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 املقدمة:
معظم بحوث ودراسات الرأي العام واالتصال السياسي منذ بداية أوائل  القرن العشرين على التأثيرر التتاادأد لوسأائل امعأيم شأي تشأ رل أكدت 

الواقأ  السياسأأي واالاتتأأاعي و أياجة التوتتأأ ت وتأأم الترارأا علأأى وسأأائل امعأيم بو أأاألا العامأأل ا بأري وا كرأأر أ تيأأة شأي تشأأ رل معأأار  
حرأأت تقأأوم وسأأائل امعأأيم بأأدورا  مألتأأا  شأأي تشأأ رل معأأار  واتوا أأات ا شأأراد  حأأو الق أأايا ال أأاري  شأأي الت  يأأة  0(1)لأأرأي العأأاموا تتامأأات ا

امعيميأةت حرأت تأوشر الوا أك ا كنأر مأن التعلومأات والتعأار ت ومأن يأأم قأد تأإلير الت  يأة امء اريأة علأى فراد واتوا أات ا شأراد بشأثن  أأذ  
تعأأود اأأذورا اليمأأة  السياسأأية للعيقأأات بأأرن ق أأر والسأأعودية منأأذ بدايأأة القأأرن العشأأرين عنأأدما  النأأ  السأأعودية ب أأم ق أأر لألأأا و (2)ا يمأأات

وذلك لكون ق ر لم توقأ  اتااييأة حتايأة عسأ رية  تالدولة السعودية ا ولى باعت ار ا اادا  من إقليم امحساد وأ ألا اا   بالتاضي ضتن حدود
م يقأ  إلأى  أذا الحأد مأن قنأل السأل ات السأعودية مأن ا ذفك . وبإلحاح من الوا ك النري ا ي تأم االعتأرا  بحأدود ق أر بعأد ذلأك بسأنترن. ولأ 

 أأذا االعتأأرا  وذلأأك بعأأد اكتشأأا  الأأنات شأأي ق أأر وملأأ   أأذ  التشأأ لة مرأأار اأأدل حأأول أحسيأأة ق أأر بالتنقرأأك عأأن  ا ألأأا بتسأأاعد  الشأأراات 
وقع  ق ر والسأعودية 1965وشي العام ا اننية و و النااع الذي التام  به بري ا يا م  ق ر وأددته  رلة واود ا شي من قة الخليج العربي. 

حأأرن يعتأأ  الح ومأأة الق ريأأة بأأثن  1992يأأم اأأادت ا يمأأة الرا يأأة وتااقتأأ  شأأي حاديأأة الخاأأو  عأأام  (3).اتااقأأا يق أأي بترسأأيم الحأأدود برأأنألم
سأأا دوا القأأوات السأأعودية التأأي قامأأ  بتوااألأأة القأأو  الق ريأأة. وقأأد قرأأل حرنأأذاك بأأثن الحأأادث دتأأاامن مأأ   أأرح ق أأية  قنرلأأة فل مأأر  بعأأأ أشأأراد

التنا ق الواقعأة تحأ  سأياد  النلأددن وعأدد التوت  القنلي شي التن قة التتنايع علرألا برن السعودية وق رت حرت دتويع أشراد القنرلة الندوية شي 
لحقتألأا ا يمأة  1996شأي ديسأتنر العأام (4).كنرر منألم يحتل الونسأية السأعودية والق ريأة قنأل أن دتنأايل أجلأنألم الحقأا  عأن الونسأية السأعودية

التعاون الخليوأي مقابأل مر أط ق أر شأي الرالرة حرن اءتارت القتة الخليوية التي عقدت شي مسقت الشيخ اترل الحورين أمرنا عاما  لتولس 
شأأاحتج أمرأأر ق أر حتأأد بأأن ءلياأة علأأى ذلأك وقأأا   الولسأأة الختاميأة لقتأأة مسأأقت  -ا مأرن العأأام السأابق  -ذلأك الحأأرن عنأد الأأرحتن الع يأأة 

ق الشأيخ ءلياأة سأ يا للعأود  للح أم الخليوية شي ذلك الوق ت ومتا ياد شي ا يمة التحاولة اال قيبية على ا مرر التي رتنألا والد  ا مرر الساب
عندما  قررت السعودية واممارات وال حرين سحك سارائألا  2014وقد مألرت ا يمة ا ءرر  شي مار  (5).1995بعد ا قيب ابنه عليه العام 

ي إقنأاع ق أر ب أرور  من ق ر بحوأة دعأم اتاعأات إر ابيأة. واأاد شأي بيأان مشأترك للأدول الأريث أن القأرار اتخأذ بعأد ششأل ااشأة الوألأود شأ 
االلتاام بالت ادئ التي تكال عدم التدءل شي الشأإلون الداءليأة  ي مأن دول التولأس بشأ ل م ا أر أو جرأر م ا أرت وعأدم دعأم األ مأن يعتأل 

وإجأي   ق أر أعلن  التتلكة العربية السأعودية ق أ  العيقأات مأ  2017 دو رو 5على تألددد أمن واستقرار دول مولس التعاون الخليوي وشي
 .التناشذ الووية وال حرية والنرية ااشة

 مشكلة الدراسة: 
 ظرا   ن وسائل امعيم تترل التصدر ا ول للتعلومات عن ا حداث وا يمات ت حرت يعتتد الوتألور على وسائل امعيم وق  ا يمات 

معار  الستقاد التعلوماتت وتكوين رؤية محدد  حول تلك ا حداث والتوضوعات التي تحدث ت لذا تست ي  وسائل امعيم تش رل 
ودولة  التتلكة العربية السعودية وقد حاول  وسائل  امعيم التااعل م  ا يمة السياسية برن  (6)واتوا ات الوتألور  حو مرل  ذ  ا يمات

ص من ءيل تناولألا بالشرح والتاسرر شي محاولة لتقديتألا للرأي العام عنر  شراته العامة والتتخصصة وبراموه السياسية اإعيم متخصق ر 
ومتا ساعد على ت ور  ذا التوضوع ما أ ار إليه ال احرون والخنراد من عوامل   ل  قو  يسعى أن يحقق أ داشه شي مل ض وط متعدد  ت 

 دش  لتعظيم اال تتام بدور وسائل امعيم  واالتصال شي إدار  ا يمات وذلك على النحو التالي :  
لألا الدول / التنظتات العامة والخا ة شي السنوات ا ءرر ت وما دنوم عنألأا مأن تأثيررات تااعليأة التاادد التلحوظ شي ا يمات التي تتعرض  -

ى مسأارين متعدد  ا بعاد اقتصاديا وسياسيا  تشري يا ااتتاعيا وتكنولوايات متا دإلاد على أ تية شألم ددنامي ية  ذ  التثيررات والتعامل معألا علأ 
 .  (7)ي وا ءر اتصاليمتواييرن شي  اس الوق  أحد تا إدار 

علأأى ااأأاد  اتصأأاالت ا يمأأةت حرأأت تأأإلير علأأى قأأدرتألا علأأى   Organizational cultureاال تتأأام التتاادأأد بتأأثيررات الرقاشأأة التنظيتيأأة  -
مأن امعداد والتخ يت لتوااألتألا من عدمهت وتوعل بعأ التنظتات مستعد  لأليمات ومنظتأات أءأرم مسأتألدشة با يمأات و أي التأي تعأا ى 

 (8)قصور  ظم االتصاالت الرستية داءل وءارج التنظتة .
ال بالرجم من يياد  وت ور اال تتامات النظرية والعتلية باتصاالت وإعيم ا يمات شإن اال تتام بألذا التوال شي الو ن العربي عامة مأا دأا  -

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
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 الربت برن التوال النظري والعتلي من  احية أءرم .محدود لل اية ويترل بدايات رائد  تحتاج إلى مايد من ابحت والدراسة من  احية و 
تتعرض العددد من الدول شي مختل  بلدان العالم للعددد من ا يماتت سواد اا   بشأرية أم  ني يأةت ورجأم الوألأود التنذولأة علأى التسأتوم  -

لتأي سأادت بصأور  انرأر  شأي السأنوات ا ءرأر  الرستي وجرر الرستيت إال أن حوم  ذ  الخسأائر شأي تاادأد مسأتترت  ظأرا  لتاادأد عأدد ا يمأات ا
  من القرن العشرين وأ يله القرن الحادي والعشرين متا دت لك االعتتاد على  ظام اتصالي شعال مدار  التخا ر وا يمات درتكا على قاعد

 .عري ة من التعلومات والنيا ات التي يت ن أن تننى علرألا إدار  ا يمة
ا يمأأات والأأذي أ أأ ط يترأأل الرأأوم اا  أأا  عظأأيم ا  تيأأة شأأي بحأأت اسأأتراتيويات وء أأت وبأأرامج إدار  ا يمأأات وسأأنل التأأثيرر ال أأالال معأأيم  -

ءأيل  التوااألةت والتثكرد على أ تية إدار  العتلية االتصالية بتا يعتل على تقلرأل الاوأو  بأرن التعلومأات التتاحأةت وتلأك التأي يت أن  قلألأا مأن
 .(9)على التصالط العامة للتنظتةوسائل امعيم وبتا يحاشظ 

د االرت اط الويرق برن ا يمأة والتت رأرات العالتيأة الوددأد  وشأى مأل  ظأام العولتأة ومأ  واأود عيقأة  رديأة برنألأا وبأرن ااشأة التت رأرات سأوا -
ت  (10)ن ءأأأيل  ظأأأم التعلومأأأاتكا أأأ  اقتصأأأادية أو ااتتاعيأأأة أو سياسأأأيةت والتأأأي أدت إلأأأى اال تتأأأام ب يايأأأة إدار  ا يمأأأات بأأأل والتننأأأود بألأأأا مأأأ 

 .(11)وتاعرل  ظام إتصالى قادر على استشعار ا يمة وشى توقر  ميئم يت ن التنظتة من التعامل معألا باعالية
مألأأور رؤيأأة  قديأأة لنوعيأأة االسأأتراتيويات االتصأأالية التسأأتخدمةت وم أأتون الرسأأائل االتصأأالية التنقولأأة عنأأر وسأأائل امعأأيم أينأأاد ا يمأأةت  -

 .(12)رد الحااة إلى ت وير  ظريات اتصالية ءا ة باتصاالت ا يمةوتثك
 أأي موتوعأأة اتصأأاالت توريألأأا العيقأأات العامأأة شأأي مأأل مأأرو   Communication Crisisويشأأرر ال أأاحرون إلأأى أن اتصأأاالت ا يمأأة  

سأأائل امعأأيم عنألأا مأأن  احيأأةت والت  يأأة وضأ وط جرأأر اعتياديأأة . قأد ي أأون منألأأا ال تأأوض الأذي يحأأيت با يمأأة و قأأص التعلومأات الأأوارد  لو 
السأألنية لوسأأائل امعأأيم مأأن  احيأأة يا يأأة والتوقأأ  السأألني لأأ عأ العأأاملرن بالتإلسسأأة متأأا دألأأدد بعواقأأك سأألنية انرأأر  مأأن النأأاحرترن التاديأأة 

تي يقوم بألأا موماأو العيقأات العامأة مأ  . وبالتالي شإن اتصاالت ا يمة تقوم على موتوعة ا دوار وا  ش ة ال(13)والتعنوية من  احية يالرة"
.ويأرم الأ عأ (14)مندوبي وسائل امعيم التختلاة بتا ي تن و ول التعلومات إلى الوتألور بالش ل والت تون الذي ترضى عنأه التنظتأة

ت وإن اان  ناك تشابألا شي أن  ناك تشابألا  ظريا  برن اتصاالت ا يمات وإعيم ا يمات شي حرن درم فءرون بثن  ناك ت ادنا شي الت تون 
بعأأأ ا  أأرت شألأأذا مراعأأة أن اأأي الوسأأرلترن تعالوأأان موضأأوعا واحأأدات اين  نأأاك ضأأرور  للتتررأأا برنألتأأات مأأن أن حوأأم و  أأا  ا يمأأة أو 

االت ا يمأات دأأتم شأالتتررا بأرن اتصأ (15)الكاريأة يحأددان الوتأا رر التأي تتأثير بألأات أو علأى ا قأل ي أون لأأددألا ا تتأام بتوضأوع و تأائج ا يمأة.
وشق  وع وحوم ا يمأة ت واتأا رر األ منألأا يقأود شريأق ا يمأة إلأى اءتيأار اسأتراتيوري  أو اسأتخدام أي  أوع مأن وسأائل االتصأالت تأدءل شأي 
ذلأأك عنصأأر التكلاأأةت وبأأثي  م أأامرنت شا  شأأ ة وا دوار التأأي تقأأوم بألأأا وسأأائل امعأأيم الوتأأا رري شأأي التوتتأأ  تأأدءل شأأي   أأا  اتصأأال 
ا يمةت متا يعنى أن اتصال ا يمأات لأيس قا أرا  علأى ومأائ  ومألأام العيقأات العامأةت بأل إن مسأاولية السيأام بأه تقأ  علأى وسأائل امعأيم 
الوتأأا رريت ومأأ  ذلأأك يت أأن التتررأأا بأأرن اتصأأال ا يمأأات داءأأل التإلسسأأات والتنظتأأات الصأأ رر تالتي ال تألأأتم اررأأرا بأأامعيمت وبأأرن اتصأأال 

شألناك اتااقأا بأرن ال أاحررن Media crisis .(16)الذي يعتتد على وسائل اتصال اتا رريت والذي يعر  بأ " إعيم ا يمات  لكوارثا يمات وا
 علأأى أن االتصأأال دلعأأك دورا  بأأالال ا  تيأأة شأأي التراحأأل التأختلاأأة لأليمأأات أو الكأأوارث ومأأن  نأأا تنأأامي اال تتأأام النظأأري والعتلأأي باتصأأاالت

تتسأأ  لكأأل أ تأأاط االتصأأال ومواالتأأه أينأأاد ا يمأأات.وشى  أأذا السأأيا  ت أأورت علأأى  حأأو سأأري  وربتأأا  سأأ اب عتليأأة بحأأوث  ا يمأأات والتأأي
 واستخدامات العيقات العامة التصاالت ا يمات حرت تعتأل العيقأات العامأة علأى االتصأال بوتأا رر التأنظتأة الداءليأة والخارايأة بتأا شرألأا

تعة التنظتة و ورتألا إلى ما اا أ  عليأه مأن قنأل وسائل امعيم وأ را  الرأ ي العام مءراج التأنظتة من ور تألا وتألراة الظرو  معاد  سأ
ا يمأأةت وشأأى التقابأأل مأأل الت أأور شأأي بحأأوث واسأأتخدامات إعأأيم ا يمأأات ووسأأائل امعأأيم الوتأأا رري أينأأاد الكأأوارث محأأدودا   ن ا يمأأات 

التوتت  ا ل أقأل حأدويا  مأن ا يمأات التأي تتعأرض لألأا التإلسسأات والتنظتأات الصأ رر  .وعلأى الأرجم مأن العامة التي تإلير شي الرأي العام و 
  -: (17)اءتي  التنظتات واءتي  ا يمات التي توااألألا إال إ ه يت ن تحددد أ دا  اتصاالت ا يمة فيتا دلى

 محاولة من  وقوع ا يمة إذا أم ن ذلك. -1
 وقوعألا بثكنر قدر من الااعلية.التصدي لأليمة عند  -2
 تويي  التألام وا دوار على ا األا  التختلاة وإحداث أكنر قدر من التنسرق برنألا لتوااألة ا يمة وحصر وتوشرر التوارد الييمة. -3
 تقلرل الخسائر إلى أد ى حد وتوشرر سرعة االستوابة. -4
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 يياد  قدر  التنظتة على التعامل م  وسائل امعيم. -5
 يار السلنية لأليمة وإيالة رواسنألا على مستوم الوتا رر الداءلية والخاراية.تخايف اي -6
ومأن  نأا تتحأدد مشأ لة الدراسأة شأي التعأر  عأن الأدور االستااد  من مع يات ا يمة و تائوألا لتن  تكرار أيمات متايلة ما أم أن ذلأك.  -7

ودولأأة  التتلكأأة العربيأأة السأأعودية العراقأأي  حأأو ا يمأأة السياسأأية برنشأأي تكأأوين معأأار  واتوا أأات الوتألأأور بأأه وسأأائل  امعأأيم   الأأذي تقأأوم 
 وذلك من ءيل التساؤالت التالية:ق ر 
 شي  رح أبعاد ومنررات ومظا ر ا يمة للوتألور ؟  وسائل  امعيم    ل  وح   -
 ءيل ا يمة اذب الوتألور ؟ سائل  امعيم   ل  است اع  الت  ية امعيمية لو  -
 لألذ  ا يمة بحرت اادت موضوعية أم متحرا  ؟ وسائل  امعيم  ما ستات ت  ية  -
  ل اا   ت  ية متواي ة أم بألا قدر انرر من التشويه والت ال ة ؟   -

ار مصأأدر رئيسأأي للتعلومأأات والتعأأار  عأأن الأأدول وا حأأداث العالتيأأةتو حن  قأأ  دوميأأا  أمأأام تيأأارا  مأأن ا ء أأ وسأأائل  امعأأيم  حرأأت تأعأأد  
و ظأأرا   ن وسأأائل امعأأيم تترأأل التصأأدر ا ول ت  Imagesوواألأأات النظأأر والصأأور والعنأأاوين التأأي تأأإلدي إلأأى ءلأأق وتأأدعيم  أأور ذ نيأأة 

للتعلومأأات عأأن تلأأك ا حأأداثت حرأأت يعتتأأد الوتألأأور علأأى وسأأائل امعأأيم وءا أأة وقأأ  ا يمأأات السأأتقاد التعلومأأاتت وتكأأوين رؤيأأة محأأدد  
  (81)توضوعات ت لذلك تست ي  وسائل امعيم تش رل معار  واتوا ات الوتألور العراقي  حو مرل  ذ  ا يماتحول تلك ا حداث وال

 تثتى أ تية  ذ  الدراسة شي ضود ما دلى :  :  أهمية الدراسة
على مختل  الااات الوتا ررية لدول   ودولة ق رالتتلكة العربية السعودية اييار الكنرر  التي أحديتألا ا يمة الدبلوماسية والسياسية برن  -1

 الخليج العربي وا  ع اسألا العربي.
العربية بث ألا مسوؤله ليس شقت عن قصور ا شي عدم التحذدر من ا يمة وإ تا شي   وسائل  امعيم  ناك اتألامات مواألة  ل عأ  -2

 معالوتألا الخا ة  
 يت ن تحقرق الألد  السابق من ءيل ما دلى :  :  األهداف للدراسة

 شي تو رل معلومات  ادقة و حيحة للوتألور العراقي  حو ا يمة .  برامجهامن ءيل وسائل  امعيم  ييا  مدم  واح  -1
 لتوضوعات ا يمة .وسائل  امعيم   تحددد أ م اوا ك ال ع  من واألة  ظر الوتألور العراقي شي  -2

سواد شي   تعد  ذ  الدراسة من الدراسات الو اية التي تسعى لر د وتو يف واق  ما قدمته وسائل امعيم العربية   نوع الدراسة :
ة  شراتألا امء ارية العامة أو براموألا السياسية ومعرشة أير التعرض لألذ  التواد على تكوين معار  واتوا ات الوتألور العراقي  حو ا يم

 بين بلدي الدراسة  السياسية
اعتتدت الدراسة على التنألج التسحي وشى إ ار  تم مسط الرسالة امعيمية التتعلقة با يمة السياسية برن ق ر  منهج الدراسة :

 لالزمة والسعودية وشى الوق   اسه تم مسط عرنة من الوتألور العراقي من التألتترن بالشثن السياسي وامعيمي 
 فروض الدراسة :  
إيوابيأأأة  ذات  داللأأأة  إحصأأأائية  بأأأرن  إدراك  الت حأأأويرن  لسأأأتات  التعالوأأأة  امعيميأأأة  شأأأي   تواأأأد  عيقأأأة  ارت ا يأأأه  الفررررا  ا :  :

 0وسائل  امعيم  ودراة  االعتتاد  على   ذ   الوسائل  شي  متابعة  أحداث ا يمة السياسية السعودية الق رية 
اراشأأأأة  التعأأأأرض  للت أأأأتون  امء أأأأاري  بوسأأأأائل  امعأأأأيم ت  ومعأأأأار   دواأأأأد  ارت أأأأاط  إيوأأأأابي  دال  إحصأأأأائيا   بأأأأرن  الفرررررا ال:ررررا  :  

 0الت حويرن   حو  أحداث ا يمة السياسية السعودية الق رية 
تواأد  عيقأة  ارت ا يأه  إيوابيأة  بأرن  التعأرض  للت أتون  امء أاري  بوسأائل  امعأيم ت  واتوا أات  الت حأويرن   حأو  الفرا ال:الر  :  

 0السياسية السعودية الق رية أحداث ا يمة 
تواد  ارت اط  إيوابية  ذات  داللة  إحصائية  برن  تعرض  الت حويرن  للت تون  امء اري  بوسائل  امعيمت  وتقريتألم  الفرا الرابع :  

 ءيل  ا يمة السياسية السعودية الق ريةبوسائل  امعيم   داد  
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ا يأأأه  إيوابيأأأة  قويأأأة  بأأأرن  اعتتأأأاد  الت حأأأويرن  علأأأى  وسأأأائل  امعأأأيم  والتأأأثيررات  التعرفيأأأة  تواأأأد  عيقأأأة  ارت الفررررا   السرررام  :  
 والوادا ية  والسلواية   حو  أحداث ا يمة السياسية السعودية الق رية  

اءتيار عرنة عتديه من أساتذ  امعيم  تم  حي  موتت  الدراسة : دتترل موتت   ذ  الدراسة شي الوتألور العراقي جمتمع وعينة الدراسة :
 مارد  مويعة حسك الودول التالي .  400والعلوم السياسية و حاررن عاملرن شي وسائل امعيم العراقي بلال قوامألا 

 ( توزيع العينة حسب االختصاص1جد:  رقم )
 

 االختصاص
 النسبة المئوية  التكرار

 %25 100 أساتذة إعالم
 %20 80 سياسيةأستاذة علوم 
 %55 220 صحفيين
 100 400 المجموع

تم االعتتاد  على استتار  االستنيان اادا  لوت  النيا ات  من ءيل التقابلة الشخصية م  أشراد العرنة التستألدشة من     أداة مجع البيانات :
 .    الوتألور أساتذ  امعيم والعلوم السياسية والصحاررن

 متغيرات الدراسة الميدا ية :  
 المتغير التابع المتغيرات الوسيطة  المتغير المستقل

وسائل امعيم  االعتماد على 
ف  متابعة أخبار العربية 

:موضوعات ا زمة السياسية  
 القطرية السعودية 

والعلوم السياسية   مأساتذ  امعي وع الجمهور)
 ( ت  حاررن  

 

 اآلثار المعرفية  
 اآلثار الوجدا ية 

 اآلثار السلوكية لالعتماد 

تم من ءيل عرض االستتار  على الخنراد والتح ترن شي امعيم والعلوم السياسية حرت قاموا بإل اد وتعددل بعأ  الصدق يف الدراسة :
 (19)ا سالة وءا ة شي مسيا  االتوا   حو التعالوة امعيمية لأليمة 

عرن من ا سالة وين  أن معدل الر ات من العرنة لعدد م % 5تم ييا  الر ات من ءيل إعاد  ت نرق االستتار  على  الثبات يف الدراسة:
   0.94بتتوست  0.91

لتعرشة مدم االرت اط برن التت ررات الكتية ت ومعامل التواشق لحساب  2تم االعتتاد على حساب ييتة اا  املقاييس اإلحصائية املستخدمة :
عامل سنررمان ليرت اط برن التت ررات الكياية ت وتحلرل  قو  االرت اط برن التت ررات ت ومعامل بررسون ليرت اط برن التت ررات الكتية ت وم

 الت ادن لتعرشة الارو  برن التوتوعات التختلاة. 
 الدراسأأأات   السابقة :

سع   ذ  الدراسة للتعر  على تثيرر الت  ية امعيميأة لحأرب الخلأيج علأى تثدرأد الأرأي العأام :Douglas Mcleod  (1994) (20)دراسة  
شنرادأأأر  9دنأأادر إلأأى  28م حويأأا  ءأأيل الحأأرب شأأي الاتأأر  مأأن  167ا مري أأي شأأي أداد السيأأادات السياسأأيةت مأأن ءأأيل دراسأأة مسأأحية علأأى 

وقأد أوضأح   تأائج الدراسأة ا خاأاض  0م ت ومقار ة تلأك النتأائج بالتسأط الأذي أاأرم علأى  اأس العرنأة بعأد ا تألأاد الحأرب بعأام اامأل 1991
لعام للرئيس ا مري ي بعد الحرب مقار ة بنس ة تثدرد الرأي العأام لأه أينأاد الحأرب ت اتأا أ أارت الدراسأة إلأى ا خاأاض دراأة  س ة تثدرد الرأي ا

ر الرقة شي أداد الكو ور  والسيادات العس رية بعد الحأرب مقار أة بدراأة الرقأة شأي أدائألأم أينأاد الحأربت وقأد أراأ  ال احأت ذلأك إلأى أن ءسأائ
وشأأة ءأأيل إاأأراد التسأأط ا ولت ش أأي  عأأن ا تتأأام وسأأائل امعأأيم بأأ عأ الق أأايا والصأأراعات الداءليأأة عأأن اال تتأأام الحأأرب لأأم تكأأن معر 

 0بثحداث الحرب ءيل التسط الرا ي للدراسة 
ئيست ا تت   ذ  الدراسأة بر أد مأدم الت رأر شأي اتوا أات الأرأي العأام ا مري أي  حأو أداد الأر Suzanne Parker (1995()21:)دراسة    

ماأرد  مأن سأ ان  500والكو ور  ا مري ي ت والرقأة شأي أداد الح ومأة أينأاد حأرب الخلأيج ت وقأد   قأ  الدراسأة التسأحية علأى عرنأة قوامألأا 
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  ترااأأ واليأة شلوريأدا ا مري يأأة ت وقأد أ أأارت  تأائج الدراسأة إلأأى ارتاأاع  سأأ ة تثدرأد الت حأأويرن  داد الأرئيس ا مري أي أينأأاد الحأرب ت شأأي حأرن 
ومأة  سنيا   ذا التثدرد لسياسة الرئيس بأو  بعأد الحأرب ت ش أي  عأن تثدرأد الت حأويرن  داد الكأو ور  ا مري أي ت وييأاد   سأ ة الرقأة شأي الح 

  وقأد تو أل  الدراسأة إلأى  وأاح السياسأة الخارايأة ا مري يأة شأي إدار 0ا مري ية أيناد الحرب أكرر مأن يقأة ا شأراد شأي الح ومأة بعأد الحأرب 
 0ا يمات العربية شي اسك يقة الرأي العام ا مري ي وتثدرد  لألداد السياسي لكل من الكو ور  والح ومة ا مري ية 

سأع   أذ  الدراسأة لر أد الت  يأة امء اريأة  يمأة الخلأيج مأن ءأيل Peer, Limor, Chestnut, Beatrice (1995()22 :)دراسة  
 ي  عن اءت ار وتحددد دراأة التثدرأد أو اال تقأاد لسياسأة الأرئيس ا مري أي بأو  شأي الت  يأة امء اريأة وسائل امعيم الت نوعة والترئية ت ش

وسأائل بوسائل امعيمت وقد أوضح   تائج الدراسة أن الت  ية امء ارية بالتلياايون اا أ  أكرأر تثدرأدا  للتواأه السياسأي ا مري أي أكرأر مأن ال
 0ية  حداث الخليج الت نوعة حول التعالوات امء ار 

 دش   ذ  الدراسة إلى التعر  على العيقة برن التعرض لوسائل امعيم ومستوم معرشة الش اب (23()2003دراسة وفاء عبد اخلالق ثروت )
ي  ماأأرد  وأ أأارت  تأأائج  أأذ  الدراسأأة إلأأى اءأأت 225الوأأامعي بثحأأداث الحأأرب علأأى العأأرا  ت مأأن ءأأيل دراسأأة مردا يأأة علأأى عرنأأة قوامألأأا 

مستوم التعرشة بثحداث الحرب على العأرا  بأاءتي   أوع الوسأرلة امعيميأة ت حرأت تاوقأ  الوسأائل الحددرأة علأى التقلرديأة شأي  قأل التعرشأة 
و شر ا ت وتاو  الذاور على ام اث شي مستوم معرشتألم بثحداث الحرب على العرا  ت وتصدرت الحرب على العأرا  الق أايا السياسأية التأي 

 0بألا الت حويون دألتم 
 11استألدش   ذ  الدراسة التعر  على مصادر معلومات  أيب الوامعأات التصأرية لتتابعأة أحأداث  (24()2003دراسة  عادل عبد الغفار )  

 م حويأأا ت وتو أأل  الدراسأة إلأأى ارتاأأاع مسأتوم إدراك  أأيب الوامعأأات   تيأأة 300سأنتتنر وتوابعألأأا مأأن ءأيل دراسأأة مسأأحية لعرنأة قوامألأأا 
سنتتنر وتوابعألا ودراة الحرص على  11سنتتنر وتوابعألات وأوضح  الدراسة واود ارت اط إيوابي برن إدراك مدم أ تية أحداث  11أحداث 

سأأنتتنر  11متابعتألأأا شأأي وسأأائل امعأأيم ت اأأذلك أوضأأح  الدراسأأة واأأود ارت أأاط إيوأأابي بأأرن سأأتات التعالوأأة امعيميأأة التقدمأأة  حأأداث 
 0ة االعتتاد على مصادر التعلومات وتوابعألا ت ودرا

فاار )    أدش  الدراسأة إلأى معرشأة عيقأة مشأا د   شأرات امء أار التأي يقأدمألا التلياايأون التصأري بتشأ رل (:25()2004دراسة عادل عبد الغ
التختلاة ت وقام ال احت بدراسة تحلرلية معار  الوتألور واتوا اته  حو ا يمة العرايية شي مرحلة الحرب   ولو أمري ية على العرا  وتوابعألا 

م حويا  ت وءلص  الدراسة التحلرلية إلأى  200لنشرات ا ء ار التقدمة بالتلياايون التصري ش ي  عن إاراد دراسة مسحية على عرنة قوامألا 
د عيقأة ارت أاط ضأ ياة بأرن دراأة أن الحرب على العرا  جرأر منأرر  وتع أس  تعأا  شأي يروتأه النا يأة ت وأ أارت الدراسأة التسأحية إلأى واأو 

 0متابعة ا يمة العرايية شي  شرات ا ء ار ومعار  الوتألور  حو ا يمة العرايية وت وراتألا 
أاريأ   أذ  الدراسأة بألأد  التعأر  علأى اتوا أات الأرأي  (26()2004عام ) ,Lee, Waipeng, Detenber, Benjaminدراسة   

امعيم وتثيرر الستات ال اري  للت  يأة امعيميأة شأي معأار  الأرأي العأام واتوا اتأه  حأو ق أرترن موضأ  اأدل و تأا: العام  حو قدر  وسائل 
 412ماأأرد  شأأي سأأن اشور ت و 668"الأأاواج مأأن أانأأا  مختلاأأة"ت و"الحقأأو  التأأي دنأأادي بألأأا الترلرأأرن"ت وقأأد أاريأأ  الدراسأأة علأأى عرنأأة قوامألأأا 

ذ  الدراسأة إلأى قنأول الأرأي العأام شأي سأن اشور  للق أايا ال أاري  شأي وسأائل امعأيمت وتأثيرر السأتات ال أاري  مارد  شي وا ن نت وقد تو ل   أ 
لق ية "الاواج من أانا  مختلاة"ت و"حقو  الترلرأرن" علأى مسأتوم النقأا  وتشأ رل التعأار  لأدم الوتألأورت برنتأا واأدت ارت ا أات ضأ ياة 

 0الت روحة وشقا  للت  ية امعيمية لتلك الق رترن  برن قنول الرأي العام ا مري ي لآلراد
ساة  ا تتأ   أذ  الدراسأة بأالتعر  علأى اتوا أات الأرأي العأام ا مري أي  حأو اسأتخدام  (27()2006عاام ) Matthew A. Baumدرا

امء اريأة لحأرب الخلأيج والتأدءل  الواليات التتحد  ا مري ية للقو  العس رية ضد الدول ا ءرمت وذلك من ءيل ييأا  االرت أاط بأرن التعالوأة
ا مري ي شي الصومالت والحرب على العرا ت واتوا ات الت حويرن  حو  ذ  ا يماتت ش أي  عأن تقرأيتألم لأداد الح ومأة ا مري يأة توأا  تلأك 

مري أي  حأو ا يمأات السياسأية وقد أوضح   تائج الدراسة أن لوسائل امعيم تثيرر متنامي شأي ييأاد  ا تتأام الوتألأور ا 0ا يمات الخاراية 
ي أي الخارايةت وقد أبريت النتائج واود اتوا ات إيوابية لدم الت حويرن  حأو امدار  ا مري يأة أينأاد حأرب الخلأيج واأذلك حيأال التأدءل ا مر 

لحأأرب علأأى العأأرا  م ت برنتأأا واأأدت اتوا أأات سأألنية لأأدم الت حأأويرن  حأأو تقرأأيتألم  داد الأأرئيس بأأو  حيأأال ا1994أ92شأأي الصأأومال عأأام 
 0وتداعياتألا حرت أكد الت حويون على ششل امدار  ا مري ية شي موااألتألا لألذ  ا يمة 
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سع   ذ  الدراسة إلى التعر  علأى ايراد السأائد  شأي التوتتأ  التأالراي  حأو دور وسأائل (28( )2007عام ) Faridah Ibrahimدراسة 
ماأرد  مأأن الوتألأور التأأالرايت وقأأد  600وا يمأأاتت وقأد أاريأأ  الدراسأة علأأى عرنأة قوامألأأا امعأيم شأأي تشأ رل الصأأور  الذ نيأة عأأن الحأروب 

أبريت  تائج الدراسة تاو  الا ائيات امء ارية من ءأيل الت  يأة امعيميأة  حأداث الحأروب شأي أش ا سأتان والعأرا  ولننأانت وقأد أوضأح  
حأأداث الحأأروب وا يمأأات واتوا أأات الأأرأي العأأام التأأالراي  حأأو ايراد ال أأاري  شأأي الدراسأأة واأأود ارت ا أأات إيوابيأأة بأأرن الت  يأأة امء اريأأة  

 0وسائل امعيم  حو تلك ا يمات 
 االستفادة من الدراسات السابقة : حدود   

 شألم أبعاد التش لة ال حرية و ياجتألا وتحددد أ ترتألا و دشألا الرئيسي وأ داشألا الارعية  -1
  ياجة بعأ شروض الدراسة   -1
 حددد ام ار النظري الذي سو  تستخدمه الدراسة و و  توذج االعتتاد على وسائل امعيم  ت -2
  ياجة مسيا  معار  الوتألور حول ا يمة و ياجة مسيا  اتوا ات الوتألور  حو ا   -3
  ياجة أدوات الدراسة واستتار  االستنيان  -4
اي من ءيل دراسة ما قدمته وسائل امعيم العربية العامة حول تحددد منألوية الدراسة من ءيل االعتتاد على التنألج التسحي والو  -5

 ا يمة 
  للدراسة : النظرياإلطار 

 ظرية اعتتاد الوتألور على وسائل امعيم حرت تعتتد أجلك شروض الدراسة على  ظرية االعتتاد بح م أن وسائل   اعتمدت الدراسة على 
امعيم قد ايداد اعتتاد الوتألور علرألا وق  ا يمة  ظرا    ألا تكاد تكون أسرع الوسائل شى بت ا ء ار والتعلومات الألامة عن واق   

أن اعتتاد ا شراد على وسائل  Melven Defler & Ball Rokeachوضط مليارن ديالرر وبول روارتش وقد أ العيقات الق رية السعودية 
 (29)امعيم يقوم على سننرن رئيسررن  م

: أن لألشراد أ داشا  دريدون تحسيقألا من ءيل التعلومات التي توشر ا التصادر التختلاة سواد اا    ذ  ا  دا   خصية أو   ا :  
  0ااتتاعية
: أن وسائل امعيم تأعد  ظام للتعلومات تتح م شي مصادر تحقرق ا  دا  الخا ة با شراد وتتترأل  أذ  التصأادر شأي مراحأل ا تقأاد ال:ا   

تأثيررات وقد أ ار "مليارن ديالرر وبول روارتش" إلى أن  نأاك  التعلومات و شر ا مرورا  بعتلية إعداد وترترك وتنسرق  ذ  التعلومات يم  شر ا
وقأد عنأر عأن ذلأك أ  0 (30)تحدث  تيوة اعتتاد ا شراد على وسائل امعأيم تتترأل شأي اييأار التعرفيأة ت واييأار الوادا يأة ت واييأار السألواية

ت أي الت رأر أ بقوله: أن  ناك تثيررات تحدث  تيوة اعتتاد ا شراد على وسائل امعيم و ي تثيررات معرفية  Melvein Deflerمليارن ديالرر 
وتتاادأأأد تلأأأك 0 (13)شأأأي التعلومأأأات والتعأأأار  ت وتأأأثيررات وادا يأأأة تتعلأأأق بأأأالنواحي العا ايأأأة مرأأأل القلأأأق والخأأأو  ت وتأأأثيررات أءأأأرم سأأألواية

ن التأثيررات عنأأدما تتسأم ا حأأداث الترأار  مأأن قنأأل وسأائل امعأأيم بأال توض وا  تيأأةت وءا أة شأأي وقأأ  ا يمأات الدوليأأة والتحليأة وجرر أأا مأأ 
 ا حأأداث التألتأأة ت وال تكتاأأي وسأأائل امعأأيم ب أأرح وتنأأاول التوضأأوعات والق أأايا ت بأأل تقأأدم إ أأارا  تاسأأرريا  لألحأأداث والق أأايا وءا أأة التأأي

لأى تتسم بال توض وبذلك تتش ل االستوابات التعرفية والوادا ية  شراد الوتألور  حو تلك ا حداث والق ايات وتختل  دراة اعتتأاد ا شأراد ع
وسأأائل امعأأيم شأأي ضأأود اءأأتي  وسأأائل امعأأيم وقأأدرتألا علأأى تلنيأأة احتيااأأات الوتألأأور ت واسأأتقاد التعلومأأات عأأن ا حأأداث ت والق أأايا 

 0( 23)الت روحة ءا ة شي وق  ا يمات والكوارث ت ش ي  عن اءتي  دراة االستقرار االاتتاعي التي يتر بألا التوتت 
 عناصر  ظرية:  –أ:اًل 
دإلاد النتوذج على اءتي  دراة اعتتاد الوتألور على وسائل امعيم باءتي  دراة االستقرار شى التوتت  ت  النظام االجتماع  : –أ 

راد للتعلومات شكلتا ياد االستقرار قل االعتتاد والع س بالع س  حيط ت بامضاشة إلى قدر  النظام امعيمي السائد على تلنية حااة ا ش
و نا  ود أن النظام االاتتاعي جرر مستقر بسنك ا يمة السياسية  متا دايد من دراة االعتتاد على وسائل امعيم. واالعتتاد  و مدم ت

 (33. )تقددر ا شراد للوسرلة اتصدر للتعلومات عن ق ية معرنة 
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أن سرعتألا شى  قل التعلومات وبيان مواق  الدولترن تكسنألا أ تية متاادد   : و نا تلعك الا ائيات دورا  انررا  حرت النظام اإلعالم  –ب  
لنظام  شي موضوع ا يمة السياسية  . و نا دنتقل ا شراد من النظام االاتتاعي إلى النظام امعيمي الذي داداد اعتتاد م عليه إذا اان  ذا ا

 . (34)م إعيمية أءرم بددلةيحظى بالرقة والتصدايية التاترضة وإال لوث ا شراد إلى  ظ
:  ظرا  الءتي  مستويات التعليم واال تتام بالتوضوعات التختلاة التى تقدمألا وسائل امعيم شتن ال نيعي أن يختل    الجمهور –ج 

و نا  ود أن أ حاب اال تتام الت ا ر  م أساتذ  امعيم والسياسية واتألور   1مستوم ا تتامألم وتعرضألم للوسائل حسك مصلحتألم
د  النلددنت أما أ حاب التصلحة جرر الت ا ر  شألم الااات التي قد تتثير س حيا  بألذ  ا يمة وبالتالي شتن ال نيعي أ ه التا ا تم ا شرا

. وربتا اا    ظرية االعتتاد من أكرر النظريات التي تاسر الظرو   2ئل يعتتدون على الوسائل برنتا ا قل ا تتاما  شقت دتعرضون للوسا
الامنية التي تم شرألا التعرض ومن يم االعتتاد على وسائل امعيم الكتساب معار  واتوا ات وسلوايات محدد  تساعد ا شراد على شألم ما 

ا يمة التي يسعى شرألا ا شراد إلى اكتساب ما يساعد م على  يحدث حولألم من أحداث و و ما دن نق  نا على الظرو  الامنية الخا ة ب
 . وبال    التا تواشرت الرقة والتصدايية للنظم السائد داداد االعتتاد عليه  ( 35)التصر  والتعامل م  الظرو  التحي ة

 فر:ا النظرية :  يقوم النموذج على ثالث افتراضات أساسية ه  :   –ثا يًا 
م امعيمي حسك دراة االستقرار السائد  شي التوتت  ت شكلتا ياد معدل االستقرار يقل مستوم االعتتاد والع س يختل  االحتياج للنظا -1

 بالع س  حيط ت و نا داداد االعتتاد بالنظر إلى أن ا يمة السياسية  است اع  ءلق حالة من عدم االستقرار الوتاعي .  
االستوابة الحتيااات أشراد التوتت  والع س بالع س  حيط ت وشى  ذ  الحالة دلوث  يعتنر النظام امعيم  ام إذا اان قادرا  على  -2

يمة ا شراد لتصادر إعيمية بددلة أكرر أ تية ت و ود  نا أن الوتألور العراقي لم ي ت  بالقنوات العرايية التحلية التي لم تتعامل م  ا 
مية بددلة أكرر ميئتة من واألة  ظر م  ي القنوات الا ائية العربية   ظرا  الق رية السعودية حسك أ تية الحدث واتوألوا لتصادر إعي

 (36)لتترا  ذ  القنوات بتا دلى: 
 حداية الت  ية امء ارية ت-
 دقة التعلومات ت -
 عتق التحلريت   -
 التخصص شي التعلومات  -
 مواك ة أي ت ورات ت   -
ائل حسك تقددر    ترتألا وءصائصه الديتوارافية و وعه. ويإلاد ال احت أن  ناك اءتي  شي دراة اعتتاد الوتألور على الوس -3

الوتألور ذوم اال تتام والتقددر الترتا    تية وسائل امعيم داداد اعتتاد م على الوسرلة  تيوة لتعرضألم واكتسابألم معار  واتوا ات 
الاتتاعي االقتصادي التنخاأ من التحتتل أن تحدث  له ضع  شي  وسلوايات معرنة ت برنتا الوتألور ا قل شي اال تتام وذوم التستوم ا

 ( 37)التعلومات.
 اآلثار الت  تنتج عن  ظرية االعتماد على :سائل اإلعالم :  –ثال:ًا 

 (39)دنتج عن االعتتاد على وسائل امعيم ييث مستويات من التثيررات و ى 
تثيررات معرفية : وتعنى الت رر الذي يحدث شي معار  ومعلومات ا شراد عن ا يمة السياسية  ت وقد تإلدم  ذ  التعار  ميار  رغ ة  -1

 الوتألور شي التعر  على معلومات اددد  
 يرر العا اي الذي تحديه ا ء ار والتعار  عن ا يمة السياسية  شى أذ ان الوتألور التستألد  تثيررات وادا ية : وتعنى التث -2
تثيررات سلواية : و ى  تيوة للتثيررات السابقة وتشتل التثيرر على الوتألور و وايا  السلواية باتخاذ قرار معرن انتيوة للتعلومات  -3

 والتعار  التي تم التعرض لألا  
 الميدا ية: الدراسة 

 (2جدول  رقم  )
 ل ا يمة السياسية السعودية الق رية ترتيب املصادر اليت اعتمد عليها املبحوثني يف مجع املعلومات حو

ال  اماتأأأأأأاليالترت ة الترت ة الترت ة الترت ة الترت ة الترت ة  الترترأأأأأأأأأك وي  ن    ال  مر  ا   ح
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ا ولى 
)%( 

الرا ية 
)%( 

الرالرة  
)%( 

الرابعة 
)%( 

الخامس
)%(   

السادس 
)%(   

  % ك

  223 100 400 11.3 4.5 10.7 7.0 11.8 23.2 ون التليفزي

  278 100 400 2.7 10.5 12.7 8.0 10.3 42.0 الفضائيات العربية
  46.5 100 400 3.5 5.0 1.5 3.3 1.7 2.7 المواقع االلكتر: ية

  73.7 100 400 7.0 6.3 7.5 15.7 12.5 6.7 الراديو

  128.3 100 400 10.5 4.3 21.0 9.2 23.0 10.3 الصحف
:سائل اإلعالم 
 الد:لية

7.7 4.7 12.8 5.8 4.5 2.5 400 100 92.4  

مأأن بيا أأات الوأأدول أعأأي  دت أأط أن الا أأائيات العربيأأة اأأادت شأأي مقدمأأة التصأأادر التأأي اعتتأأد علرألأأا الت حأأويرن شأأي اتأأ  التعلومأأات عأأن 
( امء اريأة 278ت ويرا  ذلك إلى دقة مصادر الا ائيات وءا ة الا ائيات العربية وبوين  سني يقأدر )  يمة السياسية السعودية الق ريةا

 يمأأة السياسأأية العربيأأة اأأالواير  والعربيأأة حرأأت تترأأات اأأل منألتأأا بالاوريأأة والدقأأة و قأأل الخنأأر مأأن موقأأ  الحأأدث ت حرأأت تأأاب  العأأالم أحأأداث ا
لا أأأائيات امء اريأأأة ت واتخأأأذ ذلأأأك عأأأد  أ أأأ ال إء اريأأأة مرأأأل ا ء أأأار والتحلأأأريت السياسأأأية لحظأأأة بلحظأأأة مأأأن ءأأأيل ا السأأأعودية الق ريأأأة

والتحسيقأأات وا حاددأأت والحأأوارات و أأو مأأا اأأان لأأه بأأالال ا يأأر شأأي التاأأا  الت حأأويرن حأأول الا أأائيات امء اريأأة لوتأأ  التعلومأأات حأأول تلأأك  
( و أأو ترترأأك متقأأدم أي أأا  ت حرأأت اتسأأت  الت  يأأة امء اريأأة بأأالتلياايون 223يقأأدر ) ا يمأأةت واحتأأل التلياايأأون الترت أأة الرا يأأة وبأأوين  سأأني

بالاوريأأة والسأأرعة شأأي  قأأل ا حأأداث ت حرأأت يسأأعى القأأائتون علأأى العتأأل امء أأاري بأأالتلياايون إلأأى الوقأأو  ان أأا  إلأأى انأأك مأأ  الا أأائيات 
وقأأد اأأادت 0حددرأأة لت  يأأة ا حأأداث بشأأ ل شأأوري و قلألأأا مأأن موقأأ  الحأأدث امء اريأأة شأأي ت أأوير الخدمأأة امء اريأأة واسأأتخدام التكنولوايأأا ال

(. وذلأأك لتأأا تشأأتله مأأن تاسأأررات وتحلأأريت لألحأأداثت حرأأت تتسأأم الصأأح  بأأالورأ  128.3الصأأح  شأأي الترت أأة الرالرأأة وبأأوين  سأأني يقأأدر)
شأي  :سرائل اإلعرالم العالميرةبرنتأا اأادت مصأادر 0والتوضوعية شي التناول و أو مأا دأإلدي إلأى واأود تحلأريت أ أتل وتاسأررات أوقأ  للقأراد 

ت ويراأ  ذلأك ا يمأة السياسأية السأعودية الق ريأةل الترت ة الرابعة  برن قائتأة التصأادر التأي اعتتأد علرألأا الت حأويرن شأي اتأ  التعلومأات حأو 
اأاد الراددأو شأي الترت أة السادسأة بأرن قائتأة  برنتا0ذات أ تية شي  ذا الصدد   :سائل اإلعالم العالميةإلى أ تية تلك ا حداث و و ما اعل 

اسأا  التصادر التي اعتتد علرألا الت حويرنت وقد درا  ذلك إلى تاو  الوسائل الترئية االتلياايون والا أائيات شأي  قأل ا حأداث التأي تعتتأد أس
 على ا شيم امء ارية التصور  والتي ت اي عنصر الواق ية على ا حداث 

 (3رقم )
 حول أحداث األزمة السياسية السعودية القطرية عرض  املبحوثني  لوسائل  اإلعالم  دوافع  ت

 

 التكرار والنسبة
 دوافع  التعرض

 % ك

 29.5 118 متابعة تطورات األزمات اخلليجية  الراهنة

 25.8 103 معرفة مواقف دول اخلليج األخرى من األزمة

وجهةةةات   ةةةر متابعةةةة األثةةةلاض والاخلةةةاة  اخلليجيةةةة مةةةن 
 19.0 76 عاملية

 14.5 58 تكوين اآلراء  والتصورات ثول األزمة الراهنة

 9.0 45 مجع معلومات  ثىت أتناقش فيها مع اآلخرين

 100 400 اجملموع

  حول أحداث ا يمة السياسية السعودية الق ريةدواش   تعرض  الت حويرن  لوسائل  امعيم  من ءيل  تائج الودول أعي  مألر لنا أن من 
  %25.8من العرنة واذلك معرشة مواق  دول الخليج ا ءرم من ا يمة وبنس ة  %29.5متابعة ت ورات ا يمات الخليوية  الرا نة وبنس ة 
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و تكوين ايراد  والتصورات حول ا يمة الرا نة وبنس ة %19.0لتية وبنس ة ومتابعة ا حداث والق ايا  الخليوية من واألات  ظر عا
 (4جدول  رقم  )               .%9وات  معلومات  حتى أتناقش شرألا م  ايءرين وبنس ة   14.5%

واليت  طرحتها  وسائل    السياسية السعودية الق رية يبني آراء  املبحوثني حول  األسباب  البارزة لالزمة

 اإلعالم

 % ك واليت  طرحتها  وسائل  اإلعالم  السياسية السعودية القطرية األسباب  البارزة لالزمة
 38،8 291 اتهام كل طرف لألخر بدعم اإلرهاب 

تضارب المصالح السياسية في أزمة سوريا ودعم كل دوله بعض  
 المسلحةالفصائل 

136 18،1 

جماعة اإلخوان  جماعات متطرفة عدة من بينها" اتهام قطر بدعم 
 "والتي تعتبر تنظيم إرهابي  المسلمين

84 11،2 

 9،4 71 . دول الخليج في مواجهة  إليران تأييدهالاالتهام السعودي لقطر 

 6،4 48 "على سيادة دولة قطر ةالسعودية وصاي فر  الحملة  هدف "

 5،2 39 "على حكوماتهمالخليج  تحر  بع  مواطني"قطر  

 3،6 27  الخليج " عمل على زعزعة أمن دولت قطر" 

تحضري  تقضوم علضى افتضراوات وصضلت حضد  ة"تعر  قطر لحملض 
حسضب  الفبركة الكاملة ما يدل على نوايضا مبيتضة لرضضرار بالدولضة

 رأيها" 

21 2،8 

 2،1 16 صراع األسر والعوائل احلاكمة يف البللين

 2،1 16 صراع اقتصادي بني البللين

 100 749 المجموع

( أن الت حأأويرن علأأى درايأأة وإلتأأام بالتعلومأأات التأأي  رحتألأأا وسأأائل امعأأيم بشأأثن ا يمأأة السياسأأية السأأعودية 4توضأأط بيا أأات الوأأدول رقأأم )
السياسأأية السأأعودية الق ريأأة حرأأت ذاأأر الوا أأك ا كنأأر مأأن الت حأأويرن أسأأ ابا  تتاأأق تتامأأا  مأأ  الت  يأأة امء اريأأة بوسأأائل امعأأيم حأأول ا يمأأة 

السياسأية  ( من العرنة أن من ا س اب  ال اري  لييمأة%1ت18( وأوضط )%8ت38الق رية تو ي اتألام ال  ر  لألءر بدعم امر اب وبنس ة)
لحةت والتي   رحتألا  وسائل  امعيم  ي ت ارب التصالط السياسية شي أيمة سوريا ودعأم األ دولأه بعأأ الاصأائل التسأ  السعودية الق رية

والتأي تعتنأر تنظأيم إر أابي  اتاعأة امءأوان التسألترن " اتألام ق ر بدعم اتاعات مت رشأة عأد  مأن برنألأا( من الت حويرن ان %11ت2وأ ار )
( من الت حويرنت %9ت4"على  س ة )دول الخليج شي موااألة  مدران تثدرد ال" ي من أس اب ا ا يمةت وحصل سنك " االتألام السعودي لق ر 

" د   الحتلأة شأرض  السأعودية و أاية علأى سأياد  دولأة ق أرت" ( و ي %3ت6ت%5ت2ت %6ت4تلتألا ا س اب التالية والتي ا حصرت ما برن )
ض ق أر "تعأر مأن الت حأويرن  %2ت8وبأرن وق ر  تحرض بعأ موا ني الخليج على ح وماتألم" "وتعتل ق ر على يعاعة أمأن دول الخلأيج "

( مأأن %2ت1حسأأك رأدألأا" وأوضأأط) لحتلأة تحأأريأ تقأوم علأأى اشتأأرادات و أل  حأأد الانراأة الكاملأأة مأأا دأدل علأأى  وايأا منرتأأة ل ضأأرار بالدولأة
 " ولكل منألتا .":صراع اقتصادي بين البلدين صراع ا سر :العوائل الحاكمة ف  البلدينالت حويرن ان " 

 ( 5ادول  رقم  )
 حول ا يمة السياسية السعودية الق رية  ن  لوسائل  امعيم  دواش   تعرض  الت حوير

 % ك دوافع  التعرض
 30 120 بصورة عامة الراهنة اخلليجية  ةمتابعة تطورات األزم

 21،5 86 مواقف دول اخلليج األخرى من األزمةمعرفة 

 17،7 71 عامليةاخلليجية من وجهات   ر  متابعة األثلاض والاخلاة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
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 13 52 الراهنة ةثول األزموالتصورات  تكوين اآلراء 

 9،7 39 أتناقش فيها مع اآلخرينثىت معلومات  مجع

 8 32 تاييم أداء وسائل اإلعالم لتغطية األزمة ومعرفة موقفها

 100 400 اجملموع

من   %30حول ا يمة السياسية السعودية الق رية ت حرت ذار دواش   تعرض  الت حويرن  لوسائل  امعيم  (   5توضط بيا ات الودول رقم )
متابعة ت ورات ا يمة الخليوية الرا نة بصور  حول ا يمة السياسية السعودية الق رية  ي دواش   تعرضألم لوسائل  امعيم  الت حويرن أن 

ت شي حرن أوضط   معرشة مواق  دول الخليج ا ءرم من ا يمةأن من دواش  التعرض أي ا  من الت حويرن  % 5ت21اتا أوضط  عامة
كذلك  0من ءيل وسائل امعيم   متابعة ا حداث والق ايا  الخليوية من واألات  ظر عالتيةمن الت حويرن إن داش  تعرضألم  و  %7ت17

من الت حويرن  أن  %7ت9ت وأوضط  د  والتصورات حول ا يمة الرا نةتكوين ايرامن الت حويرن أن من دواش  التعرض أي ا  %13أوضط 
تقريم أداد وسائل امعيم  تكتا أوضط الت حويرن أن داش  تعرضألم  و  ات  معلومات حتى دتناقش شرألا م  ايءريندواش  تعرضألم  و 

   0ت لكل منألتا   %8من ا يمة وبنس ة   لت  ية ا يمة ومعرشة موقاألا
 اختبار   فروض   الدراســـــــة  :  

:  تواد  عيقة  ارت ا يه  إيوابية  ذات  داللة  إحصائية  برن  إدراك  الت حويرن  لستات  التعالوة  امعيمية  شي  وسائل    الفرا  ا : 
 0ومتابعة  أحداث ا يمة السياسية السعودية الق رية  مستوم معار  الوتألورامعيم  ودراة  االعتتاد  على   ذ   الوسائل  تكوين 

 (6جدول  رقم  )
حداث األزمة السياسية ال سمات المعالجةو  ـ  العالقة بني درجة اعتماد املبحوثني على وسائل اإلعالم

 السعودية القطرية
 

 وسائل اإلعالم
 سمات المعالجة 

جمال 
 القياس

الفضائيات 
وسائل  الصحف  الراديو التليفزيون اإلخبارية العربية

 اإلعالم دولية 

 الفورية يف نقل األحداث

 0.14 0.16 0.34 * 0.56 **0.72 االرتباط
االحنراف 

 املعياري

0.501 0.432 0.801 0.472 ** 0.325 

 0.01مستوى المعنوية   0.76قيمة االرتبضضضاط  

 اجلرأة  يف  التناول

 038 0.29 0.18 0.33 **0.68 االرتباط
االحنراف 

 املعياري

0.321 0.405 0.312 0.118 0.214 

 0.01مستوى المعنوية    0.55قيمة االرتبضضضاط  

الصدق  والدقة  يف  طرح  

 املعلومات

 * 0.51 * 0.47 0.36 * 0.48 **0.55 االرتباط
االحنراف 

 املعياري

0.460 0.571 0.551 0.684 0.738 

 0.05مستوى المعنوية    0.69االرتبضضضاط  قيمة 

العمق  يف  التغطية  

 اإلخبارية

 * 0.58 **0.61 * 0.45 * 0.46 **0.79 االرتباط
االحنراف 

 املعياري

0.113 0.624 0.321 0.513 0.422 

 0.01مستوى المعنوية    0.81قيمة االرتبضضضاط  

 املوضوعية  واحلياد

 0.33 0.48*  **0.71 **0.62 * 0.44 االرتباط
االحنراف 

 املعياري

0.612 0.318 0.521 0.328 0.701 

 0.01مستوى المعنوية    0.64قيمة االرتبـــاط  

 %99، :مستوى ثقة  0.01** دا  إحصائيًا عند مستوى معنوية 0 %95. ، :مستوى ثقة 0.05دا  إحصائيًا عند مستوى معنوية    
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ويوضأأط الوأأدوالعي  إدراك الت حأأويرن لسأأتات التعالوأأة امعيميأأة لوسأأائل امعأأيم ودراأأة اعتتأأاد م علأأى تلأأك الوسأأائل شأأي متابعأأة أحأأداث 
السعودية الق رية ت وتترل  ستات التعالوة امعيمية شي الاورية شي  قل ا حداث ت الورأ  شأي التنأاول ت الصأد  والأد  شأي ا يمة السياسية 

( واأود ارت ا أات 6 رح التعلومأات ت العتأق شأي الت  يأة امء اريأة ت التوضأوعية والحيأاد شأي  أرح مختلأ  ايراد دت أط مأن الوأدول رقأم )
ية برن اعتتاد الت حويرن على وسائل امعيم واتوا أاتألم  حأو سأتات التعالوأة امعيميأة  حأداث ا يمأة السياسأية إيوابية ذات داللة إحصائ

 0.76السعودية الق رية وقد بل   ييم  ذ  االرت ا ات فيتأا دتعلأق بالتسيأا  التوتيعأي ليتوا أات  حأو سأتات التعالوأة امعيميأة االتأالي: 
للعتأأأق شأأأي الت  يأأأة  0.81للصأأأد  والدقأأأة شأأأي  أأأرح التعلومأأأات ت و  0.69للوأأأرأ  شأأأي التنأأأاول ت و  0.55 للاوريأأأة شأأأي  قأأأل ا حأأأداث ت و

ت اتأأا %99ومسأأتوم يقأأة  0.001وقأأد اأأادت  أأذ  االرت ا أأات عنأأد مسأأتوم معنويأأة  0للتوضأأوعية والحيأأاد شأأي التنأأاول 0.64امء اريأأة ت و 
ريأأة وءا أأة قنأأا  الوايأأر  شأأي اعتتاد أأا علأأى العددأأد مأأن سأأتات التعالوأأة امعيميأأةت تشأأرر  تأأائج الوأأدول إلأأى تاأأو  الا أأائيات العربيأأة امء ا

 حرأت اأادت االرت ا أأات بأرن اعتتأأاد الت حأويرن علأى تلأأك القنأا  وتقرأأيتألم لسأتات التعالوأأة امعيميأة لألأا مرت أأة االتأالي: العتأأق شأي الت  يأأة
ت يأم التوضأوعية  0.55ت الصد  والدقة شأي  أرح التعلومأات  0.68التناول  ت الورأ  شي 0.72ت الاورية شي  قل ا حداث  0.79امء ارية 

ت وتإلاد  ذ  النتائج  حة الارض ا ول للدراسة حول واود عيقة ارت ا يه إيوابية ذات داللة إحصائية برن إدراك الت حويرن  0.44والحياد  
أما   الوسأائل شأي متابعأة أحأداث ا يمأة السياسأية السأعودية الق ريأة.لستات التعالوة امعيمية شي وسأائل امعأيم ودراأة االعتتأاد علأى  أذ

لسيأا  مسأأتوم معأار  الوتألأأور با يمأة شأأتم تكوينأه مأأن ءأيل التسيأأا  الأذي تأأم تقسأيته إلأأى أن معرشأة منخا أأة ومتوسأ ة ومرتاعأأة واا أأ  
 النتائج اتا دلى : 

 (  7ادول رقم )
 وتألور العراقي  عن ا يمة السياسية الق رية السعودية   العيقة برن مستوم االعتتاد ومستوم معار  ال

 المعرفة 
 االعتماد 

   المجموع مرتفعة  متوسطة  منسفضة

 72 40 16 16 منسفض
 124 48 40 36 متوسط
 204 116 52 36 مرتفع
 400 204 108 88 المجموع

  0.42معامل التواشق  0.000ومستوم معنوية  4اا الودولية عند دراة حرية   66.35كا التحسوبة 
 0.21ومعامل بررسون 

 ات ط من الودول أعي  أن ييتة اا التحسوبة أكنر من ييتتألا الودولية متا يشرر لواود عيقة ارت ا يه ايوابية برن التت ررين متا درن 
متا يشرر لواود ارت اط  0.21ومعامل بررسون  0.42ين  أن ييتة معامل التواشق   حة الارض ا ول ت وعند ييا  قو   ذ  العيقة

تاد ايوابي قوم برن التت ررات بالنظر لدراة الرقة شكلتا ياد االعتتاد ياد مستوم التعرشة و ذا  و التستوم ا ول من مستويات تثيرر االعت
 و و التايررات التعرفية .. 

 

دواأأأد  ارت أأأاط  إيوأأأابي  دال  إحصأأأائيا   بأأأرن  اراشأأأة  التعأأأرض  للت أأأتون  امء أأأاري  بوسأأأائل  امعأأأيم ت  ومعأأأار     الفررررا   ال:رررا  :
 0أحداث ا يمة السياسية السعودية الق رية وتكوين اتوا ات الوتألور العراقي   حو ت  ية الت حويرن  

 (8جد:   رقم  )
لقياس  الفر:ق  ما بين  ك:يف   :منسفض   التعرا  للمضمون  اإلخباري   T–Testمعامل  االختبار  

  حداث ا زمة السياسية السعودية بوسائل  اإلعالم  :إدراك  السمات  الموضوعية  :العاطفية  

التعرض للمضمون 
وسائل اإلخباري 

 االعالم دولية

التعرض للمضمون 
 اإلخباري بالصحف 

التعرض للمضمون 
 لراديواإلخباري با

التعرض للمضمون 
اإلخباري 

 بالتليفزيون

التعرض للمضمون 
اإلخباري 

 بالفضائيات

 كثافة التعرض

 معارف املبحوثني حول 
 األزمةأحداث 
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 اخلليجيةةةةةةة  ةمتابعةةةةةةة تطةةةةةةورات األزمةةةةةة  16.5 4.23 3.1 3.7 0.86
 بصورة عامة الراهنة

 0.14 0.45 0.005 0.004 0.001 

مواقةةف دول اخللةةيج األخةةرى معرفةةة  12.4 3.61 2.0 1.74 6.41
 0.005 0.001 0.004 0.048 0.001 من األزمة

اخلليجيةة  متابعة األثلاض والاخلةاة  13.6 8.6 5.2 10.8 9.4
 0.004 0.001 0.005 0.001 0.005 عامليةمن وجهات   ر 

ثةةةةةةول والتصةةةةةةورات  تكةةةةةةوين اآلراء  17.5 2.8 2.7 8.9 2.3
 0.01 0.005 0.045 0.001 0.004 الراهنة ةاألزم

أتناقش فيهةا مةع ثىت معلومات  مجع 18.2 1.03 2.9 7.6 6.5
 0.005 0.004 0.005 0.001 0.001 اآلخرين

تايةةةةيم أداء وسةةةةائل اإلعةةةةالم لتغطيةةةةة  11.2 1.02 2.034 3.2 1.3
 0.001 0.003 0.005 0.004 0.042 األزمة ومعرفة موقفها

( واأأود شأأرو  ذات داللأأة إحصأأائية فيتأأا دتعلأأق بأأإدراك الت حأأويرن للسأأتات التوضأأوعية والعا ايأأة 8 تأأائج الوأأدول السأأابق رقأأم )دت أأط مأأن 
 حأأداث ا يمأأة السياسأأية السأأعودية  الق ريأأة ت وذلأأك بأأرن الت حأأويرن الأأذدن دتعرضأأون ب راشأأة للت أأتون امء أأاري بوسأأائل امعأأيمت واأأذلك 

وتشأأرر بيا أأات الوأأدول إلأأى أن الت حأأويرن ا كرأأر تعرضأأا  0بشأأ ل مأأنخاأ للت أأتون امء أأاري بوسأأائل امعأأيم  الت حأأويرن الأأذدن دتعرضأأون 
للت أأتون امء أأأاري بوسأأأائل امعأأأيم اأأأا وا أكرأأر إلتامأأأا  بتاا أأأرل أحأأأداث ا يمأأأة السياسأأأية السأأعودية الق ريأأأة  ت شأأأي حأأأرن ا خاأأأأ املتأأأام 

يمأأأة السياسأأأية السأأأعودية الق ريأأأة  لأأأدم الت حأأأويرن ا قأأأل تعرضأأأا  للت أأأتون امء أأأاري بوسأأأائل بالسأأأتات التوضأأأوعية والعا ايأأأة محأأأداث ا 
متا سنق دت ط قدر  وسائل امعيم على تش رل معار  الوتألأور العراقأي حأول أحأداث ا يمأة السياسأية السأعودية الق ريأة تحرأت 0امعيم 

مت ومعأار  الت حأويرن وشقأا  لتت رأر التعأرض للت أتون امء أاري متأا دأدعم  أحة واد ارت اط إيوابي برن ا  روحات ال اري  بوسأائل امعأي
وقد تم اءت ار ييا  مت رر التعرض للت تون امء أاري بوسأائل امعأيم للت حأويرن الأذدن دتعرضأون بشأ ل مرتاأ ت  0الارض الرا ي للدراسة 

ا يمأة السياسأية السأعودية الق ريأة ت وقأد بل أ  ييتأة  أذا االرت أاط وأولاك الذدن دتعرضون بش ل منخاأت ومت رر معرشة الت حويرن بثحداث 
ولسيا   ذا الارض تأم ييأا  اتوا أات الوتألأور مأن ءأيل 0 %95ودراة يقة  0.05ت و و ارت اط دال إحصائيا  عند مستوم معنوية  0.72

د لأأى يأأيث مسأأتويات تشأأتل ايوأأابي ومحادأأ دراأأة وتأأم تقسأأيته إ 100مسيأأا  توتيعأأي ت أأتن عأأدد مأأن الوتلأأة علأأى مسيأأا  ل  أأرت بإاتأأالي 
 وسلني واا   النتائج اتا دلى :

 ( 9جد:  رقم )
 العالقة بين مستوى االعتماد :اتجاهات الجمهور  حو تغطية ا زمة   

 االتجاه
 االعتماد 

 المجموع سلبى محايد ايجابى

 116 80 20 16 منسفض
 120 48 40 32 متوسط
 164 96 24 44 مرتفع
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 400 242 84 92 المجموع  
 0.24ومعامل بررسون  0.41معامل التواشق  0.000ومستوم معنوية  4اا الودولية عند دراة حرية   61كا التحسوبة 

  0.41تنرن من الودول السابق أن ييتة اا التحسوبة أكنر من ييتتألا الودولية متا يشرر لواود عيقة ارت ا يه برن التت ررين بل   قوتألا 
متا يشرر الرت اط ايوابي قوم برن التت ررين بالنظر لدراة الرقة و ذا درن   حة الارض الرا ي شي   0.24وبلال ييا  معامل بررسون 

ردا ية ت شتا تعرض له الوتألور عنر وسائل امعيم  است اع  أن تش ل اتوا  معرن للوتألور شي الوق  الذي ارتاع  فيه الدراسة الت
من أشراد العرنة بح م أن  ناك تداءل ما برن االتوا   حو ا يمة  اسألا  %56مستويات التعرشة اان االتوا  سلني  حو الت  ية من اا ك 

توا   حو الت  ية امعيمية لأليمة ت واذلك اءتي  ما تعرض له الوتألور م  ما اان دتوقعه وبالتالي اادت و و اتوا  أجل ه سلني واال
ن  أح امه سلنية م  واود اءتيشات برنية شتا برن الوسائل أو الا ائيات العربية )حصرا( التي تم التعرض إلرألا و ذا  و التستوم التالي م 

 يار الوادا ية .  مستويات تثيرر االعتتاد و و اي
الاأأرض   الرالأأت :  تواأأد  عيقأأة  ارت ا يأأه  إيوابيأأة  بأأرن  التعأأرض  للت أأتون  امء أأاري  بوسأأائل  امعأأيم ت  واتوا أأات  

 0  الت حويرن   حو  أحداث ا يمة السياسية السعودية الق رية
 

 (10جد:   رقم  )
األزمة االرتباطات  بني  التعرض  لوسائل  اإلعالم  واجتاهات  املبحوثني  حنو  اآلراء  البارزة  حول  أحداث  

 القطرية  السياسية السعودية

التعرض للمضمون 
وسائل اإلخباري 

 االعالم دولية

التعرض للمضمون 
اإلخباري 
 بالصحف 

التعرض للمضمون 
 اإلخباري بالراديو

للمضمون التعرض 
اإلخباري 
 نبالتليفزيو

التعرض للمضمون 
اإلخباري 

 بالفضائيات العربية

 كثافة  التعرض
 

 حنو  اآلراء  البارزة  حول  أحداث  األزمة السياسية السعودية

 القطرية 

 

  اتهام كل طرف لألخر بدعم اإلرهاب  **0.62 0.28 0.19 0.27 * 0.43

0.59 * 0.47 0.61** 0.49 0.58** 

تضضضارب المصضضالح السياسضضية فضضي أزمضضة 
سوريا ودعم كل دولضه بعض  الفصضائل 

 المسلحة

 

0.48 * 0.29 0.38 0.21 0.73** 

جماعات متطرفضة عضدة اتهام قطر بدعم 
جماعضضضضضضة اإلخضضضضضضوان  مضضضضضضن بينهضضضضضضا
 "والتي تعتبر تنظيم إرهابي  المسلمين

 

0.55 * 0.17 0.34 0.27 0.56 * 

االتهضضضضضضضضضام السضضضضضضضضضعودي لقطضضضضضضضضضر 
دول  فضضضي مواجهضضضة  إليضضضران تأييضضضدهال

 . الخليج

 

0.346 * 0.128 0.290 0.458 * 0.713 ** 
  ةوصاي  السعودية فر   الحملة  هدف 

 " على سيادة دولة قطر 

0.38 * 0.47 * 0.34 0.23 0.51 * 
الخلضيج  تحر  بعض  مضواطني"قطر  

 "على حكوماتهم
 

0.29 0.32 0.46 * 0.37 * 0.49 * 
 عمضضل علضضى زعزعضضة أمضضن دولت قطضضر
 الخليج "

 

0.41 0.26 0.31 0.17 0.36 * 

تحري  تقوم علضى  ةتعر  قطر لحمل
افتراوات وصلت حد الفبركة الكاملة مضا 
 يدل على نوايا مبيتضة لرضضرار بالدولضة

 حسب رأيها"

 

  صراع األسر والعوائل احلاكمة يف البللين 0.29 0.088 0.19 0.35 0.27

 صراع اقتصادي بني البللين  ** 0.618 * 0.421 * 0.324 0.237 * 0.523

، وموةتوى  0.01** دال إثصةائيا  عنةل موةتوى معنويةة 0 %95. ، وموةتوى قاةة 0.05*   دال إثصةائيا  عنةل موةتوى معنويةة 
 0 %99قاة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
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من بيا ات الودول السابق دت ط واود عيقة ارت ا يه إيوابية ذات داللة برن اراشة التعرض للت تون امء اري بوسائل امعيم ت 
حول واتوا ات الت حويرن  حو أحداث ا يمة السياسية السعودية الق ريةت فيتا دتعلق بالتسيا  التوتيعي ليتوا ات الخا ة بايراد ال اري  

 ة  اث ا يمة السياسية السعودية الق رية ت شقد بلال ييتة االرت اط برن التعرض ب راشة للا ائيات العربية وامء ارية وتثدرد ايراد الخاأحد
بالنس ة للتعرض للراددو ت و  0.290بالنس ة للتعرض للتلياايون ت و  0.458ت و  0.713بثحداث ا يمة السياسية السعودية الق رية 

وتشرر النتائج السابقة إلى واود ارت ا ات إيوابية قوية 0بالنس ة لتتابعي وسائل امعيم دولية  0.346نس ة لقراد  الصح  و بال 0.128
ودالة إحصائيا  برن التعرض للت تون امء اري بوسائل امعيم ت واتوا ات الت حويرن  حو ايراد الخا ة بثحداث ا يمة السياسية 

 السعودية الق رية ت  
تواد  ارت ا ات  إيوابية  ذات  داللة  إحصائية  برن  تعرض  الت حويرن  للت تون  امء اري  بوسائل  امعيمت    الفرا   الرابع : 

 ءيل  ا يمة السياسية السعودية الق رية بوسائل  امعيم  وتقريتألم   داد  
 ( 11ادول  رقم  )

االرت ا ات  برن  اراشة  التعرض  للت تون  امء اري  بوسائل  امعيم  وتقريم  لتوضيط   Spearman'sمعامل  ارت اط  )سنررمان( 
 أحداث  ا يمة السياسية السعودية الق ريةبشثن لآلراد الخا ة بتقريم أداد عتل وسائل امعيم العربية الت حويرن  

التعرض للمضمون 
وسائل اإلخباري 

 االعالم دولية

التعرض للمضمون 
اإلخباري 
 بالصحف 

التعرض للمضمون 
 اإلخباري بالراديو

التعرض للمضمون 
اإلخباري 
 نبالتليفزيو

التعرض للمضمون 
اإلخباري 

 بالفضائيات العربية

 كثافة  التعرض
 

 عمل وسائل االعالم العربية اآلراء اخلاصة بتقييم أداء 

  0 ابالحنياز ألثل الطرفنياتومت  0.241 * 0.532 * 0.364 * 0.473 0.237

0.375 * 0.198 0.23 0.18 0.49 * 
وسةةةةةائل اإلعةةةةةالم يف  جةةةةةيم األزمةةةةةة فشةةةةةلت 
 وتاليصها

 

  ضعف وسائل اإلعالم يف أدارة األزمة * 0.553 0.22 0.19 0.36 * 0.471

  فشل موسوات العالقات العامة يف أدارة األزمة * 0.361 0.28 * 0.410 0.163 * 0.346

، وموةتوى قاةة  0.01** دال إثصائيا  عنل موتوى معنويةة 0 %95، وموتوى قاة  0.05دال إثصائيا  عنل موتوى معنوية *  
99% 0 

( واود ارت ا ات إيوابية وذات داللة برن اراشة التعرض لوسائل امعيم وتثدرد الت حأويرن لأل روحأات الأوارد  11توضط  تائج الودول رقم )
فيتأأا  0.597بالت أأتون امء أأاري بوسأأائل امعأأيم حأأول أداد عتأأل وسأأائل امعأأيم العربيأأة ت وقأأد بل أأ  ييتأأة االرت ا أأات شأأي  أأذا السأأيا  

 0.443لقأأأراد  الصأأأح  ت و  0.294بالنسأأأ ة للراددأأأو ت و 0.312بالنسأأأ ة للتلياايأأأون ت و  0.276تعرض للا أأأائيات العربيأأأةت و دتعلأأأق بأأأال
متأأأا سأأأنق دت أأأط  أأأحة الاأأأرض الرابأأأ  للدراسأأأة والقائأأأل بواأأأود ارت ا أأأات إيوابيأأأة بأأأرن تعأأأرض 0التعأأأرض للت أأأتون وسأأأائل امعأأأيم دوليأأأة 

امعأأأيمت وتقرأأأيتألم  داد حأأأول أداد ايراد الخا أأأة بتقرأأأيم أداد عتأأأل وسأأأائل امعأأأيم العربيأأأة بشأأأثن  الت حأأأويرن للت أأأتون امء أأأاري بوسأأأائل
 أحداث  ا يمة السياسية السعودية  الق رية 

تواأأأد  عيقأأأة  ارت ا يأأأه  إيوابيأأأة  قويأأأة  بأأأرن  اعتتأأأاد  الت حأأأويرن  علأأأى  وسأأأائل  امعأأأيم  والتأأأثيررات  التعرفيأأأة  الفررررا   السرررام  :  
 والوادا ية  والسلواية   حو  أحداث ا يمة السياسية السعودية الق رية  

 ( 12ادول  رقم  )
ومات  عن  أحداث  ا يمة السياسية السعودية  الق رية والتثيررات  العيقة  برن  اعتتاد  الت حويرن  على  وسائل  امعيم  اتصدر  للتعل

 التترت ة  على  ذلك  االعتتاد
وسائل االعالم 

 دولية
 التليفزيــــون الراديــــــو الصحف  

الفضائيات  
 اإلخبارية  والعربية

 وســــــــائل  اإلعالم
 أنواع  التأثــــــــريات
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 األزمة الوياسية  معرفة أسباب  ** 0.671 ** 0.496 ** 0.451 * 0.360 ** 0.586

ة
ي
ف

ر
ع

م
 
 
ت

ريا
ث

أ
ت

 

 على قطع العالقات  التعرف على النتائج املرتتبة  ** 0.582 * 0.420 * 0.242 0.411 ** 0.431

 ومصر نأتيل املااطعة للول أخرى مثل البحري * 0.355 0.167 * 0.314 0.381 0.216

0.327 ** 0.291 0.296 0.341 * 0.267 * 
   الصراع الوعودي الاطري ابملنطاة العربية فهم 

 0.73 املقياس التجميعي للتأثريات املعرفية   0.001مستوى المعنوية 

 من اجلمهور ألثل الطرفني  البغض الشليل  ** 0.723 * 0.541 * 0.339 **0.49 ** 0.623

ة
ي
ن
دا

ج
و

 
 
ت

ريا
ث

أ
ت

 

 املتخلررين من األزمة طالب وجتار  التعاطف مع  ** 0.586 ** 0.632 ** 0.487 **0.57 * 0.359

0.38 0.261 0.365 * 0.271 0.294 

الاةةةادم  تيجةةةة سةةةوء العالقةةةات و قةةة ات اخلةةةوف مةةةن 
 على دول جملس التعاون اخلليجي

 0.68 املقياس التجميعي للتأثريات الوجدانية   0.001مستوى المعنوية 

 منتجات كال البللين لألخرمااطعة  0.223 0.196 0.212 0.18 0.211
 

 كال البللينالارار بعلم الوفر إىل   * 0.339 * 0.412 * 0.383 0.229 * 0.381
  0.162 املقياس التجميعي للتأثريات الســـلوكية   غير معنوية

، وموةتوى قاةة  0.01معنويةة *  دال إثصائيا  عنل موةتوى 0 %95، وموتوى قاة  0.05*  دال إثصائيا  عنل موتوى معنوية 
99% 0 

( إلى واود ارت ا ات قوية برن اعتتاد الت حويرن على وسأائل امعأيم والتأثيررات التعرفيأة حأول أحأداث 12تشرر بيا ات الودول السابق رقم )
ررات التعرفيأأة التترت أأة علأأى و أأو ارت أأاط قأأوي ويشأأرر علأأى  أأد  التأأثي 0.73ا يمأأة السياسأأية السأأعودية الق ريأأة  ت حرأأت بل أأ  ييتأأة االرت أأاط 

 0أحداث  ا يمة السياسية السعودية  الق رية بشثن تعرض الوتألور لوسائل امعيم حول 
كأأذلك اأأادت االرت ا أأات قويأأة وإيوابيأأة بأأرن اعتتأأاد الت حأأويرن علأأى وسأأائل امعأأيم والتأأثيررات الوادا يأأة التترت أأة علأأى ذلأأك االعتتأأاد حأأول 

و أو أي أا   %99ت ومسأتوم يقأة  0.001عند مستوم معنويأة  0.68لسعودية  الق رية ت حرت بل   ييتة االرت اط أحداث  ا يمة السياسية ا
تثيررات ارت اط قوي يشرر إلى قو  التثيررات الوادا ية التترت ة على اعتتاد الوتألور على وسائل امعيم لتتابعة تلك ا حداث ت برنتا اادت ال

رض لوسأائل امعأيم ضأ ياة برنتأا واأدت ارت ا أات إيوابيأة ضأ ياة بأرن اعتتأاد الت حأويرن علأى وسأائل امعأيم السلواية التترت أة علأى التعأ 
و أو ارت أأاط ضأأ يف  0.162ت وقأد بل أأ  ييتأة االرت أأاط  مقاطعررة منتجرات كررال البلرردين ل خرررت  بعردم السررفر إلررى كررال البلرردينواتخأاذ القأأرار 

 وبصاة عامة تشرر تلك النتائج شي موتلألا إلأى واأود عيقأة ارت ا يأه قويأة بأرن اعتتأاد الت حأويرن علأى وسأائل امعأيم والتأثيررات التعرفيأة0
ت ومن يم دتم التحقق من  حة الارض والقائل بواود والوادا ية التترت ة على ذلك االعتتاد حول أحداث ا يمة السياسية السعودية الق رية  

السياسأية عيقة ارت ا يه إيوابية قوية برن اعتتاد الت حويرن على وسائل امعيم والتثيررات التعرفية والوادا ية والسلواية  حو أحأداث ا يمأة 
 0السعودية الق رية  

 استنتاجات الدراسة :
 يمة  الا ائيات العربية اادت شي مقدمة التصادر التي اعتتد علرألا الت حويرن شي ات  التعلومات عن امن ءيل  تائج  دت ط أن  -1

 ت ويرا  ذلك إلى دقة مصادر الا ائيات  السياسية السعودية الق رية
السياسأأأية السأأأعودية  أمألأأأرت  تأأأائج الدراسأأأة  أن الت حأأأويرن علأأأى درايأأأة وإلتأأأام بالتعلومأأأات التأأأي  رحتألأأأا وسأأأائل امعأأأيم بشأأأثن ا يمأأأة -2

ية الق ريأأة حرأأت ذاأأر الوا أأك ا كنأأر مأأن الت حأأويرن أسأأ ابا  تتاأأق تتامأأا  مأأ  الت  يأأة امء اريأأة بوسأأائل امعأأيم حأأول ا يمأأة السياسأأية السأأعود
 الق رية ت:

 (%8ت38و ي اتألام ال  ر  لألءر بدعم امر اب وبنس ة) -
والتي   رحتألا  وسائل  امعيم  ي    السياسية السعودية الق رية لييمة( من العرنة أن من ا س اب  ال اري  %1ت18وأوضط )  -

 ت ارب التصالط السياسية شي أيمة سوريا ودعم ال دوله بعأ الاصائل التسلحةت 
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والتأأي تعتنأأر تنظأأيم  اتاعأأة امءأأوان التسألترن " اتألأام ق أأر بأأدعم اتاعأات مت رشأأة عأأد  مأأن برنألأا( مأأن الت حأأويرن إن %11ت2أ أار )  -
 " ي من أس اب ا يمةت إر ابي 

 ( من الت حويرنت%9ت4"على  س ة )دول الخليج شي موااألة  مدران تثدرد الوحصل سنك " االتألام السعودي لق ر  -
من الت حويرن  %30حول ا يمة السياسية السعودية الق رية ت حرت ذار دواش   تعرض  الت حويرن  لوسائل  امعيم  برن  الدراسة    -3

  بصورة عامة متابعة تطورات ا زمة السليجية الراهنة  ي  دواش   تعرضألم  لوسائل  امعيم  أن 
ت شي حرن أوضط   معرفة مواقف د:  السليج ا خرى من ا زمةمن الت حويرن أن من دواش  التعرض أي ا   ي   %5ت21أوضط   -

 0من ءيل وسائل امعيم   متابعة ا حداث :القضايا  السليجية من :جهات  ظر عالميةمن الت حويرن ان داش  تعرضألم  و  %7ت17
رض القائل  بواود  عيقة  ارت ا يه  إيوابية  ذات  داللة  إحصائية  برن  إدراك  الت حويرن  لستات  أينت  الدراسة  حة الا  -4

 ية التعالوة  امعيمية  شي  وسائل  امعيم  ودراة  االعتتاد  على   ذ   الوسائل  شي  متابعة  أحداث ا يمة السياسية السعودية الق ر 
دواأأد عيقأأة   ارت ا يأأه   إيوابيأأة  دال  إحصأأائيا   بأأرن  اراشأأة  التعأأرض  للت أأتون  امء أأاري  أينتأأ  الدراسأأة  أأحة الاأأرض القائأأل   -5

 بوسائل  امعيم ت  ومعار   الت حويرن   حو  أحداث ا يمة السياسية السعودية الق رية
بوسائل  امعيم ت  واتوا ات  الت حويرن   حو  واد  عيقة  ارت ا يه  إيوابية  برن  التعرض  للت تون  امء اري  أثبتت الدراسة  -6

 0أحداث ا يمة السياسية السعودية 
تشرر  تائج الدراسة  إلى واود ارت ا ات قوية برن اعتتاد الت حويرن على وسائل امعيم والتثيررات التعرفية حول أحداث ا يمة   -7

 السياسية السعودية الق رية   
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 ناك حااة ملحة لوض  ء ة إعيمية لوسائل امعيم العربية  شي حالة ا يمات تشتتل على ء وات وفليات ومنألوية محدد  للتعامل  -1
 م  ا يمة فءذا  شي االعت ار  نيعتألا وعنا ر ا و تائوألا التحتتلة على أن دتم ت نيقألا واءت ار ا قنل إقرار ا  
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 ءيل ت نرق سرناريو ات عتلية اشتراضية  
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