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رئيس التحرير

أ.د /حسن عماد مكاوي

أ.د /علي السيد عجىة

أ.د /نسمة ٌونس

صتا اٌعاللاخ اٌعاِح واٌعّيد
ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح اٌماه ج

أ.د /محمد معوض إبراهٌم

ئيش اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ EPRA

مديـر التحرير

أ.د  /محمد معىض إبراهيم
صتا اإل الَ تجاِعح يٓ شّش
واٌعّيد ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح صيٕا

أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون  -العمٌد السابق لكلٌة اإلعالم  -جامعة القاهرة
أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون – كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة
أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

أ.د /سامً السٌد عبد العزٌز

أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسوٌقٌة  -العمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة

أ.د /عبد الرحمن بن حمود العناد

أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب  -جامعة الملك سعود

أ.د /محمود ٌوسف مصطفى عبده

أستاذ العالقات العامة والوكٌل السابق لكلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  -جامعة القاهرة

أ.د /سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع

ئيش اٌٍجٕح االصتشا ح تـ EPRA

أستاذ العالقات العامة بكلٌة اإلعالم  -جامعة القاهرة

أ.د /بسٌونً إبراهٌم حمادة

مساعدو التحرير

أستاذ اإلعالم السٌاسى والرأى العام بكلٌة اإلعالم  -جامعة القاهرة

أ.د /شرٌف دروٌش مصطفى اللبان

أ .د /رزق سعد عبد المعطي
صتا اٌعاللاخ اٌعاِح تىٍيح اإل الَ وا ٌضٓ
جاِعح ِ اٌدوٌيح

أستاذ الصحافة – ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  -جامعة القاهرة

أ.د /حسن علً محمد علً

أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب  -جامعة المنٌا

أ.د /عابدٌن الدردٌر الشرٌف

د /السيد عبد الرحمه علي
ِد س اٌعاللاخ اٌعاِح تىٍيح ىٕىٌىجيا اإل الَ
جاِعح صيٕا

ٔضا )

أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  -لٌبٌا

أ.د /محمود حسن إسماعٌل

أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال  -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  -جامعة عٌن شمس

صبري محمد سليمان

أ.د /حمدي حسن أبو العٌنٌن

أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة

ِدلك اٌٍغح اٌع تيح

أ.د /عثمان بن محمد العربً

المراسالث

الجمعيت المصريت للعالقاث العامت
اٌع تيح
جّهى ح ِ
اٌجيزج  -اٌدل
تيٓ اٌض ا اخ  1 -شا ع حّد اٌز اخ
Mobile: +201141514157
Tel : +2237620818
Www.epra.org.eg
Jprr@epra.org.eg

أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب  -جامعة الملك سعود

أ.د /ولٌد فتح هللا مصطفى بركات

أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون الطالب  -جامعة القاهرة

أ.د /تحسٌن منصور رشٌد منصور

أستاذ العالقات العامة بكلٌة اإلعالم بجامعة الٌرموك  -األردن

أ.د /محمد عبد الستار البخاري

بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة ،كلٌة الصحافة ،جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة

أ.د /علً قساٌسٌة
أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال – جامعة الجزائر 3

أ.د /رضوان بو جمعة

أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  -جامعة الجزائر
ا صّا ِ ثح و ما ٌتا

اٌح ىي ٍ

جح صتا جاِع

حقىق الطبع © الجمعيت المصريت للعالقاث العامت 1025
جّيع حمىق اٌطثع ِحفىظح.

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة
للجمعية المصرية للعالقات العامة

ت ــّٕها
ال جــى د وْ اٌح ــىي ٍــ ي ْ طــ ِــٓ إٌاشــ د اصــتوداَ ت ِــٓ اٌّــىا اٌتــ
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط

التعريف بالمجلة:

o
o
o
o
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o

قواعد النشر:
-

-

-

االفتتاحية
في العام الثالث تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في أكتوبر /ديسمبر من
العام  – 3102ليصدر منيا ثمانية أعداد متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين
وباحثين من مختمف دول العالم.
وىا نحن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال " العدد التاسع " من المجمة

حيث يضم بين دفتيو بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين وممخصات لرسائل
عممية ُنوقشت في أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفة.
وال ريب أن المجمة ىي أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق
األوسط .وقد وجد األساتذة الراغبون فى تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي ضالتيم التي ينشدونيا في النشر

أيضا من
عمى مستوى العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا ،و ً
خالل موقعيا اإللكتروني.
تم تقييم المجمة بنفس درجة المجالت العممية ألقسام اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ وذلك باعتراف

المجنة العممية (تخصص إعالم) لترقية أعضاء ىيئة التدريس بعد اطالعيم عمى عددىا األول.

تعد مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط نافذة جديدة لنشر بحوث أعضاء ىيئة التدريس

الراغبين في التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ وكذا طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراة.

تطالعنا المجمة في البداية بمشاركة جد رائعة ألحد أساتذة اإلعالم بالعالم العربي أ.د /انشراح الشال

من (مصر) عن" :النوموفوبيا في عصر وسائل اإلعالم الرقمية".

كما نطالع في ىذا العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة
التدريس لمتقدم لمترقية لدرجة أستاذ منيم :د /خالد أحمد مسعد من (مصر) والذي قدم دراسة بعنوان:
" معالجة الصحف المصرية لثورة  21يونيو – دراسة تحميمية لصحف األىرام ،الوفد ،المصري اليوم"،

وقدم د /عبد اهلل عبد اهلل محمد الوزان من (مصر) دراسة بعنوان " :استخدامات طالب الجامعة لوسائل
اإلعالم الجديد (تويتر) واإلشباعات المتحققة في زيادة الوعي البيئي – دراسة ميدانية من طالب بعض

الكميات بجامعة الحدود الشمالية بالمممكة العربية السعودية" ،وكذلك قدم د /فرج خيري درويش من

(مصر) دراسة بعنوان " :أنماط استخدام الشباب الجامعي لممواقع اإلخبارية ودوره في تعزيز االتجاه نحو
قبول اآلخر – بحث ميداني ،كما قدم د /السيد عبد الرحمن علي من (مصر) دراسة بعنوان " :العالقة

بين ممكية وسائل اإلعالم وصنع القرار السياسي في مصر " .وكذا قدمت الباحثة/آرام إبراهيم أبو عباة

من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من (السعودية) بحثًا بعنوان " :توظيف التقنيات الحديثة في

مجال العالقات العامة دراسة وصفية ".

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول .ومن المعموم لمجميع

أن بحوث األساتذة ال تخضع لمتحكيم وذلك طبقًا لمقواعد المتبعة لمنشر العممي في المجالت العممية .أما
البحوث المنشورة ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى الترقي لمدرجة األعمى والطالب المسجمين لدرجة
الدكتو ارة فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل

النشر.

آخر ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي فى تخصص العالقات العامة بشكل
وأخي اًر وليس ًا
خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

رئيس تحرير المجلة
أ.د /علي عجوة

استخذام الشباب اجلامعي للمواقع اإلخبارية ودوره يف تعزيز االجتاه
حنو قبول اآلخر  -حبث ميذانى

إعداد

د /فرج خيري درويش

)*(

أستاذ الصحافة واإلعالم  -كلٌة اإلعالم وتكنولوجٌا االتصال  -جامعة سٌناء

(*)

401

د /فرج خٌري دروٌش  :استخدام الشباب الجامعً للمواقع اإلخبارٌة

استخذام الشباب الجامعي للمواقع اإلخبارية ودوره في تعزيز االتجاه
نحو قبول اآلخر  -بحث ميذاني
د /فرج خٌري دروٌش
كلية تكنولوجيا إلاعالم  -جامعة سيناء

مقدمة:ى
يثير استخداـ الشباب للمواقع اإلخبارية قضية مهمة تتمثػؿ يػن حػاييتيفا يالشػباب مػف حاييػة دػـ مػاد

األمػػة الػػذا

ي ػزاؿ يػػن طػػور التيػػويف ،ػػديا وييريػػا وخل،يػػاح واليػػديث ػػف الشػػباب ي حػػن اليػػديث ػػف

مسػػت،بؿ األمػػةح وا طػ ع لػ األخبػػار وممػػع الم لومػػات امػػؿ مهػػـ مػػف وامػػؿ تيػػويف ،ػػوؿ الشػػبابح

وبحػػاق قيمػػو ومواقوػػوح ومػػف حاييػػة رخػػرث تمثػػؿ مواقػػع األخبػػار وسػػيلة تشػػييؿ مهمػػة يػػن الممػػا ت الث ثػػة

السػػاب،ةح ليوحهػػا م ػػد ار زيػ ار للخبػػار والم لومػػات وال ػػورح ويوحهػػا المػػا موتويػػا لػ يػػؿ ا تماد ػات
ال ،دية والويرية والخل،ية

حػػد اليػػديث ػػف التحػػوع والت دديػػة يػػن الييػػاة ا متما يػة واإلحسػػاحيةح داامػػا مػػا يػػتـ تػػداوؿ موهػػوـ قبػػوؿ

اآلخ ػػرح ود ػػو موه ػػوـ يمت ػػد ليتح ػػاوؿ طبي ػػة ال ق ػػة ب ػػيف المختلو ػػيف والمق ػػايريف ديحي ػػا رو قبلي ػػا رو رقي ػػا رو

محاط،يا رو يت حو يا.

ودػػو م ػػطلص ي ،ػػد بػػو رف ليػػؿ ذات تحسػػاحية ذات تحسػػاحية رخػػرثح ومػػف خ ػ ؿ تيديػػد م ح ػ الػػذاتح

يتيػػدد بطبي ػػة اليػػاؿ حو يػػة اآلخػػرح وا

ت ػراؼ بػػو يػػن

ػػورتو األوليػػة ي حػػن ا

اإلحساحية وبي،وقو اآلدمية ب رؼ الحظر ف ا قتحاع بأييار رو قحا اتو.
يػ يميػػف ألا تحسػػاف رف يػػد ن ا

ي تػػرؼ بػػاآلخر

ت ػراؼ بومػػود وييحوحتػػو

تػراؼ بػػاآلخر ودػػو يهػػدد يػػن ومػػود وييحوحتػػو اإلحسػػاحية ح يالػػذا

بػػد رف ييتػػرـ ومػػود ح ويػػؿ متطلبػػات يياتػػو اإلحسػػاحيةح لهػػذا يػػبف موهػػوـ قبػػوؿ اآلخػػرح

يتحػػاقض بشػػيؿ تػػاـح مػػع اسػػتخداـ وسػػااؿ الوػػرض إلقحػػاع اآلخػػر رو دي ػػو تلػ تقييػػر قحا اتػػوح ييػػث يحبقػػن
ال،بوؿ بو يما دوح ب يدا ف الخلويات األيدلومية رو ال،ومية رو الديحية .ي يميػف رف يحسػمـ دػذا الموهػوـ

مع رساليب الورض والديع بوسااؿ مادية لتقيير المواقؼ األيدلومية روالويرية وتبديلهاح يػال،بوؿ بػاآلخر يػن
ورتو األوليةح ي حن ايتراـ يياتو اإلحساحية وييحوحتو الذاتية ومتطلباتهما.

ومف دحا تظهر ردمية دراسة استخدامات شباب المام ات للمواقع اإلخبارية با تبػاردـ مػزقا دامػا مػف

المم تمع .يربما ياحت تلؾ ا ستخدامات مف بيف اللبحات التن تسهـ ين بحاق ،وؿ دؤ ق الشبابح وتيديػد
مواقوهـ رو ت زيز اتماداتهـ حيو قبوؿ اآلخر.
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مذكلةىالبحثى:
تتلخص مشيلة البيث اليبل ي اإلمابة ل التساؤؿ التبل ا
دؿ ستخداـ الشباب المام

للمواقع اإلخبارية دور ي ت زيز اتماداتهـ حيو قبوؿ اآلخر مف ييث

(الدياحة  -المما ة الت يحتم تليها  -الحوع  -الطااوة ) ؟

ويتورع مف دذا التساؤؿ مممو ة مف التساؤ ت الور ية ل الحيو التبل ا

 ما يمـ الم رية باآلخر الحاتمة ف متاب ة المواقع اإلخبارية ؟ -ما مدث ا تراؼ الشباب المام

اآلدمية ) ؟

 -ما يمـ ر بة الشباب المام

يحة البيث ب ػ (ومود اآلخر – ييحوحتو اإلحساحية – ي،وقو

يحة البيث ي

دـ تهديد اآلخر والت ايش م و.

أهموةىالبحث:ى
ترمع ردمية دذا البيث تل ردمية الواة الت تدرسها ييث رف شباب المام ة دـ ريثر الواات استخداما

لإلحترحت بما ي ذلؾ المواقع اإلخبارية.

يما رف دذاالبيث مف شأحو رف يوير رؤية لمية موضو يةح للوقوؼ ل دور المواقع اإلخبارية ي ت زيز

ا تما حيو قبوؿ اآلخر وذلؾ مف خ ؿ الحتااج ال لمية الت ي ؿ تليها.
يميف لميررث المواقع اإلخبارية ا ستوادة مف حتااج دذا البيث ي

احت،اق ما يومو الشباب حيو قبوؿ

اآلخر وبالتبل المسا دة ي الت ايش السلم بيف طوااؼ الممتمع.
ى

أهدافىالبحث:
 -1الت رؼ ل مادية اآلخر بالحسبة ل يحة البيث.
 -2الت رؼ ل طبي ة ويمـ متاب ة الشباب المام

للمواقع اإلخبارية و قتها بال وامؿ الديمومرايية.

 -3اليشؼ ف الوروؽ بيف يثيو ومتوسط وقليل الت رض للمواقع اإلخبارية ي ا تما حيو اآلخر.
 -4اليشؼ ف الوروؽ بيف الذيور واإلحاث ي متاب ة المواقع اإلخبارية.
 -5ليشؼ ف الوروؽ بيف الذيور واإلحاث ي قوة ا تما حيو اآلخر.
 -6الت رؼ ل اتمادات الشباب المام
ى
ى
ى

حيو اآلخر.
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مصطلحاتىالبحثى:ى
االتجاهAttitudeا يتوؽ ال ديد مف البايثيف

ت ريوو بأحو ميؿ حوسن ي بر

ل

حو بت،ييـ لموضوع

م يفح بدرمة رو بأخرث مف التوضيؿ رو دـ التوضيؿ .ويشير الت،ييـ تل ا ستمابات التوضيلية الم ريية

والومداحية والسلوييةح سواق ياحت

ريية رو ضمحية(.(Eagley&Chaiken, 1993, p.1))1

قبول اآلخر ٚ:مظذ ثٓب انجبحش قبول السماع منه ومحاورته و قبول التعامل معه و قبول التعاٌش بسالم
معه ،والتزاوج والمساكنة وقبول التآخً والتحاب وقبول التساوي.

مناطق النزاع المسلح ٚٔ :مظذ ثٓب فٗ ْزا انجحش يُطمخ شًبل عُٛبء.
الدراداتىالدابقة:ى
ي تمد دذا البيث ين بحااو األساسن لن دراسة استخداـ الشباب المام

للمواقع اإلخبارية ودور ي

ت زيز ا تما حيو قبوؿ اآلخرح وتأسيسا لن ذلؾ يميف رض الدراسات الساب،ة ل الحيو التبل ا
 -1دراسة رمؿ اليماز()2005

يوؿ اتمادات ال يوييف ين قطاع زة حيو المواقع اإلخبارية اإلليتروحية حوذلؾ بالتطبيؽ لن يحة مف

ال يوييفح ورشارت تل رف ردـ األسباب التن تديع ال يوييف تل متاب ة المواقع اإلخبارية اإلليتروحية
دن الر بة ين متاب ة األخبار واأليداث الطاراة ين يلسطيفح و ح ر الوورية ين الي وؿ
الم لومات ييث ت د الم در األوؿ للي وؿ

األيداث

()2

ل

لن

آخر األخبار والتطورات حظ ار لسر تها ين ح،ؿ

 -2دراسة زدير م طو دولة ح ماد ميمد اشتيوث()2006

يوؿ ال،ااـ با ت اؿ ين المواقع اإلخبارية اإلليتروحية ح وذلؾ بالتطبيؽ لن دد مف المواقع اإلخبارية

الولسطيحية ح وتو لت الدراسة تلن ومود تيي از ين رض األخبار بهذ المواقعح وطقياف ال بقة اليزبية
ل رداق ال مؿ .

()3

 -3دراسة مها بد المميد

ح ()2007

يوؿ المتقيرات المؤثرة ل التوا لية ي الحشر ال يو

ل شبية اإلحترحت

رمرت البايث دراسة تيليلية للمواقع اإلليتروحية لل يؼ اليزبية (الويدح الش ب) والموقع اإل
لمما ة اإلخواف المسلميفح والموقع اإل

م ليزب ال مؿح والموقع اإل

م

م ل يؼ الم رث اليوـ

واألسبوع و ييوة ال المية والومرح مواقع تمارية مثؿ م راوث ومزييا ورـ الدحيا وموقع الشبية ال ربية
لم لومات ي،وؽ اإلحساف وموقع بوابة م لومات م ر وموقع بوابة المحظمات ير الييومية.
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يحة قوامها  101مبيوث مف طلبة وطالبات مام ة يف شمس
دد مف الحتااج مف ردمهاا

وقد تو لت البايثة تل

 -1ت تبر متاب ة األخبار وتطورات األيداث رو بأوؿ ين م،دمة رسباب استخداـ المبيوثيف لل يؼ
اإلليتروحية اليومية.

 - 2يهتـ  %54مف المبيوثيف بمتاب ة رخبار ال الـ بدرمة الية ين م،ابؿ  %40يهتموف بمتاب ة رخبار
المحط،ةال ربية والشرؽ األوسط و %25يهتموف بمتاب ة األخبار الميلية ين ال يؼ اإلليتروحية اليومية

الم رية.

()4

 -4زيحب ميمد يامد يسف (.)2007
يوؿ

ورة اإلس ـ يما ت رضها المواقع ال ربيو ل شبية اإلحترحت رمرت البايثو دراسو تيليليو ل

مواقع تس ـ روف يف واخواف روف يف وموقع دليؿ الشي و وميداحيو ل
شبية اإلحترحت ي

المواقع ال ربيو اإلس مية ل
وتو لت تل ا-
 -ظهرت

م ر ول

يحو مديو ممف يستخدموف

مستوث ال الـ وبلغ قوامها  400مورد

ورة اإلس ـ والمسلميف بشيؿ مباشر مف خ ؿ ال،ضايا الث،اييو والويريو الت

المتها تلؾ

المواقع وياحت ييرة اإلس ـ والمسلميف د الويرة الميورية الت سيطرت ل مميع ال،ضايا اإلس مية
الت

المتها تلؾ المواقع.

 -سيطر اإلطار األخ ق

ل

م المة البية ال،ضايا الت

حتيمة محط،ية ألف المواقع اإلس مية الث ث ذات اتما ديح .

تتحاوؿ

ورة اإلس ـ والمسلميف وت تبر

 -دحاؾ يروؽ ذات د لو اي اايو ي يالة احتماق المبيوثيف لمما و تس مية وتبحيهـ ألطر ال راؽ مف

موقع دليؿ الشي و بيحما لـ يثبت

يتو ي

موق

تس ـ روف يف واخواف روف يف ولـ يثبت دذا

القرض ي يالة احتماق المبيوثيف لمما و تس مية وتبحيهـ ألطر الم رر مف المواقع اإلس مية الث ث.
 تومهت المواقع اإلس مية الث ث ي الم،اـ األوؿ تل المسلميف ال رب ثـ المسلميف ير ال رب ورخي ارير المسلميف ال رب.

()5

 -5دراسة يلم ميمود ميسب ()2008

يوؿ توا لية المواقع اإلخبارية التليوزيوحية ل اإلحترحت وذلؾ تطبي،ا ل موق ن المزيرة و  CNNح
واستخدمت األسلوب الم،ارف لتيديد رب اد ال ملية التوا لية ي الموق يف ح واحتهت الدراسة لتووؽ موقع
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قحاة CNN

ل

الخدمات التوا لية ب وة

موقع المزيرة ي

امة مف ييث سر ة الي وؿ

ل

الم لومات وسهولة ا ت اؿ الشخ نح وقد قدـ موقع قحاة المزيرة رخبار للمشترييف ف طريؽ خدمة

 SMSوييتوث دذا الت،ديـ ل

ررب ة رحواع مف الخدمات دنا األخبار ال املة واألخبار السياسية

واألخبار الرياضية واألخبار ا قت ادية بيحما استخدـ موقع  CNNدذ الخدمة لت،ديـ ريدث ال حاويف تل

المستخػدـ بر الهاتؼ والترويج لمحتمات شرية  Time Warnerالتاب ة لها.

()6

 -6دراسة وساـ ح ر( ) 2008ح

والتن تحاولت رمحدة ادتمامات المواقع اإلليتروحية للمهات الم حية بشاوف المررة الم رية ح وس ت

الدراسة للت رؼ ل رمحدة ادتمامات يحة مف المواقع اإلليتروحية وذلؾ تطبي،ا لن  3مواقع اليتروحية

ودن المملس ال،ومن للمررةح والمريز الم را لي،وؽ المررة ح وايمن ليدا مف خ ؿ الت رؼ ل حو ية
الموضو ات وال،ضايا التن تت در قاامة ادتمامات دذ المواقعح وييوػية تحاولها ح ورشارت الحتااج تل
ومود

قة ارتباطية بيف حمط المليية للموقع (تابع للدولة  /تابع لمم يات ردلية  /مليية خا ة) وبيف

رمحدة ادتماماتو ح واتسـ تيديث المواقع الث ثة ب وة دـ ا حتظاـح واحي رت حو ية التيديث ين

التيديث الموضو ن دوف الشيلن.

()7

 -7دراسة سيد بخيت( )2008والتن تحاولت ردوار مستخدمن المواقع اإلليتروحية ين
اإل

حا ة المضاميف

مية ح وقد رشارت تل قلة مسادمة المستخدميف ال رب ين تزويد المواقع بالمضاميف اإل

يميف رف تثريها وتطور مف طبي ة تقطيتها اإل

مية التن

مية لليداث ومحاقشتها لل،ضايا المختلوةح واحي رت

دذ اإلسهامات البا ين الت ليؽ ل ب ض األخبار والم،ا ت وال ورح دوف مشارية ي،ي،ية ين تحتاج
مضاميف تحشر ين شيؿ رخبار وم،ا ت وييديودات و ور

(.)8

 -8دراسة مليلة بد اهلل ()2009

والتن تحاولت الوظيوة اإلخبارية للبوابات اإلليتروحية(حسيج – مييط – البوابة)حوا تمدت الدراسة لن

تيليؿ مضموف دذ المواقع .وقد تو لت الدراسة الن دد مف الحتااج ردمها رف البوابات اإلليتروحية
ال ربية ت تمد ل

رسلوب التيديث وتمديد حوسها لمسايرة تطورات األيداثح وذلؾ مف خ ؿ تتاية

تمياحية المشارية ين تبداق الررا والت ليؽ ل المضموف الم،دـ بها.

()9

 -9دراسة دبة ربيع ()2009
والت

تحاولت استخداـ الشباب للمواقع اإلخبارية واإلشباع المتي،ؽ ح دديت الدراسة تل

ر د وتيليؿ

رحماط ت رض الشباب الم را للمواقع اإلخبارية ال ربيةح استخداماتو لهاح واإلشباع الذا يتي،ؽ مف

خ ؿ ت رضهـ لهاح باإلضاية تل ر د تأثير ال وامؿ الديمقرايية ل رحماط الت رضحاستخدمت محهج
المسص ح وطب،ت ل

يحة قوامها  500موردة سف  35-18سحة وتو لت تل

تتووؽ حسبة الذيور

الذيف يستخدموف المواقع اإلخبارية ين روقات األزمات الطاراة ي،ط ف حسبة اإلحاثحدحاؾ مزايا تديع
الشباب ستخداـ المواقع اإلخبارية ودن تتاية م ادر م لومات تضايية يرمع تليها يوؿ األخبارح يليها
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ت،ديـ األخبار بأشياؿ متحو ة ( وت وييديو وحص)ح ثـ تويير خدمات مديدة ير متاية ين وسااؿ

اإل

ـ الت،ليديةح وا داد ملوات ف األيداث المهمة .

()10

 -9دراسة مريز ال يون ال ربن ()2010

والتن تحاولت استخداـ الشباب للمواقع اإلخبارية ال ربية واإلشباع المتي،ؽ محها ح ودديت الدراسة تل

ر د وتيليؿ رحماط ت رض الممهور الم را مف الشباب للمواقع اإلخبارية ال ربيةح استخداماتو لهاح
واإلشباع الذا يتي،ؽ مف خ ؿ ت رضهـ لهاح ويذلؾ ر د رحواع المضاميف اإلخبارية والخدمات

التوا لية المستيدثة الم،دمة مف خ لها ح واحتهت الدراسة تلن ا تماد الشباب بحسبة يبيرة (  )%51لن
المواقع اإلخبارية ال ربية يم در للم لومات ح وثبت تووؽ حسبة الذيور الذيف يستخدموف المواقع
اإلخبارية ين روقات األزمات الطاراة ف حسبة اإلحاث.

()11

 -10دراسة حشوث يوسؼ اميف اللواتن ()2011

ب حواف تأثير الت رض للمواقع اإلخبارية اإلليتروحية ين تشييؿ اتمادات الممهور الم را حيو ال،ضايا

السياسية ح وتهدؼ الدراسة تل قياس المتقيرات المؤثرة ين ملية تشييؿ ا تما وتهدؼ تل بيث تأثير
الت رض للمواقع اإلليتروحية ين تشييؿ اتمادات الممهور الم را الم ريية والومداحية والسلويية حيو
الثورة الش بية الم رية والليبية .واستخدمت الدراسة المحهج التمريب

ا لوروض

ل

وا تمدت البايثة ين اختيار

ا ستباحة بالم،ابلة الم،ححة والمواقع التمريبية وم،اييس الدراسة وا تمدت ين الدراسة

الميداحية ل ا ستبياف ا ليتروحن.
وتو لت الدراسة تل
 -ومود

دة حتااج ردمهاا

قة دالة تي ااية بيف الت رض للمواقع اإلخبارية اإلليتروحية وبيف يؿ مف مستوث الحشاط

واليواقة والخبرة ين ا ستخداـ والمشارية السياسية والخلوية الم ريية.
 -دحاؾ

قة دالة تي اايا بيف الت رض للمواقع اإلخبارية اإلليتروحية وبيف تشييؿ ا تما .

وياحت حتااج الدراسة الميداحية دن رف دحاؾ يروقا ذات د لة تي ااية بيف المبيوثيف ين ضوق المستوث

الت ليمن ل الص يثاية الت رض األ ل ت ليما.

()12

ى

اإلطارىالنظريىللدرادةى:
ت تمد الدراسة ين بحااها الحظرا و يا ة يروضها ل ا

أوال ا حظرية ا ستخدامات واإلشبا ات والت توترض رفا

 -الممهور بياية ريراد ي تبر ح ار ي ا ومشاريا ين ملية ا ت اؿ المماديراح يستخدـ وسااؿ

ا ت اؿ لتي،يؽ ردداؼ م ،ودة.
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 -ي بر استخداـ وسااؿ ا ت اؿ

الوردية.

ف اليامات التن يدريها ر ضاق الممهور ويؽ

 -ر ضاق الممهور دـ الذيف يختاروف المضاميف اإل

تتحايس مع م ادر رخرث ين تلبية دذ اليامات.

وامؿ الوروؽ

مية التن تشبع ياماتهـح ورف وسااؿ ا ت اؿ

 -ريراد الممهور لهـ ال،درة ل تيديد دوايع ت رضهـ وياماتهـ التن يس وف لتلبيتها لذا يهـ يختاروف

الوسااؿ المحاسبة إلشباع دذ اليامات.

 -للم ايير الث،ايية ا متما ية تأثير ل استخداـ والت رض للوسااؿ ا ت الية.

ثانيا ا حموذج التل،ن

ي،وـ الورض الرايس لحموذج التل،ن ل رف الورد المتل،ن للم لومات ين را موقػؼ ي تمد بشيؿ رساسن
ل وسااؿ اإل

ـ ي است،باؿ الم لومات ح ويتأثر ين ذلؾ بال ديد مف ال وامؿ مثؿ حمط استخداـ

الوسيلة ح حوع المضموف ح وادتمامات المتل،ن واتواؽ المضموف مع اتماداتو الرادحة وترتبط ملية التل،ن
مباشرة بويرة تيويف الم ح

()13

حد الممهور المتل،ن ح مف خ ؿ الت امؿ مع الح وص الم،روقة والمراية

ثالثا ا حظرية المماؿ ال اـ ا
اغ الويلسوؼ األلماحن (مورمف دابرماس) حظرية المماؿ ال اـ اـ ()1962ح و ّرؼ المحػاخ رو
المماؿ ال اـ بأحو ممتمػع ايت ارضػن رو خيػالن لػيس مػف الضػرورا التوامػد يػن ميػاف م ػروؼ رو مميػز (يػن
را يضػػاق)ح يه ػػو مي ػػوف م ػػف مممو ػػة م ػػف األيػ ػراد له ػػـ س ػػمات مش ػػترية ممتم ػػيف م ػػع ب ض ػػهـ يممه ػػورح
وي،وموف بوضع وتيديد ايتيامات الممتمػع مػع الدولػةح يهػو يبػرز اآلراق وا تمادػات مػف خػ ؿ السػلوييات

واليوارح والتن تس

للتأييد ل الشؤوف ال امة للدولة ودو شيؿ مثالن.)14( .

ورشار دابرماس تل رف حماح المماؿ ال اـ ي تمد ل ()15
 -مدث الو وؿ واإلحتشار.

ريض ا ستراتيمية (يؿ يرد يشارؾ ل قدـ ومساواة).الوهـ والث،ة والوضوح ين المضموف اإل-ومود سياؽ امتما ن م اـ.

الث،ة والوضوح وال دؽ ين المضموف اإلوقد سادمت التيحولوميا المديدة لوسااؿ اإل

من.

من.

ـ اإلليتروحية و ل ررسها المواقع اإلخبارية ين ظهور يضػاق

اـ امتما ن مديد يخضع لمثالية "دابرماس".

العدد التاسع – مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

www.epra.org.eg

www.jprr.epra.org.eg

444

ومف ردـ السمات التن يدددا دابرماس للمماؿ ال اـ ما يلن ()16ا

-1المماؿ ال اـ ييز مف يياتحا ا متما ية يميف مف خ لو رف يتـ تشييؿ ما ي،ترب مف الررا ال اـ.
 -2الممػػاؿ ال ػػاـ يحشػػأ مػػف رحػػاس خ و ػػييفح يمتم ػػوف م ػػا يممهػػور ليتحػػاولوا ايتيامػػات الممتمػػع مػػف

الدولة.

 -3المماؿ ال اـ دو مممو ة رشخاص يستويدوف مف  ،حيتهـ وتوييردـ ين محاقشة المسااؿ ال امة.

يالمماؿ ال اـ – بشيؿ اـ – دو تلؾ المسايات التن ييها ي،وـ األ ضاق بتحاوؿ ما يوضلوحوح وي لوف
ل،رار ين "ييؼ سي يشوف م ا وي ملوف م ا بشيؿ مما ن خ ؿ المست،بؿ"ح يما رف دحاؾ ث ثة مظادر
تميز المماؿ ال اـ رولها رف المشارية ييو موتويةح وثاحيها رحو يسػاوا بيف مواقع وردوار األطراؼ المشارية
ّ
ييو ب رؼ الحظر ف روضا هـ ا متما ية وا قت اديػةح وثالثها رف رية قضية ييو تيوف قابلة للح،اش

(.)17

وتستويد الدراسة اليالية مف حظرية المماؿ ال اـ ين الت رؼ ل دور المواقع اإلخبارية يمماؿ لليوار

يوؿ اآلخرح ين ت زيز قبوؿ اآلخر يما يميف ا ستوادة مف دذ الحظرية ين توسير الحتااج.
فروضىالدرادةى:ى
ين ضوق تيديد مشيلة البيث ورددايها واطاردا الحظرا تتيدد يروض الدراسة ييما يلن ا

الفرض الرئيس :تومد

قة دالة تي اايا بيف استخداـ الشباب المام

للمواقع اإلخبارية وا تما حيو

اآلخر .
ويحبثؽ ف دذا الورض مممو ة مف الوروض الور ية ود ا

الفرض األول :

قة دالة تي اايا بيف يثاية استخداـ الشباب للمواقع اإلخبارية والمتقيرات التالية

تومد

( مستوث الم رية باآلخر  -اليالة الومداحية حيو اآلخر  -السلوؾ مع اآلخر ) .
الفرض الثانى:
تومد

قة دالة تي اايا بيف استخداـ الشباب المام

المسلميف .

المسلـ للمواقع اإلخبارية وا تما حيو قبوؿ ير

الفرض الثالث:
تومد

المسلميف.

قة دالة تي اايا بيف استخداـ الشباب المام

الفرض الرابع:

تومد يروؽ دالة تي اايا بيف الشباب المام

ي استخداـ المواقع اإلخبارية .

الفرض الخامس:

المسيي

للمواقع اإلخبارية وا تما حيو

ي محاطؽ الحزاع المسلص وحظرااهـ مف محاطؽ دـ الحزاع
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تومد يروؽ دالة تي اايا بيف الشباب المام

ي ا تما حيو قبوؿ اآلخر .

ي محاطؽ الحزاع المسلص وحظرااهـ مف محاطؽ دـ الحزاع

الفرض السادس:

تومد يروؽ دالة تي اايا بيف الشباب المام

تل يثاية استخداـ المواقع اإلخبارية .

ي ا تما حيو قبوؿ المما ات اإلردابية والتيويرية يرمع

الفرض السابع:
تومد

اآلخر.

قة ذات د لة تي ااية بيف م دؿ الث،ة ين ميتوث المواقع اإلخبارية ف اآلخر وا تما حيو

حدودىالدرادة:
يميف تيديد األطر الخا ة بالبيث الرادف لن الحيو التالنا-
 -1اليدود البشرية ا ي،ت ر تطبيؽ دذا البيث ل الشباب المام

سف  22 -18سحة

 -2اليدود المقرايية ا ي،ت ر تطبيؽ دذا البيث ل مام ات (سيحاق – المحويية – األزدر ).

 -3اليدود الوثاا،ية ا ي،ت ر تطبيؽ دذا البيث ل مواقع (اليوـ السابع وم راوث والدستور وبوابة
األدراـ وموقع تس ـ روف يف وبوابة الم رث اليوـ وبوابة الويد وموقع مييط وموقع رخبار م ر).
ى

نوعىالبحثىومنهجهى:ى
ي د دذا البيث مف الدراسات الو ويةح التن ت،وـ ل
يمية رو حو ية ين يترة زمحية .

()18

ر د ومتاب ة دقي،ة لظادرة رو يدث بطري،ة

ومف ثـ تيليلها وتوسيردا و و تل ي،ااؽ دقي،ةح يما يستخدـ دذا البيث المحهج المسينح الذا ي د

مف ردـ المحادج التن ت ح بدراسة ممهور وسااؿ اإل

ـ ين تطار الو ون والتيليلنح مف خ ؿ ممع

الم لومات والبياحات وتوسيرداح للد لة ل ما ييدث ي ح مف رمؿ التو ؿ تل استحتامات وت ميمات.

()19

مجتمعىورونةىالدرادة:
يتمثؿ ممتمع الدراسة ين ياة الشباب المام

مف المستوث األوؿ تل الرابع وتـ اختيار يحة مدية

مف الشباب مستخدم المواقع اإلخباريةح قوامها  300موردة مف 3مام ات م رية (مام ة سيحاق –
مام ة المحويية – مام ة األزدر).

ويمثؿ المدوؿ التبل خ ااص ال يحةا
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جدول ()4
خصائص عٌنة الدراسة

انًزغٛشاد

انفئبد

إجًئنٗ انؼُٛخ

انُٕع

ركش
أَضٗ

انزكشاس
102
88

انُغجخ
%76
%33

2
1

انجبيؼخ

جبيؼخ األصْش
جبيؼخ عُٛبء
جبيؼخ انًُٕفٛخ
يغهى
يغٛحٗ

76
211
82
173
76

%18
%70.6
%30.3
%72
%28

3
2
1
2
1

انذٚبَخ

انزشرٛت

أدواتىجمعىالبوانات:ى
ر د البايث استبياحا يتيوف مف ( )40بارة ت،ريرية للت رؼ ل مدث متاب ة ال يحة للمواقع اإلخبارية

وقياس اتماداتهـ حيو قبوؿ اآلخر وقد

يقت بدااؿ اإلمابة بطري،ة "لييرت"ح وبتدرج خماسن (موايؽ

بشدة؛ موايؽ؛ ميايد؛ رريض؛ رريض بشدة) .وقد يسبت الدرمة اليلية للمتقير األوؿ (متاب ة المواقع

اإلخبارية ) ويذلؾ الدرمة اليلية للمتقير الثاح (ا تما حيو قبوؿ اآلخر) ليؿ استمارةح يما تـ يساب

المواحب الث ث ل تما ( الم ري و الومداح والسلوي ).
صدقىاألداةىوثباتهاى:ى
يرص البايث للتأيد مف

ال ياية واإل

دؽ األداة وذلؾ مف خ ؿ

رضها

ل

( )11رستاذا مف رساتذة

ـ و لـ الحوسح الذيف ربدوا ددا مف اآلراق والم يظاتح التن رخذ البايث بها يما تـ

استب اد األسالة الت

الميداحن ل ال يحة.

لـ تي ؿ ل

مواي،ة  %85مف المييميف لت بص ب د ذلؾ

الية للتطبيؽ

التحلولىاإلحصائي:ى
اسػػتخدـ البايػػث البرحػػامج اإلي ػػاان SPSSح لتوريػػغ البياحػػات وم المتهػػا تي ػػاايا إلسػػتخراج الحتػػااجح

وذل ػػؾ م ػػف خػ ػ ؿ الم الم ػػات اإلي ػػااية الت ػػن تض ػػمحت التيػ ػ اررات البس ػػيطة والحس ػػب الماوي ػػةح والمتوس ػػط
اليسػابن وا حيػراؼ الم يػاراح واختبػار Tلليشػؼ ػف الوػػروؽ بػيف يثيوػ ومتوسػط وقليلػ ا سػتخداـ يػ
درمة قبوؿ اآلخر وتيليؿ التبايف.
متغوراتىالدرادةى:ى
يتمثؿ المتقير المست،ؿ لهذا البيث ي " ت رض الشباب للمواقع اإلخبارية " بيحما يتمثؿ المتقير التابع

ي "ا تما حيو اآلخر " رما المتقيرات الوسيطة يتتمثؿ ي " الحوع – اإلقامة – الت ليـ – الدياحة ".
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نتائجىالبحث:ى
أوال  -:ماهية اآلخر بالنسبة لعينة البحث
رظهرت امابات المبيوثيف تحوع اآلخر يسب الم يار ل الحيوالموضص بالمدوؿ التبل ا-
جدول رقم ( ) 1
ٌوضح من هو اآلخر بالنسبة لعٌنة البحث

اٜخش

انؼُٛخ
انشجبة انًغهى
ٌ = 173
انشجبة انًغٛحٗ
ٌ = 76
عكُٗ يُبؽك انُضاع انًغهح
ٌ = 87

انجًبػبد اإلسْبثٛخ ٔانزكفٛشٚخ
انًغٛحٍٛٛ
جًبػخ اإلخٕاٌ انًغهًٍٛ
انجًبػبد اإلسْبثٛخ ٔانزكفٛشٚخ
جًبػخ اإلخٕاٌ انًغهًٍٛ
انًغهًٍٛ
انجًبػبد اإلسْبثٛخ ٔانزكفٛشٚخ
جًبػخ اإلخٕاٌ انًغهًٍٛ
انمٕاد انًغهحخ

انزشرٛت
انزكشاس
173
120
277
76
72
76
80
71
27

انُغجخ
%200
%77.7
%77.1
%200
%78.7
%71.7
%82
%87
%27

2
1
3
2
1
3
2
1
3

يتضص مف المدوؿ السابؽ رف المما ات اإلردابية والتيويرية ماقت ي الترتيب األوؿ يآخر بالحسبة

لل يحة بحسبة  %100للشباب المسلـ و %100للشباب المسيي ح تليها ي
اإلخواف المسلميف ورخي ار المسييييف رو المسلميف يسب دياحة المبيوث.

الترتيب الثاح

مما ة

وت تبر ال،وات المسلية د اآلخر بالحسبة ؿ  %16مف سيح محاطؽ الحزاع المسلص والذيف يبلغ دددـ

 98موردة بحسبة %32.7مف ال يحة اليلية للبيث.

ثانيا :نتائج الفرض الفرعي األول والذي ينص على:
تومد

قة دالة تي اايا بيف يثاية استخداـ الشباب للمواقع اإلخبارية والمتقيرات التاليةا

( مستوث الم رية باآلخر  -اليالة الومداحية حيو اآلخر – السلوؾ مع اآلخر ).
و ختبار

ية دذا الورض تـ قياس يثاية استخداـ الشباب للمواقع اإلخبارية ويذلؾ يساب درمة يؿ

متقير مف المتقيرات الساب،ة ل يدة وذلؾ ل الحيوالموضص بالمداوؿ التالية ا
جدول ()1
توزٌع العٌنة وفقا لعدد أٌام استخدام المواقع اإلخبارٌة أسبوعٌا

انفزشح انضيُٛخ

انزشرٛت

اإلجبثخ
انزكشاس

انُغجخ

ٕٚيٛب

277

%77

2

يٍ  7 -7أٚبو

77

%27.6

1

يٍ 3أٚبو –ٕٚيٍٛ

77

%27.3

7

ألم يٍ ٕٚيٍٛ

77

%27

3

انًجًٕع

300

%200
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يتضص مف المدوؿ السابؽ رف حسبة  %48مف تممالن ال يحة رحهـ يستخدموف المواقع اإلخبارية يومياح

وحسبة  % 66.7مف ال يحة يستخدموحها  4رياـ رو ريثر رسبو ياح ي ييف رف حسبة مف يستخدمف تلؾ

المواقع رقؿ مف يوميف تمثؿ  %18مف ال يحة.

جدول ()1
توزٌع العٌنة وفقا متوسط الوقت الذي تقضٌه فى تصفح المواقع اإلخبارٌة

و

االجبثخ

انفزشح انضيُٛخ

انزشرٛت

ن

%

2

ألم يٍ َظف عبػخ

30

%20

7

1

يٍ َظف عبػخ إنٗ ألم يٍ عبػخ

37

%22.77

3

3

يٍ عبػخ إن ٙألم يٍ عبػزٍٛ

33

%22

7

7

يٍ عبػز ٍٛإنٗ ألم يٍ  3عبػبد

60

%13.3

1

7

أكضش يٍ  3عبػبد

231

%77

2

انًجًٕع

300

200

واستيما ل،ياس متقير يثاية ا ستخداـ ح تيشؼ بياحات المدوؿ السابؽ ف يثاية استخداـ ال يحة
للمواقع اإلخبارية ( ين ا ستخداـ الوايد ) ي،د ايتلت الواة( ريثر مف  3سا ات يوميا ) المريز األوؿ
وبحسبة .%44

جدول رقم ()1
ٌوضح تعرض العٌنة ( حسب الجامعة ) للمواقع اإلخبارٌة
العينة
التعرض للمواقع
اإلخبارية

دائًب
أحٛبَب
َبدسا
انجًهخ

جبيؼخ األصْش
انزكشاس

37
31
28
76

انُغجخ

%72.7
%37.7
%12.7
%200

جبيؼخ عُٛبء
انزكشاس

78
77
27
211

انُغجخ

%77.3
%37.8
%27.7
%200

جبيؼخ انًُٕفٛخ
انزكشاس

78
17
26
82

انُغجخ

%73.7
%16.7
%27.6
%200

انجًهخ
انزكشاس

277
201
77
300

انُغجخ

%77
%37
%27
%200

يتضص مف المدوؿ السابؽ رف حسبة  %78.2مف تممالن يحة مام ة األزدر يت رضوف للمواقع
اإلخبارية ب وة داامة رو ريياحا م،ابؿ  %21.2حاد ار مايت رضوف لتلؾ المواقع.

رما بالحسبة ل يحة الشباب مف مام ة سيحاق يياف دد الذيف يت رضوف للمواقع اإلخبارية ب وة داامة

رومؤقتة  104موردة بحسبة  %85.2م،ابؿ  18موردة بحسبة  %14.8حاد ار ما يت رضوف.

وبالحسبة ل يحة الشباب مف مام ة المحويية يياف دد الذيف يت رضوف للمواقع اإلخبارية ب وة داامة

رومؤقتة  74موردة بحسبة  %81.3م،ابؿ  17موردة بحسبة  %18.7حاد ار ما يت رضوف.

رما ف المواقع اإلخبارية الت يستخدمها الشباب يحة البيث ي م رية األخبار يياحت ياآلت ا
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جدول ()1
توزٌع العٌنة وفقا للمواقع اإلخبارٌة التً تستخدمها فى معرفة األخبار
ثذسجخ كجٛشح

ثذسجخ يزٕعطخ

انًجًٕع

نى اعزخذو

انًٕالغ اإلخجبسٚخ
ن

%

%

ن

ن

ن

%

انزشرٛت

 -انٕٛو انغبثغ

277

71.6

87

31

77

27.3

300

2

 -يظشأٖ

272

76

207

37

77

27

300

1

 -انذعزٕس

211

70.6

227

37.3

73

12

300

3

 -ثٕاثخ األْشاو

87

31.6

230

73.3

63

17.3

300

7

 -ثٕاثخ انًظشٖ انٕٛو

67

17

237

77.6

77

18.3

300

7

يٕلغ إعالو أٌٔ الٍٚ

76

18

228

38.6

87

32.3

300

7

ثٕاثخ انٕفذ

78

13

213

72

207

37

300

6

شجكخ اإلػاليبنؼشثٛخ ( يحٛؾ )

76

28

212

70.3

211

70.6

300

7

أخجبس يظش

77

27

227

37.3

236

77.6

300

8

تشير بياحات المدوؿ السابؽ تل

ريثر المواقع اإلخبارية التن استخدمتها ال يحة ين م رية األخبار

د اليوـ السابع وم راوث والدستور وبوابة األدراـ وموقع تس ـ روف يف وبوابة الم رث اليوـ وبوابة
الويد وموقع مييط وموقع رخبار م رح وقد ايتؿ موقع اليوـ السابع المريز األوؿ ين ا ستخداـ
(بدرمة يبيرة) بحسبة  %52.3بيحما ايتؿ موقع رخبار م ر المريز األخير بالحسبة للمواقع الت
تستخدمها ال يحة ي م رية األخبار.
جدول رقم ()1
ٌوضح العالقة بٌنكثافة استخدام العٌنة للمواقع اإلخبارٌة ومستوى المعرفة باآلخر

يغزٕ٘ انًؼشفخ ثبٜخش
انًزغٛشاد
كضبفخ اعزخذاو
انًٕالغ
اإلخجبسٚخ

يشرفغ
يزٕعؾ
يُخفغ

يشرفغ
يغزٕٖ
لًٛخ
ثٛشعٌٕ انذالنخ
 0.07دانخ
0.277

يزٕعؾ
يغزٕٖ
لًٛخ
انذالنخ
ثٛشعٌٕ
 0.07دانخ
0.277

يُخفغ
يغزٕٖ
لًٛخ
انذالنخ
ثٛشعٌٕ
غٛش دانخ
0.103

0.170

 0.07دانخ

0.277

 0.07دانخ

0.061

غٛش دانخ

0.272

غٛش دانخ

0.170

غٛش دانخ

0.277

 0.07دانخ

يتضص مف المدوؿ السابؽ ومود

اإلخبارية ومستوا الم رية باآلخر.

قة ارتباطية دالة حد مستوث  0.05بيف يثاية استخداـ المواقع
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جدول رقم ()1
ٌوضح العالقة بٌنكثافة استخدام العٌنة للمواقع اإلخبارٌة والحالة الوجدانٌةنحو اآلخر

انًزغٛشاد
كضبفخ
اعزخذاو
انًٕالغ
اإلخجبسٚخ

يشرفغ
يزٕعؾ
يُخفغ

يغزٕ٘ لجٕل اٜخش
يشرفغ
يغزٕٖ
لًٛخ
ثٛشعٌٕ انًؼُٕٚخ
 0.07 0.267دانخ
 0.07دانخ
0.110
 0.272غٛش دانخ

يتضص مف المدوؿ السابؽ ومود

يزٕعؾ
لًٛخ
ثٛشعٌٕ
0.277
0.277
0.120

يغزٕٖ
انًؼُٕٚخ
 0.07دانخ
 0.07دانخ
غٛش دانخ

يُخفغ
لًٛخ
ثٛشعٌٕ
0.107
0.081
0.177

يغزٕٖ
انًؼُٕٚخ
غٛش دانخ
غٛش دانخ
 0.07دانخ

قة ارتباطية دالة حد مستوث  0.05بيف يثاية استخداـ المواقع

اإلخبارية واليالة الومداحية حيو اآلخر.

جدول رقم ()1
ٌوضح العالقة بٌنكثافة استخدام العٌنة للمواقع اإلخبارٌة و درجة السلوك اإلٌجابى مع اآلخر

دسجخ انغهٕن اإلٚجبثٗ يغ اٜخش
انًزغٛشاد

كضبفخ
اعزخذاو
انًٕالغ
اإلخجبسٚخ

يشرفغ
يزٕعؾ
يُخفغ

يشرفؼخ
يغزٕٖ
لًٛخ
ثٛشعٌٕ انًؼُٕٚخ
 0.07 0.177دانخ
 0.07دانخ
0.177
0.277

يتضص مف المدوؿ السابؽ ومود

غٛش دانخ

يزٕعطخ
يغزٕٖ
لًٛخ
انًؼُٕٚخ
ثٛشعٌٕ
 0.07دانخ
0.283
 0.07دانخ
0.278
0.277

غٛش دانخ

يُخفؼخ
يغزٕٖ
لًٛخ
ثٛشعٌٕ انًؼُٕٚخ
 0.107غٛش دانخ
 0.068غٛش دانخ
0.277

 0.07دانخ

قة ارتباطية دالة حد مستوث  0.05بيف يثاية استخداـ المواقع

اإلخبارية اإلليتروحية و درمة السلوؾ اإليماب مع اآلخر.
ومما سبؽ مف حتااج يتضص للبايث ثبوت

ية الورض الور ن األوؿ "تومد

قة دالة تي اايا بيف

يثاية استخداـ الشباب للمواقع اإلخبارية و ( مستوث الم رية باآلخر  -اليالة الومداحية حيو اآلخر –
السلوؾ مع اآلخر ) ..
ثالثا :نتائج الفرض الفرعي الثانى والذي ينص على :
" تومد

قة دالة تي اايا بيف استخداـ الشباب المام

ير المسلميف ".

و ختبار

المسلـ للمواقع اإلخبارية وا تما حيو قبوؿ

ية دذا الورض تـ قياس يثاية استخداـ الشباب المام

المسلـ للمواقع اإلخبارية ويذلؾ

يساب درمات اتماداتهـ حيو قبوؿ ير المسلميف وذلؾ ل الحيو التبل ا
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جدول رقم ()40
استخدام الشباب الجامعى المسلم للمواقع اإلخبارٌة ونوع االتجاه نحو قبول غٌر المسلمٌن

َٕع االرجبِ
انشجبة انجبيؼٗ انًغهى
كضٛفٗ االعزخذاو
يزٕعطٗ االعزخذاو
لهٛهٗ االعزخذاو
انجًهخ

االرجبِ اإلٚجبثٗ
انزكشاس انُغجخ
202
61
38
121

االرجبِ انغهجٗ
انزكشاس انُغجخ

%72.7
%18.7
%27.1
%76.3

%7
%7.7
%1.1
%21.6

27
22
7
32

انجًهخ
انُغجخ
انزكشاس
227
73
77
173

يتضص مف المدوؿ السابؽ رف حسبة  %87بواقع  212موردة مف الشباب المام

المواقع اإلخبارية اتمادهـ تيماب

%76.7
%37.2
%27.7
%200

المسلـ مستخدم

حيو قبوؿ ير المسلميفح محهـ  101موردة بحسبة  %41.5يثيو

ا ستخداـ و72موردة بحسبة  %29.6متوسط ا ستخداـ و 39موردة بحسبة  %16.2قليل ا ستخداـ

م،ابؿ  %13محهـ ياف اتمادهـ حيو قبوؿ ير المسلميف سلبيا.
رحو يلما زادت يثاية استخداـ الشباب المام

ودذا ي ح

المسلـ للمواقع اإلخارية يلما زاد ا تما

اإليماب حيو قبوؿ ير المسلميف.

وللتأيد مف ومود ال قة بيف يثاية ا ستخداـ وا تما الواردة ي دذا الورض تـ استخداـ برحامج SPSS
وياحت الحتيمة يما دو موضص بالمدوؿ التبل ا
جدول رقم ()44
ٌوضح العالقة بٌناستخدام الشباب الجامعى المسلم للمواقع اإلخبارٌة ونوع االتجاه نحو قبول غٌر المسلمٌن

ٔاالرجبِ َحٕ لجٕل غٛش انًغهًٍٛ
انًزغٛشاد

كضبفخ اعزخذاو
انًغهً ٍٛنهًٕالغ
اإلخجبسٚخ

عهجٗ

إٚجبثٗ
لًٛخ ثٛشعٌٕ

يغزٕٖ انًؼُٕٚخ

لًٛخ ثٛشعٌٕ

يغزٕٖ انًؼُٕٚخ

يشرفغ

0.377

* 0.07

0.227

0.012

يزٕعؾ

0.177

*0.07

0.217

0.008

يُخفغ

0.087

0.033

0.160

*0.07

يتضص مف المدوؿ السابؽ ومود

قة ارتباطية دالة حد مستوث  0.05بيف يثاية استخداـ المواقع

اإلخبارية واتما الشباب المسلـ حيو قبوؿ ير المسلميفح وبذلؾ يتي،ؽ الورض الور ن الثاح .
رابعا :نتائج الفرض الفرعي الثالث والذي ينص على :
" تومد
المسلميف ".

قة دالة تي اايا بيف استخداـ الشباب المام

المسيي

للمواقع اإلخبارية وا تما حيو
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المسيي للمواقع اإلخبارية ويذلؾ

يساب درمات اتماداتهـ حيو قبوؿ المسلميف وذلؾ ل الحيو التبل ا

جدول رقم ()41
استخدام الشباب الجامعى المسٌحى للمواقع اإلخبارٌة ونوع االتجاه نحو قبول المسلمٌن
َٕع االرجبِ
انشجبة انجبيؼٗ انًغٛحٗ

االرجبِ اإلٚجبثٗ
انُغجخ
انزكشاس

13
27
7
71

كثيفي االستخذام
متوسطي االستخذام
قليلي االستخذام
الجملة

االرجبِ انغهجٗ
انُغجخ
انزكشاس

7 %70.3
7 %17.3
7
%6
27 %63.6

انجًهخ
انُغجخ

انزكشاس

%78.1
%33.3
%26.7
%200

17 %7.7
28
%6
20 %20.7
76 %17.3

يتضص مف المدوؿ السابؽ رف حسبة  %73بواقع  42موردة مف الشباب المام

المسيي

مستخدم المواقع اإلخبارية اتمادهـ تيماب حيو قبوؿ المسلميفح محهـ  23موردة بحسبة  %40.3يثيو
ا ستخداـ و15موردة بحسبة  %26.3متوسط

ا ستخداـ و 4موردات بحسبة  %7قليل

ا ستخداـ

م،ابؿ  %26محهـ ياف اتمادهـ حيو قبوؿ ير المسلميف سلبيا.
ودذا ي ح رحو يلما زادت يثاية استخداـ الشباب المام

المسيي للمواقع اإلخارية يلما زاد ا تما

اإليماب حيو قبوؿ المسلميف.

وللتأيد مف ومود ال قة بيف يثاية ا ستخداـ وا تما الواردة ي دذا الورض تـ استخداـ برحامج SPSS
وياحت الحتيمة يما دو موضص بالمدوؿ التبل ا

جدول رقم ()41
ٌوضح العالقة بٌناستخدام الشباب الجامعى المسٌحى للمواقع اإلخبارٌة ونوع االتجاه نحو قبول المسلمٌن

ٔاالرجبِ َحٕ لجٕل انًغهًٍٛ
انًزغٛشاد

إٚجبثٗ

يشرفغ

كضبفخ اعزخذاو
انًغٛحٍٛٛ
نهًٕالغ اإلخجبسٚخ يزٕعؾ
يُخفغ

عهجٗ

لًٛخ ثٛشعٌٕ

يغزٕٖ انًؼُٕٚخ

لًٛخ ثٛشعٌٕ

يغزٕٖ انًؼُٕٚخ

0.72

 0.07دانخ

0.227

 0.13غٛش دانخ

0.136

0.07دانخ

0.217

0.08غٛش دانخ

0.076

0.37غٛش دانخ

0.160

0.07دانخ

يتضص مف المدوؿ السابؽ ومود

قة ارتباطية دالة حد مستوث  0.05بيف يثاية استخداـ المواقع

اإلخبارية واتما الشباب المسيين حيو قبوؿ المسلميف .وبذلؾ يتي،ؽ الورض الور ن الثالث.

410

د /فرج خٌري دروٌش  :استخدام الشباب الجامعً للمواقع اإلخبارٌة

خامسا :نتائج الفرض الفرعي الرابع والذي ينص على:
تومد يروؽ دالة تي اايا بيف الشباب المام

ي استخداـ المواقع اإلخبارية .
و ختبار

المام

ي محاطؽ الحزاع المسلص وحظرااهـ مف محاطؽ دـ الحزاع

ية دذا الورض تـ ت،سيـ استمابات المبيوثيف تل

مممو تيف تيدادما استمابات الشباب

ي محاطؽ الحزاع المسلص واألخرث باق ال يحة ثـ تـ قياس يثاية استخدامهـ للمواقع اإلخبارية

و يساب اختبار  Tبيف المممو تيف وذلؾ ل الحيو التبل ا
جذٔل سلى ()27
ٕٚػح لًٛخ اخزجبس  Tث ٍٛانشجبة انجبيؼٗ فٗ يُبؽك انُضاع انًغهح َٔظشائٓى يٍ يُبؽك ػذو انُضاع فٗ اعزخذاو انًٕالغ اإلخجبسٚخ
كثافة االستخذام

االستخذام
العينة
شجبة يُبؽك انُضاع انًغهح
شجبة يُبؽك ػذو انُضاع

انًزٕعؾ

االَحشاف انًؼٛبسٖ

26
27

1.2
1.7

مستوى الذاللة

T

غٛش دانخ

0.82

ومف المدوؿ السابؽ يتضص دـ ومود يروقا دالة تي اايا ي يثاية استخداـ المواقع اإلخبارية بيف

قاطح محاطؽ الحزاع المسلص وحظرااهـ ي محاطؽ دـ الحزاع مف الشباب المام .

وبذلؾ لـ يتي،ؽ الورض الور ن الرابع.

سادسا :نتائج الفرض الفرعي الخامس والذي ينص على:
تومد يروؽ دالة تي اايا بيف الشباب المام

الحزاع ي ا تما حيو قبوؿ اآلخر.
و ختبار

الشباب المام

ي محاطؽ الحزاع المسلص وحظرااهـ مف محاطؽ دـ

ية دذا الورض تـ ت،سيـ استمابات المبيوثيف تل

مممو تيف تيدادما استمابات

ي محاطؽ الحزاع المسلص واألخرث باق ال يحة ثـ تـ قياس يثاية استخدامهـ للمواقع

اإلخبارية و يساب اختبار  Tبيف المممو تيف وذلؾ ل الحيو التبل ا

جذٔل سلى ()27
ٕٚػح لًٛخ اخزجبس  Tث ٍٛانشجبة انجبيؼٗ فٗ يُبؽك انُضاع انًغهح َٔظشائٓى يٍ يُبؽك ػذو انُضاع فٗ اعزخذاو انًٕالغ اإلخجبسٚخ

االعزخذاو
انؼُٛخ
شجبة يُبؽك انُضاع انًغهح
شجبة يُبؽك ػذو انُضاع

االرجبِ َحٕ لجٕل اٜخش
االَحشاف انًؼٛبسٖ
انًزٕعؾ
36
77

2.7
2.8

T
2.7

يغزٕٖ انذالنخ
دانخ ػُذ يغزٕٖ
0.07

ومف المدوؿ السابؽ يتضص ومود يروقا دالة تي اايا حد مستوث 0.05ي ا تما حيو قبوؿ اآلخر
بيف قاطح محاطؽ الحزاع المسلص وحظرااهـ ي محاطؽ دـ الحزاع مف الشباب المام .

وبذلؾ يتي،ؽ الورض الور ن الخامس.
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محاطؽ الحزاع المسلص مف المما ات التيويرية
الحاتج

تووؽ التأثير الم ري

ف استخداـ المواقع

اإلخبارية لدث ب ض الشباب محهـ.
سابعا  :نتائج الفرض الفرعي السادس والذي ينص على:
تومد يروؽ دالة تي اايا بيف الشباب المام

تل يثاية استخداـ المواقع اإلخبارية.
و ختبار

ي ا تما حيو قبوؿ المما ات اإلردابية والتيويرية يرمع

ية دذا الورض تـ اختبارد لة الوروؽ بيف يثيو

ومتوسط

وقليل

ا ستخداـ باستخداـ

برحامج  SPSSل الحيو الموضص بالمدوؿ التبل ا
جذٔل سلى ()27
ٕٚػحبنفشٔق ث ٍٛانشجبة انجبيؼٗ فٗ االرجبِ َحٕ لجٕل انجًبػبد اإلسْبثٛخ ٔانزكفٛشٚخ

يظذس انزجبٍٚ

االرجبِ
انغبنت
كضٛفٗ االعزخذاو
يزٕعطٗ االعزخذاو
لهٛهٗ االعزخذاو

ثٍٛ
انًجًٕػبد

ويتضص مف المدوؿ السابؽ

يجًٕع
انًشثؼبد
7.876
3.27
1.77

دسجخ انحشٚخ

لًٛخ ف
انًحغٕثخ

1
1
1

0.73
0.26
0.77

دـ ومود يروؽ بيف المممو ات الث ث ي

المما ات اإلردابية والتيويرية .وبالتبل لـ تتي،ؽ

ية الورض الور ن السادس .

يغزٕٖ انذالنخ
غٛش دانخ
غٛش دانخ
غٛش دانخ

ا تما حيو قبوؿ

ثامنا :نتائج الفرض الفرعي السابع والذي ينص على -:
تومد

اآلخر.

قة ذات د لة تي ااية بيف م دؿ الث،ة ين ميتوث المواقع اإلخبارية ف اآلخر وا تما حيو
جذٔل سلى ()26
ٕٚػح انؼاللخ ث ٍٛيؼذل انضمخف ٙيحزٕٖ انًٕالغ اإلخجبسٚخ ٔانزأصٛشاد انُبرجخ

يؼذل انضمخ فٗ يحزٕٖ انًٕالغ اإلخجبسٚخ
انزأصٛشاد
لًٛخ ثٛشعٌٕ

يغزٕٖ انًؼُٕٚخ

انزأصٛش انًؼشفٗ

0.117

 0.07دانخ

انزأصٛش انٕجذاَٗ

0.328

 0.07دانخ

انزأصٛش انغهٕكٗ

0.188

 0.07دانخ

يتضص مف المدوؿ السابؽ ومود

قة ارتباطية دالة حد مستوث  0.05بيف م دؿ الث،ة ين الخطاب

اإلليتروحن الخاص باأليداث السياسية ين م رح وبيف يدوث تأثير م ري ويذلؾ يدوث تأثير ومداح
وسلوي ود الميوحات الث ث ل تما مما يتسح للبايث ال،وؿ ب ية الورض الور ن السابع.
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خاتمةىالدرادة:ى
أوال :خاتمة البيثا
تو ؿ البايث تل الحتااج التالية ا-
ية الورض الور ن األوؿ والذا يحص ل

 -1ثبوت

رحو "تومد

قة دالة تي اايا بيف يثاية

استخداـ الشباب للمواقع اإلخبارية والمتقيرات التالية ( مستوث الم رية باآلخر  -اليالة الومداحية حيو

اآلخر  -السلوؾ مع اآلخر ) " .
 -2ثبوت

الشباب المام

 -3ثبوت

الشباب المام

 -4لـ تثبت

ية الورض الور ن الثاحىوالذا يحص ل

رحو "تومد

قة دالة تي اايا بيف استخداـ

المسلـ للمواقع اإلخبارية وا تما حيو قبوؿ ير المسلميف .

ية الورض الور ن الثالث والذا يحص ل رحو " تومد
المسيي للمواقع اإلخبارية وا تما حيو المسلميف ".

قة دالة تي اايا بيف استخداـ

ية الورض الور ن الرابع والذا يحص ل رحو "تومد يروؽ دالة تي اايا بيف الشباب

المام

ي محاطؽ الحزاع المسلص وحظرااهـ مف محاطؽ دـ الح ازع ي استخداـ المواقع اإلخبارية".

المام

ي محاطؽ الحزاع المسلص وحظرااهـ مف محاطؽ دـ الحزاع ي ا تما حيو قبوؿ اآلخر".

ية الورض الور ن الخامس والذا يحص ل رحو " تومد يروؽ دالة تي اايا بيف الشباب

 -5ثبوت

 -6لـ تثبت
المام

ي

اإلخبارية ".

 -7ثبوت

ية الورض الور ن السادس والذا يحص ل رحو " تومد يروؽ دالة تي اايا بيف الشباب

ا تما حيو قبوؿ المما ات اإلردابية والتيويرية يرمع تل
ية الورض الور ن السابع والذا يحص ل

رحو "تومد

م دؿ الث،ة ين ميتوث المواقع اإلخبارية ف اآلخر وا تما حيو اآلخر".

 -8ثبوت

الشباب المام

ية الورض الرايس للبيث والذا يحص ل رحو " تومد
للمواقع اإلخبارية وا تما حيو اآلخر".

يثاية استخداـ المواقع

قة ذات د لة تي ااية بيف
قة دالة تي اايا بيف استخداـ

ثانيا :التو ياتا

 -1يماية ي،ي،ة التحوع الديحن والمذدبن وال،ومن والحو ن ي تبر ريد المداخؿ األساسية ل ياحة ويوظ
األمف الوطحن وت زيز قوتو وسد الثقرات التن قد يحوذ محها الخ وـ الي،ي،يوف للوطف والذيف ي ملوف ل

تي،يؽ ر راضهـ وم اليهـ الخا ة.
 -2ل ال،ااـ با ت اؿ ي

المواقع اإلخبارية تدراؾ الي،ي،ة الساب،ة وال مؿ ل

حشر ما ي زز ا تما حيو قبوؿ اآلخر.

تطبي،ها مف خ ؿ

 -3خيارات اليوار واليرية والتسامص والمساواة و ياحة ي،وؽ اإلحساف وايتراـ خ و يات مميع
األطراؼ توضن تل

حسج

قات تيمابية بيف مميع األطراؼ والميوحات وبحاق است،رار سياسن

وامتما ن ميؽ ين الممتمع ويمب رف ييوف دذا دو دور اإل

ـ بما ي ذلؾ المواقع اإلخبارية.

العدد التاسع – مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

 -4مطلب التماحس الوطحن بيف مميع األطراؼ

www.jprr.epra.org.eg

www.epra.org.eg
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يتي،ؽ بال حؼ وريض اآلخرح واحما مف خ ؿ ث،اية

تيترـ الت دد وتدايع ف م،تضياتو وخيارات ت،وـ ب ملية ا ستي اب والدمج احط قا مف موهوـ المواطحة

وب يدا ف الحز ات الضي،ة التن تيوؿ دوف بحاق يضاق وطحن مشترؾ ومامع.
ثالثا ا بيوث م،تريةا

بيث ف م المة المواقع اإلخبارية ل،ضية قبوؿ اآلخر ( دراسة تيليلية )
مصادرىالبحثى:
(1) (Eagley&Chaiken, 1993, p.1).

( )1أيم انحجبص :ارجبْبد انظحف ٍٛٛف ٙلطبع غضح َحٕ انًٕالغ اإلخجبسٚخ اإلنكزشَٔٛخ :دساعخ يٛذاَٛخ  ،سعبنخ يبجغزٛش غٛش
يُشٕسح (،غضح :لغى انظحبفخ ٔاإلػالو  ،انجبيؼخ اإلعاليٛخ
( )3صْٛش يظطفٗ دٔنخ ،ػًبد يحًذ اشز : ٖٕٛانمبئى ثبالرظبل ف ٙانًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ اإلخجبسٚخ انفهغطُٛٛخ :دساعخ يٛذاَٛخ ( ،غضح
انجبيؼخ اإلعاليٛخ ،كهٛخ اٜداة site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2010/02/p-j-100 .1007 ،
( )7يٓب ػجذ انًجٛذ طالحبنًزغٛشاد انًؤصشح ػهٗ انزفبػهٛخ فٗ انُشش انظحفٗ ػهٗ شجكخ اإلَزشَذ دساعخ رحهٛهٛخ ٔشجّ رجشٚجٛخ ،
سعبنخ دكزٕساِ( .انمبْشح :لغى انظحبفخ كهٛخ اإلػالو جبيؼخ انمبْشح 773 )1006 ،طفحخ.
( )7صُٚت يحًذ حبيذ حغٍ" .طٕسح اإلعالو كًب رؼشػٓب انًٕالغ انؼشث ّٛػهٗ شجكخ اإلَزشَذ "سعبنخ يبجغزٛش( .انمبْشِ :لغى
االراػّ كهٛخ االػالو جبيؼخ انمبْشِ727 )1006 ،ص
()7حهًٗ يحًٕد يحغت  :لٛبط رفبػهٛخ انًٕالغ انزهٛفضَٕٛٚخ اإلخجبسٚخ ػهٗ اإلَزشَذ  -انًجهخ انًظشٚخ نجحٕس اإلػالو  ،كهٛخ
اإلػالو ،جبيؼخ انمبْشح  -انؼذد ُٚ – 18 ، 2بٚش-يبسط 1007
(ٔ )6عبو َظش :أجُذح اْزًبيبد انًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ نهجٓبد انًؼُٛخ ثشئٌٕ انًشأح انًظشٚخ  :دساعخ يمبسَخ  ،انًجهخ انًظشٚخ
نجحٕس انشأٖ انؼبو ،انًجهذ انزبعغ ،ع(  )1كهٛخ اإلػالو ،جبيؼخ انمبْشحٕٚ،ن - ٕٛدٚغًجش 1007و .
( )7عٛذ ثخٛذ :أدٔاس يغزخذي ٙانًٕالغ اإلنٛكزشَٔٛخ ف ٙطُبػخ انًؼبي ٍٛاإلػاليٛخ :دساعخ ف ٙانًفبْٛى ٔثٛئخ انؼًم ،انًجهخ
انًظشٚخ نجحٕس انشأ٘ انؼبو ،انًجهذ انزبعغ ،انؼذد (  )1كهٛخ اإلػالو ،جبيؼخ انمبْشحٕٚ،ن - ٕٛدٚغًجش  ،1007ص.377
( )8جهٛهخ ػجذ هللا  ،انٕظٛفخ اإلخجبسٚخ نهجٕاثبد اإلنكزشَٔٛخ دساعخ رحهٛهٛخ نهجٕاثبد اإلنكزشَٔٛخ انؼشثٛخ (َغٛج – يحٛؾ – انجٕاثخ)،
سعبنخ يبجغزٛش (غٛش يُشٕسح )  ،جبيؼخ ثغذاد  :كهٛخ اٜداة www.alsahfe.com/News-752.htm .1008،
(ْ )20جخ سثٛغ  ،اعزخذاو انًٕالغ اإلخجبسٚخ ٔاإلشجبع انًزحمك  ،سعبنخ يبجغزٛش (غٛش يُشٕسح )  ،جبيؼخ ػ ٍٛشًظ  :كهٛخ اٜداة
. 1008 ،
( )22يشكض انظحف ٙانؼشث ، ٙدساعخ اعزخذاو انًٕالغ اإلخجبسٚخ انؼشثٛخ ٔاإلشجبع انًزحمك ،األسثؼبء  12،اثشٚم .1020
(َ )21شٕٖ ٕٚعف اي ٍٛانهٕار ، ٙرأصٛش انزؼشع نهًٕالغ اإلخجبسٚخ اإلنكزشَٔٛخ ف ٙرشكٛم ارجبْبد انجًٕٓس انًظش٘ َحٕ انمؼبٚب
انغٛبعٛخ ،سعبنخ دكزٕساح (غٛش يُشٕسح )  ،جبيؼخ ػ ٍٛشًظ  :كهٛخ اٜداة . 1022 ،
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" (13) Mc Williams-Heather-doy : Gender equity issues in the depiction of Females – " The instrumentalist
Magazine – August 2000 – duly 2002, Women's Studies, Mass Communication Vol 64 – No. 5A,
2003, 1575 .
(َ )27شي ٍٛصكشٚب ( ،)1008اٜصبس انُفغٛخ ٔاالجزًبػٛخ إلعزخذاو انشجبة انًظش٘ نًٕالغ انشجكبد االجزًبػٛخ ،انًؤرًش انؼهًٙ
األٔل ،األعشح ٔاإلػالو ٔرحذٚبد انؼظش ،انجضء انضبَ ،ٙكهٛخ اإلػالو ،جبيؼخ انمبْشح.
)(15
James Johnson, (2007) Public sphere, postmeclernism and polimic, the American political
Science, Vol.88,No.2.
( ) 27ػجٛش اثشاْٛى ػض٘ٔ ،عبئم اإلػالو انزمهٛذٚخ ٔانجذٚذح ٔانًجبل انؼبو :دساعخ رطجٛمٛخ ػهىٗ لؼىبٚب انحشٚىبد ،سعىبنخ يبجغىزٛش غٛىش
يُشٕسح ،كهٛخ اإلػالو ،جبيؼخ انمبْشح.2009،
(ْ )26شبو ػجذانًمظٕد خظبئض انًجبل انؼبو نزمذٚى انزؼجٛشاد انغٛبعٛخ ٔاالجزًبػٛىخ ػىٍ لؼىبٚب ٔأحىذاس انشىؤٌٔ انؼبيىخ فىٔ ٙعىبئم
اإلػالو انجذٚذح ،يؤرًش األعشح ٔاإلػالو ٔرحذٚبد انؼظش ،انجضء انضبَ ،ٙكهٛخ اإلػالو ،جبيؼخ انمبْشح.1008 ،
( )27يحًذ ػجذ انحًٛذ  ،انجحش انؼهً ٙف ٙانذساعبد اإلػاليٛخ ،ؽ ،1ػبنى انكزت ،انمبْشح .1007 ،
( )28كبيم يحًذ انًغشث ، ٙأعبنٛت انجحش انؼهً ،ٙداس انضمبفخ نهُشش ٔانزٕصٚغ ،ػًبٌ.1006،
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Abstract

This

study aimed to monitor and analyze the relationship between
exposure to news sites and the role of these sites in reinforcing university
student's attitude towards accepting others, as well as the study aimed to
identify the nature and size of following of university students to news sites and
its relationship to demographic factors.
This study is a descriptive and explanatory study. It used a survey approach,
and it was conducted on a sample of student -who used news sites - (300) of
three universities in Egypt: Sinai, Menoufiya, and Al-Azhar, using a
questionnaire.
The study concluded that:
-There is a significant correlation between intensity of using news sites and
attitude of young Muslim towards accepting non-Muslims.
- There is a significant correlation between intensity of using news sites and
attitude of young Christian towards accepting Muslims.
- There is no a significant correlation between university students who lived in
armed conflict areas and their counterparts who lived in non-armed conflict
areas in using news sites.
- There is a significant correlation between university students who lived in
armed conflict areas and their counterparts who lived in non-armed conflict
areas in their attitudes towards accepting others.
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