الدراسػػػػػة بحسػػػػػػب الحالػػػػػػة تتػػػػػكزٌ ة: عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة بحسػػػػػػب الحالػػػػػػة الوظيفي ػػػػػػ
 (.5ة عم  النحك الذم يكضحه الجدكؿ رقـ )الكظيفيٌ 

 

النسبة المئويةالتكرارالحالة الوظيفية

%5454متفرغ لمدراسة

%1515أعمل بدوام جزئي

%1919أعمل بدوام كامل

%1212عاطل عن العمل

%100100المجموع

الحالة الوظيفية

 الجدول رقم)5(

 

 تعريفات الدراسة اإلجرائية: -سادساً 

a.  :اإلعالـ التقميدي 
هػػػػػػػػػك ذلػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػنمط مػػػػػػػػػف اإلعػػػػػػػػػالـ الػػػػػػػػذم يعتمػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػائؿ اصػػػػػػػػػطالحيًا:  .1

قبػػػػػػؿ ظهػػػػػػكر اإلعػػػػػػالـ الجديػػػػػػد عبػػػػػػػر  ة التػػػػػػي كانػػػػػػت مكجػػػػػػػكدةن التصػػػػػػاؿ التقميدٌيػػػػػػ
 ة مػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػحؼو نترنػػػػػػػػػػػػػت. )كمحطػػػػػػػػػػػػػػات اإلذاعػػػػػػػػػػػػػػةث كالمطبكعػػػػػػػػػػػػػات الدكرٌيػػػػػػػػػػػػػػاإل

 (.التمفزيكنيٌ  ات البث  ث كمحطٌ كمجالتو 
تػػػتـ متابعتهػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ ة التػػػػي يقصػػػػد بػػػه هنػػػػا كسػػػػائؿ اإلعػػػالـ السػػػػكريٌ إجرائيػػػػًا:  .2

فػػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػازم عنتػػػػػػػػػػابث معتمػػػػػػػػػدةن عمػػػػػػػػػ  اتسػػػػػػػػػػمكب  الطػػػػػػػػػالب السػػػػػػػػػكرييف
 في مخاطبة جمهكر السكرييف في مدينة غازم عنتاب.  التقميدمٌ 

b.  :السػػػػػكرية التػػػػػي تػػػػػتـ متابعتهػػػػػا مػػػػػف قبػػػػػػؿ الصػػػػػحؼ كالمجػػػػػػالت  ايقصػػػػػد بهػػػػػالمطبوعػػػػػات
 مدينة غازم عنتاب حيث ستستطمع الدراسة:  الطالب في

 هي:  ةٍ ( صحٍؼ رئيس5مدى انتشار) .1

 كفث صدل الشاـث سكريتنا((.فث كمنا سكريٌ ))عنب بمدمث تمدٌ 
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 هي: ةٍ رئيس ( مجالتٍ 10مدى انتشار ) .2

سػػػػػػكرياث الحرمػػػػػػؿث الغربػػػػػػػاؿث  ))سػػػػػػيدة سػػػػػػكرياث ضكضػػػػػػاءث صػػػػػػكرث حنطػػػػػػةث ياسػػػػػػميف
 كش ممؾث زنزانةث مر ة((.

c.   ات البػػػػػث  اإلعػػػػالـ الػػػػػذم يعتمػػػػد عمػػػػػ  محطٌػػػػ يقصػػػػد بػػػػػهالمسػػػػػموع:  اإلعػػػػػالـ التقميػػػػػدي 
هنػػػػػػػا  هػػػػػػي"الراديػػػػػػك" لمخاطبػػػػػػة السػػػػػػكرييف المقيمػػػػػػيف فػػػػػػي مدينػػػػػػة غػػػػػػازم عنتػػػػػػاب ك اإلذاعيٌ 
حيػػػػػث  ث2012هػػػػػا فػػػػػي مدينػػػػػة عنتػػػػػاب منػػػػػذ سػػػػػنة التػػػػػي بػػػػػدأ بثٌ  اإلذاعػػػػػاتمػػػػػف  مجمكعػػػػػةه 

 هي: ةو رئيس ةو إذاعيٌ  ( محطاتو 7ستستطمع الدراسة هنا مدل انتشار )

 فجر((.نسائـ سكرياث ا سمارتث حارة أؼ أـث أناث ألكافث ))ركزنةث هك       

 

 بعض الدراسات السابقة والتعميؽ عميها: -سابعاً 

 الدراسة األولى: 

اسػػػػػتطالع الػػػػػرأم العػػػػػاـ فػػػػػي  اسػػػػتطالع رأم المػػػػػكاطنيف حػػػػػكؿ بػػػػػرامج اإلذاعػػػػػة كالتمفزيػػػػػكف. مركػػػػػز
 ـ.2005القاهرة عاـ 

ؼ عمػػػػػ  مػػػػػدل متابعػػػػػػة المػػػػػكاطنيف لبػػػػػػرامج اإلذاعػػػػػة كالتمفزيػػػػػػكف هػػػػػدفت هػػػػػذة الدراسػػػػػػة إلػػػػػ  التعػػػػػػرٌ 
ؼ عمػػػػ   رائهػػػػـػ بالنسػػػػبة لمػػػػػدل إمكانيػػػػة نجػػػػػاح كتفضػػػػيالتهـ لتمػػػػػؾ البػػػػرامج باإلضػػػػػافة إلػػػػ  التعػػػػػرٌ 
 عم  حٌمها.كالعمؿ  كسائؿ اإلعالـ في طرح قضايا المجتمع المصرم  

 ةو اسػػػػػػػػػتطالعيٌ  سػػػػػػػػػةو ار كد التحميمػػػػػػػػػي   ة الدراسػػػػػػػػػة: تعتمػػػػػػػػػد الدراسػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػنهج الكصػػػػػػػػػفي  منهجٌيػػػػػػػػ
حصػػػػػائيٌ  ةو حسػػػػػابيٌ  اتو ٌيػػػػػممباإلضػػػػػافة إلػػػػػ  اعتمػػػػػاد ع بسػػػػػيطة مثػػػػػؿ النسػػػػػب المئكيػػػػػة كالتكػػػػػػرارات  ةو كا 
 لتكضي  نتائج الدراسة.

يحرصػػػػػػػػكف عمػػػػػػػ  متابعػػػػػػػػة نتػػػػػػػائج الدراسػػػػػػػة: لقػػػػػػػػد أسػػػػػػػفرت الدراسػػػػػػػة عػػػػػػػػف أف غالبيػػػػػػػة المبحػػػػػػػكثيف 
 قػػػػػػادرةو  ةو إعالمٌيػػػػػ التمفػػػػػاز كأف نحػػػػػك ثالثػػػػػػة أربػػػػػاع المبحػػػػػكثيف يػػػػػػركف أف التمفػػػػػاز هػػػػػك أكثػػػػػػر كسػػػػػيمةو 

 ها.كالمساهمة في حمٌ  ت المجتمع المصرم  كالعم  عرض مش
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 : الثانيةالدراسة 

"دراسػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتطالعية" إعػػػػػػػػداد: الػػػػػػػػدكتكر  نحػػػػػػػػك اتداء اإلعالمػػػػػػػيٌ  فبعنػػػػػػػكاف: اتجاهػػػػػػػػات اتردنيػػػػػػػػي
 ـ.2010عبد المجيد عزاـ كالدكتكرة هاديا خزنة كاتبي عاـ 

يف نحػػػػػػػك أداء كسػػػػػػػائؿ ٌيػػػػػػػردنة الكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف اتجاهػػػػػػػات اتاسػػػػػػتهدفت هػػػػػػػذة الدراسػػػػػػػة السػػػػػػػتطالعيٌ 
ة ة كالجتماعٌيػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػف المكضػػػػػػػػػػػػكعات كالقضػػػػػػػػػػػػػايا القتصػػػػػػػػػػػػاديٌ  تجػػػػػػػػػػػػػاة عػػػػػػػػػػػػددو ة اإلعػػػػػػػػػػػػالـ اتردنٌيػػػػػػػػػػػػ

ة كالكشػػػػػػؼ عػػػػػػػف العالقػػػػػػة بػػػػػػػيف هػػػػػػذة التجاهػػػػػػػات كالخصػػػػػػائص الديمكغرافيػػػػػػػة ٌيػػػػػػػة كاتمنكالسياسػػػػػػيٌ 
 تفراد عينة الجمهكر العاـ.

كبعػػػػػػػض  التحميمػػػػػػػيٌ  ة اسػػػػػػػتخدـ المػػػػػػػنهج الكصػػػػػػػفيٌ مػػػػػػػنهج الدراسػػػػػػػة: باعتبػػػػػػػار الدراسػػػػػػػة اسػػػػػػػتطالعيٌ 
ة البسػػػػػػػػػػػػػيطة مثػػػػػػػػػػػػؿ النسػػػػػػػػػػػػػب المئكيػػػػػػػػػػػػة كالتكػػػػػػػػػػػػػرارات ة كالعمميػػػػػػػػػػػػػات الحسػػػػػػػػػػػػابيٌ اتدكات اإلحصػػػػػػػػػػػػائيٌ 

 قاطعة كمتكسط التجاهات كالتبايف اتحادم.كالجداكؿ المت

 نتائج الدراسة:

 مف النتائج أهمها: تكصمت الدراسة إل  مجمكعةو  

  ٌعمػػػػػػ  الػػػػػػرغـ مػػػػػػػف  نػػػػػػة عػػػػػػػف أداء كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ سػػػػػػػمبيان كػػػػػػاف الرضػػػػػػا العػػػػػػػاـ تفػػػػػػراد العي
مػػػػػػػف  ة بخصػػػػػػػكص عػػػػػػددو نحػػػػػػك أداء كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ اتردنٌيػػػػػػ ةو يجابٌيػػػػػػػإ كجػػػػػػكد اتجاهػػػػػػاتو 

 المكضكعات.
   كغيابػػػػػػػػػه أحيانػػػػػػػػػان لكسػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػالـ عمػػػػػػػػػ  أعمػػػػػػػػػاؿ الحككمػػػػػػػػػػة  ضػػػػػػػػػعؼ الػػػػػػػػػدكر الرقػػػػػػػػػابي

ة كفرضػػػػػػها بعػػػػػػض القيػػػػػػكد كالبرلمػػػػػاف. كهيمنػػػػػػة الحككمػػػػػػة عمػػػػػػ  كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ اتردنٌيػػػػػػ
 عم  حرية كسائؿ اإلعالـ في ممارسة نشاطاتها المختمفة.

 ث بدرجػػػػػػػةو حػػػػػػػداصػػػػػػػداقية بنشػػػػػػر اتخبػػػػػػػار كتناكلهػػػػػػػا ل كػػػػػػاف التػػػػػػػزاـ كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ بالم 
 متكسطة.
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 الدراسة الثالثة:

لكتركنيػػػػػة" طمبػػػػػة الجامعػػػػػات فػػػػػي بغػػػػػدادث ات الشػػػػػباب العربػػػػػي نحػػػػػك الصػػػػػحافة اإلبعنػػػػػكاف: اتجاهػػػػػ
 ـ.2011عمافث دمشؽث نمكذجان دراسة ميدانية إعداد طالؿ ناصر العزاكم عاـ 

لكتركنيػػػػػة نحػػػػػك الصػػػػحافة اإل ؼ عمػػػػػ  اتجاهػػػػات الشػػػػػباب الجػػػػامعي  حيػػػػث حاكلػػػػت الدراسػػػػػة التعػػػػرٌ 
ما أف ثقػػػػػػة اتفػػػػػراد بتكنكلكجيػػػػػػا نترنػػػػػػت كلسػػػػػيٌ ة عمػػػػػػ  شػػػػػبكة اإلفػػػػػي اسػػػػػتخدامهـ لممكاقػػػػػػع الصػػػػػحفيٌ 

 المعمكمات في طكر التنامي المستمر.

 منهجية البحث: 

حػػػػػػػػكؿ  ةو كمٌيػػػػػػػػ بالعينػػػػػػػػة مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ بيانػػػػػػػػاتو  يعتمػػػػػػػػد البحػػػػػػػػث عمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػنهج المسػػػػػػػػ  الجتمػػػػػػػػاعي  
رض الغػػػػػت لهػػػػذا عػػػػد  أي  خػػػػالؿ اسػػػػتمارة اسػػػػػتبيافو  هػػػػا مػػػػػفاإلجابػػػػة عن مػػػػف التسػػػػاؤلت يػػػػػتـٌ  مجمكعػػػػةو 

 عت عم  عينة البحث.ككزٌ 

 نتائج البحث: 

 لممعمكمػػػػػػات لػػػػػػدل  ة هػػػػػي المصػػػػػػدر الرئيسػػػػػيٌ لكتركنٌيػػػػػػل يمكػػػػػف الجػػػػػػـز بػػػػػأف الصػػػػػػحافة اإل
 اتفراد.

   صػػػػػػت إلػػػػػ  إلغػػػػػػاء نظيرتهػػػػػػا الكرقيػػػػػة لكنهػػػػػػا قمٌ  إف ظهػػػػػكر الصػػػػػػحافة اإللكتركنيػػػػػة لػػػػػـػ يػػػػػػؤد
 ة.الكرقيٌ مف عدد جمهكر الصحافة 

 ؽ عمػػػػػػػ  الصػػػػػػحافة الكرقيػػػػػػػة تجعمهػػػػػػػا تتفػػػػػػكٌ  ة بمزايػػػػػػػا منفػػػػػػردةو لكتركنٌيػػػػػػتتمتػػػػػػع الصػػػػػػػحافة اإل
 كغيرها مف كسائؿ اإلعالـ اتخرل.

منهػػػػػػػا  لبػػػػػػػد   ةو أساسػػػػػػيٌ  لقػػػػػػد حاكلػػػػػػػت هػػػػػػػذة الدراسػػػػػػات بالمجمػػػػػػػؿ اسػػػػػػػتطالع كاقػػػػػػع اإلعػػػػػػػالـ كخطػػػػػػػكةو 
مػػػػػػف خاللهػػػػػػا  التػػػػػػي تبػػػػػثٌ  عػػػػػػف كاقػػػػػع اإلعػػػػػػالـ كمضػػػػػاميف البػػػػػػرامج كجمػػػػػػي   كاضػػػػػ و  رو لبمػػػػػكرة تصػػػػػػكٌ 
 هذة الكسائؿ.
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 الفصؿ الثاني

 (اإلطار النظري)

 .مقدمة

 .نشكة وسائؿ اإلعالـ -أوالً 

 .في تعريؼ اإلعالـ -ثانياً 

 .دور وسائؿ اإلعالـ -ثالثاً 

 .واإلعالـ الجديد ة اإلعالـ التقميدي  جدلي   -رابعاً 
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 :مقدمة

مػػػػػػع غيػػػػػػرة مػػػػػػف البشػػػػػػر كمػػػػػػع البيئػػػػػػة  ةو مسػػػػػػتمرٌ  صػػػػػػاؿو د اإلنسػػػػػػاف كهػػػػػػك فػػػػػػي عمميػػػػػػة اتٌ ًجػػػػػػمنػػػػػذ أف كي 
قػػػػػػدـ اإلنسػػػػػػاف الػػػػػػذم حػػػػػػاكؿ  قديمػػػػػػةه  ةه المحيطػػػػػػةث فمػػػػػػيس اإلعػػػػػػالـ حػػػػػػديث النشػػػػػػأة بػػػػػػؿ هػػػػػػك عممٌيػػػػػػ

ذلػػػػػػػػػػؾ أف اإلنسػػػػػػػػػػػاف ث عػػػػػػػػػػات البسػػػػػػػػػػػيطةكدكر العبػػػػػػػػػػادةتبػػػػػػػػػػادؿ اتخبػػػػػػػػػػار كالمعمكمػػػػػػػػػػػات عبػػػػػػػػػػر التجمٌ 
لجغرافيػػػػػػػػػة ة كاتفرضػػػػػػػػػه باسػػػػػػػػتمرار الظػػػػػػػػػركؼ الجتماعٌيػػػػػػػػػ بطبعػػػػػػػػػه كلكػػػػػػػػػف فػػػػػػػػي نطػػػػػػػػػاؽو  اجتمػػػػػػػػاعي  
 ث طبعة أكل (.1975إبراهيـث )انظر: 

 
 نشكة وسائؿ اإلعالـ:  -أوالً 

ر كسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػالـ فيهػػػػػػػػػا ر المجتمعػػػػػػػػػات مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ تطػػػػػػػػكٌ لقػػػػػػػػد قػػػػػػػػاس بعػػػػػػػػض البػػػػػػػػاحثيف تطػػػػػػػػكٌ 
ؿ التػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػهدتها بػػػػػػػػػالرجكع إلػػػػػػػػػػ  التفسػػػػػػػػػػير اإلعالمػػػػػػػػػػي لمتػػػػػػػػػػاري  فػػػػػػػػػػي إطػػػػػػػػػػار عمميػػػػػػػػػػات التحػػػػػػػػػػكٌ 

 .ةالمجتمعات اإلنسانيٌ 

فػػػػػػي التفػػػػػػاهـ بػػػػػػػيف  كاإلشػػػػػػاراتتعكػػػػػػس دراسػػػػػػة تػػػػػػاري  العصػػػػػػكر القديمػػػػػػة مػػػػػػػدل اسػػػػػػتخداـ الرمػػػػػػكز 
المجتمعػػػػػػات كاتفػػػػػػرادث فقػػػػػػد اسػػػػػػتخدـ المصػػػػػػريكف القػػػػػػدماء الرمػػػػػػكز كاإلشػػػػػػارات ليتبعهػػػػػػا بعػػػػػػد ذلػػػػػػػؾ 

فػػػػػي عمميػػػػػة  كبيػػػػػرو  رو ر عػػػػػف تطػػػػكٌ شػػػػعكب الحضػػػػػارات الشػػػػػرقية. كظهػػػػرت الكتابػػػػػة فيمػػػػػا بعػػػػد لتعٌبػػػػػ
ؿ الكبيػػػػر فػػػػػي القػػػػرف الخػػػػامس عشػػػػػر حيػػػػث ظهػػػػرت الطباعػػػػػة دأ التحػػػػكٌ . بػػػػػالتصػػػػاؿ الجتمػػػػاعيٌ 

ران هػػػػػائالن فػػػػػي حيػػػػػػاة فقػػػػػد أحػػػػػدثت تطػػػػػكٌ ث كسػػػػػيمة اتصػػػػػاؿ عرفهػػػػػا اإلنسػػػػػاف لتصػػػػػب  فيمػػػػػا بعػػػػػد أهػػػػػـ  
 صاؿ ككسائمه عبر انتشار الكتب المطبكعة.المجتمعات كفي اإلعالـ كالتٌ 

صػػػػفت هػػػػذة الفتػػػػػرة ران كبيػػػػران كاتٌ اإلعػػػػالـ كالطباعػػػػة تطػػػػكٌ  فػػػػي القػػػػرف الثػػػػامف عشػػػػر شػػػػهدت كسػػػػائؿي  
 كمػػػػػػف هنػػػػػػػا أخػػػػػػذت كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ صػػػػػػػكرةن "ث مكنتسػػػػػػكيك"بسػػػػػػيطرة مفهػػػػػػـك الػػػػػػػرأم العػػػػػػاـ حسػػػػػػػب 

كقػػػػػػػػد  .الصػػػػػػػػحؼ... الػػػػػػػ ك كاإلذاعػػػػػػػة ك الفيػػػػػػػدي ثالتمفزيػػػػػػػػكفث تبػػػػػػػع ذلػػػػػػػػؾ اختػػػػػػػراع السػػػػػػػينماث جديػػػػػػػدةن 
 .ث(2014تعددت تعريفات اإلعالـ بسبب اختالؼ  راء الباحثيف حكلها. )انظر: حنافث 
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 تعريؼ اإلعالـ:في  -ثانياً 

ث كأخبػػػػػر يخبػػػػػرث كأعممػػػػػه اإلعػػػػػالـ لغػػػػػًة:  كممػػػػػة إعػػػػػالـ فػػػػػي المغػػػػػة  تيػػػػػة مػػػػػف مصػػػػػدر أعمىػػػػػـى ييعمػػػػـػ
كتػػػػػداكؿ . معػػػػيف أم أعممنػػػػػا بمػػػػػا حػػػػػدث بػػػػاتمر أم أخبػػػػػرةي بػػػػػه كعرفػػػػػهي إيػػػػاةث كفػػػػػالفه أخبػػػػػر بخبػػػػػرو 

ة فيمػػػػػػػا بيػػػػػػػنهـ ينػػػػػػػدرج تحػػػػػػػػت هػػػػػػػذا المفهػػػػػػػـك المغػػػػػػػكم لكممػػػػػػػػة النػػػػػػػاس ل خبػػػػػػػار كاتحػػػػػػػداث اليكمٌيػػػػػػػػ
  إعالمػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػي اصػػػػػػػػطالحات المغػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة.)ابف سػػػػػػػػػيدةث اإلعػػػػػػػػالـث فتنػػػػػػػػػاقمهـ ل خبػػػػػػػػػار يسػػػػػػػػمٌ 

 .معجـ المعانيثد ت ف(

 
ها بدرجػػػػػػػػة أصػػػػػػػػب  مػػػػػػػػف لسػػػػػػػػع مػػػػػػػدلك اتٌ  ة كممػػػػػػػػةه اجتماعٌيػػػػػػػ اإلعػػػػػػػػالـ كظػػػػػػػػاهرةو مفهػػػػػػػػوـ اإلعػػػػػػػػالـ: 

بػػػػػيف المجتمعػػػػػات كأثىػػػػػػر  كالسياسػػػػػي   القتصػػػػػادم   الصػػػػػعب تعريفهػػػػػاث بسػػػػػبب التفػػػػػاكت الجتمػػػػػػاعي  
دت التعريفػػػػػػػات ليعػػػػػػػالـث كيمكػػػػػػػف هػػػػػػذة العكامػػػػػػػؿ فػػػػػػػي شػػػػػػكؿ كدكر الكسػػػػػػػيمة اإلعالمية.كقػػػػػػػد تعػػػػػػدٌ 

 أف نذكر منها:

 .قائؽ الثابتة كالكاضحةمف المعمكمات الصحيحة أكالح تزكيد الجماهير بأكبر قدرو  -
 .نشر المعمكمات بعد جمعها كانتقائها -
 .نفسه الكقتفي الجماهير كلركحها كميكلها  لعقمية التعبير المكضكعيٌ  -

صػػػػػػػاؿ بػػػػػػػيف المرسػػػػػػػؿ مثابػػػػػػػة التٌ )بف اإلعػػػػػػػالـ: إؿ التعػػػػػػػاريؼ السػػػػػػػابقة يمكػػػػػػػف القػػػػػػكؿ كمػػػػػػف خػػػػػػػال
تنقػػػػػػػػػؿ بكاسػػػػػػػػطتها الرسػػػػػػػػػالة  ةو إعالمٌيػػػػػػػػ عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ كسػػػػػػػػيمةو  "الجمهػػػػػػػػػكر"كالمسػػػػػػػػتقبؿ  "اإلعالمػػػػػػػػي"

 .(1980)انظر: رفقيث  (.ة مف طرؼ  خراإلعالميٌ 

 

 :دور وسائؿ اإلعالـ -ثالثاً 

 هػػػػػي عالقػػػػػةه  مجتمػػػػعو  فػػػػػي أمٌ  ةاتخالقٌيػػػػػ –ة إف العالقػػػػة بػػػػػيف كسػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ كالقػػػػػيـ الجتماعٌيػػػػ
ة  الجتماعٌيػػػػػػػػػػ كاتفكػػػػػػػػػػارحػػػػػػػػػػد أهػػػػػػػػػـػ النكاقػػػػػػػػػػؿ لممعػػػػػػػػػػارؼ أكسػػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػػالـ  إفث حيػػػػػػػػػػث ةه تفاعمٌيػػػػػػػػػ

فػػػػػػي تشػػػػػػػكيؿ القػػػػػػػيـ.كمف ناحيػػػػػػػة أخػػػػػػػرل تحػػػػػػػدد  المسػػػػػػاهمة بالشػػػػػػػراكة مػػػػػػػع المػػػػػػػكركث الجتمػػػػػػػاعي  
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بمػػػػػػػػػػا يكافػػػػػػػػػؽ القػػػػػػػػػػيـ  ؿ الرسػػػػػػػػػالة اإلعالميػػػػػػػػػػة كأثرهػػػػػػػػػا الجتمػػػػػػػػػاعي  القػػػػػػػػػيـ الجتماعيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػدل تقٌبػػػػػػػػػ
 كيسايرها.

ةث كتشػػػػػػػػكيؿ الػػػػػػػرأم العػػػػػػػػاـ كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػالـ دكران بػػػػػػػارزان فػػػػػػػي تغييػػػػػػػػر المفػػػػػػػاهيـ الجتماعٌيػػػػػػػؤدم تػػػػػػػ
ة كاضػػػػػػحان فػػػػػي الحػػػػػػركب كر الدعايػػػػػػة اإلعالمٌيػػػػػحيػػػػػػث نجػػػػػد دى  ثالقضػػػػػايا الكبػػػػػػرل كػػػػػالحركبتجػػػػػاة 

ضػػػػػػػفاء الشػػػػػػػػرعية عمػػػػػػػػ  الكسػػػػػػػػائؿ المتبعػػػػػػػػة كمهاجمػػػػػػػػة  مػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ رفػػػػػػػػع معنكيػػػػػػػػات المقػػػػػػػػاتميف كا 
 اتلمانيػػػػػةالطػػػػرؼ الخصػػػػـػ كالتشػػػػكيؾ بانتصػػػػػاراتهث كمػػػػف أشػػػػػهر أمثمػػػػة التػػػػػاري  الحػػػػديث الدعايػػػػػة 

 Paul Josephغػػػكبمز   اتلمػػػانيمػػػػة بػػػكزير الدعايػػػػة  فػػػي الحػػػرب العالميػػػػة الثانيػػػة ممث
Goebbels1945 - 1897 ث . 

فػػػػػػػي إحػػػػػػػداث  ت كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ المطبكعػػػػػػػة كالمسػػػػػػػمكعة دكران كبيػػػػػػػران أدخػػػػػػػالؿ القػػػػػػػرف الماضػػػػػػػي 
نػػػػػػػذكر منهػػػػػػػا: دكر الصػػػػػػػػحؼ  كثيػػػػػػػرةه  كلػػػػػػػػدينا أمثمػػػػػػػةه  ثث كمنهػػػػػػػا العػػػػػػػالـ العربػػػػػػػي  ةو اجتماعٌيػػػػػػػ راتو تغٌيػػػػػػػ

يػػػػػػة عصػػػػػػر النهضػػػػػػة فػػػػػػي نهايػػػػػػة القػػػػػػرف التاسػػػػػػع عشػػػػػػر كبدايػػػػػػة القػػػػػػرف بدا ذالعربيػػػػػة الصػػػػػػادرة منػػػػػػ
ة ة كالقكمٌيػػػػػػػالعشػػػػػػريف  فػػػػػػػي مصػػػػػػػر كتػػػػػػػكنس كبػػػػػػػالد الشػػػػػػػاـ فػػػػػػػي تشػػػػػػػكيؿ الػػػػػػػكعي لمهكيػػػػػػػة الكطنٌيػػػػػػػ

العربيػػػػػػة فػػػػػػػي إنكػػػػػػار حالػػػػػػػة  اإلذاعػػػػػػػاتكمجمػػػػػػة العػػػػػػركة الكثق .ككػػػػػػػذلؾ يمكػػػػػػف الحػػػػػػػديث عػػػػػػف دكر 
 .افتراضي   عالمي  إ كتحكيؿ الهزيمة إل  نصرو  1967الهزيمة في حرب حزيراف 

ر الكبيػػػػر الػػػػذم شػػػػهدته كسػػػػائؿ التصػػػػػاؿ فػػػػي نهايػػػػة القػػػػرف الماضػػػػي ظهػػػػرت كسػػػػػائؿ مػػػػع التطػػػػكٌ 
دكران  مارسػػػػػػػػػتصػػػػػػػػػاؿ الحػػػػػػػػديثث كقػػػػػػػػػد ككسػػػػػػػػػائؿ التٌ إعػػػػػػػػالـ جديػػػػػػػػػدة كمكاقػػػػػػػػػع التكاصػػػػػػػػؿ الجتماعي  

ة التػػػػي حصػػػػمت خػػػػالؿ السػػػػػنكات كبيػػػػران فػػػػي تكجيػػػػه الػػػػرأم العػػػػػاـ نحػػػػكالكثير مػػػػف القضػػػػايا العالمٌيػػػػػ
كتسػػػػػػػػريبات مكقػػػػػػػػع كيكيمػػػػػػػػػيكس   2005ػػػػػػػػػػ   2004فػػػػػػػػي أككرانيػػػػػػػػػا  اتخيػػػػػػػػرة كػػػػػػػػالحراؾ السياسػػػػػػػػي  

 .2011 في العالـ العربي   السياسي   كصكلن إل  الحراؾ الجتماعي   2010

فقػػػػػػػػد ظهػػػػػػػػػرت خػػػػػػػػالؿ الحػػػػػػػػػراؾ ث بالنسػػػػػػػػبة تثػػػػػػػػػر كسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػالـ الجديػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي العػػػػػػػػالـ العربػػػػػػػػػي
فػػػػػػػي العمػػػػػػػػؿ  جديػػػػػػػػدةه  لػػػػػػػػدكؿ كمنهػػػػػػػا سػػػػػػػػكرية مفػػػػػػػاهيـي الحػػػػػػػادث فػػػػػػػػي هػػػػػػػذة ا السياسػػػػػػػػي   الجتمػػػػػػػاعي  
كحتػػػػػػػػ   تجػػػػػػػاة الحػػػػػػػراؾ الجتمػػػػػػػاعي  فػػػػػػػي تشػػػػػػػكيؿ الػػػػػػػرأم العػػػػػػػاـ  كبيػػػػػػػره  كػػػػػػػاف لهػػػػػػػا أثػػػػػػػره  الصػػػػػػػحفي  

هػػػػػػر مفهػػػػػػـك المػػػػػػكاطف لػػػػػه. كمػػػػػػف هػػػػػػذة المفػػػػػاهيـ ظ كمعػػػػػػارضو  مؤيػػػػػػدو  بػػػػػيفانقسػػػػػامه نحػػػػػػك الحػػػػػػراؾ 
دكران فػػػػػي تكثيػػػػػؽ اتحػػػػػداث كنقمهػػػػػا إلػػػػػ  العػػػػػالـ مػػػػػف خػػػػػالؿ كسػػػػػائؿ بسػػػػػيطة  أدلالصػػػػحفي الػػػػػذم 
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 .مكاقػػػػػػػػػػع التكاصػػػػػػػػػؿ الجتمػػػػػػػػػػاعي( –كمتػػػػػػػػػكافرة بػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػػدم معظػػػػػػػػـػ النػػػػػػػػػػاس )كػػػػػػػػػاميرات الهػػػػػػػػػاتؼ 
ا لفػػػػػت النتبػػػػػاة كتميػػػػػزت هػػػػػذة الكسػػػػػائؿ بسػػػػػهكلة نقػػػػػؿ الخبػػػػػر كسػػػػػرعة النتشػػػػػار بػػػػػيف النػػػػػاس مٌمػػػػػ

 كره السػػػػؤاؿ: هػػػػؿ بقػػػػػي دى . ك ئؿ اإلعػػػػالـ التقميػػػػػدما هػػػػي عميػػػػػه كسػػػػاأكثػػػػر تػػػػػأثيران مٌمػػػػ إليهػػػػا ككسػػػػائؿى 
ة فػػػػػي نقػػػػػؿ الخبػػػػػرث كالتػػػػػػأثير فػػػػػي الػػػػػرأم العػػػػػاـث كمػػػػػا هػػػػػك مػػػػػدل إقبػػػػػػاؿ لكسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ التقميدٌيػػػػػ

 الجمهكر نحك متابعة هذة الكسائؿ؟

ؿ التػػػػػػأثير ؿ كشػػػػػكٌ تنػػػػػػاكؿ مكضػػػػػكع العالقػػػػػة بػػػػػػيف الرسػػػػػالة اإلعالميػػػػػة كالجمهػػػػػػكر المسػػػػػتقبً  لقػػػػػد تػػػػػـ  
نظريػػػػة القػػػػػائـ ف النظريػػػػات فػػػػي اإلعػػػػالـث كبحسػػػػػب تسػػػػاؤلت البحػػػػث تبػػػػدك مػػػػف قبػػػػؿ العديػػػػد مػػػػ

 اتكثر ارتباطان بمكضكع استطالعنا.صاؿ ونظرية حارس البوابة باالت  

كتػػػػػرل ث ٧ُٕٕ"كيػػػػػرت ليػػػػكف" فػػػػي عػػػػاـ   يرجػػػػع الفضػػػػؿ فػػػػي تطػػػػكير نظريػػػػػة حػػػػارس البكابػػػػة إلػػػػ
   بكابػػػػػػاتيتـٌ فػػػػػي رحمتهػػػػػا كهػػػػػذة النقػػػػػاط تسػػػػػمٌ  بعػػػػػدة نقػػػػػػاطو  هػػػػػذة النظريػػػػػة أف اتداة اإلعالميػػػػػة تمػػػػػر  

بهػػػػا اتخبػػػػػار  مػػػػا طالػػػػت المراحػػػػػؿ التػػػػي تمػػػػػر  فيهػػػػا اتخػػػػاذ القػػػػػرارتبيف المػػػػدخالت كالمخرجػػػػػاتث ككمٌ 
 في انتقاؿ المعمكمات. كبيرةه  يصب  نفكذ مف يديركف هذة البكابات له أهميةه 

نػػػػػػة مػػػػػف عػػػػػػدة حمقػػػػػػات المكك  ة تشػػػػػبه السمسػػػػػػمة بهػػػػػػا الرسػػػػػالة اإلعالمٌيػػػػػػ هػػػػػذة المراحػػػػػػؿ التػػػػػي تمػػػػػػر   
المعمكمػػػػػات التػػػػػػي  حجػػػػػـػكػػػػػكف ي أحيانػػػػػان  ثصػػػػػاؿ المػػػػػػكاجهيكأبسػػػػػط هػػػػػذهالحمقات هػػػػػػي سمسػػػػػمة التٌ 
 فػػػػػي كػػػػػؿٌ ". ك أجهزةالتقكيػػػػة"ا يػػػػػدخؿ كهػػػػذا مػػػػػا يطمػػػػؽ عميػػػػػه تخػػػػرج مػػػػػف بعػػػػض الحمقػػػػػات أكثػػػػر مٌمػػػػػ

قاهػػػػػا فػػػػػي أف يقػػػػرر مػػػػا إذا كانػػػػت الرسػػػػالة التػػػػي تم يتمتػػػػع بػػػػالحؽ   فػػػػرده  يكجػػػػد السمسػػػػمةضػػػػمف حمقةو 
 سيمررها كماهي أـ سيزيد عميها أـ سيحذؼ منها.

 :العوامؿ التي تؤثر عمى حارس البوابة اإلعالمية

  معػػػػػػايير المجتمػػػػػػػع كقيمػػػػػػػه كتقاليػػػػػػدة: كتػػػػػػػدعيـ القػػػػػػػيـ كالتقاليػػػػػػد كحمايػػػػػػػة اتنمػػػػػػػاط الثقافيػػػػػػػة
 ة.كاحتراـ الشخصيات الجتماعيٌ 

  ٌة.الدخؿ كالطبقة الجتماعيٌ  ثالعمر ثصاؿ: كالنكعالمعايير الذاتية لمقائـ بالت 
  ٌة كمصػػػػػػادر اتخبػػػػػػػار صػػػػػػاؿ: سياسػػػػػػػة المؤسسػػػػػػة اإلعالمٌيػػػػػػالمعػػػػػػايير المهنيػػػػػػة لمقػػػػػػائـ بالت

 كعالقات العمؿ كضغكطه.
  ٌ(7قثص1432عات عف ردكد فعؿ الجمهكر.)صمكمث معايير الجمهكر: تكق. 
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 :واإلعالـ الجديد ة اإلعالـ التقميدي  جدلي  -رابعاً 

 خبػػػػػراء اإلعػػػػػالـ عمػػػػػ  ضػػػػػركرة التعامػػػػػؿ مػػػػػع اإلعػػػػػالـ الجديػػػػػد عمػػػػػ  أنػػػػػػه أداةه ييجمػػػػػع الكثيػػػػػر مػػػػػف 
ة فػػػػػي كسػػػػػػائؿ نػػػػػهث فػػػػػالطفرة اإلعالمٌيػػػػػػمكل يجػػػػػب أف يكػػػػػكف بػػػػػػديالن  مػػػػػف أدكات اإلعػػػػػالـ التقميػػػػػػدم  

ة " كعمػػػػػػ  الػػػػػػرغـ لكتركنٌيػػػػػػكؾث تػػػػػػكيترث كالصػػػػػػفحات كالمكاقػػػػػػع اإل"فػػػػػػيس بػػػػػػ صػػػػػػاؿ الجتمػػػػػػاعي  التٌ 
مػػػػػػف المتػػػػػػػابعيف إل أنهػػػػػػا تفتقػػػػػػػد  ممكػػػػػػػفو  ةكسػػػػػػػهكلة كصػػػػػػكلها تكبػػػػػػػر قػػػػػػدرو ا تمتمكػػػػػػػه مػػػػػػف جاذبيٌ مٌمػػػػػػ

 كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ التقميػػػػػػدم   تتمقفػػػػػهث كهػػػػػػذا مػػػػػػا يجػػػػػػب أف ة كالتحميػػػػػػؿ المكضػػػػػكعي  إلػػػػػ  المصػػػػػػداقيٌ 
مػػػػػف أجػػػػػؿ تحديػػػػػد المكاضػػػػػػيع التػػػػػي يمكػػػػػف طرحهػػػػػػا كالنظػػػػػر فػػػػػي أصػػػػػػكلها كالتأكػػػػػد مػػػػػف صػػػػػػدقيتها 

 ان طع لػػػػػػػػػديهـ اتخبػػػػػػػػػار فيصػػػػػػػػػب  الخبػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػاهز يف تتقػػػػػػػػايف حقيقٌيػػػػػػػػػمػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ مراسػػػػػػػػػميف ميػػػػػػػػػدانيٌ 
لمتصػػػػػػري  بػػػػػػه كلػػػػػػيس معتمػػػػػػدان عمػػػػػػ  أهػػػػػػكاء اتشػػػػػػخاص كمػػػػػػا هػػػػػػك الحػػػػػػاؿ فػػػػػػي كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ 

 الجديد.

المعمكمػػػػػة  ي الحقػػػػػائؽ كتكسػػػػػيع هػػػػػامش الحريػػػػػات فتحػػػػػؿ  هػػػػػك تقٌصػػػػػ إف جػػػػػكهر اإلعػػػػػالـ التقميػػػػػدم  
ي هكمػػػػػا مهث كهػػػػذا التقٌصػػػػر اإلعػػػػػالـ الجديػػػػد بأغمػػػػب كسػػػػػائمكػػػػاف اإلشػػػػاعة التػػػػي كثيػػػػػران مػػػػا تتصػػػػدٌ 

مػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ نقػػػػػػػػػػد المعمكمػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػػؤدم بػػػػػػػػػدكرة إلػػػػػػػػػ  التمػػػػػػػػػػايز  يػػػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػػػ  ممارسػػػػػػػػػة جهػػػػػػػػػػدو 
يعتمػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػؽ ل عمػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػرعة كعمػػػػػػػػػػ  التحميػػػػػػػػػػػؿ  كالخػػػػػػػػػػتالؼث فػػػػػػػػػػاإلعالـ التقميػػػػػػػػػػدم  

 ل عم  اإلثارة المشهدية. المكضكعي  

ر المجتمعػػػػػػػػات سػػػػػػػنجد أنػػػػػػػػه كمػػػػػػػع تطػػػػػػػػكٌ ر ر بتطػػػػػػػكٌ كهػػػػػػػك يتطػػػػػػػػكٌ  ةه اجتماعٌيػػػػػػػػ كتف اإلعػػػػػػػالـ ظػػػػػػػاهرةه 
سػػػػػػع فػػػػػي الػػػػػػدكؿ اتكركبيػػػػػة ليبقػػػػػػ  فػػػػػػي يتٌ  ز اإلعػػػػػػالـ التقميػػػػػدم  كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ الجديػػػػػد بػػػػػػدأ حٌيػػػػػ

لكتركنية  أنػػػػػػػػه كمنػػػػػػػػػذ إدخػػػػػػػػاؿ نسػػػػػػػػػخو  بريطانيػػػػػػػػػةه  دراسػػػػػػػػةه  تالكاجهػػػػػػػػةث فعمػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػبيؿ المثػػػػػػػػاؿ أثبتػػػػػػػػػ
 بنسػػػػػػػػػػبو  لكتركنيػػػػػػػػػػان ا  ة جمهػػػػػػػػػػكر قػػػػػػػػػػراء هػػػػػػػػػػذة الصػػػػػػػػػػحؼ كرقيػػػػػػػػػػان ك ة ازدادت نسػػػػػػػػػػبلمصػػػػػػػػػحؼ الكرقٌيػػػػػػػػػػ

%( كفػػػػػػػػػػػػػػي 70.2%ث الندبنػػػػػػػػػػػػػػدنت 97.5%ث الػػػػػػػػػػػػػػديمي تمغػػػػػػػػػػػػػػراؼ 119متفاكتػػػػػػػػػػػػػةث )الغارديػػػػػػػػػػػػػػاف 
( هػػػػػػػـػ أكثػػػػػػػػر الفئػػػػػػػػات 34 - 15% مػػػػػػػػف فئػػػػػػػػة الشػػػػػػػػباب )38أثبػػػػػػػػت المسػػػػػػػػ  أف  ذاتهػػػػػػػػا الدراسػػػػػػػػة

 المنغمسة في قراءة الصحؼ.

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=37&article=69503
2&i(ssueno=12343#.VYH6b_mqqko 
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زاؿ مػػػػػػاة ة السػػػػػكريٌ الشػػػػػرخ الكاسػػػػػع الحاصػػػػػؿ فػػػػػي الحالػػػػػة اإلعالمٌيػػػػػ: ةبالنسػػػػػبة لمحالػػػػػة السػػػػػوري  
ث كالػػػػػذم يفػػػػت  اتسػػػػئمة حػػػػػكؿ مػػػػدل أهميػػػػة هػػػػػذة يثبػػػػت العكػػػػس بالنسػػػػبة لكاقػػػػػع اإلعػػػػالـ التقميػػػػدمٌ 

كصػػػػػؿ فيهػػػػػػا عػػػػػدد المحػػػػػػرريف  ة التػػػػػػية غيػػػػػر المسػػػػػػبكقة إل فػػػػػي الحالػػػػػػة العراقٌيػػػػػالطفػػػػػرة اإلعالمٌيػػػػػػ
لػػػػػػػة ة الممكٌ قميدٌيػػػػػػةلتختمؼ كثيرانثفكسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ التث كالحالػػػػػػػة السػػػػػػكريٌ رو محػػػػػػرٌ  حػػػػػػك مئتػػػػػػػينإلػػػػػػ  

 احتكاريػػػػػػةو  تابعػػػػػػة لشػػػػػػركاتو  ةو غيػػػػػػر حككمٌيػػػػػػ "  ػػػػػػػػ  كهػػػػػػي منظمػػػػػػاته NGOs  "مػػػػػف قبػػػػػػؿ مػػػػػػا يسػػػػػػمٌ 
هػػػػػػػذة الكسػػػػػػػائؿ تجػػػػػػػاكزت  – فػػػػػػػي اتعػػػػػػـػ اتغمػػػػػػػب كالتػػػػػػػي ل يعػػػػػػػرؼ مصػػػػػػػدر تمكيمهػػػػػػػا اتساسػػػػػػػي  

المنطػػػػػػؽ مػػػػػػف حيػػػػػػػث انتشػػػػػػارها النشػػػػػػػطارمث كالػػػػػػذم يفػػػػػػت  السػػػػػػػؤاؿ حػػػػػػكؿ أهميػػػػػػػة كجػػػػػػدكل هػػػػػػػذة 
كضػػػػػػع الالجػػػػػػ   ة  أمػػػػػػاـ مشػػػػػاريع أكثػػػػػػر إلحاحػػػػػػان تخػػػػػٌص الطفػػػػػرة فػػػػػػي تكسػػػػػػع المشػػػػػاريع اإلعالمٌيػػػػػػ

 في تركيا عمكمان كفي مدينة غازم عنتاب خصكصان. السكرم  

فػػػػػ ف الالجئػػػػػيف السػػػػػكرييف  إلػػػػػ  تهجيػػػػػرو  ـ  قاسػػػػػية كمػػػػف ثىػػػػػ ض لحػػػػػربو تعػػػػػرٌ  مجتمػػػػػعو  ككمػػػػا فػػػػػي أمٌ  
لقػػػػػكل المتكاجػػػػػدة فػػػػػػي كال   اتف ضػػػػػمف أكلكيػػػػػػينفػػػػػي مدينػػػػػة غػػػػػػازم عنتػػػػػاب التركيػػػػػة ليسػػػػػػكا متضػػػػػمٌ 

أك  ةن حككمٌيػػػػػػػ كانػػػػػػػت هػػػػػػذة القػػػػػػػكل منشػػػػػػػ تو  سػػػػػػػكاء غػػػػػػازم عنتػػػػػػػابثكالتي يجػػػػػػػب أف تكػػػػػػكف فاعمػػػػػػػةن 
كاج أك حتػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػتكل اتفػػػػػػػػرادث كبمػػػػػػػػػا أف اسػػػػػػػػتطالعنا يشػػػػػػػػمؿ مػػػػػػػػػدل ر  خاصػػػػػػػػةن  تو  منشػػػػػػػػ

لنػػػػا مػػػػف الػػػػربط عضػػػػػكيان بػػػػيف مػػػػا ينشػػػػر مػػػػػف قبػػػػؿ كسػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ  بػػػػػد  فكػػػػاف ل ـثكسػػػػائؿ اإلعػػػػال
 ة كمػػػػػػا تتمقفػػػػػػه الشػػػػػػريحة التػػػػػػي تعتبػػػػػػر اتكثػػػػػػػر قػػػػػػدرةن عمػػػػػػ  التعامػػػػػػؿ مػػػػػػع هػػػػػػذة الكسػػػػػػػائؿثالتقميدٌيػػػػػػ

 السكرييف في مدينة غازم عنتاب.كالتي هي مجمكعة الطالب الجامعييف 

تبػػػػػدك لنػػػػػا الصػػػػكرة معككسػػػػػةث فػػػػػاإلعالـ الجديػػػػد هػػػػػك مػػػػػف  كبعػػػػيف المالحظػػػػػة لمباحػػػػػث الجتمػػػػاعي  
مػػػػػػف أدكاتػػػػػه كهػػػػػػذة ليسػػػػػت مشػػػػػػكمة المتمقػػػػػي بقػػػػػػدر  كيجعمػػػػػه أداةن  يسػػػػػيطر عمػػػػػػ  اإلعػػػػػالـ التقميػػػػػػدم  

مػػػػػػػا هػػػػػػػي مشػػػػػػػكمة المرسػػػػػػػؿ مػػػػػػػف حيػػػػػػػث العجػػػػػػػػز عػػػػػػػف كضػػػػػػػع خطػػػػػػػط لتطػػػػػػػكير كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػالـ 
كتقنينػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػي ل يشػػػػػػػػػعر المتمقػػػػػػػػػي بحالػػػػػػػػة الالجػػػػػػػػػدكل المرافقػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػكفرة الكبيػػػػػػػػػرة بهػػػػػػػػػذة  لتقميػػػػػػػػدم  ا

 الكسائؿ.

الجديػػػػػد الػػػػذم شػػػػهدته سػػػػػكريا أكجػػػػد معػػػػه مناخػػػػػان يصػػػػعب معػػػػه عػػػػػزؿ  إف تػػػػأثير الحػػػػراؾ السياسػػػػي  
المشػػػػاعر عػػػػػف الخبػػػػػرث حيػػػػػث بػػػػػات الناشػػػػػط صػػػػػحفيان كمعارضػػػػػان كسياسػػػػػيان كمغػػػػػردان كبطػػػػػالن ثكريػػػػػان 

اإلذاعػػػػػػات  لسػػػػػٌيماة ك السػػػػػباؽ إلػػػػػ  الشػػػػػهرةث كفػػػػػي كثيػػػػػػر مػػػػػف كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ التقميدٌيػػػػػفػػػػػي زمػػػػػف 
العتمػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػاهير الفػػػػػػػػيس بػػػػػػػكؾ لسػػػػػػػػتقطابهـ ضػػػػػػػػمف مؤسسػػػػػػػػاتها بحيػػػػػػػػث يصػػػػػػػػب   يػػػػػػػتـٌ 
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مجمػػػػكع عػػػػدد الاليكػػػػات يتناسػػػػب طػػػػردان مػػػػع أهميػػػػة السػػػػيرة الذاتيػػػػة لمػػػػف سػػػػيحممكف عمػػػػ  عػػػػاتقهـ 
فػػػػػػي  زالػػػػػػت منتشػػػػػرةن المراقػػػػػب العػػػػػػاـ أف المحسػػػػػكبيات ما بينمػػػػػا سػػػػػػيجد التػػػػػأثير فػػػػػي رأم الجمهػػػػػػكرث

كهػػػػػػػذا  التكظيػػػػػػؼ كهػػػػػػػذا يشػػػػػػمؿ جميػػػػػػػع المؤسسػػػػػػػات بمػػػػػػا فيهػػػػػػػا مؤسسػػػػػػػات الصػػػػػػحؼ كالمجػػػػػػػالتث
 مػػػػػػػف حيػػػػػػث فقػػػػػػػد قدرتػػػػػػه عمػػػػػػػ  التحميػػػػػػؿ المكضػػػػػػػكعي   ر عمػػػػػػػ   ليػػػػػػة اإلعػػػػػػػالـ التقميػػػػػػدم  بػػػػػػدكرة أثٌػػػػػػ

 كاتساليب المهنية في نقؿ الخبر كجعمه تابعان ليعالـ الجديد.
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 الفصؿ الثالث

 نتائج البحث

  



 مركز دراسات الجمهوري ة الديمقراطي ة              لدىالشبابالسوريفيمدينةغازيعنتاب"المطبوعةوالمسموعة"تقييمانتشاروسائالإلعالمالسوريالتقميدية

28 
 

 تمهيد:

تحػػػػاكؿ الدراسػػػػة فػػػػي هػػػػذا الفصػػػػؿ اإلجابػػػػة عػػػػػف تسػػػػاؤلت الدراسػػػػة عمػػػػ  ضػػػػكء المعطيػػػػات التػػػػػي 
القيػػػػػاـ بعػػػػػد  صػػػػػان لهػػػػػذا الغػػػػػرض كمػػػػػف ثػػػػػـ  خصك  ـو مصػػػػػمٌ  الحصػػػػػكؿ عميهػػػػػا باسػػػػػتخداـ اسػػػػػتبيافو  تػػػػـ  

لهػػػػػذة المعطيػػػػػات يعتمػػػػػد بالدرجػػػػػة اتكلػػػػػ  عمػػػػػ  النسػػػػػب المئكيػػػػػػة  بسػػػػػيطو  إحصػػػػػائي   ذلػػػػػؾ بتحميػػػػػؿو 
كالتكػػػػػػرارات العدديػػػػػػػة كالتصػػػػػػػنيفات التفاضػػػػػػػمية تنازليػػػػػػػان مػػػػػػف القػػػػػػػيـ اتكبػػػػػػػر إلػػػػػػػ  القػػػػػػػيـ اتصػػػػػػػغرث 

ة مػػػػػػف باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػ  اسػػػػػػتخداـ كسػػػػػػائؿ اإليضػػػػػػاح اإلحصػػػػػػائية مػػػػػػف جػػػػػػداكؿ كمخططػػػػػػات بيانٌيػػػػػػ
لمنتػػػػػائج التػػػػػي تػػػػػػٌدعي  فيمػػػػػا يمػػػػػي عػػػػػرضه أجػػػػػؿ المزيػػػػػد مػػػػػف تيسػػػػػير قػػػػػراءة نتػػػػػائج هػػػػػذة الدراسػػػػػة. ك 

الدراسػػػػة أنهػػػػػا تجيػػػػػب عػػػػػف التسػػػػاؤلت التػػػػػي طيرحػػػػػٍت فػػػػػي مشػػػػكمة الدراسػػػػػة سػػػػػابقان ضػػػػػمف اإلطػػػػػار 
 لها. المنهجي  

فػػػػي جامعػػػػة غػػػػازي  مػػػػف قبػػػػؿ الشػػػػباب الجػػػػامعي   هػػػػؿ هنػػػػاؾ متابعػػػػةٌ التسػػػػاؤؿ األوؿ: 
التقميدية)المطبوعػػػػة  لوسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ السػػػػوري   ػػػػػػ بعينػػػػة االسػػػػتطالع ممػػػػثالً  ػػػػػػ عنتػػػػاب

 عامة  والمسموعة( بصفةٍ 

 فت بعد تفري  كتحميؿ المعطيات نجد ما يمي:لمنتائج التي تكشٌ  كفقان 

السػػػػػػؤاؿ المقابػػػػػػػؿ لهػػػػػػذا التسػػػػػػػاؤؿ فػػػػػػي السػػػػػػػتبياف هػػػػػػػك  إف عػػػػػػدد الػػػػػػػذيف أجػػػػػػابكا عػػػػػػػف .1
ف جميػػػػػػػػع أفػػػػػػػػػراد اتصػػػػػػػػػمي. أم إمػػػػػػػػػف المجتمػػػػػػػػع  550مػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػؿ  مبحػػػػػػػػكثو  100

 عف هذا السؤاؿ.العينة العشكائية أجابت 
)مطبػػػػػػكعث مسػػػػػػمكع(  التقميػػػػػػدم   تكػػػػػػرار المتػػػػػػابعيف بانتظػػػػػػاـ لكسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ السػػػػػػكرم   .2

 يمثمكف حجـ العينة الفعمي. ( مبحكثو 100( مبحكثيف مف أصؿ )6هك )
فػػػػػي مدينػػػػػة غػػػػػازم عنتػػػػػابث أحيانػػػػػان  التقميػػػػدم   تكػػػػرار مػػػػػف يتػػػػػابعكف اإلعػػػػػالـ السػػػػػكرم   .3

 مف أصؿ العينة. ان ( مبحكث35بم  عم  كجه التحديد )
المطبػػػػػكع كالمسػػػػػػمكع فػػػػػي مدينػػػػػػة  التقميػػػػػدم   تكػػػػػرار مػػػػػف ل يتػػػػػػابعكف اإلعػػػػػالـ السػػػػػػكرمٌ  .4

( 59غػػػػػػػػػازم عنتػػػػػػػػػاب كالػػػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػػتهدؼ جمهػػػػػػػػػكر السػػػػػػػػػػكرييف فيهػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػ  تحديػػػػػػػػػػدان )
مسػػػػػػػػػتهدفيف مػػػػػػػػػف  ( مبحػػػػػػػػػكثو 100مػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػؿ عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة كالبالغػػػػػػػػػة ) ان مبحكثػػػػػػػػ

 ع النسب المئكية:( تمؾ التكرارات م6الدراسة. كيكض  الجدكؿ رقـ)
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 (6الجدوؿ رقـ )

 يكض  متابعة عينة البحث لكسائؿ اإلعالـ بحسب التساؤؿ اتكؿ:
النسبة المئويةالتكرارمتابعة وسائل االعالم التقليد من قبل عينة البحث

%66اتابع بانتظام
ً %3535اتابع احٌانا

%5959ال اتابع ابدا

 %100100المجموع
 

(  ( تػػػػػكزع العينػػػػػػة بيانيػػػػػان بحسػػػػػب متابعتهػػػػػػا لكسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ التقميػػػػػػدم  1كمػػػػػا يكضػػػػػ  الشػػػػػػكؿ رقػػػػـػ
المطبػػػػػػػػكع "الصػػػػػػػػػحؼث المجػػػػػػػػالت"ث كالمسػػػػػػػػػمكع "محطػػػػػػػػات الراديػػػػػػػػػك"ث كذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػة غػػػػػػػػػازم 

 عنتاب كالتي تخاطب السكرييف المقيميف فيها.

 

 

 

 

 :عة في مدينة غازي عنتابمتابعة الصحؼ )الجرائد( السورية الصادرة والموز  
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التسػػػػػاؤليف الثػػػػػاني كالثالػػػػػث مػػػػػف  اإلجابػػػػػة عػػػػفف الدراسػػػػػة فػػػػػي سػػػػاعد هػػػػػذا القسػػػػـػ مػػػػػف اسػػػػتبيا
ف هػػػػػػػػذا القسػػػػػػػػـػ سػػػػػػػػؤاليف مػػػػػػػػػرتبطيف ببعضػػػػػػػػهما كيرتبطػػػػػػػػػاف تسػػػػػػػػاؤلت الدراسػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػث تضػػػػػػػػػمٌ 

ت اإلشػػػػػػارة إلػػػػػػ  بالسػػػػػؤاؿ اتكؿ مػػػػػػف ناحيػػػػػة التسمسػػػػػػؿ المنطقػػػػػػي لالسػػػػػتبياف كمػػػػػػا سػػػػػػبؽ كتٌمػػػػػ
 ة البحث.ذلؾ في منهجيٌ 

فػػػػي جامعػػػػة غػػػػازي  مػػػػف قبػػػػؿ الشػػػػباب الجػػػػامعي   هػػػػؿ هنػػػػاؾ متابعػػػػةٌ التسػػػػاؤؿ الثػػػػاني: 
عػػػة فػػػي مدينػػػػة بعينػػػة االسػػػػتطالع  لمصػػػحؼ السػػػورية الصػػػػادرة والموز   عنتػػػاب  ممػػػثالً 
 غازي عنتاب 

هػػػػػػذا التسػػػػػػاؤؿ بحسػػػػػػب السػػػػػػتبياف المعتمػػػػػػد فػػػػػػي الدراسػػػػػػة  كمػػػػػػا  كانػػػػػت نتػػػػػػائج اإلجابػػػػػػة عػػػػػػف
 يمي:

( 41سػػػػػػػػؤاؿ السػػػػػػػػػتبياف المقابػػػػػػػػؿ لهػػػػػػػػذا التسػػػػػػػػػاؤؿ ) بمػػػػػػػػ  عػػػػػػػػدد الػػػػػػػػذيف أجػػػػػػػػػابكا عػػػػػػػػف .1
% مػػػػػف حجػػػـػ العينػػػػػة المسػػػػتهدفة بالدراسػػػػػة. حيػػػػث أعفػػػػػي 41أم مػػػػػا نسػػػػبته  ان مبحكثػػػػ
السػػػػػػػػؤاؿ اتكؿ كالخػػػػػػػػاص بمتابعػػػػػػػػة كسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػالـ  مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػ ل عػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ  

 ة(.إذاعيٌ  كالمسمكع مف محطاتو  كمجالتو  )المطبكع مف صحؼو  التقميدمٌ 
لصػػػػػػػػادرة فػػػػػػػي مدينػػػػػػػػة عػػػػػػػة كابانتظػػػػػػػػاـ لمصػػػػػػػحؼ السػػػػػػػػكرية المكزٌ إف تكػػػػػػػرار المتػػػػػػػابعيف  .2

هػػػػػػػػػذا  انأجػػػػػػػػابكا عػػػػػػػػػفمبحكث 41مػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػؿ  ان كاحػػػػػػػػػدان مبحكثػػػػػػػػػ غػػػػػػػػازم عنتػػػػػػػػػاب بمػػػػػػػػ  
 السؤاؿ.

عػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػة ة الصػػػػػػػػػادرة كالمكزٌ إف تكػػػػػػػػرار المتػػػػػػػػابعيف أحيانػػػػػػػػػان لمصػػػػػػػػحؼ السػػػػػػػػكريٌ  .3
 السؤاؿ. انأجابكا عفمبحكث 41مف أصؿ  ان مبحكث 26غازم عنتاب بم  

ة الصػػػػػػػػػػادرة متابعػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػحؼ السػػػػػػػػػػكريٌ  ر مػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػابكا بػػػػػػػػػػال عػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػؤاؿإف تكػػػػػػػػػرا .4
مبحكثػػػػػػػػػان  41انمف أصػػػػػػػػػؿ مبحكثػػػػػػػػػ 14عػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػازم عنتػػػػػػػػاب بمػػػػػػػػػ  كالمكزٌ 

 هذا السؤاؿ. أجابكا عف

لنسػػػػػػبة إلػػػػػػػ  ( التكػػػػػػرارات كالنسػػػػػػب المئكيػػػػػػػة لنتػػػػػػائج السػػػػػػؤاؿ الثػػػػػػػاني با7كيكضػػػػػػ  الجػػػػػػدكؿ رقػػػػػػـػ )
 .ان مبحكث 41  عددهـ هذا السؤاؿ كالبال مجمكع الذيف أجابكا عف

 (7الجدوؿ رقـ)
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النسبة المئويةالتكرارمتابعة الصحف السورية من قبل عينة البحث

            12.4نعم بانتظام

         2663.4احٌانا

1434.1ال اتابعها ابدا

 41100المجموع

 

 

 

لهػػػػرص الصػػػػحؼ  مػػػػا هػػػػي الصػػػػحؼ  فػػػػي حػػػػاؿ كانػػػػت هنػػػػاؾ متابعػػػػةٌ التسػػػػاؤؿ الثالػػػػث: 
 مف قبؿ عينة االستطالع  األكثر متابعةً 

فيػػػػػػه  فػػػػػي اسػػػػػػتبياف السػػػػػتطالع تػػػػػػـٌ  تصػػػػػػميـ سػػػػػؤاؿ خػػػػػػاص   هػػػػػذا التسػػػػػػاؤؿ تػػػػػـٌ  ليجابػػػػػة عػػػػػػف
)عنػػػػػػػب بمػػػػػػػػدي  عػػػػػػػة كالصػػػػػػػػادرة فػػػػػػػي مدينػػػػػػػة غػػػػػػػازم عنتػػػػػػػػاب ذكػػػػػػػر أسػػػػػػػماء الصػػػػػػػحؼ المكزٌ 

كطمػػػػػب مػػػػػف   تمػػػػػدف  كمنػػػػػا سػػػػػوريوف  صػػػػػدى الشػػػػػاـ  سػػػػػوريتنا  أخػػػػػرى تػػػػػركر.....(
المبحػػػػػػكث أف يجيػػػػػػػب عػػػػػػف السػػػػػػػؤاؿ مػػػػػػف خػػػػػػػالؿ شػػػػػػقيف: الشػػػػػػػؽ اتكؿ: هػػػػػػؿ سػػػػػػػمعت بهػػػػػػػذة 

سػػػػػمعتث ل لػػػـػ أسػػػػػمع الصػػػػحيفة )الجريػػػػدة( مػػػػػف قبػػػػؿ كعميػػػػػه أف يختػػػػار بػػػػيف إجػػػػػابتيف )نعػػػـػ 
)نعػػػػـػ سػػػػػمعت( ننتقػػػػػػؿ  ةن يجابٌيػػػػػف قبػػػػػؿ(. كفػػػػػػي حػػػػػاؿ كانػػػػػت اإلجابػػػػػة عنالشػػػػػػؽ  اتكؿ إبهػػػػػا مػػػػػ

بمتابعػػػػػة كمطالعػػػػػة هػػػػػذة الصػػػػػحيفة )الجريػػػػػدة( كعمػػػػػ  المبحػػػػػكث  الثػػػػػاني الخػػػػػاص   إلػػػػػ  الشػػػػػؽ  

1 

26 
14 

41 

2.4 

63.4 

34.1 

100 

1 

 المجموع ال اتابعها ابدا أحيانا نعم بانتظام

ً مدٌنة ( 2)الشكل رقم ٌوضح توزع عٌنة الدراسة بحسب متابعة الصحف السورٌة الموزعة ف
 غازي عنتاب

 

!REF# النسبة المئوية متابعة الصحف السورية من قبل عينة البحث
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ة هػػػػػػػػػي: سػػػػػػػػػمعت بهػػػػػػػػػا ك)أتابعهػػػػػػػػػا بانتظػػػػػػػػػاـث أتابعهػػػػػػػػػا ةخيارات رئيسػػػػػػػػػأف يختػػػػػػػػار بػػػػػػػػػيف ثالثػػػػػػػػػ
 بعها(. كبناء عم  ما سبؽ كانت النتائج كما يمي:أحيانانث ل أتا

% كفػػػػؽ التسمسػػػػؿ 27هػػػػذا السػػػػؤاؿ مػػػػف عينػػػػة البحػػػػث هػػػػي  كانػػػػت نسػػػػبة الػػػػذيف أجػػػػابكا عػػػػف .1
ف اختػػػػػاركا )نعػػػـػ أتػػػػابع بانتظػػػػاـث كنعػػػػـػ أتػػػػابع أحيانػػػػان( عمػػػػ  السػػػػػؤاؿ المنطقػػػػي لالسػػػػتبياف مٌمػػػػ

 الثاني.
عمػػػػػ  النحػػػػػػك الػػػػػذم يكضػػػػػػحه كانػػػػػت اإلجابػػػػػات الخاصػػػػػػة بالشػػػػػؽ اتكؿ مػػػػػف السػػػػػػؤاؿ الثػػػػػاني  .2

 (.8الجدكؿ رقـ)
 (8الجدوؿ رقـ)

لم اسمع بهاسمعت بهالم اسمع بهاسمعت بها

171062.937عنب بلدي

111640.759.2تمدن

151255.544.4كلنا سورٌون

111640.795.2صدى الشام

151255.544.4سورٌتنا

النسبة المئوٌةالتكرار
اسم الصحٌفة

 

رت صػػػػػػػحيفة عنػػػػػػػب بمػػػػػػػدم قائمػػػػػػػة الصػػػػػػػحؼ المسػػػػػػػمكع بهػػػػػػػػا فبحسػػػػػػػب الجػػػػػػػدكؿ ذاتػػػػػػػه تصػػػػػػػدٌ 
هػػػػػذا السػػػػػػؤاؿ. كعنػػػػػد حسػػػػػاب النسػػػػػػب  انأجابكا عػػػػػفشخصػػػػػػ 27% مػػػػػف أصػػػػػؿ  62.9بنسػػػػػبة 

تكػػػػػػكف النتػػػػػػائج كمػػػػػػا يكضػػػػػػحها  مبحػػػػػػكثو  100المئكيػػػػػة بالنسػػػػػػبة إلػػػػػػ  العينػػػػػػة ككػػػػػػؿ كالبالغػػػػػة 
 (.9الجدكؿ رقـ)

 (9الجدوؿ رقـ)

لم اسمع بهاسمعت بهالم اسمع بهاسمعت بها

      10.00      171017.00عنب بلدي

      16.00      111611.00تمدن

      12.00      151215.00كلنا سورٌون

      16.00      111611.00صدى الشام

      12.00      151215.00سورٌتنا

اسم الصحٌفة
النسبة المئوٌة التكرار
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نالحػػػػػظ مػػػػػػف الرسػػػػػـػ البيػػػػػػاني أف ترتيػػػػػب الصػػػػػػحؼ مػػػػػػف حيػػػػػػث معرفػػػػػة المبحػػػػػػكثيف بهػػػػػػا كمػػػػػػا  .3
 يمي: 
ف يحػػػػػػؽ % مٌمػػػػػ62.9% مػػػػػػف حجػػػػـػ العينػػػػػة ككػػػػػػؿ. كنسػػػػػبة 17عنػػػػػب بمػػػػػدم بنسػػػػػبة  (1

هػػػػػػا. ن% سػػػػػػمعكا بهػػػػػا لكػػػػػػف ل يتابعك 22.2السػػػػػػؤاؿ الثالػػػػػػث مػػػػػنهـ  لهػػػػـػ اإلجابػػػػػػة عػػػػػف
 ها بانتظاـ.ن% يتابعك 14.8ها أحيانان. كن% يتابعك 25.9

% 55.5بة % مػػػػػػف حجػػػػػـػ العينػػػػػػة ككػػػػػػؿ. كنسػػػػػػ15كمنػػػػػا سػػػػػػكريكف كسػػػػػػكريتنا بنسػػػػػػبة  (2
هػػػػػػػػػػا. ن% ل يتابعك 11.1السػػػػػػػػػؤاؿ الثالػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػنهـ  ممػػػػػػػػػف يحػػػػػػػػػؽ لهػػػػػػػػـػ اإلجابػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف

 ها بانتظاـن% يتابعك 3.7ها أحيانان. كن% يتابعك 40.7
% 40.7%مػػػػػػػػػف حجػػػػػػػـػ العينػػػػػػػػة ككػػػػػػػػؿ. كنسػػػػػػػػػبة 11صػػػػػػػػدل الشػػػػػػػػاـ كتمػػػػػػػػدف بنسػػػػػػػػبة  (3

هػػػػػػػػػا. ن% ل يتابعك 18.5السػػػػػػػػؤاؿ الثالػػػػػػػػػث. مػػػػػػػػنهـ  لهػػػػػػػػـػ اإلجابػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف ممػػػػػػػػف يحػػػػػػػػؽ  
هػػػػػػػػػػا أحيانػػػػػػػػػػػان. كلػػػػػػػػػػـػ تسػػػػػػػػػػػجؿ أم حالػػػػػػػػػػػة متابعػػػػػػػػػػػة بانتظػػػػػػػػػػػاـ لهػػػػػػػػػػػاتيف ن% يتابعك 22.2

 الصحيفتيف.
(ث بهػػػػا كػػػػاف كمػػػػػا 27ث البػػػػػال  عػػػػددهـ )ترتيػػػػب الصػػػػحؼ مػػػػف حيػػػػػث عػػػػدـ معرفػػػػة المبحػػػػكثيف .4

 يمي:
 لهػػػػػػػـػ اإلجابػػػػػػػة عػػػػػػػػف ف يحػػػػػػػؽ  % مٌمػػػػػػػ59.2تمػػػػػػػدف لػػػػػػـػ يسػػػػػػػػمع بهػػػػػػػا عمػػػػػػػ  اإلطػػػػػػػػالؽ  (1

 .ان مبحكث 27السؤاؿ الثالث كالبال  عددهـ 

 17.00  

 11.00  

 15.00  

 11.00  

 15.00  

 سوريتنا صدى الشام كلنا سوريون تمدن عنب بلدي

 (3)الشكل رقم 

 اسم الصحيفة
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لهػػػػػـػ اإلجابػػػػػػػة  ف يحػػػػػػؽ  % مٌمػػػػػػ59.2صػػػػػػدل الشػػػػػػاـ لػػػػػـػ يسػػػػػػمع بهػػػػػػا عمػػػػػػ  اإلطػػػػػػالؽ  (2
 .ان مبحكث 27السؤاؿ الثالث كالبال  عددهـ  عف

لهػػػػػـػ اإلجابػػػػػػة  ف يحػػػػػػؽ  % مٌمػػػػػػ44.4لػػػػػـػ يسػػػػػػمع بهػػػػػػا عمػػػػػػ  اإلطػػػػػػالؽ  كمنػػػػػا سػػػػػػكريكف (3
 السؤاؿ الثالث مف الستبياف. عف

 لهػػػػـػ اإلجابػػػػػة عػػػػػػف ف يحػػػػػؽ  % مٌمػػػػػػ37عنػػػػػب بمػػػػػدم لػػػػـػ يسػػػػػػمع بهػػػػػا عمػػػػػ  اإلطػػػػػالؽ  (4
 السؤاؿ الثالث مف الستبياف.

 

فػػػػي جامعػػػػة غػػػػازي  مػػػػف قبػػػػؿ الشػػػػباب الجػػػػامعي   هػػػػؿ هنػػػػاؾ متابعػػػػةٌ التسػػػػاؤؿ الرابػػػػع: 
عػػػة فػػػي مدينػػػػة السػػػورية الصػػػادرة والموز   لممجػػػػالتبعينػػػة االسػػػتطالع   ثالً عنتػػػاب  ممػػػ
 غازي عنتاب 

هػػػػػػذا التسػػػػػػاؤؿ بحسػػػػػػب السػػػػػػتبياف المعتمػػػػػػد فػػػػػػي الدراسػػػػػػة  كمػػػػػػا  كانػػػػػت نتػػػػػػائج اإلجابػػػػػػة عػػػػػػف
 يمي:

( 41سػػػػػػػػؤاؿ السػػػػػػػػػتبياف المقابػػػػػػػػؿ لهػػػػػػػػذا التسػػػػػػػػػاؤؿ ) بمػػػػػػػػ  عػػػػػػػػدد الػػػػػػػػذيف أجػػػػػػػػػابكا عػػػػػػػػف .1
ة. حيػػػػث أعفػػػػػي % مػػػػػف حجػػػـػ العينػػػػػة المسػػػػتهدفة بالدراسػػػػػ41أم مػػػػػا نسػػػػبته  ان مبحكثػػػػ

السػػػػػػػػؤاؿ اتكؿ كالخػػػػػػػػاص بمتابعػػػػػػػػة كسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػالـ  كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػ ل عػػػػػػػػف
 إذاعية(. اتو كمجالت كالمسمكع مف محطٌ  التقميدم )المطبكع مف صحؼو 

عػػػػػػػػة فػػػػػػػي مدينػػػػػػػػة لػػػػػػـػ تسػػػػػػػػجؿ أم حالػػػػػػػة متابعػػػػػػػػة بانتظػػػػػػػاـ لممجػػػػػػػػالت الصػػػػػػػادرة كالمكزٌ  .2
 نتاب لدل عينة البحث.غازم ع

عػػػػػة فػػػػػي مدينػػػػػة غػػػػػػازم تكػػػػػرار المتػػػػػابعيف أحيانػػػػػان لممجػػػػػالت السػػػػػكرية الصػػػػػادرة كالمكزٌ   .3
السػػػػػؤاؿ اتكؿ مػػػػػػف  ان أجػػػػػابكا عػػػػػػفمبحكثػػػػػ 41مػػػػػف أصػػػػػػؿ  ان مبحكثػػػػػػ 21عنتػػػػػاب بمػػػػػ  

 الستبانة.
متابعػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػحؼ السػػػػػػػػػػكرية الصػػػػػػػػػػػادرة  تكػػػػػػػػػػرار مػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػابكا ب"ل" عػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػؤاؿ  .4

 41مػػػػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػػػػؿ  ان مبحكثػػػػػػػػػػػػػ 20كالمكزعػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػػػػػازم عنتػػػػػػػػػػػػػاب بمػػػػػػػػػػػػػ  
 هذا السؤاؿ. انأجابكا عفمبحكث
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لنسػػػػػبة إلػػػػػػ  ( التكػػػػػرارات كالنسػػػػػػب المئكيػػػػػة لنتػػػػػػائج السػػػػػؤاؿ الثػػػػػػاني با10كيكضػػػػػ  الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـػ )
 .ان مبحكث 41هذا السؤاؿ كالبال  عددهـ  مجمكع الذيف أجابكا عف

 (10وؿ رقـ)الجد

النسبة المئويةالتكرارمتابعة  المجالت السورية من قبل عينة البحث

               -0نعم بانتظام

             2151.2احٌانا

2048.8ال اتابعها ابدا

 41100المجموع

 

 

 المجػػػالت  مػػػا هػػػي مجػػػالتلهػػػرص ال فػػػي حػػػاؿ كانػػػت هنػػػاؾ متابعػػػةٌ التسػػػاؤؿ الخػػػامس: 
 مف قبؿ عينة االستطالع  األكثر متابعةً 

فيػػػػػػه  فػػػػػي اسػػػػػػتبياف السػػػػػتطالع تػػػػػػـٌ  خػػػػػػاص   تصػػػػػػميـ سػػػػػؤاؿو  هػػػػػذا التسػػػػػػاؤؿ تػػػػػـٌ  ليجابػػػػػة عػػػػػػف
)سػػػػػػيدة سػػػػػػػوريا  عػػػػػػة كالصػػػػػػادرة فػػػػػػي مدينػػػػػػػة غػػػػػػازم عنتػػػػػػاب ذكػػػػػػر أسػػػػػػماء المجػػػػػػالت المكزٌ 

ضوضػػػػاء  صػػػػور  حنطػػػػة  ياسػػػػميف سػػػػوريا  الحرمػػػػؿ  الغربػػػػاؿ  كػػػػش ممػػػػؾ  زنزانػػػػة  
كطمػػػػػػب مػػػػػػف المبحػػػػػػكث أف يجيػػػػػػب عػػػػػػف السػػػػػػؤاؿ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ   مػػػػػػررة  أخػػػػػػرى تػػػػػػركر....(

اتكؿ: هػػػػػؿ سػػػػمعت بهػػػػػذة المجمػػػػػة مػػػػف قبػػػػػؿ كعميػػػػػه أف يختػػػػار بػػػػػيف إجػػػػػابتيف  شػػػػقيف: الشػػػػػؽٌ 
ف قبػػػػػػؿ(. كفػػػػػػػي حػػػػػػاؿ كانػػػػػػػت اإلجابػػػػػػة عنالشػػػػػػػؽ اتكؿ ث ل لػػػػػػـػ أسػػػػػػمع بهػػػػػػػا مػػػػػػ)نعػػػػػـػ سػػػػػػمعت
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ً مدٌنة ( 4)الشكل رقم ٌوضح توزع عٌنة الدراسة بحسب متابعة المجالت السورٌة الموزعة ف
 غازي عنتاب

 

!REF# النسبة المئوية متابعة المجالت
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بمتابعػػػػػػػػػة كمطالعػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػذة  الثػػػػػػػػػاني الخػػػػػػػػػاص   )نعػػػػػػػػـػ سػػػػػػػػػمعت( ننتقػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػؽ   ةن يجابٌيػػػػػػػػػإ
ة هػػػػػػي: سػػػػػػمعت بهػػػػػػا ةخيارات رئيسػػػػػػالمجػػػػػػالت كعمػػػػػػ  المبحػػػػػػكث هنػػػػػػا أف يختػػػػػػار بػػػػػػيف ثالثػػػػػػ
عمػػػػ  مػػػػػا سػػػػبؽ كانػػػػػت النتػػػػائج كمػػػػػا  ك)أتابعهػػػػا بانتظػػػػػاـث أتابعهػػػػا أحيانػػػػػانث ل أتابعهػػػػا(. كبنػػػػػاء

 يمي:

% كفػػػػػػػؽ 21هػػػػػػذا السػػػػػػؤاؿ مػػػػػػػف عينػػػػػػة البحػػػػػػث هػػػػػػي  كانػػػػػػت نسػػػػػػبة الػػػػػػذيف أجػػػػػػػابكا عػػػػػػف .1
ف اختػػػػػػػػػاركا )نعػػػػػػػـػ أتػػػػػػػػػابع بانتظػػػػػػػػاـث كنعػػػػػػػػـػ أتػػػػػػػػػابع التسمسػػػػػػػػؿ المنطقػػػػػػػػػي لالسػػػػػػػػتبياف مٌمػػػػػػػػػ

 أحيانان( عم  السؤاؿ الثاني.
ذم كانػػػػػػػػت اإلجابػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػة بالشػػػػػػػػؽ اتكؿ مػػػػػػػػف السػػػػػػػػؤاؿ الثػػػػػػػػاني عمػػػػػػػػ  النحػػػػػػػػك الػػػػػػػػ .2

 (.11يكضحه الجدكؿ رقـ)
 (11الجدوؿ)

لم اسمع بهاسمعت بها

912حنطة

912صور

912كش ملك

813الحرمل

813الغربال

813زنزانة

714ضوضاء

714مرآة

615ياسمين سوريا

417سيدة سوريا

تكرار ال
اسم المجلة

 

أعمػػػػػ  تكػػػػػػرار حصػػػػػمت عميػػػػػػه المجػػػػػالت مػػػػػػف حيػػػػػث معرفػػػػػػة المتػػػػػابعيف )بانتظػػػػػػاـ أك أحيانػػػػػػان( 
هػػػػػذا السػػػػػؤاؿ حيػػػػػػث  انأجػػػػػابكا عػػػػػفمبحكث 21مػػػػػف أصػػػػػػؿ  9كػػػػػاف  ليعػػػػػالـ السػػػػػكرم التقميػػػػػدمٌ 

 كاف مف نصيب المجالت التالية )حنطةث صكرث كش ممؾ(

ارتفػػػػػػػػاع نسػػػػػػػػبة المبحػػػػػػػػكثيف الػػػػػػػػذيف لػػػػػػػـػ  ( أيضػػػػػػػان 11كمػػػػػػػا نالحػػػػػػػػظ مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػـػ ) .3
السػػػػػؤاؿ الرابػػػػػع تؤكػػػػػد أنهػػػػػـػ  جػػػػػابتهـ عػػػػػفاء هػػػػػذة المجػػػػػالت مػػػػػع أف إيسػػػػػمعكا قػػػػػط بأسػػػػػم

عػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػازم ف يتػػػػػػػػػابعكف أحيانػػػػػػػػػان المجػػػػػػػػػالت السػػػػػػػػػكرية الصػػػػػػػػادرة كالمكزٌ مٌمػػػػػػػػ
 عنتاب:
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عػػػػػدـ السػػػػػػماع باسػػػػػمها مػػػػػف قبػػػػػػؿ  سػػػػػيدة سػػػػػكريا حصػػػػػمت عمػػػػػػ  أعمػػػػػ  تكػػػػػرار مػػػػػػف حيػػػػػث (1
لهػػػػػػـػ  ف يحػػػػػػؽ  % مٌمػػػػػػػ80.9أم مػػػػػػػا نسػػػػػػبته  ان مبحكثػػػػػػ 21مػػػػػػف أصػػػػػػػؿ  ان مبحكثػػػػػػػ 17 نحػػػػػػك

 هذا السؤاؿ.  اإلجابة عف
أتػػػػت ياسػػػػميف سػػػػكريا بالمرتبػػػػة الثانيػػػػة مػػػػف حيػػػػث عػػػػدـ سػػػػماع المبحػػػػكثيف بهػػػػا مػػػػف قبػػػػػؿ  (2

 رية.يتابعكف أحيانان المجالت السك  ان مبحكث 21مف أصؿ  ان مبحكث 15بتكرار قدرة 
فػػػػػػػػي حػػػػػػػػػيف تقاربػػػػػػػػػت التكػػػػػػػػرارات بالنسػػػػػػػػػبة لبػػػػػػػػػاقي المجػػػػػػػػالت كيمكػػػػػػػػػف مراجعػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػدكؿ  (3

 ( بهذا الخصكص.11رقـ)

 

فػػػي جامعػػػة غػػػازي  مػػػف قبػػػؿ الشػػػباب الجػػػامعي   هػػػؿ هنػػػاؾ متابعػػػةٌ التسػػػاؤؿ السػػػادس: 
 ة التػػػي تبػػػػث  لممحطػػػػات اإلراعيػػػة )الراديػػػو( السػػػػوري  بعينػػػػة االسػػػتطالع   عنتػػػاب  ممػػػثالً 

 مدينة غازي عنتاب  إلى/مف

هػػػػػػػذا التسػػػػػػاؤؿ بحسػػػػػػب السػػػػػػػتبياف المعتمػػػػػػد فػػػػػػػي الدراسػػػػػػة كمػػػػػػػا  كانػػػػػػت نتػػػػػػائج اإلجابػػػػػػػة عػػػػػػف
 يمي:

( 41سػػػػػػػػؤاؿ السػػػػػػػػػتبياف المقابػػػػػػػػؿ لهػػػػػػػػذا التسػػػػػػػػػاؤؿ ) بمػػػػػػػػ  عػػػػػػػػدد الػػػػػػػػذيف أجػػػػػػػػػابكا عػػػػػػػػف .1
أعفػػػػػي  % مػػػػػف حجػػػـػ العينػػػػػة المسػػػػتهدفة بالدراسػػػػػة. حيػػػػث41أم مػػػػػا نسػػػػبته  ان مبحكثػػػػ

بمتابعػػػػػػػػة كسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػالـ  تكؿ كالخػػػػػػػػاص  السػػػػػػػػؤاؿ ا كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػ ل عػػػػػػػػف
 إذاعية(. كالمسمكع مف محطاتو  كمجالتو  )المطبكع مف صحؼو  التقميدم  

 مػػػػػػػػف/إلػػػػػػػػ  تكػػػػػػػرار المتػػػػػػػػابعيف بانتظػػػػػػػاـ لممحطػػػػػػػػات اإلذاعيػػػػػػػػة السػػػػػػػكرية التػػػػػػػػي تبػػػػػػػثٌ   .2
هػػػػػػػذا  انأجػػػػػػػابكا عػػػػػػفمبحكث 41مبحػػػػػػػكثيف مػػػػػػف أصػػػػػػؿ  3مدينػػػػػػة غػػػػػػازم عنتػػػػػػػاب بمػػػػػػ  

 السؤاؿ.
مدينػػػػػة  مػػػػف/إلػػػػػ  ة السػػػػػكرية التػػػػي تبػػػػثٌ ات اإلذاعٌيػػػػتكػػػػرار المتػػػػابعيف أحيانػػػػػان لممحطٌػػػػ  .3

 السؤاؿ. ان أجابكا عفمبحكث 41مف أصؿ  ان مبحكث 24غازم عنتاب بم  
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 بػػػػػػػػثٌ ة التػػػػػػػػي تي ة السػػػػػػػكريٌ ات اإلذاعٌيػػػػػػػػلمحطٌػػػػػػػتكػػػػػػػرار مػػػػػػػػف أجػػػػػػػابكا بػػػػػػػػال عػػػػػػػف سػػػػػػػػؤاؿ ا  .4
ا أجػػػػػػابك  ان مبحكثػػػػػػ 41مػػػػػػف أصػػػػػؿ  ان مبحكثػػػػػػ 14مدينػػػػػة غػػػػػػازم عنتػػػػػػاب بمػػػػػ   مػػػػػػف/إلػػػػػ 
 هذا السؤاؿ. عف

لنسػػػػػبة إلػػػػػػ  ( التكػػػػػرارات كالنسػػػػػػب المئكيػػػػػة لنتػػػػػػائج السػػػػػؤاؿ الثػػػػػػاني با12كيكضػػػػػ  الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـػ )
 .ان مبحكث 41هذا السؤاؿ كالبال  عددهـ  مجمكع الذيف أجابكا عف

 (12الجدوؿ رقـ)

النسبة المئويةالتكرارمتابعة  المحطات اإلذاعية من قبل عينة البحث

               37.3نعم بانتظام

             2458.5احٌانا

1434.1ال اتابعها ابدا

 41100المجموع
 

 

5. ( فقػػػػط مػػػػػف أفػػػػراد مجتمػػػػػع البحػػػػػث  ان مبحكثػػػػػ (27( أف )12كيتضػػػػ  مػػػػػف الجػػػػدكؿ رقػػػػـػ
مػػػػػػػػابيف المتابعػػػػػػػػة بانتظػػػػػػػػاـ البالغػػػػػػػػة  تتػػػػػػػراكح متػػػػػػػػابعتهـ لممحطػػػػػػػػات اإلذاعيػػػػػػػػة عمكمػػػػػػػػان 

ف بهػػػػػػػذا السػػػػػػػؤاؿ مٌمػػػػػػػ ف% بالنسػػػػػػػبة لممعنيػػػػػػػي7.3% بالنسػػػػػػػبة إلػػػػػػػ  العينػػػػػػػة ككػػػػػػػؿ ك3
ت اإلشػػػػػارة إلػػػػػػ  أسػػػػػػئمة السػػػػػتبياف كمػػػػػا سػػػػػبؽ كتٌمػػػػػ لهػػػػـػ متابعػػػػػة اإلجابػػػػػة عػػػػػف يحػػػػػؽ  
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إلى /ٌوضح توزع عٌنة الدراسة بحسب متابعة المحطات اإلذاعٌة التً تبث من( 5)الشكل رقم

 مدٌنة غازي عنتاب

 

 النسبة المئوية متابعة المحطات االذاعية
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التسػػػػػػػػػاؤؿ السػػػػػػػػابع مػػػػػػػػػف  الدراسػػػػػػػػة. كهػػػػػػػػذا يمهػػػػػػػػػد ليجابػػػػػػػػة عػػػػػػػػفة ذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي منهجٌيػػػػػػػػػ
 تساؤلت الدراسة.

 

المحطػػػات   مػػا هػػي ةممحطػػػات اإلراعي ػػل فػػي حػػػاؿ كانػػت هنػػاؾ متابعػػةٌ التسػػاؤؿ السػػابع: 
 نة االستطالع مف قبؿ عي   األكثر متابعةً  اإلراعية

فيػػػػػػه  فػػػػػي اسػػػػػػتبياف السػػػػػتطالع تػػػػػػـٌ  خػػػػػػاص   تصػػػػػػميـ سػػػػػؤاؿو  هػػػػػذا التسػػػػػػاؤؿ تػػػػػـ   ليجابػػػػػة عػػػػػػف
)روزنػػػػة  هػػػػوا مدينػػػػة غػػػازم عنتػػػػاب  إلػػػػ /مػػػف ة التػػػػي تبػػػػث  ذكػػػر أسػػػػماء المحطػػػػات اإلذاعٌيػػػ

كطمػػػػب   سػػػمارات  حػػػػارة إؼ أـ  أنػػػػا  ألػػػػواف  نسػػػػائـ سػػػػوريا  فجػػػػر  أخػػػػرى تػػػػركر....(
اتكؿ: هػػػػؿ سػػػػمعت بهػػػػػذة  مػػػػف المبحػػػػكث أف يجيػػػػب عػػػػف السػػػػؤاؿ مػػػػف خػػػػالؿ شػػػػقيف: الشػػػػؽٌ 

المحطػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ كعميػػػػػه أف يختػػػػػػار بػػػػػيف إجػػػػػابتيف ))نعػػػػـػ سػػػػػػمعتث ل لػػػػـػ أسػػػػػمع بهػػػػػا مػػػػػػف 
)نعػػػػـػ سػػػػػػمعت( ننتقػػػػػؿ إلػػػػػػ   ةن يجابٌيػػػػػػاتكؿ إ الشػػػػػؽ   كفػػػػػػي حػػػػػاؿ كانػػػػػػت اإلجابػػػػػة عػػػػػػف قبػػػػػؿ((.
 ةبمتابعػػػػة هػػػذة المحطػػػػات كعمػػػػ  المبحػػػػكث هنػػػا أف يختػػػػار بػػػػيف ثالثػػػػ الثػػػػاني الخػػػػاص   الشػػػؽ  

ة هػػػػػي: سػػػػػمعت بهػػػػػا ك)أتابعهػػػػا بانتظػػػػػاـث أتابعهػػػػػا أحيانػػػػػانث ل أتابعهػػػػػا(. كبنػػػػػاء سػػػػػرئي خيػػػػاراتو 
 عم  ما سبؽ كانت النتائج كما يمي:

% بالنسػػػػػبة 27هػػػػػذا السػػػػؤاؿ مػػػػػف عينػػػػػة البحػػػػػث هػػػػػي  نػػػػت نسػػػػػبة الػػػػػذيف أجػػػػػابكا عػػػػػفكا .4
لعينػػػػػة الدراسػػػػػة هػػػػػػذا ينسػػػػػجـ مػػػػػع التسمسػػػػػػؿ المنطقػػػػػي لالسػػػػػػتبياف  إلػػػػػ  المجمػػػػػكع الكمػػػػػػي  

 )نعـ أتابع بانتظاـث كنعـ أتابع أحيانان( عم  السؤاؿ الثاني.ف اختاركا ممٌ 
بالنسػػػػػػػػػػػبة إلػػػػػػػػػػػ   ( المحطػػػػػػػػػػػات اإلذاعيػػػػػػػػػػػة اتكثػػػػػػػػػػػر متابعػػػػػػػػػػػةن 6كيكضػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػكؿ رقػػػػػػػػػػـػ ) .5

 ت اإلشارة إليهـ سابقان.الذيف سبؽ كتمٌ  27المبحكثيف الػ 
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ف قبػػػػػػؿ ة مػػػػػف حيػػػػػػث المتابعػػػػػػة بانتظػػػػػػاـ مػػػػػػات اإلذاعٌيػػػػػػأعمػػػػػ  تكػػػػػػرار حصػػػػػػمت عميػػػػػػه المحطٌػػػػػػ

مػػػػػػػف  ان مبحكثػػػػػػػ 27فقػػػػػػػط مػػػػػػػف أصػػػػػػػؿ  4هػػػػػػػذا السػػػػػػػؤاؿ كػػػػػػػاف  المبحػػػػػػػكثيف الػػػػػػػذيف أجػػػػػػػابكا عػػػػػػػف
 نصيب محطة هكا سمارات.

( تكػػػػػػرارات كنسػػػػػػب الػػػػػػذيف لػػػػـػ يسػػػػػػمعكا عمػػػػػػ  اإلطػػػػػػالؽ بالمحطػػػػػػات 7كيكضػػػػػ  الشػػػػػػكؿ) .6
ة ة بػػػػػػيف المبحػػػػػػػكثيف الػػػػػػذيف يفتػػػػػػػرض فػػػػػػيهـ أنهػػػػػـػ يتػػػػػػػابعكف المحطػػػػػػات اإلذاعٌيػػػػػػػاإلذاعٌيػػػػػػ

 بانتظاـ أك أحيانان.
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 فجر نسائم سوريا ألوان أنا حارة أف أم هوا سمارت روزنة

 لمحطات اإلذاعٌة المتابعة(6)االشكل رقم 

 المتابعة أحيانا المتابعة بانتظام
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 فجر نسائم سوريا ألوان أنا حارة إف أم هوا سمارت روزنة

 (7)الشكل 

 النسبة المئوية تكرار لم اسمع بها من قبل
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بمغػػػػت نسػػػػبة الػػػػذيف لػػػـػ يسػػػػمعكا عمػػػػ  اإلطػػػػالؽ بمحطػػػػة مثػػػػؿ فجػػػػر بالنسػػػػبة إلػػػػ  مػػػػف حيػػػث 
% كهػػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػػبة تميهػػػػػػػػػا 81.5أك أحيانػػػػػػػػػانث  ة بانتظػػػػػػػػػاـو ات اإلذاعٌيػػػػػػػػػيتػػػػػػػػابعكف المحطٌػػػػػػػػػ

 محطة ألكاف ثـ محطة أنا...

ع وسػػػائؿ اإلعػػػالـ وانتشػػػارها مػػػع تنػػػو  التسػػػاؤؿ الثػػػامف واألخيػػػر مػػػف تسػػػاؤالت البحػػػث: 
 نة االستطالع   ما هي مصادر الخبر والمعمومة بالنسبة لعي  جديدوال بيف التقميدي  

ه إلػػػػػ  عينػػػػػػة الدراسػػػػػة بضػػػػػػركرة التكٌجػػػػػ فػػػػػي محاكلػػػػػة الدراسػػػػػػة اإلجابػػػػػة عػػػػػف هػػػػػػذا التسػػػػػاؤؿ تػػػػػػـٌ 
 كاحػػػػػدو  مصػػػػػادر لممعمكمػػػػػات كالخبػػػػػر بالنسػػػػبة إلػػػػػيهـ حيػػػػػث طمػػػػػب مػػػػػف كػػػػػؿ   ةتحديػػػػد أهػػػػـػ ثالثػػػػػ

ةث صػػػػػػػحؼث المجػػػػػػػالتث المحطػػػػػػػات اإلذاعٌيػػػػػػػمػػػػػػػف الخيػػػػػػػارات التاليػػػػػػػة )ال ةمػػػػػػػنهـ ترتيػػػػػػػب ثالثػػػػػػػ
نترنػػػػػػػتث اتحاديػػػػػػػث اليكميػػػػػػػة مػػػػػػػع المقػػػػػػػربيفث أخػػػػػػػرل تػػػػػػػذكر فػػػػػػػي حػػػػػػػاؿ كجػػػػػػػد( التمفزيػػػػػػػكفث اإل

 ابات عف هذا السؤاؿ كانت كما يمي:لممعمكمات. كاإلج بحسب أهميتها لديه كمصدرو 
ة إذاعٌيػػػػػ ( ترتيػػػػػب كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ مػػػػػف صػػػػػحؼ كمجػػػػػالت كمحطػػػػػاتو 8يكضػػػػ  الشػػػػػكؿ) (1

ؿ أكٌ  ان ككنهػػػػػػػا مصػػػػػػػدر  نترنػػػػػػػت كأحاديػػػػػػػث يكميػػػػػػة مػػػػػػػع المقػػػػػػػربيف فيمػػػػػػا يخػػػػػػػٌص كتمفزيػػػػػػكف كا  
 لممعمكمات كالخبر لدل أفراد العينة.
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 المصدر األول للمعلومات(8)الشكل 

 االحاديث اليومية مع المقربين التلفاز االنترنت الراديو المجالت الصحف
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أكؿ لمخبػػػػػر كالمعمكمػػػػػة لػػػػػدل عينػػػػػة  نترنػػػػػت كمصػػػػػدرو ضػػػػ  مػػػػػف الشػػػػػكؿ السػػػػػابؽ تصػػػػػدر اإليتٌ 
ة اتحاديػػػػػػػث اليكمٌيػػػػػػػ ـ  % كمػػػػػػف ثىػػػػػػػ14%ث يميػػػػػػػه مباشػػػػػػرة التمفػػػػػػػاز بنسػػػػػػػبة 78الدراسػػػػػػة بنسػػػػػػػبة 

مػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػحؼ كالمجػػػػػػػػػالت كالمحطػػػػػػػػػات  %. فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػيف أف كػػػػػػػػاٌلن 8يف بنسػػػػػػػػبة مػػػػػػػػع المقػػػػػػػػػرب
لممعمكمػػػػػات كاتخبػػػػػار لػػػػػػدل  أكؿى  ان مػػػػػف حيػػػػػث ككنهػػػػػا مصػػػػػدر  0ة حصػػػػػمت عمػػػػػ  قػػػػػيـ اإلذاعٌيػػػػػ

 عينة الدراسة.
 
 ةو ات إذاعٌيػػػػػكمحطٌػػػػػ كمجػػػػػالتو  ( ترتيػػػػػب كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ مػػػػػف صػػػػػحؼو 9يكضػػػػ  الشػػػػػكؿ) (2

 ككنهػػػػػا ثػػػػػػاني أهػػػػـػ مصػػػػػػدرو  فيمػػػػػا يخػػػػػػٌص نترنػػػػػت كأحاديػػػػػػث يكميػػػػػة مػػػػػػع المقػػػػػربيف كتمفزيػػػػػكف كا  
 لممعمكمات كالخبر لدل أفراد العينة.

 
لمخبػػػػػر كالمعمكمػػػػػة بنسػػػػػػبة  ثػػػػػػافو  ر التمفػػػػػاز كمصػػػػػدرو ( مػػػػػا يمػػػػػي: تصػػػػػػدٌ 9يتضػػػػػ  مػػػػػف الشػػػػػػكؿ)

% ثػػػػـػ 25ميػػػػة مػػػػػع المقػػػػربيف بنسػػػػػبة % مػػػػف عينػػػػػة الدراسػػػػة يميػػػػػه مباشػػػػرة اتحاديػػػػػث اليك 44
% 3لمحطػػػػػػػات اإلذاعيػػػػػػػة بنسػػػػػػػبة % ثػػػػػػـػ ا8% ثػػػػػػـػ الصػػػػػػػحؼ بنسػػػػػػبة 19نترنػػػػػػت بنسػػػػػػػبة اإل

 %.1المجالت بنسبة كأخيران 
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ً أهم مصدر للخبر والمعلومة(9)الشكل   ثان

 االحاديث اليومية مع المقربين التلفاز االنترنت المحطات االذاعي المجالت الصحف
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( ترتيػػػػػػػػػب كسػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػحؼ كمجػػػػػػػػػالت كمحطػػػػػػػػػات 10يكضػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػكؿ) (3
 ككنهػػػػػا ثالػػػػػث أهػػػػػـٌ  نترنػػػػػت كأحاديػػػػػث يكميػػػػػة مػػػػػع المقػػػػػربيف فيمػػػػػا يخػػػػػٌص ة كتمفزيػػػػػكف كا  إذاعٌيػػػػ
 لممعمكمات كالخبر لدل أفراد العينة. مصدرو 

 
 مصدرو  ر اتحاديث اليكمية كثالث أهـ  ما يمي: تصدٌ  حيث يتض  مف هذا الرسـ البياني

% ثـ 11سبة % ثـ المحطات اإلذاعية بن26% يميها التمفاز بنسبة 49لممعمكمات بنسبة 
 %.4نترنت كالمجالت بنسبة % ثـ اإل6الصحؼ بنسبة 

 

 التساؤؿ الثامف يتض  ما يمي:  فيما يخص   سردها سابقان  كبناء عم  النتائج التي تـ  

 76لممعمكمات كالخبر لدل أفراد العينة بنسبة  مصدرو  نترنت كأهـ  تصٌدر اإل.% 
  ٌـ مصدر لممعمكمات كالخبر لدل أفراد العينة بنسبة تصد  %.44ر التمفاز كثاني أه
   49لدل أفراد العينة بنسبة  مصدرو  تصدر اتحاديث اليكمية مع المقربيف كثالث أهـ  .% 
 ضمف  المستهدفة بالدراسة عم  قيمة ذات اعتبارو  لـ تحصؿ أم مف كسائؿ اإلعالـ

 (:11التصنيؼ السابؽ. كما يكض  ذلؾ الشكؿ)
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 ثالث أهم مصدر للمعلومات والخبر( 10)الشكل

 االحاديث اليومية مع المقربين التلفاز االنترنت المحطات االذاعية المجالت الصحف
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 المصدر الثالث للمعلومة والخبر المصدر الثاني للمعلومة والخبر المصدر االول للمعلومة والخبر

 (11)الشكل

 المحطات االذاعية المجالت الصحف االحاديث اليومية مع المقربين االنترنت التلفاز
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 التقرير النهائي: 

ة التػػػػي تػػػػتـ ه ضػػػػمف كسػػػائؿ اإلعػػػػالـ التقميدٌيػػػػنشػػػػرة كبثٌػػػػ عمػػػػ  مػػػا يػػػػتـٌ  إف إعطػػػاء حكػػػـػ قيمػػػػةو 
اسػػػػػػتخداـ مػػػػػػنهج تحميػػػػػػػؿ  مقػػػػػػارف يػػػػػػػتـٌ  فػػػػػػي مدينػػػػػػة غػػػػػػػازم عنتػػػػػػاب يحتػػػػػػاج إلػػػػػػػ  بحػػػػػػثو متابعتهػػػػػػا 

حػػػػػكؿ مػػػػػػدل ركاج  عػػػػػاـ   كالػػػػػذم هػػػػػك اسػػػػػػتطالعه  المضػػػػػمكف فيػػػػػهث كلكػػػػػػف ضػػػػػمف بحثنػػػػػا التمهيػػػػػػدم  
ف لنػػػػا هػػػي فئػػػػة الطػػػالب السػػػكرييف فػػػي جامعػػػػة عنتػػػاب تبػػػيٌ  ة عنػػػػد عينػػػةو كسػػػائؿ اإلعػػػالـ التقميدٌيػػػ

 :نحف فريؽ البحث مف خالؿ المقابالت الشخصية مع المبحكثيف أنه

 عػػػػػػػاـ   ر العمميػػػػػػة اإلعالميػػػػػػة بشػػػػػػكؿو تطػػػػػػػكٌ  لمتفػػػػػػاؤؿ فيمػػػػػػا يخػػػػػػص  لػػػػػػيس هنػػػػػػاؾ مػػػػػػا يػػػػػػػدعك  -
ث بػػػػػػػؿ كعمػػػػػػػػ  العكػػػػػػػس أظهػػػػػػػػرت نتػػػػػػػائج الدراسػػػػػػػػة أف خػػػػػػػػاص   بشػػػػػػػكؿو  كاإلعػػػػػػػالـ التقميػػػػػػػػدم  

ة كالتػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػيف الطالػػػػػػػػػب كبػػػػػػػػػيف كسػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػالـ التقميدٌيػػػػػػػػػ كبيػػػػػػػػػرةن  هنالػػػػػػػػؾ مسػػػػػػػػػافةن 
 .عف رأم الجمهكر المفترض أف مهمتها التأثير كالتعبير المكضكعيٌ 

لكسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ المتكاجػػػػػػػػدة فػػػػػػػػي غػػػػػػػػازم  ث عػػػػػػػػدـ متابعػػػػػػػػةو البحػػػػػػػثيالحػػػػػػػظ مػػػػػػػػف نتػػػػػػػػائج  -
عنتػػػػػػابث كالتػػػػػػي مػػػػػػف المفتػػػػػػرض أنهػػػػػػا تمثػػػػػػؿ السػػػػػػكرييف المعارضػػػػػػيفث كالمحسػػػػػػكبة عمػػػػػػ  

 التابعػػػػػػة لمنظػػػػػػاـ. ففػػػػػػي اإلجابػػػػػػة عػػػػػػػف ةعمػػػػػػ  كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ التقميدٌيػػػػػػػ المعارضػػػػػػة كػػػػػػرد  
مػػػػف قبػػػػؿ  هػػػػؿ هنػػػػاؾ متابعػػػػةٌ : شػػػػمؿ جميػػػع أفػػػػراد عينػػػػة البحػػػثث كهػػػػك أساسػػػػي   سػػػؤاؿو 

لوسػػػائؿ  ػػػػػ بعينػػػة االسػػػتطالع ممػػػثالً  ػػػػػ فػػػي جامعػػػة غػػػازي عنتػػػاب الشػػػباب الجػػػامعي  
ػػػػػ ة)المطبوعػػػػػة والمسػػػػػموعة( بصػػػػػفةٍ التقميدي   اإلعػػػػػالـ السػػػػػوري   كانػػػػػت أغمػػػػػػب ة عام 

ة حيػػػػػػث بمغػػػػػػت نسػػػػػػبتهـ إجابػػػػػات الطػػػػػػالب أنهػػػػػـػ غيػػػػػػر متػػػػػػابعيف لهػػػػػذة الكسػػػػػػائؿ التقميدٌيػػػػػػ
% لػػػػػػػػػػـػ يسػػػػػػػػػػمعكا شػػػػػػػػػػيئان عػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػذة  59ف ث أم إالكميػػػػػػػػػػة% مػػػػػػػػػػف مجمػػػػػػػػػػكع العينػػػػػػػػػػة 59

كسػػػػػػػػػت  صػػػػػػػػحؼو  منهػػػػػػػػا كخمػػػػػػػػػس ةو رئيسػػػػػػػػ مجػػػػػػػػػالتو  اختيػػػػػػػػار عشػػػػػػػػر الكسػػػػػػػػائؿ التػػػػػػػػي تػػػػػػػػػـٌ 
اسػػػػػػػػتمارة البحػػػػػػػث )أتابعهػػػػػػػا بانتظػػػػػػػػاـ أك  ث أمػػػػػػػا فيمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػػؽ بمػػػػػػػف أجػػػػػػػاب عػػػػػػػفإذاعػػػػػػػاتو 

الػػػػػػػذيف لػػػػػػـػ يسػػػػػػػمعكا بهػػػػػػػػذة  ان طالبػػػػػػػ 41أحيانػػػػػػػان( فقػػػػػػػد تجػػػػػػػاكزت نسػػػػػػػب الطػػػػػػػالب كعػػػػػػػددهـ 
ف النصػػػػػػػػػؼ كيمكػػػػػػػػػف مراجعػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػداكؿ لمعرفػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػكزع اإلجابػػػػػػػػػات الكسػػػػػػػػػائؿ أكثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػ

عمػػػػػػ  عػػػػػػدـ قػػػػػػدرة هػػػػػػذة الكسػػػػػػائؿ  ان خطيػػػػػػر  ان كهػػػػػػك مػػػػػػا يمثػػػػػػؿ مؤشػػػػػػر  كسػػػػػػيمة. بالنسػػػػػبة لكػػػػػػؿ  
عمػػػػػػػ  كسػػػػػػػػب ثقػػػػػػػػة الشػػػػػػػباب فيهػػػػػػػػا. ككػػػػػػػػذلؾ عمػػػػػػػ  عػػػػػػػػدـ قػػػػػػػػدرتها عمػػػػػػػ  تمثيػػػػػػػػؿ الهمػػػػػػػػـك 
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 لجػػػػػػػػػػػػػػكئهـ الجديػػػػػػػػػػػػػدة المميئػػػػػػػػػػػػػة بالمشػػػػػػػػػػػػػػكالت كالمشػػػػػػػػػػػػػكالت المتعمقػػػػػػػػػػػػػة بهػػػػػػػػػػػػػـػ فػػػػػػػػػػػػػي بيئػػػػػػػػػػػػػة
 ب.كالمصاع

جػػػػػدان عمػػػػػػ  صػػػػػعيد أهميػػػػػة هػػػػػذة الكسػػػػػػائؿ  ان تقػػػػػدـ لنػػػػػا نتػػػػػائج البحػػػػػث مؤشػػػػػػران  خػػػػػر خطيػػػػػر  -
اإلعالميػػػػػة عمػػػػػػ  كسػػػػػػب الثقػػػػػةث كاحتاللهػػػػػػا مكانػػػػػػان فػػػػػػي تقػػػػػديـ المعمكمػػػػػػة المكثكقػػػػػػة كالتػػػػػػي 

 ث مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ اعتبػػػػػػػػار خيػػػػػػػػار اتحاديػػػػػػػػث اليكميػػػػػػػػة مصػػػػػػػػدران أكؿى تحفػػػػػػػز عمػػػػػػػػ  متابعتهػػػػػػػػا
شػػػػػػػمؿ جميػػػػػػػع أفػػػػػػػػراد  ؿو ؤ اإلجابػػػػػػػة عنتسػػػػػػػػا. فمػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ لممعمكمػػػػػػػة مػػػػػػػف حيػػػػػػػث اتهميػػػػػػػػة

  مػػػا هػػػي جديػػػدع وسػػػائؿ اإلعػػػالـ وانتشػػػارها بػػػيف التقميػػػدي والمػػػع تنػػػو  العينػػة كهػػػك: 
ف أف خيػػػػػار اتحاديػػػػػث تبػػػػيٌ مصػػػػػادر الخبػػػػػر والمعمومػػػػػة بالنسػػػػػبة لعينػػػػػة االسػػػػػتطالع 

لممعمكمػػػػػات  مصػػػػدرو  % مػػػػف حيػػػػػث ككنػػػػه أكؿ أهػػػػػـ  8اليكميػػػػة بػػػػيف المقػػػػػربيف أخػػػػذ نسػػػػػبة 
% مػػػػػػػف حيػػػػػػث ككنػػػػػػػه  49لممعمكمػػػػػػات ك مصػػػػػػدرو  % مػػػػػػف حيػػػػػػث ككنػػػػػػػه ثػػػػػػاني أهػػػػػػػـ  25ك

ؽ عمػػػػػػػػػ  خيػػػػػػػػار اإلعػػػػػػػػػالـ ف هػػػػػػػػذا الخيػػػػػػػػػار تفػػػػػػػػكٌ لممعمكمػػػػػػػػػاتث أم إ مصػػػػػػػػدرو  ثالػػػػػػػػث أهػػػػػػػػػـ  
 نسػػػػػػػبةى  ؿ اإلعػػػػػػػالـ التقميػػػػػػػدم  لممعمكمػػػػػػػة بينمػػػػػػػا سػػػػػػػجٌ  ان مػػػػػػػف حيػػػػػػػث ككنػػػػػػػه مصػػػػػػػدر  التقميػػػػػػدمٌ 

ل تؤخػػػػػػػذ بعػػػػػػػيف العتبػػػػػػػار مػػػػػػػػف  ان لممعمكمػػػػػػػػة كنسػػػػػػػب % مػػػػػػػف حيػػػػػػػث ككنػػػػػػػه أكؿ مصػػػػػػػدرو 0
 .مصدرو  حيث ككنه ثاني أك ثالث أهـ  

إل أنػػػػػػه ل  مجػػػػػػاني   ـ بشػػػػػػكؿو ة تقػػػػػد  عمػػػػػ  الػػػػػػرغـ مػػػػػػف أف أغمػػػػػب هػػػػػػذة الكسػػػػػػائؿ اإلعالمٌيػػػػػػ -
% مػػػػػف العينػػػػػػة لػػػػػـػ 59ف ا فػػػػػػي تقػػػػػػديـ الخبػػػػػر كمكاكبتػػػػػػهث حيػػػػػػث إمتابعتهػػػػػػا تهميتهػػػػػ تػػػػػتـ  

ا لػػػػـػ يتابعهػػػػا بانتظػػػػػاـ باسػػػػػتثناء تسػػػػمع بهػػػػػذة الكسػػػػػائؿث كل تتابعهػػػػاث بينمػػػػػا مػػػػػف سػػػػمع بهػػػػػ
 محدكدة. نسبةو 

حػػػػػػػػافزان لػػػػػػػػػدل كسػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػالـ  نتمنػػػػػػػػ  أف تكػػػػػػػػػكف نتػػػػػػػػػائج هػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػث السػػػػػػػػػتطالعي   -
تسػػػػػػػػػتعيد لياقتهػػػػػػػػػػا  لمشػػػػػػػػػكالت السػػػػػػػػػػكرييفث كمػػػػػػػػػف ثٌمػػػػػػػػػػة ة هػػػػػػػػػػذة لتكػػػػػػػػػكف مكاكبػػػػػػػػػػةن التقميدٌيػػػػػػػػػ

 في تقديـ اتخبار كطرح المشكالتث كالمساهمة في حٌمها. كمصدر ثقةو 
ف كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ اإلعػػػػػػالـ هػػػػػػذة قػػػػػػٌدمت نفسػػػػػػها بػػػػػػديالن مػػػػػػأف كسػػػػػػائؿ   ننسػػػػػػ يجػػػػػب أل -

تقػػػػػػػع  ثقػػػػػػػة بالنسػػػػػػبة لمسػػػػػػكرييف  لػػػػػػذا الػػػػػػػذم ييعتبػػػػػػر غيػػػػػػر محػػػػػػؿ التابعػػػػػػة لمنظػػػػػػاـ السػػػػػػكرم  
زهػػػػػػػا عػػػػػػػػف كسػػػػػػػػائؿ مػػػػػػػػف حيػػػػػػػث الثقػػػػػػػػة بهػػػػػػػػاث كمػػػػػػػف حيػػػػػػػػث تميٌ  كبيػػػػػػػرةه  عميهػػػػػػػا مسػػػػػػػػؤكلياته 

 ا ف. ع تحقيقه لحد  يكهك ما تستط ة التابعة لمنظاـ السكرم  اإلعالـ التقميديٌ 
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 مالحظات حوؿ استفسارات الطالب:

ضػػػػػمف أسػػػػػػئمة البيانػػػػػػات الشخصػػػػػػية ميػػػػػػن  الطالػػػػػب فرصػػػػػػة إبػػػػػػداء مالحظاتػػػػػػه كاستفسػػػػػػاراتهث كقػػػػػػد 
مػػػػف هػػػػذا العػػػػدد  الكسػػػػائؿ المطبكعػػػػة كانػػػػت مفاجئػػػػةن  ف لنػػػػا أف بعػػػػض اإلجابػػػػات التػػػػي تخػػػػص  تبػػػػيٌ 

الهائػػػػػؿ مػػػػػػف المطبكعػػػػػػاتث كأف أغمػػػػػب مػػػػػػف اختػػػػػػار جػػػػػكاب "أحيانػػػػػػان" فػػػػػػي متابعػػػػػة هػػػػػػذة الصػػػػػػحؼ 
كالمجػػػػالت فٌسػػػػر متابعتػػػػه لهػػػػا أنػػػػػه كػػػػاف يحصػػػػؿ عمػػػػ  هػػػػػذة المجػػػػالت كالصػػػػحؼ مػػػػف البقاليػػػػػات 

ها تحػػػػت الطعػػػػاـ أك لمتنظيػػػػؼ بينمػػػػا يتسػػػػاءؿ  خػػػػركف لمػػػػاذا كػػػػػؿ بغيػػػػة اسػػػػتخدامها مػػػػف أجػػػػؿ مػػػػدٌ 
عالميػػػػة التػػػػػي حتػػػػػ  لػػػػك قػػػػػرر الطالػػػػب أف يتابعهػػػػػا فسػػػػػكؼ يسػػػػأـ منهػػػػػا لكثرتهػػػػػا هػػػػذة الكسػػػػػائؿ اإل

كالػػػػػػذم بػػػػػػػدكرة سيصػػػػػػٌعب المهمػػػػػػػة عميػػػػػػه فػػػػػػػي اختيػػػػػػػار الكسػػػػػػيمة التػػػػػػػي تحػػػػػػاكي اتجاهاتػػػػػػػهث كيػػػػػػػرل 
مػػػػػػػف حمقػػػػػػػات السػػػػػػػػترزاؽ   خػػػػػػػركف أف هػػػػػػػذة المجػػػػػػػالت كالصػػػػػػػحؼ كاإلذاعػػػػػػػػات ليسػػػػػػػت إل حمقػػػػػػػةن 

لمسػػػػػتكل ا نػػػػػػي ث إف كػػػػػاف عمػػػػػ  اأم تػػػػػأثيرو ل تشػػػػػكؿ  ةه كهمٌيػػػػػػ عمػػػػػ  كتػػػػػؼ الثػػػػػكرة كأنهػػػػػا مشػػػػػاريعي 
أف هنػػػػػػػػاؾ  ذاتهػػػػػػػػا العينػػػػػػػػة خػػػػػػػػركف مػػػػػػػػف  سػػػػػػػػتراتيجي. فيمػػػػػػػػا يػػػػػػػػرل طػػػػػػػػالبه كل عمػػػػػػػ  المسػػػػػػػػتكل اإل

 هنػػػػػػا كافتتػػػػػػػاح مجمػػػػػػػةو  مشػػػػػػاريع حقيقيػػػػػػػة كممٌحػػػػػػػة يحتاجهػػػػػػا السػػػػػػػكريكف أكثػػػػػػػر مػػػػػػف تأسػػػػػػػيس إذاعػػػػػػػةو 
ر مػػػػػػػػػف الكثيػػػػػػػػ حػػػػػػػػؿ   هنػػػػػػػػاؾ كلػػػػػػػػك كانػػػػػػػػت هػػػػػػػػذة الكسػػػػػػػػائؿ تعنػػػػػػػػ  حقيقػػػػػػػػػةن بشػػػػػػػػؤكف السػػػػػػػػكرييف لػػػػػػػػتـ  

ل  المشػػػػكالت التػػػػي يعػػػػاني منهػػػػػا الطالػػػػب فػػػػي جامعػػػػػة غػػػػازم عنتػػػػاب كالتػػػػػي ل يعمػػػـػ عنهػػػػا أحػػػػػده 
عي أنهػػػػػػػػا النػػػػػػػػػاطؽ تػػػػػػػػدٌ  كل أم جهػػػػػػػػةو  مػػػػػػػػدني   حككمػػػػػػػػة مؤقتػػػػػػػػة كل ائػػػػػػػػتالؼ كل منظمػػػػػػػػات مجتمػػػػػػػػػعو 

عػػػػػػػت استفسػػػػػػػػارات ث كقػػػػػػػػد تكزٌ باسػػػػػػـػ السػػػػػػػػكرييف إف كػػػػػػػاف هنػػػػػػػػا أك فػػػػػػػي الػػػػػػػػداخؿ السػػػػػػػكرمٌ  الرسػػػػػػػمي  
% مػػػػف عػػػػدد السػػػػتمارات حػػػػكؿ  ليػػػػة تكزيػػػػع هػػػػذة المجػػػػالت كالصػػػػػحؼ 2 ف بنسػػػػبة خػػػػري طػػػػالبو 

 ككيفية الحصكؿ عميها.
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 خاتمة:

ة دت التجاهػػػػػػات التػػػػػػي تحكػػػػػـػ  لٌيػػػػػػػدت مصػػػػػػػادر الخبػػػػػػر كتعػػػػػػدٌ د مصػػػػػػادر التمكيػػػػػػؿ تعػػػػػػدٌ مػػػػػػع تعػػػػػػدٌ 
ان مػػػػف أجػػػػػؿ فهػػػػـػ مصػػػػمحة مصػػػػػادر التمكيػػػػػؿ فػػػػػي كأصػػػػب  السػػػػػؤاؿ ممٌحػػػػػ تفكيػػػػر العمػػػػػؿ اإلعالمػػػػػي  

يخبرنػػػػػػا الكاقػػػػػػع  الػػػػػػدكلرات التػػػػػػي تػػػػػدفع سػػػػػػنكيان مػػػػػف أجػػػػػػؿ صػػػػػػحؼو كمجػػػػػالتو هػػػػػذة الماليػػػػػػيف مػػػػػف 
المػػػػػدركس بأنهػػػػػا بالكػػػػػاد تنتشػػػػػر بػػػػػيف الشػػػػريحة المثقفػػػػػة القريبػػػػػة مػػػػػف مصػػػػػادر طباعتهػػػػػا  الميػػػػداني  

كتكزيعهػػػػػاث ككػػػػػػذلؾ اإلذاعػػػػػػات التػػػػػػي ل يبػػػػػػدك أف عػػػػػدد مسػػػػػػتمعيها يتجػػػػػػاكز عػػػػػػدد مكظفيهػػػػػػا لػػػػػػذلؾ 
مػػػػػف القيػػػػاـ بتكسػػػػػيع عينػػػػػة البحػػػػث مػػػػػف أجػػػػػؿ  نػػػػه ل بػػػػػد  فهػػػػذة الدراسػػػػػة المسػػػػحية البسػػػػػيطة تػػػػػرل أ

كأكثػػػػر دقػػػػة لفهػػػـػ  ليػػػػػة عمػػػػؿ هػػػػذة الكسػػػػائؿ كمراقبػػػػػة مػػػػا تنشػػػػرة مػػػػػف  شػػػػػاممةو  الكصػػػػكؿ إلػػػػ  نتػػػػائجى 
ة أف هػػػػػذا التراجػػػػػػع لكسػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ التقميدٌيػػػػػػ لسػػػػػػٌيماكمػػػػػا تكجهػػػػػػه مػػػػػف رسػػػػػػائؿث ك  ةو إعالمٌيػػػػػػ مػػػػػكاد  

 مػػػػػػف قبػػػػػؿ النظػػػػػػاـ السػػػػػػكرم   تػػػػػي كانػػػػػػت مفركضػػػػػةن ة المػػػػػػف الرقابػػػػػة الحككمٌيػػػػػػ رو متحػػػػػرٌ  هػػػػػك إلعػػػػػػالـو 
ل بػػػػػد مػػػػػػف معرفػػػػػػة مػػػػػػا هػػػػػي الهػػػػػػكامش الجديػػػػػػدة المفركضػػػػػػة عمػػػػػػ   لػػػػػػذاث عمػػػػػ  اإلعػػػػػػالـ التقميػػػػػػدم  

ه الكقػػػػػػكؼ عمػػػػػػ  ةث كغايػػػػػػة هػػػػػذا كمٌػػػػػػؿ مػػػػػف قبػػػػػػؿ المنظمػػػػػػات غيػػػػػر الحككمٌيػػػػػػهػػػػػذا اإلعػػػػػػالـ الممػػػػػػكٌ 
اإلعػػػػػػالـ الجديػػػػػػد عمػػػػػػػ  كسػػػػػػيطرة  اتسػػػػػػباب الحقيقيػػػػػػة التػػػػػػي أدت إلػػػػػػ  تراجػػػػػػع اإلعػػػػػػػالـ التقميػػػػػػدم  

تحديػػػػػػػد تكصػػػػػػػيات كاقتراحػػػػػػػات قػػػػػػػػد  مػػػػػػػف ثػػػػػػػـ  ث ك مصػػػػػػػادر المعمكمػػػػػػػات بالنسػػػػػػػبة لممػػػػػػػكاطف السػػػػػػػكرمٌ 
أنجػػػػػػػع مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ تحقيػػػػػػػؽ النتشػػػػػػػار  لمكصػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػ  حمػػػػػػػكؿو  التقميػػػػػػػدمٌ  تخػػػػػػػدـ اإلعػػػػػػػالـ السػػػػػػػكرمٌ 

مػػػػػػػف ك المطمػػػػػػػكب بمػػػػػػا يتناسػػػػػػػب كاتجاهػػػػػػػات الػػػػػػػرأم العػػػػػػاـ لمشػػػػػػػعب السػػػػػػػكرم  التقميػػػػػػػدم   اإلعالمػػػػػػي  
ر المتحػػػػػػرٌ  الحػػػػػػر   ليعػػػػػػالـالرسػػػػػػالة الحقيقيػػػػػة  كالػػػػػػذم هػػػػػػك القػػػػػػدرة عمػػػػػػ  التػػػػػػأثير المكضػػػػػكعي   ثٌمػػػػػة

 .الشخصية كالغايات مف اتهكاء
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 المراجع:

كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ الجديػػػػػدث  رتطػػػػػكٌ دراسػػػػة حػػػػػكؿ زيػػػػػادة متػػػػػابعي الصػػػػػحؼ البريطانيػػػػة مػػػػػع  -1
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ اتكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطث 

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=37&article=6
95032&i(ssueno=12343#.VYH6b_mqqko 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-معجػػػػػػػػػػػػػػػػـػ المعػػػػػػػػػػػػػػػػػانيث ابػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدةث  -2
ar/%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/ 

3-  :
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8
A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84

%D8%A7%D9%85 – خػػػػػػػػػػػػػػػػر تحػػػػػػػػػػػػػػػػػديث - بػػػػػػػػػػػػػػػػك خميػػػػػػػػػػػػػػػػػؼأمحمػػػػػػػػػػػػػػػػػد : كاسػػػػػػػػػػػػػػػػطة  :
 َُِْيكنيك ِث ّٓ:ُٔ

اإلعػػػػػالـ ككسػػػػػائمه كدكرة فػػػػػي  ثهبػػػػػة فتػػػػػكح –نشػػػػػأة كتطػػػػػكر كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ  عػػػػػف دراسػػػػة -4
 1975 – 1ط –دـ لمنشر كالتكزيع  ة مؤسس –التنمية القتصادية كالجتماعية 

 –دكر كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ فػػػػػػي تفعيػػػػػػؿ قػػػػػػيـ المكاطنػػػػػػػة لػػػػػػدل الػػػػػػرأم العػػػػػػػاـ  –حنػػػػػػاف تيتػػػػػػي  -5
 2014-2013 ثكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية –جامعة محمد خضر بسكرة 

 د.د.ف  –ق 1432 –نظريات التأثير اإلعالمي  –صمكم عبد الحافظ  -6
 

  

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=37&article=695032&i(ssueno=12343#.VYH6b_mqqko
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=37&article=695032&i(ssueno=12343#.VYH6b_mqqko
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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 (1الممحؽ رقـ )

 

 

/    /    /     )    (Num 

إلعالـ عمى وسائال في جامعة غازي عنتاب استمارة استطالع رأي حوؿ إقباؿ الطمبة السورييف
 والمسموع.المطبوع  التقميدي   السوري  

 صحؼ  مجالت  محطات إراعية" "

 في مدينة غازي عنتابوالتي تتـ متابعتها 

2015 

 

 عزيزتي الطالبة /عزيزي الطالب 

 تحية طيبة وبعد

ونقوـ بإجراء  الجمهورية الديمقراطيةعمؿ في مركز دراسات :............ أأنا الباحث الميداني  
" المطبػوع والمسػموع" لػدى الشػباب  التقميدي   استطالع رأي حوؿ رواج وسائؿ اإلعالـ السوري  

ستتفضػميف بهػا   /في مدينة غازي عنتػاب. والمعمومػات التػي ستتفضػؿ بهػا  الجامعي   السوري  
فيهػػا أقصػػى درجػػات فقػػط وسػػتراعى  خػػالؿ هػػرص المقابمػػة ستسػػتخدـ ألغػػراض البحػػث العممػػي  

 ة.بالبيانات الشخصي   الخاص   ال تجيب عمى الشؽ  الخصوصية ولؾ أ

 

 شاكريف تعاونكـ
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 ”:الجرايد“ متابعة الصحؼ 

2. 

 

 ”الجرايد “الصحؼ هؿ أنت مف متابعي 
عة في مدينة غازي الموز  \الصادرةالسورية 

  عنتاب

نعـ 
 بانتظاـ
 

ننتقؿ  (ال)عند اإلجابة بػ  ال أحياناً 
 إلى سؤاؿ المجالت ويتـ  
تجاهؿ سؤاؿ التفضيؿ 

“ الخاص بالصحؼ 
 ” الجرايد

 

غػػازي عنتػػاب. عػػة فػػي مدينػػة السػػورية الصػػادرة والموز  ” الجرايػػد“ سػػكركر لػػؾ أسػػماء بعػػض الصػػحؼ  .3
 ما يمي:عرؼ كنأوأود  

ـ  ت.ص اس
 الصحيفة

  سمعت بها و:
سمع بها مف لـ أ

 قبؿ

التي ” الجرايد“ رتب الصحؼ 
)) الخيار بانتظاـ تتابعها
أهمية  األكثر(( مف األوؿ

 
أتابعها 
 بانتظاـ

 
أتابعها 
 أحياناً 

 
ال 

 أتابعها

 مالحظات الجواب السؤاؿ ر.س

1.  
 

 وسػػائؿ اإلعػػالـ السػػوري  هػػؿ أنػػت مػػف متػػابعي 
المطبػػوع والمسػػموع " جرايػػد  مجػػالت   التقميػػدي  

يف محطػػػػػات راديػػػػػػو" والتػػػػػي تخاطػػػػػػب السػػػػػػوري  
 المقيميف في مدينة غازي عنتاب 

 

نعـ 
 بانتظاـ
 

 (ال)عنػػػد اإلجابػػػة بػػػػ  ال أحياناً 
 9إلىالسػػػػػؤاؿ ننتقػػػػػؿ 

البيانػػػػػػػػػػات ومػػػػػػػػػف ثم  
الشخصػػػػػػية وننهػػػػػػي 

 المقابمة.
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 أهمية بالنسبة لؾ إلىاألقؿ

      عنب بمدي  1

      تمدف 2

      كمنا سوريوف 3

      صدى الشاـ  4

      سوريتنا 5

 أخرى تركر 6
)...........( 

     

 

 متابعة المجالت:

4. 
 

المجالت السورية هؿ أنت مف متابعي 
   عة في مدينة غازي عنتابالموز  \الصادرة

نعـ 
 بانتظاـ
 

ننتقؿ  (ال)عند اإلجابة بػ  ال أحياناً 
ات إلى سؤاؿ المحط  

تجاهؿ سؤاؿ  ويتـ   اإلراعية
 التفضيؿ الخاص بالمجالت

 ما يمي:عرؼ كنأعة في مدينة غازي عنتاب. وأود السورية الصادرة والموز   المجالتسكركر لؾ أسماء بعض  .5
  سمعت بها و: اسـ المجمة ت.ـ

لـ أسمع بها مف 
 قبؿ

رتب المجالت التي تتابعها 
(( مف األوؿالخيار ))بانتظاـ
أهمية  إلىاألقؿأهمية  األكثر

 .بالنسبة لؾ

أتابعها 
 بانتظاـ

 أتابعها
 أحياناً 

ال 
 أتابعها

      سيدة سوريا  1
      ضوضاء  2
      صور 3
      حنطة  4
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 “كيؼ تحصؿ عمى هرص الصحؼ  .6
 والمجالت  ”الجرايد

 

  بناًء عمى توصية منؾ  . أ
  ترهب إلى أماكف تعمـ توافر هرص المطبوعات فيها  . ب
  دفة اصبالم . ت
  نترنتاإل  . ث

  أخرى تركر . ج  

 

  

      ياسميف سوريا 5
      الحرمؿ  6
      الغرباؿ  7
      كش ممؾ  8
زنزانػػػػػة )فشػػػػػؿ  9

 سابقًا(
     

      مررة  10
      أخرى تركر 11
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 :اإلراعيةمتابعة المحطات 

7. 

 

هؿ أنت مف متابعي المحطات اإلراعية 
 في مدينة غازي عنتاب )الراديو( التي تبث  

نعـ 
 بانتظاـ
 

ننتقؿ  (ال)عند اإلجابة بػ  ال أحياناً 
إلى البيانات الشخصية 

 وننهي االستبياف

 

ف أفي مدينة غازي عنتاب. وأود  التي تبث   " الراديو" السورية اإلراعيةسكركر لؾ أسماء بعض المحطات  .8
 ما يمي:عرؼ أ

 

ـ  ت.مح اس
المحطة 
 ةاإلراعي  

  سمعت بها و:
سمع بها مف لـ أ

 قبؿ

رتب المحطات اإلراعية التي 
الخيار ))نتظاـتتابعها با

لى إكثر أهمية (( مف األ األوؿ
 قؿ أهمية بالنسبة لؾاأل

أتابعها 
 بانتظاـ 

 أتابعها
 أحياناً 

ال 
 أتابعها

      روزنة 1

      هوا سمارت 2

      حارة إؼ إـ 3

      أنا 4

      ألواف 5

      أخرى تركر 6
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 –”الجرايػػػػد “.الصػػػػحؼ 1مػػػػف مصػػػػادر المعمومػػػػات التاليػػػػة: ) ةمػػػػف فضػػػػمؾ رتػػػػب ثالثػػػػ .9
.األحاديػػث اليوميػػة مػػع 6 -نترنػػت.اإل 5 -.التمفػػاز4 -ةات اإلراعي ػػمحط ػػ.ال3 -.المجػػالت2

أهميػة إلػى األقػػؿ .أخػرى تػركر:...............( فػػي هػرا الجػدوؿ مػف األكثػػر 7 -المقػربيف
 أهمية بالنسبة لؾ.

المصػػػػػدر األوؿ مػػػػػف 
 حيث األهمية.

 
 

المصػػػدر الثػػػاني مػػػف 
 حيث األهمية.

 

المصػػػدر الثالػػػث مػػػف 
 حيث األهمية.

 

 

 البيانات الشخصية:
 �ب. أنثى                                                    �أ.ركر  الجنس .10

.        �( 32-28) .       ت.�( 27-23) .       ب.�( 22-18أ. ) الفئة العمرية .11

 .� 33+ث. 

.         � .      ث. أرمقق � .      ت. مطلقق �.     ب. متػػزوج �أ.أعػػزب  الحالة االجتماعية .12

 .  � ج. منفص 

.   ج. أخقز  �.    ب. عودة بعد انقطقع  � أ.متابع بانتظاـ دوف انقطاع االنتظاـ الدراسي 13

 ................ � تذكز

فييييييييييييييي جييييييييييييييطا ا ن  ييييييييييييييط   ر يييييييييييييي    يييييييييييييير  يييييييييييييي   ا ن  ييييييييييييييط  

 وسببه:...............................................

التخصػػػػص الدراسػػػػي  .14
 العاـ

.                                                                            �أ.عممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 .�أدبي ب. 
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  االختصاص. .15

.             �ت. سقققنا يع ثققققا          � .        ب. سقققنا يعن قققا�أ.سػػػنة أولػػػى  السنة الدراسية .16

.                         ح.سنا سعدسا �.    ج.سنا خعمسا �ث.سنا رابعا 

 .�.                 خ.دراسعت عل ع �

عم  ت. أ.              �.           ب. ععط  عن ا عم  �أ.متفرغ لمدراسة  ةالحالة الوظيفي .17

.               ج.أخقز  �عمق  بقدوام كعمق  ث.أ             �ي بدوام جزئ

 .�تذكز 

ي أهػػػػػػػػػػػػػؿ هنػػػػػػػػػػػػػاؾ  .18
 استفسارات أخرى

 نعـ. ما هي    . أ
 
 

 ال. . ب
درجػػػػػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػػػػػاوف  .19

 المبحوث.
 " يقدرص الباحث"

ت. غ قز               �ب. متعقعو  نوعقعم مقع               �أ.متعػاوف جػدًا 

 �متععو  

 
 الميداني: اسـ الباحث

 


