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الحمددهلل ر  ا اللددنلمالذ الددني وأعاددي ولىددنااي ىذددا باثددنا صددنا الالحددلذ وال دد   وال دد   ىذدددا 
 واللهلل ...األمالذ وىذا آله و حاله لثملال.محمهلل بل ىبهلل ر ال نهللق لش ف األابينء والم  ذالذ 

ولخددش النلشدد    ذلكل مددل  ددنىهللاي أددي ثميدده م احددل صددن  الهلل ا دد ذبخددنلش شدد  ي لل اتوثدده  ي دد اي
ثنملددد  ذال ذيددد  امى   ل دددتنن اات دددنا ال ين دددي المشدددن  ذ نأي الدددهلل تو ح محمدددهلل ىبدددهلل الوصدددنا ال عيددده

 صددن  طددواا أتدد   بىددهللاهلل ذوا شددنهللي ذلمددن بنلدده مددل ثتددهلل أددي تددوثاتي ذوالمشدد ف ىذددا ال  ددنل  ذ ددالنء
 الهلل ا  .

األ دتنن المشد ف المشدن   و ذذهلل تو ح الشن  ىبهلل ال حمل مطت ل نل  اتعهلل  بخنلش الش   والتعهللا  
أددي  ملال لدديو  دداهلل والني  ددنل خادد ذثنملدد   ددالنءذ ذيدد  امى   ذلمشددن   الع دد  امناىدد  والتذ ا ددول ا

 ثميه م احل صن  الهلل ا  . 

ال ذيد   ل تنن الل قنت اللنم  الم دنىهلل ذش  ي وتعهللا ي لذهلل تو ح خنلهلل ال وأي اتعهلل  بخنلش من 
 نل  لذهلل تو  صي و  ذأ  ض  لل اللطنء بهللول معنبل ألثل اللذ  ذوالني ىذمايثنمل   النء ذامى  

وليضددن  ىذددي الب  تاوالددهلل تو   الددهلل تو  أددساهلل  ددلهللالذ وانئبيدده ىبددهلل الدد حمل الشددنميذ ىماددهلل  ذيدد  امىدد  ذ
 والهلل تو ح  شنهلل الل  عي.لذهلل تو   بذعيس ىذوالذ  ئيس ق   امناى  والتذ ا ول.

ذ الهلل تو ح طدنص  والح   لثا  المانقش  لىضنء ذاألأنضلش  ي وتعهللا ي أل نتنتي  نل  لتعهلل  بخنل 
ال ذيدد  اللذددو  امهللا  دد ذ بثنملدد  تلدداذ والددهلل تو ح وهلليدده  قن دد ذ ل ددتنن اللذددو  ال ين ددي  المشددن  ذ أ حددنل
 اللاىايذ األ تنن المشن   الع   امناى  والتذ ا ولذ ال ذي  امى  ذ ثنمل   النء.   محمهلل 

محمدهلل  واأل دتننذىبدهلل   بخن  والامالذاواالحاو  األ دتنن  ال نضذ  ذألختوالش   مو وا  نلك
 ال منوي.
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 ملخص الدراسة

أدددي تح ادددا الشدددالنا  ذهللو  و دددنئل اات دددنا  م دددنهلل  لذملذومدددنت ا دددتتهللأت صدددن  الهلل ا ددد  مل أددد 
 ذ 2011خد ا اللدن   الدال هللااىت نمنت والمظدنص ات التدي شدتهللتتن اليمايلذا المشن    ال ين ي  أي 

  .  2012أب اا ح  ح21اااتخنالنت ال ئن ي  المال    التي لث  ت أي الد وأي

مدداتص  ااىتمددنهلل ىذددا و ددنئل امىدد  ذ وىذدداأددي بطن صددن الاظدد ي ىذددا اظ  دد   واىتمددهللت الهلل ا دد 
الن دتخهللا  ا دتمن    ( م  هلل 600ىذا ىاا  ىشوائي  طالعي  مل الشالنا اليماي قوامتن ) النلتطباقالم ح 

 ا تبينل. 

 ىهللهلل مل الاتنئص لصمتن: بلا  لهلل ا  وتو ذت ا

بلدا  الاتدنئص لشدن ت ذالملذومدنت ا دتعنء م نهلل   و نئل امى  لالمالحوثال  النلا ال  لتل ض -
لكثدد  مددل ا دد   لل(ذ أددي حددال %72.7با ددال  )ذلذتذ ا ول الماتظمدد  مشددنصهلل  الملددهللا  ا ت ددنع

الهلل ا د  لل  دنل  لظتد ت  ذ)لحينادن ( متو د لإلناىد ذ وال دحنأ ذ  ملدهللا تل ضدت  لأد اهلل اللااد 
 ا ات  حول امات ات.  %( مل المالحوثال 40.3)

 ا ت نع م توى ااصتمن  ال ين ي لهللى المالحوثال الشعيه اات نليذ والشخ ي.      -
الم دنهلل  التدي اىتمدهلل ىذاتدن  ضدمل قنئمد ذ أي الت تاا األواالعاوات امخالن    الل بي   ثنءت -

ثدنءت أدي الت تادا ي  التدي شدتهللتتن الديملذ و الشالنا ا تعنء ملذومنتت  حوا األحدهللال ال ين د
 أي قنئم  الم نهلل  األكث  تأثا ا  ىذا ال ذو  ال ين ي لذشالنا.     الثناي

ذددا المشددن    أددي ت هلل اات ددنا الشخ ددي قنئمدد  الم ددنهلل  اات ددنلي  التددي ح ددات الشددالنا ى -
 اللمذي  ال ين ي .

 العادددددوات وال دددددح  اليمايددددد  الخن ددددد  ىذدددددا و دددددنئل امىددددد   الح وميددددد ذ مدددددل حادددددل تت وقددددد -
ذ أدي مل حال أنىذي  هللو صنو ملذومنتذ للذح وا ىذىن  م نهلل ىذاتن  اىتمنهلل المالحوثالهلل ث 

 هللأه الشالنا لذمشن    ال ين ي .  
 ثنءت اآلثن  المل أي  ل ىتمنهلل أي الت تاا األواذ تذاتن اآلثن  الوثهللااي ذ ث  ال ذو ي .   -
 مشدددن  تت  ا دددال مشدددن    الشدددالنا أدددي اللمذيددد  ال ين دددي  بامطاتدددنذ حادددل بذ ت م دددتوى ا ت دددنع  -

الو اذ  الوحاهلل  مخد اج كواتن ونل  ل (ذ%73.7أي اااتخنالنت ال ئن ي  المال   ذ )  تالنلت و 
 .تواأعي لذ ئن   الم شح وأللوال  اىنتذ  اليمل مل هللوام  اللا 



 ل
 

ونلد  للددهلل  ل ددالنا  (ذ%53 مدن بذ ددت ا دال  مشددن    الشدالنا أددي ااىت دنمنت والمظددنص ات ) -
 ىدهلل  مشدن  تت  مدل المالحدوثال (%47ل ثده ) حدالأدي ال ع  والالطنل ذ وا عنط الاظدن ذ  لصمتن
قانىتت  الأاتن مث هلل   اع  ين ي بدال ال دذط  والملن ضد ذ وت ضداذت   ىهلل  ل النا لصمتنبلا 

 لل ات  الت اا  النلط ق ال ذمي .  
وثدددوهلل ى قددد  ا تالدددنط ااثنبيددد  هللالددد  بح دددنئين  بدددال تلددد ض المالحدددوثال لذتذ ا دددولذ وامات ادددتذ  -

 باامن ا توثهلل صن  الل ق  النلا ال  لذتل ض لإلناى ذ وال حنأ . ومشن  تت  ال ين ي ذ 
 ددل مل)تلدد ض المالحددوثال لذمددواهلل ال ين ددي  وامخالن  دد  أددي  وثددوهلل ى قدد  ا تالددنط باثنبيدد  بددال -

حثدد   ال ين ددي(ذ وبددال اصتمددنمت والاعددن  ال ين ددي مدده األخدد  لذ وم ددتوى  و ددنئل اات ددناذ
 . أي اللمذي  ال ين ي  بامطاتن مشن  تت 

 . لل الن و ذ والماتماال  ين ين ذ لكث  مشن    أي اللمذي  ال ين ي  اتنئص الهلل ا  لوضحت  -
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 ة:ــــــــمقدمال

 ين دي  واات دنلي  الاظ  الاس هلل الالنحثول والخب اء أي مثنا اات نا ال ين يذ لل الل ق  بال 
تهللىي  العددددددددي  والملددددددددناا  لذو ددددددددنئل اات ددددددددنا اوظدددددددد أنلاظددددددددن  ال ين ددددددددي ذ تالنهلللي ىضددددددددوي  ى قدددددددد 

وتكدو ل  ذالمواطاد و  مل خ ا بدل  و  امثمدنع والتوحدهللااثتمنىيذ  والتكنمل ال ين ي وتحعاق الهللمص
 تلتمهلل و نئل اات دنا ىذداذ والنلمعنبل ال ين ي المشن   المواطاال ىذا  تح ااأي  نا و ذ ال لي اللن 

لتددددن الح  دددد  أات طيدددد  العضددددنين  تك ددددلالتددددي  ذنلحمني  التشدددد  لي  والعناوايدددد اكت ددددنالذ الاظددددن  ال ين ددددي
 تسهلليذنلل قددد صنص اء ووثتدددنت الاظددد  المختذ ددد  بااءصدددنذ وأدددي بطدددن اآل   وتعدددهللي واألحدددهللال ال ين دددي ذ 

قينمتدن النللهللادهلل  مل خد اذقي  ومالدنهلل  المشدن    ال ين دي تهللىي  وتلا ا أي هللو ا  أنى    و نئل اات نا
 الثمتدددددددو  امهللاهللذوالتثعاددددددد  ال ين ددددددديتوىي  الذالتاشدددددددئ  ال ين دددددددي ذمثناتأي مدددددددل األهللوا  الوظي يددددددد 

 لكثدددددددددد اثلذتدددددددددد   مددددددددددنذ مختذدددددددددد  العضددددددددددنين واألحددددددددددهللال ال ين ددددددددددي  حددددددددددواالنلملذومددددددددددنت والملددددددددددن ف 
هلل اكن لملطيدددددددددددنت تباي األأ ددددددددددددن  والعددددددددددددي  ت ددددددددددددنى   وا دددددددددددتلهللاهللا لولكثدددددددددددد  ذ الواقدددددددددددده ال ين دددددددددددي اصتمنمن وا 

ين ددددي  المختذدددد  لشدددد نلتن أددددي اللمذيدددد  ال  ال نىذيدددد  ذددددا المشددددن   يح اص  ىاألم  الددددناالثهللاهلل ال ين ددددي 
 .وم توينتتن

التددي يشددن    التنهللأدد ذ مثموى األاشددط  ذبو دد تنلمشددن    ال ين ي ا للبلددا  صاددن تثددهلل  امشددن  و 
صي با مح دذ  مدن مل خ لتن األأد اهلل أدي ىمذيد   داه العد ا  ال ين يذالشد ل مالنشد  لو شاد  مالنشد ذ

وصدددنا يلادددي لل . وااقت دددنهللي  ااثتمنىي و اات دددنلي و ال ين ي ذمدددل اللوامدددل والمت ا ات اتنئيددد  لثمذددد 
الامنايددد  والم نايددد ذ ومانخدددنت مشدددن    ال ين دددي ذ تختذددد  مدددل أتددد   ألخددد ى تاللدددن  اخدددت ف الظددد وف ال

 .اللمل ال ين ي واات نلي اللن 

ىددهللهلل مددل  ذ المل وأدد  بى ميددن  بثددو ات ال بيدده الل بيذأدديااددهللاع موثدد  ااحتثنثددنت الشددلبي  أماددن
 المشددن    ال ين ددي ذ للينتو ت ادد ت م ددنصي  ول ددنلابذ2011لددن  مطذلنلاألقطددن  الل بيدد ذ وماتددن الدديملذ 

وقدهلل للبدت و دنئل اات دنا التعذاهلليد   ىت دنمنت والمظدنص اتذنمض االنتواا تعذاهللي ذ لتأخن لش نا  شاد 
مدل اتذ وهللىد  م دن اتتنذ وبذدو   توثتنتتدنذ لثدو  اااحتثنثدنت لو  لتذد  التتائد أي والت نىذي ذ هللو ا  ل ن ين  

 وتاظددددي  ال لنليددددنت ذالددددنهللا الملذومددددنتذ والتوىيدددد  والتلبئدددد  ال ين ددددي ذتوا ددددل وتكأهللواتذخدددد ا ا تخهللامتن
 ااحتثنثي .  

 ذهللو  و ددنئل اات ددنا  م ددنهلل  لذملذومددنتمل أدد  الهلل ا دد  الحنليدد   تحددنواأددي ضددوء مددن  ددبقذ و 
التددي  مظددنص اتالو  ااىت ددنمنتي أددذ نلمشددن    ال ين ددي  لذشددالنا اليمادديأاتح اددا الشددالنا اليماددي ىذى

 . 2012أب اا   21التي لث  ت أي الد ذذ وأي اااتخنالنت ال ئن ي  المال   2011 شتهللتتن الال هلل ىن 
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 مشكلة الدراسة:أولا: 

ات دددددنا و نئ تلددددد ض الشدددددالنا اليمااذبدددددال  نلل قدددد الحثأا تدددددن  الهلل ا ددددد تتحددددهللهلل المشددددد ذ  الالحثي ل
التي  ذااىت نمنت والمظنص اتىذا النلتطباق ذومشن  تت  ال ين ي ذلملذومنتلذح وا ىذىن  م نهلل 

 ذ 2012أب اادد ح  ح21التددي لث  ددت أددي الددد ذ ذاااتخنالددنت ال ئن ددي  المال دد  2011شددتهللتتن الددال هلل ىددن  
 التلد ضملدهللا ذوتتمثل أدي) تدن  الل قد الو ديط  ىذى المت ا اتاللوامذدو  ىهللهلل ملتأثا   أض   ىل هلل ا  

 الخ دددنئشااصتمدددن  ال ين يذ م دددتوى  م دددتوى اات دددنا الشخ ددديذ ذاات دددنا الثمدددنصا ي و دددنئل ل
 .(لذمالحوثال الهلليموش اأي 

 ية الدراسة:أهمثانياا: 

 :اآلتي الموضوىي  واللذمي   ااىتالن ات مثموى  خ امل صن  الهلل ا   تب ا لصمي 

الشدددددددالنا اليمادددددددي  تلددددددد ض تالحدددددددل أدددددددي موضدددددددوىل ق لوا هلل ا ددددددد  ىذميددددددد  أدددددددي اليملذُتلدددددددهلل -1
النلتطباق ىذدا امطدال ذومشدن  تت  ال ين دي الملذومنت لذح وا ىذا م نهلل   ات نالو نئ 

ناىت دددددددنمنت ال ين دددددددي ذ األوا شادددددد  تعذاددددددهللي و تمثددددددل أي مختذ ددددددال مددددددل لامددددددنط المشددددددن   
 نااتخنالنت ال ئن ي  المال   .  والام  الثناي تعذاهللي و تمثل أي اتذوالمظنص  

ت اادد  ال ين ددي الم ددول األكثدد  اشددنطن  وأنىذيدد   أددي ىمذيدد  ال النىتالن ص ذ ئ  الشددالناا ددتتهللاأتنل -2
 . التي شتهللتتن اليمل

 ين دددددي  شاددددد  تحواتشدددددتهللت خ لتدددددن اليما ذا دددددتثانئي  ين دددددي   تددددد  تطبادددددق الهلل ا ددددد  أدددددي أتددددد   -3
 لحهلل لص  مح  نتتن ولهللواتتن. ذ نانات نا بو نئذه وو نئطه المختذ  م بوق 

ت ددذ  الضدددوء ىذى دد ع امىددد   ال ين ددديذ اظدد ا  ألصميددد  هللو   أدددي تددهللىي  الم دددنصي  وال دددذو ينت  -4
 ال ين ي  لذشالنا.   

 و ين دي واقه اثتمدنىيظذ أي ذامى  اختالن  أ ضينت اظ    ااىتمنهلل ىذا و نئل  تن لا -5
و ددددنئل اظ  دددد  ااىتمددددنهلل ىذددددا لوصو ثددددوص  التطبيعددددنت المال   الددددنلت ا  وىددددهلل  اا ددددتع ا ذبت ددد  

 امى  .
ومدل الانحيد  اللمذيد  يم دل اا دت نهلل  مدل اتدنئص وتو دينت الهلل ا د  أدي ت لادل الدهللو  ال ين دي  -6

 ذ أي مثنا تهللىي  وتو يه لاشط  المشن    ال ين ي  لذشالنا اليماي.لو نئل امى   اليماي 
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 :أهداف الدراسةثالثاا: 

لذملذومنتذ أددي تح اددا الشددالنا اليماددي )ىاادد  الهلل ا دد ( كم ددنهلل  ات نلو نئ هللو  التلدد ف ىذىدد -1
 . اااتخنالنت ال ئن ي  المال   وأي ناىت نمنت والمظنص اتذ ال ين ي ذ أيالمشن    ىذا 

الشخ دي  ااصتمدن الث ثد )  الأامنطدهم توى ااصتمن  ال ين ي لدهللى المالحدوثالذ  التل ف ىذا -2
التي شتهللتتن متناللتت  لألحهللال ال ين ي  ملهللاالش ل ىن ذ ال ين ي  واألحهللال تنالل  العضنينالم

ذ وتدأثا  نلد  ااصتمدن  ىذدا اات نا الشخ دي بطن  أي ذمه األخ  للتناعنشت  وملهلللاليمل 
 مشن  تت  أي اللمذي  ال ين ي  بامطاتن.

لمتنالل  األحددهللال ال ين ددي  التددي  م ددنهلل   ذالم ضددذ  لددهللى المالحددوثال الو ددنئل اات ددنلي مل أ  -3
 والمتمثذ  أي ااىت نمنت والمظنص اتذ اااتخنالنت ال ئن ي  المال   . شتهللتتن اليملذ 

ال ين دي  التدي األحدهللال    تعنء ملذومنتتمحواالمالحوثواالتي اىتمهلل ىذاتننلم نهلل  التل ف ىذى -4
ذ المل أيدد ذ والوثهللاايدد ذ وال ددذو ي  والتددأثا اتذصددنا ااىتمنهلل ل ددالناو ددنا مل أدد  ذاليملشددتهللتتن 
 ىاه. الانثم  

اىت دددددنمنت نمشدددددن    المالحدددددوثال مدددددل الشدددددالنا اليماددددديذ  ين دددددين ذ أيحثددددد  التلددددد ف ىذدددددا  -5
 مشددن   حاأل ددالنا التددي هللألددتت  لذو ددنا مل أدد  ذ نااتخنالددنت ال ئن ددي  المال دد  وأي ذوالمظددنص ات

 أي اللمذي  ال ين ي  بامطاتن.   اللاوف ىل المشن   
 ل تمت أي تح اا الشالنا ىذا المشن    ال ين ي .  اات نلي التي الم نهلل  التل ف ىذا -6
 م دددنهلل   اات ددنالو دددنئل ذا تلددد ض الشددالنا ىالهلليموش اأيدد ذمدددهللى تددأثا  المت اددد ات  مل أدد  -7

 وىذا مشن  تت  ال ين ي . ذلذملذومنت

  



5 
 

 :الدراسات السابقةرابعاا: 

 : ىذا الاحو التنليذالتن  خيت ذ ذتن وأعن لمحو  لذيل ض الالنحل الهلل ا نت ال نالع  أي 

 ة:بالمشاركة السياسيالمحور األول: الدراسات التي تناولت عالقة وسائل التصال

 أولا: الدراسات العربية:

 :(1)(1996دراسة حنان يوسف ) (1

المشدن    تدهللىي  أدي  ذالتذ ا وايد  امخالن  د المدنهلل  ليمدهللى ُت دت  بلدا  مل أد الهلل ا د   صن  ا تتهللأت
مددل  طالعيدد  ىشددوائي  لاا حال تدد  م ددحذمدداتص الم ددح واىتمهللت الهلل ا دد  ىذدداذلددهللى الشددالنا ال ين ددي 

 ذ الن تخهللا  ا تمن   ا تبينل. م  هلل  420شالنا العنص   الكب ى قوامتن 

 :تنلصممثموى  مل الاتنئص بلا  الهلل ا   وتو ذت

  ومتناللدددد  ذالملذومددددنتلذح ددددوا ىذددددا  ل ن ددددي اىتمدددنهلل لأدددد اهلل اللاادددد  ىذددددا التذ ا ددددول  م دددهلل 
 .ال ين ي األحهللال 

  نات لكث  مثنات  ذوحضو  ااثتمنىنت ال ين ي ذ مه األخ  ل أي الشأل ال ين ي الاعن 
 المشن    تأث ا  النلمنهلل  الخب    التذ ا واي . 

    صن. ال ذو ينت ال ين ي  ألأ اهللاآل اءو  ىذاذقو  تأثا  ثمنىنت اااتمنء وأي معهللمتتن األ 
 ونوي ااصتمددددددددن  ال ين ددددددددي  ذواألىذا تلذيمددددددددن  ذواألكبدددددددد   ددددددددان   ذالددددددددن و  لثبتددددددددت الهلل ا دددددددد  لل

 أي اللمذي  ال ين ي .  مشن       ناوااألكث الم ت ل

 : (2)(1997دراسة محمد الفقيه )  (2

بوضدده وت تاددا لولويددنت العضددنين  ذمددهللى قيددن  التذ ا ددول اليماددي ذتلدد ف ىذددالصددن  الهلل ا دد    ددلت
مل خدددد ا تاو ددددهللص  النلملذومددددنت ال ين ددددي  ىددددل العضددددنين واألحددددهللال ذال ين ددددي  لددددهللى الشددددالنا اليماددددي

امخالدن ي وال ين ددي أددي  ذ لتحذادل المضددمول المختذ د ذ واىتمددهللت الهلل ا د  ىذددا لهللاتدي تحذاددل المضددمول 

                                                           

حنااام محمااد يوساار ا دور المااادة اإلخباريااة التلفزيونيااة فااي تاادعيم مفهااوم المشاااركة السياسااية لااد   ااباب القاااهرة 1-

 ( 1996)جامعة القاهرة  كلية اإلعالم، ير غير منشورة رسالة ماجستالكبر ا، 

رسـالة ماجسـتير غيـر  محمد عبد الوهاب الفقيه  ا دور التلفزيوم اليمني في تزويد الشباب بالمعلوماات السياسايةا، 2-

 ( 1997)جامعة القاهرة  كلية اإلعالم،  منشورة
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أددي  ذم د هلل  400قوامتدن  ذتد  تطبيعتدن ىذدا ىااد  مدل الشدالنا اليمادي ذوا دتمن   ا دتبينلذ العادن  األولدا
 من اذي:  الهلل ا   صن بلاتن  الاتنئص التي تو ذتومل لص  اللن م   النء

 لهللى الشالنا. لذملذومنت ال ين ي  ل ن ي  م هلل األوا  ثنء التذ ا ول اليماي أي الت تاا 
  أدي قهلل تده تاهللاهلل و ذبوظي د  وضده وت تادا األولويدنت لذشدالنا أدي العضدنين اللنمد  التذ ا دول  يعو

 .لكث  مل العضنين المث هلل  ذوضه لولوينت الشالنا النلا ال  لذعضنين المذمو  
 بال قنئم  لولوينت التذ ا ول وقنئمد   ي  تالنطل  تسث  المت ا ات الهلليموش اأي ىذا قو  الل ق  اا

 .ذعضنين اللنم لولوينت الشالنا النلا ال  ل

 :(1)(1999دراسة لمياء محمود ) (3

 مدن يل  ده التذ ا دول الشالنا الم  ي لذواقه ال ين ي بهلل ا   مل أ  مهللىبلا  الهلل ا   صن  صهللأت
 400 قوامتدن نلهلل ا   ىذا ىاا  مل الشالناوُطالعتذ وى ق  الواقه المهلل   مل التذ ا ول النلواقه الحعيعي

 ددا ذ والا دد  ااخدد  مددل  25-18بددال لىمددن ص   ممل تتدد او ذا دد ت  مددل طذالدد  الثنملددنتذ مالحوثددن  
 ىهللهلل مل الاتنئص لصمتن:بلا  وتو ذت الهلل ا   ا ذ  35 -26باللىمن ص   ممل تت او اللنمذال 

 هلل اكتددددد   ذبددددال حثدددد  مشددددنصهلل  المالحددددوثال ألخالددددن  التذ ا ددددول باثنبيدددد   وثددددوهلل ى قدددد  ا تالددددنط وا 
 لذواقلنل ين ي  من يل  ه التذ ا ول. 

   واهلل اكدده لذواقدده ال ين ددي  مددن  ذوثددوهلل ى قدد  بددال الم ددتوى ااقت ددنهللي وااثتمددنىي لذ دد هللىددهلل
 يل  ه التذ ا ول. 

 مددن يل  دده التذ ا ددول أيمددن اتلذددق بددمهلل اكت  لذواقدده ال ين ددي  ذتوثددهلل أدد وق بددال الددن و  واماددنل  
 .الن و  ونل  ل نلح

 :(2)(2002) دراسة علي سيد (4

أدي ال اهللادو  ذالدنلتل ض لذمدواهلل ال ين دي  ذى قد  اااتمدنء الحابديذتلد ف ىذدا ل لت صن  الهلل ا د  
 وقددهلل ذىذددا حثد  التلدد ض لذمددواهلل ال ين ددي  ذو ددنا مل أدد  لثدد  ادوع اااتمددنء الحابددي وم ددتوا ذ والتذ ا دول 

ذ مددل  دد نل العددنص   ذم دد هلل ( 400قوامتددن ) مددل الثمتددو  الهلل ا دد  ىذددا ىاادد  ىشددوائي  طالعيدد  لث  ددت
 من اذي:و نل مل لص  اتنئثتن 

                                                           

رسـالة دكتـوراغ غيـر لمياء محمود سايد  اإدرا  الشاباب للواقال السياساي دراساة تطبيقياة علاى أخباار التلفزياوما،  1-

 ( 1999)جامعة القاهرة  كلية اإلعالم،  منشورة

رســالة  علااي ساايد علااي  اعالقااة النتماااء الحزبااي فااي مصاار بااالتعرض للمااواد السياسااية فااي الراديااو التلفزيااوم ا، 2-

 ( 2002)جامعة اسيوط  كلية اآلداب، قسم اإلعالم، منشورة  ماجستير غير
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  مددل بددال الم ددنهلل  التددي يلتمددهلل ىذاتددن لأدد اهلل اللاادد  ا ددتعنء األولددا  ثددنء التذ ا ددول أددي الم تالدد
ث  ااات اددتذ وم ددنهلل  اات ددنا ذثدد  ال اهللاددوذ تذيدده ال ددح  والمثدد ت ذملذومددنتت  ال ين ددي 

 .األخا  الشخ ي أي الم تال  
  تل ضدت حثد   مل حادلذحابيدن   وشاد  الماتمدال ذملاويده بدال الماتمدال وثوهلل أ وق نات هللال 

 ل نلح الماتمال حابين . ذ ونل لذمواهلل ال ين ي  أي التذ ا ول 
  أددددي الت تاددددا  التددددأثا ات الوثهللاايدددد و الت تاددددا األواذثددددنءت التددددأثا ات المل أيدددد  ل ىتمددددنهلل أددددي

 .لتأثا ات ال ذو ي  أي الت تاا الثنللالثنايذوا

 :(1)(2003دراسة حنان جنيد )  (5

  م دهلل لي مدهللى يلتمدهلل طذالد  الثنملدنت ىذدا شدال   ااات ادت بلدا  الهلل ا   مل أ ا تتهللأت صن  
ذ ومشددن  تت  ال ين ددي  ذولثدد  نلدد  ىذددا وىددات  ال ين ددي ذلذملذومددنت ىددل العضددنين ال ين ددي  الثن  دد 

بلا  وخذ ت ذم  هلل  210قوامتن  ذوُطالعت الهلل ا   ىذا ىاا  مل ط ا الثنملنت الم     الخن  
 : تنلصممثموى  مل الاتنئص 

 األوا  الت تاداوأدي ذ م دهلل  لذملذومدنت ال ين دي  ااات ادت أدي الت تادا الثدناي  شدال   ثنءت
 م هلل  لذملذومنت الثعنأي  اللنم .  
  مل حادددددل ملدددددهللا تلددددد ض ذلو دددددنات األاالدددددنء أدددددي الم تالددددد  األولدددددا امخالن  ددددد ثدددددنءت المواقددددده

المواقده و ذ ثد  مواقده العادوات التذ ا وايد  ذامخالن  د تذاتن مواقه ال ح  الهللولي  المالحوثال لتنذ 
 .امناىي  أي الم تال  األخا  

  وم توى وىات  ومشن  تت  ال ين ي .ذلإلات اتبال تل ض الط ا  ا تالنط ى ق وثوهلل 

  

                                                           

حنااام جنيااد  اتكنولوجيااا التصااال التفاااعلي )اإلنترناار( وعالقتااه بدرجااة الااوعي السياسااي لااد  طااالب ال امعااات  -1

، العادد المجلـة المصـرية لبحـوإل اإلعـ   دراسة ميدانية علاى طاالب ال امعاات الةاصاة المصاريةا، -المصري 

 .72-1، ص ص 2003مارس -ير(.ينا18)
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 :(1)(5200وعبدالعزيز السيد) الطرابيشيدراسة مها  (6

ىذدددا الثعنأددد  ال ين دددي   ذامخالن  ددد مل أددد  تدددأثا  التلددد ض لذعادددوات الل بيددد  لصدددن  الهلل ا ددد    دددلت
ذ العدنص   والثادا محدنأظتي أدي  ذم د هلل  300قوامتدن  ىذدا ىااد  ىشدوائي الدنلتطباق  ذلذثمتدو  الم د ي 

 :تنلصمالي مثموى  مل الاتنئص  الهلل ا   وتو ذت

 مدددل حاددددل اىتمدددنهلل المالحدددوثال ىذاتددددن ذأددددي الت تادددا األوا امخالن  ددد نل ضدددنئينت الل بيددد  ثنءت 
 . م هلل  ا تعنء ملذومنتت  وملن أت  ال ين ي 

 ذ تذاتدن المالحدوثالم دهلل  لذمل أد  ال ين دي  لدهللى  أص  د ذثنءت قان  الثا    أدي الت تادا ااوا
ال دلوهللي   امخالن  د (ذ ثد  قادن  الاادل لألخالدن ذ و ANNقان  الل بي  أي الت تاا الثنايذ ث  قان  )

 .األخا أي الت تاا 
 لذ ضنئينت  نلتل ضحثممل حال  ذبال المالحوثال وأعن  لمت ا  الاوعبح نئين   هللال وثوهلل أ وق

 ونل  ل نلح الن و .  ذوهلل ث  وم توى المل أ  ال ين ي  ذامخالن   
   هلل اكتد   ذامخالن  د لذ ضدنئينت  المالحوثالبال  ثنأ  تل ض بح نئين   هللال ا تالنطوثوهلل ى ق وا 

 لذعضنين ال ين ي . 

 :(2)(2005)دراسة أميرة سمير (7

أيددددنلعاوات  ذوبدددد امص العضددددنين ااثتمنىيدددد  ذهللو  البدددد امص ال ين ددددي  لذتلدددد ف ىذدددداالهلل ا دددد   صددددهللأت
مل خ ا التأثا   ذأي التأثا  ىذا المشن    ال ين ي  لألأ اهلل ذالتذ ا واي  الم     الح ومي  والخن  

 400قوامتدددن  مدددل الثمتدددو  الم ددد ي  الهلل ا ددد  ىذدددا ىااددد  صدددن  العدددتذوطُ مادددنر ح  ددد  ال ليبهلل ا   ىذدددا
 ذ ومل لص  اتنئثتن من اذي:م  هلل 

   مثل  ذمثموى  مل المت ا ات الو يط ال ذوالمشن    ال ين ي  امى  الل ق  بال و نئل تتأث
 .ال نىذي  ال ين ي ذالمل أ  ال ين ي ذ ااصتمن  ال ين ي

   واااتخنبي ااخ نض م توى مشن    المالحوثال أي اللمذي  ال ين ي. 

                                                           

مها الطرابيشاي وعباد العزياز السايد  اتاالير التعارض للقناوات الفلاائية العربياة اإلخبارياة علاى السقافاة السياساية  - 1

 -(، يونيااو2(، العاادد)5، الم لااد )المجلــة المصــرية لبحــوإل الــرأ  العــا  دراسااة ميدانيااة ا، -لل مهااور المصااري

 .229 -191، ص ص 2005ديسمبر

أميره سمير طه  ا دور القنوات التلفزيونية المصرية الحكومية والةاصة في إدرا  أفراد الم تمل المصاري لمناا   -2

جامعاة القااهرة  كلياة اإلعاالم، رسالة دكتوراغ غير منشورة )حرية الرأي وتالير ذلك على مشاركتهم السياسيةا، 

2005 ) 
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 ي العاددوات الح وميدد  والخن دد  ضددل  تددأثا  البدد امص ال ين ددي  وبدد امص العضددنين ااثتمنىيدد  أدد
 وىذا مشن  تت  ال ين ي . ذاألأ اهلل لمانر ح    ال ليبهلل ا   ىذا

  ىذا المشن    ال ين ي  لألأ اهللذ ال ل والم توى التلذيميلمت ا ي  ىهلل  وثوهلل تأثا  مالنش. 

 :(1)(6200السيد ) دراسة عبد العزيز  (8

أي بانء وتشد ال الاوايدن ال دذو ي  لذثمتدو   ذا تتهللأت صن  الهلل ا   مل أ  هللو  ال ح  الم    
 أددي محنأظد  العددنص   الهلل ا د  ث  ددتلو  ذ2005 احددو المشدن    أددي اااتخنالدنت ال ئن ددي  للدن  ذالم د ي 

 :من اذياتنئثتن  لص مل ذ و م  هلل  400ىذا ىاا  ىشوائي  طالعي  مل الثمتو  قوامتن 

 م ددنهلل  لذملذومددنت األوا  أددي الت تاددا ملددن ذ ثددنءت م ددنهلل  اات ددنا الثملددي والشخ ددي 
ال ضدنئينت الل بيد   باامن ثنءتذال ين ي  لهللى الثمتو ذ تذاتن ال ضنئينت وال ح  الم    

 وشال   ااات ات أي الت تاا الخنمس. ذ أي الت تاا ال االهامخالن   
  ثتتدددن لعضدددي  أدددي ملنل الم ددد    امىددد  ااخ دددنض هلل ثددد  ثعددد  المالحدددوثال الم دددهللاقي  و دددنئل

 لنات العضي .امخالن   معنبل ا نهلل  ثعتت  الملنلث  ال ضنئينت الل بي   ذاااتخنالنت ال ئن ي 
   بدددال  دددل مدددل هلل ثددد  مانقشددد  المالحدددوثال لذملنلثدددنت ال دددح ي  لعضدددي   يددد ا تالنطوثدددوهلل ى قددد

 ااتت  لذمشن    النلت و ت أاتن. و  ذ اااتخنالنت ال ئن ي
 صددد  األكثددد  تل ضدددن  لذت طيدددد   ذواألىذددددا تلذيمدددن   ذواألكبددد   دددان   ذالدددن و  لوضدددحت الهلل ا ددد  لل

 ال ح ي  ل اتخنالنت ال ئن ي .

 :(2)(2006دراسة غادة صقر ) (9

التل ف ىذا مدهللى تدأثا  ال دحنأ  المطبوىد  أدي توثيده العد ا  اااتخدنبي بلا   لت صن  الهلل ا  
م د هلل ذ  200الهلل ا   ىذا ىاا  قوامتدن  العتذوطُ  2005لذم ل  الم     أي اااتخنالنت الب لمناي  للن  

 ومل لص  اتنئثتن من اذي:ذ اللاا  المتنح  ل ذوا    ( الن تخهللا  -المحنأظ  هللمينط )حض 

                                                           

عبااد العزيااز الساايد عبااد العزيااز  ادور الصااحر المصاارية فااي تشااكيل ات اهااات ال مهااور نحااو المشاااركة فااي  - 1

المـتتمر العلمـي السـنو  دراساة ميدانياة علاى عيناة بمحافظاة القااهرةا فاي   - 2005النتةابات الرئاسية سبتمبر

 -305( ص ص 2006ية اإلعالم، ماايو )جامعة القاهرة  كل1، جالثاني عشر اإلع   وتحديث المجتمعات العربية

363 . 

غادة موسى صقر  االعالقة بين التعرض للصحافة المطبوعة ومشاركة المرأة السياساية فاي النتةاباات البرلمانياة  - 2

في: المتتمر العلمـي السـنو  الثـاني عشـرع اإلعـ   وتحـديث المجتمعـات  دراسة ميدانيةا، 2005المصرية لعام 

 .917 - 841(، ص ص 2006القاهرة  كلية اإلعالم، مايو  )جامعة1العربيةعج
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  مدددهلل ىذاتدددن المددد ل  تالتدددي ت دددتخهللمتن وتل امى ميددد ت دددهلل ت العادددوات ال ضدددنئي  قنئمددد  الو دددنئل
الحابيد ذ  ال دح  العوميد ذ ثد  الملذومدنت ال ين دي ذ تذاتدن ال دح   م نهلل  لذح وا ىذدا

 ال ح  الم تعذ .  ولخا ا  
  وىدد  لثادنء أتدد   اااتخنالدنت الب لمنايدد بددال تلد ض المدد ل  لذ دحنأ  المطب ا تالنطيد  وثدوهلل ى قدد 

 .ومشن  تتن النلت و ت أاتن
  ال    ىنم .  المالحوثنت  ي  لهللىوالمشن    ال ينذم توى الوىي ال ين ي باخ نض 

 : (1)(2006دراسة نائلة عماره )  (10

 ذالم  ي أي تش ال ملن ف واتثنصنت الثمتو   امى  ا تتهللأت صن  الهلل ا   مل أ  هللو  و نئل 
ىذدا ىااد  ىشدوائي  ذ وتد  تطبيعتدن أدي العدنص   الكبد ى  2005احو اااتخنالنت ال ئن ي  الم     ىن  

 من اذي: الهلل ا   بلاتن  ومل لص  الاتنئص التي تو ذتذ م  هلل  400قوامتن طالعي  مل الثمتو  

  ت ف الم دنهلل  التدي النخذوثوهلل أ وق بال المالحوثال أي م توى ملن أت  واتثنصنتت  ال ين ي
أدي اتثنصدنتت  احدو باثنبيد   الح وميد  لكثد  امىد  و دنئل  نلملتمهللال ىذاولايلتمهللول ىذاتنذ

 .الل س الملتمهللال ىذا ال ح  الحابي  والم تعذ ذاللمذي  اااتخنبي 
   ىذا م دتوى المل أد   ذىذاتنواوع الو اذ  التي يلتمهلل ذلمالحولاوع ا ي ىهلل  وثوهلل تأثا  لمت ا

 .وشهلل  ااتثن  احو اللمذي  اااتخنبي  ذ من ا توثهلل ى ق  بال م توى المل أ ذ النااتخنالنت
  لكثدددد  مل أدددد   ذونوي الم دددتوى ااقت ددددنهللي الم ت ددده ذلل األىذددددا تلذيمددددن  بلدددا  لشدددن ت الهلل ا دددد

 النلعضنين ال ين ي  واااتخنبي . 

 :(2)(2006دراسة عبدهللا الزين ) (11

مهللى أنىذي  و نئل اات نا أدي هللىد  المشدن    ال ين دي  لذمد ل   لذتل ف ىذاالهلل ا    صهللأت صن 
شددمذت  ذم دد هلل  85قوامتددن ذددا ىاادد  ىشددوائي  ى ذصددن  الهلل ا دد  أددي اللن ددم   ددالنء ولث  ددتاليمايدد ذ 

مثموىد  مدل الاتددنئص بلدا  واللدنم ت أدي العطددنع الح دوميذ وخذ دت ذوالملذمدنت ذطنلالدنت الثنملدنت
 تن: لصم

                                                           

نائلااة إبااراهيم عمااارة ا دور وسااائل اإلعااالم فااي تشااكيل معااارو وات اهااات ال مهااور المصااري نحااو النتةابااات  - 1

المــتتمر العلمــي الســنو  الثــاني عشــر اإلعــ   وتحــديث المجتمعــات ا ، فااي  2005الرئاسااية فااي مصاار ساابتمبر

 .303 -257( ص ص 2006عة القاهرة  كلية اإلعالم، مايو)جام1، جالعربية

مجلـة  دراساة ميدانياةا، -عبد هللا يحيى الزين ا دور وسائل التصاال فاي دعام المشااركة السياساية للمارأة اليمنياة  - 2

 . 415 -323، ص ص 2006(، يناير 82، العدد )دراسات يمنية
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  م دهلل  تلتمدهلل ىذيده المالحوثدنت لذح دوا ىذدا الملذومدنت األولدا  ثنء التذ ا ول أدي الم تالد 
 الم تال  األخا  . ال ين ي ذ تذي  ال ح  المطبوى  أي الم تال  الثناي ذ وامناى  أي 

   ولل صدن  الو دنئذتهللى  ذو نئل اات نا اليماي  أي هللىد  المشدن    ال ين دي  لذمد ل ضل  تأثا
 الاظ   التعذاهللي  لهللو  الم ل   أ  وم بي . 

 ىذدا ال دذو  ال ين دي  ذام ءوالد ذواأل دهللقنء ذاأل د   بطدن  قو  تأثا  اات نا الشخ ي أي
 .امى  معن ا  بو نئل  لذم ل 

  لمشن    ال ين ي  لذم ل  اليماي  الش ل ىن .ذ وال ين يم توى الوىي ا ضل 

 :(1)(2007دراسة محمد رضا) (12

ال ين ددي  النلمل أدد   ذالمطبوىدد  وااات اددتختالددن  ى قدد  التلدد ض لذ ددحنأ  اصددن  الهلل ا دد    ددلت
ي لم دح المضدمول الخدنش الملنلثد  امى مدىذا ماتص الم دح لذشالنا الثنملي الم  يذ واىتمهللت 

ىذددا  ذت  تطبيعتدناا دتبينل وىذا ا ددتمن  ذوالعضدي  الل اقيد  ذ ت الهلل ددتو   ال دحنأ  وااات ادت لذتلدهللي
 تن: لصممثموى  مل الاتنئص بلا  وتو ذت صن  الهلل ا  م  هلل ذ400 قوامتنىاا  مل الشالنا الثنملي 

 والمل أدددد  ال ين ددددي  لددددهللى  ذىددددهلل  وثددددوهلل ى قدددد  بددددال التلدددد ض لذ ددددح  المطبوىدددد  وااات اددددت
 لمالحوثال. ا
  بثمددددنلي  حاددددل  ددددنل ذوااات اددددت ذااخ ددددنض م ددددتوى تلدددد ض المالحددددوثال لذ ددددح  المطبوىدددد

 .لك  الو اذتال ن  تل ضت  متو ط
  المختذ  لش نلتن وم توينتتن.ال ين ي   المالحوثال أي اللمذي مشن    ااخ نض م توى 
   أي تشدثيه الشدالنا واأل د  ذ والمهلل  د ذ والثنملد ذ وهللو  اللالدنهلل ذ ذامىد  و دنئل  هللو ضل

 .ىذا المشن    ال ين ي 

 

 

                                                           

وعاااة واإلنترنيااار بمساااتو  المعرفاااة السياساااية للشاااباب محماااد رحاااا حبياااا  اعالقاااة التعااارض للصاااحافة المطب - 1

 (. 2007)جامعة القاهرة  كلية اإلعالم،  رسالة ماجستير غير منشورة المصريا،
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 :(1)(2007راسة وديع العزعزي )د  (13

 امىد  وهللو  و دنئل  ذى الدوىي ال ين دي لطذالد  الثنملدنتقينس م تو بلا  نلهلل ا  صنص  لت
ذالد  الثنملدنت اليمايدد  وقدهلل ُاث  دت الهلل ا دد  ىذدا ىااد  ىشدوائي  مددل طأدي تشد ال صدنا الددوىيذ 

 : تنلصممثموى  مل الاتنئص بلا  وخذ ت ذم  هلل  600قوامتن الح ومي  
  معدهللا  اىتمددنهللص   ش  ا ت دنع ذأددي تشد ال الدوىي ال ين دي لذشددالنا امىد  ضدل  هللو  و دنئل

 لذح وا ىذا الملذومنت ال ين ي .ىذاتن  م نهلل  
  نملي أددي متناللدد  التددي يلتمددهلل ىذاتددن الشددالنا الثدد امى ميدد ثددنء التذ ا ددول أددي معهللمدد  الو ددنئل

 المواهلل ال ين ي ذ تذيه ال ح ذ ث  امناى .
  التددددي يلتمددددهلل ىذاتددددن الشددددالنا الثددددنمليقنئمدددد  الم ددددنهلل  ذت ددددهلل ت العاددددوات ال ضددددنئي  الل بي 

ثددد  ال دددح   والدددام ءذاأل دددهللقنء  لذح دددوا ىذدددا الملذومدددنت ال ين دددي ذ تذاتدددن امات ادددتذ ثددد 
 .الح ومي 

 ا ت نع م توى ااصتمن  ال ين ي والمشن    ال ين ي  لهللى المالحوثال. 
  المختذ دد   امىدد  بددال ملددهللا التلدد ض لو ددنئل بح ددنئي   ىددهلل  وثددوهلل ى قدد  ا تالددنط نات هللالدد

أد  ال ين دي  وم دتوى المل  ذوبدال حثد  المشدن    ال ين ي  ذومعهللا  ااىتمدنهلل ىذاتدن مدل انحيد 
 لهللى الشالنا الثنملي.

 :(2)م(2008دراسة صفا فوزي ) (14

 ذواات ددنا الشخ ددي ذ ددلت صددن  الهلل ا دد  الددي التلدد ف ىذددا هللو   ددل مددل اات ددنا الثمددنصا ي 
ب  دل باااتخنالدنت المحذيد   الدنلتطباق ىذداذأي التأثا  ىذدا لامدنط المشدن    ال ين دي  لذشدالنا الثنملي

وقددهلل لث  ددت صددن  الهلل ا دد  ىذددا ىاادد  ىشددوائي  ح  دديه مددل طدد ا ثنملدد  العددنص   قوامتددن   ذ2008
 تن:لصمئص وتو ذت صن  الهلل ا   الي مثموى  مل الاتن ذت اللذمي  والاظ   م  هلل  تمثل الكذين ذ(430)

   لأددد اهلل مل حاثنىتمدددنهلل األخددد ىذت ددوق ال دددح  العوميددد  ىذددا  دددل و دددنئل اات دددنا الثمنصا  دد
 .وال ين ي  امخالن   لمتنالل  المضنمال  ىذاتن اللاا 

                                                           

، المركاز مجلة شتون العصـرا، دور اإلع   في تشكيل الوعي السياسي للشباب اليمني وديل محمد العزعزي  ا - 1

 . 52 -5، ص ص 2008ديسمبر  -(، اكتوبر31اليمني للدراسات الستراتي ية، العدد )

صفا فوزي  اتالير كل من التصال ال ماهيري والشةصي على النتماءات الحزبية والمشااركة السياساية لطاالب  - 2

، العادد مصـرية لبحـوإل اإلعـ  المجلـة ال ا،2008ال امعات المصارية باالتطبيع علاى النتةاباات المحلياة إبريال 

 . 299 -191، ص ص 2008يونيو  -(، إبريل 30)
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  منصا  دددد  وال ين ددددي  أددددي و ددددنئل اات ددددنا الث امخالن  دددد التلدددد ض لذمضددددنمال بثمددددنلي  اددددسث
 .المشن    ال ين ي  التي يمن  تن لأ اهلل اللاا ىذا ملظ  لامنط ذوممن    اات نا الشخ ي

  المختذ  . ااخ نض م توى ممن    المالحوثال ألامنط المشن    ال ين ي 
  ىذددا  األ دد  ذ ثدد  اا ددهللقنءذ أددنألحااا ال ين ددي ذقددو  تددأثا  ثمنىددنت اااتمددنء وأددي معددهللمتتن

 .الموق  الحابي وال ذو  ال ين ي ألأ اهللصن
  يه )الثمددنصا ي ىذددا ملددهللات اات ددنا ال ين ددي الشددع ذالهلليموش اأيدد محهللوهلليدد  تددأثا  المت ادد ات

 .وىذا لامنط مشن  تت  ال ين ي  والشخ ي( لذط ا

 : (1)(2008دراسة أميرةسمير ) (15

 لت صن  الهلل ا   الي التل ف ىذا التأثا ات ال ين ي  ل ىتمنهلل ىذا العاوات ال ضنئي  الم     
 ذوصدل صدن  التدأثا ات  دذبي  ذلذح وا ىذا ااخالدن  والملذومدنت ال ين دي  ذ  م نهلل والل بي  الخن  

بتدددأثا ات ااىتمدددنهلل ىذدددا  ذونلددد  مدددل خددد ا معن اددد  صدددن  التدددأثا ات ذل  تثمددده بدددال ااثادددال ذل  ااثنبيددد 
أدي  ذ( م د هلل 400) وقهلل اث  ت صن  الهلل ا   ىذا ىاا  ىشوائي  طالعي  قوامتن ذااخ ى  امى  و نئل 

 ذو نل مل لص  اتنئثتن من اذي:محنأظ  العنص  

    يلتمددهلل ل ن ددي  م ددنهلل األولددا  أددي الم تالدد  ذوالل بيدد  الخن دد  ذثددنءت ال ضددنئينت الم دد  
لذح دددوا ىذدددا ااخالدددن  والملذومدددنت ال ين دددي ذ تذاتدددن العادددوات الم ددد     ذىذاتدددن اأددد اهلل اللااددد 

أدددي الم تالددد  م دددتعذ ذ ثددد  ااات ادددت لحابيددد  والالح وميددد ذ ثددد  ال دددح  العوميددد ذ ثددد  ال دددح  ا
 .الخنم   وااخا  

    اتمثددل أددي ا ددنهلل   ذ ااثنبيددن  هللو ا   ين ددين  ماهللوثددن   ذيدد  الخن دد والل ب ذتمددن س العاددوات الم دد
اتمثدددل أدددي تعذادددل ال نىذيددد   ذ و دددذبين  والثعددد  ال ين دددي  ذوااصتمدددن  ال ين دددي ذالمل أددد  ال ين دددي 
 .ممن يحهلل مل المشن    ال ين ي  لذثمتو  مل الثا ال ذال ين ي  الهللاخذي 

  ل ين ددي ااصتمددن  ا ذت المل أدد  ال ين ددي أددي متو دد  هلل ثددنبح ددنئي   وثددوهلل أدد وق نات هللالدد
 ذوالل بيد  الخن د  ذبال المثموىنت الملتمهلل  ىذا العاوات الم     ذال نىذي  والثع  ال ين ي 

وتذدد  الملتمددهلل  ىذددا  ذالم دد    الح وميدد  وبددال  ددل مددل المثموىددنت الملتمددهلل  ىذددا العاددوات

                                                           

أمياارة ساامير طااه  ا التاااليرات السياسااية للقنااوات الفلااائية المصاارية والعربيااة الةاصااة فااي إطااار المسااؤولية  - 1

ة القااهرة  )جامعا1، جالمتتمر العلمي الـدولي الرابـع عشـر: اإلعـ   بـين الحريـة والمسـ ولية الجتماعيةا، في 

 . 181-133( ص ص 2008كلية اإلعالم، يوليو



14 
 

ونلدددد  ل ددددنلح الملتمددددهللال ىذددددا العاددددوات الم دددد    والل بيدددد   ذوااات اددددت ذال ددددح  العوميدددد 
 .الخن  

 :(1)(2009دراسة عبدالحكيم مكارم) (16

أدددي تكدددو ل الدددوىي ال ين دددي لدددهللى الشدددالنا  امىددد  ا دددتتهللأت صدددن  الهلل ا ددد  مل أددد  هللو  و دددنئل 
بلا  م  هلل ذ وتو ذت الهلل ا   400ىاا  مل ط ا الثنملنت اليماي  قوامتن ىذا النلتطباق  ذالثنملي

 تن: لصممثموى  مل الاتنئص 

  ا ت ددنع م ددتوى اصتمددن  الشددالنا الثددنملي المتناللدد  العضددنين ال ين ددي  الل بيدد  والهللوليدد  والمحذيدد ذ
 مل مواهلل ين ي .  امى  وتل ضت  لمن تعهللمه و نئل 

   متتن العادوات التذ ا وايد  قنئمد  الم دنهلل  التدي يلتمدهلل ىذاتدن وأدي معدهلل امىد  ت هلل ت و دنئل
ال اهللاددوذ ثدد  امات اددتذ باامددن الشددالنا الثددنملي لمل أدد  العضددنين ال ين ددي ذ تذاتددن ال ددح ذ ثدد  

 ذ أينلم اتا األخا  .ءام الو  ذواأل هللقنء ذاأل    ثنء لأ اهلل
   لذمل أدد  ال ين ددي  الددنمهلل ا  ال ين ددي وال ددذو  ال ين دديذ باامددن ا باثنبيدد   ا تالددنطوثدوهلل ى قدد

 . امى  توثهلل ى ق  بال المل أ  ال ين ي  وملهللا التل ض لو نئل 
  وال دددذو   لادددوع أدددي م دددتوى الدددوىيبدددال المالحوثااالدددنخت ف مت ا ابح دددنئين   توثدددهلل أددد وق هللالددد

 ل نلح الن و .  ال ين ي

 :(2)(2010دراسة محمد الفضلي) (17

أدي تشد ال الد لي  ذالتلد ف ىذدا هللو  العادوات ال ضدنئي  الكو تيد  الخن د بلدا  الهلل ا د  صن  لت 
ال ين ي لذمواطل الكو تي احو العضنين ال ين ي  المحذي ذ و نا مل أ  مهللى اىتمنهلل الثمتو  ىذا صن  

تثن  العضنين ال ين ي  المحذيد ذ وقدهلل  ذوبانء  ليه ال ين ي  م هلل  لذح وا ىذا الملذومنتذالعاوات 
لىمددن ص   ( م د هلل ذ ممدل تبذد 1124تد  تطبادق صدن  الهلل ا د  ىذددا ىااد  ىشدوائي  مدل المدواطاال قوامتددن)

 تن: لصممثموى  مل الاتنئص بلا  الهلل ا   وخذ ت ا  أأكث ذ  20

                                                           

دراسة ميدانية  -عبد الحكيم عبد هللا مكارم  ا دور وسائل اإلعالم في تكوين الوعي السياسي لد  الشباب ال امعي  - 1

 )معهد البحوث والدراسات العربية  قسم الدراساات رسالة ماجستير غير منشورة على طالب ال امعات اليمنيةا،

 (2009اإلعالمية، 

محمد سلطام الفللي  ا دور القناوات الفلاائية الكويتياة الةاصاة فاي تشاكيل الارأي السياساي للماواطن الكاويتيا  - 2

 (2010) جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا   كلية اإلعالم،  رسالة ماجستير غير منشورة
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  وثال لتنذ وت ضال المالح ذمل حال ا ال  مشنصهلل  ذالم تال  األولا الكو تي  ت هلل  قان  الوطل
 .أي الم تال  الثنلث  TVتذاتن قان  ال ليذ ث  قان    وا 

  أي لوقنت األامنت ذااهللاهلل اىتمنهلل الثمتو  ىذا قاواته الم ضذ. 
 حدوا العضدنين  ذللبت العاوات الخن   هللو ا  متمن  أدي تشد ال الد لي ال ين دي لذمدواطل الكدو تي

 ال ين ي  المحذي .

 : (1)(2011دراسة مجيب الشميري )  (18

 امخالن  دد الهلل ا دد  مل أدد  طبيلدد  الل قدد  بددال التلدد ض لبدد امص الدد لي أددي العاددوات  صددن  ا ددتتهللأت
ىذددا  الهلل ا دد وتأثا صددن ىذددا المشددن    ال ين ددي  لددهللى الشددالنا الثددنملي اليمادديذ وقددهلل اىتمددهللت  ذالل بيدد 

تددد  تطبيعتدددن ىذدددا ىااددد  ىشدددوائي  ماتظمددد  مدددل الشدددالنا  ذوا دددتمن   ا دددتبينل ذلهللاتدددي تحذادددل المضدددمول 
 تن: لصممثموى  مل الاتنئص بلا  وخذ ت صن  الهلل ا   ذم  هلل  400الثنملي قوامتن 

   الشدددد ل خددددنشذامخالن   و  الشدددد ل ىددددن ذا ت ددددنع ا ددددال  مشددددنصهلل  المالحددددوثال لذعاددددوات ال ضددددنئي 
لأ اهلل ىاا  الهلل ا  ذ تذاتن ( مل %97.3)ا ال  المشنصهلل  ذوحظات قان  الثا    ذ(%100با ال )

 وقان  الح  .  BBCمه وثوهلل قهلل  مل المانأ   مل قان   ذ(%94.5با ال ) ذقان  الل بي 
 ذالل بيد  امخالن  د وهللواأده تل ضدت  لذعادوات  ذمل حادل ملدهللات ذوثوهلل ت نوت بال المالحوثال 

 ل لي. الانثم  ىل التل ض لب امص ا ذوال ذو ي  ذوالوثهللااي  ذوالتأثا ات المل أي 
 ثدد   ذ(%73.8با ددال ) ذثددنء الت ددو ت أددي معهللمدد  لاشددط  المشددن    ال ين ددي  لددهللى المالحددوثال

والمشددددن    أددددي حضددددو  ال لنليددددنت  ذ(%69با دددال ) ذالحدددوا  والاعددددن  ال ين ددددي مدددده األخدددد  ل
 . (%50.3با ال ) ذال ين ي 

  المل أد   ذبدال التلد ض لبد امص الد لي أدي العادوات محدل الهلل ا د  و دل مدلباثنبيد   وثوهلل ى قد
 ااصتمن  ال ين يذ والاي  احو المشن    ال ين ي . ذ ال ين ي 

 

 

 

                                                           

ت اإلخبارياة العربياة فاي تادعيم المشااركة السياساية لاد  م يا حازم الشميري  ا دور برامج الرأي في الفلاائيا - 1

 (2011)جامعة القاهرة  كلية اإلعالم،  رسالة دكتوراغ غير منشورةطالب ال امعاتا، 
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 :(1)(2011دراسة طه نجم وأنور الرواس ) (19

ممثذ   الثهللاهلل  امى  لو نئل  ذ  هلل الل ق  بال تل ض الشالنا اللمنايبلا  الهلل ا   صن   لت
الدددنلتطباق ىذدددا ىااددد  ىشدددوائي  مدددل طددد ا وطنلالدددنت ثنملددد   ذوم دددتوى المل أددد  ال ين دددي  ذات ادددتالنم

 تن : لصمذ وتو ذت صن  الهلل ا   بلي مثموى  مل الاتنئص م  هلل  400ذ قوامتن ال ذطنل قنبوس

 ضددمل المواقدده املكت وايدد  الم ضددذ  لددهللى الشددالنا  ذثددنء موقدده الثا دد   اددت أددي الت تاددا األوا
ثدد   بذ  اللمنايدد  أددي الت تاددا الثددنايذوقدده ال دداذيدده م لدد  الموضددوىنت والعضددنين ال ين ددي ذلمتنال
 ه الل بي  ات. موق

 ىوامدددل متدددناللتت   لصددد مدددل  ذلل اع دددنل الملذومدددنت ال ين دددي  لدددهللى الشدددالنا وضدددحت الهلل ا ددد ل
أضدد   ىددل ذالمل أيدد  أددي المثددنا ال ين ي لل المواقدده تشدداله احتينثددنتت و  ذكت وايدد لذمواقدده امل

 .هللو صن أي ىمذي  التاشئ  ال ين ي 
 ت نىذيددددد ذ والم دددددهللاقي ذ والثددددد ل  أدددددي ملنلثددددد  العضدددددنين ال ين دددددي ذ وىددددد ض وثتدددددنت الاظددددد  ال

المختذ دد ذ ثددنءت ضددمل لصدد  ل ددالنا ت ضددال المالحددوثال لشددال   امات اددت  م ددهلل  لذح دددوا 
 ىذا الملذومنت ال ين ي .

 تذاتددددن العضددددنين  ذ ين ددددي  الهللاخذيدددد  اصتمنمددددنت الشددددالنات ددددهلل  العضددددنين البلددددا  اشددددن ت الاتددددنئص
 ث  ااقذيمي .  اللنلمي ذ

 :(2)(2012البريهي )و  دراسةالصوفي (20

الشدددالنا الثدددنملي  التدددي اىتمدددهلل ىذاتدددن ملذومدددنتالم دددنهلل   التلددد ف ىذددداالهلل ا ددد   صدددن  ا دددتتهللأت
الهلل ا دد  أددي لمنادد  اللن ددم  تدد  تطباددق قددهلل و    ثددو ات ال بيدده الل بددي وتطو اتتددنذلمتناللدد  لخالددن ذاليماددي
بلددا  الهلل ا دد وتو دذت ذم  هلل  250قوامتددن  ذثنملدنت اليمايدد ىشدوائي  مددل طدد ا ال ىذا ىاادد ذ دالنء

 تن: لصممثموى  مل الاتنئص 

                                                           

طه ن م وأنور الرواس  ا العالقة بين تعرض الشباب العماني لوسائل اإلعالم ال ديدة ومستو  المعرفاة السياساية  - 1

، ص ص 2011(، 4العادد ) ُعماام، ،مجلـة دفـاتر القـانون نة مان مساتةدمي النترنارا،دراسة ميدانية على عي -

46- 85 . 

 خالد الصوفي وعلى البريهي  امصادر معلومات الشباب اليمني لمتابعة أخبار لورات الربيل العربي وتطوراتهاا، - 2

 - 17، ص ص 2012يونياو  -ابريال(، 45، المركز اليمناي للدراساات الساتراتي ية، العادد )مجلة شتون العصر

46. 
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  لذاتدن المالحوثواذ مدل حادل اىتمدنهلل شا  اليماي  أي الم تال  األولا امخالن   ثنءت ال ضنئينت
حدددوا ثدددو ات ال بيددده الل بددديذ تذاتدددن م دددنهلل   ذوالملذومدددنتىذدددا األخالدددن    م دددنهلل  لذح دددوا

 .اات نا الشخ يذ ث  العاوات اليماي  الخن   أي الم تال  الثنلث 
 ذم اتددا متددأخ   أدديالح وميدد  )التذ ا وايدد  وامناىيدد  وال ددح ي (  و ددنئل امىدد   اليمايدد ثنءت 

وا لذح د م دنهلل لو مدل حادل اىتمدنهللص  ىذاتدن   ذ واءمل حال حث  تل ض المالحوثال لتدن
 . حوا ثو ات ال بيه الل بي لملذومنتىذىن

  امناىنت ذو شاددد  اليمايددد  امخالن  ددد لل الدددن و  لكثددد  اىتمدددنهللا  ىذدددا ال ضدددنئينت  الهلل ا ددد  شددد ت
مددل اماددنلذ ولل نوي الددهللخل الم ت دده لكثدد  اىتمددنهللا  ىذددا مواقدده التوا ددل ااثتمددنىي  ذاليمايدد 

 ذوال دددددح  اليمايددددد  الحابيددددد ذولل  ثي دددددي التلددددد ض لكثددددد  اىتمدددددنهللا  ىذدددددا المواقددددده املكت واي 
 التل ض. ذمل اظ ائت  متو طي وماخ ضيومواقه التوا ل ااثتمنىي ذواألصذي 

 ثانياا: الدراسات األجنبية:

 :jaffe(1994)(1)جيف دراسة (21

ذ الت نىذي و ذالثمنصا    امى  و نئل ا تخهللا  الثمتو  اام   اذ تانولت صن  الهلل ا   الل ق  بال
الددنلتطباق ىذددا ىاادد  مددل الثمتو قوامتددن  ذال ين ددي  م ددنهلل  لذملذومددنتذ وتددأثا  نلدد  ىذددا مشددن  تت  

 تن: لصمىهللهلل مل الاتنئص بلا  وخذ ت الهلل ا   ذم  هلل  1200

  والمشددددن     ذلظتدددد وا م ددددتوينت لىذددددا مددددل الك ددددنء  ذالت نىذيدددد  امىدددد  لل م دددتخهللمي و ددددنئل
 .ال ين ي 

 أدددددي ت ااددددد  المواقددددد   دددددنص  ذوالت نىدددددل ال ين ي ذلل ا دددددتخهللا  الكمبادددددوت   و ددددداذ  لذتوا دددددل
وح دداص  ىذددا ممن  دد  اللمددل ال ين ددي الشدد ل  ذوااتثنصددنت ال ين ددي  ال ددذبي  لددهللى المددواطاال

 لكب .

 

 

                                                           

1-J. Michael Jaffe: Interactive Mass Media and Political Participation, Presented at the 

Annual Conference of the Midwest Association for Public Opinion Research 

(MAPOR), November 1994. 
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 :(1)(2003وأخرون ) peerدراسة بير  (22

ىذددا المشددن    ال ين ددي  لذمددواطاال  ذالحهللاثدد  امىدد  الهلل ا دد  تعاددي  تددأثا  و ددنئل  صددن  ا ددتتهللأت
مددل ثميدده الوايددنت  ذىشددوائين     اختين صددنتدد م دد هلل ذ37.000ىاادد  قوامتددن ىذددا تددناألمدد   االذ وتدد  تطبيع

 تن: لصممثموى  مل الاتنئص بلا  الهلل ا   ذوخذ ت صن األم   ي 

   لكثدد  مددل المددنهلل   ذىذددا ال ددذو  ال ين ددي لذانخددالانل ددحنأ  االكت وايدد ذ والمطبوىدد ذ تددسث
 التذ ا واي . امخالن   

   ا المشن    ال ين ي  لذمواطاال متو  .ىذ ذي الش ل ىن امى ملل التأثا 
  وثددددوهلل أدددد وق أددددي م ددددتوى المشددددن    ال ين ددددي  لذمددددواطاال الددددنخت ف لمددددنكل ااقنمدددد  والموقدددده

 الث  اأي لكل واي . 

 :kensk (2006)(2)دراسة كنسك  (23

لذح ددوا ىذددا الملذومددنت  كم ددهلل تلدد ض الثمتو لإلات اتالل قدد  بددال  مل أدد  صددن  الهلل ا دد  ا ددتتهللأت
ذ وتدددأثا  نلددد  ىذدددا ملدددنأت  ومشدددن  تت  ( Annenberg)لامبددد جال ئن دددي  أدددي  المتلذعددد  النااتخنالدددنت

 2000الهللا    ىذا ىاا  ىشدوائي  مدل المدواطاال قوامتدن  ُلث  توقهلل  النلت و ت أي تذ  اااتخنالنتذ
 و نل مل لص  اتنئثتن من اذي:م  هلل 

   حددددددددوا اااتخنالددددددددنت  ذلذملذومددددددددنت كم ددددددددهلل ااات اتبددددددددال ا ددددددددتخهللا   ا تالددددددددنطوثددددددددوهلل ى قدددددددد
 ااصتمن  ال ين ي لهللي الانخبال.توى الوىي و ا ت نع م و ذال ئن ي 

  لملذومددنت لإلات ادت  م ددهلل  لذح ددوا ىذىن تلدد ض المالحددوثالبااباثنبيد   ا تالددنط وثدوهلل ى قدد
 ذومشن  تت  النلت و ت أاتن.الخن   النااتخنالنت ال ئن ي 

 

 

                                                           

1-Limor Peer, Edward C. Malthouse and Bobby J. Calder: Estimating the effect of news 

media consumption on political participation, Paper presented at the 2003 Annual 

Meeting of the American Political Science Association, Philadelphia, PA, August 

27-31, 2003.  

2-Kate Kenski and Natalie Jomini Stroud: Connections Between Internet Use and 

Political Efficacy, Knowledge and Participation, Journal of Broadcasting & 

Electronic Media, Vol. 50, No.2,June 2006, pp. 173–192 
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 : (1)(2006وأخرون ) Hwanjدراسة هوانج  (24

مشدددن    ال ين دددي  المانصضددد  أدددي ت لادددل ال ذااات ادددتمل أددد  تدددأثا  ا دددتخهللا  بلدددا  صدددهللأت الهلل ا ددد 
حاددل   ددات الهلل ا دد  ىذددا مل أدد  مددن بنا  ددنل ذالددنلتطباق ىذددا الحدد ا اام   يدد  ىذددا الل اق ذلذحدد وا

ىدل ط  دق  ذمانقشد  العضدنين ال ين دي بلدا  اذثئدول  ذنل  دمي امى مالانس النال ا ا تالطدول بو دنئل 
و دنل مدل  ذمل الملن ضال ال ين اال ذ307ااات اتذ وقهلل ت  اث اء الم ح ىب  شال   ااات ات للهللهلل 

 اتنئص صن  الهلل ا   من اذي:  لص 

  ااهلل مل أنىذي   ذوقان  لذاعنشنت ال ين ي  ذااات ات  م هلل  لذملذومنت المالحوثال لل ا تخهللا
 األاشط  ال ين ي  المانصض  لذح وا. 

  ناددت حاددل ذمددل المالحددوثال ىبدد وا ىددل مانصضددتت  لذحدد ا اام   يدد  ىذددا الل اق %86لل 
 ال ين ي . األحهللال  الشأل ذنل  مي امى مو نئل  ت و  من مه ذتمنمن   مخنل  ل اءص  

 : Calenda & Meijer(2007)(2)دراسة كاليندا وميجر  (25

شدد نا أل ممن  ددتت بلددا  قددهلل لهللى ا ددتخهللا  الشددالنا لإلات اددت ا ددتتهللأت الهلل ا دد  مل أدد  مددن بنا  ددنل 
وا ددالناينذ وصولاددهللاذ ىذددا ذصددن  الهلل ا دد  أددي  ددل مددل ايطنلين لث  ددتوقددهلل ذ ثهللاددهلل  مددل المشددن    ال ين ددي 

 : مثموى  مل الاتنئص لصمتن من اذيبلا  وخذ ت ذم  هلل  2163قوامتن  الشالناىاا  ىشوائي  مل 

 مدددددل  ثهللادددددهلل امنط ممن  دددددتتمألو ذا دددددتخهللا  المالحدددددوثال لإلات ات وثدددددوهلل ى قددددد  ا تالنطيددددد  بدددددال
 .المشن    ال ين ي 

 أددي ىمذيدد   متمددن  هللو ا   تددسهلليتاالمددن  ذالتعذاهلليدد  و ددنئل اات ددنالل بلددا  الهلل ا دد  اتددنئص لشددن ت
 ااات ات. مل خ ا ثناا الو نئل اات نلي  الت نىذي بلا  ذالمشن    ال ين ي  لذشالنا

 

 

                                                           

1-Hyunseo Hwang, Michael Schmierbach, Hye-Jin Paek, Homero Gil de Zuniga and 

Dhavan Shah:Media Dissociation, Internet Use, and Antiwar Political Participation: A 

Case Study of Political Dissent and Action Against the War in Iraq, MASS 

COMMUNICATION & SOCIETY, Vol. 9, No. 4 , 2006, pp. 461-483. 

2-Davide Calenda and Albert Meijer: Young people, The Internet and Political 

Participation Findings of a web survey in Italy, Spain and The Netherlands, paper 

was discussed at the University of Florence, October 2007. 
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 : Cantijoch(2008)(1)دراسة كانتوش وأخرون  (26

العهلليمدد   امىدد  أددي و ددنئل   ذالهلل ا دد  مل أدد  تددأثا  التلدد ض لذملذومددنت ال ين ددي صددن  ا ددتتهللأت
 دددتخهللمت الهلل ا ددد  أدددي المثتمددده ام دددالنايذ وا ذىذدددا األامدددنط المختذ ددد  لذمشدددن    ال ين دددي  ذوالحهللاثددد 
ح دا هلل ثد  محتواصدن ال ين ديذ  مدن لهللخذدت  امىد  التلد ض لو دنئل  ُ دا حادل  ذالم دحيالماتص 

بتدددهللف الدددتح   أدددي التدددأثا  شاددد   ذمثموىددد  مدددل المواقددد  ال ين دددي  الم تالطددد  النلمشدددن    أدددي التحذادددل
 : بلا  خذ ت الهلل ا  قهلل و  ذوالحهللاث  ذالعهلليم  امى  المالنش  لذتل ض لو نئل 

  ىذا المشن    ال ين ي  لكث  أنىذيد  مدل و دنئل  ذالحهللاث  امى  لل تأثا ات ا تخهللا  و نئل
 العهلليم .  امى  

   وتا اددددن اللددددض الاشددددنطنت ذ م ددددهلل  لذملذومنتبددددال ا ددددتخهللا  ااات اددددت  ا تالددددنطوثددددوهلل ى قدددد
 ىذا المشن    ال ين ي . تح اا المالحوثالل ت  أي ذالت نىذي 

 :Quintelier & Vissers (2008)(2)دراسة كونتلر و فيسرس  (27

ا تتهللأت الهلل ا   تعاي  تأثا ات ا تخهللا  ااات ادت ىذدا المشدن    ال ين دي  لدهللى المد اصعال  دوات  
لتددددأثا ات الت نىددددل ااثتمددددنىي  واألكث ا ددددتثنال    ذلتكاولوثيددددن اات ددددنات والملذومددددنتلكثدددد  ا ددددتخهللامن  

م د هلل ذ  6330ىذدا ىاايد  ىشدوائي  مدل المد اصعال قوامتدن  ذث  ت صدن  الهلل ا د  أدي بذ ن  دنلُ المختذ  ذ و 
 تن: لصمىهللهلل مل الاتنئص بلا  وخذ ت الهلل ا  

 نألاشط  ىهللهلل ماح اص  ىذا ممن     ذلل قين  الم اصعال بتا ان اللض الاشنطنت ىذا ااات ات
 مالنش  . الشا  ذ و المالنش   ال ين ي 

 الواقلي . مالحوثال أي الحين  ال ين ي لل ااات ات له تأثا  مالنش  ىذا طبيل  مشن    ال 

 

                                                           

1 - Marta Cantijoch, Laia Jorba and Josep San Martin: Exposure to Political Information in 

New and Old Media: which Impact on Political Participation, Prepared for delivery 

at the 2008 Annual Meeting of the American Political Science Association, 

August.P.P 28-31, 2008. 

2 - Ellen Quintelier and Sara Vissers: The Effect of Internet Use on Political Participation 

An Analysis of Survey Results for 16-Year-Olds in Belgium, Social Science 

Computer Review Online First, published on February 5, 2008  متاااح علااى الاارابط ,

http://www.kuleuven.be/citizenship/_data/internetappendix.pdf تاااااااااري  الوصااااااااول فااااااااي .

3/10/2012  

http://www.kuleuven.be/citizenship/_data/internetappendix.pdf
http://www.kuleuven.be/citizenship/_data/internetappendix.pdf
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 :Leeson(2008 )(1)دراسةليسون  (28

والمشددن     ذوالددوىي ال ين ددي ذامىدد  ا تكشددنف الل قددنت بددال ح  دد  بلددا   ددلت صددن  الهلل ا دد 
مددل هللوا ا والددن الو ددطا  ذهللولد  13أددي  ذوالمل أد  ال ين ددي  ذامىدد  تدد  هلل ا د  ح  دد   حاددل ذال ين دي 

 60لذمددواطاال أددي  ذوالمشددن    ال ين ددي  واااتخنبيدد  ذامىدد  والشدد قي ذ  مددن تدد  هلل ا دد  ح  دد  و ددنئل 
 لص هللول  لخ ى الن تخهللا  البينانت المثمل  لهللى الملتهلل الهللولي لذهلليمع اطي  والم نىهلل  اااتخنبي ذ ومل 

 صن  الهلل ا   من اذي: بليه  خذ تمن 

  وتددتح   أددي محتددوى  ذامىدد  أددي الددهللوا التددي ت دديط  أاتددن الح ومددنت ىذددا مس  ددنت و ددنئل
ولقدل اشدنطن   ذأمل المدواطاال ي وادوا لكثد  ثتد   الدنألمو  ال ين دي  ذوالب امثي  امخالن   المواهلل 

 ومشن     أي اللمل ال ين ي. 
  ذوتكددول أاتددن مذكيدد  خن دد  لإلىدد   ذ النلح  دد امىدد  لمددن أددي الددهللوا التددي تتمتدده أاتددن و ددنئل 

ومشدددن     أدددي اللمدددل  ذولكثددد  اشدددنطن   ذأدددمل المدددواطاال ي وادددوا لكثددد  مل أددد  الدددنألمو  ال ين دددي 
 ال ين ي.

 : (2)(2009وأخرون )ZuniJaدراسة زونيجا (29

النلمشدن    ال ين دي  مدل  ذوالم دنهلل  التعذاهلليد  المالنشد   ذا تتهللأت الهلل ا   مل أ  ى ق  المهللوانت
 أدي ظدل ظتدو  المدهللوانت ذىذدا المشدن    ال ين دي  ذالتعذاهلليد خد ا معن اد  تدأثا  م دنهلل  الملذومدنت 

(blogsأهللا  لذاعنشنت  )وشاد  المالنشد  ذ وطالعدت الهلل ا د  ىذدا ىااد   ذوالمشن  نت ال ين ي  المالنش   ذ
 لل: بلا   ا  أأكث ذ وخذ ت الهلل ا   18مل ىم   ذم  هلل  2200مل الشالنا قوامتن 

   الأاواع مختذ   مل المشن    ال ين ي  باثنبي  م تال  الش ل ذا تخهللا  الو نئل التعذاهللي  المالنش
 وشا  المالنش  .  ذالمالنش  

 ل دددت  ال نىذيددد  أدددي تدددهللىي   ذ مدددن لظتددد ت الاتدددنئص لل ا دددتخهللا  المدددهللوانت أدددي اللمدددل ال ين دددي
 .اللمذي النش   أي الحين  وتاشي  المشن    ال ين ي  الم

                                                           

1-Peter T. Leeson: Media Freedom, Political Knowledge, and Participation, Journal of 

Economic Perspectives, Vol. 22, No. 2, Spring 2008,PP. 155–169. 

2-Homero Gil De Zuniga, Eulalia Puig-I-Abril, Hernando Rojas: Weblogs, traditional 

sources online and political participation : an assessment of how the internet is 

changing the political environment, New Media & Society, Vol. 11, No.4, 2009, pp. 

553 – 574. 
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 : (1)(2012وأخرون ) Jiدراسة جي  (30

لثادنء  ذااثتمنىيد  امىد  ا تكشدنف ى قد  ا دتخهللا  المدواطاال لو دنئل بلدا  الهلل ا د  صدن   لت
أدددي ظدددل وثدددوهلل  ددديط    ذومشدددن  تت  أدددي صدددن  اااتخنالدددنت ذ2011اااتخنالدددنت اللنمددد  أدددي  دددا نأو   

ىذددا ىاادد   الددنلتطباق ذالتعذاهلليدد  امىدد  مهلل  دد لذاظن  ىذددا مثمددل لاشددط  المحتددوى ال ين ددي لو ددنئل 
 تن: لصممثموى  مل الاتنئص بلا  وخذ ت صن  الهلل ا   ذم  هلل  2000ىشوائي  قوامتن 

 ذين دددي  لذمدددواطاالت أدددي ت لادددل لاشدددط  المشدددن    ال صمنااثتمنىيددد   ددد امىددد  و دددنئل  لل 
وثمدددده  ذلتالددددنهللا  مددددل خدددد ا ا ددددتخهللامتن  و ددددنئ ىذددددا حددددهللو  ددددواءذ ونلدددد  ولحددددااا الملن ضدددد 

 . اللنم  الملذومنت ال ين ي  لثانء اااتخنالنت
  أدددددي ت ددددد  ه تطبادددددق  ذااثتمنىيددددد  امىددددد  لثبتدددددت الاتدددددنئص أنىذيددددد  الدددددهللو  ال ين دددددي لو دددددنئل

 امىد  ىدل ط  دق و دنئ   ذاواألحداا ذوالماظمدنت ذوالمشدن    ال ين دي  لألأد اهلل ذالهلليمع اطي 
 والمهللوانتذ و  حنت ال يس بو . ذامخالن    نلمواقه  ذااثتمنىي

م اإلعالالتي استخدمت نظرية العتماد على وسائل  ت العربية واألجنبيةالمحور الثاني: الدراسا
 كمصادر للحصول على المعلومات عن األحداث: 

 :(2)(2002دراسة محمد الفقيه) (1

  م دنهلل  لذملذومدنتذ الهلل ا   مل أ  الل ق  بدال ااىتمدنهلل ىذدا العادوات ال ضدنئي  صن  ا تتهللأت
لهللا  تحذاددل  ىذددا الهلل ا دد  واىتمددهللتأددي المثتمدده اليمادديذ  امخالن  دد وم ددتوينت المل أدد  النلموضددوىنت 

ولبو ظبي  MBCأي قاوات الثا    و امخالن   مل الاش ات  ذ ت  ا تخهللامتن أي تحذال ىاا المضمول 
 500قوامتددن  مددل الثمتددو  اليمادديتدد  تطبيعتددن ىذددا ىاادد   ذا ددتمن   ا ددتبينل وىذددا وال ضددنئي  اليمايدد ذ

 تن: لصممثموى  مل الاتنئص بلا  م  هلل ذ وتو ذت صن  الهلل ا  

                                                           

1-Pan Ji, Marko M. Skoric, and Nathaniel Poor: Liberating Technologies? Perceptions of 

Government Control and Citizens’ Use of Social Media during the Elections, 25th 

Bled Conference Dependability: Reliable and Trustworthy Structures, Processes, 

Operations and Services for the Future, June 17, 2012 – June 20, 2012; Bled, 

Slovenia. 

بالموحااوعات محمااد عبااد الوهاااب الفقيااه  ا العالقااة بااين العتماااد علااى القنااوات الفلااائية ومسااتويات المعرفااة  - 2

 (.2002) جامعة القاهرة  كلية اإلعالم،  رسالة دكتوراغ غير منشورةاإلخبارية في الم تمل اليمنيا، 
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 ادددل ملدددهللا تل ضدددت  مددل ح ذبدددال الدددن و  وامادددنلبح ددنئي   أددد وق ثوص  ددد  نات هللالددد  وثددوهلل
 تن.المعهللم  أا امخالن    ولذاش ات ذلذعاوات ال ضنئي 

  النخت ف م توينتت  التلذيمي  ذتختذ  ت ضي ت المالحوثال لذعاوات ال ضنئي. 
    لذعادوات ال ضددنئي  محددل  امخالن  دد  دنهلل ااتثددن  ال دذبي أددي تعادي  المالحددوثال لم ددتوى الت طيد

  ش  تعن بتن أي ت تاا العضنين الل بي . ذهلل ا  ال
  :(1)(2003دراسة وليد بركات )  (2

هلل ىذاتددن الشددالنا الثددنملي الكددو تي التددي يلتمد امىدد  و ددنئل ىذى التلد فبلددا  صددن  الهلل ا دد  صدهللأت
لو  ذ دواء  نادت محذيد  ذ د ال ين دي  الثن  األحدهللال  ىلذلذح وا ىذا ااخالن  والملذومدنت  م نهلل 
 لصدد مل ذو م دد هلل  500هللوليدد ذ وطالعددت الهلل ا دد  ىذددا ىاادد  مددل طذالدد  ثنملدد  الكو ددت قوامتددن ذلو اقذيميدد 

 اتنئثتن من اذي: 

 م دددهلل   ئي دددي يلتمدددهلل ىذيددده الشدددالنا أدددي متناللددد   ذثدددنء تذ ا دددول الكو دددت أدددي الت تادددا األوا 
ضدنين والعاألحدهللال  وثدنء أدي الت تادا الثدناي  م دهلل  لمتناللد  لخالن  األامد  الل اقيد  الكو تيد ذ

 والملذومنت ال ين ي . ي لألخالن  صممتواضه األ م هلل ا  امناى  والنلمعنبل ُتلهللال ين ي  ااخ ىذ
 قان  بخالن    ى بي  يلتمهلل ىذاتن الشالنا لذح وا  أص   ذثنءت قان  الثا    أي الم تال  ااولا

ااات ات أدي  شال   وثنءت هللولي ذال ين ي  الل بي  والاألحهللال  ىذا األخالن  والملذومنت ىل
 .مسخ   الم نهلل  لهللى المالحوثال

  الو داذ  التدي يلتمدهلل ىذاتدن المالحدول لذح دوا ىذدا ااخالدن  بدال باثنبيد   ا تالدنطوثوهلل ى قده
 .امى  و ثنأ  ا تخهللامه لو نئل  ذوبال  ل مل اوع المالحول ذال    ىنم 

 :(2)(2005دراسة محمود مزيد) (3

األحدهللال  ناللد أدي مت ذامخالن  د ا تتهللأت صن  الهلل ا   مل أ  مهللى اىتمنهلل الم اصعال ىذا العاوات 
مدن بدال لىمدن ص   تتد او ممدل  ذم  هلل  350وطالعت ىذا ىاا  مل الم اصعال قوامتن  والعضنين ال ين ي ذ

 تن من اذي:اتنئث لص ذ ومل  ا  18-20

                                                           

وليااد فااتب هللا بركااات  ااعتماااد الشااباب ال ااامعي الكااويتي علااى وسااائل اإلعااالم فااي المعرفااة بالقلااايا العربيااة  - 1

 .127-73، ص ص 2003مارس -(، يناير18)، العدد المجلة المصرية لبحوإل اإلع   والدوليةا،

المجلـة  محمود أحمد مزيد  ااعتماد المراهقين على القنوات اإلخبارياة فاي متابعاة األحاداث والقلاايا السياسايةا ، - 2

 . 235 -169، ص ص 2005ديسمبر -(، يونيو2(، العدد)7، الم لد )المصرية لبحوإل الرأ  العا 
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 مددددل حاددددل هلل ثدددد  اىتمددددنهلل المالحددددوثال ىذاتددددن  ذثددددنءت العاددددوات امخالن  دددد  أددددي الت تاددددا األوا
 ذئينت اللنمدد ثدد  ال ضددن ذاأل ضددي والعضددنين ال ين ددي ذ تذاتددن العاددوات األحددهللال  لمتنالل  م ددنهلل  
 .ث  اات نا الشخ ي أي الم تال  ااخا   ذث  ااناى ذث  ال ح  والمث ت ذأنمات ات

   واىتمدنهللص  ىذاتدن  ذامخالن  د بال تلد ض المد اصعال لذعادوات ذبح دنئين   هللالد  ا تالدنطوثوهلل ى ق
 .ال ين ي األحهللال  لمتنالل 

  أدددي ملدددهللا تل ضدددت   ذوال دددل ذلاوعلمت ا  دددن وأعدددن   ذبدددال المالحدددوثالبح دددنئين   وثدددوهلل أددد وق هللالددد
 .والعضنين ال ين ي األحهللال  لمتنالل   م نهلل  وهلل ث  اىتمنهللص  ىذاتن ذامخالن   لذعاوات 

 والمشددددددن    أددددددي  ذومانقشدددددد  العضددددددنين ال ين ددددددي  مدددددده ااخدددددد  ل ذالت ددددددو ت أددددددي اااتخنالددددددنت
 ذلألحدددااا والح  دددنت ال ين دددي  واااضدددمن ذا دددتط ىنت الددد لي اللدددن  حدددوا العضدددنين ال ين ي 

التي تلذمتدددن الم اصعدددول مدددل متدددناللتت  لألحدددهللال ذالمشدددن    ال ين دددي ل دددنلاا  لصددد  نادددت مدددل 
 .امخالن   والعضنينال ين ي  أي العاوات 

 :(1)(2006ابراهيم أبو المجد )دراسة  (4

لثاددنء  ذامىد   دلت صدن  الهلل ا د  الدي التلد ف ىذدا مدهللى اىتمدنهلل الشدالنا الثدنملي ىذدا و دنئل 
وقددهلل اث  ددت صددن  الهلل ا دد  ىذددا ىاادد  طالعيدد  مددل طذالدد  ثنملدد  الما ددو   قوامتددن  ذلامدد  ت ثادد ات هللصددا

 : تنلصموتو ذت الهلل ا   الي مثموى  مل الاتنئص ذم  هلل  400

    ذ وت دددهلل ت العادددوات ال ضدددنئي  وأدددي معدددهللمتتن قانتيدددنلثاCNN مدددل حادددل  ذالم تالددد  ااولدددا
تذاتددددن  ناللدددد  احددددهللال الت ثادددد ات وتطو اتتددددنذومت ذاىتمددددنهلل الشددددالنا ىذاتددددن  م ددددنهلل  لذملذومددددنت

 ذ ث  األقن ا واأل هللقنء.ال ح  العومي ذ ث  التذ ا ول الم  ي 
  مددن بذ ددت  ذ( %100با ددال  )  ذامىدد  ا ت ددنع ا ددال  متناللدد  المالحددوثال لذحددهللل أددي و ددنئل 

ذ ومانقشددتت  مدده ااخدد  ل حددوا الحددهللل ذ(%99.2) ذ ا ددال ا دال  اصتمددنمت  الشخ ددي النلحددهللل
 .(%97.8)  ا ال 

 ات التدددأثا   ا ات المل أيددد  أدددي الت تادددا األواذتذاتدددنالتدددأث النلا دددال  لتدددأثا ات ااىتمدددنهلل أعدددهلل ثدددنءت
 الت تاا الثنلل.ال ذو ي  أي الوثهللااي  أي الت تاا الثنايذ ث  التأثا ات 

                                                           

أزمااة تف ياارات دهااا  -تماااد الشااباب ال ااامعي علااى وسااائل اإلعااالم ألناااء األزمااات إبااراهيم فاارج أبااو الم ااد  ا اع - 1

 – 59، ص ص 2006ديسامبر -(، يونياو2(، العادد )7، الم لاد )المجلة المصـرية لبحـوإل الـرأ  العـا  نموذجاًا،

125 . 
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   مددل حادددل  ذوم ددنل ااقنمدد  ذوالتخ دددش ذالاددوعات وثددوهلل أدد وق بددال المالحدددوثال طالعددن  لمت ادد
 ذل ددنلح الددن و   م ددنهلل  لمتناللدد  لحددهللال الت ثادد اتذ ونلدد  امىدد  اىتمددنهللص  ىذددا و ددنئل 
 .والتخ ش اللذمي ذوالمعيمال أي الحض 

  :(1)(2006دراسة هبه شاهين )  (5

ىذدددا المواقددده امناىيددد   الم ددد ي  ا دددتتهللأت صدددن  الهلل ا ددد  مل أددد  مدددهللى اىتمدددنهلل الشدددالنا الثدددنملي
ذ الددنلتطباق لذح ددوا ىذددا الملذومددنت ال ين ددي  ذ  م ددنهلل الل بيدد  وااثابيدد  ذوالتذ ا وايدد  املكت وايدد 

 تن: لصموتو ذت الي مثموى  مل الاتنئص  ذم  هلل  360لشالنا الثنملي قوامتن ىذا ىاا  مل ا

  م دددنهلل  ذوااثابيدد  ذالل بيددد % مددل لأدد اهلل اللااددد  يلتمددهللول ىذدددا المواقدده املكت وايدد  90لل  
 ال ين ي  واألامنت الطن ئ . األحهللال  حوا ذ  لذح وا ىذا األخالن  والملذومنتل ن ي

 الملذومدنت  ت هلل ت شال   ااات ات قنئم  الم نهلل  التدي ي دتمهلل الشدالنا الثدنملي مدل خ لتدن
ثد   ذتذاتدن العادوات ال ضدنئي  الل بيد  ذواللنلميد  ماتدن المحذيد  ذالثن  د  ال ين دي األحهللال  حوا

 ال ح  الم    . 

  تأثا اتده( لدهللى الشدالنا  ااىتمدنهلل )لاللدنهلل وثوهلل أ وق نات هللال  ملاوي  بال متو طنت هلل ثنت
 ل نلح المتتمال  ين ين .  ذمل نوي م توينت اا ت  اق ال ين ي المختذ   ذالثنملي

 :(2)(2006دراسة وفاء ثروت )  (6

الددي التلدد ف ىذددا مددهللى اىتمددنهلل الثمتددو  ىذددا التذ ا ددول الم دد ي  م ددهلل   ددلت صددن  الهلل ا دد  
 ذالهلل ا دد  أددي مهللاادد  المايددن ُلث  ددتحددنهللل شدد   الشددا ذ وقددهلل  الددنلتطباق ىذددا ذلذملذومددنت لثاددنء األامددنت

 تن من اذي: اتنئث لص ومل  ذم  هلل  400ا  مل الثمتو  قوامتن ىذا ىا

   تمددهلل ىذاتددن الثمتدددو  لثاددنء الحددنهلللذ تذيددده اىم ددنهلل  التدددي الت ددهلل  التذ ا ددول الم ددد ي قنئمدد
 .ث  ال ح  الم     ال ضنئينت الل بي ذ

                                                           

نيااة للحصااول علااى هبااه أمااين  اااهين  ااعتماااد الشااباب ال ااامعي علااى الموقاال اإلذاعيااة والتلفزيونيااة اإللكترو - 1

، ص ص 2006يونيو -(، يناير1(، العدد )7، الم لد )المجلة المصرية لبحوإل الرأ  العا المعلومات السياسيةا، 

181- 249. 

وفااء عبااد الةااالع لااروت  ا اعتمااد ال مهااور المصااري علااى التلفزيااوم المصاري ألناااء األزمااات، بااالتطبيع علااى  - 2

 .516 -479، ص ص 2006مارس  -(، يناير26، العدد )لبحوإل اإلع  المجلة المصرية  حادث  رم الشي ا،
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   ااىتمددنهلل  صددنا لصددهللاف ذوبددال  ددل مددل ذبددال ااىتمددنهلل ىذددا التذ ا ددول  ا تالددنطىددهلل  وثددوهلل ى قدد
 .وال ذو ي  ذوالوثهللااي  ذوتأثا اته المل أي 

  و دددددنئل  ىذدددددا ص هلل ثددددد  اىتمدددددنهلل مدددددل حادددددل ذبدددددال المالحدددددوثالبح دددددنئين   أددددد وق هللالددددد وثدددددوهلل
ااقت ددددددنهللي  ذ الم ددددددتوى الم ددددددتوى التلذيمدددددديالددددددنخت ف الاددددددوعذ ذذملذومنتلم ددددددنهلل  امى م 

 .النلا ال  لمت ا  ال ل ال  وق وا توثهلل صن   ذوااثتمنىي

 :(1)(2007دراسة محمد الفقيه )  (7

و ددددنئل لتلدددد ف ىذددددا معددددهللا  اىتمددددنهلل الشددددالنا الثددددنملي اليماددددي ىذددددا ابلددددا  صددددن  الهلل ا دددد  صددددهللأت
ذ لثادددددنء األامددددنت الهللوليدددد  الطن ئددددد ذ الددددنلتطباق ىذدددددا لذح دددددوا ىذددددا الملذومددددنت  م ددددنهلل  اات ددددنا

 وُلث  تذالتي اشدد تتن بحددهللى ال ددح  الهللامن  يدد ذو ال  ددو  الم ددائ  لذ  ددوا  ددذا   ىذيدد  و ددذ لام 
وتو ذت الي  ذم  هلل  415قوامتن  ذل ثنملنت يماي أي ث  الشالنا الثنمليذالهلل ا   ىذا ىاا  مل 
 :تن من اذيلصممثموى  مل الاتنئص 

 اىتمدنهلل المالحدوثال ىذاتدن  م دنهلل  مدل حاثهلل ثد ذثنءت ال ضنئينت الل بي  أدي الت تادا ااوا 
تذاتدددن م دددنهلل  اات دددنا ذ(%96.4)با دددال   ذ  لذح دددوا ىذدددا الملذومدددنت ىدددل األامددد ل ن دددي

 با ددال ذأددي الت تاددا الثنللا ددول اليماددي ثدد  التذ ( %82) با ددال  ذالشخ ددي أددي الت تاددا الثددناي
(63.8%). 

 المالحوثددددول ىذاتدددن  اىتمدددهللمدددل بدددال الم ددددنهلل  التدددي  ذثدددنءت قادددن  الثا ددد   أددددي الت تادددا ااوا 
 أدددي واأل ددهللقنءاألصدددل  ثدد  ذتذاتددن ال ضددنئي  اليمايددد  ح ددوا ىذددا الملذومدددنت الشددأل األامددد ذلذ

 الت تاا الثنلل.

 ثدد   ذواآلثددن  ال ددذو ي  أدي الت تاددا الثددناي ذثدنءت اآلثددن  المل أيدد  ل ىتمددنهلل أدي الت تاددا األوا
 .اآلثن  الوثهللااي  أي الت تاا الثنلل

  ذ اااتمدنء الحابديذ الاوع) وأعن  لخ نئ ت  اللنم   ذالمالحوثالبال بح نئين   وثوهلل أ وق هللال
لألامدد  أددي و ددنئل اات ددنا  امخالن  دد مددل حاددل حثدد  تل ضددت  لحثدد  الت طيدد   التخ ددش(ذ

                                                           
محمد عبد الوهاب الفقيه  امقدار اعتماد الشباب ال امعي اليمني علاى وساائل التصاال كمصاادر للمعلوماات حاول  - 1

   المجلــة العربيــة ل عــ دراسااة مسااحية فااي أزمااة الرسااوم المساايدة للنبااي محمااد ا، –األزمااات الدوليااة الطارئااة 

 . 70 -12، ص ص 2007(، مايو 2، العدد )واالتصال
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المختذ دد ذ و ددنا مددل حاددل معددهللا  اىتمددنهللص  ىذاتددن  م ددنهلل  لذح ددوا ىذددا الملذومددنت الشددأل 
 األام  )محل الهلل ا  (. 

 : yoon (2006)(1)دراسة يون  (8

م ددددهلل  التلدددد ف ىذددددا الل قدددد  بددددال اىتمددددنهلل األأدددد اهلل ىذددددا ااات اددددت  بلددددا   ددددلت صددددن  الهلل ا دددد 
ومهللى تأثا  ثعنأنت ومواق  المتنث  ل ىذا اىتمنهللص  ىذا ااات اتذ  ذوالهللى  ااثتمنىي ذلذملذومنت

 لصدد و ددنل مددل  ذوام   ددن ذم دد هلل ذ أددي  ددل مددل ثاددوا شدد ق آ ددين 308وتدد  تطباددق صددن  الهلل ا دد  ىذددا 
 اتنئثتن: 

   وبدال الدهللى  ااثتمدنىيذ  مدن ا اوثدهلل  ذبدال ااىتمدنهلل ىذدا ااات ادت ا تالنطىهلل  وثوهلل ى ق
 والهللى  ااثتمنىي. ذلثعنأيت نىل بال الموق  ا

 هلل ىذدددددا ااات ادددددت  م دددددهلل  وااىتمدددددن ذبدددددال الموقددددد  الثعدددددنأيباثدددددنبي  وثدددددوهلل ى قددددد  ا تالدددددنط
 لذملذومنت.

 :Kim (2008)(2)دراسة كيم  (9

الهلل ا دد  مل أدد  مددهللى اىتمددنهلل الطدد ا الهللا  ددال أددي الخددن ثلذا امات اددت  م ددهلل   صددن  ا ددتتهللأت
وقدهلل طالعدت الانثم  ىل صنا ااىتمنهللذ ذ ذو ي الو  ذمل أي والتأثا ات ال ذلذملذومنت أي الظ وف اللنهللي 

مثموىدد  مدل الاتددنئص بلدا  وخذ ددت صدن  الهلل ا دد  ذاادد  مدل الطدد ا الهللا  دال أددي  و  دنالهلل ا د  ىذدا ى
 : لصتمن

 لظت وا تأثا ات مل أي   ذلل الط ا الملتمهللال الش ل  با  ىذا ااات ات  م هلل  لذملذومنت
لىظدد  مددل الددنال يلتمددهللول الشدد ل لقذلذددا ااات اددتذ ولل ااىتمددنهلل ي ددول لكثدد   ألنلدد  ذو ددذو ي 

 .امى  ىذا و اذ  ملاا  مل و نئل 

                                                           

1-Ho-Jin Yoon: A study of Individual Internet Dependency as an extension of Social 

Support, Master Thesis of Arts publication (Columbia: University of Missouri, 

MAY 2006( 

2-Jin-Young Kim: The Study of International Students Internet Dependency, Korean 

Journal of Communication Studies, Vol. 16, No. 4, November 28, 2008, pp. 185 - 

204. 



28 
 

  صد   ذواحتينثدنت التوا دل ذلظت ت الاتدنئص لل الطد ا الدهللولاال األكثد  بهلل اكدن  لذتويد  الوطايد
 ت.األكث  اىتمنهللا  ىذا ااات ا

 :Fullmer (2011)(1)دراسة فولمر  (10

ااثتمنىيد   امىد  ا تكشنف طبيل  ى ق  اىتمنهلل الالدنل ال ىذدا و دنئل بلا  الهلل ا   صن   لت
ذ وقددهلل ال ين ددي  و م ددنهلل  لذح ددوا ىذددا األخالددن  والملذومددنت ذأهللا  لذتوا ددل مدده اللددنل  مددل حددولت  دد

 ددا ( 24-18مددن بددال)لىمددن ص   ممل تتدد او ذم دد هلل  186ىاادد  ىشددوائي  قوامتددن الهلل ا دد  ىذددا  ُلث  ددت
 اتنئثتن من اذي:  لص و نل مل 

  لذاذو م ددهلل  لذح ددولااثتمددنىي  ددأهللا  لذتوا ل امىدد  اىتمددنهلل المالحددوثال ىذددا تكاولوثيددن 
 . ال ين ي  الملذومنتاألخالن و 

   واىتمددنهللص  ىذاتددن  ذااثتمددنىي امىدد  بددال ا ددتخهللا  المالحددوثال لو ددنئ   ا تالددنطوثددوهلل ى قدد
 .ال ين ي الثن     م نهلل  لذملذومنت المتلذع  النألحهللال

 تعليقعلى الدراسات السابقة: ال

ىدهلل  تانولتدن  المتنحد ذ (الل بي  واألثابيد ) الهلل ا نتاط ىه ىذا مثموى  مل تأكهلل الالنحل مل خ ا 
ااىت دددنمنت  الدددنلتطباق ىذدددا ومشدددن  تت  ال ين دددي  ذلموضدددوع تلددد ض الشدددالنا لم دددنهلل  الملذومدددنت

 ال نالع   نلتنلي:  ىذا الهلل ا نت ذ ويم ل ااثنا لص  الم حظنتوالمظنص ات

وخ و ددن   ذامىدد  الددهللو  ال ين ددي محددهللى و ددنئل  ملظدد  الهلل ا ددنت ال ددنالع  بتاددنوااكت ددت  -1
الثمدددددنصا ي  ن لو دددددنئل اات دددددناباامدددددن تتمادددددا صدددددن  الهلل ا ددددد  الشدددددمولاتت التذ ا دددددول وال دددددح ذ

 والشخ ي ملن .

 نلم ل ذىذىدد ذ لوىذىنلشددالنا الثددنمليلو  ذىذددا الثمتددو  اللددن  ملظدد  تذدد  الهلل ا ددنت بمددنالعددت طُ  -2
مددددددددل الثا ددددددددالذ ىذددددددددا اخددددددددت ف أئددددددددنتت  باامددددددددن ُطالعددددددددت الهلل ا دددددددد  الحنليدددددددد  ىذددددددددا الشددددددددالنا 

  توينتت  التلذيمي ذ وااقت نهللي .اللم   وم

                                                           

1-Julia Fullmer: An Illusion of Connectedness: An Examination of the link between 

Social Media and Young Adults’ Current Event Knowledge, Master Thesis of Arts 

publication (University of Southern Utah: Faculty of the Communication 

Department, 2011(. 
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وخ و ددددن   ذاألامددددنط التعذاهلليدددد  لذمشددددن    ال ين ددددي ىذا ال ددددنالع  اقت دددد ت ملظدددد  الهلل ا ددددنت -3
باامددددن ُطالعددددت صددددن  الهلل ا دددد  ىذددددا امطددددال مددددل لامددددنط المشددددن    ال ين ددددي  صمددددن: ذ اااتخنالددددنت

 ااىت نمنت والمظنص اتذ اااتخنالنت ال ئن ي  المال   .

ىدهلل  بلدا  النمضدنأ  امىد  ذالمل أي لو نئل  نلتأثا قين  ىذا ال نالع    ات ملظ  الهلل ا نت -4
باامن ُت  ا صن  الهلل ا د  ىذدا التدأثا  ال دذو ي لو دنئل  اصتمنمتن الم نهلل  اات نا الشخ ي.

 اات نا الثمنصا يذ والشخ ي.

والاظ  دددد  ذأددددي باددددنء األطدددد  الماتثي  ذذهلل ا ددددنت ال ددددنالع ا ددددت نهلل الالنحددددل مددددل خدددد ا م اثلتتذ -5
الهلل ا ددد ذ وا دددتخهللا  قيدددنس مت اددد ات ل دددنلاا  تحهللادددهلل و ناذت دددمي   دددحي   اا دددتبينلو لذهلل ا  ذ
 .مت ا اتتنبال  اا تالنطي  اختالن  الل قنت ذ  المان ال امح نئي المعنايس

 فروض الدراسة:خامساا: 

 الفرض األول:

لذح ددددوا   م ددددنهلل امى مبااتلدددد ض المالحددددوثال لو ددددنئل بح ددددنئين   هللالدددد  ا تالددددنطتوثددددهلل ى قدددد  
 ال ين ي .  ومشن  تت ذلملذومنتىذىن

ومشدددن  تت   ذبااتلددد ض المالحدددوثال لذتذ ا دددول بح دددنئين   هللالددد  ا تالدددنطتوثدددهلل ى قددد  )ل(:  فـــرض فرعـــي
 ال ين ي .

ومشدددن  تت   ذبااتلددد ض المالحدددوثال لإلات ادددتبح دددنئين   هللالددد  ا تالدددنطتوثدددهلل ى قددد  : )ا(فـــرض فرعـــي
 ال ين ي . 

ومشددن  تت   ذبددال تلدد ض المالحددوثال لإلناىدد بح ددنئين   هللالدد  ا تالددنطتوثددهلل ى قدد  : )ثددد( فــرض فرعــي
 ال ين ي . 

بدددددددال تلددددددد ض المالحدددددددوثال لذ دددددددح  بح دددددددنئين   هللالددددددد  ا تالدددددددنطتوثدددددددهلل ى قددددددد  : )هلل( فـــــــرض فرعـــــــي
 والمث تومشن  تت  ال ين ي . 

 الفرض الثاني:

المتلذعددد   وامخالن  ددد   ين دددي لذمواهللالالمالحدددوثال  تلددد ضبدددال بح دددنئين   هللالددد  ا تالدددنطتوثدددهلل ى قددد  
 ومشن  تت  ال ين ي . أي و نئل اات نا الثمنصا يذ النألحهللال ال ين ي  التي شتهللتتن اليملذ
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 الفرض الثالث:

النألحدهللال ال ين دي  ال ين دي  المتلذعد   لذعضدنينمانقشد  المالحدوثال باابح دنئين   هللال  ا تالنطتوثهلل ى ق  
 ومشن  تت  ال ين ي . مه األخ  لذ التي شتهللتتن اليملذ

 الفرض الرابع:

ومشدددددن  تت  ذال ين دددددي لدددددهللى المالحوثال صتمن نام دددددتوىباابح دددددنئين   هللالددددد  ا تالدددددنطتوثدددددهلل ى قددددد   
 ال ين ي .

 : الفرض الخامس

مددددل حاددددل تل ضددددت  لو ددددنئل امىدددد    م ددددنهلل  ذ بددددال المالحددددوثالبح ددددنئين   توثددددهلل أدددد وق هللالدددد 
 الهللخل( ) الاوعذ ال لذ الم توى التلذيميذ  ن  اخت ف خ نئ ت  الهلليموش اأي طالعلذملذومنت

مدل حادل تل ضدت  لو دنئل امىد    ذبال الدن و  وامادنلبح نئين   توثهلل أ وق هللال : )ل( فرض فرعي
  م نهلل  لذملذومنت. 

لو دنئل امىد    م دنهلل   أدي ملدهللا تلد ض المالحدوثالبح دنئين   توثهلل أ وق هللالد : )ا( فرض فرعي
 ال ل.  أئنت وأعن  لمت ا  ذلذملذومنت

أدي ملدهللا تلد ض المالحدوثال لو دنئل امىد    م دنهلل  بح دنئين   توثدهلل أد وق هللالد : )ثد( فرض فرعي
 لذملذومنت وأعن  لمت ا  الم توى التلذيمي. 

أدي ملدهللا تلدد ض المالحدوثال لو ددنئل امىد    م ددنهلل  بح ددنئين   توثدهلل أدد وق هللالد : )هلل( فـرض فرعــي
 وأعن  لمت ا  الهللخل.  ذلذملذومنت

 :لفرض السادسا

 م دنهلل   امىد  ىذدا و دنئل ص  اىتمنهلل هلل ث مل حاث ذبال المالحوثالبح نئين   هللال توثهلل أ وق 
 واااتمنء ال ين ي. ذالنخت ف مت ا ي الاوع ذلذملذومنت ال ين ي 

 الفرض السابع:

 مت اد اتنخت ف الدذ م توى مشن  تت  ال ين ي بال المالحوثاامل حال بح نئين   توثهلل أ وق هللال 
 )الاوعذ اااتمنء ال ين يذ ال لذ الم توى التلذيميذ الهللخل الشت ي(.
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 لمفاهيم الدراسة: اإلجرائيةالتعريفات سادساا: 

 المعلومات: مصادر 

تددددي اىتمددددهلل ىذاتددددن ال و ددددنئل اات ددددنا الثمددددنصا يذ والشخ دددديذالم ددددنهلل  الملذومنت:المع ددددوهلل 
والمتمثذ  أي ااىت نمنت  ذالتي شتهللتتن اليملال ين ي  األحهللال  ا تعنء ملذومنتت  حواالمالحوثول 

 والمظنص اتذ اااتخنالنت ال ئن ي  المال   .

 الشباب اليمني:

 37 -18) لىمدددن ص  ضدددمل ال ئدددنت اللم  ددد  ممل تعدددهذالدددن و  وامادددنل اليمادددي: ع دددهلل النلشدددالنايُ 
 ذ والمعيمول أي لمنا  اللن م   النءذ ومحنأظ  ىهللل.  ىنمن (

 المشاركة السياسية: 

ىمذيد  الت ااد  ال ين ديذ ونلد  مدل خد ا المشدن    أدي  أدي ذمشن    الشالنالطواىي   المع وهلل بتن:
 ذ  و دنا المشدن    النلت دو ت أدي 2011ااىت نمنت والمظنص ات الشلبي ذ التي شتهللتتن الدال هلل ىدن  

  .  2012أب اا ح  ح21اااتخنالنت ال ئن ي  المال   ذ التي لث  ت أي الد

 :هتمام السياسيال

ال ددد    المتناللددد  العضدددنين واألحدددهللال ال ين دددي  اصتمن  المالحدددولذهلل ثددد  الناصتمدددن  ال ين دددي:يع دددهلل 
 أي بطن  اات نا الشخ ي.   األخ  لذ  مه ومانقشتتن يذ نئل اات نا الثمنصاأي  ىنم ذ

 للدراسة: اإلجراءات المنهجيةسابعاا: 
 : نوع الدراسة -أ

ظددنص   ملاادد ذ مددل خدد ا و دد  وتحذاذ "ت ددتتهللف الالحددول الو دد ي التيبلددا  تاتمددي صددن  الهلل ا دد 
وتحذاذتددن وت  دددا صنذ وا تكشددنف الل قدد  بدددال  ذىددل الظددنص   محدددل الهلل ا دد ثمدده البيناددنت والملذومدددنت 
 الهلل ا دد وت ددتتهللف ذ (1)التلمددي  والتابددس"ام نايدد   والددنااتيح الكمددي والكي دديذ مت ا اتتددنذ الن ددتخهللا  التحذاددل

 كم ددددنهلل لو ددددنئل اات نل()ىاادددد  الهلل ا   نلشدددالنا اليمادددديالل قدددد  بددددال تل ض و ددد  وتحذاددددلذالحنلي 
 و دنئل اات دنا ذ بتدهللف التلد ف ىذدا تدأثا ال ين دي  أي اللمذيد  ومشن  تت لملذومنتذلذح وا ىذىن

                                                           

)الساكندرية  دار  مناهج البحث العلمي وتطبيقاتهـا فـي اإلعـ   والعلـو  السياسـة مصطفي الطائي وخير أبو بكر  -1

 .98( ص 2007لنشر، الوفاء لدنيا الطباعة وا
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أددي ااىت ددنمنت والمظددنص ات التددي شددتهللتتن الددال هلل ىددن   ال ين ددي ذ المشددن    تح اددا الشددالنا ىذدداأددي 
نلوقوف ىذدددا تدددأثا  ملددد ذ2012 ذ وأددي اااتخنالدددنت ال ئن دددي  المال دد   التدددي ُلث  دددت أدددي أب اادد  2011
 م ددددددنهلل   اات ددددددناالتلدددددد ض لو ددددددنئل  ملددددددهللاالمت ا ات ىذددددددا صددددددن  الل قدددددد  مثل:اللوامذددددددو  اللددددددض

 .لذمالحوثال الخ نئش الهلليموش اأي م توى ااصتمن  ال ين يذ اات نا الشخ يذ م توى ذلذملذومنت

 : منهج الدراسة -ب

الدددني ي دددمح النختالدددن   ذالشدددعي  الو ددد ي والتحذاذدددي ذىذا مددداتص الم دددحالحنليددد  اىتمدددهللت الهلل ا ددد 
ثتدهللا  ىذميدن  ماظمدن  لذح دوا ىذدا بينادنتذ " النىتالن   بال مت ا اتتنذ  الل ق أ وض الهلل ا  ذ واختالن  

 ىااد  م دحقدن  الالنحثالصنا المداتصذ  بطن  وأيذ (1)ىل الظنص   موضوع الالحل"ذ ولو نفوملذومنتذ 
 م دددنهلل   اات دددناو دددنئل الل قددد  بدددال تل ضتمذبتدددهللف اختالدددن  ذىشدددوائي  طالعيددد  مدددل الشدددالنا اليماي

 وتحذاذتنذ وقينس شهلل  اا تالنط بااتن.ومشن  تت  ال ين ي ذ  لذملذومنتذ

 :مجتمع الدراسة-جـ

ذ المعيمددول أددي لمنادد  اللن ددم   ددالنءذ ومحنأظدد  اليماددي الهلل ا دد  أددي الشددالنا صددن  مثتمدده تمثددل
 18بدددهللء  دددل المالحدددول بدددد  لىتمدددهلل الالنحدددلقهلل و  دددا (ذ 37 -18) مدددن بددداللىمدددن ص   ىدددهلللذ ممدددل تتددد او 

أدددددي  نلت دددددو تالمشن   ال ذمل يحدددددق لتددددد اليمادددددا الدددددني حدددددهللهلل  الهلل دددددتو  ذال دددددل العدددددناواي النىتالن   دددددا ذ
 .اللنم  تخنالنتااا

 عينة الدراسة: -د

ذ م د هلل (600قوامتدن ) ذطالعيد  مدل الشدالنا اليمادي ت  تطباق الهلل ا   الماهللااي  ىذا ىاا  ىشوائي 
 نئش التنلي : ت  اختين صن وأعن  لذخ

 ذهلل ا  .األ ذاذ مثتمهالأي  ذلذن و  وامانل تمثاذتن -1
ل بددده أئدددنت بلدددا  لذمالحدددوثالذ حادددل تددد  توا ددده ىااددد  الهلل ا ددد  اللم  ددد  تمثاذتدددن لمختذددد  ال ئدددنت -2

 ونل  ىذا الاحو اآلتي:  ذىم   ذ المهللى ىم ي ابذ  خمس  اوات
  :ا .  22 - 18ال ئ  اللم    األولا  
  : ا .  27 - 23ال ئ  اللم    الثناي  
  : ا . 32 - 28ال ئ  اللم    الثنلث  

                                                           

 .105، ص سابقمرجع مصطفى الطائي وخير أبو بكر -1
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  : ا . 37 -33ال ئ  اللم    ال االل  
بلدددا  مادددنطق الهلل ا ددد  تددد  تع ددي ذ حادددل ألأ اهلل اللاادد ااقت دددنهللي التلذيمي ذو  تمثاذتددن لذم دددتوينت -3

 كنلتنلي:مانطعث ل 
حدددددي اا دددددالحي الأمناددددد   ومّثذتنذلحيدددددنء نات م دددددتوينت اقت دددددنهللي  واثتمنىيددددد  م ت لددددد  -

 المحنأظ  ىهللل.    ت وحي   النءذ اللن م 
ومّثذتن حي المهللاا  ال  اي  الأمنا   ذلحينء نات م توينت اقت نهللي  واثتمنىي  متو ط  -

 المحنأظ  ىهللل.  خو  م   وحي  ذاللن م 
ومّثذتدددددن حدددددي نصالدددددنل الأمناددددد   ذلحيدددددنء نات م دددددتوينت اقت دددددنهللي  واثتمنىيددددد  ماخ ضددددد  -

 وحي الشا  ىثمنل المحنأظ  ىهللل. ذاللن م 

الثتددنا  ددنهلل   ىددل   الامح ددنئي ىذددا لحددهللل البيناددنت ذوتدد  ااىتمددنهلل أددي توا دده ىاادد  الهلل ا دد 
ا تمثاددل الشددالنا أاتمددنذ وا دد ذلذح ددوا ىذددا التوا دده ال دد ناي أددي المحددنأظتال ذالم  دداي لإلح ددنء

 وأعن  لمت ا ي الاوع ااثتمنىي وال ل.التنلي توا ه مثتمه الهلل ا   الثهللوا و وضح 

 (1جدول رقم )
 توزيع مجتمع الدراسة وفقاا لمتغيري النوع الجتماعي والسن

 السن
 اإلجمالي محــافظــة عــدن صنعــاء اصمةــانة العــأم

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

18-22 30,328 21,976 52,304 8,288 6,330 14,618 38,616 28,306 66,922 

23-27 22,856 16,540 39,397 6,604 5,468 12,072 29,460 22,009 51,469 

28-32 14,359 10,738 25,097 4,981 4,594 9,575 19,340 15,332 34,672 

33-37 9,845 7,692 17,537 4,246 3,689 7,935 14,091 11,381 25,472 

 178,535 77,028 101,507 44,200 20,082 24,118 134,335 56,946 77,389 اإلجمالي

( م دد هلل ذ الحاددل 600تدد  ا ددعنط ىاادد  الهلل ا دد  الالددنل  قوامتددن ) ذوأدي ضددوء بيناددنت الثددهللوا ال ددنبق
 التنلي:ذ  من صو مبال أي الثهللوا األ ذي أي مثتمه الهلل ا   س التوا ه الا بي لحث  تمثاذتن تل

                                                           

التقرير الساني  الةصاائ  الديمغرافياة للساكام، ال هااز  -النتائج النهائية للتعداد العا  للسكان والمساكن والمنش ات

 . 2006المركزي لإلحصاء، ديسمبر 
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 (2جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة وفقاا لمتغيري النوع الجتماعي والسن

 نـــــالس
 اإلجمالي دنـــــــــــــعمحافظــــــــــة  صنــعاء عاصمةــــــانة الــأم

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور
18-22 103 76 179 26 20 46 129 96 225 

23-27 77 58 135 21 17 38 98 75 173 
28-32 49 37 86 16 15 30 64 52 117 

33-37 33 27 60 13 12 25 47 39 86 

 600 262 338 140 64 76 460 198 262 اإلجمالي

 جمع البيانات: ثامناا: أداة
ء أدددي ضدددو  بىدددهللاهللصن الشددد ل ىذمددديذت  ذا دددتبينل ا دددتمن  مدددل خددد ا صدددن  الهلل ا ددد   تددد  ثمددده بينادددنت

 ددت  محددنو   ئي ددي ذ اتضددمل  ددل بلددا  اا ددتمن   تدد  تع ددي حاددل مشدد ذ ذ ولصددهللافذ وأدد وض الهلل ا دد ذ 
 ماتن ىهللهللا  مل األ ئذ ذ بتهللف قينس المت ا ات واألاللنهلل التنلي : 

 لملذومنت. ا تعنءا  م نهلل امى ملو نئل  ذاليماي الشالنا المالحوثال ملتل ض  ملهللا -1

 0  ال    ىنم ل ين ياألحهللال االمتنالل  العضنينو المالحوثال اصتمن  هلل ث   -2

 لذ أي و نئل اات نا الثمنصا ي.  ال ين ي  التي شتهللتتن اليم حهللالمتنالل المالحوثااذألملهللل -3

 المحذيدددد ذال ين ددددي  األحددددهللال  الشددددأل مدددده األخدددد  ل ملددددهللا الاعددددن  الددددني لثدددد ا  المالحوثددددول   -4
 الشأل.  بتناانقشوا ملت  تواألشخنش النال 

 .الال هللالتي شتهللتتن ال ين ي  األحهللال  لص  الم نهلل  التي تناله مل خ لتن المالحوثول  -5

   الح ا ت ضاذت  لتن  م نهلل  لذح دوا ىذدا ت تاا المالحوثال لذو نئل اات نلي  المختذ  -6
 الملذومنت المتلذع  النألحهللال ال ين ي  التي شتهللتتن الال هلل.

حدددددددددددوا لحدددددددددددهللال ا دددددددددددتعنء ملذومدددددددددددنتت  التدددددددددددي اىتمدددددددددددهلل ىذاتدددددددددددن المالحوثدددددددددددول  الم دددددددددددنهلل  -7
 ال ئن ي  المال   .  اااتخنالنتااىت نمنتوالمظنص اتذ 
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 ل ددالنا اىتمددنهلل المالحدددوثال ىذددا و ددنئل ات دددنلي  اللااتددن  م ددنهلل  ا دددتعنء ملذومددنتت  حدددوا -8
والتددأثا ات المل أيدد ذ والوثهللاايدد ذ وال ددذو ي ذ الانثمدد  ال ين ددي  التددي شددتهللتتن الال هللذاألحددهللال 

 ىل صنا ااىتمنهلل.

ذ اااتخنالددنت ص اتااىت ددنمنت والمظددن  ددل مددل أددي ذم ددتوى المشددن    ال ين ددي  لذمالحددوثال -9
 ال ئن ي  المال   . 

 األ النا التي هللألت المالحوثال لذمشن    ح ىهلل  المشن    أي اللمذي  ال ين ي  بامطاتن.   -10

المالحدددوثال ىذدددا المشدددن     مدددهللى ب دددتن  و دددنئل اات دددنا  م دددنهلل  لذملذومدددنتذ أدددي تح ادددا -11
 . ال ين ي 

 الخ نئش الهلليموش اأي  لذمالحوثال. -12

 الصدق والثبات: سعاا: اختباراتا
 الصدق:  -1

 امث اءات اآلتي :مل خ ا  حي   اا تبينل الظنص  ذ  هللقت  قين نل

ذ ومادنصص وال ين د  ذامىد  ىدهللهلل مدل المح مدال المتخ  دال أدي ىذدا اا دتبينل ى ض  دحي   -
واختالدن  ذ هللقتتدن أدي قيدنس مت اد ات الهلل ا د مدل حادل  ذ د حاتتن لذتطبادق لذتأكهلل ملذالالحل

بدددمث اء  قددن  الالنحددلذمعت حدددنتذ وم حظددنت المح مالوأددي ضددوء وتحعاق لصددهللاأتنذ أ وضددتنذ
ذ وتدددددد تاباللض لالددددددن اتالاللدددددض التلددددددهللي ت ىذدددددا بينانتنا ددددددتبينلذ  مىدددددنهلل   ددددددينش  اللدددددض 

 ضلت لعين ه.وُ تعيس النل لل من األ ئذ ذلكي 

                                                           

  تم عرض صحيفة الستبيام على األساتذة المحكمين التالية أسماؤهم 

 جامعة صنعاء.  -أستاذ العلوم السياسية بكلية الت ارة والقتصاد -أ.د/ جالل فقيرة -1

 جامعة صنعاء.  -أستاذ اإلعالم والتصال المشار  بكلية اإلعالم -د/ عبد الرحمن الشامي -2

 جامعة صنعاء.  -ساعد بكلية الت ارة والقتصادأستاذ اإلحصاء الم -د/ سعيد المعلم -3

 جامعة صنعاء.  -أستاذ العالقات العامة المساعد بكلية اإلعالم  -د/ خالد الصوفي -4

 جامعة صنعاء.  -أستاذ الصحافة المساعد بكلية اإلعالم -د/ سامية األغبري -5

 جامعة صنعاء.  -أستاذ اإلذاعة والتلفزيوم المساعد بكلية اإلعالم -د/ على البريهي -6

 جامعة صنعاء.  -أستاذ الصحافة المساعد بكلية اإلعالم -د/ محمد القعاري -7

 جامعة صنعاء.  -أستاذ العالقات العامة المساعد بكلية اإلعالم -د/ فؤاد سعدام -8

 جامعة صنعاء.  -بكلية اإلعالم أستاذ الصحافة المساعد -د/ على العمار -9
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م ددددد هلل  مدددددل المالحدددددوثالذ  30 بينل ىذدددددال دددددحي   اا دددددت (pre-Test) قبذددددديبثددددد اء اختالدددددن   -
أتدددد  المالحددددوثال  ددددتول  و  ذوضددددو  األ ددددئذ  لذتأكهلل مددددلذمددددل حثدددد  ىاادددد  الهلل ا دددد  (%5)بواقدددده

 بىهللاهلل  حي   اا تبينل ال و تتن الاتنئي . ت  ذوطالعن  لاتنئص صنا ااختالن ذ  حيحالنلش  للتن
 الثبات: -2

هلل ونلدددد  اللددددذالمالحوثالمددددل ا ددددس اللاادددد   ىذددددا(Re-Test)بىددددنهلل  ااختالددددن  ل ددددذوا ا ددددتخهلل  الالنحددددل
 ا ددتمن  ممددن اس هلل  حي (ذ %90ملنم لثالددنت ) وقددهلل بذ ددت قيمدد ذ مددل التطباددق األوا أ ددبوىالُمضي

 الماهللااي.  لذتطباق اا تبينل
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 ة للبيانات:اإلحصائي عاشراا: المعالجة
هللخنلتددن الحن ددا اآللددي  ذمددل ثمدده بيناددنت الهلل ا دد  اماتتددنءاللددهلل  وم اثلتتددن م تبيددن ذ تدد  ت مااصددن وا 

لذلذدو  ااثتمنىيد   امح دنئي الن دتخهللا  الب ادنمص ذ امح دنئي لملنلثتتنذ ث  تحذاذتن وا تخ اج الاتنئص
(SPSSونل  الن تخهللا  الملنم ت )التنلي : امح نئي والملنلثنت ذوااختالن ات ذ   

 .والا ا المئوي  ذالتك ا ات الال يط  -1
ل وتدددد  ا ددددتخهللامتن لت تاددددا و ددددنئذ والددددوال الا ددددبيذ المليددددن ي  اماح افو ذالمتو دددد  الح ددددنبي -2

 اات نا  م نهلل  لذملذومنتذ وهلل ث  اىتمنهلل المالحوثال ىذاتنذ وتأثا ات صنا ااىتمنهلل.
ذوت  ا دددتخهللامه أدددي ت تادددا الو دددنئل اات دددنلي  الح دددا ت ضدددال المالحدددوثال لتدددن الدددوال المددد ثح -3

ذ ثد  3×ذ والثنلدل 2×ذ والثدناي 3× لذو داذ األوا   م نهلل  لذملذومنتذ ونل  الض ا التك ا 
ثدد  ت تاددا تذدد   ثمدده اتددنئص الضدد ا لكددل و دداذ ذ لذح ددوا ىذددا مثمددوع األواال الت ثيحيدد ذ

 الح ا الا ا المئوي .الو نئل 
امىدددد  ذ : لهلل ا دددد  مددددهللى ا ددددتع لي  ىنمددددل ىددددل لخدددد  مثددددل: التلدددد ض لو ددددنئل (2)اختالددددن   ددددن -4

 والمشن    ال ين ي .
ذ مثددل الل قدد  بددال تلدد ض المالحددوثال لو ددنئل الل قدد  بددال مت ادد  ل شددهلل لعين التواأددق ملنمددل  -5

 امى  ذ ومشن  تت  ال ين ي .
بددال ق و ذ مثدل ال د  لهلل ا د  ال د وق بدال المتو دطنت الح دنبي  بدال مثمدوىتال T-testاختالدن   -6

تل ضنلمالحوثااذو دددنئل امىددد  ذ لومدددل حادددل م دددتوى مشدددن  تت  المالحدددوثال مدددل حادددل ملدددهللا 
 ال ين ي ذ وأعن  لمت ا ي الاوعذ واااتمنء ال ين ي.

لعيددددنس ال دددد وق بددددال ANOVAبددددد نلمل وف اخت ددددن ا  آحددددنهللي ااتثنصددددملنمددددل تحذاددددل التالددددنال  -7
ملددهللا تلدد ض  بددال المالحددوثال مددل حاددلبددال لكثدد  مددل مثمددوىتالذ مثددل ال دد وق المتو ددطنت 

مشدددن  تت  ال ين دددي ذ وأعدددن  لمت اددد ات ) أئدددنت ال دددلذ  لو مدددل حادددل م دددتوى ل امىددد  ذ لو دددنئ
 .الم توى التلذيميذ الهللخل الشت ي(

 هللال ذ ل  ا.( اىتالن  ال  وق 0.05)  امح نئي هللال الواىتمهلل الالنحل ىذا م توى 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للدراسة
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 Media Dependencyاإلعالمنظرية العتماد علىوسائل : أولا 

 تمهيد:

 قهللمدهالدني  ذامىد  هلل ىذدا و دنئل ىذدا امدونج ااىتمدن أي بانئتدن الاظد ي  تلتمهلل الهلل ا   الحنلي 
 ىددن Sandra Ball Melvin Defleur & Rokeachو ددناهلل ا  و اددت  ذل هللي ذادد ا ددل مددل مذ دد

و تادددنوا امدددونج ااىتمدددنهلل الل قددد  بدددال و دددنئل امىددد   ذ امىددد  تدددأثا ات و دددنئل  بطدددن  أدددي ذ1976
 .والاظن  ااثتمنىي والثمتو 

يد  و داذ  ملااد  لألأد اهلل  م دهلل  لذملذومدنت لصمهلل ثد   ذامىد  يع هلل الناىتمنهلل ىذدا و دنئل ) و 
وا ا تال  ااىتمنهلل ىذدا الو داذ  الن دتخهللامتنذ أنا دتخهللا   والعضنين المثن   ىذا ال نح ذاألحهللال  ىل

يددد  الو ددداذ  لذ ددد هلل  م دددهلل  لملذومنتددده واختيدددن   لصميلادددي ملدددهللا المتناللددد ذ لمدددن ااىتمدددنهلل أيلادددي هلل ثددد  
 .(1) (وت ضاذه

ت  ددددا  لمددددننا ي ددددول لو ددددنئل اات ددددنا بلددددا  ذامىدددد  ااىتمددددنهلل ىذددددا و ددددنئل  و تددددهللف امددددونج
ولحينادن  لخد ى تكدول لتدن تدأثا ات شاد  مالنشد   وضدلي   اوىدن   تدأثا ات قويد  ومالنشد  ذ لحينان    الثمنصا  

ثد  تحدنوا  ذأدي  ي يد  ا تالدنط الداظ   د ا   و باد   باللضدتن تالحدل  اظ  د  بائد  واظ    ااىتمدنهلل)منذ 
ت  دا   ددذو  األثددااء وأدق صددن  الل قدد ذ  مدن ت  ددا ىذددا الت دنسا الخددنش: مددننا ي لدل األأدد اهلل بو ددنئل 

 .(2)(ل و  باظ    اا تخهللامنت وامشالنىنت امى  

والمثتمددده  امىددد  لل قدددنت ااىتمدددنهلل المتالنهلللددد  بدددال و دددنئل  متكدددنم   ى ضدددن  الثاءصدددنا  و تضدددمل
 ل ضتني ذامى  ت المل أي  والوثهللااي  وال ذو ي  اىتمنهلل األأ اهلل ىذا و نئل والثمتو ذ و نا التأثا ا

 لذا الاحو التنلي:الالنحث

 

                                                           

دراساة ميدانياة باالتطبيع  -جمال عبد العظيم أحمد  ادور الصحافة المصرية في المشاركة السياسية لد  قادة الرأي -1

المجلــة المصــرية م فااي إطااار نمااوذج العتماااد علااى وسااائل اإلعااالما، 2000علااى انتةابااات م لااب الشااعا عااام

 .173، ص 2001مارس -(، يناير1، العدد )(2، الم لد )لبحوإل الرأ  العا 

)جامعااة  رســالة ماجســتير غيـر منشــورةنادياة مصااطفى المصاري  دور التصااال فااي المشااركة السياسااية للمارأة،  -2

 . 31(، ص 2000القاهرة  كلية اإلعالم 
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 والمجتمع والجمهور: اإلعالموسائل العتماد المتبادلة بين عالقات -1

 :اإلعالملنظرية العتماد على وسائل األول  النموذج (أ

 & Sandra Ball Melvin Defleurقددهلل  الالنحثددنل مذ ددال هللي ذادد  و ددناهلل ا  و اددت   
Rokeachو وضح صنا ذ1976ىن   امى  تأثا ات و نئل  بطن  لامونج ااىتمنهلل أياألولا  الحهللوهلل

الامددونج طبيلدد  الل قدد  نات األاللددنهلل الث ثيدد  بددال الاظددن  ااثتمددنىي الكبادد ذ وهللو  الو دداذ  أددي نلدد  
 .الاظن ذ وى ق  الثمتو  النلو اذ 

ذ أددي ىمذيددنت التلدد ض اااتعددنئي لألأدد اهلل امىدد  يدد  هلل ا دد  اىتمددنهللاألأ اهلل ىذددا و ددنئل لصموتددأتي 
والتددددي تعتدددد   الددددأل تددددأثا ات ال  ددددنئل  ذىذددددا الملتعددددهللات وال ددددذو  امى ميدددد وهلل ا دددد  تددددأثا ات ال  ددددنل  

 م ددنهلل   امىدد   ددوف ي ددول هللاا  ىذددا هلل ثدد  ااىتمددنهلل ىذىو ددنئل  ذالثمتددو بهلل ا   ىذددا امى ميدد 
أددي ملتعددهللات  امىدد  تددسث  و ددنئل  ؟ولمددننا ؟و ادد ؟ولل المت ادد  ال ئي ددي أددي أتدد  متا نتذلذملذومدد

 م دددددددددنهلل   امىددددددددد  صدددددددددو هلل ثددددددددد  اىتمدددددددددنهلل  ىذدددددددددا و دددددددددنئل  ذلو  دددددددددذو ه ذلو مشدددددددددنى   ذالثمتدددددددددو 
لددددد  بدددددال المثتمددددده والو ددددداذ  و وضدددددح الشددددد ل التدددددنلي امدددددونج ى قدددددنت ااىتمدددددنهلل المتالنهلل.(1)لملذومنتددددده
 .(2)والثمتو 

 (1شكل رقم )

 

 

 

 

 

   

 
                                                           

 . 262، ص مرجع سابق ( 2005نائلة إبراهيم عمارة ) - 1

2-Melvin I. Defleur and Sandra J. Ball Rokeach: Theories of Mass communication, 4th 

Ed. (New York: Longman Inc, 1982) p . 243.  

 Social Systemالنظام الجتماعي 
 تنوع درجة الستقرار البنائي

 

 Audienceال مهور 
 تتباين درجات العتماد على وسائل اإلعالم المةتلفة للحصول على المعلومات

  Media System النظام اإلعالمي
 تنوع وظائر المعلومات من حيث العدد والتركيز

 
 

 Effectsاآللار 
  Cognitiveمعرفية  -
  Affectiveوجدانية  -
  Behavioralسلوكية  -
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 امونج ى قنت ااىتمنهلل المتالنهللل  بال المثتمه والو اذ  والثمتو 

 من اذي: ال نبق الامونج ي ت ض

  الملذومنتوالنلتددنلي بلددا   ذمددن ااهللت حددهلل  ىددهلل  ا ددتع ا  الاظددن  ااثتمددنىي وت ادد   ااهللت الحنثدد
 .(1)ااهللاهلل اىتمنهلل األأ اهلل ىذا م نهلل  الملذومنت المتنح 

    ااهلل اىتمدددنهللص  شدددالنع احتينثدددنت الثمتو  ذمدددن بي العدددهلل   ىذدددا امى مدددذمدددن  نادددت لدددهللى الاظدددن
لمددددن أددددي حنلدددد  وثددددوهلل م ددددنهلل  ملذومنتيدددد  بهللاذدددد  يعددددل اىتمددددنهلل الثمتددددو  ىذددددا اظمدددده ىذيددددهذ 

 .(2)امى مي 
  لكثددد  ث   مددد نلاخالددد  ااثتمنىيددد أذ امىددد  ىذدددا و دددنئل  حادددل اىتمدددنهلل اختذددد  الثمتدددو  مدددل

النلتنلي أتدد  لكثدد  احتمددنا  لل يلتمددهللوا ىذددا و ذالمختذ دد  امىدد  و ددنئل بلددا  ام نايدد  لذو ددوا
وىذدا  امىد  أ دوف اا دهلل اىتمدنهللص  ىذدا و دنئل اخا لمن شا  الذ م نهلل  وقاواتأخ ى بهللاذ 

 . (3)م نهلل  متواضل  لذح وا ىذا الملذومنت

 :والنظام الجتماعي اإلعالموسائل  العتماد المتبادل بين (ب

 ذأدددددي  ددددديط تتن ىذدددددا م دددددنهلل  ملذومدددددنت يلتمدددددهلل ىذاتدددددن األأددددد اهلل امىددددد  تكمدددددل قدددددو  و دددددنئل  
لي ددت نات وى قدد  ااىتمددنهلل صددن  " ذ لتحعاددق لصددهللاأت ذالدداظ  ااثتمنىيدد و  ذوالماظمددنت ذوالمثموىددنت
مددوا هلل تددتح   أاتددن الدداظ   ىذدداليضددن   تلتمددهللأتا ذلي ددت قويدد  تمنمددن   امىدد  و ددنئل ذ  مددن لااتثددن  واحددهلل

 .(4)"لكي تمن س ىمذتن ال  نء  ذوااقت نهللي  األخ ى  ذال ين ي 

ألذددا  ذوالدداظ  ااثتمنىيدد  المختذ دد  امىدد  ى قدد  ااىتمددنهلل المتالنهلللدد  بددال و ددنئل وتتالددنال طبيل 
 :(5)اآلتي لتحعاق األصهللاف  امى   بال المثنا يلتمهلل الاظن  ال ين ي ىذا و نئل 

 ا نهلل  وتهللىي  العي  والملناا  ال ين ي .  -1

                                                           

ا، )صانعاء  مطاابل دراسة في االتصال السياسـي -القنوات اإلخبارية والراديو الدولي بشار عبد الرحمن مطهر  ا -1

 .  58(، ص 2008وكالة األنباء اليمنية سبا 

 .137، ص مرجع سابق(  2008أميرة سمير طه ) -2

 . 263، ص مرجع سابق ( 2005نائلة إبراهيم عمارة ) - 3

رفعر عاارو اللابل ا اعتمااد ال مهاور المصاري علاى وساائل اإلعاالم لكتسااب المعلوماات عان أزماة أنفلاونزا  -4

 . 150، ص 2007ديسمبر -(، اكتوبر58، العدد )المجلة المصرية لبحوإل اإلع   الطيورا،

، )القااهرة  الادار المصارية اللبنانياة، الطبعاة االتصال ونظرياتـه المعاصـرة حسن عماد مكاوي وليلي حسين السيد  - 5

 . 319( ص 2009السامنة 
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الح دددنل ىذدددا الاظدددن  ال ين دددي وتحعادددق الدددهللمص لو التكنمدددل ااثتمدددنىيذ مدددل خددد ا بدددل  و   -2
 امثمنعذ وتكو ل ال لي اللن . 

وتلبئددد  المدددواطاال لتا ادددن اللدددض األاشدددط  ال ين دددي  مثدددل: الحمدددنس تدددهللىي  الشدددلو  النلمواطاددد   -3
 لذح اذ لو المشن    أي اااتخنالنت.

 التح   و  ا ال  اىنت التي تعه بال الاظن  ال ين ي والاظ  ااثتمنىي  والهللااي  األخ ى.  -4

 : (1)ىذا الاظن  ال ين ي لتحعاق األصهللاف التنلي  امى  والنلمعنبل تلتمهلل و نئل 

 اكت نا الحمني  التش  لي  والعناواي  والتا اني . -1
 الح وا ىذا الملذومنت أي  نأ  المثنات. -2
 والعضنين ال ين ي  المختذ  . األحهللال  الح    أي ببهللاء ل اءصن بااء -3

 : اإلعالموسائل على  اعتماد األفرادعالقة  (ج

ألل األأد اهلل تددوثتت   امىد  ى قدنت اىتمدنهلل ىذدا و دنئل  ااشدئول  ااثتمنىيد  اهلل مثدل الداظ األأد  
 .(2)امى  م نهلل  ت يط  ىذاتن و نئل بلا  واللض لصهللاأت  تتطذا الو وا األصهللاف

أدي ى قد  اىتمدنهلل ال د هلل  التدي تدسث  المتهللاخذد وقهللمت  ناهلل ا بوا  و ات  مثموىد  مدل اللوامدل  
 (3)الش  لتنلي: أي الموضح  امى  ىذا و نئل 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .40، ص مرجع سابق ( 2010محمد سلطام الفللي ) -1

ا، ترجمة كمال عبد الرؤوو )القاهرة  الدار الدولية للنشر وسائل اإلع  نظريات ملفين ديفلير وساندرا روكيتش  ا -2

 . 417( ص 1993والتوزيل 

3- Sandra J. Ball Rokeach : « The Origins of Individual Media System Dependency, A 

Sociological Framework», Communication Research, Vol. 12, No. 4, 1985, PP. 485 

– 510.  
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 (2شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امى  محهللهللات ى قنت اىتمنهلل ال  هلل ىذا و نئل 

وأدي صدن  الحنلد  ي دلا  ذوشاد  م  د   ذ د هلل لاشدط  شاد  متوقلد ويأتي ال موض ىاهللمن ي مدس ال
نلد  ال مدوض أدي البائد   أأضل الو نئل لحل مثل  ذامى  األأ اهلل لذالحل ىل الملذومنت أي و نئل 

والنلتددنلي ت ددالح ذ ل ين ددي  لذثمتددو ناثتمنىيدد  وابوضدده األثاهللات امىدد  تعددو  و ددنئل ااثتمنىيدد ذ و 
موىدد  ااثتمنىيدد  التدددي ااتمددي لتدددنذ ذ  مدددن اتددأث  ال ددد هلل النلمثلذ مددوض والتتهللاددهلل  ددثل بهلل اكددنت األأددد اهلل
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ومانقشدددته مددده األخددد  ل مت اددد ا  و ددديطن  متمدددن  أدددي األثادددهلل  التدددي اتبانصدددن وي دددالح اات دددنا الشخ دددي 
 (1)امى  تانولتن و نئل وشنلالن  من تتحهللل المثموىنت ااثتمنىي  ىل العضنين واألحهللال التي تذال  هلل

 اإلعالمالركائز التي تقوم عليها نظرية العتماد على وسائل   -2

 :(2)تال صمنل ن ا ىذا   ااتال امى  تعو  ى قنت ااىتمنهلل ىذا و نئل 

األصدددددددهللاف: لكدددددددي يحعدددددددق األأددددددد اهلل والثمنىدددددددنت والماظمدددددددنت المختذ ددددددد  لصدددددددهللاأت  الشخ دددددددي    -1
وااثتمنىيددد ذ أدددمل ىذدددات  لل يلتمدددهللوا ىذدددا مدددوا هلل ي ددديط  ىذاتدددن لشدددخنش لو ثمنىدددنت لو 

 ماظمنت لخ ىذ والل س  حيح. 
الم نهلل  المختذ د  التدي تحعدق لصدهللاأت ذ وتلدهلل و دنئل بلا  الم نهلل : ي لا األأ اهلل والماظمنت -2

األأ اهلل والماظمدنت مدل لثدل بذدود لصدهللاأت ذ وتدتح   و دنئل بليه  اظن  ملذومنتي ي لي امى  
 أي ث ث  لاواع مل م نهلل  الملذومنت صي:  امى  

 ثمه الملذومنت ىل ط  ق الماهللوبال والم ا ذال. .ل
خ اثتن  .ا  ال و   مان ال . تا اق الملذومنت وتاعيحتن وا 
 ثمتو  شا  محهللوهلل. بلا  اش  الملذومنت .ج

 :اإلعالمأهداف اعتماد األفراد على وسائل 

 :(3)لتحعاق األصهللاف التنلي  امى  يلتمهلل األأ اهلل ىذا و نئل 

  : وال ت  ااثتمنىي الني ذ ويشمل مل أ  النات مل خ ا التلذ  والح وا ىذا الخب اتال ت
 للنل  والبائ  المحيط  وت  ا صن.ىل اي نىهلل ىذا مل أ  اشينء 

 :وتوثيددده ذ و تضدددمل توثيددده ناتدددي مثدددل اتخدددنن العددد ا ات المان دددال  والمشدددن    ال ين دددي  التوثيددده
 .ت نىذي تالنهلللي لذح وا ىذا هللاات ىل  ي ي  التلنمل مه المواق  الثهللاهلل 

  و دداذ   ذااثتمنىيدد والت ددذي  ذواا تثن   ذاا ددت خنءمثددل  ااالااليدد : وتشددمل الت ددذي  الت ددذي 
 .لذت وا مل مش  ت الحين  الاومي 

                                                           

بشار عبد الرحمن مطهر  اتطوير المعال ة اإلعالمية للتصدي للحوادث الرهابية بالقنوات الرسمية التابعة للادول  - 1

سلســلة بحــوإل دراسااة مسااحية علااى الةبااراء والقااائمين بالتصااالا،  -األعلاااء ب هاااز إذاعااة وتلفزيااوم الةلاايج 

 . 68 -67( ص ص 2012( )الرياض  جهاز إذاعة وتلفزيوم الةليج، 26، العدد )وتلفزيونية ودراسات إذاعية

 . 315 -314، ص ص مرجع سابق ( 2009حسن عماد مكاوي وليلي حسين السيد ) -2

 . 14، صمرجع سابق(  2007محمد عبد الوهاب الفقيه ) -3
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 :(1)الفتراضات التي تقوم عليها نظرية العتماد  -3

  وصي التي تحهلل  ثا ا  مل ذ والمثتمه امى  وثوهلل ى ق  اىتمنهلل متالنهللل  بال الثمتو  وو نئل
 .أي الثمتو  والمثتمه امى  التأثا ات التي تحهللثتن و نئل 

   لو قذددد  هلل ثدددد  ااىتمدددنهلل ىذددددا  ذا دددتع ا  الاظددددن  ااثتمدددنىي وتوااادددده ىذدددا ا ددددنهلل تدددسث  هلل ثدددد
ذ أ ذمددن ااهللت هلل ثدد  ىددهلل  اا ددتع ا  أددي المثتمدده ااهلل اىتمددنهلل الثمتددو  امىدد  ملذومنتو ددنئل 
 .امى  ىذا و نئل 

  أددددي حنلدددد  وثددددوهلل قاددددوات بهللاذدددد  لذح ددددوا ىذددددا  امىدددد  تعددددل هلل ثدددد  ااىتمددددنهلل ىذددددا و ددددنئل
ي ب متدده أددي حنلدد  قذدد  قاددوات امى مدداهلل هلل ثدد  اىتمددنهلل الثمتددو  ىذددا الاظددن  الملذومددنت وتدداهلل
 .اات نا األخ ى 

  ذ اتاثدد  اخدددت أت  أدددي األصدددهللاف امىددد  اختذدد  الثمتدددو  أدددي هلل ثددد  اىتمددنهلل  ىذدددا و دددنئل 
 .والحنثنت ال  هللي  ذوالم نلح

  أدي المثتملدنت التدي تتطدو  أاتدن لاظمد   امىد  اا هلل اىتمنهلل الثمتو  ىذا ملذومدنت و دنئل
 .صن  الو نئل

 اإلعالمتأثيرات اعتماد األفراد على وسائل   -4

 م (1989)  اإلعالمنموذج تأثيرات عملية اعتماد األفراد على وسائل  (أ

 امىدد  ذو و اددت  الاظ  دد  لتوضدديح  ي يدد  اىتمددنهلل األأدد اهلل ىذددا و ددنئل  ذطددو  الالنحثددنل هللي ذادد 
تا دهلل مدل احتمدنات  ي اتت دو  ىمذيد  ا  دي  بهلل اكيد حال ُتلتبد  اظ  د  ااىتمدنهلل ماشدأ   داولوثي وظ

 .(2)نلتنليذ وقهللمن صن  اللمذي  مل خ ا الامونثامى  لل اتأث  ال  هلل المحتوينتملاا  أي و نئل 

  

                                                           

1- Stanley J. Baran & Dennis K. Devis: Mass Communication Theory: Foundations, 

Ferment & Future (Colifornia: wadsworth Publishing Company,1995) P. 227.  

 . 427، ص مرجع سابق(  1993ملفين ديفلير وساندرا روكيتش ) -2
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 (3شكل رقم )

 امى  امونج تأثا ات ىمذي  اىتمنهلل األأ اهلل ىذا و نئل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لو  ذمشدنصهللتهأدي  بهللقد ليع   ال نىذيد  مدن ا شدا امىد  بهللل الامونج ال نبق ال  هلل ات حش و دنئل ا
وي  دد  الامددونج  ذامىدد   ل ى ضددي المحتويددنت و ددنئل الشددلو ال دد هلل ات ددل لو ق اءاتددهذ ذبليدده اا ددتمنع
 : (1)ىمذي  التأثا ات مل خ ا مثموى  الخطوات لو الم احل التنلي حهللول 

ـــى ـــة األول  ذامىددد  لل الثمتدددو  الاشددد  الدددني ي دددتخهلل  و دددنئل بلدددا  تشدددا  صدددن  الم حذددد :المرحل
عبدلذ و توقده لل التلد ض  دوف ماالنختين  مضمول ملال أي و اذ  ملاا  وأعن  اىتمنهلل موثوهلل  يعوم

 .لو الت ذي  ذلو التوثيه ذي نىهلل  ىذا تحعاق صهللف لو لكث  مل ال ت 

                                                           

  .428 -417، ص ص مرجع سابق( 1993ملفين ديفلير وساندرا روكيتش  )-1

 اعتماد راسةة على وسائل اإلعالم عالقات

 ومحتويات وسائل إعالم محددة

 مسل   برنامج ، فيلم ، كتاب.

 القائم بالختيار نشيط

 تعرض انتقائي

 الةطوة األولى 

 تعرض غير مقصود)عرحي(

تنشيط العتماد ألناء 

 التعرض للوسيلة
ل تنشيط وينتهي التعرض 

 للوسيلة

 اإللارة المتعلقة بالموحوع زادت  كلما زادة  دة

 اإللارة اإلدراكية       اإللارة العاطفية

 )مسل  مستو  النتباه(       الكراهية( –)الحا   

 الةطوة السانية 

 كلما زادة اإللارة العاطفية أو اإلدراكية كام ال ترا  في تنسيع المعلومات أكبر.

 الةطوة السالسة 

 السلوكية. –العاطفية  –كلما زاد ال ترا  في تنسيع المعلومات زاد احتمال التاليرات اإلدراكية 

 الةطوة الرابعة 
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ولشذا الانس اختن ول باشنط مدن  ذبهللول لي توقلنت م الع  ن  والشخش األخ  ي ول م اقالن  ىن ض
أدددي اللددددض  امىددد  ولكدددات  م اقبدددول ى ضددداول لو دددنئل  ذأدددي ملظددد  األوقدددنتبليددده  هللول التلددد ضادددو 

 .(1)األحينل

ذ أذديس  دل يد لصمت الح ثوااا لخ ى مل ىمذي  ااىتمدنهلل نات أي صن  الم حذ ذ:المرحلة الثانية
 دوف ي لذدول نلد  يل ضدول لا  دت  الشد ل اختيدن ي لمحتويدنت و دنئل بىد   ملااد   األشخنش الدنال

خدد ا أتدد   تلدد ض نمت   مددن لادده لدديس  ددل األشددخنش تتحدد   بواىددل اصتمددذ بددا س العددهلل  مددل ااىتمددنهلل
 اخت أنت أي:  مل خ ا امى  وتتوق  شهلل  اىتمنهلل األأ اهلل ىذا و نئل  ىن ض ذ

 ولوضنىت  الشخ ي  وااثتمنىي . لصهللاأت  -
أ ذمن ااهلل توقه  التل ض لمحتوى و نئل بى   ملاا ذ مذ  ملأيمن اتلذق النل نئهلل  المحت توقلنتت  -

 .امى  ااهللت قو  اىتمنهللص  ىذا و نئل  ومنت م اهلل األشخنش لتذعي ملذ
لثميده  ال دو   مت دنوي  لي دت متنحد  امىد  اللض و دنئل أد ذالمحتويدنتبلدا   تول  الو وا -

محددهللوهلل  مثددل ا ددتخهللا  بلاتددن  لو لل بم نايدد  الو ددوا تكددول الو دداذ  شنليدد  الددثملذ  ددأل األأدد اهلل
 0الكمباوت  واات نا الشال   امات ات

ألاددهللمن تكددول صددن  البائددنت   ا  مددن تل ددس مت ادد ات أددي بائددنتت ذاألأدد اهلل  ثاددوالمت ادد ات أددي لصددهللاف 
وتعذاددل التتهللاددهلل  ذتثددنواال موضامى مادداهللاهلل اىتمددنهلل األأدد اهلل ىذددا و ددنئل نأذدد  الددنل موض لو التتهللاددهلل ح

 الحعيعي لو المحتمل. 

أنألشدخنش الدنال ذ أدي تا داق الملذومدنت والم نصم وأاتن تاهللاهلل هلل ث  المشن    :المرحلة الثالثة
 امقد ع :مثدل   الملذومدنت وتا ديعتن اللدهلل التلد ضلثا وا بهلل اكين  لو ىنط ين   وف يشدت  ول أدي ملنلثد

 لو بث اء أحوش طبي .  ذىل التهللخال

لل األأ اهلل النال يشت  ول الشد ل م ثد  أدي تا داق الملذومدنت لكثد  بلا  وتشا : المرحلة الرابعة
ااهللت  ذو ذمدددن ااهللت هلل ثددد  ااادددهللمنج الدددني تل ضدددوا لدددهذ امىددد  احتمدددنا ألل اتدددأث وا المحتدددوى و دددنئل 

 .وال ذو ي  ذواللنط ي  ذاحتمنات حهللول التأثا ات المل أي 

 

                                                           

 .323، ص مرجع سابق ( 2009وليلى حسين السيد )حسن عماد مكاوي  -1
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 :اإلعالمالعتماد على وسائل  آثار (ب

تص ىددل اىتمددنهلل األأدد اهلل ىذددا و ددنئل و ددناهلل ا  و اددت  مثموىدد اآلثن  التددي تادد  ددهلل مذ ددال هللي ذادد  
ذ ونلد  واآلثدن  ال دذو ي  واآلثن  الوثهللاايد ذ: اآلثدن  المل أيد   صيل ن ي مل خ ا ث ل أئنت امى  

 :(1)ىذا الاحو اآلتي

 :وتشملوتختش النلت ا  أي الملذومنت والملن ف ذ Cognitive Effects:التأثيرات المعرفية

  يحددددددهللل ال مددددددوض أددددددي المثتمدددددده  اتاثدددددد  لألامددددددنت والكددددددوا ل والت ادددددد  ال مددددددوضتثددددددنوا :
ممدددددن اثلدددددل الثمتدددددو  لكثددددد  اىتمدددددنهللا  ىذدددددا و دددددنئل اات دددددنا لذح دددددوا ىذدددددا  ذااثتمدددددنىي

 لو المتوقه حهللوثه.  ذلو الخط  العنئ  ذنت تثن  األام الملذوم
  احو العضنين المثن   أي المثتمه.تش ال ااتثنصنت 
 ت تاا لولوينت الثمتو  ومل أ  العضنين الالن ا  أي المثتمه. 
 تو يه الملتعهللات التي اهلل  تن الثمتو  ىاأشينء ىهللاهلل  مل و نئل اات نا. 
  اماثنبيدد  المطذددوا المحنأظدد  ىذاتددنذ والعددي  ال ددذبي  التددي اثددا التخذددي يدد  العددي  لصمتوضدديح

 ىاتن.

وتخدتش الدنلاواحي اللنط يد  حادل ابد ا تدأثا  الو داذ  أدي ذ Affective Effectsالتأثيرات الوجدانيـة:
 : ق مشنى  ىهللاهلل  لهللى الثمتو  تتضملخذ

 ذلو التبذهلل ذالشلو  النل مالنا بلا  : اسهللي التل ض لذلا  أي و نئل اات ناال تو  اللنط ي 
 ضهلل ممن  ي اللا . ن  تخن ال  هلل موق وقهلل ا

 أماتدن تثاد  مشدنى   ذألحهللال اللاد  والكدوا ل: ىاهللمن تتل ض و نئل اات نا الخوف والعذق
مدل خد ا الملذومدنت التدي تعدهللمتن  ذوقهلل تعذل مل تذد  المشدنى لهللى الثمتو ذ الخوف والعذق 

 .ىل  ي ي  مواثت  األخطن 
 تلمددددل و ددددنئل اات ددددنا ىذددددا ا ددددنهلل  الشددددلو  الثملددددي والتوحددددهلل الددددهللى  الملاددددوي وااشتدددد اا :

بلاتددن  ثتمنىيدد  التددي ااتمددي   واتددن تل ددس ال ئددنت ااأددي حنلدد ذواااددهللمنج بددال أئددنت المثتمدده
اات دددنا  حدددال ا اثدددهلل ال ددد هلل أدددي و دددنئل ذااشتددد اابلدددا  وقدددهلل تدددسهللي و دددنئل اات دددنا ال ددد هللذ

 .وال ين ي  ذالهللااي و  ذوااتمنءاته الل قي  ذثعنأتهملذومنت ُتلب  ىل ا  تو 
                                                           

1-Melvin I. Defleur and Sandra J. Ball Rokeach: Ibid, pp. 242 - 250. 
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تاثد  لذت اد  أدي الملدن ف ال دذو  اوتختش الدنلت ا  أدي ذ Behavioral Effects:السلوكية التأثيرات
 : والوثهللال وتشمل

  قيددن  ال دد هلل ال ددذو  مددن ثهللاددهلل لدد  ي ددل يعددو  الدده  اتاثدد   ذال نىذيدد ) التاشددي ( المع ددوهلل النل نىذيدد
 تل ضه ل  نل  بى مي  ملاا ذ الحال اتخن موق ن  و ذو ينت ملاا .

  اتاثدد  التلدد ض ل  ددنل  ملتددنهلل امتاددنع ال دد هلل ىددل العيددن  ال ددذو   يلايىددهلل  ال نىذيدد ) الخمددوا(و
 ذالمالددنل  أاتددن امى ميدد اتاثدد  الت طيدد   اللدداوف ىددل المشددن    ال ين ددي بى ميد  ملاادد  مددث   
 .والتي قهلل تهللأله لذمذل

 نظرية العتماد في الدراسة الحاليةتطبيق  مزايا  -5

ىدددددهلل  تل ضدددددتن  :مدددددل وثدددددوهلل اللدددددض اااتعدددددنهللات الموثتددددد  لاظ  ددددد  ااىتمدددددنهلل مثدددددل  ش ىذدددددا الددددد 
متمددد  لذملذومدددنتذ و دددنا المالنل ددد  أدددي ا دددتع لي  وحينهلليددد   لهللو شدددال نت اات دددنا الشخ دددي  م دددنهلل 

صددن  الاظ  دد  اثلذتددن مددل  وتكنمذيدد  ي ىددل الدداظ  ااثتمنىيدد  األخدد ىذ با لل شددمولي امى مددالاظددن  
 تد  تطبادقنتتنذ وقدهلل وا دتخهللام امىد  التي ت نىهلل أي أتد  تدأثا ات و دنئل  امى مي لأضل الاظ  نت 

 لأل النا التنلي : ذ صن  الهلل ا  أي  امى  اظ    ااىتمنهلل ىذا و نئل امونث

لذح ددددددوا   م ددددددنهلل مى مألادددددده ي ددددددنىهلل ىذددددددا اختالددددددن  مددددددهللى اىتمددددددنهلل الشددددددالنا ىذددددددي و نئ  -1
 التي شتهللتتن اليمل. ال ين ي  والتحواتاألحهللال  لملذومنت حواىذىن

 أي حنلدددد  ات ددددمت اللددددهلل  اا ددددتع ا ذوالثمتددددو ذيامى مو  ذألادددده ادددد ب  بددددال الاظددددن  ااثتمددددنىي -2
 ااثتمنىي وال ين ي. 

نلم نهلل  اات نلي  التي اىتمدهلل ىذاتدن المالحوثدول لذح دوا ىذدا أصمألاه ي نىهلل أي التل ف ىذى -3
 صنا ااىتمنهلل. ذالمت تال  ىذاوال ذو ي  ذوالوثهللااي  ذالمل أي  والتأثا اتذالملذومنت
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 السياسيةالمشاركة ثانياا: 
لشدد نلتن وم ددتوينتتنذ  يلدد ض الالنحددل أددي صددنا المالحددل المشددن    ال ين ددي ذ مددل حاددل م تومتددنذ وخ نئ ددتنذ

 هللواألتن ومحهللهللاتتنذ ونل  ىذا الاحو اآلتي:

 مفهوم المشاركة السياسية:  -1

والماطذعنت ال    دددددد  ذتختذدددددد  م ددددددنصي  المشددددددن    ال ين ددددددي  الددددددنخت ف طبيلدددددد  الدددددداظ  ال ين ددددددي 
 نلتنلي:  تذ  الم نصي   لص ويم ل ى ض  صنا الم تو ذ واااهلللوثي  لذالنحثال والم    ل النال تانولوا

  بىطددنء الحددق الددهلليموق اطي والهلل ددتو ي لكنأدد  )ُتل ف المشددن    ال ين ددي  الأاتن:أددي ىذدد  ال ين دد
 دددي  لأددد اهلل المثتمددده الالدددنل ال اللدددنقذال أدددي ااشدددت ا  ال دددو   ماظمددد  أدددي  ددداه العددد ا ات ال ين

وح  د  ذ الشدلو  النلم دسولي  ااثتمنىيد  بطن  الش ل هلليموق اطي ات ق ملهذ المت ذ  الحينتت 
.و س هلل صنا التل   لذا لل المشن    ال ين ي  حق هلل تو ي (1)(ال    واللمل والتلبا  ىل ال لي

يمن  ددده  نأددد  األشدددخنش الالدددنل ال بدددهللاأه شدددلو ص  الم دددئولينتت   ذوواثدددا وطادددي واشدددنط ألذدددي
 ااثتمنىي  والوطاي . 

 ادسهلليىمذيد  اثتمنىيد   ين دي  المشدن    ال ين دي  الأاتدن "تلد ف  :ومل ماظو  ىذ  ااثتمدنع 
مل خ لتن ال د هلل هللو ا  أدي الحيدن  ال ين دي  لمثتملدهذ الحادل تكدول لهلليده ال   د  لذمشدن    أدي 

اثددنا صددن   ذصددهللاف اللنمدد  لددنل  المثتمددهوضده و ددينش  األ وتحهللاددهلل لأضددل الو ددنئل لتحعاددق وا 
. وصددنا يلاددي لل المشددن    (2)"وشادد  المالنشدد   ذقددهلل تددت  مددل خدد ا األاشددط  المالنشدد  األصددهللافذ و 

وال   د  التددي ذال دد هلل الم دئولي  تثددن  مثتمل و دذو   ين ددي يلتمدهلل ىذددا مدهللى اح دنس اشدنط 
 يماحتن المثتمه والاظن  ال ين ي العنئ  لذ  هلل لذمشن    أي اللمذي  ال ين ي . 

  نلددد  الاشددنط الدددني يعددو  الددده )تلاي ذوالمشددن    ال ين ددي  ىادددهلل  ددموئال صاتثواوثدددول ااذ ددول
ل   ذالمواطاول اللنهللاول الع هلل التأثا  أدي  داه العد ا  الح دومي  دواء  دنل صدنا الاشدنط أ هلليدن  

                                                           

 . 200، ص مرجع سابق(  2008صفا فوزي ) -1

، ص 2007-(، ناوفمبر12، العدد )مجلة العلو  اإلنسانية لع ال محمد  اا كالية المشاركة السياسية ولقافة السلما، -2

 12تاااري  الوصااول ، _/pdf-www.webreview.dz/IMG/pdf.2_. متاااح علااى الاارابط اللكترونااي  243

 .2011مارس 
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ذ ذ ل  شادد  شدد ىيشدد ىين  ذل  ىاي ن   ذذ  ددذمين  ذ ل  متعطلددن  ذ متوا دد   ذ ل  ى ويددن  ماظمددن   ذن  ثمنىيدد
و   ا صنا التل    ىذا لل المشن    اشنط لو  ذو  ين ديذ  مدن لل .(1)(ل  شا  ألّنا ذألنا  

بنا  دنل صدهللأتن  ذااحتثنثنت والمظنص ات ولىمنا الشد ا تلدهلل مدل لاشدط  المشدن    ال ين دي 
وخ و ن  الل بي  ماتن األخ ى  التأثا  ىذا ال ذطنت ال ين ي ذ وصو منل  تتضماه التل   نت

وال ادددد  ت مددددل األاشددددط  ال ين ددددي  ال ددددذبي  والتددددي  ناددددت تلتبدددد  لل ااىت ددددنمنت والمظددددنص ا
 من قبل ال بيه الل بي. بلا  قناواي ذ وظل صنا الم تو   نئهللا  

 ىمذيددد  هللاانميددد  يشدددن   ال ددد هلل مدددل خ لتدددن أدددي الحيدددن  )الأاتن ذل ين دددي ليضدددن  تلددد ف المشدددن    ا
التأثا  أي الم ن  ال ين ي اللدن ذ والمدن يحعدق  لثلوواعذ مل  ب اهلليال ين ي  لمثتمله الش ل 

و   ددددا صددددنا التل  دددد  ىذددددا لل .(2)(الم ددددذح  اللنمدددد  التددددي تت ددددق مدددده آ ائدددده وااتمنئدددده الطالعددددي
صدددنهللفذ  م دددتم   ومتثدددهللهلل ذ ولاتدددن ألدددل و دددذو  ب اهلليلي  ذالمشدددن    ال ين دددي  ىمذيددد  هللاانميددد 

 الناتي  لذمشن  . ذوام اهلل يلتمهلل ىذا ىا  ي الوىي
  ذالأاتدددن تذددد  األاشدددط  التطوىيددد  التدددي اااولتدددن لىضدددنء المثتمددده) وتلددد ف المشدددن    ال ين دددي 

 ذ  أدي  داه ال ين دنت والعد ا اتذ الشد ل مالنشد صمنبتهللف اختين  ح نمت  لو ممثذدات ذ والم د
 .(3)( ا  مالنش لو الش ذ

با  ذالل ض ال نبق يم ل العوا لاه  ش  تلهللهلل اآل اء حوا تل  د  المشدن    ال ين دي  وأي ضوء
 اهللي ذ صنهللأ ذ بذ طوىي ذ اختين   تت ق ىذا لل المشن    ال ين ي  ىمذي   ذلل ثميه التل   نت ال نالع 

 يمن  تن المواطاوابهللاأه شلو ص  الم ئولاتت  الوطاي  والمثتملي . 

  

                                                           

1 - Huntington and Jon M. Nelson: No Easy Choice: "Political participation in 

developing countries" (Cambridge, M. A. Harvard University press, 1976), p. 3. 

 رسـالة دكتـوراغ غيـر منشــورةإيماام ناور الادين الشاامي  ادور التلفزياوم فاي التنشاادة السياساية للطفال المصاريا  -2

 . 15( ص 2001)جامعة القاهرة  كلية القتصاد والعلوم السياسية، 

)جامعاة الكويار  م لاب مجلـة العلـو  االجتماعيـة  م وكاترين ما ير  االمشاركة السياسية في الكويرا،يوسر غلو -3

 .12، ص 1997( 4( العدد )25النشر العلمي، الم لد )
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 خصائص المشاركة السياسية:  -2

 (1):لصمتن اآلتيخ نئش النللهللاهلل مانلت   المشن    ال ين ي  ت

  صهللاف ملاا ل و مثموى  ل: الملاا الح    الاشط  لذثمنصا  أي اتثن  تحعاق صهللف ال لل. 
 بدددددددددهللاأه شدددددددددلو ص  ذ تعدددددددددهلل  ثتدددددددددوهلل المدددددددددواطاال طواىيددددددددد  والنختيدددددددددن ص  : الملادددددددددا للالتطدددددددددوع

ولدديس تحددت تددأثا  الضدد    ذعضددنين واألصددهللاف اللنمدد  لمثددتملت النلم ددئولي ااثتمنىي  تثددن  ال
 لو الملاوي  ذالمنهللي

   ل ين دداالذ والعنهلل  ابتعددهللي  الم ددناهلل  لذلمددل ال ين ددا : الملاددا بىطددنء الحددق لذمشددن  الااختيددن
أدددي حنلددد  تلدددن ض اللمدددل ال ين دددي والثتدددوهلل الح وميددد  مددده م دددنلحت   ذوحثددد  صدددن  الم دددناهلل 

 .ولصهللاأت  المش وى  ذالحعيعي 

 :أشكال المشاركة السياسية -3

والاظ  ال ين ددددي  ذيلدددد  المثتملددددنتتختذدددد  لشدددد نا وم ددددتوينت المشددددن    ال ين ددددي  الددددنخت ف طب
مددددل أتدددد   ألخدددد ى هللاخددددل المثتمدددده ا  ددددهذ ويلتمددددهلل نلدددد  ىذددددا مددددهللى تددددوأ  الظدددد وف الم ئمدددد   ولحيناددددن  

لذمشددن   ذ ومددهللى حدد ش المددواطاال ىذددا المشددن    أددي الحيددن  ال ين ددي  اللنمدد ذ وقددهلل خضددلت لاشددط  
 :(2)تن ىذا الاحو التنليأصمى ضيم ل للهلل  تع يمنتذ ن    ال ين ي  المش

مس  ددنت لو تاظيمددنت قنئمددد ذ تشدد ل حذعددد  الو ددل بدددال  بطدددن  مشددن    ماظمدد : وتكدددول أددي (ل
المدواطل والاظدن  ال ين ديذ ىدل ط  دق لثتدا  تعدو  بثمده وهللمدص المطنلدا الثمنىيد  وال  هلليدد ذ 

خيددن ات  ين ددي  ىنمدد ذ اددت  اهلل اثتددن ضددمل بدد امص محددهللهلل ذ تعددو  بتددن األحددااا بلددا  وتحو ذتددن
  ال ين ي ذ والاعنالنت وااتحنهللاتذ والمثنلس الماتخال .

مشن    م تعذ : يعو  بتن المواطل ال    أ هللي ذ الحادل تكدول لده ح  د  مطذعد  أدي تحهللادهلل ادوع  (ا
 وهلل ث  مشن  ته. 

مشن    ظ أيدد : وتددت  أددي المان دالنت ويشددن   أاتددن شادد  الاشدطال وشادد  المددسط  ل  ين ددين  مددل ثدد(
 الثمتو ذ وتتثذا مظنص صن أي الت و ت أي اااتخنالنت وأي اا ت تنءات. 

                                                           

، )معهاد رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورةا 2000- 1990آمال عباد هللا جساار  االمشااركة السياساية للمارأة اليمنياة  -1

 .5( ص 2004العربية بالقاهرة  قسم البحوث والدراسات السياسية  البحوث والدراسات

 . 138 - 137(، ص ص 1998ا) األردم  دار الشروق للنشر والتوزيل، علم االجتماع السياسيابراهيم أبراش  ا -2
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 : (1)مثموىتالبلا  لاشط  المشن    ال ين ي وي ا  اللض الالنحثال 

 : عاديةأنشطة تقليدية أو  -أ

والهللخوا مده ال اد  أدي ذ ومتناللد  األمدو  ال ين دي لب اصن الت و ت أي اااتخنالنت واا دت تنءات 
ثمنىددنت بلددا  واااضددمن ذ وحضددو  ااثتمنىددنت والاددهللوات نات الطددناله ال ين ددي ذمانقشددنت  ين ددي 

وتعذهلل المان ا ال ين ي  لو ال دلي  ذواااخ اط أي ىضوي  األحاااذ واات نا النلم ئولالذالم ذح 
 لتعذهللصن.

 : أنشطة غير تقليدية  -ب

ولىمدنا  ذ نمضد االنت وااىت دنمنت والمظدنص ات ال دذمي  تمثل أي لىمنا ااحتثنج الثمنىيوت
المواطادول لذتلباد  ىدل مطدنلبت  حاامدن ي تعد  بلاتدن  و ذثدنءذ اللا  مثدل الشد ا وااشتيدنات والثدو ات

 لعاوات التلبا  الش ىي.

ومدددل  شاددد  التعذاهلليددد  اللاددد  ال ين دددي ضدددمل لاشدددط  المشدددن    ال ين دددي  يلدددهللوأعدددن  لتدددنا التو دددا  و 
 :(2)لش نله

: وصو ىا  موثه ضهلل الاظن  ال ين ي الحنك  بتهللف الضد   ىذيد  العنف السياسي الشعبي -أ
لحدددهللال الشددد بوااشتينات وااضددد االنتذ  المظدددنص ات  لمطنلدددا شدددلبي  ومدددل  دددو   ل  دددتثنال

 .واااع النت ومحنواتتمن
: وصدو اللاد  الدني تعدو  الده لثتدا  الهللولد  لذح دنل ىذدا الاظدن  اللدن  العنف السياسي الرسمي -ب

 لذمثتمددده وأعدددن  لذعدددوااال الانأدددن  مثل:ا دددتخهللا  قددددوات األمدددل والثدددي  لمواثتددد  لىمدددنا اللادددد 
واى ل حنل  الطوا  . )وصدنا مدن شدتهللته النل لدل هللوا ال بيده الل بدي وماتدن تذ الشلباوااىتعنا

لمواثتددد  ااحتثنثدددنت  ذا دددتخهللا  قدددوات األمدددل والثدددي بلدددا  ذ حاامدددن لثدددأت ال دددذطنتالددديمل
 .والمظنص ات الشلبي 

                                                           

ير رسـالة ماجسـت ناصر محمود  ي   ا دور منظمات الم تمل المدني في تعزيز المشااركة السياساية فاي فلساطينا -1

 . 33( ص 2008،)جامعة الن اح الوطنية  كلية الدراسات العليا، غير منشورة

رسـالة دكتـوراغ دراساة تحليلياة وميدانياةا  -أميمه محمد عمارام  ادور الصاحافة الحزبياة فاي المشااركة السياساية  -2

 . 128( ص 1999)جامعة المنيا  قسم اإلعالم، غير منشورة 
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 مستويات المشاركة السياسية:  -4
 :(1)صي ل بل  م توينتبلا  األأ اهلل وأعن  لمشن  تت  ال ين ي ُي ا  

 :السياسيينالنشطاء   -1

ط صدي ) اللضدوي  مل  ت  ش و  –ويشمل صنا الم توى مل تتواأ  أات  ث ث  ش وط ىذا األقل 
ااثتمنىدددددنت ال ين دددددي  الشددددد ل  حضدددددو  أدددددي ماظمددددد   ين دددددي ذ التبددددد ع لماظمددددد  لو لم شدددددح  ين ددددديذ

لذثتدددنت الملايددد ىب   توثيددده   دددنئل الشدددأل العضدددنين ال ين دددي  لمشدددن    أدددي الحمددد ت اااتخنبيددد ذنهللو  
 ومانقش  العضنين ال ين ي  مه لشخنش خن ج اطنق الهللائ   الضيع  المحيط  النل  هلل ( و نئل امى  ذ 

 المهتمون بالنشاط السياسي: -2

الثن  د  أدي األحدهللال  ويشمل صنا الم توى النال ي دوتول أدي اااتخنالدنتذ و تدناللول الشد ل ىدن 
 ال نح  ال ين ي .

 الهامشيون في العمل السياسي:  -3

وا يماذدول لذلمدل ال ين ديذ اثد ي حدولت  مدل لحدهللال  ين دي   ويشمل مل ا اتتمول المتنالل  من
المشددددن    بهلل ثدددد  لو الددددأخ ى أددددي لوقددددنت األامددددنت لو ىاددددهللمن يشددددل ول لل بلددددا  وقددددهلل يضددددط  اللضددددت 

 م نلحت  المالنش   متهللهلل .
 المتطرفون سياسياا:  -4

وىدددهلل  ال ضدددن ىدددل  العنئمددد  ويشدددل ول النللدددهللاء تثنصتدددن الدددنال ا يلت أدددول الشددد ىي  األاظمددد وصددد  
 لو ااا حنا مل الحين  ال ين ي . ا تخهللا  اللا بلا  بمن اذثئول مثتملنتت ذ وصساء

 :(2)ىمذي  المشن    ال ين ي  الأ به م احلتم  
 ااصتمن  النلشأل ال ين ي اللن . -
 المل أ  ال ين ي  النلشخ ينت نات الهللو  ال ين ي أي المثتمه.  -
 ال ين يذ  نلت و ت أي اااتخنالنت واا ت تنءات. اااخ اط أي اللمل  -
 واااضمن  للضوي  األحااا والثملينت التطوىي .المطنلا ال ين ي   -

                                                           

دليــل تــدريبي لتفعيــل مشـــاركة الشــباب احردنــي فــي الحيـــاة  –والمشــاركة السياســـية الشــباب علااى الةوالاادة  ا -1

. متاااح علااى الاارابط اللكترونااي  10( ص 2007ا، )عمااام  مركااز عدالااة لدراسااات حقااوق اإلنسااامالسياســية

docs.amanjordan.org/civil_political/3491.html 2011يونيو17تاري  الوصول. 

. متااااح علاااى الااارابط اللكتروناااي  5ة السياساااية للمااارأة فاااي الاااوطن العربااايا، ص إيماااام بيبااارس  االمشاااارك -2

www.maktabatmepi.org/sites/all/modules/.../pubdlcnt.php?...  2011يونيو17تاري  الوصول. 
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 :دوافع المشاركة السياسية -5

المشددن    ال ين ددي   اشددنط لو  ددذو   ين ددي تكددول اناللدد  مددل هللواأدده ملاادد  تتدد او  مددل الماددنأه  
بلدا  الشخ ي  لذمشن   ناته وبال م نلح المثموىد  لو الثمنىد  ال ين دي  التدي ااتمدي بلاتدنذ اضدنأ 

لمددواطاال ومانلددهللواأه التددي تح ددا ا ذاالتدداا  الددوطاي لذ دد هلل تثددن  المثتمدده والاظددن  ال ين ددي ال دد   ىنمدد 
 : اآلتي(1)لذمشن    أي اللمذي  ال ين ي 

ذ وىادددهللمن ت ددديط  أئدددد  ملااددد  ىذددددا حدددهللول األامدددنت الوطايدددد  و ددد اىنت األحدددااا ال ين ددددي  -1
 لمواثت  العوى ال ين ي  الم يط  . ص ا يلمل األأ اهلل ىذا تاظي  قو  معهلل ات الهللول ذ والنلتنلي

حدددددهللول ت ااددددد ات اثتمنىيددددد  و ين دددددي  أدددددي الهللولددددد  تتددددديح ال   ددددد  لعيدددددن  اللدددددض التاظيمدددددنت  -2
 ال ين ي وااثتمنىي  ت ت  أي تطو   الوىي ال ين ي. 

ال شالدد  أددي   ددا شددلبي  المددواطاالذ لو الح ددوا ىذددا م اكددا وظي يدد  لو حابيدد ذ لو تحعاددق  -3
 م نلح منهللي . 

 ىذا الاحو اآلتي: ذ أه ىنم  ولخ ى خن  هللوابلا  هللواأه المشن    ال ين ي  ويم ل تع ي 

 عامة: وتشملالدوافع ال

 طبيعة النظام السياسي: -1

تتددأث  مشددن    األأدد اهلل أددي اللمذيدد  ال ين ددي  الطبيلدد  الاظددن  ال ين ددي العددنئ  أنألاظمدد  الهلليمع اطيدد  
ذ اللمذيدد  ال ين ددي تددوأ  الضددمنانت الهلل ددتو    والعناوايدد  التاُتح ددا وُتّشددثلمواطااتن ىذددا المشددن    أددي 

 مددن ت ددتثاا لمطددنلبت  وتلبدد  ىاتددن مددل خدد ا العدد ا ات ال ين ددي ذ ومددل ثدد  تحظددا بددهللى  وتأااددهلل لأدد اهلل 
المدواطاال  لمن األاظم  ااوتوق اطي  الت ذطي  أتضده العادوهلل والل اقادل التدي تحدهلل مدل مشدن   ذ المثتمه

تاتدن  قدي  الح  د  أ تحعاق لصهللاأتن وتوثتنتتنذوتلتمهلل ىذا التلبئ  اللنم  لألأ اهلل لأي اللمذي  ال ين ي ذ 
وتلددهلل ثددو ات .(2)والم ددنوا  ممددن ي عددهلل الاظددن  شدد ىاته لددهللى لأدد اهلل المثتمددهذ والنلتددنلي الثددو   ىذيدده وااتيددن  

 ثن ت ىذاتن الشلوا.التي  الت ذطي  ال بيه الل بي مثنا  حين  ىذىنألاظم  ال ين ي 

 

                                                           

رسـالة دكتـوراغ  ا2001- 1991بلقيب أحمد أبو أصبل  ااألحازاب السياساية والتحاول الاديمقراطي فاي الايمن مان  -1

 . 48، ص 2003)جامعة القاهرة  كلية القتصاد والعلوم السياسية  غير منشورة

 . 57، صمرجع سابق(  2000نادية مصطفى المصري ) -2
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 وسائل التصال: -2

هللو ا   ئي دين  وأدنى   أدي تح ادا األأد اهلل ىذدا  الشعاتن الثمنصا ي والشخ ديات نا و نئل ا تسهللي
المشن    ال ين ي  واقانىت  النلتخذي ىل ال دذبي  ال ين دي  مدل خد ا تاو دهللص  النلملذومدنت التدي ُتثد ي 

ذ ولكثددد  مدددي   لذمشدددن    ثعدددنأتت  وملن أتمنل ين دددي وتثلذت  لكثددد  اهلل اكدددن  لحعدددوقت  وواثالدددنتت  ال ين دددي 
 .(1)ا نهلل  اشنطت  ال ين يبلا  ممن اسهللي ل ين ي ا

 اللتزام السياسي:   -3

المشدن    ال نىذيد  بلا  شلو  ال  هلل الأل مشن  ته أي اللمذي  ال ين ي  التااموواثا وطايذ اهللأله 
أددي الحيددن  اللنمدد  لذمثتمددهذ ويحدد ش ىذددا مشددن    األخدد  ل اشددنطت  ال ين دديذ المددن يحعددق الم ددنلح 

 ال ئنت ااثتمنىي .المشت    لكنأ  

 الخاصة: دوافع ال

 الهتمام السياسي:   -1

اتوق  مهللى اشت ا  ال  هلل أدي اللمذيد  ال ين دي  ىذدا اصتمنمده ال ين دي النلهلل ثد  األولداذ النىتالدن   
لولدددا م احدددل المشدددن    ال ين دددي ذ  مدددن لل ااصتمدددن  المتناللددد  األخالدددن  ال ين دددي  أدددي مختذددد  و دددنئل 

يلدهلل  ات ال ين ي  التي تهللو  بال الادنسوااشت ا  أي المانقشنت والاهللوات والذعنءاات نا الثمنصا يذ 
 .(2) و    اقي  مل  و  المشن    ال ين ي 

 نمط التنشئة السياسية:  -2

اللمذيدد  التددي اددت  مددل خ لتددن تلذدد  لو اكت ددنا العددي  وااتثنصددنت ال ين ددي ذ  )تلدد ف التاشددئ  الأاتددن
واعذتن مل ثال آلخ ذ وصي ىمذي  م تم   اتلد ض لتدن ال د هلل طاذد  حينتده بدهلل ثنت مت نوتد ذ وتضدطذه 

 .(3)(امى مي بتن ىهللهلل مل مس  نت التاشئ  ااثتمنىي  وال ين ي  و 

                                                           

( ساابتمبر 10) مجلــة الباحــث االجتمــاعي العــدد ااريفة ما ااطي  االمشاااركة السياسااية أساااس الفعاال الااديمقراطيا،  -1

 . متاح على الرابط اللكتروني  158، ص 2010

www.umc.edu.dz/facshs/images/magsocio/08%20macht.pdf 2011مارس 18تاري  الوصول. 

دراساة  -لد  الشاباب ال اامعي الفلساطيني فاي عصار العولماة  محمود محمد الشامي  ا مستو  المشاركة السياسية -2

( 19، سلسلة الدراسات النسانية الم لاد )مجلة الجامعة االس ميةميدانية على عينة من طالب جامعة األقصىا، 

 . 1246، ص 2011( يونيو 2العدد )

، رسالة ماجستير غيـر منشـورةا 2003-1997فؤاد حسن هبه  االصحافة الحزبية اليمنية وعملية التنشدة السياسية -3

 . 22( ص 2008)جامعة صنعاء  كلية الت ارة والقتصاد، 

http://www.umc.edu.dz/facshs/images/magsocio/08%20macht.pdf
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 الخصائص الجتماعية:  -3

وااثتمنىي  والم دتوى الثعدنأي والتلذيمدي ي ااثتمنىي  لذ  هلل  نلم نا  ااقت نهللُتلتب  الخ نئش 
  أ ذمددن  ناددت صددن  الم نادد  التددي تددسث  ىذددا مددهللى مشددن  ته أددي اللمذيدد  ال ين ددي المتمدد ذمددل اللوامددل 

 .(1)تو يه مشن  ته ال ين ي بلا   ذمن لهللى نل ىنلي 

 :محددات المشاركة السياسية  -6

 (2)من اذي:تن لصمتتأث  مشن    األأ اهلل أي الحين  اللنم  وال ين ي  المت ا ات ومحهللهللات متلهللهلل   

المابتددددنت ال ين ددددي : وت ددددهلل  ىددددل و ددددنئل امىدددد   الثمددددنصا يذ والحمدددد ت اااتخنبيدددد ذ  -
 وااثتمنىنت والمانقشنت ال ين ي .

م ددتوى الددهللخل المتادد ذ المت ادد ات ااثتمنىيدد : وتشددمل الاددوعذ ال ددلذ الم ددتوى التلذيمدديذ  -
نلددد  لل المت اددد ات  هللائمدددن   بلاتدددن اااتمدددنء ال ين ددديذ وصدددن  اللوامدددل ا تشددد ل قنىدددهلل  يحدددتك 

 ااثتمنىي  تختذ  مل مثتمه ألخ  ومل أ هلل ألخ . 
ااطددن  ال ين ددي: تتددأث  المشددن    اللان دد  امطددن  ال ين ددي التددي تتمثددل أددي مددهللى تددواأ   -

ي ذ والمثدنلس الاينبيد  الماتخال وح  د  وا دتع لي  الاظدن  الح    لذتاظيمنت ال ين دي  والشدلب
 امى مي.

  

                                                           

 .60، ص مرجع سابق(  2000نادية مصطفى المصري ) -1

متااااااح علاااااى الااااارابط اللكتروناااااي   21 -20ا ص ص الشـــــباب والمشـــــاركة السياســـــيةأحماااااد تااااااج الااااادين  ا -2

youthdo.org/ar/images/stories/youth/16.pdf  2010ابريل  20تاري  الوصول . 
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 والمشاركة السياسيةاإلعالمثالثاا: 

 :تمهيد

أددي تو ديه وتددهللىي  المشددن    ال ين دي  المختذدد  م دتوينتتن وم احذتددن ونلدد   امىد  ت دت  و ددنئل 
هللو ا   ين دين   م دهلل   تدسهلليمل خ ا قينمتن النللهللاهلل مل األهللوا  الوظي ي  نات الطناله ال ين دي حادل 

ثناددا هللو صددن أددي ىمذيدد  التاشددئ  ال ين ددي  حاددل تلمددل ىذددا بلددا  ي ددتعي مادده ال دد هلل ملذومنتدده ال ين ددي 
 واتن قاوات ات نا بال الاخال  بلا  نصنت واحينان  ت اا صن وتشن   أي تكو ل العي ذ اضنأ تلهللال ااتث

الموضوىنت ال ين ي  ومل ث  تا دهلل مدل وىدات  ال ين ديذ وأدي بهلل ا   والثمنصا ذ وت نىهلل األأ اهلل ىذا
بتكددو ل  لى ىددن  مددل خدد ا تاو ددهلل الثمتددو  النألخالددن  ومددل خدد ا  امىدد  صددنا امطددن  تعددو  و ددنئل 

خذددق شددلو  بلددا  ا ددتخهللامتن  عاددوات لذتال ددا  ال ين ددي واشدد  األأ ددن  األمدد  الددني اددسهللي أددي الاتنيدد 
 .(1)النلواء والوحهلل  الوطاي  مل خ ا اش  قي  موحهلل 

قدهلل   صدن  الو دنئل ىذددا مده تضدخ  الملذومددنت وتلعادهللصن ومده تااادهلل  امىد  يد  و دنئل لصموتداهللاهلل 
األحهللال  توضيح وتحذال وش   وت  ا  الملذومنت التي تاعذتن وتال يطتنذ  من تلمل ىذا ا تع اء تذ 

اخذددق هلل ثدد  مددل الددوىي  امىدد  توقلددنت م ددتعبذي ذ وصددنا الددهللو  الددني تعددو  الدده و ددنئل بلددا  والو ددوا
 .(2)ال ين ي لهللى الثمتو ذ ويح اص  لما هلل مل المشن    أي  اه الع ا 

أدددي تدددهللىي  المشدددن     ذامىددد  وي دددتل ض الالنحدددل أدددي محو  اطبيلددد  الدددهللو  ال ين دددي لو دددنئل 
 ال ين ي  لذشالناذ ونل  ىذا الاحو التنلي:

 

  

                                                           

 .162، ص مرجع سابق ( 2001جمال عبد العظيم أحمد ) -1

ــة دراسااة ميدانيااةا  -أميمااه محمااد عماارام  ادور وسااائل اإلعااالم فااي مشاااركة الماارأة فااي العماال السياسااي  -2 المجل

 . 214، ص 2001يونيو -يل( ابر11العدد ) المصرية لبحوإل اإلع  
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 والمشاركة السياسية التقليدي اإلعالمالمحور األول: 

وال دددح  والمثددد ت المطبوىددد ذ هللو ا  مثل: التذ ا دددولذ وال اهللادددوذ التعذاهلليددد  امىددد  و دددنئل  تدددسهللي
 ونل  مل خ ا مثموى  الوظنئ  ال ين ي  التنلي : ل ين ي متمن  أي ىمذي  المشن    ا

 التنشئة السياسية: -1

هللو ا  أددنى   ومددسث ا  أددي ىمذيدد  التاشددئ  ال ين ددي ذ مددل خدد ا تعددهللي  خبدد ات  امىدد  و ددنئل  تددسهللي
يدد  و ددنئل لصممتاوىدد  وث  دد  لألأدد اهللذ وتلمددل ىذددا ت  ددا  العددي  والم ددنصي  ال ين ددي  األ ن ددي ذ وتدداهللاهلل 

حا ال دد هلل ماددن أددي التاشددئ  ال ين ددي  لكواتددن تددسث  أددي الثمددنصا   الددن ا  و دد ن ا ذ  مددن لاتددن ت ددن امىد  
والتدي اتلدنظ  هللو صدن أدي م حذد  اللااتدن مدل األخد ى  ىم  ذ الل س و نئل التاشدئ ط ول  وحتي لواخ  ال

م احددل امددو ال دد هلل و اتتددي ىاددهلل اعطدد  ملاادد ذ أنأل دد   يظتدد  هللو صددن ثذيددن  أددي م حذدد  الط ولدد  والمهلل  دد  
شدالنا وص دنا ت تعبل الط ل أي ال نهلل   لو ال نالل  مل ىم  ذ والحاا اثنا ال  هلل أدي بهللايد  م حذد  ال

العدهلل تتن ىذدا ت  دا  العدي  والم دنصي  ال ين دي  التدي ت دنحا األأد اهلل أدي مختذد   امى  تتما  و نئل 
ن  أددي تددهللىي  الم ددنصي  ال ين ددي  ل ن ددي ال ين ددي هللو ا   نمى  اسهلليدد. وأددي صددنا امطددن  (1)أئددنتت  اللم  دد 

لو ت اادد  ثعنأتدده ال ين ددي ذ وا ددتلهللاهلل  لذلمددل  وتددهللىي وتشدد ال الثعنأدد  ال ين ددي ذ المددن ي ددت  أددي تكددو ل 
 .(2) اللن 

 التثقيف السياسي:  -2

حاددل ذم ددنهلل  الثعنأدد  ال ين ددي  لذدد لي اللن  لصدد أددي المثتمدده الحددهللال مددل  امىدد  لددهلل و ددنئل تُ  
والعضنين ال ين ي  المختذ  ذ من تعو  بتحذاذتن األحهللال  تعومبتاو هلل الثمتو بنلملذومنت حوا م تثهللات

ال نىذيدد  أددي ا ددنهلل  هلل ثدد   امىدد   مددن ت ددت  و ددنئل ".(3)ف" تثعادد  وتوىيدد  األأدد اهلل  ين ددين  وت  ددا صن بتددهلل
 ذااصتمدددن  ال ين دددي وت تادددا لولويدددنت ااصتمدددن  ال ين ددديذ وتدددهلل  ا المدددواطاال ىذدددا متدددن ات المانقشددد 

                                                           

رسـالة ماجسـتير غيـر ا 2005-1991سعيد محماد الع ماي  االتنشادة السياساية فاي دولاة الكويار خاالل الفتارة مان -1

 . 46( ص 2007)جامعة القاهرة  كلية القتصاد والعلوم السياسية، منشورة 

سة ميدانية على عينة من طاالب جامعاة درا -إيناس أبو يوسر  االوعي السياسي والنتةابي لد  طالب ال امعات  -2

 . 73، ص 2001مارس  -(، يناير1(، العدد )2، الم لد )المجلة المصرية لبحوإل الرأ  العا القاهرةا 

هويدا مصطفى  ااستطالع عينة من النةبة السياسية واإلعالمية حول التغطية التلفزيونية لنتةابات م لاب الشاعا  -3

 . 136، ص 2001مارس  -(، يناير1(، العدد )2، الم لد )بحوإل الرأ  العا المجلة المصرية لا 2000لعام
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ال ين ديذ والتدأثا  ىذدا والمشن    والشلو  الناقتهللا  ال ين يذ وتكو ل ال و   ال ين ي  تثدن  الاظدن  
 .(1)وا نهلل  هلل ثتتن ذالمشن      ذو 

 الرأي العام:  وتوجيهتشكيل -3

مددل األهللوات ال نىذدد  أددي تشدد ال التوثتددنت ال ين ددي  لثمتو صددن أمددل خدد ا  امىدد  تلددهلل و ددنئل 
يدد  خن دد  ىذاتددن وت ددهلل صن اصتمنمددنت الثمددنصا ذ لصمت  ااصددن ىذددا قضددنين  ين ددي  ملاادد  اددت  بضدد نء 

ىذاتددددن م ددددئولي  ت  ددددا  قنىددددهلل   دددداه العدددد ا  حاددددل تعددددو  بت  ددددا  ومانقشدددد  العضددددنين ال ين ددددي  ويعدددده "
لثمتو صدن أدي ممن  د   تتيحتدن  أدي  داه العد ا  مدل خد ا حثد  وادوع وصدنم  الح  د  التدي صمنوالم 

حعدددده أددددي التلبادددد  ىددددل آ ائدددده ولأ ددددن   واتثنصنتددددهذ ومددددل ثدددد  ت نىذدددده مدددده مظددددنص  األاشددددط  ال ين ددددي  
 .(2)"المثتملي 

هللو ا  مدددسث ا  أدددي تشددد ال اتثنصدددنت الددد لي اللدددن ذ حادددل ي دددنىهلل الددد لي اللدددن  أدددي  نمى  اسهلليددد مدددن  
الح وا ىذا الملذومدنت واألخالدن  حدوا األاشدط  ال ين دي  المختذ د ذ مد و ا  الم دنىهللتت  ىذدا تكدو ل 

 .(3)موق  تثنصتن وااتتنء النتخنن  ذو  تثن  األاشط  ال ين ي 

 والمشاركة السياسية "ثورات الربيع العربي نموذجاا"التفاعلي  اإلعالمالمحور الثاني: 

أددي ظددل اللولمدد  الملذومنتيدد  ااتشدد ت المواقدده االكت وايدد  التددي تعددهلل  الملذومددنت ال ين ددي  ىذددا 
ااات ادددت و دددلت الح ومدددنت واألحدددااا وماظمدددنت المثتمددده المدددهللاي وم اكدددا األالحدددنل وحتدددي األأددد اهلل 

  التعذاهلليددد امىددد  ماشدددنء مواقددده بلكت وايددد  تعدددهلل  الملذومدددنت لم دددتخهللمي امات ادددتذ  مدددن  دددلت و دددنئل 
تشددا  ىذددا شددال   ااات اتذ"و  امخالن  دد تعددهللي  خددهللمنتتن بلددا   ددنلعاوات امخالن  دد ذ وال ددح  المطبوىدد ذ

لل الشدددالنا صددد  لكثددد  ال ئدددنت اىتمدددنهللا  ىذدددا ااات ادددت  م دددهلل  لذملذومدددنت بلدددا  امح دددنءات الهللوليددد 
وخدد ا .(4)"ذح ددوا ىذددا الملذومددنتذلال ين ددي ذ النىتالن صددن بحددهللى األهللوات األقددل تكذ دد  واألكثدد    ى 

 ين ي  ت تخهلل   ذ وخ و ن  مواقه التوا ل ااثتمنىيذ  أهللواتب ا هللو  ااات اتثو ات ال بيه الل با

                                                           

دراساة مقارناة باين ال مهاور والنةباة، دراساة علاى  -لريا أحماد البادوي  ااإلعاالم واإلصاالح السياساي فاي مصار -1

، )جامعاة المـتتمر العلمـي الحـاد  عشـرع مسـتقبل وسـائل اإلعـ   العربيـةقلية اإلصالح السياسي فاي مصارا 

 . 33( ص 2006القاهرة  كلية اإلعالم، 

 . 319، ص : مرجع سابق(2006عبد العزيز السيدعبد العزيز ) -2

 . 125، ص مرجع سابق(  2001هويدا مصطفى ) -3

 . 36، ص مرجع سابقأحمد تاج الدين   -4
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و محدددهللى الو دددنئل التدددي يعدددو  مدددل خ لتدددن الشدددالنا النلمشدددن     التوا دددل مددده الشدددالناذ مدددل انحيددد ذأدددي 
 حو التنلي: ال ين ي  مل انحي  لخ ىذأي اللهللاهلل مل المثناتذ يم ل ى ضتن بماثنا ىذا الا

 :فضاءات للحوار الجماعي والمعلوماتي  -1

لتوا دل مدن بدال ذ مل خ اتعو  أضنءات الحوا  الثمنىي ىذا ماطق الهلليمع اطي  أي المشن   
و تمثدددل المبددهللل اللدددن  الددني يمااصددن أدددي لل لأدد اهللا  تثملتددد  الثمتددو ذ وتأخددن شددد ل الهلل هللشدد  لو الحددوا ذ 

نآل اء اائت ف ضمل مثموى  اأت اضي ذ لاتحهللثوا و تانقشوا و تالنهلللوادشواشذوصواثس مشت   ذ يع  ول 
أيشدد ذول بتددنا الملاددا ثمنىدد  اتوا ددل األىضددنء ال ين ي ذ والملذومددنت حددوا العضددنين والموضددوىنت

ااثتمدنىي  امىد  وتلدهلل تطبيعدنت .(1)أاتن لأعين ذ بن بل  ل ىضو صو م  ل وم تعبل أدي الوقدت ناتده
 ومتناللددد بو دددنئطه المختذ ددد  مدددل لاثدددح الامدددننج الم دددتخهللم  أدددي مثناتناتدددنج وتالدددنهللا الملذومدددنت لايدددن ذ 

قدده اىبدد  مو األحددهللال  ول اء الاددنس الم  ددذ  مددل مواقدده ذالتعددن    المتضددما  واينت شددتوهلل الليددنلو األخالن  
 .(2)التوا ل ااثتمنىي

 أداة للمشاركة السياسية -2

ت نىددل بددال األأدد اهلل لو المثموىددنت اددت  ) تلدد ف المشددن    ال ين ددي  أددي ال ددينق ااأت اضددي الأاتددن 
مل خ ا و ي  ااات ات وىب  المثنا ااأت اضي لمانقش  قضنين نات طناله  ين يذ اتمخض ىاتدن 

  وتعددددو  بايددد  المشدددن    ال ين دددي  أددددي المثتمددده ااأت اضدددي ىذدددا ث ثدددد (ما لددد  لألأددد اهلل لو الثمنىدددنت
 : (3)  صيل ن ي ىان  

المشن    مه األخ  ل ىب  مواقه الشال نت ااثتمنىي  بلا  المل أ : وتلاي مل أ  ط ق الا نن -ل
 ااثتمنىي. امى  لو شا صن مل و نئ  

 ال لل: صو الاشنط الني يعو  اله المشن   ىب  ااات ات. -ا

                                                           

ا )جامعاة بغاداد  سلسالة والوظيفـةتطور احداء والوسيلة  –اإلع   الجديد انتصار عبد الرزاق وصفد السا مو   ا -1

 . 27( ص 2011مكتبة اإلعالم والم تمل، 

ا المركز العرباي الثورة المصرية نموذجا   –دور وسائل اإلع   الجديد في عملية التنش ة السياسية مروة نظير  ا -2

 . متاح على الرابط اللكتروني 4للدراسات واألبحاث، ص 

www.alaqsa.edu.ps/ar/aqsa_magazine/files/176.pdf 2012اكتوبر 12تاري  الوصول. 

، )القااهرة  مركاز األهارام للدراساات مجلة الديمقراطية لمشاركة السياسية عبر الم تمل الفتراحيااوليد زكي  ا -3

 على الرابط اللكتروني  . متاح2010السياسية والستراتي ية، 

youthdo.org/ar/images/stories/youth/16.pdf 2012ديسمبر  15تاري  الوصول. 

 

http://www.alaqsa.edu.ps/ar/aqsa_magazine/files/176.pdf
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 بطدددن  صدددنا الت نىدددل أددديالت نىدددل: صدددو تالدددنهللا الملذومدددنت والملدددن ف مددده ااخددد  ل  دددواء  دددنل  -ج
 تثملت  اصتمنمنت مشت   . ذ الناللو الثمنىنت ذاألأ اهلل

 أداة للتعبئة السياسية:  -3

لت ددتال  ذخدد ا ثددو ات ال بيدده الل بددي تدد  ا ددتخهللا  ااات اددت  ددأهللا  لتوىيدد  وتلبئدد  الشددالنا  ين ددين  
لمشدددن    أدددي لاشدددطتت  لتحعادددق لصدددهللاف  ين دددي  ملااددد ذ مثدددل تح اددداص  ىذدددا ا ذوتاظدددي ثتدددوهلل تثميلت 

المظنص اتذوتا داق ااحتثنثدنتذ وتحهللادهلل لمدنكل التثملددنتذ وتوثيده الا دنئح المختذ د  ال ي يد  ت ددنهللي 
ا دتخهللا  ااات ادت   من ب ا .(1)العانبل الم اذ  لذهللموعذ وشا صن مل التهللابا  ال ام  لحمني  المتظنص  ل

حددددددق  :أددددددي تلبئدددددد  الشددددددالنا أددددددي اللهللاددددددهلل مددددددل العضددددددنين المتلذعدددددد النلحعوق والح  ددددددنت ال ين ددددددي  مثددددددل
 .(2)ااحتثنثنلثمنىيل نلاا  وشا صن ملذوااىت ن  والتظنص  ذامض ابوالل ينل المهللاي

 داةللتواصل: أ -4

والب  دددهلل االكت وادددي  ذوالمدددهللوانت ذالثهللادددهلل مدددل خددد ا مواقددده التوا دددل ااثتمدددنىي امىددد  شددد ل 
ىب  التوات  الاعنل ذ لهللا  التوا ل ال ئي ي  التي اىتمهلل ىذاتن الثوا  أي هللوا  ذsmsوال  نئل الع ا   

ومه اللدددنل  الخدددن ثيذ المادددأى ىدددل قادددوهلل البائددد  ذلذتوا دددل مددده اللضدددت ذ ومددده قيدددنهللاتت  ذال بيددده الل بدددي
وأدي ظدل صدن  "ذ ال ين دي التلباد  والتاظدي الت ذطي  التي أ ضتتن الاظ  الل بي  الحنكم  ىذدا ح  دنت 

وتاظي  ألنليددددنت المظددددنص ات ذتم ددددل الشددددالنا مددددل   دددد  حددددنثا الخددددوف البائدددد  اات ددددنلي  الم توحدددد ذ
 .(3)ااثتمنىي امى  الن تخهللا  و نئ   ذوااحتثنثنت

 

 

  

                                                           

 . 5ص مرجع سابقع مروة نظير   -1

مجلــة محمااد باان هااالل  ااإلعااالم ال ديااد ورهااام تطااوير الممارسااة السياساايةا، مركااز دراسااات الوحاادة العربيااة،  -2

، ويمكااان الطاااالع علياااه فاااي موقااال المركاااز علاااى اإلنترنااار 2012(، فبرايااار 396العااادد ) المســـتقبل العربـــيع

www.caus.org.lb .. 

 .6، ص مرجع سابق مروة نظير  -3

http://www.caus.org.lb/
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 الدراسةعينة العامةل خصائصال: أولا 
 :توزيع العينة وفقاا للنوع -1

 (3جدول رقم )
 لنوعلتوزيع عينة الدراسة وفقاا 

 % ك النوع
 56,3 338 ن و 
 43,7 262 بانل

 100 600 اإلجمالــــــــــي

 ذ(%43.7) ت دوق ا دال  امادنل (ذ%56.3اوضح الثدهللوا ال دنبق لل ا دال  الدن و  أدي اللااد  )
 امانل أي المثتمه األ ذي لذهلل ا  .بلا  ويمنثل صنا التوا ه تع  الن  ا ال  الن و 

 :توزيع العينة وفقاا للسن -2
 (4جدول رقم )

 لسنلتوزيع عينة الدراسة وفقاا 
 % ك السن

 37,5 225 22-18مل 
 28,8 173 27-23مل
 19,3 116 32-28مل 
 14,3 86 37-33مل 

 100 600 اإلجمالـــــــــــي
يدددددددأتول أدددددددي ( 22 -18)ال ئددددددد  اللم  ددددددد  أدددددددي ثالبينادددددددنت الثدددددددهللوا ال دددددددنبق لل المالحدددددددو  تظتددددددد 

با ددال    ذالثنايد الم تالدد أدي  (27 -23اللم  دد ) ال ئد  ذوالمالحوثدول أددي(%37.5با ددال  ) اذاألولالم تالد 
با ددددددال    ذالثنلثدددددد الم تالدددددد ( أددددددي 32 -28 ي ال ئدددددد  اللم  دددددد )المالحوثددددددوا أددددددي حددددددال ثددددددنء%(ذ 28.8)
وتا ث   ذ(%14.3با ال  )  ذاألخا   الم تال أي  (37 -33أي ال ئ  اللم   ) المالحوثول و %(ذ 19.3)

 ا ال  تواثهللصن. حال مل ذمه الخ نئش اللنم  لذمثتمه اليمايصن  الاتاث 
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 : توزيع العينة وفقاا للمستوي التعليمي -3
 (5جدول رقم )
 لمستوى التعليميلتوزيع عينة الدراسة وفقا 

 % ك المستوى التعليمي
 6,8 41  ن ي أنقلل

 28,7 172 ثناوي 
 25,5 153 طنلا ثنملي

 34 204 ثنملي
 5 30 هلل ا نت ىذين

 100 600 اإلجمالـــــــــــي
با دددددددال   يدددددددأتول أدددددددي الم تالددددددد  األولددددددداذ الشدددددددتنهلل  الثنمليددددددد  حمذ أاالثدددددددهللوا ال دددددددنالع اتبدددددددال مدددددددل

  ذالثنلثددالم تال أددي  طذالدد  الثنملددنتو ذ(%28.7با ددال  )  ذالثنايدد الم تالدد حمذدد  الثناويدد  أددي ثمذ%(34)
ثدنء  أيمدن(ذ 6.8با دال  )  ذال االلد الم تالد أدي  أأقدل ل ن دي مسصدل الحن دذول ىذداو (ذ%25.5با ال  )
بلا  الاتنئص ال نالع  وتشا ذ(%5با ال  )  ذاألخا  الم تال أي  (هلل تو ا و  منث تا الشتنهللات اللذين)  حمذ 

بقالددنا  ىذددا  المثتمددهأئددنت الشددالنا لكثدد   أللوصددو لمدد  طبيلددي ذا ت ددنع الم ددتوى التلذيمددي لذمالحوثال
أددددي العطددددنىال اللددددن   أدددد ش الح ددددوا ىذىوظي دددد  مان ددددال  وأللالمختذدددد  أ وىدددده وم ددددتوينتهذ  التلذددددي 

 تتطذا قهلل ا  مان الن  مل التأصال اللذمي.والخنشذ
 :الشهري  الدخل لمعدلتوزيع العينة وفقاا  -4

 (6جدول رقم )
 لدخل الشهري لمعدل  توزيع عينة الدراسة وفقاا 

 % ك الشهري معدل الدخل 
 21,8 131 ا اوثهلل
 27 162 لل  25لقل مل 

 26,3 158 ال  50لقل مل بلا  لل  25مل 
 21,2 127 لل  100لقل مل بلا  لل  50مل 
 3,7 22 لل  أأكث  100

 100 600 اإلجمالـــــــــــي
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(   دنا للد  25) يعذهللخذت  الشت ي ىدل النالنلمالحوثال لا(6 ق  )ذثهللولااثمنلي ل بينانتالتكش  
مددل  )هللخذت  الشددت ي ملهلللدد اتدد او  مددل ذاذتدد  ال ددن ق ضددئالذ (%27) با ددال  ذاألوا الت تاددايددأتول أددي 

با دددال   ذالثنلدددل الت تاددداأي وملدددهللومي الدددهللخلذذ(%26.3با دددال  )ذ للددد    دددنا( 50لقدددل مدددل بلدددا  25
ذ ال االددده الت تاددداأددي  للدد    دددنا( 100لقددل مدددل بلدددا  50مل )الشددت ي  ات اوحدددهللخذت ومددل %(ذ 21.8)

و تضح ذ(%3.7با ال  ) ذنألخا الت تااللل  أأكث ( أي  100نوي الهللخل الم ت ه )و (ذ%21.2با ال  )
مدددل  (ذ%48.8)نوي الدددهللخل المددداخ ضذ يشددد ذول مدددن ا دددبته  المالحدددوثال مدددل لل مدددل الاتدددنئص ال دددنالع ذ

اللااددد   حث مدددا ذ( أعددد %3.7أيمدددن يشددد ل نوي الدددهللخل الم ت دددهذ ا دددال  ) بثمدددنلي لأددد اهلل ىااددد  الهلل ا ددد ذ
 أي لو نط الشالنا اليماي.  ذا ت نع ملهللا ال ع  والالطنل  وصو مسش  ىذا الكذيذ

 توزيع العينة وفقاا للمحافظة:  -5

 (7جدول رقم )
 لمحافظةلتوزيع عينة الدراسة وفقاا 

 % ك المحافظة
 67,3 404  النء لمنا  اللن  

 32,7 196 هلللدددددددددددددددى
 100 600 اإلجمالـــــــــــي

 يشدد ذول مددن ا ددبته ذالمعيماددال أددي لمنادد  اللن ددم   ددالنء نلمالحوثالالثددهللوا ال ددنبق لادد اوضددح
ذ وتت ق صن  الاتاثد  مده محنأظ  ىهللل لاظ ائت  أي( %32.7معنبل ا ال  )ذاللاا  أأ اهلل%( ما67.3)

 لمثتمه الهلل ا   بال المحنأظتال.  ا ا التوا ه ال  ناي

 توزيع العينة وفقاا لالنتماء السياسي:  -6

 (8جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة وفقاا لمتغير النتماء السياسي

 % ك النتماء السياسي
 64,5 387 م تعل
 35,5 213 ماتمي

 100 600 اإلجمالـــــــــــي
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 لأد اهلل اللااد ذبثمدنلي مدل ذ(%64.5)ا دال   ين ين ذ يشد ل الم دتعذول (8بينانت الثدهللوا  قد  )وأعن ل
صددن   وُتشددا ذ المختذ دد  والحابيدد  لذتاظيمددنت ال ين ددي ذلاظدد ائت  الماتماالذ(%35.5)معنبددل ا ددال  ونلك

 باد   مددل المالحدوثالذ ىددل اااتمدنء ألي مددل التاظيمدنت ال ين ددي  الموثددوهلل  ىداوف ا ددال  بلددا  الاتاثد 
تم اتن مدل لنا اثا ىذا األحااا العين  بتطو   وتحهللال ب امثتن ال ين ي ذ ب سي  ثهللادهلل  ذأي ال نح 

 الثهللاهلل  أي الواقلال ال ين ي واات نلي.  المت ا ات وا تيلناا تعطنا الشالناذ 

 :وسائل اإلعالم كمصادر للمعلوماتلالمبحوثين  بتعرضالنتائج الخاصة :ثانياا 

 لمعلوماتللحصول علىا كمصادر تعرض المبحوثين لوسائل اإلعالم -1
 التعرض للتلفزيون:  -أ

 (9جدول رقم )
 تعرض المبحوثين للتلفزيون 

 % ك معدل التعرض
 72,7 436 هللائمن  
 25,8 155 لحينان  
 1,5 9 ا

 100 600 اإلجمالـــــــــــي

يددد  بثمنل با دددال  ذا ت دددنع ملدددهللا تلددد ض المالحدددوثال لذتذ ا دددول بلدددا  ذال دددنبق بينادددنت الثدددهللواتشدددا  
 (ذ%25.8با دال  ) ذلحينان   (ذ والتل ض%72.7با ال  ) ذهللائمن   التل ض ذمواى  بال(%98.5) بذ ت
وتت ددق صددن  ذلددهللى شنلبيدد  ثمتددو  الشددالنا اليماي ذذملذومنتذل ن ددا اس ددهلل لصميدد  التذ ا ددول  م ددهلل  ممددن

هلل ا د  و ذ (1)(2000هلل ا د  محمدهلل ال عيده )مثل:  الهلل ا نت ال نالع ذمل  ىهللهللبليه  خذ تمن الاتاث  مه 
ملهلللتل ض ا ت نع بلا  حال لشن ت تذ  الهلل ا نت. (3)هلل ا   لما   اللالن يو ذ (2)(2006الشن  مطت )

 . الملذومنت  م هلل ا تعنءذتذ ا ولذ الثمتو  ل

 

                                                           

 . 167(، ص 2000، ) القاهرة  مكتبة مدبولي، الدور السياسي للتلفزيون في اليمن محمد عبد الوهاب الفقيه  - 1

ر، )القاااهرة  دار الكتااا العلميااة للنشاار والتوزياال، اإلعــ   التلفزيــوني نظريــات وأدوابشااار عبااد الاارحمن مطهاار   - 2

 140( ص2006

 دراسااة -أمياارة محمااد العباسااي  االمشاااركة السياسااية للماارأة المصاارية ودور اإلعااالم فااي تفعياال هااذه المشاااركة - 3

 . 43، ص 2001مارس  -(، يناير1(، العدد )2، الم لد )المجلة المصرية لبحوإل الرأ  العا ميدانيةا، 
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 لتعرض لإلنترنت: ا  -ب

 (10جدول رقم )
 تعرض المبحوثين لإلنترنت

 % ك معدل التعرض

 22,5 135 هللائمن  

 37,2 223 لحينان  

 40,3 242 ا

 100 600 اإلجمالي

أي حدددال ذا ات ددد حول ااات ادددتالمالحدددوثالذ  ذ مدددل(%40.3)ألالثدددهللوا ال دددنالع بينادددنت تكشددد 
 أع ذلذمالحددوثال الددنال (%22.5)ونلدد  معنبددل ا ددال   الشدد ل شادد  ماتظ )لحيناددن (ذذ(%37.2)ات دد حتن

تل ض المالحدوثال مددل ملهلللباخ نضدبلددا  وتشدا  صدن  الاتاثد ذ (هللائمددن  )الشد ل ماتظ  ات د حول ااات ادت
ال ين ديذ  نلوضدهالماتن مدن ات ذذذلدهلل  ل دالنانلكب ثدنع  ويم للإلات ات ال    ىنمد ذ ذالشالنا اليماي

 نااعطدددددنع خددددد ا أتددددد   تطبادددددق صدددددنا الالحلذ الدددددال هللذ مددددد ت الدددددهالدددددني اللدددددن   ذواألماددددديذ وااقت دددددنهللي
االددددهللا   ددددنا و ذللددددهلل  لين لحيناددددن   بددددل لادددده  ددددنل اتوا ددددلذ اوميددددن   للددددهلل   ددددنىنت ذتيددددن  الكت بددددنئيالمتك  ل

ااا ددد ت األماددديذ والدددني  ثددد اءذ وا شددد ق ملظددد  معدددنصي امات ادددت اللنمددد  ألبوابتدددن المشدددتعنت الا طيددد ذ
 النمضدنأ والدا  ذ الكت بدنءذ  ماشدتتالمتك    ىذا  وااىتهللاءاتالتعطلنتالتخ  بو  لىمناااتشن   ت با أي

 معن ادددد    ل نلبيدددد  المالحددددوثالذ ذم ددددتوى الددددهللخل الشددددت ي المتمثددددل الناخ ددددنض  ذاللنمددددل ااقت ددددنهلليبلددددا 
 الخن ددددددددد األ دددددددددالنا بلدددددددددا  النمضدددددددددنأ ذتكذ   بهللخدددددددددنا خهللمددددددددد  امات ادددددددددت لذمانااالنا ت دددددددددنع الا دددددددددباذ

ب امص ا ددتخهللامالطدد ق  وخ و ددن  األقددل تلذيمددن ذ ذت  محهللوهلليدد  ملددن ف ومتددن ات ا ددال  مدداذالنلمالحوثال
 ذتوا ددددلااات اتذ و اذ ل الهللوليدددد  وو ددددنئ  امىدددد   الت ددددنىذيذ ىبدددد  الشددددال   الملذومنتيدددد  وتطبيعددددنت
 . وتالنهللا اآل اء والملذومنتوالحوا ذ
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 التعرض لإلذاعة -جـ

 (11جدول رقم )
 تعرض المبحوثين لإلذاعة

 % ك معدل التعرض

 12,7 76 هللائمن  

 55,2 331 لحينان  

 32,2 193 ا

 100 600 اإلجمالي

لإلناىددد   ا دددال  المالحدددوثال الدددنال اتل ضدددوانض ااخ دددبلدددا  ذذثدددهللوا ال دددنبقامثمنلي ل بينانتتشدددا ال
لكثد  حثد  اللااد  الكذديذ أدي حدال اتلد ض مل ذ (%12.7)ل  تتثنوا ا بتت  حال  الناتظن  )هللائمن (ذ

( %32.2)اثددهلل لل  والنلمعنبددلذ )لحيناددن ( لإلناى الشدد ل شادد  ماددتظ ذ(%55.2)اللاادد  لأدد اهللمددل ا دد  
 ي  م دهلل  لذملذومدنتامناى ثمنصا    باخ نضد وصو مسشد  ىذدامل المالحوثالذ ا اتل ضول لإلناىد ذ

ال دددينهلل  أاتدددن  أدددي ظدددل بائددد  ات دددنلي  م توحددد  وتانأ دددي ذوصدددي اتاثددد  طبيليددد ذ ذاليماي نلشدددالنالو نط
ت تعدد  للوامدددل  ي  تعذاهلليدد ذامناىدد  و دداذ  ات ددنلباامددن لضددحت لإلىدد   الم ئدديذ ال ضددنئي والت ددنىذيذ 

 الثنا والتشو ق.

وهلليددددده  ذ وهلل ا ددددد (1)(2008محمدددددهلل ال عيددددده ) هلل ا ددددد بليددددده  مدددددن خذ دددددت وتت دددددق صدددددن  الاتاثددددد  مددددده
 ذ الش ل ماتظ . لإلناى  ا ال  المالحوثال النال اتل ضول ناخ نضالنلك يمن اتلذعو ذ(2)اللاىاي 

  

                                                           

محمد عبد الوهاب الفقيه  اعالقة الصفوة اليمنية بوسائل التصال استةدامها والعتماد عليها كمصادر للمعلوماات  - 1

 . 195، ص 2008(، مايو 3) ، العددالمجلة العربية ل ع   واالتصالخالل  هر رملاما، 

 . 31، ص مرجع سابق(  2008وديل محمد العزعزي ) - 2
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 التعرض للصحف والمجالت: -د

 (12جدول رقم )
 تعرض المبحوثين للصحف والمجالت

 % ك معدل التعرض
 35,5 213 هللائمن  
 52,7 316 لحينان  
 11,8 71 ا

 100 600 اإلجمالي

ملدددهللا (ذ%52.7) لكثددد  مدددل ا ددد  لأددد اهلل ىااددد  الهلل ا ددد  للذالثدددهللوا ال دددنبق بينادددنت اتضدددح مدددل
لذمالحدددددوثال الدددددنال (ذ %35.5معنبدددددل ا دددددال  )ونلك متو ددددد  ) لحينادددددن (ذ تل ضتمذذ دددددح  والمثددددد تذ

ا  مدددددددل المالحدددددددوثال( %11.8) أي حدددددددال لل) هللائمدددددددن (ذ المطبوىددددددد ذ الناتظدددددددن لذ دددددددحنأ  اتل ضدددددددول 
العددد اء  شاددد  الماتظمددد ذ ُتلدددهلل بحدددهللى خ دددنئش  للبلدددا  الاتدددنئص ال دددنالع ذ وتشدددا ذ اتل ضواذذ دددحنأ 

الشددن  مطتدد   هلل ا دد بليدده  وتت ددق صددن  الاتاثدد  مدده مددن خذ ددتتلدد ض المالحددوثال لذ ددح  والمث تذ
ذ ونلدد  أيمددن اتلذددق الن ت ددنع ا ددال  (3)ابدد اصي  لبددو المثددهللذ وهلل ا دد  (2)الددا لذ وهلل ا دد  ىبددهلل   (1)(2011)

 ال    شا  ماتظم . لذ حنأ المالحوثال النال اتل ضول 

 األحداث السياسية بصفة عامةالقضاياو  بمتابعةاهتمام المبحوثين -2

 (13جدول رقم )
 السياسيةاألحداث  بمتابعةالشخصيهتمام الدرجة 

 % ك درجة الهتمام
 53 318 ثهللا  متت  

 41,2 247 حهلل منبلا  متت 
 5,8 35 شا  متت 
 100 600 اإلجمالي

                                                           

المجلـة بشار عبد الرحمن مطهر  االتماس الشباب ال امعي اإلعالمي اليمني لمصادر المعلوماات ألنااء األزمااتا  - 1

 . 204، ص 2011(، مايو 7، العدد )العربية ل ع   واالتصال

 . 386، ص مرجع سابق ( 2006)  عبد هللا يحيى الزين - 2

 . 85، ص مرجع سابق(  2006ابراهيم فرج أبو الم د ) -3
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المالحددددددوثالذ المتناللدددددد  العضددددددنين  هلل ثدددددد  اصتمددددددن ا ت ددددددنع بلددددددا  (13 قدددددد  )الثددددددهللوا  بيناددددددنتتشددددددا  
(ذ مواىددددد  بدددددال %94.2ال ددددد   ىنمددددد ذ با ددددال  بثمنليددددد  بذ ددددت ) والموضددددوىنت واألحدددددهللال ال ين ددددي 

حدددددهلل مدددددن با دددددال  بلدددددا  متدددددت والمالحدددددوثال أدددددي أئددددد   (ذ%53با دددددال  ) ذثدددددهللا  أئددددد  متدددددت  المالحدددددوثال أدددددي 
 لذمالحوثال أي أئ  شا  متت .  (%5.8)ونل  معنبل ا ال  ضئاذ  ذ%(41.2)

وصددو لمدد  الشدد ل ىددن ذ  م ددتوىناصتمن  ال ين ددي لددهللى المالحددوثالا ت ددنع بلددا  الاتاثدد  صددن  وتشددا 
الل بيددد ذ مدددل لحدددهللال وتحدددوات  ين دددي ذ لأ اتتدددن طبيلددديذ اظددد ا  لمنشدددتهللته الددديملذ وىدددهللهلل مدددل الدددهللوا 

 بثو ات ال بيه الل بي.    ل ف بى مين  ذ ونل  أي بطن  من النت يُ الشلبي  والمظنص ات ااحتثنثنت

ذ وهلل ا دددددد  وهلليدددددده (1)هلل ا دددددد  ال ددددددوأي والب  تدددددديبليدددددده  مددددددن تو ددددددذتوتت ددددددق صددددددن  الاتاثدددددد  مدددددده   
الن ت دنع م دتوى اصتمدن  الشدالنا المتناللد  العضدنين  ونلد  أيمدن اتلذدقذ(3)هلل ا   ى ء الشنميذو (2)اللاىاي 

 واألحهللال ال ين ي .

 المبحوثين لألحداث السياسية التي شهدتها اليمن متابعة -3

 (14جدول رقم )
 السياسية التي شهدتها اليمن متابعة المبحوثين لألحداثمعدل 

 %   ملهللا المتنالل 

 76,5 459 هللائمن  

 22 132 احينان  

 1,5 9 ا

 100 600 اإلجمالي

                                                           

 . 28، ص مرجع سابق ( 2012خالد الصوفي وعلي البريهي ) - 1

 . 32، ص مرجع سابق(  2008وديل محمد العزعزي ) - 2

(  ادور الةطاااب الااديني فااي وسااائل التصااال فااي تشااكيل ات اهااات الشااباب 2004عااالء عبااد الم يااد الشااامي ) - 3

( ص 2004)جامعااة القاااهرة  كليااة اإلعااالم، رســالة دكتــوراغ غيــر منشــورة  المصااري نحااو القلااايا السياساايةا،

357 . 
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اشدد ته و ددنئل  ا ت ددنع ملددهللا متناللدد  المالحددوثال لمددنبلددا  (14 قدد  )ذثددهللوا امثمنلي ل بينانتتشددا ال
شدتهللته  الديملذ مدل لحدهللال  ين دي ذ تتمثدل أدي )  اات نا المختذ  ذ مدل لخالدن  وملذومدنتذ حدوا مدن

حادددل  (ذ%98.5با دددال  بثمنليددد  بذ دددت ) ااىت دددنمنت والمظدددنص اتذ اااتخنالدددنت ال ئن دددي  المال ددد   (ذ
الشد ل شاد  (%22)تناللتدن من)هللائمن (ذ الشد ل مادتظ  (%76.5)اللااد  لأ اهلل تناللتن لكث  مل ث ث  ل بنع

لذمالحدددددوثال الدددددنال لددددد  اتدددددناللوا تذددددد   ذ(%1.5) ضدددددئاذ  ثدددددهللا   ونلددددد  معنبدددددل ا دددددال  )لحينادددددن (ذ مادددددتظ 
ىبدد   ذالمالحددوثال لألحدهللال ال ين ددي  التددي شدتهللتتن الددال هلل ا ت ددنع ملدهللا متناللدد ب ثددنع  األحدهللالذويم ل

 ذتشددتهلل الدديملال ين ددي  تن  ختددنأددنألوا مدد   أددي  لصمي األحددهللال ا  ددتن:بلددا  مختذدد  و ددنئل اات ددناذ
أئنت المثتمهذ وا دتم ت  دا   نمذد ذ وألوا مد    مختذ شن  ت أاتن اىت نمنت ومظنص ات مذاواي ذ 

ثناا الت طي  امى ميد  بلا  ليضن  ات  بث اء ااتخنالنت  ئن ي  مال   ذ ال  ض اعل ال ذط   ذمين ذ صنا
مدددل لىمدددنا ىاددد   مدددن  دددنحا تذددد  األحدددهللالبلدددا  الم ث ددد  لمث  دددنت وتطدددو ات األحدددهللالذ النمضدددنأ 

ذ  مددن ات دد  الوضدده اللددن  أددي الددال هلل تددول حدد ا لصذيدد ابلددا  الدديملومواثتددنت م ددذح ذ  ددنهللت لل تثدد  
 مددل خدد االملذومددنت  لذح ددوا ىذدداصددن  الحنل ذي ددلا الثمتددو   مثددلأددي و الددنلت ا  وىددهلل  اا ددتع ا ذ 

 وتا دث  صدن  الاتاثد  مده ذمدل لحدهللال مدن اثد ي أدي ال دنح  ال ين دي  ذ لمل أ ت ن دالو نئل امى  
 ذ تل ض الثمتدددو  لو دددنئل امىددد العنئلذاا دددهللاظ    ااىتمدددنهلل ىذدددا و دددنئل امىددد  ذ ال ددد ض ال ئي ددداذ

 لامنتذ لو ت ا ات اثتمنىي . م نهلل  لذملذومنت لثانء حهللول 

والتددي ذ (2)ذ وهلل ا دد  هللىددنء  ددنل (1)هلل ا دد  لحمددهلل محمددهللالبليدده  تو ددذتوتت ددق صددن  الاتاثدد  مدده مددن 
وصددنا اات ددنق  ذألحددهللال ال ين ددي  التددي شددتهللتتن م دد ا ت ددنع ملددهللا متناللدد  المالحددوثال لبلددا  خذ ددتن

 طبيليذ الح   تشناله ماطذعنت وم ن ات وظ وف وقوع األحهللالذ وتاامل حهللوثتن.   

  

                                                           

 -رأي العام نحو األحداث السياسية في مصرأحمد حسين محمدين  ا دور  بكات التواصل الجتماعي في توجيه ال - 1

المــتتمر العلمــي الــدولي الثــامن عشــر: اإلعــ   وبنــاء الدولــة  ا،2012دراسااة حالااة علااى النتةابااات الرئاسااية 

 . 690( ص 2012يوليو  2 -1)جامعة القاهرة  كلية اإلعالم، 2، جالحديثة

ة المواقال اللكترونياة اإلخبارياة ألحاداث ماا بعاد لاورة دعاء فتحي سالم  ا ات اهات الصفوة المصرية نحاو معال ا - 2

المـتتمر العلمــي الــدولي الثــامن عشــر: اإلعــ   وبنــاء  دراسااة فااي إطااار نظريااة التماااس المعلوماااتا، -ينااير 25

 . 169( ص 2012يوليو  2 -1)جامعة القاهرة  كلية اإلعالم،  الدولة الحديثة
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 المصادر التي تابع من خاللها الشباب األحداث السياسية التي شهدتها اليمن 
 (15جدول رقم )

 اليمن التي شهدتهاالسياسيةاألحداث  المبحوثون  من خاللهاواتابعالتي  لمصادرا
 (591)ن = تفضيلهملهابحسبمرتبة

  ادرـــصــمال  
 النحراف المتوسط الترتيب

 المعياري 
الوزن 
 الترتيب النسبي

 ياإلجمال الخامس الرابع الثالث الثاني الول

ال ضنئينت  1
 اليماي 

  226 90 83 42 56 497 
3,78 1,39 0,756 2 

% 37,7 15,0 13,8 7,0 9,3 82,8 

2 
ال ضنئينت 
امخالن    
 الل بي 

  216 203 62 49 17 547 
4,01 1,07 0,802 1 

% 36,0 33,8 10,3 8,2 2,8 91,2 

3 

ال ضنئينت 
امخالن    
 األثابي 
الانطع  
 النلل بي

  52 109 90 48 40 339 

3,25 1,22 0,650 3 
% 8,7 18,2 15,0 8,0 6,7 56,5 

4 
م نهلل  
اات نا 
 الشخ ي

  44 33 61 36 25 199 
3,18 1,31 0,635 4 % 7,3 5,5 10,2 6,0 4,2 33,2 

 177 44 40 56 30 7   ااات ات 5
2,53 1,15 0,505 5 

% 1,2 5,0 9,3 6,7 7,3 29,5 

ال حنأ   6
 اليماي 

  13 46 97 121 76 353 
2,43 1,08 0,486 6 

% 2,2 7,7 16,2 20,2 12,7 58,8 

7 
الخهللم  

امخالن    ىب  
 الموالنال

  6 9 18 38 33 104 
2,20 1,15 0,440 8 % 1,0 1,5 3,0 6,3 5,5 17,3 

امناىنت  8
 اليماي 

  22 28 52 101 100 303 
2,24 1,21 0,449 7 

% 3,7 4,7 8,7 16,8 16,7 50,5 

امناىنت شا   9
 اليماي 

  35 27 52 91 176 381 
2,09 1,31 0,418 9 

% 5,8 4,5 8,7 15,2 29,3 63,5 



74 
 

ال ين ي  األحهللال  المالحوثول  مل خ لتن التي تناله(لل الم نهلل  15اتضح مل بينانت الثهللول ق  )
بدددوال  ال ضدددنئينت امخالن  ددد  الل بيددد  أدددي الت تادددا األواذأيذ ىذدددا التدددوالي تمثذدددتذالتدددي شدددتهللتتن اليمل

نل ضدنئينت ثم(ذ0.756بوال ا دبي ) ذأي الت تاا الثنايال ضنئينت اليماي تذاتن (ذ0.802ا بي قهلل   )
م دنهلل  اات دنا تذاتن ذ(0.650بوال ا بي )الت تاا الثنللذ أيامخالن    األثابي  )الانطع  النلل بي (

بدددوال ا دددبي  الخدددنمسذااات ادددت أدددي الت تادددا ثددد  (ذ 0.635بدددوال ا دددبي ) ذنلت تاا ال االددده يالشخ دددي
اليمايدد ذ  امناىددنتذالخهللمدد  امخالن  دد  ىبدد  الموالنالذال ددح  اليماي  ددل مددل  ثددنءت أيمددن(ذ 0.505)

 الم اتا األ به األخا  .أي  ىذا التوالي وشا  اليماي ذ

 المسش ات اآلتي : يم ل ا تخ ش الاتنئص ال نالع  والن تع اء

 مدددل الشدددالنا  ماددده المالحوثدددول  األوا الدددني ا دددتمهللالم دددهلل  ذال ضدددنئينت امخالن  ددد  الل بي  ُتلدددهلل
تمااصددددن بلددددا  و  ثدددده نلدددد ال ين ددددي  التددددي شددددتهللتتن اليملذاألحددددهللال  ملذومددددنتت  حددددوا اليمادددديذ

وتعدهلليمتن  أدي الديملذ ىب  شدال   م ا دذاتنلألحدهللالذ والب امثيد المذحول أي ت طاتتن امخالن    
 وتت ق صدن  الاتاثد  مدهحولتنذ أي ىدهللهلل مدل ب امثتدن التحذاذيد ذ المختذ   آل اء ووثتنت الاظ ل

ذ (3)ذ دد ن ىثمددنل(2)ذوهلليدده اللاىدداي (1)مثاددا الشددما ي  هلل ا ددنت  ددل مددل:بليدده  مددن تو ددذت
لمتناللدددد    م ددددهلل  ذااألولدددد الم تالدددد الل بي  امخالن  دددد  ال ضددددنئينتونلدددد  أيمددددن اتلذددددق بت ددددهلل  

 لأ اهلل اللاا .العضنين واألحهللال ال ين ي  لهللى 
  ثمتدددددو  الشدددددالنا  ذ م دددددهلل  ثدددددنلو ألمدددددهللاهلل) اللنمددددد  والخن  (اليمايددددد  ي نل ضدددددنئالعاوات لصميددددد

ذ يل دس باثدنبي وصو مسشد من شتهللته الال هلل مل لحهللال وتحوات  ين ي ذ النلملذومنتذ حوا 
ا دددنهلل  ىدددهللهلل العادددوات بلدددا  أدددي اليملذو  ثددده نلددد م دددتوى لهللاء امىددد   ال ضدددنئي مدددهللى تطدددو  

ل بدده قاددوات  تذ ا وايدد ذ قاددن  لشدد اثاتيبلددا  ذاألحددهللال أتدد   ىددهللهللصن خدد االيمايدد ذ والتددي و ددل 
بخالن  ن  ذاألحدددددهللال  ددددداله قادددددوات خن ددددد ذ األمددددد  الدددددني ثلذتدددددن تتادددددنأس أدددددي ت طيددددد ح ومي ذو 
ونلد  أيمدن ذ (4)(2007هلل ا د  محمدهلل ال عيده )بليده  تو ذتوتت ق صن  الاتاث  مه من ذوب امثين  

 ال مل الشالنا اليماي.لهللى المالحوث لذملذومنتذ  م هلل اتلذق الأصمي  التذ ا ول اليمايذ

                                                           

 . 434، ص قمرجع ساب(  2011م يا حازم الشميري ) - 1

 . 32، ص مرجع سابق ( 2008وديل محمد العزعزي ) - 2

صاافا محمااود عسمااام  ادور قناااة النياال اإلخباريااة فااي ترتيااا أولويااات القلااايا السياسااية لااد  عينااة ماان طلبااة  - 3

 . 287، ص 2002)جامعة القاهرة  كلية اإلعالم، رسالة ماجستير غير منشورة ال امعاتا 

 . 30، ص مرجع سابق ( 2007الفقيه )محمد عبد الوهاب  - 4
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 التددي تددناله مددل خ لتدددن م ددنهلل  األ ن ددي  المدددل  لمومددن ذ لدد  تكددلامناىنت لوضددحت الاتددنئص لل
وتت دددق صدددن  الاتاثددد  مددده مدددن  دددبق ال ين دددي  التدددي شدددتهللتتن الال هللذاألحدددهللال  ثمتدددو  الشدددالنا

مددن  مددهوتت ددق صددن  الاتاثدد  التو ددل اليددهذ الشددأل باخ ددنض ملددهللا تلدد ض المالحددوثال لإلناىدد ذ 
بلدددا  والتدددي لشدددن تن(2) بدددنا الثمدددنا ذ وهلل ا ددد (1)(2011الشدددن  مطتددد  ) هلل ا ددد بليددده  خذ دددت
 ال ين ي .األحهللال  لإلناى   م هلل  لمتنالل لأ اهلل اللاا   تل ضباخ نض

 صال الشخصي السياسي لدى المبحوثين:مستوى الت -4

 (16جدول رقم )
 السياسية التي شهدتها اليمناألحداث  معدل النقاش الذي أجراه المبحوثون بشأن

 % ك النقاشمعدل 
 55 330 هللائمن  
 42,3 254 احينان  
 2,7 16 ا

 100 600 اإلجمالي

من شدتهللته الدال هلل لث ا  المالحوثول حولا ت نع ملهللا الاعن  الني بلا  الثهللوا ال نبق بينانت تشا 
يد  بثمنل با دال ذ اااتخنالدنت ال ئن دي  المال   (ذمظدنص اتالو  )ااىت نمنت لحهللال وتحوات  ين ي  مل

وصي اتاث  (ذ%42.3)لو الش ل شا  ماتظ   (ذ%55)الش ل ماتظ  الاعن  واء ت  ( %97.3)بذ ت 
تلددوهلل الشددالنا االتعددنء بلددا  النمضددنأ الم ددتعبل اليملذ واتددن ت تالط ذا  ددتن األحددهللال صميدد ذاظ ا ألطبيلي 

 مدددنهلل    ذنل ين دددي واألحهللاث لعضدددنينُتمث حادددل  ذالمعنادددلوخ و دددن  أدددي  ذالن دددتم ا ذولقن بت  ذالأ دددهللقنئت 
 بال الحنض  ل.لذاعنش خ ال   

ملدهللا اعدن  الشدالنا  للبلدا  التدي خذ دت(3)(2000وتت ق صن  الاتاث  مه هلل ا   محمدهلل ال عيده )
 .(%97.5ا ال  ) بذ  اليماي لذعضنين ال ين ي 

  
                                                           

 .201، ص مرجع سابق(  2011بشار عبد الرحمن مطهر ) - 1

رباب رأفر ال مال  ادور المواقل اإلخبارية اللكترونية في تشكيل معارو وات اهات المغتاربين المصاريين نحاو  - 2

المتتمر العلمـي الـدولي الثـامن عشـر: اإلعـ   وبنـاء  ينايرا، 25األحداث السياسية في مصر للفترة ما بعد لورة 

 . 496( ص 2012يوليو  2 -1)جامعة القاهرة  كلية اإلعالم،  الدولة الحديثة

 .182، ص مرجع سابق ( 2000محمد عبد الوهاب الفقيه ) - 3
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 (17جدول رقم )
 (584= )نالتي شهدتها البالد السياسيةاألحداث  حول ون األشخاص الذين تناقش معهم المبحوث

نلشددددأل مانقشدددد  المالحددددوثال لذعضددددنين والموضددددوىنت المت ذ اللل ذالثددددهللوا ال ددددنبق بيناددددنت توضددددح
اذيددده الاعدددن  (ذ %90.3با دددال  )األوا  أي الت تاددداثدددنء ذوالدددام ءاأل دددهللقنء  مددده ذالمحذدددي ال ين دددي

با ددددال  أددددي الت تاددددا الثنللذ ذمثددددنلس العددددنتنلمتواثددددهللال أددددي ملثم(ذ %78با ددددال  ) ذأأ اهلل األ دددد  ملدددد
الاعدن   ثدنءو ذ(%37.2با دال  ) أي الت تاا ال االهذ والهللااي  ذالشخ ينت ااثتمنىي  مهو %(ذ39.5)

أيمدددددن ثدددددنء  (ذ%29.5با دددددال  ) ذنلت تادددددا الخدددددنمسأي ذشدددددال   ااات ادددددت ال ين ددددداالذىب الاشطنء مددددده
باخ ددنض بلددا  نلدد ب ثددنع  ويم ددلذ (%14.8با ددال  ) ذأددي الت تاددا األخادد  ذملنلعينهللات الحابيدد الاعنشدد

مددل حثدد   (ذ%35.5ا ددال  المالحددوثال الماتماددال لذتاظيمددنت ال ين ددي  والحابيدد ذ حاددل يشدد ذول ا ددال  )
 ( مل بثمنلي لأ اهلل ىاا  الهلل ا  .  %64.5من ا بته ) ذباامن يش ل الم تعذول  اللاا  الكذيذ

لل األشدددخنش الدددنال بلدددا  التدددي خذ دددت(1)(2000وتت دددق صدددن  الاتاثددد  ملهلل ا ددد  محمدددهلل ال عيددده )
صد  ىذدا التدوالي األ دهللقنءذ لأد اهلل األ د  ذ  ذتانق  ملت  الشالنا اليماي حوا العضنين ال ين دي  اللنمد 

 . الام ءذ لىضنء الحاا

  

                                                           

.أتيب للمبحولين اختيار أكسر من بديل 

 . 184 ، صمرجع سابق(  2000محمد عبد الوهاب الفقيه ) - 1

 % ك األشــــــــــخــــاص   
 90,3 553 مه ل هللقنئي وام ئي 1
 78 477 مه لأ اهلل ل  تي 2
 39,5 243 المتواثهللال أي مثنلس العنتمه  3
 37,2 226 مه الشخ ينت ااثتمنىي  والهللااي  4
 29,5 179 شال   امات ات لب الاشطنءال ين ااامه  5
 14,8 89 مه العينهللات الحابي  6
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 لستقاء معلوماتهم بشـأنكمصادر ل المختلفةلوسائل التصا المبحوثين النتائج الخاصة بتفضيالتثالثاا: 
 السياسية التي شهدتها اليمن.األحداث 

 القنوات الفضائية:   -1
 القنوات اليمنية:   -أ

 (18جدول رقم )
 للمعلوماتلقنوات اليمنية الحكومية بحسب تفضيل المبحوثين لها كمصادر اترتيب 

 القنوات
 األوزان المرجحة الترتيب

 الثالث الثاني األول الترتيب
 % النقاط

 % ك % ك % ك

 1 46,30 964 7 ,2 16 14 84 3 ,43 260 اليمل

 2 41,45 863 7 42 2 ,33 199 5 ,23 141  الأ

 3 9,46 197 2 ,9 55 3 ,8 50 3 ,2 14 ىهللل

 4 2,78 58 8 ,4 29 7 ,1 10 5 ,0 3 اميمنل

  100 2082 مجموع األوزان المرجحة

 التي تناللوا مل خ لتن ذالح ومي  اليماي  توضح بينانت الثهللوا ال نبق ت تاا المالحوثال لذعاوات
أددي الت تاددا  ذال ين ددي  التددي شددتهللتتن الددال هللذ الح ددا ت ضدداذت  لتددنذ حاددل ثددنءت قاددن  الدديملاألحددهللال 

ثد  قادن  ىدهللل أدي  (ذ%41.45با ال  ) أي الت تاا الثنايذ (ذ تذاتن قان   الأذ%46.30األواذ با ال  )
األحددهللالذ  ومواكالدد  المذحددول أددي ت طيدد اصتمنمتددن بلددا  (ذو  ثدده نلدد %9.46الت تاددا الثنلددل با ددال  )

هلل ا ددد  الشدددن  مطتددد  بليددده  وتت دددق صدددن  الاتاثددد  مددده مدددن تو دددذتىذدددا الم دددتو ال امخالدددن ي والب امثيذ
ذ ونل  أيمن اتلذق بت هلل  التذ ا ول اليماي )قان  اليمل( (2)(2007ذ وهلل ا   محمهلل ال عيه )(1)(2011)

 .الثنملي اليمايذومنت لهللى الشالنا  م هلل  لذملاألوا  الت تاا

                                                           

 . 201، ص مرجع سابق ( 2011بشار عبد الرحمن مطهر ) - 1

 . 29، ص مرجع سابق(  2007محمد عبد الوهاب الفقيه ) - 2
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 (19دول رقم )ج
 بحسب تفضيل المبحوثين لها كمصادر للمعلومات ترتيب القنوات اليمنية الخاصة

 القنوات
 األوزان المرجحة الثالث الثاني األول

 الترتيب
 % النقاط % ك % ك % ك

 ,37 226  تال
7 

104 17, 
3 

27 4, 
5 

913 36,56 1 

 170 ال لاهلل 
28, 
3 159 

26, 
5 26 

4, 
3 854 34,20 2 

يمل 
 6 5 125 7 42 2 ,6 37 5 ,0 3 شالنا

اليمل 
 الاو 

50 8, 3 46 7, 7 33 
5, 
5 

275 11,01 3 

 41 2 ,5 31 2 ,4 25 اللعاق
6, 
8 

178 7,12 4 

 10 8 ,0 5 3 ,0 2 آااا
1, 
7 

26 1,04 7 

ىهللل 
 اا 

27 4, 5 16 2, 7 13 2, 
2 

126 5,04 5 

  100 2497 مجموع األوزان المرجحة

قنئم  العاددوات اليمايدد  الخن دد  قاددن   ددتالذ ت ددهلل بلددا  لبينانت امثمنليدد  لذثددهللوا ال ددنبقذتشددا ا
حادل ثدنءت أدي  ال ين دي  التدي شدتهللتتن الدال هللذاألحدهللال الم ضذ  لهللى المالحدوثالذ  م دنهلل  لمتناللد  

با ددددال   أددددي الت تاددددا الثددددنايذ ذقان  ال ددددلاهلل ال ددددن ق ضددددئالذ تذاتددددن%(ذ36.56با ددددال  ) الت تاددددا األوا
اصتمنمتمددددن بت طيدددد  بلددددا  ت ضددددال المالحددددوثال لعاددددنتي  ددددتالذ وال ددددلاهلل ذب ثددددنع  ويم ددددل%(ذ34.20)

هللىمتمن وم ناهللصمن لذعوى الثدو   المانوئد  لذاظدن  ال ين ديذ بلا  األحهللالذ ومواكال  تطو اتتنذ النمضنأ 
الت تادددددا الثنلدددددلذ با دددددال   ذ أددددديالددددديمل الادددددو عادددددن  مدددددن ثلذتدددددن محدددددل ت ضدددددال شدددددالنا الت ااددددد ذ وثنءت

والملد وف لل قادنتي الديمل الادو ذ  ذ(%7.12أي الت تادا ال االدهذ با دال  ) ذاللعاقذ وقان  %(11.01)



79 
 

تبايددن وثتددنت اظدد  العددوى ال ين ددي  وااثتمنىيدد ذ المانوئدد  لذت اادد ذ مددن ثلذتددن محددل ت ضددال واللعاددقذ 
 المالحوثال المس هللال والهللاىمال لتنا التوثه.   

الشدددأل ت ضددددال الشددددالنا  (1)هلل ا دددد  ال دددوأي والب  تدددديبليددده  صددددن  الاتاثددد  مدددده مدددن خذ ددددت وتت دددق
 لمتنالل  لخالن  ثو ات ال بيه الل بي.  ذ  م هلل الثنملي اليماي لعانتي  تالذ وال لاهلل 

 

 القنوات اإلخبارية غير اليمنية:  -ب

 (20جدول رقم )
 بحسب تفضيل المبحوثين لها كمصادر للمعلومات ترتيب القنوات اإلخبارية غير اليمنية

 القنوات
 األوزان المرجحة الثالث الثاني األول

 الترتيب
 % النقاط % ك % ك % ك

 73 43 258 الثا   
12, 
2 

37 
6, 
2 

957 34,10 1 

 125 الل بي 
20, 
8 

186 31 46 
7, 
7 

793 28,26 2 

 3 17,96 504 24 114 18 108 8 48 اللنل 

 34 5 30 7 ,1 10 24 أ ا ن
5, 
7 124 4,41 5 

BBC 11 1, 8 16 2, 7 22 
3, 
7 87 3,10 7 

 41 3 ,2 14 7 ,1 10 الح  
6, 
8 99 3,52 6 

 و ين 
 الاو 

39 6, 5 34 5, 7 53 
8, 
8 

242 8,62 4 

  100 2806 مجموع األوزان المرجحة

                                                           

 . 29، ص مرجع سابق ( 2012خالد الصوفي وعلى البريهي ) - 1

  ،تم استبعاد عدد من القنوات نظراً لنةفاض نسا تكرارها مسال  اإلخبارياة الساعودية، اإلخبارياة الساوريةCCTV 

 األمريكية.  CNNالتركية،  TRTالصينية، 
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 اليمايد ذ الح دا ت ضدال المالحدوثالخالن    شا  لعاوات اماذ ت تاا بينانت الثهللوا ال نبق توضح
أددي الت تاددا  ذقاددن  الثا دد   حاددل ثددنءتال ال ين ددي  التددي شددتهللتتن الدديملذ األحددهلللمتناللدد  لتددن  م ددنهلل  

%(ذ ثددد  قادددن  28.26با دددال  ) أدددي الت تادددا الثدددنايذ %(ذ تذاتدددن قادددن  الل بيددد ذ34.10األواذ با دددال  )
 و ددددين الاددددو  أددددي الت تاددددا ال االددددهذ با ددددال  قاددددن  و %(ذ 17.96أددددي الت تاددددا الثنلددددلذ با ددددال  ) ذاللددددنل 

تدددوالي أدددي ذ ىذدددا الBBCذ وقادددن  الحددد  ذ وقادددن  24ذ أدددي حدددال ثدددنءت  دددل مدددل قادددن  أ ا دددن%(8.62)
 الم اتا الث ل األخا  .

التددي أضددل قنئمدد  العاددوات امخالن  دد  الثا دد  ذ والل بيدد ذ  ت ددهلل  قاددنتيبلددا  الاتددنئص ال ددنالع  وتشددا 
تماا بلا  و  ثه نل  مل خ لتنذ ال ين ي  التي شتهللتتن الال هللذ والتحوات متنالل  األحهللالذالمالحوثول 
 لألحهللال ال ين ي  التي شتهللتتن اليمل.  امخالن    والب امثي  ت طاتتن

هلل ا دد  محمددهلل ال عيدده  اللهللاددهلل مددل الهلل ا ددنت ال ددنالع  مثددل:بليدده  خذ ددتوتت ددق صددن  الاتاثدد  مدده مددن 
ذ ونلد  أيمدن اتلذدق بت ضدال (3)(2011وهلل ا   الشن  مطت  )ذ (2)ذ وهلل ا   مثاا الشما ي (1)(2007)

ثمتو  الشالنا اليمايذ لعانتي الثا   ذ والل بي ذ لمتنالل  العضدنين واألحدهللال ال ين دي ذ  دنل  خذ دت 
لل قانتي الثا د   والل بيد ذ ثدنءت أدي معهللمد  و دنئل امىد   بلا  (4)ذ وهللاان ى ابيهلل ا   لمنا ال ااوي 

 اانا  الم    .  25 لحهللال ثو   ذلأ اهلل اللاا  التي تناله مل خ لتن

 المواقع اإلخبارية اللكترونية:  -2
 المواقع اليمنية:   -أ

 (21جدول رقم )
 بحسب تفضيل المبحوثين لها كمصادر للمعلومات ترتيب المواقع اإلخبارية اليمنية

 المواقع
 األوزان المرجحة الثالث الثاني األول

 الترتيب
 % النقاط % ك % ك % ك

                                                           

 . 34، ص مرجع سابق(  2007محمد عبد الوهاب الفقيه ) - 1

 . 435، ص (: مرجع سابق2011 م يا حازم الشميري ) - 2

 . 207، ص مرجع سابق(  2011بشار عبد الرحمن مطهر ) - 3

أمال الغزاوي ودينا عرابي  ا دور وساائل اإلعاالم فاي تشاكيل معاارو وتكاوين ات اهاات المصاريين فاي الةاارج  - 4

المـتتمر العلمـي الـدولي  دراسة ميدانية على عينة من العمالة المصرية ب دة، بعد لورة ينايرا -نحو قلايا الوطن

 . 561( ص 2012يوليو  2 -1، )جامعة القاهرة  امن عشر: اإلع   وبناء الدولة الحديثةالث

  تم استبعاد عدد من المواقل اللكترونية نظاراً لنةفااض نساا تكرارهاا مسال  أخباار الساعيدة، عادم اوناليان، الساورة

 نر، ردفام نيوز، الداخلية نر. 
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 4 9,83 58 3 ,1 8 7 ,1 10 7 ,1 10 التغيير نت

 5 8,30 49 5 3 3 ,1 8 7 ,1 10 الصحافة نت
 3 10,16 60 1 6 2 12 7 ,1 10 الصحوة نت

 2 20,50 121 3 ,2 14 2 ,3 19 8 ,3 23 المصدر أونالين
 6 7,96 47 8 5 2 12 1 6 المؤتمر نت
 7 5,93 35 2 12 2 ,1 7 5 ,0 3 براقش نت
 1 37,28 220 5 ,1 9 3 ,3 20 5 ,9 57 مارب برس

  100 590 مجموع األوزان المرجحة

لل المواقددده امخالن  ددد  المحذيددد ذ الم ضدددذ  لدددهللي المالحدددوثال (21 قددد  )بينادددنت الثدددهللوا  اتضدددح مدددل
موقدده  م ددنهلل  لذح ددوا ىذددا الملذومددنتذ المتلذعدد  النألحددهللال ال ين ددي  الهللاخذيدد ذ صددي ىذددا التددواليذ 

أدددي  ذموقددده الم دددهلل  لوا ادددل ال دددن ق  باددد  %(ذ اذيددده37.28نلت تادددا األواذ با دددال  )ذ أيبددد س مدددأ ا
ذ (10.16با ددال  ) أددي الت تاددا الثنلددلذ (ذ ثدد  موقدده ال ددحو  اددتذ%20.50الت تاددا الثددنايذ با ددال  )

 المواقده للدهللهلل مدلت ضدال المالحدوثال  و  ثده(ذ %9.83) وموقه الت اا  ات أي الت تاا ال االدهذ با دال 
 اصتمن  تذ  المواقه بت طي  األحهللال ومواكال  تطو اتتن.بلا  امخالن    وأي معهللمتتن موقه مأ ا ب سذ

 المواقع اإلخبارية غير اليمنية: -ب

 (22جدول رقم )
 بحسب تفضيل المبحوثين لها كمصادر للمعلومات ترتيب المواقع اإلخبارية غير اليمنية

 المواقع
 المرجحةاألوزان  الثالث الثاني األول

 الترتيب
 % النقاط % ك % ك % ك

 1 58,5 117 3 2 8 ,0 5 8 ,5 35 الجزيرة نت

 2 29 58 8 5 7 ,3 22 5 ,0 3 العربية نت
 BBc 5 0, 8 4 0, 7 2 3 25 12,5 3نت 

  100 200 مجموع األوزان المرجحة

                                                           

 ض نسا تكرارها مسل  موقل النداء، البشير، أخبار العرب. تم استبعاد عدد من المواقل نظراً لنةفا 
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ت ضدال المالحدوثال لتدن  ذالح دانلمواقه امخالن    شا  اليماي ت تاال ذالثهللوا ال نبق بينانت توضح
حادل ثدنء موقده   م نهلل  لذح وا ىذا الملذومنت المتلذع  النألحهللال ال ين ي  التي شتهللتتن الدال هللذ

أدي الت تادا الثدنايذ با دال   ذ(ذاذيده موقده الل بيد  ادت%58.5الت تادا األواذ با دال  ) الثا    اتذ أي
و  ثددده ت ضدددال المالحدددوثال لتذددد  (ذ%12.5با دددال  ) أدددي الت تادددا الثنلدددلذ ذBBCموقددده  ثددد %(ذ 29)

 اصتمنمتن بت طي  ومواكال  األحهللال ال ين ي  التي شتهللتتن اليمل لوا  الأوا.بلا  المواقه امخالن   ذ

الشدأل ت ضدال الشدالنا  (1)والد واس ذ ولادو اثد  طده هلل ا د بليده  وتت ق صن  الاتاث  مه من خذ دت
 لذح وا ىذا الملذومنت ال ين ي .  ل ن اال ل    م هلل ذوالثا    ات ذمناي لموقلي الل بي اللُ 

  

                                                           

 . 81، ص مرجع سابق(  2011طه ن م وأنور الرواس ) - 1
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 اإلذاعات:   -3
 اإلذاعات اليمنية: -أ

 (23جدول رقم )
 بحسب تفضيل المبحوثين لها كمصادر للمعلومات ترتيب اإلذاعات اليمنية

 
 اإلذاعـــــــــــات

 األوزان المرجحة الثالث الثاني األول
 الترتيب

 % النقاط % ك % ك % ك

 1 52,84 557 7 4 3 ,6 38 5 ,26 159 بناى   النء

 3 15,28 161 5 ,3 21 7 ,5 34 4 24 بناى  الشالنا
 2 25 264 2 ,1 7 2 ,11 67 8 ,6 41 بناى  ىهللل
 FM 1 0, 2 2 0, 3 5 8 12 1,14 6بناى  يمل 

 5 2 22 7 ,1 10 1 6 0 0 بناى  تلا
 4 3,61 38 3 ,2 14 2 12 0 0 بناى  لحص

  100 1054 المرجحةمجموع األوزان 

لل بناى   النء )الب ادنمص اللدن ( ثدنءت أدي الت تادا األواذ  ذبينانت الثهللوا ال نبق اتضح مل
مدددل حادددل ت ضدددال المالحدددوثال لتدددن  م دددهلل  لذح دددوا ىذدددا الملذومدددنت المتلذعددد  النألحدددهللال ال ين دددي  

(ذ %25(ذ تذاتن بناى  ىهللل )الب انمص الثناي( أدي الت تادا الثدنايذ با دال  )%52.84المحذي ذ با ال  )
ناىدد  الشددالنا أددي الت تاددا الثو  الي أددي (ذوثددنءت بناىتدداذحصذ وتلدداذ ىذددا التددو %15.28نلددلذ با ددال  )ا 

صددو بادد اهلل المالحددوثال امناىددنت المحذيدد   ذوللددل مددن اذ ددت اااتالددن  أيمددن  ددبقذ ال االدده والخددنمسالتدد تابال 
ل ثنءت أي الم اتدا األخاد  ذ بالل نلد  ُيلدهلل مسشد ا  ااثنبيدن ذيل س لصميد  الدهللو   ضمل ت ضي تت ذ وا 

أددددددي  أدددددي توىيدددددد  وتح اددددد  الشددددددالنا ىذدددددا المشددددددن    ذل تعدددددو  الدددددده امناىدددددنت المحذيدددددد م ددددددل لالدددددني يُ 
 ذ وصنا من اثا الت  اا ىذيه م تعال  ذ أي بطن  ال ين   امى مي  اللنم  لذهللول . ال ين ي الحين 

ىذدددددا  لح دددددولت ذت ضدددددال المالحدددددوثال مناىتدددددي  دددددالنءذ وىدددددهلللذ  م دددددهلل  ل ل ن االوالنلا ال ل
 تمدددناصتمنمبلدددا  أا ثدددهمث  نت وتطدددو ات الحددد ا  ال ين دددي الدددني شدددتهللته الدددال هللذ الملذومدددنت المتلذعددد ال

أضدد   ىددل ىددهلل  وثددوهلل بناىددنت لقددهلل  امناىددنت اليمايدد ذ  ثناددا  واتمددنبلددا  األحددهللالذ ومواكالدد  بت طيدد 
 ذ والتي تتت  النلثوااا الثعنأي  وال اي .   FMخن   مانأ  ذ الن تثانء بناى  يمل 
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 اإلذاعات غير اليمنية:  -ب

 (24جدول رقم )
 بحسب تفضيل المبحوثين لها كمصادر للمعلومات ترتيب اإلذاعات غير اليمنية

 
 اإلذاعـــــــــــات

 األوزان المرجحة الثالث الثاني األول
 الترتيب

 % النقاط % ك % ك % ك

 1 74,10 186 7 4 2 ,2 13 7 ,8 52 بناى  لاهللل

 2 17,53 44 2 1 8 ,1 11 2 ,1 7  اهللاو  وا
 3 8,37 21 5 3 5 ,0 3 7 ,0 4 مواتكن لو

  100 251 مجموع األوزان المرجحة

شادد  اليمايدد ذ الح ددا ت ضددال المالحددوثال لتددن  م ددنهلل  ت تاددا امناىددنت  اوضددح الثددهللوا ال ددنبق
بناىد  لادهللل  لذح وا ىذدا الملذومدنت المتلذعد  النألحدهللال ال ين دي  التدي شدتهللتتن الديملذ حادل ثدنءت

(BBC أدددي الت تادددا ) بناىددد   دددوا األم   يددد  أدددي  ال دددن ق  باددد  ثدددهللا ذ (ذ تذاتدددن74.10با دددال  ) ذاألوا
 . (%8.37ي الت تاا الثنللذ با ال  )أ ذبناى  موات  ن لو ث (ذ %17.53الت تاا الثنايذ با ال  )

مل حال (ذ ىذا شا صن مل امناىنت األخ ىذ BBCت وق بناى  لاهللل )بلا  وتشا الاتنئص ال نالع 
بلدددا  األحدددهللال ال ين دددي  التدددي شدددتهللتتن الددديملذ و  ثددده نلددد  ت ضدددال المالحدددوثال لتدددن  م دددهلل  لمتناللددد 

 األحهللال ومواكال  تطو اتتنذ مل خ ا امخالن  والب امص التحذاذي . بت طي   المذحول اصتمنمتن

الشأل ت هلل  بناى  لادهللل  (1)(2008هلل ا   الشن  مطت  )بليه  وتت ق صن  الاتاث  مه من خذ ت 
  أأضل بناى  هللولي  لهللى المالحوثال لمتنالل  األخالن  ال ين ي . األوا   تااالت

  

                                                           

  .تم استبعاد عدد من اإلذاعات نظراً لنةفاض نسا تكرارها مسل  إذاعات صوت العرب، طهرام، صوت ألمانيا 

 . 417، ص مرجع سابق ( 2008بشار عبد الرحمن مطهر ) - 1
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 افة المطبوعة: الصح  -4
 الصحف اليمنية -أ

 (25جدول رقم )
 بحسب تفضيل المبحوثين لها كمصادر للمعلومات ترتيب الصحف اليمنية

 الصحف
 

 األوزان المرجحة الثالث الثاني األول
 الترتيب

 % النقاط % ك % ك % ك

 1 32,56 510 5 ,2 15 5 ,3 21 2 ,25 151 الثو  

 3 13,28 208 5 ,1 9 3 ,7 44 2 ,6 37 لخالن  الاو 

 2 17,04 267 2 ,5 31 7 ,6 40 7 ,8 52 الط  ق

 4 7,79 122 3 ,5 32 5 30 7 ,1 10 األولا

 7 7,15 112 8 ,5 35 2 ,3 19 2 ,2 13 الانس

 9 3,25 51 8 ,1 11 8 ,1 11 1 6 الشموع

 8 3,95 62 3 ,1 8 1 6 3 ,2 14 الشو ى 

 5 7,59 119 7 ,2 16 8 ,2 17 8 ,3 23 األصنلي

 6 7,34 115 3 18 8 ,4 29 2 ,2 13 ال حو 

 100 100 1566 مجموع األوزان المرجحة

الم ضددددذ  لددددهللى المالحددددوثال  المحذيدددد ذلل ال ددددح   ذذثددددهللوا ال ددددنبقامثمنلي ل بيناددددنتلاتضددددح مان
صددي ىذددا التددوالي  ال ين ددي  التددي شددتهللتتن الددال هللذاألحددهللال  لذح ددوا ىذددا الملذومددنت حددوا  م ددنهلل 

أدددي  ذ دددحي   الط  دددق ال دددن ق  باددد ذ (ذ تذاتدددن%32.56أدددي الت تادددا األواذ با دددال  ) دددحي   الثدددو  ذ 
ذ (%13.28أدي الت تادا الثنلدلذ با دال  ) ذ حي   لخالن  الادو و (ذ %17.04الت تاا الثنايذ با ال  )

(ذ و ددحي   األصددنلي أددي الت تاددا الخددنمسذ %7.79األولدداذ أددي الت تاددا ال االددهذ با ددال  ) ثدد   ددحي  
 ذ(%7.59با ال  )

الح ومي ذ واألصذي   المحذي  المختذ  ذ ت ضي ت المالحوثال لذ ح  الاتنئص ال نالع  تاوع وتل س
 أيلدوهلل نلد  م ضذ  لهللى المالحدوثالذ ال ح  ال أي معهللم  حي   الثو  ذ  لمثائوالحابي ذ لمن النلا ال  

                                                           

  ..تم استبعاد الصحر التي قل تكرارها عن خمسة مسل  األسبوع، األمة، األيام، ايالو، ال مهور، المستقلة، الميساق 
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 خددش ثماتددن معن اد   النل ددح  األخدد ىذ وا ت ددنع ا دال  توا لتددن أددي المحنأظدنتذ  ددواء مددل خدد ا بلدا 
 لألحهللال. شمولي  ت طاتتنبلا  م اكا البيهذ لو مل خ ا ااشت اكنتذ وقهلل يلوهلل نل 

ذ (2)وهلل ا   وهلليه اللاىاي  (1)(2011هلل ا   الشن  مطت  )بليه  وتت ق صن  الاتاث  مه من خذ ت
مدددل حادددل ت ضدددال المالحدددوثال لتدددن  م دددهلل  األوا  ونلددد  أيمدددن اتلذدددق بت دددهلل   دددحي   الثدددو   الت تادددا

 لذملذومنت ال ين ي .

 الصحف غير اليمنية 

 (26جدول رقم )
 بحسب تفضيل المبحوثين لها كمصادر للمعلوماتترتيب الصحف غير اليمنية

 الصحف
 

 األوزان المرجحة الثالث الثاني األول
 الترتيب

 % النقاط % ك % ك % ك

 1 50 77 3 2 2 12 8 ,2 17 الش ق األو  

 2 35,7 55 3 2 3 ,1 8 5 ,2 15 العهللس الل بي
 3 14,3 22 2 1 5 3 8 5 البينل اممن اتي 

  100 154 مثموع األواال الم ثح 

مدددل حادددل األوا  ثدددنءت أدددي الت تادددا ذلل  دددحي   الشددد ق األو ددد  ذاتبدددال مدددل الثدددهللوا ال دددنبق
اليملذ  التي شتهللتتنال ين ي  األحهللال  ت ضال المالحوثال لتن  م هلل  لذح وا ىذا الملذومنت حوا

 دددحي    ثددد (ذ %35.7أدددي الت تادددا الثدددنايذ با دددال  ) ذ(ذ تذاتدددن  دددحي   العدددهللس الل بدددي%50با دددال  )
 . (%14.3با ال  ) ذ أي الت تاا األخا ذالبينل اامن اتي 

األحهللال ال ين دددي  العضددنين والموضدددوىنتو  ت طي ذبتذدد  ال دددح  اصتمدددن بلدددا  صدددن  الاتاثدد  ا وتشدد
 وهللوا ال بيه الل بي األخ ى.اليملذ  التي شتهللتتن

  

                                                           

 . 204، ص مرجع سابق(  2011بشار عبد الرحمن مطهر ) - 1

 . 30، ص مرجع سابق  (2008) وديل محمد العزعزي - 2

  .تم استبعاد الصحر التي قل تكرارها عن لالث مرات مسل  صحيفة الحياة، الشرق القطرية، عكاظ، ال زيرة 
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 الخدمات اإلخبارية عبر الموبايل:   -5

 (27جدول رقم )
 بحسب تفضيل المبحوثين لها كمصادر للمعلومات ترتيب الخدمات اإلخبارية عبر الموبايل

 الخدمات اإلخبارية
 األوزان المرجحة الثالث الثاني األول

 الترتيب
 % النقاط % ك % ك % ك

 1 30,9 210 3 2 8 ,4 29 3 ,8 50  بتمب  موالنال

 3 23,9 162 2 1 7 ,1 10 8 ,7 47 انس موالنال

 2 24,6 167 2 1 3 ,3 20 7 42  الأ موالنال

 4 12,7 86 2,3 14 2 12 7 ,2 16 ال حو  موالنال

 5 6,3 43 3 2 7 ,0 4 8 ,1 11 الثا    موالنال

 6 1,6 11 0 0 7 ,0 4 2 ,0 1 الل بي  موالنال

  100 679 مجموع األوزان المرجحة

ت تادددا المالحدددوثال لذخدددهللمنت امخالن  ددد  ىبددد  الموالنادددلذ الح دددا  ذالثدددهللوا ال دددنبق توضدددح بينادددنت
ت ضدداذت  لتددنذ  م ددنهلل  لذح ددوا ىذددا الملذومددنت المتلذعدد  النألحددهللال ال ين ددي  التددي شددتهللتتن الددال هللذ 

خهللمدد   ددالأ موالناددل أددي و (ذ %30.9 ددبتمب  موالناددل أددي الت تاددا األواذ با ددال  )حاددل ثددنءت خهللمدد  
(ذ ثد  %23.9خهللم  ال دحو  موالنادلذ با دال  ) ذاتن ال ن ق ضئال(ذ تذ%24.6الت تاا الثنايذ با ال  )
 وخهللمد  الثا د   موالنادلذ  ثدنءت خهللمد باامدن (ذ%12.7الت تاا ال االهذ با دال  ) خهللم  انس موالنال أي
ا ت دنع تكذ د  بلدا  نلد ب ثدنع  ذ وبا دا ماخ ضد  ثدهللا ذ ويم دل لاألخا   الت تابالوالل بي  موالنالذ أي 

 تذ أي حال لل شنلبي  المالحوثال ااتمول ل ئ  نوي الهللخل الماخ ض. ااشت ا  أي تذ  الخهللمن

لذومنت ذم م دهلل لالخهللم  امخالن  د  ىبد  الموالنادل  لصمي بلا  الاتنئص ال نالع  وال    ىنم  تشا 
 .  الشالنا اليماي المالحوثال مل لهللى
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 مصادر التصال الشخصي:   -6

 (28جدول رقم )
بحسب تفضيل المبحوثين لها كمصادر  ترتيب مصادر التصال الشخصي  

 للمعلومات

 المصادر
 األوزان المرجحة الثالث الثاني األول

 الترتيب
 % النقاط % ك % ك % ك

األ هللقنء 
 والام ء

173 28, 8 180 30 50 8, 3 929 39,8 1 

 2 59,5 689 3 ,7 44 5 ,14 78 2 ,27 163 األ    واألقن ا

ااثتمنىنت 
 والاهللوات

64 10, 7 63 10, 5 63 10, 5 338 14,6 4 

 3 16,3 381 8 48 7 ,9 58 7 ,9 58 مثنلس العنت

  100 2337 مجموع األوزان المرجحة

اتضدددح مدددل بينادددنت الثدددهللوا ال دددنبق لل م دددنهلل  اات دددنا الشخ دددي الم ضدددذ  لدددهللى المالحدددوثال 
األ ددهللقنء  التددوالي أدديلذح ددوا ىذددا الملذومددنت المتلذعدد  النألحددهللال ال ين ددي  المحذيدد ذ تمثذددت ىذددا 

واألقددددن ا أددددي الت تاددددا الثددددنايذ با ددددال  األ دددد    (ذ ثدددد %39.8والددددام ء أددددي الت تاددددا األواذ با ددددال  )
(ذ وااثتمنىددنت والاددهللوات أددي الت تاددا ال االددهذ با ددال  %16.3%(ذ ثدد  مثددنلس العددنتذ با ددال  )29.5)
الخن دد  النألشددخنش الددنال أددي الاتددنئص بليدده  صددن  الاتاثدد  مدده مددن  ددبق التو ددل وتتطددنبقذ %(14.6)

 تانق  ملت  المالحوثول أي الشأل ال ين ي المحذي.

 وتت ددق الاتددنئص ال ددنالع ذ مدده طبيلدد  الل قددنت ااثتمنىيدد  ال ددنئهلل  أددي البائدد  المثتمليدد  اليمايدد ذ
 حال اذتعا األ هللقنء والام ء مه اللضت  الن تم ا ذ وخ و ن  أي مثنلس العنت.  
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 للمعلومات:بمقدار اعتماد المبحوثين على وسائل االتصال كمصادر رابعا : النتائج الخاصة 

 (29جدول رقم )

درجة اعتماد المبحوثين على وسائل االتصال المختلفة كمصادر للحصول على المعلومات المتعلقة 

 (591)ن =  في اليمن باححداإل السياسية

 المـــــصـــــادر  

 درجة االعتماد

ط
س
و
مت
ال

ف  
را
ح
الن
ا

 
ار
عي
لم
ا

 

ن 
وز
ال

ي
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ا
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تي
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ة  
ج
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ب

رة
بي
ك

ة  
ج
در
ب

طة
س
و
مت

 

ة 
ج
در
ب

ضة
خف
من

د  
تم
ع
 ا
ال

ها
لي
ع

 

 القنوات اليمنية الحكومية 1
  178 192 93 128 

2, 71 1, 12 0, 68 5 
% 29, 7 32, 0 15, 5 21, 3 

 القنوات اليمينة الةاصة 2
  191 263 90 47 

3, 01 0, 89 0, 75 3 
% 31, 8 43, 8 15, 0 7, 8 

 الفلائيات اإلخبارية العربية 3
  387 142 42 20 

3, 52 0, 77 0, 88 1 
% 64, 5 23, 7 7, 0 3, 3 

 الفلائيات اإلخبارية األجنبية 4
  233 178 75 105 

2, 91 1, 11 0, 73 4 
% 38, 8 29, 7 12, 5 17, 5 

 النترنر 5
  122 103 109 257 

2, 15 1, 19 0, 54 11 
% 20, 3 17, 2 18, 2 42, 8 

 اإلذاعات اليمنية 6
  74 136 152 229 

2, 09 1, 05 0, 52 12 
% 12, 3 22, 7 25, 3 38, 2 

 اإلذاعات غير اليمنية 7
  32 114 99 346 

1, 72 0, 96 0, 43 14 
% 5, 3 19, 0 16, 5 57, 7 

الموبايلالةدمة اإلخبارية عبر  8  
  147 116 95 233 

2, 30 1, 22 0, 57 10 
% 24, 5 19, 3 15, 8 38, 8 

 الصحر الحكومية 9
  131 169 134 157 

2, 46 1, 11 0, 62 7 
% 21, 8 28, 2 22, 3 26, 2 

 الصحر الحزبية 10
  126 176 122 167 

2, 44 1, 11 0, 61 8 
% 21, 0 29, 3 20, 3 27, 8 

 الصحر األهلية 11
  163 166 96 166 

2, 55 1, 17 0, 64 6 
% 27, 2 27, 7 16, 0 27, 7 

 الصحر غير اليمنية 12

  59 108 117 307 

1, 86 1, 04 0, 47 13 % 9, 8 18, 0 19, 5 51, 2 

% 33, 8 38, 0 11, 5 15, 2 

 األصدقاء والزمالء واألسرة 13
  259 209 65 58 

3, 13 0, 96 0, 78 2 
% 43, 2 34, 8 10, 8 9, 7 

14 
الندوات والجتماعات وم الب 

 القات

  137 135 127 192 
2, 37 1, 16 0, 59 9 

% 22, 8 22, 5 21, 2 32, 0 



90 
 

التدددي اىتمدددهلل ىذاتدددن الم دددنهلل  اات دددنلي   تادددوعبلدددا  (29 قددد  )ذثدددهللوا  لامثمنليالبينادددنت  تشدددا 
حاددل ثددنءت  لذح ددوا ىذددا الملذومددنت المتلذعدد  النألحددهللال ال ين ددي  التددي شددتهللتتن الدديملذ المالحوثددول 

تذاتددن م ددنهلل  اات ددنا (ذ 0.88بددوال ا ددبي قددهلل   )ال ضددنئينت امخالن  دد  الل بيدد  أددي الت تاددا األواذ
اددوات (ذ ثدد  الع0.78بددوال ) ذأددي الت تاددا الثددناي ذ واأل دد  ذوالددام ءاأل ددهللقنء  مددل خدد ا ذالشخ ددي

ال ضددنئينت امخالن  دد  األثابيدد  )الانطعدد  و (ذ 0.75بددوال ا ددبي ) ذاليمايدد  الخن دد  أددي الت تاددا الثنلددل
 الخددنمسذالعاددوات اليمايدد  الح وميدد  أددي الت تاددا تذاتددن (ذ 0.73بددوال ) ال االددهذالنلل بيدد ( أددي الت تاددا 

 أددددي ذاليمايدددد  )األصذيددد  والح وميدددد  والحابيدددد ( ىذددددا التددددوالي ال ددددح  وثددددنءت(ذ 0.68بدددوال ا ددددبي )
 تذاتددن(ذ 0.61(ذ )0.62(ذ )0.64الددأواال ا ددبي  متعن بدد  ثددهللا  ) ذوالثنمادد  ال نهلل دد ذ وال ددنالل ذالم اتددا 

بددوال ا ددبي  التن ددهذ( أددي الت تاددا ومثددنلس العددنتم ددنهلل  اات ددنا الثملددي )الاددهللوات وااثتمنىددنت 
شاد   وامناىدنت ال ح  اليماي ذ الموالنالذ ااات اتذ امناىنت :م نهلل  ل ما ثنءت أيمن(ذ 0.59)

لدد  تكددل مددل الم ددنهلل  ال ئي ددي   ذلل تذد  الو ددنئلبلددا  ممددن يشددا .أددي الم اتددا الخمددس األخا   ذاليمايد 
 التي شتهللتتن اليمل.األحهللال  الشأل ال ين ي  التي اىتمهلل ىذاتن المالحوثول ا تعنء ملذومنتت 

 :اآلتي المسش ات  يم ل ا تخ ش( 28 ق  ) اتنئص الثهللوا والن تع اء
األخدد ىذ بو دد تن الم ددهلل  األوا  الم ددنهلل  اات ددنلي  ىذا  نأدد ذامخالن  دد  الل بيدد  نلعاواتت وقدد -1

 التددي شدددتهللتتنال ين دددي   ذذح ددوا ىذدددا الملذومددنت المتلذعددد  النألحددهللالنىتمددهلل ىذيددده المالحوثواالني
ومواكال  تطو اتتدن مدل خد ا اشد اتتن  أي ت طي  األحهللالذ المذحول تمااصنبلا  نل  و  ثهاليملذ

 امخالن   ذ وب امثتن الحوا    والتحذاذي ذ وح  تن ىذا تعهللي  اآل اء ووثتنت الاظ  المختذ   بااء
تذدد  األحددهللالذ أضدد   ىددل ثعدد  المالحددوثال الم ددهللاقاتتن أددي ت طيدد  األحددهللالذ وتحذاددل ملطينتتددنذ 

 نحتينثنت ثمتددو واشددالنى تذبيدد  أددي ذالعاددوات امخالن  دد  اثددن بلددا  وصددنا يشددا وت  ددا  لاللنهللصددنذ 
األحدددددهللال ال ين دددددي  التدددددي شدددددتهللتتن  ذ المل أيددددد  والملذومنتيددددد ذحوا مث  دددددنت وتطدددددو اتالشدددددالنا
تداش ذالتدي اظ    ااىتمدنهلل ىذدا و دنئل امى  ال  ضي  ال ئي ي لصن  الاتاث  مه  وتت قاليملذ
ااهلل اىتمدنهللص   ذ ذمن  نات لهللى الاظن  امى مدي العدهلل   ىذدا اشدالنع احتينثدنت الثمتدو  لاه ىذا

ىتمددنهلل الثمتددو  ىذددا و ددنئل ااهلل ا  ذااهللت هلل ثدد  ىددهلل  اا ددتع ا  أددي المثتمدده  ذمددن ددنل  ىذيددهذ و 
 .امى  

محمهلل ال عيددده ال دددنالع  مثدددل: هلل ا ددد نت هلل ا ددداللهللادددهلل مانلبليددده  مدددن تو دددذتوتت دددق صدددن  الاتاثددد  مددده 
متن الط ابيشددي وىبددهلل وهلل ا دد  ذ (3)وهلل ا دد  محمددوهلل ما ددهللذ(2)(2011)الشددن  مطتدد  وهلل ا دد  ذ(1)(2007)

                                                           

 .31، ص مرجع سابق(  2007محمد عبد الوهاب الفقيه ) - 1

 . 214، ص مرجع سابق(  2011بشار عبد الرحمن مطهر ) - 2

 . 199، ص مرجع سابق(  2005محمود أحمد مزيد ) - 3
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 ذلواالنىتمددنهلل المالحددوثال ىذددا ال ضددنئينت امخالن  دد  الل بيدد   م ددهلل  اتلذع ونلدد  أيمددنذ(1)اللا ددا ال دداهلل
 ال ين ي .حوا العضنين واألحهللال ا تعنء ملذومنتت  

 ناىتمدهلل ىذاتد ضدمل قنئمد  الم دنهلل  التدي ذالت تاا الثدنايذاات نا الشخ ي احتذت م نهلل  -2
م هللاقاتتن  اس هللممنالمتلذع  النألحهللال ال ين ي  المحذي ذ المالحوثول لذح وا ىذا الملذومنت

 أي ىمذيدد  تذعددي واعددل الملذومددنتصددنهللو   م ددنهلل  اات ددنا الشخ ددي لددهللى المالحوثالذوأنىذيدد 
بليده  تو دذتمدن  وتت ق صدن  الاتاثد  مدهيد ذلثانء حدهللول لاامدنت لو ت ااد ات اثتمنىلذثمتو ذ 

 ذأي الت تاا الثناي ذحال ثنءت م نهلل  اات نا الشخ ي (2)(2007) هلل ا   محمهلل ال عيه
  مل حال اىتمنهلل الشالنا الثنملي اليماي ىذاتن  م هلل  لذملذومنت ىل لام  ال  و  الم دائ

 احتذدتذ(4)ىبهلل اللا دا ال داهللوهلل ا د  ذ(3) دلهلل آا  دلوهللوأي هلل ا  ذ ذا   ىذيه و ذ  لذ  وا
مل حادددل اىتمدددنهلل المالحدددوثال ىذاتدددن  م دددنهلل  ذااألولددد الم تالددد م دددنهلل  اات دددنا الشخ دددي 

 لملذومنت ال ين ي .لذح وا ىذىن
ذ الم ئيدددد ذ والم ددددموى ذ الح وميدددد ىذددددا و ددددنئل امىدددد   اىتمددددنهلل المالحددددوثال  هلل ثدددد  ااخ ددددنض -3

معنبدددل ال ين دددي  التدددي شدددتهللتتن الال هللذاألحدددهللال  ا دددتعنء ملذومدددنتت  حدددوا  م دددنهلل ذوالمع وء 
 . نهللص  ىذا العاواتذ وال ح  الخن  اىتما نهلل  

هلل ا ددد  ىدددهللهلل مدددل الهلل ا دددنت اليمايددد  والل بيددد ذ مثدددل: بليددده  مدددن تو دددذتوتت دددق صدددن  الاتاثددد  مل
هلل ثددد   باخ دددنضبلدددا  والتدددي لشدددن تنذ(6)(2008ذ وهلل ا ددد  الشدددن  مطتددد  )(5)ال دددوأي والب  تدددي

ىذددا و ددنئل امىدد   الح وميدد   م ددنهلل  لذملذومددنت المالحددوثال مددل الشددالنا اليمادديذ  اىتمددنهلل
ىذدددا األ هللادددي  الشدددالنااىتمدددنهلل  باخ دددنضبلدددا  (7)هللا  ددد  لحمدددهلل ى  عدددنت أشدددن ت نلكال ين دددي ذ 
 ثعدددد  ىذددددا ىددددهلل  الاتددددنئص ال ددددنالع  وتس ددددهللذ لح ددددومي  م ددددهلل  لذملذومددددنت ال ين ددددي التذ ا ددددول ا

 صددنااحينا اظدد ا   أددي الدديملذ والددوطل الل بدديذ ذ امىدد   ال  ددمي و ددنئل المالحددوثال الم ددهللاقي 

                                                           

 .203، ص مرجع سابق(  2005مها الطرابيشي وعبد العزيز السيد ) - 1

 . 63، ص مرجع سابق ( 2007محمد عبد الوهاب الفقيه ) - 2

دراساة مساحية  -سعد بن سعود آل سعود  اتالير قادة الرأي على المشاركة السياسية والشاعبية واختياار المر احين - 3

( 7، العادد )المجلة العربيـة ل عـ   واالتصـال لعينة من جمهور الناخبين في انتةابات الم لب البلدي بالرياضا،

 . 38، ص 2011مايو 

 . 329، ص مرجع سابق(  2006عبد العزيز السيد عبد العزيز ) -4

 . 30، ص مرجع سابق ( 2012خالد الصوفي وعلي البريهي ) - 5

 . 337، ص مرجع سابق(  2008بشار عبد الرحمن مطهر ) - 6

رسـالة  ا،2007أحمد علي عريقات ادور التلفزيوم األردناي فاي توعياة الشاباب ألنااء النتةاباات البرلمانياة عاام  - 7

 . 97( ص 2008)عمام  جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، كلية العلوم اإلنسانية،  ماجستير غير منشورة
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وت  ااصددن ىذددا تاددنوا العضددنين  ذ  الحنكمدد ال ين ددي الدداظ توثتنت ألثاددهللاتو  ذ وتبااتددنلذح ومددنت
اصتمنمتددددن بتذبيدددد   ىددددهلل بلددددا  والموضددددوىنت التددددي تخددددهلل   ين ددددنت الاظددددن  الحددددنك ذ النمضددددنأ 

و دنئل  ت  لذلاوف ىل متناللتتنذ والتحوا لمتناللد األم  الني هللألاحتينثنت ثمتو  الشالناذ 
 .  الخن   األصذي  لو امى  

ضدددمل قنئمددد  الم دددنهلل  التدددي أدددي الم تالددد  الحنهلليددد  ىش  ذ ااات ادددت اتلذق المثددديء شدددال  وأيمدددن -4
ال ين ددي  أددي الدديملذ أيلددوهلل نلدد  األحددهللال  اىتمددهلل ىذاتددن المالحوثددول ا ددتعنء ملذومددنتت  الشددأل

حادل لد  تتثدنوا  ا دال  م دتخهللمي ااات ادت مدل المالحدوثالذ باخ دنض ألكث  مل  با لصمتدن:
( لذمالحدوثال %40.3( مل بثمدنلي لأد اهلل ىااد  الهلل ا د ذ ونلد  معنبدل ا دال  )%22.5ا بتت  )

( لذمالحدددوثال الدددنال ات ددد حواتن الشددد ل شاددد  %37.2الدددنال ا ات ددد حول امات ادددتذ وا دددال  )
هللا تخهللامو  ا ت نع تكذ   ثناابلا  ماتظ ذ صنا  معن ا  الم دتوينتخنا خهللم  ااات ات لذمادنااذ ا 

لل ملظد  محد ت ااات ادت اللنمد  لشذعدت بلدا  النمضدنأ ل نلبيد  المالحوثالذالماخ ض  الهللخل 
والددني  ددنل اتوا ددل للددهلل  ليددن  لثاددنء  لتيددن  الكت بددنئيذااعطددنع األ ددالنا مختذ دد  ماتنذذ لبوبتددن

واالهللا  المشتعنت الا طيد ذ وتهللصو الوضده األمادي وال ين ديذ وااقت دنهلليذ الالحلذ تطباق صنا
الدديمل خدد ا اللددن  بتددن  التددي مدد تأددي الددال هلل الشدد ل ىددن ذ الح دد   ددلوال  األوضددنع والظدد وف 

2011 . 
اىتمدددنهلل الشدددالنا  باخ دددنضبلدددا  والتدددي لشدددن ت ذ(1)وتت دددق صدددن  الاتاثددد  مددده هلل ا ددد  ولادددهلل ب  دددنت

ال ين ددددي  الثن  دددد ذ األحددددهللال  ىددددل م ددددهلل  لذملذومددددنت  ااات اددددتذ ىذددددا الثددددنملي الكددددو تي
 للبلدا  والتدي خذ دت(2)نل دي يمحمدهلل صنشد ذ وح اتختذ  صدن  الاتاثد  مده هلل ا د  والنلمعنبل 

ىذاتدن  الشدالنا الثدنملي الم د ي مدل حادل اىتمدنهلل  ذااات ات ثنءت أي الت تادا األوا شال  
ذ 2012نااتخنالنت ال ئن ي  الم     المتلذع  الذ  م هلل  لذح وا ىذا الملذومنت ال ين ي 

 وىااتتن.  الهلل ا   ذ اظ ا  اخت ف بائ  طبيلي وصي اتاث 

                                                           

 . 109، ص مرجع سابق(  2003وليد فتب هللا بركات ) - 1

محمااد ها اام وحساان الصاايفي  ا دور النترناار فااي تشااكيل ات اهااات وساالوكيات الشااباب ال ااامعي نحااو مر ااحي  - 2

المــتتمر العلمــي الــدولي الثــامن عشــر: اإلعــ   وبنــاء دراسااة ميدانيااةا،  -2012النتةابااات الرئاسااية المصاارية 

 . 357( ص 2012يوليو  2 -1)جامعة القاهرة  كلية اإلعالم،  الدولة الحديثة
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 (30جدول رقم )

اححداإل  الستقاء معلوماتهم بشأن بعينها كمصادراتصالية وسائل على المبحوثين اعتمادأسباب 

 (591)ن = السياسية التي شهدتها اليمن

 % ك أسباب العتماد  م
 54 324 لقتي بمصداقيتها 2

 53.2 319 تميزها بالسرعة واآلنية في تغطية األحداث 3

 51.2 307 اهتمامها بتحليل األحداث وتفسير أبعادها 4

 48.5 291  فافيتها في عرض وجهات النظر المةتلفة إزاء األحداث 5

 45.5 273 تغطيتها لسورات الربيل العربي وأهم األحداث السياسية الدولية 6

 23.8 143 لعدم امتالكي وسائل أخر  غيرها 7

 ات دددنلي  ملااددد ل دددالنا اىتمدددنهلل المالحدددوثال ىذدددا و دددنئل  لصددد ال دددنبقذ أدددمل الثدددهللوا  بينادددنتوأعن ل
تمثذدددت ىذدددا التدددوالي أدددي  اليملذال ين دددي  التدددي شدددتهللتتناألحدددهللال  ىدددل ا دددتعنء ملذومدددنتت  م دددنهلل  

با دددددددددال   الم ددددددددهللاقاتتنذ ثعددددددددتت لو (ذ%62با ددددددددال  )ومواكالددددددددد  تطو اتتنذ ذشددددددددمولي  ت طاتتددددددددن لألحددددددددهللال
األحدهللال  اصتمنمتدن بتحذادل(ذ %53.2با دال  ) ذلتمااصن النل  ى  واآلاي  أي ت طيد  األحدهللالو ذ%(54)

با دددددال   ذاألحدددددهللال بااءوشددددد نأاتتن أدددددي ىددددد ض مختذددددد  اآل اء (ذ %51.2با دددددال  ) ذوت  دددددا  لاللنهللصدددددن
ذ ولخا ا  (%45.5) با ال الهللولي ذ ال ين ي األحهللال  ال بيه الل بي ولص لثو ات ت طاتتن ث %(ذ 48.5)

 شذالدد  األ ددالنا المتلذعدد بلددا  الاتددنئص ال ددنالع وتشددا  (ذ %23.8ىددهلل  امددت كت  و ددنئل لخدد ى با ددال  )
مث  دددددنت وتطدددددو ات المشدددددتهلل المتنالل  ثمتدددددو  الشددددالنباصتمدددددن  بلدددددا  النمضددددنأ ذالمل أيو النلثناالنلملذومنتا

ونلد  أيمدن اتلذدق  (1)هلل ا د  ال دوأي والب  تديبليده  من خذ دتالمحذيذ وتت ق صن  الاتاث  ملال ين ي 
ا دتعنء الملذومدنت الأ النا ت ضال الشدالنا الثدنملي اليمادي لذم دنهلل  امى ميد  التدي اىتمدهللوا ىذاتدن 

 واألخالن  المتلذع  بثو ات ال بيه الل بي.

 

  

                                                           

 اتيب للمبحولين اختيار أكسر من بديل 

 . 33، ص مرجع سابق(  2012خالد الصوفي وعلي البريهي ) - 1
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 (31جدول رقم )
األحداث  كمصادر لستقاء معلوماتهم السياسية بشأن وسائل اإلعالمآثار اعتماد المبحوثين على 

 (591)ن = التي شهدتها اليمن

 درجة الموافقة
 نوع التأثير

ـياإلجمال معارض محايد موافق  المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
ب النسبي

تي
تر

 ال

ي
رف

مع
ال

 

 زيدددادة معدددارفي بشدددأن أسدددباب
السياسددددددية، وفهددددددم األحددددددداث 

 أبعادها

 591 37 95 459 ك
2, 71 0, 58 0, 905 

1 

% 76, 5 15, 8 6, 2 98, 5 

تكددددددددوين رةيددددددددة وااددددددددحة 
لتطورات الواع السياسي فدي 

 اليمن والمنطقة العربية

 591 29 121 441 ك

2, 70 0, 56 0, 899 
% 73, 5 20, 2 4, 8 98, 5 

إدراك أهميدددددددة الديمقراطيدددددددة 
كوسدددددديلة للتغييددددددر وتجدددددداوز 

 األزمات السياسية

 591 43 107 441 ك
2, 67 0, 61 0, 891 

% 73, 5 17, 8 7, 2 98, 5 

   2.693 اإلجمـالـــــــــــــــــي

ي
ان
جد

لو
ا

 

الشدددعور بدددالخوف والقلددد  مدددن 
تفاقم األوااع وانجدرار الدبالد 

 للحرب األهلية

 591 51 95 445 ك
2, 67 0, 63 0, 889 

2 

% 74, 2 15, 8 8, 5 98, 5 

الشدددعور بالكراهيدددة ألطددددراف 
 الصراع السياسي

 591 70 166 355 ك
2, 48 0, 70 0, 827 

% 59, 2 27, 7 11, 7 98, 5 

 التعاطف مع أسر الشهداء
 591 128 191 272 ك

2, 24 0, 79 0, 748 
% 45, 3 31, 8 21, 3 98, 5 

   2.463 اإلجمـالـــــــــــــــــي

ي
وك

سل
ال

 

لما يدور ابعتيمتزيادة معدل 
في الساحة الوطنية من أحداث 

 سياسية

 591 70 151 370 ك
2, 51 0, 70 0, 836 

3 

% 61, 7 25, 2 11, 7 98, 5 

تبادل اآلراء والمعلومات مع 
مجريات  حولاآلخرين 
في ي السياس الحراكوتطورات

 البالد

 591 27 132 432 ك

2, 69 0, 55 0, 895 
% 72, 0 22, 0 4, 5 98, 5 

أداء صالة الجمعة في 
 الساحات والميادين العامة

 591 249 150 192 ك
1, 90 0, 86 0, 635 

% 32, 0 25, 0 41, 5 98, 5 

   2.366 اإلجمـالـــــــــــــــــي

 ىلالتأثا ات الانثمد اآلثن  المل أي  ثدنءت أدي معهللمد  للبلا  ذثهللوا ال نبق لنمثمنليبينانتتشا ال
لملذومددددنت المتلذعدددد  النألحددددهللال لذح ددددوا ىذىن  م ددددنهلل  ذو ددددنئل امىدددد   ىذددددا ذاىتمددددنهلل المالحددددوثال

نأل ددالنا ا ددنهلل  ملددن ف المالحددوثال ال ددي وتمثددل نلك (ذ2.693)المتو دد   ذال ين ددي  التددي شددتهللتتن الدديمل
(ذ وتكددو ل  سيدد   ين ددي  0.905بددوال ا ددبي قددهلل   ) ذوأتدد  لاللنهللصددن ذااددهللاع األحددهللالبلددا  التددي لهللت
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هلل اكتد  0.899بدوال ا دبي )الديملذ والدوطل الل بيذن دي أدي الشدأل تطدو ات الوضده ال ي واضح  (ذ وا 
 (.0.891امنت ال ين ي  بوال ا بي )األ وحلألصمي  الهلليمع اطي   و اذ  لذت اا  

أدددي شدددلو  المالحدددوثال (ذ2.463) المتو ددد  ذالت تادددا الثدددناي التدددي احتذدددت نآلثدددن  الوثهللاايددد وتمثذت
ثدد  (ذ 0.889بددوال ا ددبي قددهلل   ) ذذحدد ا األصذيدد لااث ا  الددال هلل ت ددنق  األوضددنعذو  الددنلخوف والعذددق مددل

 ذشدلو ص  النلك اصيد  تثدن  لطد اف ال د اع ال ين ديو (ذ 0.827بوال ا بي) ذتلنط ت  مه ُا   الشتهللاء
 .(0.748بوال )

قيددددن   أددددي تمثذددددتأ(ذ2.366) ذ المتو دددد التددددي ثددددنءت أددددي الت تاددددا الثنلددددل ذال ددددذو ي اآلثددددن  لمن
ا نهلل  و (ذ0.895بوال ا بي قهلل   ) ذنألحهللالتذك حواذمه األخ  لبتالنهللا اآل اء والملذومنت المالحوثال 

 ئتدد (ذ ثدد  لهللا0.836بوال ا ددبي )لمددن اددهللو  أددي ال ددنح  الوطايدد  مددل لحددهللال  ين ددي ذمتددناللتت  ملددهللا 
 .(0.635بوال ) ذ    الثمل  أي ال نحنت والمينهللال اللنم 

ذدت أدي وا تخذش ممن  دبق لل تدأثا ات ااىتمدنهلل ىذدا و دنئل امىد    م دنهلل  لذملذومدنت تمث
ىدهللهلل مدل الهلل ا دنت بليه  وتت ق صن  الاتاث  مه من تو ذتاآلثن  المل أي ذ ث  الوثهللااي ذ ث  ال ذو ي ذ 

هلل ا د  ىذدا ذو (1)(2008مثدل: هلل ا د  الشدن  مطتد  )ىذا و دنئل امىد   التي طالعت امونج ااىتمنهلل 
لل بلدددا  تذددد  الهلل ا دددنت خذ دددتحادددل (4) بدددنا الثمدددنا وهلل ا ددد (3)ذ وهلل ا ددد  ابددد اصي  لبدددو المثدددهلل(2) ددداهلل

التدوالي  تمثذدت ىذدا م نهلل  لذملذومنتذ ىذا و نئل امى   المالحوثال اىتمنهللالتأثا ات الانثم  ىل 
أددي  ذال ددذو ي  آلثددن او ذ أددي الت تاددا الثددناي الوثهللاايدد  آلثددن او ذأددي الت تاددا األوا اآلثددن  المل أيدد أددي 

 .الت تاا الثنلل

 لل آثن اىتمنهللبلا  التي خذ ت (5)(2007هلل ا   محمهلل ال عيه ) تختذ  صن  الاتاث  مهالنلمعنبل و 
 الوثهللاايد ثناين ذو  ال دذو ي لوا ذو  تمثذت أي ااثن  المل أي  الشالنا الثنملي اليماي ىذا و نئل امى  

حادل ثدنءت اآلثدن  الوثهللاايد   (6)(2011هلل ا   الشن  مطتد  )بليه  مه من تو ذت تختذ  ليضن  و ثنلثن ذ
 ويم ددل واآلثددن  المل أيدد  أددي الت تاددا الثنلددلذذأددي الت تاددا األواذ واآلثددن  ال ددذو ي  أددي الت تاددا الثناي

                                                           

 . 340، ص مرجع سابق ( 2008بشار عبد الرحمن مطهر ) - 1

 . 316، ص مرجع سابق(  2002على سيد على ) - 2

 . 99، ص مرجع سابق(  2006ابراهيم فرج أبو الم د ) - 3

 . 508، ص مرجع سابق ( 2012رباب رأفر ال مال ) - 4

 .64، ص مرجع سابق(  2007محمد عبد الوهاب الفقيه ) - 5

 . 216، ص مرجع سابق ( 2011بشار عبد الرحمن مطهر ) - 6
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الهلل ا دددتال ىذدددا   مدددن ُطالعدددتالتي تانولتتدددن الهلل ا دددتالذ العضدددنيناخدددت ف اوىي بلدددا  التالدددنالصدددنا ب ثدددنع 
 العت صن  الهلل ا   ىذا الشالنا اليماي ال    ىنم .ذ أيمن طُ الشالنا الثنملي اليماي

 م توى المشن    ال ين ي  لذمالحوثالخنم ن : الاتنئص الخن  ال

 م 2011 المشاركة في العتصامات والمظاهرات -1
 (32جدول رقم )

 العتصامات والمظاهراتمشاركة المبحوثين في 
 % ك ــــــــــــةالمشارك
 53 318 ال 
 47 282 ا

 100 600 اإلجمالـــــــــــي

شددن  وا أددي ااىت ددنمنت (%53لكثدد  مددل ا دد  لأدد اهلل اللاادد  ) لل الثددهللوا ال ددنبق مددل اتضددح
 أدي ىدل المشدن    ( مدل المالحدوثال%47) ىداف أيمدن ذ2011والمظنص اتذ التي شدتهللتتن الدال هلل ىدن  

ذ  واء المانوئ  لذاظن  ال ين يذ لو المس هلل  لهذ وال    ىنمد  يم دل ااىت نمنت والمظنص اتلي مل 
شاد   مدل اظ ائت المالحوثاانلمشن  ال أدي ااىت دنمنت والمظدنص ات ت دوق ا دبين ذ ا دال  ا ال  العوا لل

 .اليمايذشالنا ال ين ي ل مشن   ا ت ه م توىنل وصنا مسش  باثنبيذ اهللا ىذاالمشن  الذ
 :دوافع المشاركة في العتصامات والمظاهرات (أ

 (33جدول رقم )

 دوافع مشاركة المبحوثين في االعتصامات والمظاهرات

 (318)ن = 

 % ك الـــــدوافـــــع  

 40 240 وسوء أحوالي المادية والمعيشية الفقر والبطالة 1

 35,5 213 الشامللنهوض الوطني لإلصالحوا كاساس قناعتي باهمية التغير 2

 34,3 206 نظام صالبسقاط  ل 3

 31,3 188 تحقع العدالة والمساواة التي حديسةالمدينة الدولة البناء مشروع تاييداًل 4

 19,5 117 نظام الرئيب صالبلدعم  رعية  5

 16,8 101 لنتمائي السياسي 6

 13,3 80 لتحقيع مصالب ذاتية 7

 11,8 71 العام همسايرة لالت ا 8

                                                           

 اتيب للمبحولين اختيار أكسر من بديل 
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 لذمشن    هللألت المالحوثال مل الشالنا اليمايذنلتااأل النال هللتلهللبلا  (33 ق  )بينانت الثهللوا تشا  
 قانىتت  الأصمي  الت اا ذث  ذ(%40با ال  )وأي معهللمتتن ال ع  والالطنل ذ ذأي ااىت نمنت والمظنص ات

بادنء مش وع  وتأااهلل(ذ %34.3با ال  ) أي الت تاا الثنللذ الاظن  ا عنط هللاأهوثنء (ذ%35.5با ال  )
(ذ %19.5با دال  )أدي الت تادا الخنمسذ الاظدن  هللاأده هللىد  أيمن ثدنء(ذ %31.3با ال  )ذالهللول  المهللاا 

بددددهللاأه ثدددد  (ذ %16.8با ددددال  ) أددددي الت تاددددا ال ددددنهللسذ ذالمشددددن    بددددهللاأه اااتمددددنء ال ين ددددي والحابدددديو 
أدددددي أئدددددد  و (ذ%11.8با دددددال  ) م دددددنا   ااتثدددددن  اللددددددن ذولخادددددد ا  (ذ %13.3با دددددال  ) ذناتي الم دددددذح ال

 ذللالاتدددنئص ال دددنالع  وتشدددا تضدددنمات  العبذدددي واللشنئ يذبلدددا  ذمشدددن  تت المالحوثاا اللدددض ل ثدددهذى لخ  
)ال عدددددد  والالطنلدددددد ( بدددددد ا   ددددددبا لوا لمشددددددن    المالحددددددوثال أددددددي ااىت ددددددنمنت  اللنمددددددل ااقت ددددددنهللي

 يشد ذول  ذأئد  نوي الدهللخل المداخ ض مدل للبليده  وتت ق صن  الاتاث  مه من  دبق امشدن  والمظنص اتذ
 الهللواألنلم تالطدد شذالدد  بلددا  وتشددا  الاتددنئص ال ددنالع  ليضددن  (ذ%48.8مددن يعدد ا مددل ا دد  لأدد اهلل اللاادد  )

محددهللال الت اادد  ال ين ددي الماشددوهللذ وصددنا يلاددي لل صاددن  ب اهلل  شددلبي ذ شددالنبي  ثملي ذالت اا ذ اللمذيدد 
وصددنا  ددنلح الشخ ددي  أددي الم اتددا األخادد  ذ ثددنءت الددهللواأه الم تالطدد  النااتمددنء ال ين دديذ والم  ددنل 

  ين ددددي ذ وتحدددوات مددددل لحدددهللال المحذيددد ذ والل بيددد ذ لمددددن اهللو أينل دددنح  بهلل ا  الشدددالنا اليمادددييل دددس 
الدددني يحعدددق طموحدددنتت  وتطذلدددنتت  أدددي بادددنء الهللولددد  ذ المطذدددواالت ااددد   ىااتعانىنتتمالضددد و   بحدددهللال

 المهللاي  الحهللاث .
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 :المشاركة في العتصامات والمظاهرات أسباب عدم

 (34جدول رقم )
 (282في العتصامات والمظاهرات)ن = أسباب عدم مشاركة المبحوثين 

 % ك األسباب م
 42 252 قانىتي الأاتن مث هلل ت  ي  ح نالنت  ين ي  بال ال ذط  والملن ض  1
 38 228 النلط ق ال ذمي ألاي لأضل لل ات  الت اا   2
 32,3 194 ومضذذ  ألل الت طي  امى مي  لألحهللال  نات متحاا  3
 32 192 قانىتي الأل صان  قوى خن ثي  تهللى  ال وضا والتخ  ا أي اليمل 4
 17,2 103 لمن  نحبتن مل لىمنا ىا  ومواثتنت م ذح  5
 14,8 89 ألل اللنهللات والتعنلاهلل ا ت مح ) لإلانل أع ( 6
 8 48 ااش نلي المشنكذي الخن   7

ااىت ددنمنت أددي  ىددهلل  مشددن  تت  ذ( ماددنلمالحوثال%47) أعهلل ل ثددهذالثددهللوا ال ددنبق بيناددنتوأعن ل
ت دددد ي  ح ددددنالنت  ين ددددي  بددددال ال ددددذط  و أوضى مث هللقاددددنىتت  الأاتددددنللددددهلل  ل ددددالنا لصمتددددنذ ذالمظنص اتو 

 أللو ذ(%38با دددال  )لل ادددت  الت ااددد  الدددنلط ق ال دددذمي ذ  وألاتددد  ي ضدددذول ذ (%42با دددال  )ذوالملن ض 
ولعادنىتت  الدأل صادن  قدوى (ذ%32.3با ال  )ذ  نات متحاا  ومتانقض لألحهللال و نئل امى    ت طي 

ولمن  نحبتن مل لىمنا ىا  ومواثتنت (ذ %32با ال  )ذخن ثي  تهللى  ال وضا والتخ  ا أي اليمل
ولخادددد ا   ذ( مددددل اماددددنل%14.8) اللددددنهللات والتعنلاهللمشددددن    لىنقددددت مددددن (ذ %17.2با ددددال  )ذ م ددددذح 

 (ذ وأي أئ  لخ ىذ ل ثه ىهللهلل مل المالحدوثال ىدهلل  مشدن  تت %8ااش نلت  المشنكذت  الخن  ذ با ال  )
 تلهللهلل األ النا التدي لهللتبلا  وتشا  الاتنئص ال نالع ا ت  ا اللض العوى لمطنلا الشالنا  ين ين ذبلا 
 ددواء تذدد  المانصضدد   ذمظددنص اتالىت ددنمنت و اا ىددل المشددن    أدديا ددال  مددل المالحددوثال  ىدداوفبلددا 

 ذالت ااد  ال دذمي تد  ي ضدذول ولا ذ ين دي  اى مثد هللذكواتدن مدل وثتد  اظ ص لذاظن ذ لو المس هلل  لدهذ ل
مددن تدد   الل اددت  نلدد  الددنلط ق ال ددذمي ذ وصددن ي ضدذول وصدنا يل ددس قاددنىتت  الكنمذدد  المبددهللل الت اادد ذ لكددات  

و ددنئل امىدد    اللددض  مددن لل تحادداألدد  ذ حاددل تماعددل ال ددذط  ىبدد  بثدد اء ااتخنالددنت  ئن ددي  مال دد  ذ 
ىدددل  وتطو اتتدددنذ ل دددت  أدددي ىددداوف ا دددال  مدددل المالحدددوثالاألحدددهللال  الشدددأل مث  دددنت وتادددنقض لخالن صدددن

األب  نءذ المشن   ذ أض   ىمن  نحبتن مل لىمنا اللا  ومواثتنت م ذح ذ لوهللت الحين  المئنت مل 

                                                           

 اتيب للمبحولين اختيار أكسر من بديل 
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طبيلد  بلدا  نلد ب ثدنع  ويم دل( مدل المالحوثدنتذ %14.8هللول مشدن    )اللدنهللات والتعنلادهلل  حنلت من 
ذ وصددنا مددن لثدد   ومختذطدد  ثمنىيدد أاتددن المشددن    كناددتحاث المشددن    أددي ااىت ددنمنت والمظددنص اتذ

 الم ل  أي ااىت نمنت والمظنص ات.   بقالنا ومشن    ا بين  ىذا

لل المدددددو ول الثعدددددنأي بلدددددا  والتدددددي خذ دددددت ذ(1)الاتاثددددد  ملهللا  ددددد  ىبدددددهلل   الدددددا لتت دددددق صدددددن  و 
 وااثتمنىيذ أي البائ  المثتملي  اليماي ذ من اااا ّيمثل ىنئعن  لمن  مشن    الم ل  أي الحين  ال ين ي . 

 م2012فبراير  ،التصويت في النتخابات الرئاسية المبكرةالمشاركة ب -2

 (35جدول رقم )
 في النتخابات الرئاسية المبكرة بالتصويت المبحوثينمشاركة 

 % ك المشاركة

 73,7 442 ال 

 26,3 158 ا

 100 600 اإلجمالي

أدددي  ذا ت دددنع ا دددال  مشدددن    المالحدددوثال مدددل الشدددالنا اليماددديبلدددا  الثدددهللوا ال دددنبق تشدددا  بينادددنت
حادل شدن   أاتدن مدن يعد ا مدل  ذ 2012أب ااد ح  ح21اااتخنالنت ال ئن ي  المال    التي ُلث  ت أي الد 

 صددددن  وتل ددددسذ أعدددد  ل ادددد  المشددددن  الذ (%26.3معنبددددل ا ددددال )ذ(%73.7)ث ثدددد  ل بددددنع لأدددد اهلل اللاادددد 
لىمدددنا  مدددل لتضددده حهللا ل دددا و  نمذددد و ثدددنءت   واتدددنذالشدددالنا اليماي لصميددد  صدددن  اااتخنالدددنت لدددهللىالاتاث 
 المالدددددددددنهلل   بطدددددددددن  أددددددددديونلددددددددد  ذ وااضدددددددددط االنتذىناا خ لتدددددددددن المثتمددددددددده اليمادددددددددي األّم  لذاللاددددددددد 

 المهللىوم  الع ا ات هللولي .الخذاثي ذ

ىدددهللهلل مدددل الهلل ا دددنت التدددي تانولدددت موضدددوع المشدددن    بليددده  مدددن تو دددذت وتت دددق صدددن  الاتاثددد  مددده 
ا ددال  مشددن    المالحددوثال أددي  للبلددا  ذ والتددي خذ ددت(2)هلل ا دد  خنلددهلل ال ددوأيال ين ددي  لذشددالناذ وماتن

أي هلل ا   مثادا  ذلذشالنا اليماي المشن    ال ين ي  ا ال بذ تو (ذ %78.3) بذ ت ذاااتخنالنت اللنم 
                                                           

 .402، ص مرجع سابق ( 2006عبد هللا يحيى الزين ) -1

)صاانعاء  المركااز العربااي للنشاار  صــورة اححــزاب السياســية فــي الــيمن بمــراة الــرأ  العــا خالااد سااير الصااوفي   -2

 . 44( ص2012الكاديمي، 
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 تت دق صددن  الاتاثدد  مدده مددن تو ددذت  مددن%(ذ71)(2)%(ذ وأددي هلل ا دد  وهلليدده اللاىدداي 73.8) (1)الشدما ي 
ا ددال  مشددن    الشددالنال ي اااتخنالددنت  للبلددا  والتددي لشددن ت(3)هلل ا دد  محمددهلل صنشدد  وح ددل ال ددي يبليدده 

 مشدددن    الشدددالنا ا ددداا ت دددنع ب ثدددنع  ويم دددلذ (%95.5) ذ بذ دددت 2012ال ئن دددي  الم ددد    للدددن  
تشدددناله بلدددا  ذ2012ذ التدددي لث  دددت أدددي  ددد  البذدددهللال ىدددن  أي اااتخنالدددنت ال ئن دددي اليماددديذ والم ددد يذ

 ال ئن ي  أي البذهللال. اااتخنالنت أاتن لث  تالظ وف والمانخنت ال ين ي  التي 

ذلبدددو ال تدددو  (4)ىددد ء الشدددنمي  دددل مدددل هللا  دددنتبليددده  مدددن خذ دددت تختذددد  صدددن  الاتاثددد  مدددهالنلمعنبدددل و 
 ويم لمحهللوهلليد ذ م دتوى المشدن    ال ين دي  لذشدالناذبلا  والتي لشن تذ (6)ذااانس لبو او  (5)قاهللال

طعد  الل بيد  مادن المااليماو  التدي شدتهللتتن وامى ميد ذ المت ا اتنل ين دي  ثمذد بلا  صنا ااخت فب ثنع 
  .2011مطذه اللن  

 :في النتخابات الرئاسية المبكرة دوافع المشاركة (أ

 (36جدول رقم )
 (442)ل = المبكرة بالتصويت في النتخابات الرئاسية المبحوثيندوافع مشاركة 

 % ك الــــدوافـــــــع م
 70,2 421 ألاتن الو اذ  الوحاهلل  لذخ وج اآلمل مل هللوام  اللا  وال  اىنت 1
 56,7 340 يألل الم شح ل ئن   الثمتو    تواأع 2
 48,3 290 ألاتن حععت لص  لصهللاف الثو   الشالنبي  أي ت اا  الاظن  3
 38,7 232 ألاتن تلاا مبهللل التهللاوا ال ذمي لذ ذط  4
 31,8 191 ألل الت و ت حق هلل تو ي وواثا وطاي 5
 18,7 112 ااتمنئي ال ين ي 6

                                                           

 . 438، ص مرجع سابق ( 2011م يا حازم الشميري ) -1

 . 33، ص مرجع سابق(  2008وديل محمد العزعزي ) -2

 . 351، ص مرجع سابق(  2012محمد ها م وحسن الصيفي ) - 3

 . 356، ص مرجع سابقعالء عبد الم يد الشامي    -4

رسـالة  دراساة علاى طاالب جامعاة المنوفياةا، -فتوح عبد الحميد قنديل  االمشاركة السياسية للشباب ال اامعيأبو ال -5

 . 113( ص 2003)جامعة المنوفية  كلية اآلداب، ماجستير غير منشورة 

دراسة ميدانية على عيناة مان طاالب جامعاة  -ايناس أبو يوسر االوعي السياسي والنتةابي لد  طالب ال امعات  -6

 .102، ص 2001مارس  -(، يناير1(، العدد )2، الم لد )المجلة المصرية لبحوإل الرأ  العا القاهرةا 

 اتيب للمبحولين اختيار أكسر من بديل 



101 
 

ُتلددهلل  المال دد  ذ اااتخنالددنت ال ئن ددي المالحددوثال الددأل بهلل ا   لل(ذ36 ق  )الثددهللول بيناددنت اتضددح مددل
مدد  األ ددالنا التددي هللألددتت  الو دداذ  الوحاددهلل  مخدد اج الدديمل مددل هللوامدد  اللادد  وال دد اعذ ثددنءت أددي معهلل

 ذأي الت تاا الثدنايذوقينهللي متم سذألل الم شح لذ ئن   تواأعيث  (ذ %70.2) لذت و ت أاتنذ با ال 
وألاتدن  (ذ%48.3با دال )ذلشدالنبي  أدي ت ااد  الاظن وألاتن حععدت لصد  لصدهللاف الثدو   ا (ذ%56.7با ال  )

 ذوألل الت دو ت حدق هلل دتو ي  (ذ%38.7)با دال  أي الت تاا ال االدهذلذ ذط تلاا مبهللل التهللاوا ال ذمي 
وتل دس الاتدنئص ال دنالع   (ذ%18.7با ال  ) اااتمنء ال ين يذولخا ا  (ذ%31.8با ال  )وواثا وطايذ

لصماتتن  و اذ  مخ اج اليمل مدل  ثنااملىأالشالنا اليماي ألصمي  ولاللنهلل صن  اااتخنالنتذ بهلل ا   مهللى
ذ وألل األرح ىبددهلل  بدده ما ددو  صددنهلليذ م شددح تددواأعيذ  ددوف يحظددا بددهللى  هللوامدد  اللادد  وال دد اىنت

لادده يمتذدد  مددل الك ددنء  بلددا  وم ددناهلل   نأدد  العددوى ال ين ددي  وااثتمنىيدد  ال نىذدد  أددي ال ددنح ذ بضددنأ 
ل ين ي  والخب   اللمذي ذ من يم اه مل قيدنهلل  الديمل احدو الم دتعبل الماشدوهللذ وىبد  صدن  اااتخنالدنت تد  ا

اعددل ال ددذط  وت اادد  الاظددن ذ وبددنل  أعددهلل تحعددق لصدد  لصددهللاف ثددو   الت اادد  الشددالنبي ذ  مددن لل بثدد اء صددن  
أي الت تاا  النااتمنء ال ين يذ أيمن ثنء الهللاأه الم تال  لذ ذط اااتخنالنت يلاا مبهللل التهللاوا ال ذمي 

األوا  لل األ ددالنا الم تالطدد  الددنلواء واااتمددنء الددوطايذ ُتلددهلل المح ددابلددا  األخادد ذ واخذددش ممددن  ددبق
 لمشن    المالحوثال أي اااتخنالنت ال ئن ي  المال   . 

 : أسباب عدم المشاركة في النتخابات الرئاسية المبكرة (ب

 (37جدول رقم )
 بالتصويت في النتخابات الرئاسية المشاركةأسباب عدم 

 (158)ن = 

 % ك األسباب م
 20,7 124 ألاتن ااتخنالنت ش ذي  شا  تانأ ي  1
 12,3 74 ااتمنئي ال ين ي 2
 10,7 64 ألل ل هللقنئي ولق بنئي ل  يشنكوا أاتن 3
 8,5 51 ااش نلي المشنكذي الخن   4

                                                           

 اتيب للمبحولين اختيار أكسر من بديل 
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لل لصددد  ل دددالنا ىدددهلل  مشدددن    ا دددال  مدددل المالحدددوثال أدددي  ذ(37 قددد  )الثدددهللوا  اتضدددح مدددل بينادددنت
اىتالن صددن مثدد هلل ااتخنالددنت شدد ذي  شادد  تانأ ددي ذ  اااتخنالددنت ال ئن ددي  المال دد  ذ تمثذددت ىذددا التددوالي أدديذ

أ ددددددهللقنئت  ذ وألا(%10.7) ذ(%12.3) ذ وال ددددددبا ااتمددددددنءاتت  ال ين ددددددي ذ با ددددددال (%20.7) با ددددددال 
المشددنكذت  الخن دد   ااشدد نلت ولخادد ا  (ذ%10.7ذ با ددال  )ال ئن ددي  ولقددن بت  لدد  يشددن  وا أددي اااتخنالددنت

 .(%8.5)با ال 

لد   لا دن   ذ والحد ا  الثادوبيذ ي اللض المالحوثال ممل ااتمول لتيدن   للوا تخذش ممن  بق 
لل  اددهللا ىذدداوصنا لتددن  اااتخنالددنتذذ اظدد ا  لمعنطلدد  تيددن اتت  ال ئن ددي  المال دد   أددي اااتخنالددنت يشددن  وا

 النلا دددال و ذال ئن ي  ىنمدددل اااتمدددنء ال ين ددديأث  ا دددبين  ىذدددا مشدددن    اللدددض المالحدددوثال أدددي اااتخنالدددنت
لل صن  اااتخنالنتأث  دت بادنء  ىذدا بلا  نل  أيلوهللا ول لاتن ااتخنالنت شا  تانأ ي ذ  لذمالحوثال النال

خ اج الال هلل مل هللوام  اللا    ين ي  الوطاي ذ بتهللف اعل ال ذط   ذمين ذتواأق  ل العوى والتين ات ال وا 
ونلدد  أددي بطددن  المالددنهلل   الخذاثيدد ذ التددي تدد  التوقيدده ىذاتددن أددي ىن ددم  الممذكدد  الل بيدد   وال دد اىنتذ

 .    2011اوأمب ح  ح23ال لوهللي ذ ال  نضذ بتن    
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 :لوسائل التصال كمصادر للمعلوماتالدور السياسي :سادساا 

 (38جدول رقم )
المبحوثين على المشاركة مقدار إسهام الوسائل التصالية المختلفة كمصادر للمعلومات في تحفيز 

 (النتخابات الرئاسية المبكرة بنمطيها )العتصامات والمظاهرات، السياسية

 المصادر  

 درجة االسها  في التحفير على المشاركة

 السياسية

ط
س
و
مت
ال

ف  
را
ح
الن
ا

 
ار
عي
لم
ا

 

ن 
وز
ال

ي
سب
لن
ا

ب 
تي
تر
ال

 اإلجمالي لم تسهم حد ماإلى حد كبيرإلى 

1 
القنوات اليمنية 

 الحكومية

  110 123 206 439 
1,781 0,958 0,594 8 

% 18,3 20,5 34,3 73,2 

2 
القنوات اليمنية 

 الةاصة

  170 178 109 457 
2,133 0,969 0,711 3 

% 28,3 29,7 18,2 76,2 

3 
القنوات 

 اإلخباريةالعربية

  197 115 128 440 
2,157 1,076 0,719 2 

% 32,8 19,2 21,3 73,3 

4 
القنوات اإلخبارية 

 األجنبية

  132 127 165 424 
1,922 1,028 0,641 4 

% 22,0 21,2 27,5 70,7 

 النترنر 5
  99 109 199 407 

1,754 0,983 0,585 10 
% 16,5 18,2 33,2 67,8 

 اإلذاعات اليمينة 6
  66 93 242 401 

1,561 0,901 0,520 12 
% 11,0 15,5 40,3 66,8 

7 
اإلذاعات غير 

 اليمنية

  19 87 277 383 
1,326 0,731 0,442 14 

% 3,2 14,5 46,2 63,8 

8 
الةدمة اإلخبارية 

 عبر الموبايل

  78 108 210 396 
1,667 0,956 0,556 11 

% 13,0 18,0 35,0 66,0 

9 
الصحر اليمنية 

 الحكومية

  102 109 194 405 
1,773 1,005 0,591 9 

% 17,0 18,2 32,3 67,5 

10 
الصحر اليمنية 

 الحزبية

  106 137 164 407 
1,857 1,014 0,619 5 

% 17,7 22,8 27,3 67,8 

11 
الصحر اليمنية 

 األهلية

  99 143 163 405 
1,842 1,010 0,614 6 

% 16,5 23,8 27,2 67,5 

12 
الصحر غير 

 اليمنية

  38 79 262 379 

1,409 0,811 0,470 13 % 6,3 13,2 43,7 63,2 

% 29,0 19,0 21,3 69,3 

13 
األصدقاء 

 والزمالء واألسرة

  206 129 104 439 
2,232 1,075 0,744 1 

% 34,3 21,5 17,3 73,2 

14 

الندوات 

والجتماعات 

 والمقايل

  110 112 181 403 

1,824 1,013 0,608 7 
% 18,3 18,7 30,2 67,2 
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م ددنهلل  اات ددنا الشخ ددي )األ ددهللقنء والددام ء  ت ددوق بلددا  (38 ق  )ذثهللول لنمثمنليلبينانتاتشددا  
تح ادددا   ياألوا الدددني ل دددتم النىتالن صدددن الم دددهلل اات دددنلي  األخددد ىذ  الم دددنهلل  واأل ددد  (ذ ىذدددا  نأددد 

ااىت ددددنمنت والمظنص اتذاااتخنالددددنت ال ئن ددددي  اللمذيدددد  ال ين ددددي  بامطاتنذ) الشددددالنا ىذددددا المشددددن   
ال ضنئينت امخالن    الل بي   وثنءت(ذ0.744) قهلل   بوال ا بيمت هلل    بنل  الم تال  األولاذ (المال   
بدوال  ذ الثنلثدالم تال ال ضدنئينت اليمايد  الخن د  أدي تذاتدن (ذ 0.719بدوال ا دبي ) ذ الثناي الم تال أي 

بددوال ا ددبي  ذ ال االلددالم تال ال ضددنئينت امخالن  دد  األثابيدد  )الانطعدد  النلل بيدد ( أددي و (ذ 0.711ا ددبي )
 المددددددد تبتالأدددددددي  ىذدددددددا التدددددددوالي ذواألصذيددددددد  ذال دددددددح  اليمايددددددد  الحابيددددددد  وثدددددددنءت(ذ 0.641قدددددددهلل   )
 م ددددنهلل  اات ددددنا الثملدددديذ تذاتدددن(ذ 0.614(ذ )0.619الددددأواال ا ددددباتمتعن ب  ) ذ ال نهلل دددو ذ الخنم 

 المد تبتالىذا التوالي أي  ذاليماي  الح ومي  ذوال ح  ذباامن ثنءت العاوات ذ(0.608بوال ا بي )
م ددددنهلل    ددددل مددددل ثددددنءتأيمددددن (ذ 0.591)(ذ 0.594اال ا ددددبي  معن بدددد  ثددددهللا  )الددددأو  ذ التن ددددلو  الثنما

أددي الم اتددا  ىذددا التددوالي وال ددح  وامناىددنت شادد  اليمايدد ( ذامناىددنت اليمايدد الموالناددلذ )ااات اددتذ 
 الخمس األخا  . 

 :التنلي المسش ات  ىل( 38 ق  ) اتنئص الثهللوا وتكش 

ىذدددددددا ال دددددددذو  واأل دددددددهللقنء والام ء(األصدددددددل  ) بطددددددن  أدددددددي ذاات دددددددنا الشخ ددددددديتددددددأثا  قو  -1
وصي اتاثد  طبيليد ذ اظد ا  لطبيلد  الل قدنت ااثتمنىيد  ال دنئهلل  أدي البائد   ذال ين اذذمالحوثال

تمن س هللو ا  مسث ا   ذلثمنىنت الم ثلي  التي ااتمي الاتن ال  هللمن تاااالمثتملي  اليماي ذ حال 
 ل اءذ وتوثتنتذ و ذو ينت لأ اهللصنذ الح   اللنهللات والتعنلاهلل ااثتمنىي . ىذا 
 ذ(2)حادددنل او ددد ذوهلل ا ددد  (1)ىبدددهلل   الدددا ل هلل ا ددد بليددده  تو دددذتمدددن  صدددن  الاتاثددد  مددده وتت دددق
ذ األ ددد   بطدددن  ذ أددديعدددو  تدددأثا  الثمنىدددنت الم ثليددد ونلددد  أيمدددن اتلذعالذ (3)حانل  دددذي وهلل ا ددد 

 .ألأ اهللصن ىذا ال ذو  ال ين يواأل هللقنءذ

                                                           

 . 397، ص مرجع سابق(  2006عبد هللا يحيى الزين ) - 1

 .171، ص مرجع سابق ( 1996حنام محمد يوسر ) - 2

حنام أحمد سليم  اعالقاة الفلاائيات اإلخبارياة والصاحر وال ماعاات المرجعياة بتشاكيل الهتماماات نحاو قلاايا  -3

المــتتمر العلمــي الســنو  الثــاني عشــر: اإلعــ   وتحــديث الصااالح السياسااي لااد  الاارأي العااام المصااريا، 

 . 243( ص 2006، )جامعة القاهرة  كلية اإلعالم، مايو المجتمعات العربية
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العادواتذ وال دح    ل مدل حال ثنءت اليماي ال  مي ذ ضل نلهللو  ال ين ي لو نئل امى   -2
أدي الم تالد   الح ومي ذ ىذا التوالي أي الت تابال الثنمل والتن هذ أيمن ثنءت امناىنت اليماي 

 صن  الاتاث  للهلل  ل النا لصمتن: ب ثنع  ويم لالثنلث  ىش  ذ
هللوامدددن م اىدددن  ذ ل ين دددنت وتوثتدددنت الح ومددد ال  دددمي هللائمدددن ذ ااحيدددنا لثتدددا  امىددد    -

 لثمتو . ا وت ضي ت حتينثنتا
الاظدن  ال ين دي الحدنك ذ أضد    الأثاهللات ا تالنط  ين نت وتوثتنت امى   ال  ميذ -

 ىل تكبال ال ين   امى مي  اللنم  لذهللول  لح  نتتن. 
واأتعن صن ضدددددددل  وشددددددد ذي  األهللاء امى مدددددددي والمتادددددددي لو دددددددنئل امىددددددد   ال  دددددددميذ -

 والمنهللي ذ التي تم اتن مل  أه م توى   نء  وتانأ ي  لهللائتن. لإلم ناينت ال اي  
اللدداوف ىددل متناللتتددنذ وصددنا بددهللو   بلددا  صددن  األ ددالنا وشا صددنذ تددهللأه ثمتددو  الشددالنا

و دنئل امىد   الل دس ي عهللصن العهلل   ىذا التأثا  أي توثتنتت  و دذو ينتت  ال ين دي ذ 
لصد   قنئم  الت تاا الثنللذ ضمل احتذتالتي ذو التذ ا واي العاوات  وخ و ن  ذالخن  

 ال ين ددددي  أددددي اللذميددد  الم دددنهلل  التدددي ل ددددتمت أدددي تح ادددا الشددددالنا ىذدددا المشدددن   
بامطاتنذ )ااىت نمنت والمظنص اتذ اااتخنالنت ال ئن ي  المال   (ذ وصو مسش  ىذدا 

 اللهللاددهلل مددل الهلل ا ددنتبليدده  ن تو ددذتصددن  الاتاثدد  مدده مدد وتت قذأنىذيدد  هللو صددن ال ين ددي
تلدد ض الشددالنا  باخ ددنضبلددا  ذ(1)(2011هلل ا دد  الشددن  مطتدد  ) حاثأشددن ت ال ددنالع ذ
هلل ا د  ىبدهلل و ش تيضدل  هللو صدن ال ين ديذ  بدهللو   وصدنالذعاوات اليماي  اللنم ذ  اليماي

أدي هللىد  المشدن    ال ين دي   ذو نئل امىد   اليمايد هللو  ضل  ىل مهللىذ(2)  الا ل
هللو  و ددنئل امىدد   الم دد     ضددل بلددا  (3)هلل ا دد  بيمددنل ثملدد  لشددن ت مددن لذمدد ل ذ 

 خذ دددتالب لمنايددد ذ  نلك أدددي تدددهللىي  مشدددن    لأددد اهلل اللااددد  أدددي اااتخنالدددنت ذالح وميددد 

                                                           

دوافـع اسـتخدامات الشـباب اليمنـي والخليجـي للفضـائيات الخليجيـة الحكوميـة العامـة  بشار عباد الارحمن مطهار  - 1

، ص 2011، )الرياض  مكتبة الملك فهاد الوطنياة للنشار، واإلشباعات المتحققة في ظل منافسة القنوات الخاصة

203 . 

 . 407، ص مرجع سابقعبد هللا يحيى الزين   -2

إيمام نعمام جمعة  اتالير التغطية اإلعالمية لم لب الشعا على صورته الذهنياة وانعكاسااتها علاى المشااركة فاي  -3

 -( يناااير1(، العاادد )2، الم لااد )المجلــة المصــرية لبحــوإل الــرأ  العــا دراسااة ميدانيااةا،  -النتةابااات البرلمانيااة

 . 275، ص 2001مارس 
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لل هللو  و ددنئل امىدد   اا هللايدد  أددي بلددا  ذ(1) ددنتبي وصنهلليددن اللدداا  ىبددهلل المثاددهلل هلل ا دد 
 . الش ل ىن   نل ضلي ن   ذال ين ي  الحعوقت توىي  المواطاال 

الت تادددا الثدددنايذ أدددي قنئمددد  الم دددنهلل  التدددي ل دددتمت أدددي ل ضدددنئينت امخالن  ددد  الل بيددد ذ احتذتن -3
وصدددو مسشددد  ىذدددا لصميددد   المالحدددوثال مدددل الشدددالنا اليماددديذ ىذدددا المشدددن    ال ين دددي ذ تح ادددا

 تماددا تذدد  العاددواتذ أددي ت طيدد بلددا  وأنىذيدد  هللو صددن ال ين ددي  م ددهلل  لذملذومددنتذو  ثه نلدد 
األمدد  الددني  ددنص  أددي  أدده  ذوت  ددا  لاللنهللصددن ومواكالدد  تطو اتتددنذ واصتمنمتددن بتحذاددل األحددهللالذ

 .هللألت  لذمشن    ال ين ي و هلل ث  الوىي ال ين ي لثمتو  الشالناذ 
قددو  بلددا  لشددن تاللهللاددهلل مددل الهلل ا ددنت ال ددنالع  التددي بليدده  وتت ددق صددن  الاتاثدد  مدده مددن خذ ددت

خالن  دد ذ أددي مثددنا المشددن    ال ين ددي  لذثمتددو  أنىذيدد  الددهللو  ال ين ددي لذعاددوات ال ضددنئي  ام
 . الش ل ىن ذ والشالنا الش ل خنش

الموالنادلذ امناىدنت اليمايد ذ ال دح   الخهللمد  امخالن  د  ىبد   دل مدل م دنهلل  ااات ادتذ ُتلهلل -4
 لذشدالنا ىذدا ال دذو  ال ين دياألقدل تدأثا ا  ذ الم نهلل  اات دنلي  مل وامناىنت شا  اليماي ذ

ذ ضددمل قنئمدد  الم ددنهلل  اات ددنلي  التددي اليمادديذ  واتددن ثددنءت أددي الم اتددا الخمددس األخادد  
 ل تمت أي تح اا الشالنا ىذا المشن    ال ين ي . 

ملددددهللا  الشددددأل ااخ ددددنضأددددي صددددن  الهلل ا  ذ بليدددد امشددددن    ددددق صددددن  الاتاثدددد  مدددده مددددن  ددددبق وتت
تذدد  الو ددنئل اات ددنلي ذ  م ددنهلل  لذح ددوا ىذددا الملذومددنت اىتمنهلل المالحددوثال ىذددا تل ضددو 

التدأثا  ىذدا المتلذع  النألحهللال ال ين ي  التدي شدتهللتتن الديملذ األمد  الدني يضدل  هللو صدن أدي 
 ال ذو  ال ين ي لذشالنا. 

 

 

 

 

 

                                                           

مجلـة جامعـة دراساة اساتطالعيةا،  -بي  اات اهاات األردنياين نحاو األداء اإلعالمايعبد الم يد العزام وهادياا كاات - 1

 . 640. ص 2010(، مارس 4( العدد )26، الم لد )دمشق
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 الفصل الرابع

 فروض الدراسة اتاختبار نتائج 
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 الفرض األول:

 ذبدال تلد ض المالحدوثال لو دنئل امىد    م دنهلل  لذملذومدنتبح دنئين   هللالد  توثهلل ى ق  ا تالدنط
 ومشن  تت  ال ين ي .

 )أ(األول  فرضال

 ومشن  تت  ال ين ي . ذبااتل ض المالحوثال لذتذ ا ول بح نئين   هللال  توثهلل ى ق  ا تالنط

 (39جدول رقم )
 العالقة بين تعرض المبحوثين للتلفزيون ومشاركتهم السياسية

 "النتخابات الرئاسية المبكرةفي ، و عتصامات والمظاهراتالفي "

 المشاركة السياسية
 

 معدل التعرض للتلفزيون 

مشارك في 
 كليهما

مشارك في 
 اإلجمالي أحدهما

 دائماا 
  191 162 353 
% 38,7 32,8 71,5 

 أحياناا 
  60 81 141 
% 12,1 16,4 28,5 

 اإلجمالي
  251 243 494 
% 50,8 49,2 100 

 040.1 =معامل التوافقp =0.020مستوى المعنوية1= الحرية درجة5.382المحسوبة =2كا

بااتلددد ض بح دددنئين   هللالددد ناثنبيددد ذ ى قددد  ا تالنطوثدددوهلل ال دددنبق  ذثدددهللوا لنمثمنليبينانتاتضدددح مانل
( 0.020ىاددهلل م ددتوى ملاويدد  )ونلدد  ال ين ددي ذ  مشددن  تت و  م ددهلل  لذملذومنتذ المالحددوثال لذتذ ا ددول 

لل م ددتوى بلددا  البيناددنت الت  دداذي  وُتظتدد ذ(0.104ملنمددل التواأددق )  مددن بذدد ذ(%98وبهلل ثدد  ثعدد  )
أ ذمدن ااهلل ملدهللا تلد ض  قهلل اختذ  النخت ف ملدهللا تل ضدت  لذتذ ا دولذ ذالمشن    ال ين ي  لذمالحوثال

لل التلدددددد ض لذتذ ا ددددددول  مت ادددددد   وصنا اس ددددددهللالمالحددددددوثال لذتذ ا ددددددولذ ااهلل ملددددددهللا مشددددددن  تت  ال ين ددددددي ذ
وى المشدن    ال ين دي  لذمالحدوثالذ ويم دل توضديح م مدح الل قد  اا تالنطيد  بدال تم  ذلث  أيم تعل

 : اآلتيال ين ي  ىذا الاحو  ذومشن  تت لذتذ ا ول  تل ض المالحوثال
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 الشد ل ذلذتذ ا ول  تل ضواالني  (ذ مل المالحوثال%71.5لل ا ال  ) امثمنلي ذ لظت ت الاتنئص
)ااىت دنمنت والمظدنص اتذ اااتخنالددنت  وا أدي اللمذيد  ال ين ددي  بامطاتنشددن   ذمادتظ  )هللائمدن (

 تل ضدواله الملدهللا متو د ذلذمالحدوثال الدنال  ذ(%28.5) ونل  معنبل ا ال  ال ئن ي  المال   (ذ
 . لحينان  

 ذ هللائمددددن   لذتذ ا ددددول  تل ضددددواالمالحددددوثال الددددنال (ذ مددددل %38.7)للالت  دددداذي  الاتددددنئص لوضددددحت
معنبدل ا دال   ذاااتخنالنت ال ئن ي  المال    وأي أي ااىت نمنت والمظنص اتذ  ين ين ذ شن  وا

 . أحينان  تل ضوا لتلذمالحوثال النال  %(12.1)
 الملددددددهللا  لذتذ ا ددددددول  تل ضددددددوا( مددددددل المالحددددددوثال الددددددنال %32.8) ليضددددددن   شدددددد ت الاتددددددنئص لل

( %16.4معنبدددددل ا دددددال  ) ونلددددد  المشدددددن    ال ين دددددي ذ لامنطلحدددددهللأدددددي  شدددددن  واذ (هللائمددددن  م ت ه)
 . أحينان  لذمالحوثال النال تل ضوا لذتذ ا ول الملهللا متو ط

 ين دين   وا شدن  ذ(هللائمن  الشد ل ماتظ ) لل المالحدوثال الدنال تل ضدوا لذتذ ا دول ذوا تخذش ممدن  دبق
مل اظد ائت  ال ثا   الملهللا لىذا ذ)ااىت نمنت والمظنص اتذ اااتخنالنت ال ئن ي  المال   ( أي  ل مل

ىددل مثموىدد  مددل  المسشدد ات صدن  الاتاثدد   وتكشدد ذ (لحيناددن  )الشدد ل شادد  ماتظ ذلذتذ ا ول  تل ضدواالناا
 لصمتن اآلتي:

لذملذومنتذ لدهللى المالحدوثال مدل الشدالنا اليماديذ خد ا أتد   األحدهللال لتذ ا ول  م هلل  ا لصمي  -
 ال ين ي  التي شتهللتتن الال هلل.  

المشدددتهلل ذ الشدددأل مث  دددنت وتطدددو ات لذشدددالنا المل أيددد  ااحتينثدددنتتذبيددد   التذ ا دددول أدددياثدددن   -
ومواكالدد  تطو اتتدددنذ  ت طيدد  األحدددهللالونلددد  مددل خددد ا  ذالوطايدد نل دددنح  أددي ىموم ذال ين ددي

 بخالن  ن  وب امثين . 
أنىذيددد  التدددأثا  ال ين دددي لذتذ ا دددول  م دددهلل  لذملذومدددنتذ أدددي تح ادددا المالحدددوثال مدددل الشدددالنا  -

اليماددي ىذددا المشددن    ال ين ددي ذ أددي ااىت ددنمنت والمظددنص اتذ وأددي اااتخنالددنت ال ئن ددي  
 ونل  مل خ ا الت طي  امخالن    والب امثي  لألحهللال.  المال   ذ

وتت ق صن  الاتاث  مه الاتنئص التدي  دبق التو دل الاتدنذ أدي صدن  الهلل ا د ذ ونلد  أيمدن اتلذدق 
  اات ددنلي  األخد ىذ  ددواء مددل حاثن ت دنع ملددهللا تلدد ض بت دوق التذ ا ددول ىذددا  نأد  الم ددنهلل

 م دهلل   ذلو مل حال هلل ث  اىتمنهللص  ىذيده(ذ %98.5ذ با ال  بثمنلي  بذ ت )المالحوثال له
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  ح الاتنئص ال نالع  وتثبتذ لمتنالل  مث  نت وتطو ات األحهللال ال ين ي  التي شتهللتتن اليمل
بددال بح ددنئين   هللالدد  بوثددوهلل ى قدد  ا تالددنطلعنئددل مددل ال دد ض ال ئي ددي األوا )ل(ال  ىددي ال دد ض

 ومشن  تت  ال ين ي . ذتل ض المالحوثال لذتذ ا ول 

وثدددوهلل ى قددد  بدددال تلددد ض بلدددا  التدددي خذ دددت (1)وتت دددق صدددن  الاتاثددد  مددده هلل ا ددد  حادددنل او ددد 
 و دددنل  مدددهالمالحددوثال مدددل الشدددالنا الم ددد يذ لذتذ ا دددول  م ددهلل  لذملذومدددنتذ ومشدددن  تت  ال ين دددي ذ 

وثددددوهلل ى قدددد  ا تالنطيدددد  بددددال تلدددد ض المالحددددوثال لذعاددددوات بلددددا  التددددي خذ ددددت (2)هلل ا دددد  محمددددوهلل ما ددددهلل
 التذ ا واي   م هلل  لذملذومنتذ ومشن  تت  أي اللمذي  ال ين ي .

 )ب(األول  الفرض

 ومشن  تت  ال ين ي . ذبااتل ض المالحوثال لإلات اتبح نئين   هللال  توثهلل ى ق  ا تالنط 

 (40جدول رقم )
 العالقة بين تعرض المبحوثين لإلنترنت ومشاركتهم السياسية

 "في العتصامات والمظاهرات، وفي النتخابات الرئاسية المبكرة"

 المشاركة السياسية
 
 لإلنترنتمعدل التعرض 

مشارك في 
 كليهما

مشارك في 
 اإلجمالي أحدهما

 دائما
  84 43 127 
% 27,4 14 41,4 

 أحيانا
  92 88 180 
% 30 28,7 58,6 

 اإلجمالي
  176 131 307 
% 57,3 42,7 100 

 .4810معامل التوافق= p  =0.009مستوى المعنوية  1درجة الحرية = 6.877المحسوبة =2كا

بال تلددد ض ذهللالددد  بح دددنئين  باثنبي ذ وثدددوهلل ى قددد  ا تالدددنطبلدددا  (40 قددد  )بينادددنت الثدددهللوا  تشدددا 
ىاددددددهلل م ددددددتوى ملاويدددددد   ونلدددددد  ال ين ددددددي ذومشددددددن  تت   ذ م ددددددهلل  لذملذومددددددنت ذالمالحددددددوثال لإلات اددددددت

                                                           

 . 167، ص مرجع سابق ( 1996حنام محمد يوسر ) - 1

 . 205، ص مرجع سابق ( 2005محمود أحمد مزيد ) - 2
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 تلددددد ض المالحدددددوثاللل الل قددددد  بدددددال  (ذ0.0148)الدددددني بذددددد  ملنمدددددل التواأدددددقو تضدددددح ماذ (0.009)
التلددد ض  لل وصنا يلاددديباثنبيددد  ونات هللال بح دددنئي ذ ال ين دددي  ضدددلي  ذ لكاتدددن ومشدددن  تت ذلإلات ات
 .ذمالحوثالال ين ي ل مشن   ىمذي ال أيا بين   لث ذ مت ا  م تعللإلات ات 

 شددن  وا الشدد ل شادد  ماددتظ الددنال تل ضددوا لإلات اددت  نلمالحوثالأااتضددح الاتنئص ال ددنالع ذوالن ددتع اء
ذ ا ددددبين   الملددددهللا لىذددددا ااىت ددددنمنت والمظددددنص اتذ وأددددي اااتخنالددددنت ال ئن ددددي  المال دددد  ذأددددي   ين ددددين  

لمالحدددوثال الدددنال حثددد  مشدددن    احادددل لظتددد ت الاتدددنئص لل الشددد ل ماتظ ذ تل ضدددوا لتدددناظددد ائت  النااما
معنبدددل ا دددال  ونلك (ذ%58.6)ا دددال  بذددد  ذ بامطاتدددنال ين دددي  تل ضدددوا لإلات ادددت لحينادددن ذ أدددي اللمذيددد  

بذ ت ا دال  مشدن    المالحدوثال الدنال اتل ضدول  دنلكذهللائمن   ااات ات ت  حواالناا لاظ ائت %( 41.4)
  الدنال ( لاظد ائت%14) ا دال  معنبدل ذ(%28.7)ذ أي لحدهلل لامدنط المشدن    ال ين دي  لحينان   لإلات ات
لد  الناتظن ذحادل باخ نض ا ال  المالحوثال النال ات  حول امات ات بلا  و  ثه نل ذهللائمن  تنات  حوا

(ذ لذمالحدوثال الدنال ا %40.3ذ أع  مل حث  اللاا ذ ونلد  معنبدل ا دال  )(%22.5) تتثنوا ا بتت 
 وال دد   ىنمدد ذ تشددا الشدد ل شادد  ماتظ . ات دد حواتن ( لذمالحددوثال الددنال%37.2ا ددال  )ات  حواتنذو 

)ا( العنئدددل بوثدددوهلل ى قددد  ا تالدددنط بدددال تلددد ض المالحدددوثال األوا   دددح  ال ددد ضبلدددا  الاتدددنئص ال دددنالع 
 ذ   لذملذومنتذ ومشن  تت  ال ين ي لإلات ات  م هلل

ى ق  وثوهلل الشأاذ(2)ىمنهلل ىم و  ذ(1)الحيطيممهللو   تنا هلل  بليه  من خذ ت وتت ق صن  الاتاث  مه
قوي  بال ا تخهللا  الشالنا الم  ي لإلات ادت  دأهللا  لذتوا دل وتالدنهللا الملذومدنتذ ومشدن  تت  ال ين دي  

أنىذيدد  هللو  بلددا  والتددي لشددن ت (3)هلل ا دد  ىبددهلل الثددواهلل  ددلاهلل الم دد   ذ من تت ددق مدده ااددنا  25أددي ثددو   
ظدددددي  ال لنليدددددنت  دددددأهللا  ات دددددنا ت دددددنىذيذ أدددددي تشددددد ال الح  دددددنت والتكدددددت ت ال ين دددددي ذ وتا ذااات ادددددت

 ااحتثنثي  نات الطناله ال ين ي.

 

                                                           

دراساة  -الجتمااعي والتحاولت السياساية فاي الم تمال المصاري   ا ابكات التواصالالحيطايممدوح عباد الواحاد  -1

المـتتمر العلمـي الـدولي الثـامن عشـر: اإلعـ   وبنـاء الدولـة الحديثـة  ميدانية على عيناة مان الشاباب ال اامعيا،

 . 100( ص 2012يوليو  2 -1)جامعة القاهرة  كلية اإلعالم، 

التواصل اإلعالمي ولورة  -المية متاحة ومصادر معلوماتية هامةعماد عمر  اوسائط اإلعالم ال ديدة فلاءات إع - 2

ــامن عشــر: اإلعــ   وبنــاء الدولــة الحديثــةيناااير المصاارية أنموذجاااًا،  25 )جامعااة  المــتتمر العلمــي الــدولي الث

 .135( ص 2012يوليو  2 -1القاهرة  كلية اإلعالم، 

المجلـة المصـرية  دراساة تحليلياةا -ي في المشاركة السياسيةعبد ال واد سعيد ربيل  االمدونات كاداة اتصال تفاعل - 3

 . 289، ص 2008يونيو  –(، يناير 1(، العدد )9، الم لد )لبحوإل الرأ  العا 
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 )جـ(األول  فرضال

 ومشن  تت  ال ين ي . ذبااتل ض المالحوثال لذ اهللاوبح نئين   هللال  ا تالنطتوثهلل ى ق  

 (41جدول رقم )
 العالقة بين تعرض المبحوثين للراديو ومشاركتهم السياسية

 الرئاسية المبكرة""في العتصامات والمظاهرات، وفي النتخابات 

 المشاركة السياسية
 

 معدل التعرض للراديو

مشارك في 
 كليهما

مشارك في 
 اإلجمالي أحدهما

 دائما
  27 35 62 
% 7,9 10,2 18,1 

 أحيانا
  138 142 280 
% 40,4 41,5 81,9 

 اإلجمالي
  165 177 342 
% 48,2 51,8 100,0 

 40.04معامل التوافق= .p  =4130مستوى المعنوية 1درجة الحرية = 0.669المحسوبة =2كا

بال تلددد ض المالحدددوثال ن  بح دددنئي هللالددد ىهلل  وثدددوهلل ى قددد  ا تالدددنط ذبينادددنت الثدددهللوا ال دددنبق مدددلاتضدددح 
 (Pم دتوى الملاويد  ) قيمد  ونلد  أللال ين دي ذ  أدي اللمذيد  لإلناى   م هلل  لذملذومنتذ ومشن  تت 

التلدد ض لإلناىدد   مت ادد  م ددتعلذ لدد  يلاددي لل  وصددنا(ذ0.005) شادد  هللالدد  اح ددنئين ذ لكواتددنلكب  مددل
 وصي اتاث  طبيلي  ومتوقل  لأل النا اآلتي : المشن    ال ين ي  لذمالحوثالذ اسث  أي ىمذي 

ذ حادددل لددد  تتثدددنوا الشددد ل مادددتظ  )هللائمدددن (لإلناىددد   تل ضدددواا دددال  المالحدددوثال الدددنال  باخ دددنض -
 لكثددد  مدددل ا ددد  لأددد اهلل اللااددد  اتلددد ض لتدددنباامدددن الكذيذ لااددد نلحثم ( مدددل%12.7ا دددبتت  )

( مدددددل المالحدددددوثال ىدددددل %32.2ىددددداوف )الشددددد ل شاددددد  مادددددتظ  )لحينان (ذو دددددنا ذ %(55.2)
 . اا تمنع لإلناى 

بتعايدددنت  بدددهللائل ات دددنلي  ثهللادددهلل ذتطدددو  تكاذوثيدددن اات دددنا الحهللاثددد ذ والتدددي وأددد ت لذثمتدددو   -
 .التعذاهللي  اات ناو نئل ملتن امناى  مل  ولكث  ثننبي ذ لضحت متطو  ذ
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ا ددتعنء ملذومددنتت  الشددأل األحددهللال ااخ ددنض هلل ثدد  اىتمددنهلل المالحددوثال ىذددا امناىدد   م ددهلل   -
 ىذددا ال دذو  ال ين دي لذشددالناذضدل  تأثا صدن بلددا  ال ين دي  التدي شددتهللتتن الديملذ النمضدنأ 

ضددمل قنئمدد  الم ددنهلل  اات ددنلي  التددي اىتمددهلل  أددي الم اتددا األخادد  ذ حاددل ثددنءت امناىددنت
 ح ددداتىذاتدددن المالحوثدددول لذح دددوا ىذدددا الملذومدددنتذ وليضدددن  ضدددمل قنئمددد  الم دددنهلل  التدددي 

 أي صن  الهلل ا  .بليه  وصنا من  بق امشن  المالحوثال ىذا المشن    أي اللمذي  ال ين ي ذ 

ي دي األواذ العنئدل بوثدوهلل ا أض ال د ض ال  ىدي )ثدد( مدل ال د ض ال ئ أماان من  بقذوأي ضوء 
 ى ق  ا تالنط هللال  اح نئينذ بال تل ض المالحوثال لإلناى ذ ومشن  تت  ال ين ي . 

 )د( األول  فرضال

ومشدددددن  تت   ذلذ دددددحنأ  المطبوىددددد بااتلددددد ض المالحدددددوثال بح دددددنئين   هللالددددد  ا تالدددددنطتوثدددددهلل ى قددددد  
 ال ين ي .

 (42جدول رقم )
 ومشاركتهم السياسية المطبوعةللصحافة العالقة بين تعرض المبحوثين 

 "في العتصامات والمظاهرات، وفي النتخابات الرئاسية المبكرة"

 المشاركة السياسية
 

 معدل التعرض للصحافة

مشارك في 
 كليهما

مشارك في 
 اإلجمالي أحدهما

 دائما
  103 77 180 
% 23,2 17,3 40,5 

 أحيانا
  130 134 264 
% 29,3 30,2 59,5 

 اإلجمالي
  233 211 444 
% 52,5 47,5 100,0 

 0.078معامل التوافق = p  =980.0مستوى المعنوية 1درجة الحرية = 2.733المحسوبة =2كا

بال  ذبح دنئي نات هللالد ا تالنطدىدهلل  وثدوهلل ى قد  بلا  ذ(42 ق  )تشا  البينانت ااثمنلي  لذثهللول
 ونلدد  ال ين ددي ذأددي اللمذي  ومشددن  تت  م ددهلل  لذملذومددنتذ  المطبوىدد ذ نأ تلدد ض المالحددوثال لذ ددح



114 
 

لل  وصدنا يلادي(ذ 0.05والمعدهلل  بدد )بح دنئين   تثنوا حهلل الخطأ الم مو  الده (P) ألل م توى الملاوي 
مدددل الانحيددد  امح دددنئي أيمن  ي دددل لددده تدددأثا  هللاا لددد  ذ مت اددد  م دددتعل لذ دددح  والمثددد تذتلددد ض ال

اتلذعالمشدددددن    المالحدددددوثال أدددددي اللمذيددددد  ال ين دددددي ذ  دددددواء مدددددل خددددد ا المشدددددن    أدددددي ااىت دددددنمنت 
 والمظنص اتذ لو مل خ ا المشن    النلت و ت أي اااتخنالنت ال ئن ي  المال    

الش ل ذلذ ح  والمث ت تل ضواا ال  المالحوثال النال ااخ نض بلا  ويم ل ا ثه صن  الاتاث 
أكث  مددل أددي حددال لادد مددل بثمددنلي لأدد اهلل اللاادد ذ ذ(%35.5) ذ حاددل لدد  تتثددنوا ا ددبتت ماددتظ  )هللائمددن(

ىددداوف  و دددنامتو ددد  )لحينان (ذ ذوالمثددد ت ذ دددح ملدددهللا تل ضدددت  ل( %52.7) ا ددد  لأددد اهلل اللااددد 
 نات هللالدددد  ذمددددل أدددد ش وثددددوهلل ى قدددد  ذ األمدددد  الددددنيعذلال ددددح  والمثدددد تقدددد اء  %( ىددددل 11.8)

 . نل ين ي ذومشن  تتملذ ح  والمث ت  م هلل  لذملذومنت ذتل ض المالحوثالبال  اح نئي ذ

ىددددهلل   ددددح  ال دددد ض ال  ىددددي )هلل(ذ العنئددددل بوثددددوهلل ى قدددد  ا تالددددنط هللالدددد   ال ددددنالع ذ وُتثبددددت الاتاثدددد 
 اح نئينذ بال تل ض المالحوثال لذ ح  والمث تذ ومشن  تت  ال ين ي ذ 

ونلدد  أيمدددن اتلذدددق  ذأدددي صددن  الهلل ا ددد  التو ددل الاتدددنوتت ددق صدددن  الاتاثدد  مددده الاتدددنئص التددي  دددبق 
لذح دددددددوا   م دددددددهلل  ا ال دددددددحنأ  المطبوىددددددد ذىذددددددد ذواىتمدددددددنهلل المالحدددددددوثالتل ضذ الناخ دددددددنض ملدددددددهللا

ال ددح  أددي مثاددئ بلددا  حددهللال ال ين ددي  التددي شددتهللتتن الدديملذ النمضددنأ المتلذعدد  النململذومددنتذ ىذىن
قنئمددد  الم دددنهلل  التدددي ح دددات المالحدددوثال ىذدددا المشدددن    ال ين دددي ذ  دددواء أدددي  ضدددملم اتدددا متأخ  ذ

 أي اااتخنالنت ال ئن ي  المال   .  ااىت نمنت والمظنص اتذ لو

( الخن د  النلل قد  بدال التلد ض لو دنئل امىد   42 -39الثدهللاوا )اتدنئص  تشدا ال د   ىنمد  و 
 ا تالدنطى قد   ونلد  أيمدن اتلذدق بوثدوهللذ ثائيدن  األوا   ح  ال  ض ال ئي ديبلا  ذوالمشن    ال ين ي 

صدددن  و ااات ادددتذ ومشدددن  تت  ال ين دددي ذ و بدددال تلددد ض المالحدددوثال لكدددل مدددل التذ ا دددولذ بح دددنئين   هللالددد 
ىدهلل  وثدوهلل ى قد  بدال تلد ض الشدالنا بلدا  التدي خذ دت (1)مده هلل ا د  وهلليده اللاىداي  تختذد  الاتاثد 

 .ال ين ي الثنملي اليماي لو نئل امى   ومشن  تت  

 

                                                           

 . 45، ص مرجع سابق ( 2008وديل محمد العزعزي ) -1
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 الفرض الثاني:

ذ المتلذعددد  لذمدددواهلل ال ين دددي  وامخالن  ددد المالحدددوثال  تلددد ضباابح دددنئين   هللالددد  ا تالدددنطتوثدددهلل ى قددد  
 ومشن  تت  ال ين ي .و نئل اات نا المختذ  ذ أيالنألحهللال ال ين ي  التي شتهللتتن اليملذ

 (43جدول رقم )
 ومشاركتهم السياسيةلتصالفي وسائالالعالقة بين تعرض المبحوثين للمواد السياسية واإلخبارية 

 "في العتصامات والمظاهرات، وفي النتخابات الرئاسية المبكرة"

 المشاركة السياسية
 

 معدل التعرض

مشارك في 
 كليهما

مشارك في 
 اإلجمالي أحدهما

 دائما
  230 170 400 
% 46,6 34,4 81,0 

 أحيانا
  24 70 94 
% 4,9 14,2 19,0 

 اإلجمالي
  254 240 494 
% 51,4 48,6 100,0 

 .2440معامل التوافق =  p  =0.000مستوى المعنوية 1درجة الحرية = 31.139المحسوبة = 2كا

تلدد ض بددال بح ددنئين   هللالدد باثنبي ذ ا تالددنط وثددوهلل ى قدد بلددا    لذثددهللوا ال ددنبقامثمنليددالبيناددنت  تشددا 
اتذ اااتخنالددددنت ااىت ددددنمنت والمظددددنص  الأحددددهللال المتلذعدددد   ذوامخالن  دددد  المالحددددوثال لذمددددواهلل ال ين ددددي 

( وبهلل ثدددددددد  ثعدددددددد  0.000ىاددددددددهلل م ددددددددتوى ملاويدددددددد  ) ونلدددددددد  ذال ين ددددددددي  ومشددددددددن  تت ذال ئن ددددددددي  المال   
لل م دددددددتوى بلدددددددا  ذوتشددددددا  البينادددددددنت الت  دددددداذي  (ذ0.244) ملنمددددددل التواأدددددددق بذددددددد   مددددددنذ%(99.9)

)ااىت ددددنمنت والمظددددنص اتذ اااتخنالددددنت ال ئن ددددي  أددددي اللمذيدددد  ال ين ددددي  بامطاتن لمالحوثالمشددددن   ا
تل ضدددت  لمدددن اشددد ته و دددنئل اات دددنا الثمدددنصا يذ مدددل مدددواهلل اختذ دددت الدددنخت ف ملدددهللا  المال ددد  (ذ قدددهلل

تلددددد ض  ملدددددهللابخالن  ددددد  و ين دددددي ذتتلذق النألحدددددهللال ال ين دددددي  التدددددي شدددددتهللتتن الددددديملذلي لاددددده  ذمدددددن ااهلل
اشدددنطت  ومشدددن  تت  ال ين دددي ذ ويم دددل ىددد ض م مدددح  م دددتوى  ااهللذ  ذمدددنلذمدددواهلل ال ين دددي المالحدددوثال 
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الل قددددد  بدددددال تلددددد ض المالحدددددوثال لذمدددددواهلل ال ين دددددي  وامخالن  ددددد ذ أدددددي و دددددنئل اات دددددنا الثمدددددنصا يذ 
 ومشن  تت  ال ين ي  ىذا الاحو اآلتي:   

  الشد ل مادتظ ذ األحدهللال  ا ال  مشن    المالحدوثال الدنال تدناللوا ذ بذ تامثمنليىذا الم توى
 . لحينان   تناللوصن لذنال (%19معنبل ا ال  ضئاذ  )%(ذ 81)
 ذ شددن  وا أددي هللائمددن   األحددهللال مددل المالحددوثال الددنال تددناللوا (%46.6) للبلددا  لشددن ت الاتددنئص

ال ئن دددي  المال ددد  ( ونلددد  اللمذيددد  ال ين دددي  بامطاتدددن )ااىت دددنمنت والمظدددنص اتذ اااتخنالدددنت 
 . لحينان   ال ين ي األحهللال  لاظ ائت  ممل تناللوا ذ(%4.9معنبل ا ال  )

 أي لحدهلل لامدنط اللمذيد  ال ين دي ذ ذهللائمن   ال ين ي األحهللال  ( ممل تناللوا%34.4شن   )  من 
 لاظ ائت  مماتناللوا تذ  األحهللال الملهللا متو   )لحينان (.( %14.2معنبل ا ال  )
ذذمواهلل امخالن    وال ين دي ذ أدي و دنئل اات دنا الثمدنصا يذ تل ضال ممن  بق للوا تخذش 

ملدهللا  ا ت دنعبلدا  ويلدوهلل نلد ىمذيد  المشدن    ال ين دي  لذمالحدوثالذ لثد  أدي   مت ا  م دتعلذ
النألحددهللال تتلذددق المالحددوثال لمددن اشدد ته و ددنئل امىدد   مددل مددواهلل بخالن  دد  و ين ددي ذ  تلدد ض

 الت طيدد لل بلددا  النمضددنأ  (ذ%98.5با ددال  بثمنليدد  بذ ددت ) ذالدديملال ين ددي  التددي شددتهللتتن 
ذ أضددد   ىدددل لصميددد  األحدددهللال ا  دددتن لدددهللى  وتح اا ددد وتلبويدددهذذتموثتهذ  نا لألحدددهللالامى مي
 .ال ين ي  أي اللمذي  النلتأكاهللح اص  ىذا المشن    و ل نل الشالناذ 

بدددال بح دددنئين   هللالددد  ا تالدددنطالعنئدددل بوثدددوهلل ى قددد   ذوتثبدددت الاتدددنئص ال دددنالع   دددح  ال ددد ض الثدددناي
 .  ومشن  تت  ال ين ي  ذالثمنصا ي  اات ناتل ض المالحوثال لذمواهلل ال ين ي أي و نئل 

هلل ا د  شديمنء  اللهللاهلل مل الهلل ا نت ال نالع ذ حال خذ دتبليه  وتت ق صن  الاتاث  مه من تو ذت
وال ددددح   ذ ا ددددول لذمددددواهلل ال ين ددددي  أددددي التذوثددددوهلل ى قدددد  بددددال تلدددد ض المالحددددوثال بلددددا  (1)نو ال عددددن 

وثددددوهلل ى قدددد  بددددال تلدددد ض بلددددا  (2)(1999وخذ ددددت هلل ا دددد  لميمدددده ىمدددد ال ) ومشددددن  تت  ال ين ددددي ذ
 نل  لشدددن ت هلل ا ددد  لمدددناي المالحدددوثال لذمدددواهلل ال ين دددي  أدددي ال دددح  الحابيددد ذ ومشدددن  تت  ال ين دددي ذ

                                                           

 يماء ذو الفقار  ا العالقة بين التعرض للمواد اإلخبارياة فاي التلفزياوم ومساتو  الكفااءة السياساية لاد  ال مهاور  - 1

 . 554، ص 2005ديسمبر  -(، يونيو2(، العدد )7، الم لد )المجلة المصرية لبحوإل الرأ  العا  المصريا،

 . 417، ص مرجع سابق(  1999أميمة محمد عمرام ) - 2
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وبدددال  ذلذبددد امص ال ين ددي  أددي و دددنئل امىدد   اللاادد وثدددوهلل ى قدد  بددال تلددد ض لأدد اهلل بلددا  (1)الح ددااي
 ل اءص  و ذو ينتت  ال ين ي .

  

                                                           

ني عمر الحسيني  دور البرامج السياسية في القنوات المصرية المحلية في تشكيل الرأي العاام لاد  النةباة ت ااه أما - 1

 . 473، ص 2006يونيو  -(، يناير2(، العدد )7، الم لد )المجلة المصرية لبحوإل الرأ  العا األحداث ال اريةا، 
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 الفرض الثالث:

المالحددوثال لعضددنين الشددأل ال ين دديذ مدده  مانقشدد ملددهللا  بددالبح ددنئين   هللالدد  ا تالددنطتوثددهلل ى قدد   
 .ومشن  تت  ال ين ي األخ  لذ

 (44جدول رقم )
 ومشاركتهم السياسية،السياسيلقضايا الشأن مناقشة المبحوثين العالقة بين 

 "في العتصامات والمظاهرات، وفي النتخابات الرئاسية المبكرة"

 المشاركة السياسية
 

 معدل النقاش

مشارك في 
 كليهما

مشارك في 
 اإلجمالي أحدهما

 دائما
  188 111 299 
% 38,1 22,5 60,6 

 أحيانا
  64 130 194 
% 13,0 26,4 39,4 

 اإلجمالي
  252 241 493 
% 51,1 48,9 100,0 

 .2800معامل التوافق =  p  =0.000مستوى المعنوية 1درجة الحرية = 42.059المحسوبة = 2كا

ملدهللا باابح دنئين   هللالد ذباثنبي  وثوهلل ى ق  ا تالنطبلا  ذ  لذثهللوا ال نبقامثمنليالبينانت  تشا 
الددال هلل مددل لحددهللال  ين ددي ذ تتمثددل أددي ذ حددوا مددن شددتهللته الددني لثدد ا  المالحوثددول مدده األخدد  ل اعددن ال

ونلدد  ىاددهلل م ددتوى ومشددن  تت  ال ين ددي ذ  )ااىت ددنمنت والمظددنص اتذ اااتخنالددنت ال ئن ددي  المال دد  (ذ
لل م ددددتوى مشددددن     ذالت  دددداذي و تضددددح مددددل البيناددددنت ذ(%99.9وبهلل ثدددد  ثعدددد  ) ذ(0.000)ملاويدددد  

مده  لشأل ال ين يلعضنينا اعنشت النخت ف ملهللا  المالحوثال أي اللمذي  ال ين ي  بامطاتنذ قهلل اختذ 
 مت اد  م دتعلذ لثد  أدي م دتوى المشدن     ذالشخ دي ال ين دي لل اات دناممن اهللا ىذدا  األخ  لذ

أ ذمن ااهلل ملهللا اعن  المالحوثال لعضنين الشأل ال ين دي مده األخد  لذ ااهلل ملدهللا  ذال ين ي  لذمالحوثال
المت اد  ل ىذدا الاحدو اا تالنطيد  بدال  توضديح م مدح الل قد ويم دل مشن  تت  أي اللمذي  ال ين ي ذ 

 اآلتي: 
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  مددل المالحدوثال الددنال تانقشددوا  (ذ%60.6)ا دال   الاتددنئص لل لظتدد تذ امثمدنليىذدا الم ددتوى
مدددده األخدددد  ل الناتظددددن ذ حددددوا امحددددهللال ال ين ددددي  التددددي شددددتهللتتن الال هللذشددددن  وا  ين ددددين  أددددي 

لاظددد ائت   ذ(%39.4)ااىت دددنمنت والمظدددنص اتذ وأدددي اااتخنالدددنت ال ئن دددي  المال ددد  ذ معنبدددل
 .لحينان   األحهللال الملهللا متو  تذ  النال انقشوا 

 مددده  انقشدددوامدددل المالحدددوثال الناات( %38.1) الم دددتوى الت  ددداذيذ لوضدددحت الاتدددنئص لل وىذدددا
معنبدل ا دال   ونلد  اللمذيد  ال ين دي  بامطاتدنذ أدي شدن  وا ذهللائمدن   الشدأل ال ين دي األخ  ل أي

 . لحينان   لاظ ائت  النال انقشوا العضنين ال ين ي  ذ%(13)
لذمالحددوثال وتل ددس الاتددنئص ال ددنالع  مددهللى تددأثا  اات ددنا الشخ دديذ ىذددا ال ددذو  ال ين ددي 

صدن  الهلل ا د  أدي ال  دل ال دنبقذ ونلد  أيمدن اتلذدقذ بليده  تو دذتمده مدن صدن  الاتاثد   وتت ق
ىذا ال ددذو  ال ين ددي لذمالحددوثالذ بو دد   الم ددهلل  ذاات ددنا الشخ دديالعددو  وأنىذيدد  تددأثا  

والم دهلل  الثدنايذ بامطاتدنذ  ال ين دي  أي اللمذي  ىذا المشن    الني ح ا المالحوثول  األواذ
ال ين دددي   أدددي ح دددولت  ىذدددا الملذومدددنت المتلذعددد  النألحدددهللالالدددني اىتمدددهلل ىذيددده المالحوثدددول 

الدددني لثددد ا  المالحوثدددول مددده األخددد  لذ با دددال   ال ين دددي الاعدددن ن ت نع ملدددهللا و دددنلكالمحذيددد ذ 
أددي المثتمدده  طبيلدد  الل قددنت ااثتمنىيدد  ال ددنئهلل بلددا  النمضددنأ  ذ(%97.3بثمنليدد  بذ ددت )

نى   هللو ا  أدد واأل ددهللقنء والددام ء( األ دد  ذ )اليمادديذ  مثتمدده تعذاددهلليذ حاددل تمددن س ثمنىددنت 
 أي التأثا  ىذا ال ذو ينت ال ين ي  ألأ اهللصن. 

 بدددالبح دددنئين   هللالددد  ا تالدددنطبوثدددوهلل ى قددد   ذالعنئدددل الثنلدددل دددح  ال ددد ض  ذالاتدددنئص ال دددنالع  وُتبدددت
 ومشن  تت  ال ين ي .  مانقش  المالحوثال لذعضنين والموضوىنت ال ين ي 

بلدا  (1)هلل ا د   د ن أدواي  ذ حادل خذ دته اتنئص ىهللهلل مل الهلل ا نت ال دنالع وتت ق صن  الاتاث  م
 وتو دددذتومشدددن  تت  ال ين دددي ذ  ذذمالحدددوثاللوثدددوهلل ى قددد  بدددال ملدددهللا اات دددنا الشخ دددي ال ين دددي 

الثمنىددنت  بطدن  وثدوهلل ى قد  بددال مانقشد  المالحدوثال لذعضدنين ال ين ددي  أديبلددا  (2)هلل ا د  حادنل  دذي 
بدال  ا تالدنطوثدوهلل ى قد  بلدا  (3)هلل ا د  ىبدهللاللا ا ال داهلل  نل  لشدن تذومشدن  تت  ال ين دي  ذالم ثلي 

 .  مه األخ  ل ومشن  تت  ال ين ي مانقش  المالحوثال لذعضنين والموضوىنت ال ين ي

                                                           

 . 271، ص مرجع سابق ( 2008صفا فوزي ) -1

 . 243، ص مرجع سابق(  2006ليم )حنام أحمد س -2

 . 349، ص مرجع سابق (  2006عبد العزيز السيد ) -3
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 الفرض الرابع:

اصتمددددن  المالحددددوثال المتناللدددد  العضددددنين واألحددددهللال  هلل ثدددد  بددددالبح ددددنئين   هللالدددد  توثددددهلل ى قدددد  ا تالددددنط
 ومشن  تت  ال ين ي .ذال ين ي  ال    ىنم 

 (45جدول رقم )
 ومشاركتهم السياسية األحداث اهتمام المبحوثينبمتابعةالعالقة بين

 الرئاسية المبكرة""في العتصامات والمظاهرات، وفي النتخابات 

 المشاركة السياسية
 

 درجة الهتمام

مشارك في 
 كليهما

مشارك في 
 اإلجمالي أحدهما

 مهتم جداا 
  178 100 278 
% 37,3 21,0 58,3 

إلى  مهتم
 حد ما

  68 131 199 
% 14,3 27,5 41,7 

 اإلجمالي
  246 231 477 
% 51,6 48,4 100,0 

 830.2معامل التوافق =  p  =0.000مستوى المعنوية 1درجة الحرية = 41.399المحسوبة =2كا

 بدددددددددالبح دددددددددنئي   نات هللالددددددددد  ذااثنبيددددددددد  وثدددددددددوهلل ى قددددددددد  ا تالدددددددددنط اتادددددددددال مانلثدددددددددهللوا ال دددددددددنبق
ن  تت  ومشددددددالشدددددد ل ىن ذ ال ين ددددددي  والعضددددددنيناألحددددددهللال  المتناللدددددد  اصتمنمنلمالحوثال الشخ دددددديذهلل ثدددددد 

 مدددن بذ دددت قيمددد  ملنمدددل (ذ %99.9وبهلل ثددد  ثعددد  ) ذ(0.000ونل  ىادددهلل م دددتوى ملاويددد  )ال ين دددي ذ
 و تضددددحمل خدددد ا(ذ 0.000(ذ وصددددي قيمدددد  هللالددد  اح ددددنئينذ ىاددددهلل م دددتوى ملاويدددد  )0.283التواأدددق )

( مددل نوي ااصتمددن  ال ين ددي الم ت ددهذ شددن  وا أددي اللمذيدد  ال ين ددي  %37.3لل ) بيناددنت الت  دداذي ال
لاظدد ائت   (%14.3ئن دي  المال دد  (ذ معنبددل ا ددال  )بامطاتدن )ااىت ددنمنت والمظددنص اتذ اااتخنالددنت ال  

مدددل المالحدددوثالذ مدددل نوي ااصتمددددن   (ذ%27.5) نل  شددددن   ذنوي ااصتمدددن  ال ين دددي المتو ددد  مدددل
نوي ااصتمدددن   مدددل المالحدددوثالذ(ذ %21)وأدددي لحدددهلل لامدددنط المشدددن    ال ين دددي ذ ال ين دددي المتو ددد ذ 

وت ادددهلل الاتدددنئص ال دددنالع  لل ااصتمدددن  ال ين ددديذ  مت اددد  م دددتعلذ لثددد  ا دددبين  أدددي       ال ين دددي الم ت ددده
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ااىت دددنمنت والمظدددنص اتذ اااتخنالدددنت ال ئن دددي  بامطاتن)ال ين دددي   مشدددن    المالحدددوثال أدددي اللمذيددد 
 (ذ ويم ل ت  ا  صن  الاتاث  أي ضوء الملطينت اآلتي : المال   

المتناللددد  األحدددهللال ال ين دددي ذ  ذالشدددالنا اليمادددي مدددل المالحدددوثال اصتمدددن ا ت دددنع م دددتوى  -
 والتحدوات ال ين دي  األحدهللاللصمي بلدا  و  ثده نلد (ذ%94.2) بثمنليد  بذ دت ا ال ب

وىددددهللهلل مددددل األقطددددن  الل بيدددد ذ اتاثدددد  ل حتثنثددددنتذ لو الثددددو ات التددددي شددددتهللتتن الال هللذ
 الشلبي .

النلشأل ال ين ي اللن ذ لولا م احل المشن    ال ين ي ذ التي تتدهلل ج مدل  ااصتمن ُيلهلل  -
المطنلدددا  ثددد اااخددد اط أدددي اللمدددل ال ين ددديذ بلدددا  المل أددد  ال ين دددي ذبلدددا  ااصتمدددن ذ

متنالل العضدددنين واألحدددهللال ال ين دددي ذ أدددي مختذددد  و دددنئل ال ين دددي ذ  مدددن لل ااصتمنمال
المشدددددن    اادددددهلل ج ضدددددمل لامدددددنط اات دددددنا الثمدددددنصا يذ ومانقشدددددتتن مددددده األخددددد  لذ 

 ال ين ي .   

 م توى  بال بح نئين ذ هللال  ى ق  ا تالنطالعنئلذ بوثوهلل ال  ض ال االهوتثبت الاتنئص ال نالع   ح  
 ال ين ي . ن  تت ومش ذال ين ي األحهللال  متنالل اصتمن  المالحوثال ال

بدددال  ا تالدددنطالشدددأاوثوهلل ى قددد   (1)هلل ا ددد  حادددنل او ددد بليددده  وتت دددق صدددن  الاتاثددد  مددده مدددن تو دددذت
 صدن  الاتاثد  وممن  دتت  ألاشدط  المشدن    ال ين دي ذ  مدن تت دق ذم توى ااصتمن  ال ين ي لذمالحدوثال

لكثدددد    ددددنء   أل نوي ااصتمددددن  ال ين ددددي الم ت ددددهمادددد(2)هلل ا دددد  شدددديمنء نو ال عددددن بليدددده  مددددن خذ ددددت مدددده
 ومشن     ين ي .

 الفرض الخامس:

تل ضددت  لو ددنئل امىدد    م ددنهلل   ملددهللابددال المالحددوثال مددل حاددل بح ددنئين   توثددهلل أدد وق هللالدد 
 الهلليموش اأي .  خ نئ ت النخت ف ذلذملذومنت

  

                                                           

 . 167، ص مرجع سابق(  1996حنام محمد يوسر ) -1

 . 555، ص مرجع سابق(  2005 يماء ذو الفقار ) -2
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 )أ(  الخامسفرض ال

تل ضدددت  لو دددنئل امىددد    ملدددهللا مدددل حادددل ذبدددال الدددن و  وامادددنلبح دددنئين   توثدددهلل أددد وق هللالددد 
  م نهلل  لذملذومنت.

 (46جدول رقم )
لوسائل اإلعالم كمصادر  تعرضهممن حيث  الذكور واإلناث بين( لمعنوية الفروق Tاختبار )

 للمعلومات السياسية
 متغير المقارنة
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 مشاهدة التلفزيوم
 0,023 0,422 2,77 334 ذكور

 توجد 0,048 1,980
 0,029 0,461 2,70 257 إناث

 تصفب النترنر
 0,033 0,488 2,39 223 ذكور

 ل توجد 0,669 0,428
 0,042 0,483 2,36 135 إناث

 الستماع لإلذاعة
 0,026 0,398 2,20 234 ذكور

 ل توجد 0,554 0,592
 0,029 0,380 2,17 173 إناث

الصحر والم التقراءة   
 0,028 0,499 2,46 312 ذكور

 توجد 0,001 3,381
 0,032 0,467 2,32 217 إناث

 لل الاتنئص اآلتي : لثهللوا ال نالعابينانت تكش 

تل ضدت   ملدهللا مدل حادل (الن و  وامانلالمالحوثال)  بالذبح نئي  وثوهلل أ وق نات هللال  -1
ل دنلح الدن و ذ حادل بذد  متو د  تل ضدت   ونلد  (ذ0.048) ملاوي  لذتذ ا ولذىاهلل م توى 

أدددن ق بلددا  وتلدددوهلل صددن  الاتاثدد  ثائيدددن ذذ ( لإلاددنل2.70(ذ معنبددل متو ددد  )2.77لذتذ ا ددول )
أيمدددن اتلذدددق المتناللددد  العضدددنين واألحدددهللال ال ين دددي ذ المذحدددول بدددال الدددن و  وامانلذ ااصتمدددن 

 نات الطددناله ال ين دديذ باامددنأنلددن و  الطدداللت  لكثدد  اصتمنمددن  المتناللدد  العضددنين والموضددوىنت 
 لمتنالل  المواهلل التذ ا واي  شا  ال ين ي .        ذتمال امانل شنلالن  

لذ ددددح  بدددال الدددن و  واماددددنلذ مدددل حادددل تل ضدددت  بح دددنئين   ثوص  ددد  هللالدددد  أددد وق وثدددوهلل  -2
 متو دددد البذدددد  (ذ ونلدددد  ل ددددنلح الددددن و ذ حاددددل 0.001والمثدددد تذ ىاددددهلل م ددددتوى ملاويدددد  )

ذ ( لإلادددنل2.32(ذ معنبدددل متو ددد  )2.46) ذلذ دددحنأ  المطبوىددد  الح دددنبي لتلددد ض الدددن و 
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وتت ددق صدددن  الاتاثدد  مددده طبيلدد  اصتمنمدددنت المالحدددوثال الددن و ذ أيمدددن اتلذددق العددد اء  ال دددح  
والمثددد تذ ونلددد  لمدددن تاشددد   مدددل ل اء وتحذدددي ت حدددوا األحدددهللال والتحدددوات ال ين دددي  التدددي 

و  ثدده  قدد اء  ال ددح  والمثدد تذبلددا  ذشددتهللتتن الددال هللذ الل ددس اماددنل التددي ا تماددل شنلالددن  
 نل ذ بمن ااش نلتن الأمو صن الخن  ذ لو ت ضاذتن لو نئل ات نلي  لخ ى.    

 ذلكل مل ااات اتأيمن اتلذق بتل ضت   ذبال الن و  وامانلبح نئين   ىهلل  وثوهلل أ وق هللال  -3
 ذمت ا  الاوع لل وصنا اهللا ىذا(ذ 0.05) لكب  ملذ(pونل  ألل م توى ملاوي  ) وامناى ذ

يشددا  لددنل  ذ  مددن ذ وامناىدد ذإلات اددته تددأثا  واضددحذ أيمددن اتلذددق بتلدد ض المالحوثااي ددل لددلدد  
ل ظتد ت صادن  تعن ا المتو طنت الح دنبي  لذتلد ضذ بدال المالحدوثال )الدن و  وامادنل( ذ وا 

بلدددا  صدددن  الاتاثددد ب ثدددنع  ويم دددل أددد وق أتدددي ال ددديط ذ  مدددن ا يم دددل الوثدددوق بتدددن بح دددنئين ذ
بلددا  ( مددل المالحددوثال )الددن و  واماددنل( ىددل ت دد ح امات اددتذ النمضددنأ %40.3) ىدداوف

 ( مل المالحوثال أي التل ض لإلات ات. %37.2ىهلل  ااتظن  )
 وأيمن اتلذق اللهلل  وثوهلل أ وق بال الدن و  وامادنلذ مدل حادل تل ضدت  لإلناىد ذ أيلدوهلل نلد 

تلد ض لإلناىد ذ أضد   ىددل ( أددي ال%55.2ىدهلل  ااتظدن  لكثد  مددل ا د  لأد اهلل اللااد  )بلدا 
( مل المالحوثال الن و  وامانلذ ىل اا تمنع لإلناى ذ ونل  معنبل ا ال  %32.2ىاوف )

 %( لذمالحوثال النال اتل ضول لإلناى ذ الش ل ماتظ . 12.7)
ال  ىددي )ل( ثائيددن ذ ونلدد  أيمددن اتلذددق بوثددوهلل ال دد ض  أعددهلل تحعددقوأددي ضددوء الاتددنئص ال ددنالع  

 لذتذ ا ولذ وال حنأ  المطبوى . تل ضت  ملهللا مل حال وامانلذق بال الن و  أ و 

 )ب(  الخامسفرض ال

 م دنهلل   ذتل ضدت  لو دنئل امىد   ملدهللا مدل حادل ذبدال المالحدوثالبح نئين   توثهلل أ وق هللال 
 .ذ وأعن  اخت ف أئنت ال للذملذومنت
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 (47دول رقم )ج
المبحوثين لوسائل اإلعالم كمصادر للمعلومات ( لمعنوية الفروق في معدلت تعرض Fاختبار )

 السن فئات وفقاا لمتغير
 متغير المقارنة

 
 لوسائل التعرض

 اإلعالم 

 ن فئات السن

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي   ر

عيا
الم

ف 
حرا

الن
 

خطأ
ال

 
ي  ر

عيا
الم

 

مة 
قي

F  ية
عنو

الم
ى  و

ست
م

P 

ق  و
لفر

ة ا
دلل

 

 مشنصهلل  التذ ا ول 

 0,030 0,450 2,72 225 (18-22)1مص

 ا توثهلل 0,248 1,381
 0,034 0,444 2,73 168 (23-27)2مص
 0,043 0,454 2,71 112 (28-32) 3مص
 0,041 0,382 2,83 86 (33-37)4مص

 0,018 0,440 2,74 591 اإلجمالي

 ت  ح ااات ات

 0,042 0,475 2,34 130 (18-22)1مص

 ا توثهلل 0,620 0,592
 0,049 0,496 2,42 103 (23-27)2مص
 0,058 0,485 2,37 71 (28-32)3مص
 0,067 0,496 2,41 54 (33-37)4مص

 0,026 0,485 2,38 358 اإلجمالي

 اا تمنع لإلناى 

 0,032 0,386 2,18 144 (18-22)1مص

 ا توثهلل 0,655 0,541
 0,039 0,417 2,22 113 (23-27)2مص
 0,042 0,358 2,15 74 (28-32)3مص
 0,045 0,390 2,18 76 (33-37)4مص

 0,019 0,390 2,19 407 اإلجمالي

 ق اء  ال ح  والمث ت

 0,034 0,475 2,34 199 (18-22)1مص

 توثهلل 0,000 6,475
 0,039 0,479 2,35 148 (23-27)2مص
 0,050 0,498 2,43 99 (28-32)3مص
 0,054 0,492 2,60 83 (33-37)4مص

 0,021 0,491 2,40 529 اإلجمالي
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 :اآلتي الاتنئص  (47 ق  )ذثهللوا   لنمثمنليبينانتالُتظت  

مل حاددددل تل ضددددت  لذ ددددح  ذالمالحددددوثال بددددالبح ددددنئي   نات هللالدددد  ثوص  دددد  وثددددوهلل أدددد وق   -1
وثدددهللت أددد وق حادددل ذ(0.000لادددهلل م دددتوى ملاويددد  )ونلك ال دددلذ أئددد وأعدددن لمت ا   والمثددد تذ

(ذ والمالحددوثال أددي ال ئدد  اللم  دد  22 -18)األولددا  ال ئدد  اللم  دد ثوص  دد  بددال المالحددوثال أددي 
حادددل بذددد  متو ددد   ذال االلددد المالحدددوثال أدددي ال ئددد  اللم  ددد  ل دددنلح  نلددد و ذ (37 -33) ال االلددد 

( لذمالحدددوثال أدددي المثموىددد  2.34) متو ددد  (ذ معنبدددل2.60) تل ضدددت  لذ دددح  والمثددد ت
(ذ والمالحدوثال 27 -23ال ئد  اللم  د  الثنايد  )وثهللت أ وق بال المالحدوثال أدي  نل  ذ األولي

المالحددددوثال أددددي ال ئدددد  اللم  دددد  الثنلثدددد ذ ل ددددنلح  ذ ونلدددد (32-28) أددددي ال ئدددد  اللم  دددد  الثنلثدددد 
 األولددا ال ئدد  اللم  دد ( لذمالحددوثال أددي 2.35معنبددل متو دد  )ذ(2.43)المتو دد  ح ددنبي قددهلل   

ذ قدهلل لحدهللل أ وقدن  ثوص  د   بدال المالحدوثالذ أيمدن ال دل أئد مت ا   للبلدا  ال نالع  وتشا  الاتاث 
وتلوهلل صن  الاتاثد  ذ  ان   ذ ونل  ل نلح المالحوثال األكب لذ حنأ  المطبوى  اتلذق بتل ضت 

ال ين يذ والهللخل  ااصتمن  م توى من اتلذعالبال المالحوثالذ أي  ذمذحوظ أ وق وثوهللبلا  ثائين ذ
ل ددددح  مددددل خ اقضددددنين الشددددأل ال ين دددديذ اصتمنمددددن  المتناللدددد  لكثدددد   نألكب   ددددان ذأددددالمددددنهلليذ 

وليضدددن  لكثددد  هللخ  أملظمتددد ذ لمدددن بتحذادددل األحدددهللالذ وت  دددا  لاللنهللصنذتتتملكواتدددن والمثددد تذ 
 موظ ول ح وماولذ لو يلمذول أي العطنع الخنش.

تل ضدت  مل حادل ذالدنخت ف أئدنتت  اللم  د  ذلمالحدوثالبدال ابح دنئين   هللالد ىهلل  وثدوهلل أد وق  -2
 شا  هللال  مل الانحي  (Pونل  ألل قي  م توى الملاوي  ) ذوااات ات(لتذ ا واا)امناى و مل لكل

 (ذالنمضددنأ 0.05) ذ اظ ا لتثنواصددن حددهللوهلل الخطددأ الم ددمو  بتددن اح ددنئينذ والمعددهلل   بدددامح ددنئي
متو دددطنت تلددد ض المالحدددوثالذ مدددل مختذددد  ال ئدددنت اللم  ددد ذ بدددال  واضدددح وثدددوهلل تعدددن ابلدددا 

لكدل  المالحدوثالىذدا تلد ض هللااذ ال ل ل  ي ل له تدأثا   أئ  لل مت ا بلا  وتشا  صن  الاتاث 
ل وثددهللت ذلتذ ا ول مناىدد ذواملذا  الوثددوق يم ددل   من اال دديط  أدد وق أتددي صاددن  وااات اددتذ وا 
 بح نئين . بتن

ثائيددن ذ  مددل ال دد ض ال ئي ددي الخددنمس ال دد ض ال  ىددي )ا( اعبلذالاتددنئص ال ددنالع  وأددي ضددوء
بددال المالحددوثالذ مددل مختذدد  ال ئددنت اللم  دد ذ ونلدد  بح ددنئي   حاددل وثددهللت أدد وق نات هللالدد 

بتلددد ض لذدددق أيمدددن ات ذذباامدددن لددد  تظتددد  صدددن  ال ددد وق ذذ دددح  والمث تأيمدددن اتلذدددق بتل ضتم
 .وااات ات ذلتذ ا ول المالحوثال لكل مل امناى ذوا
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 الخامس )جـ(فرض ال

امىددددد    م دددددنهلل  مل حادددددل تل ضدددددت  لو دددددنئل ذالمالحدددددوثالبدددددال بح دددددنئين   توثدددددهلل أددددد وق هللالددددد 
 اخت ف م توينتت  التلذيمي .وأعن   ذلذملذومنت

 (48جدول رقم )
تعرض المبحوثين لوسائل اإلعالم كمصادر للمعلومات وفقاا تمعدل ( لمعنوية الفروق في Fاختبار )

 لمتغير المستوى التعليمي

 متغير المقارنة
 

 لوسائل التعرض
 اإلعالم 

 ياتالمستو
 ن ةالتعليمي

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي   ر

عيا
الم

ف 
حرا

الن
 

خطأ
ال

 
ي  ر

عيا
الم

 

مة 
قي

F 

ية 
عنو

الم
ى  و

ست
م

P 

ق  و
لفر

ة ا
دلل

 

 مشنصهلل  التذ ا ول 

 0,061 0,385 2,83 40 )أساسي فأقل( 1مج

1,4
21 

 ا توثهلل 0,235
 0,035 0,460 2,70 170 )ثانوي( 2مج
 0,023 0,432 2,75 352 )جامعي( 3مج

 0,090 0,484 2,66 29 )دراسات عليا( 4مج
 0,018 0,440 2,74 591 اإلجمالي

 ت  ح ااات ات

 0,091 0,302 2,09 11 )أساسي فأقل( 1مج

4,2
90 

 توثهلل 0,005
 0,048 0,437 2,25 83 )ثانوي( 2مج
 0,032 0,495 2,42 237 )جامعي( 3مج

 0,098 0,509 2,48 27 )دراسات عليا( 4مج
 0,026 0,485 2,38 358 اإلجمالي

 اا تمنع لإلناى 

 0,066 0,332 2,12 25 )أساسي فأقل( 1مج

1,4
17 

 ا توثهلل 0,237
 0,036 0,385 2,18 117 )ثانوي( 2مج
 0,026 0,407 2,21 244 )جامعي( 3مج

 0,048 0,218 2,05 21 )دراسات عليا( 4مج
 0,019 0,390 2,19 407 اإلجمالي

 ق اء  ال ح  والمث ت

 0,085 0,466 2,30 30 )أساسي فأقل( 1مج

0,5
45 

 ا توثهلل 0,651
 0,040 0,490 2,39 152 )ثانوي( 2مج
 0,027 0,493 2,41 322 )جامعي( 3مج

 0,101 0,507 2,44 25 )دراسات عليا( 4مج
 0,021 0,491 2,40 529 اإلجمالي
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وأعددن  ذال دد وق أددي ملددهللات تلدد ض المالحددوثال لو ددنئل امى  (ذ48 قدد  )بيناددنت الثددهللوا  توضددح
 :ونل  ىذا الاحو اآلتيلمت ا  الم توى التلذيميذ 

مل ذمل نوي الم دتوينت التلذيميد  المختذ د  ذبال المالحوثالبح نئي   وثوهلل أ وق نات هللال   -1
 حاددددل وثددددهللت أدددد وق ذ(0.005ىاددددهلل م ددددتوى ملاويدددد  ) ونلدددد  ذتل ضددددت  لإلات اددددتملهللل حاددددل

)ل ن ي أأقل( والمالحوثال أي المثموى  ال االلد  األولا  أي المثموى بال المالحوثال ثوص    
حال بذدد  متو دد  تل ضددت  ذح المالحددوثال أددي المثموىدد  ال االلدد ل ددنل ذ ونلدد )هلل ا ددنت ىذيددن(

 . ى  األولاالمثمو  لذمالحوثال أي( 2.09) متو   (ذ معنبل2.48لإلات ات )
والمالحدوثال أدي المثموىد   ذ نل  ظت ت أ وق بال المالحدوثال أدي المثموىد  الثنايد  )ثدناوي(

(ذ 2.42حال بذ  متو   تل ضت  لإلات ات )ذالثنلث  )ثنملي( ل نلح لأ اهلل المثموى  الثنلث 
 .لثناي أي المثموى  ا لذمالحوثال( 2.25) متو   معنبل

 تلدددد ض المالحددددوثالىذددددا ذيالتلذيم الم ددددتوى مت ا   تددددأثا  أنىذيدددد  مددددهللى وتل ددددس صددددن  الاتاثدددد 
لإلات ادتذ وصدي  ا دتخهللامهااهلل ملهللا   ذمن ذذذمالحول لىذانلم توى التلذيما ناأ ذمن لإلات اتذ 

كأهللا  لذتوا ل والاعن ذوتالنهللا الملذومنتذ بال مثموىنت ألل ا تخهللا  امات اتاتاث  طبيلي ذ 
تن تطبيعددددنت وو ددددنئطامات اتب الطدددد ق ا ددددتخهللا اتطذددددا قددددهلل ا   بادددد ا  مددددل المل أدددد  الم ددددتخهللمالذ 

ذ وللدل صدن  ال د نت صدي ومت نىدل مده األخد  ل ذأنىلو  ذيولل ي ول الم تخهلل  اشد المختذ  ذ
لألات اتذ  الملهلللتل ضت  أيمن اتلذق ذمل لحهللل ال ن ق بال المالحوثال )األىذاذ األقل( تلذيمن  

 ونل  ل نلح األىذا أي الم توى التلذيمي.   
مل حادددددل تل ضدددددت  لكدددددل ذالتلذيميددددد م دددددتوينتت   الدددددنخت فىدددددهلل  وثدددددوهلل أددددد وق بدددددال المالحوثاا -2

 الخطدأ الم دمو  الده حدهللتثدنوات  (p)ونل  ألل قدي  ملاويد  ذ وال دحنأ ذوالتذ ا دول  ذمناى مان
أددي تلدد ض المالحددوثال اددسث  لدد   ذالتلذددي (ذ ممددن يلاددي لل مت ادد  0.05والمعددهلل  بددد )بح ددنئين  

ذ وقددهلل  دبق توضديح ثمذد  األ ددالنا المتلذعد  الملدهللات تلدد ض ذ وال دحنأ والتذ ا دول  ذناىد لإل
 واىتمنهلل المالحوثال ىذا تذ  الو نئلذ  م نهلل  لذملذومنت.  

 نلد ثائيدن ذ و  مدل ال د ض ال ئي دي الخدنمس هلل تحعدق ال د ض ال  ىدي )ثدد(أعد ووأعن  لذاتنئص ال نالع 
ذ ذإلات اتذوأعن  لمت اد  الم دتوى التلذيمديذ مدل حادل تل ضدتمالمالحدوثالبدال  أيمن اتلذق بوثوهلل أد وق 

 ذ والتذ ا ولذ وال ح .باامن ل  تظت  صن  ال  وق النلا ال  لذتل ض لإلناى 
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 )د( الخامسض فرال

لو ددنئل امىدد    م ددنهلل   مدل حاددل ملددهللا تل ضدت  ذلمالحددوثالبددال ابح دنئين   توثدهلل أدد وق هللالدد 
 .الشت ي  مت ا  الهللخلذوأعن للذملذومنت

 (49جدول رقم )
 ،تعرض المبحوثين لوسائل اإلعالم كمصادر للمعلومات تمعدل( لمعنوية الفروق في Fاختبار )

 الشهري  وفقاا لمتغير الدخل

 متغير المقارنة
 

 لوسائل التعرض
 اإلعالم

 ن الدخل الشهري 
بي

سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
الن

 

خطأ
ال

 
ي  ر

عيا
الم

 

مة 
قي

F 

ية 
عنو

الم
ى  و

ست
م

P 

ق  و
لفر

ة ا
دلل

 

 مشنصهلل  التذ ا ول 

 0,027 0,456 2,71 289 )هللخل ماخ ض(1مص

1,485 0,227 
ا 
 توثهلل

 0,025 0,422 2,77 281 )هللخل متو  (2مص
 0,095 0,436 2,76 21 )هللخل م ت ه(3مص

 0,018 0,440 2,74 591 اإلجمالي

 ت  ح ااات ات

 0,038 0,482 2,36 161 )هللخل ماخ ض(1مص

0,738 0,479 
ا 
 توثهلل

 0,037 0,486 2,38 177 )هللخل متو  (2مص
 0,115 0,513 2,50 20 )هللخل م ت ه(3مص

 0,026 0,485 2,38 358 اإلجمالي

 اا تمنع لإلناى 

 0,028 0,378 2,17 187 )هللخل ماخ ض(1مص

0,665 0,515 
ا 
 توثهلل

 0,028 0,396 2,19 202 )هللخل متو  (2مص
 0,109 0,461 2,28 18 )هللخل م ت ه(3مص

 0,019 0,390 2,19 407 اإلجمالي

 ق اء  ال ح  والمث ت

 0,030 0,479 2,35 249 )هللخل ماخ ض(1مص

 توثهلل 0,022 3,857
 0,031 0,496 2,43 261 )هللخل متو  (2مص
 0,114 0,496 2,63 19 )هللخل م ت ه(3مص

 0,021 0,491 2,40 529 اإلجمالي

 بينانت الثهللوا ال نبق الاتنئص اآلتي :  توضح

مددل نوي الددهللخل المدداخ ضذ والمالحددوثال مددل نوي  بددال المالحددوثالبح ددنئين   أدد وق هللالدد  وثددوهلل -1
ىادهلل م دتوى ملاويد  ذلذ دح  والمث ت تل ضت  مل حال ملهللاالهللخل المتو  ذ والم ت هذ 
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حادددل بذددد  متو ددد  تل ضدددت   ذل دددنلح المالحدددوثال مدددل نوي الدددهللخل الم ت دددهونلددد  ذ(0.022)
أدي الدهللخل المداخ ضذ  لذمالحوثال مل نوي (ذ 2.35معنبل متو   ) ونل  (ذ2.63لذ حنأ  )

 .(2.43)حدال بذدد  متو د  تلدد ض المالحدوثال مددل نوي الدهللخل المتو دد  لذ دح  والمثدد ت 
تل ض ملدددددهللل ذأيذ مت ا  م ددددتعلالشددددت ي  الددددهللخل ملددددهللا وتل ددددس صددددن  الاتاثدددد  مددددهللى تدددددأثا 

 .تذ ونل  ل نلح األىذا هللخ   ث لذ ح  والم المالحوثال
ثناا ال  وق الكباد   أدي بلا  ذلمالحوثالبااننلتالنال اللهللهللي والمئوي اتاث  طبيلي ذ الح موصي 

ا دددددال   ذنوي الدددددهللخل المددددداخ ضحادددددل يشددددد ل المالحوثدددددول مدددددل م دددددتوينت هللخدددددولت  الشدددددت   ذ 
يشدد ل المالحوثددول  أيمددنذ(%47.5) ذ ا ددال المالحوثددول مددل نوي الددهللخل المتو دد ذو %(48.8)

لنا يم دل العدوا بثمنلي لأ اهلل ىااد  الهلل ا د ذمل  ذ( أع %3.7ا ال  ) ذمل نوي الهللخل الم ت ه
الدددهللخل الشدددت ي  م دددتوى م ت لددد  ا دددبين ذ معن اددد  الناخ دددنض تلهلل لاأ دددلن  ال دددح  والمثددد تذ

لل المالحوثددول مددل نوي الددهللخل الم ت ددهذ لددهللات  العددهلل   بلددا  صددنا النمضددنأ  ل نلبيدد  المالحددوثالذ
 ىذا تاويه م نهلل  ملذومنتت .  

لكددددل مددددل امناىدددد ذ  مل حاددددل تل ضددددت ذبددددال المالحددددوثالبح ددددنئين   ىددددهلل  وثددددوهلل أدددد وق هللالدددد  -2
لكبددد  مدددل ذ(Pونلددد  ألل قدددي  ملاويددد  ) وأعدددن  لمت اددد  الدددهللخل الشدددت يذ والتذ ا دددولذ وااات ادددتذ

ل ظتدد ت أدد وق أددي متو ددطنت تلدد ض  لي لاتددن(ذ 0.05) قددي  شادد  هللالدد  اح ددنئينذ حتددا وا 
با لاه ا يم ل الثع  بتدن اح دنئينذ  لذو نئل الث ل )امناى  والتذ ا ول وامات ات(المالحوثال 

المالحددوثال لإلناىدد ذ  لل مت ادد  الددهللخل الشددت يذ لدد  اددسث  أددي تلدد ضبلددا  وتشددا  صددن  الاتاثدد 
 والتذ ا ولذ وااات ات.

مدل امادنلذ  ذلكثد  تل ضدن  لذتذ ا دولذ وال دحنأ  المطبوىد  ذممدن  دبق لل الدن و وا تخذش 
واألىذا هللخ  ذ لكث  تل ضن  لذ ح  والمث تذ مل اظ ائت  األ     ان ذ  األكب   ان ذلل و 

لكثد  تل ضدن  لإلات ادت مدل ذ التلذيمدي األىذداالمالحدوثال مدل نوي الم دتوى واألقل هللخ  ذ ولل 
المتلذعد  الملدهللات  ذذ وقدهلل  دبق توضديح ثمذد  األ دالناأي الم توى التلذيمياألقل  المالحوثال

تلدد ض المالحددوثال لو ددنئل امىدد  ذ  م ددنهلل  ا ددتعنء ملذومددنتت ذ حددوا األحددهللال ال ين ددي  
 التي شتهللتتن الال هلل.   
بح دنئين    دح  ال د ض الخدنمسذ العنئدل بوثدوهلل أد وق هللالد بلا  بثمنا   وتشا  الاتنئص ال نالع 

خت ف الددنلو ددنئل امىدد    م ددنهلل  لذملذومددنتذ بددال المالحددوثالذ مددل حاددل ملددهللا تل ضددت  
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)الادددوعذ ال دددلذ الم دددتوى التلذيمددديذ الدددهللخل الشدددت ي(ذ ونلددد  ل دددنلح الدددن و ذ واألكبددد   دددان ذ 
 واألىذا تلذيمن ذ ونوي الهللخل الم ت ه.

لل بلددا  والتددي خذ ددت (1)(2000محمددهلل ال عيدده )هلل ا دد  بليدده  مددن تو ددذت الاتاثدد  مدده وتت ددق صددن 
لل الدن و ذ بلدا  ذ(2)ىبدهللاللا ا ال داهللهلل ا د    دنل  خذ دتالن و  لكث  تل ضن  لذتذ ا ول مدل امادنلذ 

 .واألكب   ان ذ لكث  تل ضن  لذ ح   م نهلل  لذملذومنت ال ين ي 
الشدددن  مطتددد   هلل ا ددد الهلل ا دددنت مثل: اللدددضبليددده  مدددن تو دددذت تختذددد  صدددن  الاتاثددد  مدددهالنلمعنبدددل و 

تل ضدددددن  لذتذ ا دددددول مدددددل الدددددن و ذ وهلل ا ددددد  لمدددددناي لل امادددددنل لكثددددد  بلدددددا  ذ التدددددي خذ دددددت(3)(2006)
لل امادددنل لكثددد  ا دددتخهللامن ذ وتل ضدددن  لذعادددوات ال ضدددنئي  مدددل الدددن و ذ بلدددا  التدددي خذ دددت (4)الح دددااي

ا توثدددهلل أددد وق بدددال الدددن و ذ وامادددنل أيمدددن اتلذدددق لاددده بلدددا  والتدددي خذ دددت (5)وهلل ا ددد   ددد ن ىثمدددنل
التدددي  (6)(2007محمدددهلل ال عيددده ) بتل ضدددت  لذعادددوات التذ ا وايددد ذ  مدددن تختذددد  صدددن  الاتاثددد  مددده هلل ا ددد 

اخددت ف بلددا  صددنا التالددنالب ثددنع  ذ ويم ددلمددل الددن و لل اماددنل لكثدد  تل ضددن  لذ ددح  بلددا  خذ ددت
ىاا  الهلل ا  ذ  واتن طالعت ىذا الشدالنا الثدنمليذ باامدن ُطالعدت الهلل ا د  الحنليد  ىذدا الشدالنا اليمادي 

 المختذ  أئنتت  اللم   ذ وم توينتت  التلذيمي  وااقت نهللي .  

 الفرض السادس:

ىذدددا و دددنئل اات ددددنا  اىتمنهللص هلل ثددد  مدددل حادددل ذبدددال المالحدددوثالبح دددنئين   هللالددد توثدددهلل أددد وق 
الددنخت ف مت ادد ي  التددي شددتهللتتن الدديملذ ال ين ددي  نألحددهللاللذح ددوا ىذددا الملذومنتنلمتلذع ال م ددنهلل  

 الاوعذ اااتمنء ال ين ي. 

 )أ(  السادسفرض ال

ىذدددا و دددنئل اات دددنا بدددال الدددن و  وامادددنلذ مدددل حادددل اىتمدددنهللص  بح دددنئين   هللالددد توثدددهلل أددد وق 
 التي شتهللتتن اليمل. ال ين ي األحهللال  ا تعنء ملذومنتت  حوا م نهلل  

  
                                                           

 .190، صمرجع سابق ( 2000محمد عبد الوهاب الفقيه ) - 1

 . 339، ص مرجع سابق ( 2006)عبد العزيز السيد عبد العزيز  -2

 . 159، ص مرجع سابق(  2006بشار عبد الرحمن مطهر ) - 3

 . 473، ص مرجع سابق ( 2006أماني عمر الحسيني ) -4

 . 289، ص مرجع سابق ( 2002صفا محمود عسمام ) -5

 . 65، ص مرجع سابق ( 2007محمد عبد الوهاب الفقيه ) - 6
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 (50جدول رقم )
على وسائل التصال كمصادر  هماعتماد بين الذكور واإلناث من حيث(لمعنوية الفروق Tاختبار )

 السياسية التي شهدتها اليمن.األحداث  لستقاء معلوماتهم حول

  
 متغير المقارنة
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1 

 
الفلائيات اليمنية 

 الحكومية

 0,062 1,129 2,67 333 ذكور
 ل توجد 0,347 0,941-

 0,068 1,097 2,76 258 إناث

2 
الفلائيات اليمنية 

 الةاصة

 0,047 0,858 3,04 333 ذكور
 ل توجد 0,400 0,842

 0,058 0,933 2,98 258 إناث

3 
الفلائيات اإلخبارية 

 العربية

 0,036 0,651 3,64 333 ذكور
 توجد 0,000 4,328

 0,055 0,880 3,36 258 إناث

4 
الفلائيات اإلخبارية 

 األجنبية

 0,058 1,050 3,07 333 ذكور
 توجد 0,000 3,999

 0,071 1,146 2,71 258 إناث

اإلنترنـــــر بكـــــــة  5  
 0,066 1,208 2,27 333 ذكور

 توجد 0,005 2,845
 0,072 1,148 2,00 258 إناث

 اإلذاعــــات اليمنيـــــــة 6
 0,057 1,037 2,06 333 ذكور

 ل توجد 0,388 0,864-
 0,067 1,077 2,14 258 إناث

7 
اإلذاعات غــــير 

 اليمنيــــة

 0,055 1,003 1,84 333 ذكور
 توجد 0,000 3,806

 0,054 0,868 1,55 258 إناث

8 
الةدمة اإلخبارية عبر 

 الموبايل

 0,066 1,212 2,38 333 ذكور
 ل توجد 0,087 1,715

 0,077 1,234 2,20 258 إناث

 الصحر اليمنية الحكومية 9
 0,060 1,088 2,51 333 ذكور

 ل توجد 0,242 1,170
 0,070 1,130 2,40 258 إناث

 الصحر اليمنية الحزبية 10
 0,057 1,046 2,58 333 ذكور

 توجد 0,001 3,327
 0,073 1,175 2,27 258 إناث

 الصحر اليمنية األهلية 11
 0,060 1,090 2,77 333 ذكور

 توجد 0,000 5,261
 0,075 1,204 2,27 258 إناث

 الصحر غير اليمنيـــــــة 12

 0,059 1,082 1,95 333 ذكور

 0,061 0,977 1,74 258 إناث توجد 0,013 2,482

 0,062 0,999 3,17 258 إناث

واألقرباءاألصدقـــــاء  13  
 0,051 0,937 3,17 333 ذكور

 ل توجد 0,261 1,126
 0,062 0,993 3,08 258 إناث

14 
النــــــدوات 

وم الب والجتماعــــات 

 القات

 0,062 1,134 2,51 333 ذكور
 توجد 0,001 3,367

 0,073 1,172 2,19 258 إناث
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ال دد وق بددال الدددن و  واماددنل مددل حاددل هلل ثدددنت  (ذ50 قدد  )  لذثدددهللوا امثمنليددتوضددح البيناددنت 
اىتمددنهللص  ىذددا الو ددنئل اات ددنلي  المختذ دد   م ددنهلل  لذح ددوا ىذددا الملذومددنت المتلذعدد  النألحددهللال 

ونلدد  ىذددا  الددال هلل )ااىت ددنمنت والمظددنص اتذ اااتخنالددنت ال ئن ددي  المال دد  (التددي شددتهللتتن ال ين ددي  
 الاحو اآلتي: 

 ل مل  مل حال اىتمنهللص  ىذاذبال الن و  وامانلبح نئي   توثهلل أ وق ثوص    نات هللال  -1
ذ امناىنت شاددد  اليمايددد ذ ال دددح  اليمايددد  األصذيدددد (ذاألثابيددد و الل بي )ال ضدددنئينت امخالن  ددد  

 ظتدد ت ددنل  . ل ددنلح الددن و  و نل نلدد ذلكددل م ددهلل ذ(0.000م ددتوى ملاويدد  )ونلدد  ىاددهلل 
(ذ 0.005ىادهلل م دتوى ملاويد  ) ذات ادتىذىنا اىتمنهللص مل حال  ذأ وق بال الن و  وامانل
ىادددهلل ذالثملياات دددنا وم نهلل   (ذ0.001ىادددهلل م دددتوى ملاويددد  ) ذوال دددح  اليمايددد  الحابيددد 

و دددنل  (ذ0.013ىادددهلل م دددتوى ملاويددد  ) ذاليمايدد ال دددح  شاددد  و (ذ 0.001م ددتوى ملاويددد  )
 ل ىتمنهلل. نلمتو طنت الح نبي ال  وق باا نل تشا لنل  ل نلح الن و ذ  من 

مددل  ذبال الددن و  واماددنلذبح ددنئي  نات هللالدد وضددحت الاتددنئص ىددهلل  وثددوهلل أدد وق لوالنلمعنبددل  -2
اليمايد   العادواتوال دح  اليمايد  الح وميد ذ  ذوامناىدنت نلعاواتذ دل ماد حال اىتمنهللص  ىذدا

 والام ء.األ هللقنء  ذالخن  ذ الخهللم  امخالن    ىب  الموالنال

ذ حادددل وثدددهللت أددد وق ثوص  ددد  بدددال ثائين  )ل(ال دددنهللس  دددح  ال ددد ضبلدددا  وتشدددا  الاتدددنئص ال دددنالع 
المالحدددوثال الدددن و  وامادددنلذ مدددل حادددل اىتمدددنهللص  ىذدددا ىدددهللهلل مدددل الم دددنهلل  اات دددنلي  )ال ضدددنئينت 

ال ددح  اليمايدد  األصذيدد  والحابيدد ذ م ددنهلل  اات ددنا وامناىددنت وال ددح  شادد  اليمايدد ذ امات اددتذ 
حدول أدي م دتوى ااصتمدن  بدال الثمليذ ونل  ل دنلح الدن و . وصدي اتاثد  طبيليد ذ الح د  ال دن ق المذ

 الن و  وامانلذ  من  بق توضيح نل .   
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 )ب( السادسفرض ال
ىذدا مل حادل اىتمدنهللص  ذ والماتماال  ين دين ذالم تعذالبال المالحوثال بح نئين   هللال توثهلل أ وق 

نألحدددهللال ال ين دددي  التدددي لذح دددوا ىذدددا الملذومدددنت المتلذعددد  ال م دددنهلل   ذو دددنئل اات دددنا المختذ ددد 
 شتهللتتن اليمل.

 (51جدول رقم )

على وسائل  بينالمستقلين والمنتميين سياسيا ع من حيث اعتمادهم( لمعنوية الفروق Tاختبار )

 اليمن. فياححداإل السياسية للحصول على المعلوماتالمتعلقةباالتصال المختلفة كمصادر 

  

 متغير المقارنة
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1 

 

الفلائيات اليمنية 

 الحكومية

 0,055 1,084 2,78 382 مستقل
 ل توجد 0,054 1,935

 0,080 1,162 2,59 209 منتمي

 الفلائيات اليمنية الةاصة 2
 0,046 0,895 2,88 382 مستقل

 توجد 0,000 4,769-
 0,058 0,839 3,24 209 منتمي

3 
الفلائيات اإلخبارية 

 العربية

 0,041 0,799 3,48 382 مستقل
 ل توجد 0,082 1,745-

 0,050 0,716 3,59 209 منتمي

4 
الفلائيات اإلخبارية 

 األجنبية

 0,059 1,157 2,80 382 مستقل
 توجد 0,000 3,656-

 0,068 0,978 3,12 209 منتمي

  بكـــــــة اإلنترنـــــر 5
 0,061 1,197 2,14 382 مستقل

 ل توجد 0,709 0,374-
 0,081 1,178 2,18 209 منتمي

 اإلذاعــــات اليمنيـــــــة 6
 0,054 1,055 2,13 382 مستقل

 ل توجد 0,310 1,016
 0,073 1,053 2,03 209 منتمي

 اإلذاعات غــــير اليمنيــــة 7
 0,048 0,944 1,70 382 مستقل

 ل توجد 0,692 0,396-
 0,068 0,982 1,74 209 منتمي

8 
الةدمة اإلخبارية عبر 

 الموبايل

 0,064 1,243 2,23 382 مستقل
 ل توجد 0,074 1,789-

 0,082 1,183 2,42 209 منتمي

 الصحر اليمنية الحكومية 9
 0,056 1,101 2,43 382 مستقل

 ل توجد 0,347 0,941-
 0,077 1,118 2,52 209 منتمي

اليمنية الحزبيةالصحر  10  
 0,054 1,059 2,15 382 مستقل

 توجد 0,000 9,247-
 0,070 1,014 2,97 209 منتمي

 الصحر اليمنية األهلية 11
 0,060 1,178 2,35 382 مستقل

 توجد 0,000 5,998-
 0,073 1,055 2,92 209 منتمي

 الصحر غير اليمنيـــــــة 12

 0,054 1,056 1,91 382 مستقل

 0,070 1,013 1,78 209 منتمي ل توجد 0,177 1,352

 0,071 1,020 2,94 209 منتمي

واألقرباءاألصدقـــــاء  13  
 0,051 0,992 3,05 382 مستقل

 ل توجد 0,004 2,918-
 0,061 0,885 3,29 209 منتمي

14 
النــــــدوات 

 والجتماعــــات والمقايل

 0,057 1,113 2,09 382 مستقل
 توجد 0,000 8,230-

 0,075 1,078 2,87 209 منتمي
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 ذبال المالحدوثالبح نئي   ىل وثوهلل أ وق ثوص    نات هللال  (ذ51 ق  )تكش  بينانت الثهللوا 
 م دددنهلل   ذمدددل حادددل اىتمدددنهللص  ىذدددا الو دددنئل اات دددنلي  المختذ ددد  ذوأعدددن  لمت اددد  اااتمدددنء ال ين دددي

 ونل  ىذا الاحو اآلتي: ذالتي شتهللتتن اليملال ين ي  األحهللال  ا تعنء ملذومنتت  الشأل

( ونلددد  ل دددنلح الماتمادددال  ين دددين ذ 0.000ىادددهلل م دددتوى ملاويددد  ) ذال ضدددنئينت اليمايددد  الخن ددد  -1
 ( لذم تعذال.2.88(ذ معنبل )3.24) ص  ىذا ال ضنئينت الخن  حال بذ  متو   اىتمنهلل

  (ذ ونلددد0.000ىادددهلل م دددتوى ملاويددد  ) ذالنلذ ددد  الل بيددد ال ضدددنئينت امخالن  ددد  األثابيددد  الانطعددد   -2
 ( لاظ ائت  الم تعذال.2.80( معنبل )3.12) ين ين ذ المتو   ح نبي بذ  ل نلح الماتمال

( لكددل ماتمددنذ ونلدد  ل ددنلح 0.000واألصذيدد ذ ىاددهلل م ددتوى ملاويدد  ) ذال ددح  اليمايدد  الحابيدد  -3
(ذ معنبددل متو دد  2.97الماتماددال  ين ددين ذ حاددل بذدد  متو دد  اىتمددنهللص  ىذددا ال ددح  الحابيدد  )

 ( لاظ ائت  الم تعذال.2.35(ذ معنبل )2.92ىذا ال ح  األصذي  )و  ( لذم تعذالذ2.15)
 ذليضدن  (0.000ت والمعنال( ىاهلل م توى ملاويد  )م نهلل  اات نا الثملي )الاهللوات وااثتمنىن -4

 .( لذم تعذال2.09(ذ معنبل)2.87) قهلل   المتو   ح نبي  ين ين ذ ل نلح الماتمال
 أيمددددن اتلذددددق ذبددددال المالحددددوثال )م ددددتعذال وماتماددددال(بح ددددنئين   والنلمعنبددددل لدددد  تظتدددد  أدددد وق هللالدددد  -5

نت امخالن    لح ومي ذ ال ضنئياليماي  ا العاواتذ وامناىنتذ وال ح ذنىتمنهللص  ىذا  ل مل )ال
األ دهللقنء  ذاليماي ذ الخهللم  امخالن    ىب  الموالنادل وال ح  شا  ذامناىنتالل بي ذ ااات اتذ 

بح دددنئين   ( لحدددهللوهلل الخطدددأ الم دددمو  بتدددنp(ذ ونلددد  ال دددبا تثدددنوا قدددي  م دددتوى ملاويددد  )واألق بدددنء
ثدددنت اىتمدددنهلل   متو دددطنت هللىدددهلل  وثدددوهلل أددد وق واضدددح  بدددال بلدددا  (ذ النمضدددنأ 0.05)والمعدددهلل   بدددد

ل ظتدد ت أدد وق أتددي  ذ م ددنهلل  لذملذومددنت ذاات ددنلي  الو ددنئلتذدد   ثميدده المالحددوثال ىذددا وا 
 .بح نئين   وا يم ل الوثوق بتن ذال يط 

ذ  ددح  ال دد ض ال ددنهللس ثائيددن  بلددا  (51 -50 لذثهللولال  قدد  )نمثمنلياتنئثوال دد   ىنمدد  تشددا ال
 ىددهللهلل مددل ىذددا ذ مددل حاددل اىتمددنص المالحددوثال بددالبح ددنئي   حاددل وثددهللت أدد وق ثوص  دد  نات هللالدد 

 .مت ا ي الاوعذ واااتمنء ال ين ي النخت فذ م نهلل  لذملذومنت ال ين ي  ذو نئل اات نا

التددي طالعددت اظ  دد  ااىتمددنهلل ىذددا ىددهللهلل مددل الهلل ا ددنت بليدده  مددن تو ددذتوتت ددق صددن  الاتاثدد  مدده 
وثوهلل أ وق ثوص    بال المالحوثال بلا  (1)(2007حال خذ ت هلل ا   محمهلل ال عيه ) و نئل امى  ذ

وهلل ث  اىتمنهللص  ىذا ىهللهلل مل و نئل امى    ذمل الشالنا الثنملي اليمايذ مل حال حث  تل ضت 
                                                           

 . 65، ص مرجع سابق(  2007محمد عبد الوهاب الفقيه ) -1
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الشدددن  مطتددد   هلل ا ددد تو ذت مدددن  واااتمدددنء ال ين ددديذ ذ م دددنهلل  لذملذومدددنتذ الدددنخت ف مت اددد ي الادددوع
بلدا  ذ(4)ذ وهلل ا   ىن ف الضاله(3)اب اصي  لبو المثهلل ذ وهلل ا  (2)ال وأي والب  تي وهلل ا  ذ (1)(2011)

وثدددوهلل أددد وق بدددال الدددن و  وامادددنلذ مدددل حادددل اىتمدددنهللص  ىذدددا و دددنئل اات دددنا المختذ ددد   م دددنهلل  
 .ذ ونل  ل نلح الن و لذملذومنت

وثوهلل أد وق بدال الدن و   ىهلل بلا  التي خذ ت (5)مه هلل ا   ولاهلل الاثن  الحنلي  تختذ  الاتاث و 
 م دهلل  لذح دوا ىذدا الملذومدنت المتلذعد  الأحدهللال ثدو    ذوامانل مل حال اىتمنهللص  ىذا ااات ات

 اخت ف بائ  وىاا  الهلل ا تال. بلا  صنا التالنالب ثنع  اانا  الم    ذ ويم ل 25

 الفرض السابع:

المت اد ات اخدت ف وأعن  ذال ين دي مل حال مشدن  تت  ذبال المالحوثالبح نئين   توثهلل أ وق هللال 
 .الاوعذ ال لذ الم توى التلذيميذ الهللخلذ اااتمنء ال ين ي() التنلي  

 (52جدول رقم )
وفقاا لمتغيري  من حيث مشاركتهم السياسية المبحوثين( لمعنوية الفروق بين Tاختبار )

 النوعوالنتماء السياسي
 متغير المقارنة
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 النوع
 0,015 0,246 1,79 287 ن و 

 توثهلل 0,000 4,088
 0,017 0,246 1,70 216 بانل

 النتماء السياسي
 0,014 0,249 1,72 306 م تعل

 توثهلل 0,000 3,779
 0,017 0,244 1,81 197 ماتمي

                                                           

 .231، ص مرجع سابق(  2011بشار عبد الرحمن مطهر ) - 1

 . 34، ص مرجع سابق ( 2012خالد الصوفي وعلي البريهي ) -2

 . 115، ص مرجع سابق(  2006ابراهيم فرج أبو الم د ) -3

 . 193، صمرجع سابق ( 2007رفعر عارو اللبل ) - 4

ولياد الن اار  االوسااائط المتعاددة باالمواقل الصااحفية اللكترونياة وعالقتهااا باماداد طلباة اإلعااالم بالمعلوماات حااول  - 5

( 4(، العاادد )10، الم لااد )المجلــة المصــرية لبحــوإل الــرأ  العــا  دراسااة ميدانيااةا، -يناااير المصاارية 25أحااداث 

 . 361، ص 2011ديسمبر  -يوليو
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 م ددددتوى  ال دددد وق بددددال المالحددددوثالذ مددددل حاددددل (ذ52 قدددد  )البيناددددنت ااثمنليدددد  لذثددددهللوا  توضددددح
اخت ف وأعدددن  اااتخنالدددنت ال ئن دددي  المال   ذأدددي ااىت دددنمنت والمظدددنص اتذ وأدددي  مشن  تتمنل ين دددي ذ

 ونلكلذا الاحو اآلتي:مت ا ي الاوعذ واااتمنء ال ين يذ 
 أدددي اللمذيددد  مشددن  تت  م دددتوى  مل حاددلذالدددن و  وامادددنل بددالبح دددنئي   وثددوهلل أددد وق نات هللالدد  -1

 نلح ددددنبيمتو طالذ حاددددل بذدددد  ل ددددنلح الددددن و  ذ ونلدددد (0.000ىاهلل م ددددتوى ملاويدددد  )ال ين ددددي ذ
ت  ددا  صددن  ويم ل ذ( لإلاددنل1.70) ذ معنبددل متو دد (1.79)أددي اللمذيدد  ال ين ددي  لن و لمشددن   ا

 الاتاث  أي ضوء اآلتي:  
لكثد  ا د  لأد اهلل  ا ال  امانلذ حال يشد ل الدن و  ت وق اللاا ذا ال  الن و  أي لل  -

 ( لإلانل. %43.7ا ال  ) ذمعنبل ونل (ذ%56.3)اللاا ذ 
( مددل المالحوثددنتذ أددي ااىت ددنمنت %14.8ذهللول مشددن    )حنلددت اللددنهللات والتعنلاددهلل -

 ثمنىي  ومختذط .    لكواتن  ناتوالمظنص اتذ 
ذ (2)ذ وهلل ا دد  ثمددنا ىبددهلل اللظددي (1)هلل ا دد  خنلددهلل ال ددوأيبليدده  مددن تو ددذت وتت ددق صددن  الاتاثدد  مدده

 .مل امانل ذ ين ي أي الحين ال لل الن و  لكث  مشن   بلا  والتي خذ تن
والماتماددال  ين ددين ذ مددل  ذالم ددتعذال المالحددوثالذ بددالبح ددنئي   وثددوهلل أدد وق ثوص  دد  نات هللالدد   -2

)ااىت دددنمنت والمظدددنص اتذ اااتخنالدددنت ال ئن دددي   أي  دددل مدددلمشن  تتمنل ين دددي ذ م دددتوى  حادددل
الماتماددددال  ين ددددين ذ حاددددل المالحددددوثال  (ذ ونلدددد  ل ددددنلح0.000ىاددددهلل م ددددتوى ملاويدددد  ) المال دددد  (ذ

وتت دددق صدددن  ذ( لاظددد ائت  الم تعذال1.72(ذ معنبدددل متو ددد  )1.81) مشدددن  تت  ال ين دددي متو طبذ 
المختذ  ذ ممثذد    والحابي ال ين ي  نلتاظيمنتالاتاث  مه طبيلي  الهللو  ال ين ي الني اضطذلت بت

أدددي اللمذيددد  ال ين دددي   بتكتدددل الذعدددنء المشدددت   الملدددن ضذ وتكتدددل المدددستم  الشدددلبي اللدددن  وحذ دددنء ذ
 ال نىذيد  لذمشدن    ذ يمن اتلذق الحشهلل وتح اا وهللأه لىضنئتن ومان   تن مدل الشدالناونلك بامطاتنذ

لل الماتمادددال بلدددا  ت ال ئن دددي  المال ددد  ذ النمضدددنأ ااىت دددنمنت والمظدددنص اتذ وأدددي اااتخنالدددن أدددي
 بتوثاتنت لحاابت .لكث  التاامن   حابين  

ذ مدل لل (4)ذ وهلل ا د  حادنل او د (3)هلل ا   وهلليه اللاىداي بليه  وتت ق صن  الاتاث  مه من خذ ت
 الماتمال  ين ين ذ لكث  مشن    أي اللمذي  ال ين ي  مل اظ ائت  الم تعذال.

                                                           

 . 69، ص مرجع سابق(  2012خالد سير الصوفي ) -1

 . 184، ص مرجع سابق ( 2001جمال عبد العظيم أحمد ) -2

 .43، ص مرجع سابق ( 2008وديل محمد العزعزي ) -3

 . 168، ص مرجع سابق ( 1996حنام محمد يوسر ) - 4
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 ( 53جدول رقم )
يرات )فئات ( لمعنوية الفروق بين المبحوثين من حيث مشاركتهم السياسية وفقاا للمتغF) اختبار

 السن، المستوى التعليمي، الدخل(

المقارنة اتمتغير   
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 فئات السن

 0,018 0,250 1,74 189 (22 -18)1مص

914,1  126,0  ا توثهلل 
 0,021 0,251 1,74 147 (27 -23)2مص
 0,025 0,251 1,77 99 (32 -28)3مص
 0,029 0,243 1,82 68 (37 -33)4مص

المستوى 
 التعليمي

 0,045 0,254 1,73 32 )ل ن ي أأقل( 1مص

590,0  622,0  ا توثهلل 
 0,022 0,251 1,74 136 ) ثناوي(2مص
 0,014 0,250 1,76 309 )ثنملي( 3مص

 0,049 0,248 1,81 26 )هلل ا نت ىذين( 4مص

مستوى 
 الدخل

 0,016 0,250 1,74 238 )هللخل ماخ ض( 1مص
472,0  231,0  0,016 0,249 1,77 245 )هللخل متو  ( 2مص ا توثهلل 

 0,057 0,255 1,78 20 )هللخل م ت ه( 3مص

 لذثهللوا ال نالعنلاتنئص التنلي :  امثمنليتوضحنلبينانت 

مددددل حاددددل اللم  دددد ذ  مددددل مختذدددد  ال ئددددنتبددددال المالحدددوثال بح ددددنئين   ىدددهلل  وثددددوهلل أدددد وق هللالدددد  -1
(ذ وصدي قيمد  شاد  هللالد  1.914= )(Pم توى الملاوي  )  قيم أللال ين ي ذ ونل   مشن  تت 

بلدا  النمضنأ (ذ0.005)والمعهلل   بد ذالخطأ الم مو  بتن اح نئين ا ال تثنواتاح نئينذ  واتن 
ل  ذلذمالحدددوثال متو دددطنت المشدددن    ال ين دددي  بدددال تعدددن اوثوهلل مدددل ال ئدددنت اللم  ددد  األ بدددهذوا 

ذ أتي شا  هللال ذ وا يم دل الوثدوق بتدن لذمشن    ن  أي المتو طنت الح نبي أ وق صان  ظت ت
أيمدددن اتلذدددق لل مت اددد  أئددد  ال دددلذ لددد  ي دددل لددده تدددأثا  هللااذ بلدددا  صن  الاتاثددد وتشدددا  ذ اح دددنئين

ذ حال ت نوى المالحوثول مل مختذ  ال ئنت اللم  د ذ المشن    المالحوثال أي اللمذي ال ين ي 
 مل حال مشن  تت  ال ين ي .
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مددل حاددل مشددن  تت   التلذيميدد ذأدد وق بددال المالحددوثالذ وأعددن  اخددت ف م ددتوينتت   ىددهلل  وثددوهلل -2
( 0.005لكبد  مدل ) وصدي قيمد  (ذ0.622) بذ دت ونل  ألل قيم  م توى الملاويد  ال ين ي ذ

ل  ادسث   ذاتن قيم  شا  هللال  اح نئين ذ وصنا يلاي لل مت ا  الم توى التلذيمي لذمالحوثاللي ل
 أي مشن  تت  ال ين ي . 

ىهلل  وثوهلل أ وق بال المالحوثال وأعن  لمت ا  الدهللخلذ أيمدن اتلذدق المشدن  تت  ال ين دي ذ حادل   -3
بح دنئين   لتثنواصدن ا دال  الخطدأ الم دمو  بتدننئينذ ( شا  هللال  اح Pم توى ملاوي ) قيم  لل

ي ددددل لدددده تددددأثا  هللااذأيمددددن لدددد   ذلل مت ادددد  الددددهللخلبلددددا  (ذ وتشددددا  صددددن  الاتاثدددد 0.005)وصددددي 
 ل. نلمشن    ال ين ي  لذمالحوثااتلذعال

لل مت ادد ات ) ال ددلذ الم ددتوى التلذيمدديذ الددهللخل بلددا  بثمددنا   (53وتشددا  بيناددنت الثددهللوا  قدد  )
ذ أدددي ذمالحوثالالنلمشدددن    ال ين دددي لمن اتلذدددق أينات هللالددد  بح دددنئي ذالشدددت ي( لددد  ي دددل لتدددن تدددأثا ات 

 اااتخنالنت ال ئن ي  المال   .وأي ااىت نمنت والمظنص اتذ 

ىددهلل  بلددا  التددي لشددن ت (1)(2005هلل ا دد  لمادد    ددما  )بليدده  تو ددذتوتت ددق صددن  الاتاثدد  مدده مددن 
 .المشن    ال ين ي  ألأ اهلل اللاا ىذا  الهللخل( ذي ال لذ التلذ) ات وثوهلل تأثا  مالنش  لمت ا  

 حادددل وثدددهللت أددد وق ذالاتدددنئص ال نالع  دددح  ال ددد ض ال ئي دددي ال دددناله ثائين   ُتثبدددتوال ددد   ىنمددد  
 ي )ال ين دي ذ وأعدن  لمت اد   أدي اللمذيد  بال المالحوثالذ مدل حاثمشدن  تت بح نئي   ثوص    نات هللال 

ذ وقدددهلل  دددبق توضددديح األ دددالنا والماتمادددال  ين دددين   ذونلددد  ل دددنلح الدددن و  ذ(اااتمدددنء ال ين دددي الادددوعذ
 (.  53-52الكنما  و اء تذ  ال  وقذ خ ا تحذال اتنئص الثهللولال )

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .192، صمرجع سابق(  2005أميرة سمير طه ) -1
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 خاتمة الدراسة

 والتوصيات النتائج
  



140 
 

 أولا: النتائج العامة:
التل ف ىذدددا طبيلدد  الدددهللو  ال ين ددي لو دددنئل اات ددنا الشدددعاتن الثمدددنصا  الهلل ا دد  صدددن ا ددتتهللأت 

والشخ ددديذ  م دددنهلل  لذملذومدددنتذ أدددي ح دددا وتدددهللىي  مشدددن    الشدددالنا اليمادددي أدددي اللمذيددد  ال ين دددي  
اااتخنالددنت ال ئن ددي  و ذ 2011التددي شددتهللتتن الدديمل خدد ا اللددن   ذااىت ددنمنت والمظددنص اتبامطاتددن ) 

مل الشالنا  طالعي الهلل ا   ىذا ىاا  ىشوائي   تُطالعو ( 2012أب اا   ح21ي لث  ت أي الدذ التالمال   
ويم دل ىد ض لصد  ومحنأظ  ىهلللذ  ذلمنا  اللن م   النء ل مل أي  ( م  هلل ذ600)قوامتن ذاليماي

 الهلل ا   ىذا الاحو اآلتي:بلاتن  الاتنئص التي تو ذت
 .لمعلوماتللحصول علىا اإلعالم كمصادرتعرض المبحوثين لوسائل بالنتائج الخاصة  (أ

 بذ دددددت يددددد بثمنل با دددددال  ذملدددددهللا تلددددد ض المالحدددددوثال لذتذ ا دددددول  ا ت دددددنعبلدددددا  لشدددددن ت الاتدددددنئص  -1
(ذ والتلدددددد ض لحيناددددددن ذ با ددددددال  %72.7التلدددددد ض هللائمددددددن ذ با ددددددال  )ذ مواىدددددد  بددددددال %(98.5)
(25.8  .)% 

أدي حدال مدل المالحدوثال ا ات د حول األات ادت ىذدا امط قذ ذ(%40.3)لل الاتدنئص ش ت  -2
 .  لأ اهلل اللاا بثمنلي  ملذ(%22.5)الناتظن   ا ال النال ات  حول امات اتل  تتثنوا 

 (%12.7)با دال ذ الناتظن لإلناىد  ا ال  المالحوثال النال اتل ضول باخ نضبلا  لشن ت الاتنئص -3
 . ( لحينان  الملهللا متو  )  لذنال اتل ضول لتنذ (%55.2)ا ال معنبل أع ذ

لذ ددددح  والمث تمتو دددد ذ  ملددددهللا تل ضددددت ذنلمالحوثالما(%52.7) ا ددددال  لل نلاتنئصلوضدددحت -4
 )هللائمن ( (لذتل ض الماتظ %35.5)ا ال  معنبل

يددددد  بثمنل ذ با دددددي لدددددهللى المالحدددددوثالا ت دددددنع م دددددتوى ااصتمدددددن  ال ين دددددي بلدددددا  الاتدددددنئص لشدددددن ت -5
حدددهلل مدددن با دددال  بلدددا  (ذ ومتدددت %53با دددال  )ذ تواىدددت بدددال أئددد  متدددت  ثدددهللا ذ (%94.2)بذ دددت

(41.2)% 
ال ين ددددي  التددددي شددددتهللتتن األحددددهللال  (ذ مددددل المالحددددوثالذ تددددناللوا%98.5الاتددددنئص لل ) لوضددددحت -6

 المختذ  .  و نئل اات نا مل خ االيملذ 
ص  الم دددنهلل  ت تادددا المالحدددوثااألالم تالددد  األولددداذ أدددي ال ضدددنئينت امخالن  ددد  الل بيددد   ت دددهلل ت -7

 قددددهلل   بددددوال ا ددددبيذال ين ددددي  التددددي شددددتهللتتن اليملاألحددددهللال  مددددل خ لتددددن واتددددناللاات ددددنلي  التا
ال ضددنئينت  تذاتددن(ذ 0.756بددوال ا ددبي ) ذالت تاا الثددناياليمايدد  نل ضددنئينتواحتذت(ذ0.802)

 .(0.650) ا بي بوال  أي الت تاا الثنللذ امخالن    األثابي ذ
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 بطدددن  ال ين دددي  المحذيددد ذ أدددياألحدددهللال  ول حدددواالمالحوثددد الاعدددن  الدددني لثددد ا ا ت دددنع ملدددهللا   -8
 (. %97.3ي  بذ ت )بثمنل با ال  اات نا الشخ يذ

با دددددال   ذأدددددي الت تادددددا األوا والدددددام ءاأل دددددهللقنء  مددددده ذال ين دددددي أدددددي الشدددددأل ثدددددنء الاعدددددن  -9
 (ذ ومه المتواثهللال أي مثدنلس العدنت%78%(ذ اذيه الاعن  مه لأ اهلل األ   ذ با ال  )90.3)

 (.%39.5با ال  ) أي الت تاا الثنللذ
 النتائج الخاصة بتفضيالت المبحوثين لوسائل التصال كمصادر للمعلومات  (ب
ثدددنءت قادددن  الددديمل ال ضدددنئي  أدددي الت تادددا األواذ با دددال   ال  دددمي ذ لذعادددوات اليمايددد النلا دددال   -10

(ذ %41.45%(ذ تذاتدددددن ال دددددن ق ضدددددئال قادددددن   دددددالأ أدددددي الت تادددددا الثدددددنايذ با دددددال  )46.30)
قنئمددددددد  العادددددددوات اليمايددددددد  الخن ددددددد ذ با دددددددال   ذ دددددددتال ال ضدددددددنئي  والنلمعنبدددددددل ت دددددددهلل ت قادددددددن 

(ذ ثد  قادن  %34.10%(ذ والعن ق ضئال احتذتعان  ال لاهلل  الت تاا الثنايذ با دال  )36.56)
 (. %11.01اللعاقذ با ال  )

لمدددددن النلا ددددددال  لذعادددددوات امخالن  دددددد : أعدددددهلل ثددددددنءت قادددددن  الثا دددددد   أدددددي الت تاددددددا األواذ با ددددددال   -11
(ذ ثدد  قاددن  اللددنل  أددي الت تاددا الثنلددلذ %28.26لل بيدد ذ با ددال  )%(ذ تذاتددن قاددن  ا34.10)

 (. %17.96با ال  )
(ذ اذيدده موقدده %37.9ت ددهلل  موقدده مددأ ا بدد س قنئمدد  المواقدده امخالن  دد  الم ضددذ ذ با ددال  ) -12

والنلمعنبدددل (ذ %10.16با دددال  ) ذال دددحو  ادددتثددد  (ذ %20.50الم دددهلل  لوا ادددلذ با دددال  )
الل بي  اتذ با ال   اذيه موقه(ذ %58.5با ال  ) أي الت تاا األواذ الثا    اتذ ثنء موقه

(29 .)% 
با ددال   أأضددل بناىدد  يمايدد ذ الت تاددا األواذ  أددي بناىدد   ددالنء ثددنءتوالنلا ددال  لإلناىددنت  -13

ذ الم تالدد  األولدداذ مددل حاددل ت ضددال المالحددوثال (BBCبناىدد  لاددهللل )واحتذددت  %(ذ52.84)
 تلذعددد  النألحدددهللال ال ين دددي  التدددي شدددتهللتتن الددديمل لتدددن  م دددهلل  لذح دددوا ىذدددا الملذومدددنت الم

 (. %74.10با ال  )
 دددحي   الثدددو   الم تالددد   والنلا دددال  لذ دددح  اليمايددد  الم ضدددذ  لدددهللى المالحدددوثالذ أعدددهلل ت دددهلل ت -14

(ذ تذاتددددددن  ددددددحي   الط  ددددددق أددددددي الت تاددددددا الثددددددنايذ با ددددددال  ) %32.56األولدددددداذ با ددددددال  ) 
النلا ددال  لذ ددح  شادد  ذ لمددن (%13.28(ذ تذاتددن  ددحي   لخالددن  الاددو ذ با ددال  ) 17.04%
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(ذ %50اليماي ذ الم ضذ  لهللى المالحوثالذ أعهلل تمثذت أيذ  حي   الش ق األو  ذ با دال  )
 (. %35.7والعهللس الل بيذ با ال  )

 الأ موالنادل  تذاتن خهللم (ذ %30.9ثنءت خهللم   بتمب  موالنال أي الت تاا األواذ با ال  ) -15
 (ذ  مددن ثددنء%23.9  موالناددلذ با ددال  )(ذ ثدد  ال ددحو %24.6أددي الت تاددا الثددنايذ با ددال  )

(ذ ثدددددد  لأدددددد اهلل األ دددددد  ذ با ددددددال  %39.8والددددددام ء أددددددي الت تاددددددا األواذ با ددددددال  )األ ددددددهللقنء 
(29.5.)% 

 النتائج الخاصة بمقدار اعتماد المبحوثين على وسائل التصال كمصادر للمعلومات: (ج
األخدد ى  اات ددنلي الم تالدد  األولدداذ مددل بددال الم ددنهلل  ذال ضددنئينت امخالن  دد  الل بي  احتذددت -16

األحددهللال  ا ددتعنء ملذومددنتت  الشددأل بو دد تن الم ددهلل  األواذ الددني اىتمددهلل ىذيدده المالحوثددول 
 . ال ين ي  التي شتهللتتن اليمل

 لذح وا ىذا  أص  ثناي م هلل  اىتمهلل ىذيه المالحوثول اات نا الشخ ي  م نهلل  ب ات -17
المتلذعددد  النألحدددهللال ال ين دددي  التدددي شدددتهللتتن الدددال هللذ مت وقددد   بدددنل  ىذدددا و دددنئل  الملذومدددنت

 اات نا المحذي ذ واألثابي . 
ت اثدده اىتمددنهلل المالحددوثال ىذددا العاددواتذ وال ددح ذ وامناىددنت اليمايدد  ال  ددمي ذ  م ددنهلل   -18

ال ين دددددي  المحذيددددد ذ معنبدددددل ا دددددنهلل  اىتمدددددنهللص  ىذدددددا العادددددواتذ وال دددددح  األحدددددهللال  لمتناللددددد 
 ن  . الخ

ا ددددتعنء اىتمددددنهلل المالحددددوثال ىذددددا و ددددنئل ات ددددنلي  ملاادددد ذ  م ددددنهلل   ل ددددالنا تمثذددددت لصدددد  -19
با ددال   أددي شددمولي  ت طاتتددن لألحددهللالذ ال ين ددي  شددتهللتتن الدديملذاألحددهللال  ملذومددنتت  الشددأل

ثدددد  لتمااصددددن النل دددد ى  واآلايدددد  أددددي ت طيدددد  (ذ %54با ددددال  )ذ%(ذ ثدددد  ثعددددتت  الم هللاقاتتن62)
 . (%53.2با ال  ) ذاألحهللال

اىتمدددنهلل المالحدددوثال ىذدددا و دددنئل  مدددلحععددد  المُ  تأثا اتثدددنءت اآلثدددن  المل أيددد  أدددي معهللمددد ال -20
 .اآلثن  ال ذو ي ت  اآلثن  الوثهللااي  أي الت تاا الثنايذ ذ تذاتن امى    م نهلل  لذملذومنت

 ونلد  أيمدن اتلذدق الن ت دنع هلل ثد ااىتمدنهلل ىذدا و دنئل امىد  ذ  اظ  د مل اتنئص الهلل ا  ات عت -21
ذ  م دددددنهلل  لذح دددددوا ىذدددددا الملذومدددددنتذ لثادددددنء ىذدددددا و دددددنئل امىددددد  اىتمدددددنهلل الثمتدددددو  

حددهللوثأامنتذ لو ت ادد ات اثتمنىي ذو ددنل  النلا ددال  لتددأثا ات ااىتمددنهلل ىذددا و ددنئل امىدد  ذ 
 . ال ذو ي ث  الوثهللااي ذ ث  اآلثن  المل أي ذ  والمتمثذ  أي
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 النتائج الخاصة بالمشاركة السياسية للمبحوثين  (د
مل المالحوثالذ شدن  وا النلت دو ت أدي اااتخنالدنت ال ئن دي   (ذ%73.7)لظت ت الاتنئص لل  -22

الو ددداذ  الوحادددهلل  لذخددد وج اآلمدددل مدددل هللوامددد  اللاددد  وال ددد اىنتذ با دددال   نىتالن صدددنالالمال ددد  ذ 
(ذ وألاتدددددن حععدددددت لصددددد  لصدددددهللاف الثدددددو   %56.7با دددددال  ) ذ%(ذ وألل الم شدددددح تدددددواأعي70.2)

(ذ وألاتددن تلدداا مبددهللل التددهللاوا ال ددذمي لذ ددذط ذ %48.3ذ با ددال  )الشددالنبي  أددي ت اادد  الاظددن 
 (.%38.7با ال  )

ذ ( مدددددل المالحدددددوثالذ ىدددددهلل  مشدددددن  تت  أدددددي اااتخنالدددددنت ال ئن ددددددي %26.3بددددد  )والنلمعنبدددددل  -23
(ذ ثدد  ال ددبا ااتمددنئت  %20.7با ددال  ) ااتخنالددنت شدد ذي  شادد  تانأ ددي ذ واتددن لأل ددالنالنلتنلي : 

(ذ %10.7ل ددهللقنئت  ولقددن بت  لدد  يشددن  وا أاتددنذ با ددال  )ذوألل (%12.3) ال ين دديذ با ددال 
 (.%8.5ولخا ا  ااش نلت  المشنكذت  الخن  ذ با ال  )

 (ذ مل المالحوثال شن  وا أي ااىت نمنت والمظنص ات. %53لوضحت الاتنئص لل )  -24
ثددددنء اللنمددددل ااقت ددددنهللي ) ال عدددد  والالطنلدددد ( أددددي معهللمدددد  األ ددددالنا التددددي هللألددددت المالحددددوثال  -25

(ذ ثمعانىتتمالأصمي  الت اا ذ با ال  %40اىت نمنت والمظنص اتذ ونل  با ال  )لذمشن    ا
ثددد  (ذ %34.3ذ با دددال  )أدددي الت تادددا الثنلدددلا دددعنط الاظدددن  والمشدددن    بدددهللاأه %(ذ 35.5)

(ذ والمشدددن    %31.3وبادددنء الهللولددد  المهللااددد  الحهللاثددد ذ با دددال  ) ذمان ددد   مشددد وع ام ددد  
(ذ أيمدن ثدنءت األ دالنا الم تالطد  %19.5بهللاأه هللى  الاظدن  أدي الت تادا الخدنمسذ با دال  )

النااتمدددنء ال ين ددديذ والم دددنلح الناتيددد ذ وم دددنا   ااتثدددن  اللدددن ذ ىذدددا التدددوالي أدددي الم اتدددا 
 الث ل األخا  .

ااىت ددددددنمنت  ليو مددددددل أددددددي ىددددددهلل  مشددددددن  تت المالحددددددوثال  ( مددددددل%47) والنلمعنبددددددل ل ثدددددده -26
قاددنىتت  الأاتددن مثدد هلل  ىددهلل  ل ددالنا لولتددنذبلددا  المانصضدد ذ لو المس ددهلل  لذاظددن ذ والمظددنص اتذ

ألات  ي ضذول لل ات  ث  (ذ %42با ال  ) ذت  ي  ح نالنت  ين ي  بال ال ذط  والملن ض 
نلتحاا ات دددمتالذى ميدد  لألحهللالألل الت طيدد  امو (ذ %38الت اادد  الددنلط ق ال ددذمي ذ با ددال  )

( مدددل %14.8حنلدددت اللدددنهللات والتعنلادددهلل هللول مشدددن    ) مدددن ذ(%32.3با دددال  ) ذوالتادددنقض
 المالحوثنت.
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 النتائج الخاصة بالدور السياسي لوسائل التصال كمصادر للمعلومات  (ه
الم ددددنهلل  ىذددددا  نأدددد  م ددددنهلل  اات ددددنا الشخ ددددي) األق بددددنء واأل ددددهللقنء والام ء( ت وقدددت -27

 بو  تن الم هلل  األواذ الني ح ا المالحوثال ىذا المشن    ال ين ي ذاات نلي  األخ ىذ 
ذتذاتددن ال ضددنئينت امخالن  دد  الل بيدد  أددي الت تاددا الثددنايذ بددوال (0.744بددوال ا ددبي قددهلل   )

 (.0.711(ذ والعاوات اليماي  الخن  ذ أي الت تاا الثنللذ بوال ا بي )0.719ا بي )
ذ ىذدددا اظا اتتدددن الح وميددد ذ مدددل حادددل أنىذيددد  وال دددح  اليمايددد  الخن ددد  ذادددواتت وقدددت الع -28

 هللو صن أي تح اا المالحوثال مل الشالنا ىذا المشن    ال ين ي .
حادل ثدنءت  دل  ذىذا ال دذو  ال ين دي لذمالحدوثالذو نئل امى   الح ومي تأثا  ضل   -29

مل العاواتذ وال ح  الح ومي ذ ىذا التوالي أي الم تبتال التن ل ذ واللنش  ذ أيمن ثنءت 
 ضل  هللو صن ال ين ي. بلا  ذ ممن يشا مناىنت أي الم تال  الثناي  ىش  ا
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 فروض الدراسة:ثانياا: نتائج اختبارات 

 ااات ادددتذذ و ذتذ ا دددول لالمالحدددوثال  بدددال تلددد ضبح دددنئين   هللالددد باثنبيددد   ا تالدددنطى قددد  وثدددوهلل  -1
اااتخنالددنت وأددي ااىت ددنمنت والمظددنص اتذ أددي ذ نل ين ددي  م ددنهلل  لذملذومددنتذ ومشن  تتم

 ذ باامن ا توثهلل صن  الل ق  أيمن اتلذق النلتل ض لإلناى ذ وال حنأ .ال ئن ي  المال   
 ذلذمدددددواهلل ال ين ددددددي بال تلدددددد ض المالحدددددوثال ذبح دددددنئين   هللالددددد باثنبيدددددد   ا تالدددددنطوثدددددوهلل ى قددددد    -2

 .ومشن  تت  ال ين ي  ذ المتلذع  النألحهللال ال ين ي  التي شتهللتتن اليملذوامخالن   
بدددال مانقشددد  المالحدددوثال لذعضدددنين والموضدددوىنت  ذبح دددنئين   هللالددد باثنبيددد   ا تالدددنطوثدددوهلل ى قددد   -3

 .ومشن  تت  ال ين ي  ذالال هللشتهللتتن  ال ين ي  التيالنألحهللال  ذالمت ذ ال ين ي 
ومشددن  تت  لمالحوثااال ين دداذهللى ا صتمن نام ددتوىبااذبح نئين   هللالدد باثنبيدد   ا تالددنطوثددوهلل ى قدد   -4

 ال ين ي .
تل ضددددت  لكددددل مدددددل الددددن و  وامانلذأيمدددددن اتلذعببددددال  هللالددددد  اح ددددنئينذوثددددوهلل أدددد وق ثوص  دددد   -5

نلددددددددددد  ل دددددددددددنلح  دددددددددددنل و  نل ين دددددددددددي ذ م دددددددددددنهلل  لذملذومنتذالتذ ا دددددددددددولذ ال دددددددددددح  والمث ت
 وامناى . لإلات اتذ أيمن اتلذق بتل ضت صن  ال  وق  ل  تظت ذوالنلمعنبل الن و 

ذمل حال تل ضتمذذ ح  اللم    النخت ف أئنتت بال المالحوثال بح نئين   وثوهلل أ وق هللال  -6
 ل نلح المالحوثال األكب   ان .  والمث ت  م هلل  لذملذومنت ال ين ي ذ ونل 

مدل حادل ملدهللا تل ضدت   ذواص  التلذيمديبدال المالحدوثال وأعدن  لم دتبح نئين   وثوهلل أ وق هللال  -7
 ل نلح نوي الم توى التلذيمي الم ت ه.  و نل نل  لإلات اتذ

مدل حادل ملدهللا  الشت يذ بال المالحوثال وأعن  لمت ا  الهللخلبح نئي   وثوهلل أ وق نات هللال  -8
 ذ ح  والمث تذ ونل  ل نلح نوي الهللخل الم ت ه.لتل ضت  

   مدل حادل هلل ثد  اىتمدنهللص  ىذدا  د ذبال الدن و  وامادنلذبح دنئين   وثوهلل أ وق ثوص  د  هللالد  -9
مددل ال ضددنئينت امخالن  دد  الل بيدد  واألثابيدد ذ ااات اددتذ ال ددح  الحابيدد  واألصذيدد ذ امناىددنت 

م نهلل  لذح وا ىذا الملذومنت المتلذع  النألحهللال ال ين دي  التدي وال ح  شا  اليماي ذ  
 شتهللتتن اليملذ و نل نل  ل نلح الن و .
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بال الم دتعذال والماتمادال  ين دين ذ مدل حادل هلل ثد  اىتمدنهللص  ىذدا ذبح دنئين   أ وق هللال  وثوهلل -10
ونل  ل دنلح  ذالعاوات اليماي  الخن   وال ح  الحابي  واألصذي ذ م نهلل  اات نا الثملي

 الماتماال  ين ين . 
 ال ين دي ذوأعن  لمت اد ي )الادوعذ بال المالحوثال مل حادل مشدن  تت ذبح نئين   وثوهلل أ وق هللال  -11

 والماتماال  ين ين . تمنء ال ين ي( ونل  ل نلح الن و ذااا
وأعن  لمت ا ات ال لذ الم توى التلذيميذ بال المالحوثال بح نئي   ىهلل  وثوهلل أ وق نات هللال  -12

 الهللخلذ مل حال م توى مشن  تت  ال ين ي .

 ثالثاا: توصيات الدراسة:

التدي يم دل ذ يعدهلل  الالنحدل مثموىد  مدل التو دينت ذالهلل ا د بلاتدن  تو ذتأي ضوء الاتنئص التي 
 يم لذأي مثددددددنا المشددددددن    ال ين ددددددي  لذشددددددالناذاليمايدددددد  اات ددددددناهللو  و ددددددنئل مددددددل خ لتددددددن ت لاددددددل 

 ى ضتن ىذا الاحو اآلتي:ت اي تنذو 

 : اليمنية تطوير األداء المهني لوسائل اإلعالملتوصيات  (أ
 الهللق  والم هللاقي  أيمن تاش   مل لخالن  وملذومنت  ين ي .  -1
ذ اللاددددددددهللا  ىددددددددل الوطايدددددددد  العضددددددددنينالشدددددددد نأي  والم ددددددددسولي أي طدددددددد   وملنلث  تمثددددددددل قددددددددي  -2

 ذالحابي ذ لو المنصبي  لو المانطعي .  األثاهللات
 ىددد ضو لاللنهللصدددنذ  وت  دددا  بتحذاذملطينتتدددنااصتمدددن  و  المحذيددد ذ نألحهللالمواكالددد  م دددتثهللات -3

 حولتن. مختذ  وثتنت الاظ  واآل اء 
وتوظادددد  اتنئثتددددن لتطددددو   الحددددول ا تع ددددنئي  ماهللاايدددد  والكت وايدددد  الشدددد ل هللو يذ  بثدددد اء -4

 .امى مي م توى خهللمنتتن 
 وأددق  سيدد  لتشدد  لي ذ والمس  ددي ذ والتاظيميدد ()ا الم وانتددهاامى م اللملتطددو   ماظومدد  -5

 وتهللاوا الملذومنت.ا تع لي  و نئل امى  ذ تلاا ح   و ذ ثهللاهلل بى مي 
ذ بدددهللا  ىدددل واا   امىدددد  ذ تتولا بهللا   وتاظدددي  شدددسول امىددد  صائ  وطايددد  م دددتعذ باشدددنء -6

يلمدددل ىذدددا توحادددهلل ثتدددوهلل و دددنئل امىددد   ال  دددمي  وضددده ماثدددنق شددد ف بى مدددي ثهللادددهللذ و 
 والحابي ذ والخن  ذ أي خهللم  ال نلح اللن .

   مي . بط ق قان  أضنئي  بخالن     -7
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 في تدعيم المشاركة السياسية للشباب: اليمنية تفعيل دور وسائل اإلعالملتوصيات  (ب
نل ين ددددي لكنأدددد  أئددددنت  أدددده م ددددتوى الوىيبلددددا  التوىيدددد  ال ين ددددي  التنهللأدددد تكثادددد  بدددد امص  -1

 المثتمهذ والتخذي ىل  ذبينت اللمل المو مي والمان النتي أي صنا المثنا.
امدنء -2 اللادهللا   ذوآلينتتدن الحضدن    ذالمالنهللئتدن ذثعنأد  المشدن    ال ين دي  الت  اا ىذدا شد س وا 

 والتط ف ال ين ي. ذىل ثعنأ  اللا 
اشددد  وتلا دددا ثعنأددد  المشدددن    ال ين دددي  من اتلذعبقيدددن  امناىدددنت المحذيددد  بدددهللو صنأيضددد و    -3

 األ  نف والمانطق الانئي . قنطايثمتو صن وخ و ن  ل
 المهللايددد  ال ين دددي  والحعدددوق  بتهللأاشددد  الدددوىي الدددنلحعوق ذمتخ   م حعن دددبوىي   ب دددهللا  -4

 .الم تالط  بتن
مشدن  تت  ال نىذد  والتأكادهللىذا لصميد   ذال ين دي التاميد   قضدنين بش ا  الشالنا أي مانقشد  -5

 .المثناصنا أي اللمذي  ال ين ي ذ وتشثيه مالنهلل تت  ولاشطتت  أي 
الحدوا   -تلا ا ثعنأد  الدواء واااتمدنءبلا  والوطاي ذ التنهللأ تكثا  ب امص التوىي  الهللااي ذ  -6

والتواأق ال ين ي وااثتمنىيذ لخذق بائ   ين ي  تت   النلاشنط والت نىلذ ومثتمه مهللاي 
 مل الش اك  المثتملي  المتكنمذ . بطن  اسمل العي  الح    والهلليمع اطي ذ أي

ن ددي والحابدديذ وخذددق  لي ىددن  ي ددناهلل اشدد  الددوىي الأصميدد  مشددن    المدد ل  أددي اللمددل ال ي  -7
 و هللى  مشن  تتن ال ين ي   عينهللي ذ وم شح ذ وانخال . 

ااصتمن  بتعهللي  ب امص بى مي  متخ   ذ ت دتتهللف تاميد  الملدن فذ والمتدن ات ال ين دي   -8
لهللى الا ء ىذا الم دتو ال )الم دنصيمي وال دذو ي( الأ دنلاا متايد  وأايد  احت اأيد  ت اىدي 

 ال  وق باات . 
بلدددا  النمضدددنأ لذتاظيمدددنت ال ين دددي  والحابي ااصتمدددن  اللددد ض وت  دددا  البددد امص ال ين دددي   -9

ىد ض امددننج انثحد  لذمشددن    ال ين ددي  لذشدالنا أددي هللوا ومثتملدنت هلليمع اطيدد  مختذ دد  
 وال ين ي أي ال هللان.الهلليمع اطي  أاتلا االتحوابتهللف اا ت نهلل  ماتن 

التثعادد  ال ين ددي مثددل توظادد  ال اددول امبهللاىيدد  التددي تحظددا المتناللدد  الثمتددو  أددي ىمذيدد   -10
 األأ   الع ا  ذ ال  شنت امى اي  .....ال . الهلل امنذ الم   ذ 
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مشاركة الشباب في العملية مجال دعمفي ة السياسيمؤسسات التنشئةدور تفعيل لتوصيات  (ج
 السياسية:

 : السياسيةاألحزاب

وخطد  ىمذتدن  ذال ين دي تنب امث وتحدهللالاثا ىذا التاظيمنت ال ين ي  والحابي  العين  بتطو   
ومددددل الخطددددوات واات ددددنليذ ال ين ا الالددددواقل الثهللاددددهلل  أددددي مت ا اتنلت ددددتوىالمت تح  سيدددد  بالتاظيمي ذ

 : اللمذي  التي يم ل اتخننصن أي صنا امطن  من اذي

لمشن    أي اتخنن واوالتا اني   المان ا العينهللي أي تولي  اتنح  ال     لكواهلل صن مل الشالنا -1
 . و ني  العينهللات ال امي الع ا ذ والحهلل مل  يط  و 

الخبددد ات   واهلل صدددن الشدددالنا تكثاددد  بددد امص التدددهلل  ا والتأصادددل ال ين دددي التدددي ت دددتتهللف بك دددنا -2
التحنل دددنت  والت دددنوض وبادددنءالتوا دددل التخطدددي  والتاظي ذ متدددن    ذال امددد والمتدددن ات العينهلليددد  

هللا   الحم ت  . وا 
 ذالادددهللوات دددواء لكدددنل نلددد  مدددل خددد ا اات دددنا المالنشددد مثل  التاظيمدددينلتوا دددل قاوات ت لادددل -3

مدددل خددد ا و دددنئل اات دددنا  ذ المدددستم ات والمت ثنادددنتذلووالحذعدددنت الاعنشدددي  ذوالمحنضددد ات
 الثمنصا ي.

 اثا ىذا الح وم  ممثذ  بواا   الت بي  والتلذي  العين  بد المؤسسات التعليمية: 

 مانصص محو األمي .التلذيمي ذو ضمل مع  ات المانصص  ذموضوىنت المشن    ال ين ي  بهلل اج -1
ذالكشددد ي ذ والم ددد حي ذ الثعنأيددد ذ وال  نضدددي ذ وشا صدددن أدددي توظاددد  مختذددد  األاشدددط  المهلل  ي  -2

توىيددد  الطذالددد  الحعدددوقت  وواثالدددنتت  ال ين ددد ذ وتلا دددا ثعنأددد  احتددد ا  الددد لي والددد لي اآلخددد  أدددي 
 ا و ت . 

تلا ا الممن  نت وال ذو ينتنل ين دي  ال دذيم  لدهللى بلا  تباي وهللى  وتشثيه المالنهلل ات التنهللأ  -3
ذ ىذدا م دتوى المدهللا  نتذلو المثدنلس الط بيد  أدي المدهللا س ااتخنالدنت الا ء والشدالنا مثدل:

ذ والتلددددنول مدددده واا   الشددددالنا وال  نضددددد ذ ااتخنالددددنت ب لمددددنل األط دددددنا ذو ددددنل المحنأظنت لو
 وشا صن مل الثتنت الملاا ذ أي صنا المثنا. 

ال ين ددي ل تحددنهللات الط بيدد  أددي الثنملددنتذ وتو دديه أدد ش المشددن    ال ين ددي   هللو ت لي لدد -4
 لذشالنا الثنملي. 
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 اللمل ىذا: واا   األوقنف وام شنهلل اثا ىذا ية: المؤسسات الدين

 ذالمثذدا الدنلعي  والم دنصي  الهللاايد  وااثتمنىيد  ذالدنلت  ااىذا توىيد  الادنس الثوامدهخطالنء  بلاا  -1
 . واحت ا  ال لي وال لي األخ  ذالتي تهللى  مالنهلل  الحوا  والتواأق المثتملي وال ين ي

 ل  تعطنا ال ين يذ والمانك نت ال ين ي .ماه ا تخهللا  الثوامه  مانب   -2
 ذوحددددددثت  ىذددددددا اشدددددد  قددددددي  الو ددددددطي  ذوالم شددددددهللال ذلذخطالددددددنء هللو  دددددد  تاظددددددي  هللو ات تهلل  بيدددددد  -3

المادنر ذالمدن ي دت  أدي تتائد  وابن ثعنأد  اللاد  والتطد ف واا صنا ذوالت نمح ذوااىتهللاال   
 لذممن    مختذ  األاشط  ال ين ي .  ذااثتمنىي الم ئ 

 :منظمات المجتمع المدني

بلدا  ألنلينتتن التنهللأد لاشدطتتنو  تكثاد  ذأدي المثدنا ال ين دي اثا ىذا الماظمنت المهللاي  اللنمذد 
مشددن    واللمددل ىذددا هللىدد  الشددالناذ والمثتمدده ىمومن ذتلا ددا ثعنأدد  المشددن    ال ين ددي  أددي لو ددنط 

 .وخ و ن  أي المانطق ال   ي  ذ عينهللي ذ وم شح ذ وانخال ذالم ل  أي الحين  ال ين ي 
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 ما تثيره الدراسة من أفكار لبحوث ودراسات مستقبلية:رابعاا: 

 هلل ا   تتانوا هللو  العاوات اليماا  الخن   والح ومي  أي تهللىي  المشن    ال ين ي  لذشالنا.  -1
هلل ا دددد  هللو  البدددد امص ال ين ددددي  أددددي العاددددوات اليمايدددد  الح وميدددد  والخن دددد  أددددي تشدددد ال ثعنأدددد   -2

 المشن    ال ين ي  لذشالنا. 
 هلل ا   هللو  ال حنأ  اليماي  المطبوى  واالكت واي  أي تامي  الوىي ال ين ي لذشالنا اليماي.  -3
هلل ا   تتادنوا واقده المشدن    ال ين دي  لذمد ل  اليمايد  وهللو  و دنئل امىد   المحذيد  أدي تدهللىي   -4

 صن  المشن   .
 هلل ا   تتانوا هللو  امناىنت اليماي  اللنم  والمحذي  أي تح اا الشالنا ىذىنلمشن    ال ين ي .  -5
 هلل ا   هللو  امى   الت نىذي أي تهللىي  المشن    ال ين ي  لذشالنا.  -6
أددددي تشدددد ال ملددددن ف واتثنصددددنت الشددددالنا احددددو قضددددنين  ذهلل ا دددد  تتاددددنوا هللو  امىدددد   اليماددددي -7

 ا مشن  تت  ال ين ي .اا    ال ين يذ وتأثا  نل  ىذ
 هلل ا   تأثا  الت طي  امخالن    لذعاوات ال ضنئي  الل بي  ىذا ال ذو  ال ين ي لذشالنا.  -8
 هلل ا   الل ق  بال تل ض الشالنا اليماي لذمنهلل  امخالن    التذ ا واي  ومشن  تت  ال ين ي .  -9
 ل ين ي .هلل ا   اىتمنهلل الشالنا اليماي ىذا و نئل امى   لثانء حهللول األامنت ا -10
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 : ةـــــالمراجع العربي

 :أولا: الرسائل العلمية

هلل ا ددد  ىذدددا طددد ا  -لبدددو ال تدددو  ىبدددهلل الحمادددهلل قادددهللال: "المشدددن    ال ين دددي  لذشدددالنا الثدددنملي -1
 (. 2003)ثنمل  الماوأي :  ذي  اآلهللااذ  رسالة ماجستير غير منشورةثنمل  الماوأي "ذ 

لحمهلل ىذي ى  عنت: "هللو  التذ ا ول األ هللاي أي توىي  الشالنا لثانء اااتخنالنت الب لمناي  ىن   -2
) ىّمددنل: ثنملدد  الشدد ق األو دد  لذهلل ا ددنت اللذيددنذ  رســالة ماجســتير غيــر منشــورة"ذ 2007

 (. 2008 ذي  اللذو  اما ناي ذ 
رســالة ماجســتير " 2000- 1990"المشددن    ال ين ددي  لذمدد ل  اليمايدد  آمددنا ىبددهلل   ث ددن :   -3

ذ )العددنص  : ملتددهلل الالحدول والهلل ا ددنت الل بيد ذ ق دد  الالحدول والهلل ا ددنت ال ين ددي  غيـر منشــورة
2004 ) 

لأدددد اهلل بهلل ا   لمادددد    ددددما  طدددده: "هللو  العاددددوات التذ ا وايدددد  الم دددد    الح وميدددد  والخن دددد  أددددي -4
رســالة دكتــوراه المثتمدده الم دد ي لماددنر ح  دد  الدد لي وتددأثا  نلدد  ىذددا مشددن  تت  ال ين ددي "ذ 

 ( 2005)ثنمل  العنص  :  ذي  امى  ذ  غير منشورة
هلل ا دددد  تحذاذيدددد   -لميمدددده محمددددهلل ىمدددد ال: "هللو  ال ددددحنأ  الحابيدددد  أددددي المشددددن    ال ين ددددي    -5

 ( 1999لماين: ق   امى   )ثنمل  ا رسالة دكتوراه غير منشورةوماهللااي "ذ 
رســـالة بيمدددنل ادددو  الدددهللال الشدددنمي: "هللو  التذ ا دددول أدددي التاشدددئ  ال ين دددي  لذط دددل الم ددد ي"   -6

 ( 2001)ثنمل  العنص  :  ذي  ااقت نهلل واللذو  ال ين ي ذ  دكتوراه غير منشورة
- 1991بذعدديس لحمددهلل لبددو ل دداله: "األحددااا ال ين ددي  والتحددوا الددهلليمع اطي أددي الدديمل مددل   -7

 ( 2003"   نل  هلل تو ا  شا  ماشو   )ثنمل  العنص  :  ذي  ااقت نهلل واللذو  ال ين ي  2001
حاددنل محمددهلل او دد :" هللو  المددنهلل  امخالن  دد  التذ ا وايدد  أددي تددهللىي  م تددو  المشددن    ال ين ددي    -8

)ثنملدد  العددنص  :  ذيدد  امىدد  ذ  رســالة ماجســتير غيــر منشــورةلددهللى شددالنا العددنص   الكبدد ى"ذ 
1996)  

" 2005-1991 ددلاهلل محمددهلل اللثمددي: "التاشددئ  ال ين ددي  أددي هللولدد  الكو ددت خدد ا ال تدد   مددل -9
 ( 2007)ثنمل  العنص  :  ذي  ااقت نهلل واللذو  ال ين ي ذ  رسالة ماجستير غير منشورة
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 دد ن محمددوهلل ىثمددنل: "هللو  قاددن  الااددل امخالن  دد  أددي ت تاددا لولويددنت العضددنين ال ين ددي  لددهللى  -10
ــر منشــورةملددنت" ىاادد  مددل طذالدد  الثن )ثنملدد  العددنص  :  ذيدد  امىدد  ذ  رســالة ماجســتير غي

2002 ) 
ىبددهلل الح ددي  ىبددهلل   م ددن  : " هللو  و ددنئل امىدد   أددي تكددو ل الددوىي ال ين ددي لددهللى الشددالنا  -11

رســالة ماجســتير غيــر منشــورة هلل ا دد  ماهللاايدد  ىذددا طدد ا الثنملددنت اليمايدد "ذ  -الثددنملي 
 ( 2009ت الل بي ذ ق   الهلل ا نت امى مي ذ )العنص  : ملتهلل الالحول والهلل ا ن

ىدد ء ىبددهلل المثاددهلل الشددنمي: "هللو  الخطددنا الددهللااي أددي و ددنئل اات ددنا أددي تشدد ال اتثنصددنت  -12
)ثنملد  العدنص  :  ذيد   رسالة دكتوراه غيـر منشـورةالشالنا الم  ي احو العضنين ال ين دي "ذ 

 ( 2004امى  ذ 
ي م دد  الددنلتل ض لذمددواهلل ال ين ددي  أددي ال اهللاددو ىذددي  دداهلل ىذددا: "ى قدد  اااتمددنء الحابددي أدد  -13

)ثنملددد  ا ددداوط:  ذيددد  اآلهللااذ ق ددد  امىددد  ذ  رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورةالتذ ا دددول "ذ 
2002 ) 

رســالة " 2003 -1997أدساهلل ح دل صالدده: "ال دحنأ  الحابيد  اليمايدد  وىمذيد  التاشددئ  ال ين دي  -14
 ( 2008قت نهللذ )ثنمل   النء:  ذي  التثن   واا ماجستير غير منشورة

لميددنء محمددوهلل  دداهلل: "بهلل ا  الشددالنا لذواقدده ال ين ددي هلل ا دد  تطبيعيدد  ىذددا لخالددن  التذ ا دددول"ذ   -15
 ( 1999)ثنمل  العنص  :  ذي  امى  ذ  رسالة دكتوراه غير منشورة

مثاددددا حددددنا  الشددددما ي: " هللو  بدددد امص الدددد لي أددددي ال ضددددنئينت امخالن  دددد  الل بيدددد  أددددي تددددهللىي   -16
)ثنمل  العنص  :  ذي   رسالة دكتوراه غير منشورةى ط ا الثنملنت"ذ المشن    ال ين ي  لهلل

 (. 2011امى  ذ 
محمددددهلل  ضددددن حباددددا: "ى قدددد  التلدددد ض لذ ددددحنأ  المطبوىدددد  وامات ااددددت الم ددددتوى المل أدددد    -17

)ثنملدد  العددنص  :  ذيدد  امىدد  ذ  رســالة ماجســتير غيــر منشــورةال ين ددي  لذشددالنا الم دد ي"ذ 
2007 ) 

ذي: " هللو  العادوات ال ضدنئي  الكو تيد  الخن د  أدي تشد ال الد لي ال ين دي محمهلل  ذطنل ال ض -18
)ثنمل  الش ق األو   لذهلل ا نت اللذين:  ذي   رسالة ماجستير غير منشورةلذمواطل الكو تي" 

 ( 2010امى  ذ 
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محمهلل ىبهلل الوصنا ال عيه: " الل ق  بال ااىتمدنهلل ىذدا العادوات ال ضدنئي  وم دتوينت المل أد    -19
)ثنملد  العدنص  : رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة وضوىنت امخالن    أدي المثتمده اليمادي"ذ النلم

 ( 2002 ذي  امى  ذ 
محمددهلل ىبددهلل الوصددنا ال عيدده: "هللو  التذ ا ددول اليماددي أددي تاو ددهلل الشددالنا النلملذومددنت ال ين ددي "ذ   -20

 (  1997)ثنمل  العنص  :  ذي  امى  ذ  رسالة ماجستير غير منشورة
رسالة ماجستير غيـر  انهللي  م ط ا الم  ي: هللو  اات نا أي المشن    ال ين ي  لذمد ل ذ  -21

 ( 2000)ثنمل  العنص  :  ذي  امى   منشورة 
ان ددد  محمدددوهلل شدددا : " هللو  ماظمدددنت المثتمددده المدددهللاي أدددي تلا دددا المشدددن    ال ين دددي  أدددي  -22

  الهلل ا دددنت اللذيدددنذ )ثنملددد  الاثدددن  الوطايددد :  ذيددد رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورةأذ دددطال" 
2008 ) 

 ثانياا: الــدوريــات:

 -ببدد اصي  أدد ج لبددو المثددهلل: " اىتمددنهلل الشددالنا الثددنملي ىذددا و ددنئل امىدد   لثاددنء األامددنت   -23
(ذ 2(ذ اللدهللهلل )7المثذدهلل ) المجلة المصرية لبحوث الرأي العاملام  ت ثا ات هللصا امونثن "ذ 

 . 125 – 59ذ ش ش 2006هللي مب  -اوااو
لمددناي ىمدد  الح ددااي: "هللو  البددد امص ال ين ددي  أددي العاددوات الم ددد    المحذيدد  أددي تشددد ال   -24

ذ المجلــة المصــرية لبحــوث الــرأي العــام الثن  دد "ذاألحددهللال  الدد لي اللددن  لددهللى الاخالدد  تثددن 
 . 474 -451ذ ش ش 2006اوااو  -(ذ اانا 2(ذ اللهللهلل )7المثذهلل )

 ل  الم ددد    وهللو  امىددد   أدددي ت لادددل صدددن  لماددد  محمدددهلل اللالن دددي: "المشدددن    ال ين دددي  لذمددد -25
(ذ 1(ذ اللدهللهلل )2المثذدهلل ) المجلـة المصـرية لبحـوث الـرأي العـامهلل ا د  ماهللاايد "ذ  -المشن   

 . 70 -1ذ ش ش 2001من س  -اانا 
لميمدده محمددهلل ىمدد ال: "هللو  و ددنئل امىدد   أددي مشددن    المدد ل  أددي اللمددل ال ين ددي هلل ا دد    -26

ذ ش ش 2001اوااددو  -( اب  ددل11ذ اللددهللهلل )ث اإلعــالمالمجلــة المصــرية لبحــو ماهللاايدد " 
211- 273 . 
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بيمدددنل المددددنل ثملدددد : "تدددأثا  الت طيدددد  امى ميدددد  لمثذددددس الشدددلا ىذددددا  ددددو ته النصايدددد    -27
ــة المصــرية هلل ا دد  ماهللاايدد "ذ  -واال ن ددنتتن ىذددا المشددن    أددي اااتخنالددنت الب لمنايدد  المجل

 . 283 -229ذ ش ش 2001من س  - (اانا1(ذ اللهللهلل )2ذ المثذهلل )لبحوث الرأي العام
هلل ا دد  ماهللاايدد   -بااددنس لبددو او دد : "الددوىي ال ين ددي واااتخددنبي لددهللى طدد ا الثنملددنت   -28

(ذ 2ذ المثذددهلل )المجلــة المصــرية لبحــوث الـرأي العــامىذدا ىااد  مددل طد ا ثنملدد  العدنص  " 
 . 122 -71ذ ش ش 2001من س  -(ذ اانا 1اللهللهلل )

الشن  ىبهلل ال حمل مطت : "التمنس الشالنا الثنملي امى مي اليماي لم نهلل  الملذومنت   -29
ذ ش ش 2011(ذ مدددناو 7ذ اللدددهللهلل )المجلـــة العربيـــة لإلعـــالم والتصـــاللثادددنء األامدددنت"ذ 

189- 234 . 
الشددددن  ىبددددهلل الدددد حمل مطتدددد : "تطددددو   الملنلثدددد  امى ميدددد  لذت ددددهللي لذحددددواهللل اا صنبيدددد    -30

هلل ا دد  م ددحي   -التناللدد  لذددهللوا األىضددنء بثتددنا بناىدد  وتذ ا ددول الخذدداص الددنلعاوات ال  ددمي  
( 26ذ اللهللهلل )سلسلة بحوث ودراسات إذاعية وتلفزيونية ىذا الخب اء والعنئمال النات نا"ذ

 . 189 -1(ذ ش ش 2012)ال  نض: ثتنا بناى  وتذ ا ول الخذاصذ 
 -  ال ين دي  لدهللى قدنهلل  الد ليثمنا ىبهلل اللظي  لحمهلل: "هللو  ال حنأ  الم     أدي المشدن   -31

امددددونج  بطددددن    أددددي2000هلل ا دددد  ماهللاايدددد  الددددنلتطباق ىذددددا ااتخنالددددنت مثذددددس الشددددلا ىددددن 
(ذ اللددهللهلل 2ذ المثذددهلل )المجلــة المصــرية لبحــوث الــرأي العــام ااىتمدنهلل ىذددا و ددنئل امىد  "ذ

 .227-161ذ ش ش2001من س -(ذ اانا 1)
ات ات( وى قته بهلل ث  الدوىي ال ين دي لدهللى حانل ثااهلل: "تكاولوثين اات نا الت نىذي )ام  -32

هلل ا دد  ماهللاايدد  ىذددا طدد ا الثنملددنت الخن دد  الم دد   "ذ  -طدد ا الثنملددنت الم دد ي 
 . 72-1ذ ش ش 2003من س -(.اانا 18ذ اللهللهلل )المجلة المصرية لبحوث اإلعالم

خنلدددهلل ال دددوأي وىذدددا الب  تدددي: "م دددنهلل  ملذومدددنت الشدددالنا اليمادددي لمتناللددد  لخالدددن  ثدددو ات   -33
ذ ش 2012اواادو  -(ذ اب  دل45ذ اللدهللهلل )مجلـة شـؤون العصـر ال بيه الل بدي وتطو اتتدن"ذ

 . 46 -17ش 
خنلددددهلل شددددلالنل: "هللو  ال ددددح  ال ذ ددددطااي  أددددي ااتخنالددددنت المثذددددس التشدددد  لي ال ذ ددددطااي   -34

 -1ذ ش ش 2008(ذ اواادددو 2(ذ اللدددهللهلل )12المثذدددهلل ) مجلـــة جامعـــة األقصـــى،الثدددناي"ذ 
22 . 
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ىتمنهلل الثمتو  الم  ي ىذا و نئل امى   اكت نا الملذومدنت  ألت ىن ف الضاله:" ا   -35
 -(ذ اكتدددوب 58ذ اللدددهللهلل )المجلـــة المصـــرية لبحـــوث اإلعـــالمىدددل لامددد  لا ذدددوااا الطادددو "ذ 

 . 199 -125ذ ش ش 2007هللي مب 
 ددلهلل بدددل  دددلوهلل آا  دددلوهلل: "تدددأثا  قدددنهلل  الددد لي ىذدددا المشدددن    ال ين دددي  والشدددلبي  واختيدددن    -36

 ددددحي  للاادددد  مددددل ثمتددددو  الاددددنخبال أددددي ااتخنالددددنت المثذددددس البذددددهللي هلل ا دددد  م -الم شددددحال
 -13ذ ش ش 2011(ذ مددناو 7ذ اللددهللهلل )المجلــة العربيــة لإلعــالم والتصــالالنل  ددنض"ذ 

54 . 
شدديمنء نو ال عددن : " الل قدد  بددال التلدد ض لذمددواهلل امخالن  دد  أددي التذ ا ددول وم ددتوى الك ددنء    -37

(ذ اللدهللهلل 7ذ المثذهلل )مصرية لبحوث الرأي العامالمجلة الال ين ي  لهللى الثمتو  الم  ي"ذ 
 . 565 -497ذ ش ش 2005هللي مب   -(ذ اوااو2)

 ددد ن أدددواي: "تدددأثا   دددل مدددل اات دددنا الثمدددنصا ي والشخ دددي ىذدددا اااتمدددنءات الحابيددد    -38
والمشددن    ال ين ددي  لطدد ا الثنملددنت الم دد    الددنلتطباق ىذددا اااتخنالددنت المحذيدد  بب  ددل 

ذ ش ش 2008اواادو  -(ذ بب  دل 30ذ اللدهللهلل )ة لبحوث اإلعـالمالمجلة المصري "ذ2008
191- 299 . 

طدده اثددد  ولادددو  الدد واس: "الل قددد  بدددال تلدد ض الشدددالنا اللمدددناي لو ددنئل امىددد   الثهللادددهلل    -39
مجلــة هلل ا دد  ماهللاايدد  ىذددا ىاادد  مددل م ددتخهللمي ااات اددت"ذ  -وم ددتوى المل أدد  ال ين ددي  

 . 86-46ش ش ذ 2011( 4اللهللهلل ) ُىمنلذ ذدفاتر القانون 
هلل ا دد   -ىبددهلل الثددواهلل  ددلاهلل  بيدده: "المددهللوانت  ددأهللا  ات ددنا ت ددنىذي أددي المشددن    ال ين ددي   -40

اواادددو  –(ذ اادددنا  1(ذ اللدددهللهلل )9ذ المثذدددهلل )المجلـــة المصـــرية لبحـــوث الـــرأي العـــامتحذاذيددد " 
 . 393 -245ذ ش ش 2008

الم توى المل أ  الأام  ىبهلل اللا ا ال اهلل ىبهلل اللا ا: " التل ض لذ ح  الم     وى قته  -41
(ذ اللددهللهلل 10ذ المثذددهلل )المجلــة المصــرية لبحــوث الــرأي العــام الميددن  لددهللى ىاادد  مددل العدد اء"ذ

 .436 -371ذ ش ش 2011هللي مب   -(ذ اولاو4)
 -ىبددهلل   يحاددا الددا ل:" هللو  و ددنئل اات ددنا أددي هللىدد  المشددن    ال ين ددي  لذمدد ل  اليمايدد   -42

 . 415 -323ذ ش ش 2006(ذ اانا  82ذ اللهللهلل )مجلة دراسات يمنيةهلل ا   ماهللااي "ذ 
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هلل ا دددد   -ىبددددهلل المثاددددهلل اللدددداا  وصنهلليددددن  ددددنتبي: " اتثنصددددنت األ هللااددددال احددددو األهللاء امى مددددي -43
ش ش  2010(ذ مددددن س 4(ذ اللددددهللهلل )26ذ المثذددددهلل )مجلــــة جامعــــة دمشــــقا ددددتط ىي " 

589- 645. 
ا ددتخهللامتن وااىتمددنهلل  محمددهلل ىبددهلل الوصددنا ال عيدده: "ى قدد  ال دد و  اليمايدد  بو ددنئل اات ددنا -44

ذ اللدهللهلل المجلة العربيـة لإلعـالم والتصـال ىذاتن  م نهلل  لذملذومنت خ ا شت   مضنل"ذ
 . 218 -189ذ ش ش 2008(ذ مناو 3)

محمددهلل ىبددهلل الوصددنا ال عيدده: "معددهللا  اىتمددنهلل الشددالنا الثددنملي اليماددي ىذددا و ددنئل اات ددنا  -45
هلل ا ددد  م دددحي  أدددي لامددد  ال  دددو   – م دددنهلل  لذملذومدددنت حدددوا األامدددنت الهللوليددد  الطن ئددد  

ذ ش 2007(ذ مددناو 2ذ اللددهللهلل )المجلــة العربيــة لإلعــالم والتصــالالم ددائ  لذابددي محمددهلل "ذ 
 . 70 -12ش 

والعضدنين األحدهللال  محموهلل لحمهلل ما هلل: "اىتمنهلل الم اصعال ىذدا العادوات امخالن  د  أدي متناللد  -46
 -(ذ اواادددددو2ذ اللدددددهللهلل)(7ذ المثذدددددهلل )المجلـــــة المصـــــرية لبحـــــوث الـــــرأي العـــــامال ين دددددي "ذ 

 . 235 -169ذ ش ش 2005هللي مب 
محمددوهلل محمددهلل الشددنمي: "م ددتوى المشددن    ال ين ددي  لددهللى الشددالنا الثددنملي ال ذ ددطااي أددي  -47

مجلــة الجامعــة ذ هلل ا دد  ماهللاايدد  ىذددا ىاادد  مددل طدد ا ثنملدد  األق ددا" -ى دد  اللولمدد  
           ذ2011ادددددددددو ( اوا2( اللدددددددددهللهلل )19ذ  ذ دددددددددذ  الهلل ا دددددددددنت ااا دددددددددناي  المثذدددددددددهلل )الســـــــــالمية

 . 1277 -1237 ش ش
متددن الط ابيشددي وىبدددهلل اللا ددا ال دداهلل: "تدددأثا  التلدد ض لذعاددوات ال ضدددنئي  الل بيدد  امخالن  ددد    -48

المجلـة المصـرية لبحـوث الـرأي  هلل ا د  ماهللاايد  "ذ-ىذا الثعنأ  ال ين ي  لذثمتدو  الم د ي 
 . 229 -191ذ ش ش 2005هللي مب   -(ذ اوااو2(ذ اللهللهلل)5ذ المثذهلل )العام

صالده لمدال شدنصال: "اىتمدنهلل الشدالنا الثدنملي ىذدا الموقده امناىيد  والتذ ا وايد  املكت وايد    -49
(ذ 7ذ المثذددهلل )المجلــة المصــرية لبحــوث الــرأي العــاملذح ددوا ىذددا الملذومددنت ال ين ددي "ذ 

 . 249 -181ذ ش ش 2006اوااو -(ذ اانا 1اللهللهلل )
صو هللا م ط ا: "ا تط ع ىاا  مل الاخال  ال ين ي  وامى مي  حدوا الت طيد  التذ ا وايد    -50

(ذ 2ذ المثذدهلل )المجلـة المصـرية لبحـوث الـرأي العـام" 2000ااتخنالنت مثذس الشدلا للدن 
 . 283 -123ذ ش ش 2001من س  -(ذ اانا 1اللهللهلل )
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مجلــة وهلليدده محمددهلل اللاىدداي: " هللو  امىدد   أددي تشدد ال الددوىي ال ين ددي لذشددالنا اليماددي"ذ   -51
 .52 -5ذ ش ش 2008هللي مب   -(ذ اكتوب 31ذ اللهللهلل )شؤون العصر

وأددددنء ىبددددهلل الخددددنلق ثدددد وت: " اىتمددددنهلل الثمتددددو  الم دددد ي ىذددددا التذ ا ددددول الم دددد ي لثاددددنء   -52
ذ اللدددهللهلل مصـــرية لبحـــوث اإلعـــالمالمجلـــة ال األامدددنتذ الدددنلتطباق ىذدددا حدددنهللل شددد   الشدددا "ذ

 . 516 -479ذ ش ش 2006من س  -(ذ اانا 26)
ولاددددهلل الاثددددن : " الو ددددنئ  المتلددددهللهلل  الددددنلمواقه ال ددددح ي  االكت وايدددد  وى قتتددددن بممددددهللاهلل طذالدددد   -53

المجلــة المصــرية  هلل ا دد  ماهللاايدد "ذ -ااددنا  الم دد    25امىدد   النلملذومددنت حددوا لحددهللال 
 -301ذ ش ش 2011هللي ددمب   -( اولاددو4ذ اللددهللهلل )(10ذ المثذددهلل )لبحــوث الــرأي العــام

370. 
ولاددهلل أددتح   ب  ددنت: "اىتمددنهلل الشددالنا الثددنملي الكددو تي ىذددا و ددنئل امىدد   أددي المل أدد    -54

مددن س  -(ذ ااددنا 18اللددهللهلل ) المجلــة المصــرية لبحــوث اإلعــالم النلعضددنين الل بيدد  والهللوليدد "ذ
 . 127-73ذ ش ش 2003

 مجلـة العلـوم الجتماعيـةلمشدن    ال ين دي  أدي الكو دت"ذ او   شذو  و دنت  ل مدن اد : "ا  -55
 -10ش ش (1997( 4( اللدددهللهلل )25)ثنملددد  الكو دددت: مثذدددس الاشددد  اللذمددديذ المثذدددهلل )

30 . 

 :ثالثاا: الـكـتـب
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The relationship of interacting youth to the resources of 

information and Political Participation 

This study is aimed to know the relationship of interacting 

youth to communication tool as a resource of information and their 

political participation and put it in action in different strikes and 

various revolutions in 2011. Also, in the early presidential election 

that made in 21st of Feb in 2012. 

This study relayed on the main depending on the media tools 

theory and the  sample survey science . as a result,in Sana'a and Aden 

on a random sample of 600 using questionnaire form 

The study reached a number of important results: 

- The raise of respondents watching TV on a regular basis by 

72.7 % while more than half of the respondents to the radio 

an press have irregularly While 40.3% use no internet. -The 

raise of the level of political attention by the respondents in 

both communication and personal .  

- Arab News Channels had a high position for youths to receive 

their information regarding the political events witnessed in 

Yemen ranked second in media sources affecting the political 

behavior for youths.  

- The personal communication preceded the communication 

resources for encouraging youths to take part in political 

process. The results showed that the Yemeni private media 

channels and newspapers have indicated superiority of state 



b 
 

channels and newspapers for receiving news reliably and 

pushing youths to participate politically.  

- The raise of youth's level in the sit-ins and demonstrations 

reaching the rate of 53% for many reasons on top of which 

poverty and unemployment as well as the overthrow of the 

regime and in return, around 47% stated that their non-

participation in that was for their conviction that it was only 

apolitical struggle between the power and the opposition and 

they preferred to do the change peacefully.  

-  

- the existence of a positive connection relationship between 

the respondents and television and internet and their political 

participation. 
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 أخي الشاب / أختي الشابة

 السلام عليكم ورحمة هللا وبركاته..

إلاااى دراساااة العالقاااة باااين باااين ياااديك اساااتبيام علماااي لرساااالة ماجساااتير فاااي اإلعاااالم، تهااادو 

تعاااااارض الشااااااباب لوسااااااائل ا التصااااااال كمصااااااادر لسااااااتقاء المعلومااااااات، ومشاااااااركتهم 

 السياسية، في العتصامات والمظاهرات، النتةابات الرئاسية المبكرة.

 للبحث العلمي. المرجو تكرمك باإلجابة على جميل أسدلة الستبيام خدمةً 

  اكراً ومقدراً تعاونك ؛؛؛

 الباحث

 معدل تعرحك لوسائل التصال التالية كمصادر للحصول على المعلومات بصفة عامة ؟ما  (1س

 م
 معدل التعرض

 وسائل ال
 ً ً  دائما  أحيانا

ل 

 أتعرض

    مشاهدة التلفزيوم  -1

    تصفب اإلنترنر  -2

    الستماع لإلذاعة  -3

    قراءة الصحر والم الت  -4

 القلايا واألحداث السياسية من حولك ؟  بمتابعةمد  اهتمامك الشةصي ما   (2س

 مهااااااتم جااااااداًً   -
 

)         ( 

 )         ( مهتم إلى حد ما   -

 غياااااااار مهااااااااتم   -

 

)         ( 
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ما معدل متابعتك لما نشرته وسائل التصال من أخبار ومعلومات عن األحداث السياسية التي  هدتها الايمن؟  (3س

 المبكرة( الرئاسية العتصامات والمظاهرات، النتةابات)

ً )         ــــدائم - ا

) 

 أحياناً )          ( -

 

         )         ل  -

) 
 

 (أهميتها لديك بحسا 5-1؟ )فلالً رتبها من تابعر من خاللها تلك األحداث ةمصادر مما يلي أهم خمس حدد (4س

الفلائيـــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـات اليمنيـــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـة  -

...................................................................................................................... 

(

        

)

 

 اإلخباريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الفلائيـــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـات -

 ....................................................العربيــــة.................................................

(

        

)

 

األجنبيااااااااااااااااااااااااااة )الناطقااااااااااااااااااااااااااة بالعربيااااااااااااااااااااااااااة(  اإلخباريااااااااااااااااااااااااااة الفلااااااااااااااااااااااااااائيات -

................................................................... 

(

        

)

 

 بكـــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـة اإلنترنـــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر  -

............................................................................................................................. 

(

        

)
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 اليمنياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة اإلذاعـــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـات -

............................................................................................................................. 

(

        

)

 

الصحـــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر اليمنيـــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـة  -

.......................................................................................................................... 

(

        

)

 

غيـــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر  اإلذاعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات -

................................................اليمنيـــاااـة...................................................................

. 

الةدمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة اإلخباريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة عباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار الموباياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال   -

....................................................................................................... 

 والندوات مصادر التصال الشةصي  كاألصدقاء واألقرباء، م الب القات، الجتماعات  -

(

        

)

 

(

        

)

 

(

        

)
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 -مااا معاادل نقا ااك ماال األخاارين حااول مااا  ااهدته الاابالد ماان أحااداث سياسااية )العتصااامات والمظاااهرات (5س

 النتةابات الرئاسية المبكرة؟

ً )         ــــدائم - ا

) 

 أحياناً )          ( -

 

         )         ل  -

) 

 7أنتقل س

 

 األحداث؟ )يمكن اختيار أكسر من بديل(. في الغالا مل من تناقشر بشام تلك (6س

مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال أفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراد   -1

 ................................................أسرتي...........................................................

       (

) 

أصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادقائي مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال   -2

 ..............................وزمالئي.................................................................
       (

) 

أعلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء وقيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادات ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال   -3

 ............................حزبي...............................................................
       (

) 

)        ...............................الشةصيات الجتماعية والدينية ......................................مل   -4

) 

)        .............القات ................................................................ م البالمتواجدين في مل   -5

) 

)        .................................................................... النترنرعبر  السياسيين مل النشطاء   -6

) 

أخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار    -7

 ......................................................تذكر..........................................................

       (

) 

 ،أهام لاالث وساائل اتصاالية تابعار مان خاللهاا أحاداث العتصاامات والمظااهرات بالسامأذكار من فلالك   (7س

 النتةابات الرئاسية المبكرة؟ )رتبها بحسا تفليلك لها(.

 أهـــــــــــم الوسائـــــــــل  وسائل التصال
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 من الفلائيات اليمنية الحكومية
1- .........................................   ..2-.........................................    ..3-
 ل يوجد )    ( -4..  .........................................

 من الفلائيات اليمنية الةاصـــــة
1-     ...........................................2-      ...........................................3-

 ل يوجد )    ( -4...........................................    

من الفلائيات اإلخبارية غير 

 اليمنية
1-     ...........................................2-      ...........................................3-

 يوجد )    ( ل -4...........................................    

 من المواقل اإلخبارية اليمنيـــــــة
1-     ...........................................2-      ...........................................3-

 ل يوجد )    ( -4...........................................    

 من المواقل اإلخبارية غير اليمنيـــة
1-     ...........................................2-      ...........................................3-

 ل يوجد )    ( -4...........................................    

 من اإلذاعــــــات اليمنيـــــــــــة
1-     ...........................................2-      ...........................................3-

 ل يوجد )    ( -4...........................................    

 من اإلذاعــــــات غير اليمنيــــــة
1-     ...........................................2-      ...........................................3-

 ل يوجد )    ( -4...........................................    

 من الصحــــــر اليمنيـــــــــة
1-     ...........................................2-      ...........................................3-

 يوجد )    (ل  -4...........................................    

 ة ـــــمن الصحــر غـــير اليمني
1-     ...........................................2-      ...........................................3-

 ل يوجد )    ( -4...........................................    

من الةدمات اإلخبارية عبر 

 الموبايــل

1- ...    ........................................2-      ...........................................3-
 ل يوجد )    ( -4...........................................    

مصاااادر التصاااال الشةصاااي مسااال 

النااااادوات  –األقربااااااء واألصااااادقاء

 مقايل القات –والجتماعات

 أهم المصادر 

1- .........................................    ..2-.........................................     ..3-
 ل يوجد )    ( -4..    .........................................

المحلياااة المصاااادر التالياااة للحصاااول علاااى المعلوماااات المتعلقاااة باألحاااداث السياساااية ماااا درجاااة اعتمااااد  علاااى ( 8س

 )العتصامات والمظاهرات، النتةابات الرئاسية المبكرة(

 م
 درجة العتماد

 المصادر

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منةفلة

ل اعتمد 

 عليها
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     الفلائيات اليمنية الحكومية   -1

     الفلائيات اليمنية الةاصة   -2

     الفلائيات العربية اإلخبارية  -3

     األجنبية )الناطقة بالعربية(الفلائيات   -4

      بكـــــــة اإلنترنـــــر  -5

     اإلذاعــــات اليمنيـــــــة  -6

     اإلذاعات غــــير اليمنيــــة  -7

     الةدمة اإلخبارية عبر الموبايل  -8

     الصحر اليمنية الحكومية  -9

     الصحر اليمنية الحزبية  -10

     الصحر اليمنية  األهلية  -11

     الصحر غير اليمنيـــــــة  -12

     واألقرباء األصدقـــــاء والزمــــــــالء  -13

     والمقايل النــــــدوات والجتماعــــات  -14
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حاول األحاداث السياساية التاي  اهدتها الايمن؟   اعتمااد  علاى مصاادر بعينهاللحصاول علاى المعلومااتما أسباب  ( 9س

 )يمكن اختيار اكسر من بديل(.

فاااااااااااااااااااااااااااي تغطياااااااااااااااااااااااااااة   لتميزهاااااااااااااااااااااااااااا بالسااااااااااااااااااااااااااارعة واآلنياااااااااااااااااااااااااااة -1

 .....................................................................................األحداث.
)     ( 

لسقتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي بمصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااداقيتها   -2

...................................................................................................................

................. 

)     ( 

 اااااااااااااااااااااامولية تغطيتهااااااااااااااااااااااا ل حاااااااااااااااااااااااداث ومواكبااااااااااااااااااااااة تطوراتهاااااااااااااااااااااااا   -3

................................................................................... 
)     ( 

إزاء األحاااااااااااااااااااااداث مةتلااااااااااااااااااااار اآلراء   ااااااااااااااااااااافافيتها فاااااااااااااااااااااي عااااااااااااااااااااارض-4

..................................................................................... 
)     ( 

لهتمامهااااااااااااااااااااااااااااااااااا بتحلياااااااااااااااااااااااااااااااااال األحااااااااااااااااااااااااااااااااااداث وتفساااااااااااااااااااااااااااااااااااير  -5

 ............................................................................................أبعادها

)     ( 

الربيااااااااااااااااال العرباااااااااااااااااي واألحاااااااااااااااااداث السياساااااااااااااااااية تغطيتهاااااااااااااااااا لساااااااااااااااااورات  -6

 .......................................العالمية..........................

)     ( 

لعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادم امتالكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي وساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائل أخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار   -7

 ..................غيرها.......................................................................................

  (   ) 

 أخر  تذكر   -8

...................................................................................................................

......................................................... 

...................................................................................................................

......................................................... 
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فاي ألارت  الايمن  اهدتهاالتاي السياساية ا لستقاء معلوماتك حول األحاداث التي اعتمدت عليه( هل المصادر 10س

 درجة الموافقة لكل عبارة؟ تحر  () ال وانا التالية؟ حل عالمة

 

 درجة الموافقة

 نوع التالير
 معارض محايد موافع

ي
رف
مع

 

    وفهم أبعادها  المتعلقة باألحداث السياسية األسباب زيادة معارفي ب

تكوين رؤية واحاحة بشاام أحاداث وتطاورات الوحال السياساي فاي الايمن 

 والمنطقة العربية
   

    للتغييروت اوز األزمات السياسية.إدرا  أهمية الديمقراطية كوسيلة 

ي
دان
ج
و

 

    األوحاع وان رار البالد لحرب أهلية.من تفاقم  والقلع الةووالشعور  ب

    .التعاطر مل أسر الشهداء

    .الشعور بالكراهية ألطراو الصراع السياسي

ي
وك
سل

 

    زيادة معدل متابعتي لما يدور في الساحة الوطنية من أحداث سياسية. 

تباادل اآلراء والمعلومااات مال اآلخاارين حااول م رياات وتطااورات الحاارا  

 السياسي في البالد.
   

    .أداء صالة ال معة في الساحات والميادين العامة

 

 م؟2011هل  اركر في العتصامات والمظاهرات التي  هدتها البالد خالل العام (  11س

 نعاااااااام  -
 

 12انتقل للسؤال رقم  )         (

 13انتقل للسؤال رقم  )         ( ل -

 ما األسباب التي دفعتك للمشاركة في العتصامات والمظاهرات؟ )يمكن اختيار أكسر من بديل(( 12س
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مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان أجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال إساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقاط    .1

النظاااام..............................................................................................................

........................ 

)     ( 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارعية النظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام  لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادعم  .2

.....................................................................................................................

..................... 

)     ( 

لقنااااااااااااااعتي باهمياااااااااااااة التغييااااااااااااار كاسااااااااااااااس لإلصاااااااااااااالح والنهاااااااااااااوض الاااااااااااااوطني   .3

................................................................... 
)     ( 

لتايياااااااااااااااااااااد مشاااااااااااااااااااااروع الدولاااااااااااااااااااااة المدنياااااااااااااااااااااة والحرياااااااااااااااااااااة والعدالاااااااااااااااااااااة   .4

 ..............................................................................اواةوالمس
)     ( 

لنتمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائي السياسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي والحزبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي   .5

.....................................................................................................................

......... 

)     ( 

الفقااااااااااااااااااااااااااااار والبطالاااااااااااااااااااااااااااااة وساااااااااااااااااااااااااااااوء أحاااااااااااااااااااااااااااااوالي المادياااااااااااااااااااااااااااااة   .6

 .........................................................................................والمعيشية.......
)     ( 

لتحقيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع مصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالب   .7

...... ةصااااية.....................................................................................................

........................ 

)     ( 

 الت اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهمسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايرة   .8

.......................العاااام.........................................................................................

.......................... 

)     ( 

 أخر  تذكر   .9

.....................................................................................................................

........................................................... 

.....................................................................................................................

........................................................... 

 

فاااااي العتصاااااامات والمظااااااهرات؟ )يمكااااان اختياااااار أكسااااار ( ماااااا أساااااباب عزوفاااااك عااااان المشااااااركة 13س 

 من بديل(.

لماااااااااااااااااااااااا صااااااااااااااااااااااااحبها مااااااااااااااااااااااان  أعماااااااااااااااااااااااال عنااااااااااااااااااااااار ومواجهاااااااااااااااااااااااات   .1

 .........................................................................................مسلحة........
     (

) 

)     قنااااعتي بانهاااا م ااارد تصااافية حساااابات سياساااية باااين قاااو  الفسااااد فاااي السااالطة والمعارحاااة   .2
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................................. ) 

ألناااااااااااااااااااااااي أفلااااااااااااااااااااااال أم ياااااااااااااااااااااااتم التغييااااااااااااااااااااااار باااااااااااااااااااااااالطرق السااااااااااااااااااااااالمية   .3

..................................................................................................... 

     (

) 

 ألم التغطيااااااااااااااااااة اإلعالميااااااااااااااااااة ل حااااااااااااااااااداث كاناااااااااااااااااار متحياااااااااااااااااازة وملااااااااااااااااااللة  .4

........................................................................... 

     (

) 

قناااااااااااعتي بااااااااااام هنااااااااااا  قااااااااااو  خارجياااااااااااه تاااااااااادعم الفوحااااااااااى والتةريااااااااااا فاااااااااااي   .5

 ........................اليمن.......................................
     (

) 

لنشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااغالي بمشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكلي   .6

...الةاصااااة..........................................................................................................

.................. 

     (

) 

العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادات والتقالياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ل تسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامب )لإلنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث   .7

 .................................فقط(..........................................................................

     (

) 

 أخر  تذكر   .8

.......................................................................................................................

................................................ 

.......................................................................................................................

............................................... 
 

     (

) 

 م؟2012فبراير  21 في الـهل أدلير بصوتك في النتةابات الرئاسية المبكرة (  14س 

 نعاااااااام  -
 

 15انتقل للسؤال رقم  )         (

 16انتقل للسؤال رقم  )         ( ل -

 فاااااااااااااااي النتةاباااااااااااااااات الرئاساااااااااااااااية؟  للتصاااااااااااااااويرماااااااااااااااا األساااااااااااااااباب التاااااااااااااااي دفعتاااااااااااااااك ( 15س 

 )يمكن اختيار أكسر من بديل(

ألم التصاااااااااااااااااااوير فاااااااااااااااااااي النتةاباااااااااااااااااااات حاااااااااااااااااااع دساااااااااااااااااااتوري وواجاااااااااااااااااااا   .1

 ..................وطني................................................................
     (

) 

األزماااااة بعياااااداً عااااان العنااااار والصاااااراعات  ألنهاااااا الوسااااايلة الوحيااااادة للةاااااروج اآلمااااان مااااان  .2

........................................... 

     (

) 

متماااااااااااااااااااااااااارس ألم المر ااااااااااااااااااااااااااب للرئاسااااااااااااااااااااااااااة تااااااااااااااااااااااااااوافقي وقيااااااااااااااااااااااااااادي   .3

................................................................................................... 

     (

) 
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ألنهااااااااااااااااااااااااا تعاااااااااااااااااااااااازز مباااااااااااااااااااااااادأ التااااااااااااااااااااااااداول الساااااااااااااااااااااااالمي للساااااااااااااااااااااااالطة   .4

........................................................................................................... 

     (

) 

تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالري بحماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالت التوعوياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة   .5

..........................................النتةابيااااة.................................................................

....... 

     (

) 

لنتمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائي السياسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي /   .6

....................................................الحزباااي..........................................................

................... 

     (

) 

ألنهاااااااااااا حققااااااااااار أهااااااااااام مطالاااااااااااا وأهاااااااااااداو الساااااااااااورة الشااااااااااابابية فاااااااااااي تغييااااااااااار   .7

 .............................النظام....................................
     (

) 

 أخر  تذكر    .8

.......................................................................................................................

........................................................... 

.......................................................................................................................

........................................................... 

 

 ؟ )يمكن اختيار أكسر من بديل(المبكرة في النتةابات الرئاسية ( ما أسباب عدم مشاركتك بالتصوير 16س 

ألنهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انتةاباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكلية غيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار   .1

.................................................تنافسااااية.............................................................

..... 

     (

) 

 /لنتمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائي السياسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي   .2

.............................................................................................................الحزباااي.

................. 

     (

) 

ألم أصااااااااااااااااااااااااااااادقائي وأقااااااااااااااااااااااااااااااربي لااااااااااااااااااااااااااااام يشااااااااااااااااااااااااااااااركوا فيهاااااااااااااااااااااااااااااا   .3

........................................................................................................... 

     (

) 

لنشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااغالي بمشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكلي   .4

...........الةاصااااة..................................................................................................

.................. 

     (

) 

 أخر  تذكر    .5

.......................................................................................................................

........................................................... 

.......................................................................................................................
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........................................................... 

 

اركة في كال مان العتصاامات التالية في تحفيز  على المشالتصالية   مصادرالإلى أي حد أسهمر ( 17س 

 النتةابات الرئاسية المبكرة؟  والمظاهرات/

 لم تسهم إلى حد ما إلى حد كبير المصـــــــــــــــــــــــــادر م

    الفلائيات اليمنية الحكومية   -1

    الفلائيات اليمنية الةاصة   -2

    الفلائيــــــات العربيــــــة   -3

    الفلائيات األجنبية )الناطقة بالعربية(  -4

    النترنر  ة ــــــ بك  -5

    اليمنيــــــةاإلذاعــــــات   -6

    اإلذاعـات غير اليمنيــــــة  -7

    الةدمة اإلخبارية عبر الموبايل  -8

    الصحر اليمنية الحكومية  -9

    الصحر اليمنية الحزبيــــة  -10

    الصحر اليمنية  األهليــة  -11

    الصحـــر غير اليمنيــــة  -12

    واألقرباء األصدقــــاء والزمــــــــالء  -13
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    وم الب القاتالندوات والجتماعات   -14

 

 البيانات الشةصية 

 أرجو استيفاء البيانات التالية  ( 18س 

    النوع -

 ذكر  -   1

 أنسى -   2

 السن    -

     22 – 18من  -   1

     27 – 23من  -   2

     32 – 28من  -   3

     37 – 33من  -   4

 المستو  التعليمي      -

 إعدادي( –أساسي )ابتدائي  -  1

 لانـــوي  -  2

 طالا في ال امعة -  3

 جامعي  -  4

 يحدد  ) ماجستير / دكتوراه(    -دراسات عليا  -  5

 معدل الدخل الشهري  -

 ألر لاير. 25أقل من  -  1

 ألر لاير. 50ألر إلى أقل من 25من  -  2

 ألر لاير. 100ألر إلى أقل من  50من  -  3
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 ألــــــر فاكســــــر. 100 -  4

 ل يوجد  -  5

 

 المحافظة   -

 أمانة العاصمة صنعاء  -  1

 محافظة عدم  -  2

 النتماء السياسي   -

 مستقل  -  1

 منتمي  -  2
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