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ىن، ولُت ؤلاكالم حاملت صىلاء.  1  كؿم ؤلاطاكت والخلفٍؼ

 أؾخاط مكاعن بلؿم اللالكاث اللامت وؤلاكالم. 2

 أحداث عن اليمنيين املغتربين وماتمعل مصادر
 نـــــاليم اياــوقض

 دساست مسحيت على عينت من املغتربحن
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 أحداث عن اليمنيين املغتربين وماتمعل مصادر
 نـــــاليم اياــوقض

 دساست مسحيت على عينت من املغتربحن

 الملخص :

 عٔ ايهػف إىل ايدزاض١ ٖدفت

 عًٝٗا ٜعتُد اييت ٚاالتؿاٍ اإلعالّ ٚضا٥ٌ

 ١َُٗٚ أضاض١ٝ نُؿادز ايُٕٝٓٝٛ املػذلبٕٛ

 ٚقكاٜا أسداخ عٔ املعًَٛات ع٢ً يًشؿٍٛ

 ٚايتأثرلات عًٝٗا االعتُاد ٚأٖداف ايُٝٔ

 ايٛضا٥ٌ، تًو ع٢ً االعتُاد ٖرا عٔ ايٓاجت١

 بني إسؿا٥ًٝا ايداي١ ايعالق١ ع٢ً ٚايتعسف

 ايعالق١ أُٖٗا ٚاييت ايبشح فسٚض َتػرلات

 ٚايعدٜد املعًَٛات َؿادز ع٢ً االعتُاد بني

 ايعالق١ ٚنريو امل١ُٗ األخس٣ املتػرلات َٔ

 ٚايتأثرلات املؿادز ٖرٙ ع٢ً االعتُاد بني

 ايتعسف إىل إقاف١ االعتُاد ذيو عٔ ايٓاجت١

 َد٣ يف إسؿا٥ٝا داي١ فسٚم ٚدٛد َد٣ ع٢ً

 َد٣ ٚأٜكًا ايُٝٔ ٚقكاٜا أسداخ َتابع١

 َؿادز ع٢ً املػذلبني اعتُاد يف فسٚم ٚدٛد

 املتػرلات َٔ يًعدٜد ٚفكًا املعًَٛات

 َٔ ع١ٓٝ ع٢ً ايدزاض١ ٚطبكت ايٛضٝط١،

 ٚأدا٠ املطض َٓٗر باضتدداّ املػذلبني

 ايٓتا٥ر َٔ ايعدٜد إىل ٚتٛؾًت االضتبٝإ

 ٚقكاٜا بأسداخ املػذلبني اٖتُاّ إٔ: َٓٗا

 أسداخ مبتابع١ أٜكًا ٚاٖتُاَِٗ ايُٝٔ

 ايػايب، يف نبرل مبطت٣ٛ دا٤ ايُٝٔ ٚقكاٜا

 اإلعالّ ٚضا٥ٌ ع٢ً اعتُادِٖ دا٤ نُا

 يًشؿٍٛ ١َُٗٚ أضاض١ٝ نُؿادز ٚاالتؿاٍ

 ايُٝٔ ٚقكاٜا أسداخ عٔ املعًَٛات ع٢ً

 ٚاملتٛضط ايهبرل بني َا َتفاٚت مبطت٣ٛ

 ٚاألؾدقا٤ ايفكا١ٝ٥ ايُٝٔ قٓا٠ ٚدا٤ت

 ايسأٟ ٚقٛاد ايطعٝد٠ ٚقٓا٠ ايُٕٝٓٝٛ ٚايصَال٤

 ايعسب١ٝ اإلخباز١ٜ ايفكا١ٝ٥ ٚايكٓٛات ايُٕٝٓٝٛ

 ايعسب١ٝ ايفكا١ٝ٥ ايكٓٛات ثِ ارتاؾ١،

 اييت املعًَٛات َؿادز َكد١َ يف اذته١َٝٛ

 .املػذلبٕٛ عًٝٗا ٜعتُد

 ٚدٛد عٔ ايٓتا٥ر نػفت نُا

 ايُٝٔ قكاٜا مبععِ االٖتُاّ بني داي١ عالق١

 عالق١ ٚدٛد ٚأٜكًا هلا املستفع١ ٚاملتابع١ املجاز٠

 ايُٝٔ أسداخ مبععِ االٖتُاّ بني داي١

 عالق١ ٚدٛد ٚنريو هلا املستفع١ ٚاملتابع١

 ايُٝٔ أسداخ َتابع١ دٚافع َععِ بني داي١

 ٚدٛد ٚأٜكًا املعًَٛات َؿادز ع٢ً ٚاالعتُاد

 َؿادز ع٢ً االعتُاد بني داي١ عالق١

 تٛدد نُا املؿادز ٖرٙ يف ٚايجك١ املعًَٛات

 َؿادز ع٢ً االعتُاد بني داي١ عالق١

 املعادت١ ع٢ً املؿادز ٖرٙ ٚقدز٠ املعًَٛات

 ٚنريو املػذلبني يككاٜا ايك١ٜٛ اإلعال١َٝ

 َؿادز ع٢ً االعتُاد بني داي١ عالق١ ٚدٛد

 ذيو عٔ ايٓاجت١ ٚايتأثرلات املعًَٛات
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 يف فسٚم تٛدد ذيو داْب ٚاىل االعتُاد

 َؿادز َععِ ع٢ً املػذلبني اعتُاد َطت٣ٛ

 ايٛضٝط١ املتػرلات َٔ يًعدٜد ٚفكًا املعًَٛات

 ألسداخ املتابع١ َد٣ يف فسٚم ٚدٛد ٚأٜكًا

 املتػرلات َٔ يًعدٜد ٚفكًا ايُٝٔ ٚقكاٜا

 .ايٛضٝط١

 

Yemeni Expatriates’ Sources of Information about Yemeni 

Events and Issues: 

A Survey on a Sample of Expatriates 

Abstract  
This study aimed at revealing the 

media and communication on which 

Yemeni expatriates rely as the main 

and important sources to obtain 

information about events and issues 

of Yemen. It investigated the 

objectives of relying on media as 

well as the resulting effects. It also 

identified the statistically significant 

relationship among the study 

variables, the most important of 

which is the dependence on the 

information sources and many other 

significant variables, as well as the 

relationship between the dependence 

on the information sources and the 

resulting effects of such dependence. 

In addition, it identified the 

existence of statistically significant 

differences in the follow-up extent 

of Yemen’s events and issues and 

the existence of differences in the 

expatriates’ dependence on 

information sources according to 

many intermediate variables. The 

study utilized a sample of 

expatriates and used a survey 

methodology and a questionnaire for 

data collection. The findings of the 

study indicated that the expatriates’ 

interest in Yemen’s events and 

issues as well as their interest in the 

follow-up of Yemen’s events and 

issues was often high. Their 

dependence on media and 

communication as the main and 

important sources for obtaining 

information about Yemen’s events 

and issues was of a level varying 

between high and medium. The 

prime sources of information on 

which the expatriates depend were 

Yemen Satellite Channel, Yemeni 

friends and colleagues, Al-Sa’eedah 

Satellite Channel, Yemeni opinion 

leaders, privately-owned Arabic 

News Satellite Channels, and Arab 

Governmental Satellite Channels. 

The findings also revealed a 

statistically significant relationship 

between the expatriates’ interest in 

most of Yemen’s raised issues and 

the high follow-up of such issues. 

Additionally, there is a statistically 

significant relationship between 

most of the motives to follow events 

of Yemen and the dependence on 
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the information sources. 

Furthermore, there is a statistically 

significant relationship between the 

dependence on the information 

sources and the trust in such sources. 

Also, there is a statistically 

significant relationship between the 

dependence on the information 

sources and the ability of such 

sources in strong media processing 

of expatriates’ issues. Moreover, 

there is a statistically significant 

relationship between the dependence 

on the information sources and the 

resulting effects of such dependence. 

Besides, there are differences in the 

level of expatriates’ dependence on 

most of the information sources 

according to many intermediate 

variables as well as in the follow-up 

extent of Yemen’s events and issues 

according to many intermediate 

variables.

 مقذمة:

األسداخ ٚايككاٜا ٚاملٛقٛعات ٚاألشَات اييت تِٗ ادتُٗٛز تؤدٟ إىل سسف ٖرا 

تابعتٗا باضتدداّ ٚضا٥ٌ اإلعالّ ادتُاٖرل١ٜ اييت ٜعتُد عًٝٗا نُؿادز ادتُٗٛز ع٢ً َ

يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ األسداخ ٚايككاٜا اييت تُٗ٘، ٚهلرا حتع٢ ٚضا٥ٌ اإلعالّ 

: 8991)َهاٟٚ ٚايطٝد، عًٝٗا  ادتُاٖرل١ٜ بأ١ُٖٝ نبرل٠ يد٣ ادتُاٖرل يهِْٛٗ ٜعتُدٕٚ

ٜٚعٛد اعتُاد ادتُٗٛز ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ  ،نُؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات  (783

نُؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ األسداخ ٚايككاٜا اييت تُٗ٘ إىل قدز٠ ٚضا٥ٌ اإلعالّ 

 ٗاادتُاٖرلٟ ع٢ً االْتػاز ايهبرل ٚبطسع١ نبرل٠ ٚٚقٛح ٚداذب١ٝ، ٜكاف إىل ذيو متتع

١ٝ ٚنفا٠٤ عاي١ٝ ثِ ْػسٖا تػط١ٝ األسداخ َٚعادتتٗا إعالًَٝا مبؿداق ٗآَعدٜد٠ بٛظا٥ف 

ٚتعُُٝٗا ٖٚرا ٖٛ َا دعٌ ٚضا٥ٌ اإلعالّ أق٣ٛ املؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚاعتُاد 

ادتُٗٛز عًٝٗا ْعسًا يكدزتٗا ايهبرل٠ ع٢ً تٛفرل املعًَٛات َٚعادتتٗا ْٚػسٖا ٚتعُُٝٗا ع٢ً 

ملؿادز غدت ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٖٞ اٚهلرا  (،90: 4002)اذتدٜدٟ ٚضًٟٛ، ادتُاٖرل، 

األضاض١ٝ ٚايس٥ٝط١ اييت ٜعتُد عًٝٗا ادتُٗٛز يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚخاؾ١ أثٓا٤ األشَات 

مما ٜؤند أ١ُٖٝ ٚضا٥ٌ اإلعالّ اييت ٜعتُد عًٝٗا ادتُٗٛز نُؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات 

إٔ ظاٖس٠ إعتُاد ادتُٗٛز ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ نُؿادز نُا عٔ األسداخ اييت تُٗ٘ 

نُؿادز ٖا١َ ٚأضاض١ٝ  ٜٚعتُد ادتُٗٛز عًٝٗا٢ املعًَٛات تػٗد تصاٜدًا ًَشٛظًا يًشؿٍٛ عً

أٚ ز٥ٝط١ يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ األسداخ ٚايككاٜا اييت تُٗ٘ بٗدف ايفِٗ يألسداخ 

َع  (Eugene, 1979:69-79) ٚايككاٜا ٚاذتؿٍٛ ع٢ً ايتٛدٝ٘ ايرٟ ٜطاعدٙ ع٢ً ايتعاٌَ

نُؿادز  إٔ االعتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّشٝش١، إىل داْب األسداخ ٚتطٛزاتٗا بطسٜك١ ؾ
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تأثرلات٘ املعسف١ٝ ٚايٛددا١ْٝ  ي٘أضاض١ٝ يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ األسداخ ٚايككاٜا 

نُا أد٣ تصاٜد تطٛز أدا٤ ٚفاع١ًٝ ٚتأثرل ٚضا٥ٌ  (Eugene, 1979: 89-90) ٚايطًٛن١ٝ

، ٚقد أٜدت ايهجرل (493: 4007)خًٌٝ،  اإلعالّ إىل تصاٜد اعتُاد ادتُٗٛز عًٝٗا ٚتأثرلٖا

َٔ ايدزاضات ٚايبشٛخ االتؿاي١ٝ ٚاإلعال١َٝ ايػسب١ٝ ٚايعسب١ٝ إٔ ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٖٞ املؿادز 

األضاض١ٝ اييت ٜعتُد عًٝٗا ادتُٗٛز يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ األسداخ ٚايككاٜا 

 .(820: 4004)نايف،  ٚاملٛقٛعات اييت تُٗ٘

يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ  ٛز ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ امل١ُٗ يدَٜ٘ٚٔ ٖٓا ٜعتُد ادتُٗ

األسداخ ٚايككاٜا اييت تُٗ٘ ٚخاؾ١ املػذلبني ايرٜٔ ٜعٝػٕٛ يف املٗذس ٚايرٜٔ تسبطِٗ 

ٜٗتُٕٛ نجرلًا بأسداخ ٚقكاٜا أٚطاِْٗ ٚحيسؾٕٛ أٜكًا جتعًِٗ بأٚطاِْٗ عالق١ ق١ٜٛ ددًا 

ملتابع١  ط١دز ز٥ٝات ٚبايرات ٚضا٥ٌ اإلعالّ نُؿع٢ً َتابعتٗا عدل شتتًف َؿادز املعًَٛا

، ٚالضُٝا إٔ شٜاد٠ (18، 4009)ايصٖسٟ،  أسداخ ٚقكاٜا أٚطاِْٗ يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات

َعسف١ ادتُٗٛز بٗرٙ  تصٜد َٔاٖتُاّ ٚضا٥ٌ اإلعالّ بأسداخ ٚقكاٜا َٚٛقٛعات َع١ٓٝ 

غٗدت األعٛاّ األخرل٠  ، ٚيريو(Warnerj, 1982: 253) األسداخ ٚايككاٜا ٚاملٛقٛعات

حتٛاًل نبرلًا يف تصاٜد اعتُاد املػذلبني ايعسب ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ ملتابع١ أسداخ ٚقكاٜا 

، (18: 4009)ايصٖسٟ،  يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ ايككاٜا ٚاألسداخ اييت تُِٗٗ أٚطاِْٗ

ِْٗ ٚخاؾ١ املػذلبني عٔ أسداخ ٚقكاٜا أٚطا َعًَٛات ٜٛقض أ١ُٖٝ َٛقٛع َؿادز ٖٚرا َا

أثٓا٤ األشَات ٚمبا إٔ ايُٝٔ غٗدت يف ايعكد األٍٚ َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ َٚا تالٙ أسداثًا ٚقكاٜا 

ٚتطٛزات سطاض١ تِٗ ادتُاٖرل اي١ُٝٓٝ نجرلًا ٚخاؾ١ املػذلبني ايُٝٓٝني ايرٜٔ ٜعٝػٕٛ يف 

نُؿادز ٜعتُدٕٚ عًٝٗا َتابعتٗا َٔ خالٍ ٚضا٥ٌ اإلعالّ اييت حيسؾٕٛ ع٢ً املٗذس ٚايرٜٔ 

 (493-478: 4003)ايفكٝ٘،  ز٥ٝط١ يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ ٚقكاٜا ٚطِٓٗ ايُٝٔ

 ٖرٙ ايكك١ٝ هلا أُٖٝتٗا ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ.َٔ ٖٓا فإٕ ٚ

ٚضا٥ٌ االتؿاٍ ٚاإلعالّ نُؿادز ع٢ً املػذلبني  اعتُادٜعتدل َػه١ً ايدزاض١: 

األَٛز اهلا١َ ٚايكسٚز١ٜ. ٚخاؾ١ أثٓا٤ األشَات إذ تتصاٜد  َعًَٛات هلِ عٔ ٚطِٓٗ ٚأسداث٘ َٔ

 َػه١ً ايدزاض١ يف اآلتٞ: َٚٔ ٖٓا تتشددأ١ُٖٝ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ٜٚصٜد اعتُاد ادتُٗٛز عًٝٗا 

دزاض١ َطش١ٝ ع٢ً ع١ٓٝ  :ايُٝٔ ٚطِٓٗ َؿادز َعًَٛات املػذلبني ايُٝٓٝني عٔ أسداخ ٚقكاٜا

 َٔ املػذلبني ايُٝٓٝني.

 تعٛد أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١ إىل ايعدٜد َٔ االعتبازات َٓٗا:ض١: أ١ُٖٝ ايدزا



 
 

 
 
 

205 

 مسحية دراسة" اليمــن اياوقض أحداث عن اليمنيين املغتربين معلومات مصادر
 الشـاوري علي عبدالرحيـــــم            العجل  عبدالله محمد أحمد   |" املغتربين من عينة ىلع

ISSN : 2410-1818

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

َعسف١ َؿادز َعًَٛات املػذلبني ايُٝٓٝني عٔ أسداخ ٚقكاٜا ٚطِٓٗ ايُٝٔ ٚطسم  -

َتابعتِٗ أَس ٜطاعد نجرلًا ع٢ً زضِ ايطٝاضات ٚارتطط اإلعال١َٝ املٓاضب١ ٚاييت 

اٜا اييت حتع٢ َعسف١ ايككٚنريو  ،زبط املػذلب ايُٝين بٛطٓ٘ تؤدٟ إىل

تٛقٝض ٚباٖتُاَات املػذلبني يف ايُٝٔ ٚايعٌُ إعالًَٝا ع٢ً تطًٝط األقٛا٤ عًٝٗا، 

ٖٛ َا حيُٞ املػذلبني ايُٝٓٝني َٔ عٓٗا ٚاملػذلبني ٚتهٜٛٔ َعسف١ اذتكا٥ل عٓٗا 

 .سبط املٛاطٓني املػذلبني بٛطِٜٓٗاذتسب ايٓفط١ٝ ٚيف ايٛقت ْفط٘ ٚايتكًٌٝ 

ٝادات املػذلبني ايُٝٓٝني َٔ املعًَٛات ٚايبٝاْات اييت ايهػف عٔ زغبات ٚاست -

ارتطاب  بٓا٤ يفعٔ ٚطِٓٗ يٝطتفاد َٓٗا تُِٗٗ ٚحيسؾٕٛ ع٢ً اذتؿٍٛ عًٝٗا 

 اإلعالَٞ يًُػذلبني ايُٝٓٝني.

سٍٛ اعتُادِٖ ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ  َعسف١ ايفسٚم بني ف٦ات مجٗٛز املػذلبني -

تٛفرل ، إىل داْب إٔ يالضتفاد٠ َٔ ذيو يف تطٜٛس ايسضاي١ اإلعال١َٝ ٚاالتؿاٍ

اعتُاد املػذلبني ايُٝٓٝني ع٢ً َؿادز  عٔ –بٝاْات ذات أ١ُٖٝ نبرل٠ ٚددٜد٠ 

فتض ايباب يدزاضات أخس٣ عٔ َؿادز َعًَٛات ٜ –املعًَٛات عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ 

 يف ت١ُٝٓ ايٛطٔ ٚتكدَ٘. املػذلبني عٔ ٚطِٓٗ ٚأسداث٘ ٚعالق١ ذيو باإلضٗاّ

سعٝت َٛاقٝع نجرل٠ بدزاض١ َؿادز َعًَٛات ادتُٗٛز عٓٗا بُٝٓا دزاضات  -

ٚخاؾ١  َؿادز َعًَٛات املػذلبني عٔ أٚطاِْٗ ق١ًًٝ ددًا ع٢ً املطت٣ٛ ايعسبٞ

 ٜٛقض أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١. مما ايُٝٔ

 تٗدف ايدزاض١ إىل ايهػف عٔ اآلتٞ: أٖداف ايدزاض١:

، َٚد٣ َتابعتِٗ هلا ٚدٚافع َتابعتِٗ املػذلبني بأسداخ ٚقكاٜا ايَُٝٔد٣ اٖتُاّ  -1

 هلا أٜكًا. 

َؿادز َعًَٛات املػذلبني عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ ٚدٚافع اعتُادِٖ ع٢ً تًو  -4

 املؿادز.

َد٣ ثك١ املػذلبني يف َؿادز املعًَٛات اييت ٜعتُدٕٚ عًٝٗا يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ  -7

 أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ.

أٖداف اعتُاد املػذلبني ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚايتأثرلات ايٓاجت١ عٔ اعتُادِٖ  -2

 ع٢ً ٖرٙ املؿادز.
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َد٣ ٚدٛد عالقات ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني َتػرلات فسٚض االزتباط اييت  -8

 خيتدلٖا ايبشح.

َد٣ ٚدٛد اختالف يف َطت٣ٛ َتابع١ املػذلبني ألسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ ٚاالختالف  -8

يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ املعًَٛات  اعتُادِٖ ع٢ً َؿادزيف َطت٣ٛ أٜكًا 

 أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ.

َٔ خالٍ اإلطالع ٚايتكؿٞ ايعًُٞ ايدقٝل اتكض يًباسح أْ٘ ال ايدزاضات ايطابك١: 

تٛدد دزاض١ ع١ًُٝ تٓاٚيت َٛقٛع ٖرٙ ايدزاض١ بطسٜك١ َباغس٠ غرل أْ٘ تٛدد ايعدٜد َٔ 

ايعالق١ بٗرٙ ايدزاض١ ٚاييت تفٝد َٛقٛعٗا، ٚضٝتِ عسض خالؾ١  ايدزاضات ايطابك١ ذات

ٜتٓاٍٚ ايدزاضات املتعًك١ باعتُاد ادتُٗٛز عا١َ  يرٟاحملٛز ا هلرٙ ايدزاضات ايطابك١ يف ستٛزٜٔ:

ٜتٓاٍٚ ايدزاضات املتعًك١ مبؿادز َعًَٛات  ايرٟاحملٛز ٚ، ًُعًَٛاتيُؿادز نع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ 

 -ِ ٚغعٛبِٗ. ْٚطتعسض ذيو يف اآلتٞ:ادتايٝات عٔ أٚطاْٗ

 احملٛز األٍٚ: ايدزاضات املتعًك١ باعتُاد ادتُٗٛز ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ نُؿادز يًُعًَٛات:

دٚز ايتًفصٜٕٛ املؿسٟ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ  (213: 4007): دزاض١ أَاْٞ عُس اذتطٝين (1

ايدزاض١ إىل اختباز  تٖدفٚ  ايب٦ٝٞ يد٣ املسأ٠، دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايطٝدات

تعسض املسأ٠ يدلاَر ايب١٦ٝ يف ايتًفصٜٕٛ املؿسٟ ٚسؿٛهلا ع٢ً َعًَٛات عالق١ االزتباط بني 

ايتًفصٜٕٛ نُؿدز يًُعسف١ عٔ ع٢ً َد٣ اعتُادٖا ع٢ً  ٚنريو ايتعسف ،عٔ ايب١٦ٝ

 ٚنإ َٔ ْتا٥ذٗا: ضٝد٠ (840)طبكت ع٢ً ع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ َه١ْٛ َٔ ٚاملػهالت ايب١ٝ٦ٝ 

االعتُاد ايهُٞ أٚ االعتُاد ايصَين تأثرل ملتػرلٟ ايعُس َٚطت٣ٛ ايتعًِٝ ع٢ً عدّ ٚدٛد  -

، نُا ال ٜٛدد تأثرل ملتػرل ايعُس ع٢ً ع٢ً ايتًفصٜٕٛ يًشؿٍٛ ع٢ً َعًَٛات عٔ ايب١٦ٝ

 ع٢ًاالجتاٙ ضتٛ تفكٌٝ أغهاٍ ٚقٛايب بسازت١ٝ َع١ٓٝ إال إٔ َطت٣ٛ ايتعًِٝ ي٘ تأثرل 

 .(3)د تعًِٝ املسأ٠، نًُا فكًت ايدلاَر اذتٛاز١ٜ ٚايٓكاغ١ٝهًُا شافاالجتاٙ 

ُا شاد تؿٛز ايطٝدات ذتًٍٛ املػهالت ًنًُا شاد َعدٍ َػاٖد٠ ايتًفصٜٕٛ املؿسٟ ن -

بايدلاَر ايٓكاغ١ٝ  االٖتُاُّا شاد ًن ،ايككاٜا ايب١ٝ٦ٝبايب١ٝ٦ٝ ٚأٜكًا نًُا شاد ايٛعٞ 

 ايب١ٝ٦ٝ. ٚاذتٛاز١ٜ نأغهاٍ َفك١ً يًدلاَر ايتًفاش١ٜ

                                                           
ىن والاججاه هدى جفظُل أقياٌ وكىالب بغامجُت ملُىت، مم مال  -3 خـت جفظُل كضم وحىص كالكت  طاث الضاللت ؤلاخصائُت بحن ملضالث الاكخماص كلى الخلفٍؼ

اإلاغأة ولما ػاص وكيها بؿالمت الؿُضاث للضعاما هلىصغ حظب في البرامج، وهظلً كضم وحىص جأزحر إلاخغحر اللمغ كلى الىعي بالبِئت بِىما أهه ولما ػاص مؿخىي حللُم 

 زبذ وحىص جأزحر إلاخغحر الخللُم واللضعة كلى جصىع خلٌى للمكىالث البُئُت.
ً
 البِئت واللىـ صحُذ، وأًظا
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عٔ َد٣ اعتُاد طالب ادتاَعات ع٢ً ٚضا٥ٌ  (388: 2222) دزاض١ ايطٝد بٗٓطٞ (2

 ِٚأضباب اعتُادٖ ِاإلعالّ املؿس١ٜ أثٓا٤ األشَات، بٗدف َعسف١ تستٝب أُٖٝتٗا يدٜٗ

ٚطبكت ايدزاض١ ع٢ً ع١ٓٝ  عًٝٗا االعتُادبٗا، ٚبٗا ٚايعالق١ بني ايجك١  ِثكتٗٚعًٝٗا 

، ( َفسد٠ َٔ طالب داَعات ايكاٖس٠، ٚطٓطا، ٚاملٓٝا، ٚاإلضهٓدز200١ٜقٛاَٗا )

تكدّ ٚضا٥ٌ اإلعالّ املؿس١ٜ َٔ سٝح َٓٗا: ٚتٛؾًت ايدزاض١ إىل ايعدٜد َٔ ايٓتا٥ر 

ٚضا٥ٌ اإلعالّ ايعسب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ،  ٢ًعًٝٗا نُؿادز يًُعًَٛات ع ايطالبدزد١ اعتُاد 

دا٤ ايتًفصٜٕٛ املؿسٟ يف ، ٚأٜكًا ايتًفاش يف ايذلتٝب األٍٚ ثِ ايؿشف ثِ ايسادٜٛ ٚدا٤

االعتُاد عًٝ٘ أثٓا٤ األشَات، ثِ دا٤ت ٚايذلتٝب األٍٚ َٔ سٝح دزد١ ثك١ ادتُٗٛز فٝ٘ 

متجًت أضباب االعتُاد يف املطاعد٠ ع٢ً فِٗ األشَات، ٚاضتدداّ ٚ ايؿشف ثِ ايسادٜٛ

 يف إدزاى اذتكا٥ل ٚتػهٌٝ ايتٛقعات. َعًَٛات ٚضا٥ٌ اإلعالّ

بعٓٛإ:دٚز ٚضا٥ٌ االتؿاٍ يف إَداد طالب  (121-97: 1998) دزاض١ ي٢ًٝ سطني (3

ٚضا٥ٌ دٚز إىل ايتعسف ع٢ً  ٖٚدفتادتاَعات املؿس١ٜ باملعًَٛات عٔ األسداخ ادتاز١ٜ 

٣ االتؿاٍ يف إَداد طالب ادتاَعات املؿس١ٜ باملعًَٛات عٔ األسداخ ادتاز١ٜ، َٚد

اعتُادِٖ ع٢ً ٖرٙ ايٛضا٥ٌ يف اذتؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات، ٚأدسٜت ايدزاض١ ع٢ً ع١ٓٝ 

 َٔ أِٖٚنإ  أنتٛبس، ٚاألشٖس، 6سًٛإ، ٚ( َفسد٠ َٔ طالب داَعات 700قٛاَٗا )

ثِ  ،األسداخ ادتاز١ٜيف اذتؿٍٛ ع٢ً املعسف١ عٔ استٌ ايتًفاش املستب١ األٚىل إٔ ايٓتا٥ر 

أٖداف املبشٛثني يف َعسف١ األسداخ ادتاز١ٜ ثِ ايفِٗ ثِ ًت ، ٚمتجايؿشف، ثِ ايسادٜٛ

دا٤ت األسداخ ايطٝاض١ٝ ارتازد١ٝ يف املستب١ األٚىل َٔ سٝح ، نُا ايتٛدٝ٘ ثِ ايتط١ًٝ

ع٢ً َتابعتٗا، تًٝٗا األسداخ ارتاؾ١  ايطالبْٛع األسداخ ادتاز١ٜ اييت حيسف 

 يداخ١ًٝ.بادتسمي١ ٚاألسداخ ايسٜاق١ٝ ثِ األسداخ ايطٝاض١ٝ ا

إىل َعسف١ َؿادز َعًَٛات  ٖٚدفت (Pamela wartan, 1997: 2-6دزاض١ ) (4

ختباز ايعالق١ بني حتكٝل األٖداف يدِٜٗ َٚؿادز املعًَٛات اييت ٚااملساٖكني 

( 88ٚمت إدسا٤ ايدزاض١ ع٢ً ) ،املدزض١ٜطتددَْٛٗا عٓدَا ٜتدرٕٚ قسازات ايعٛد٠ إىل 

إٔ َؿدز اذتؿٍٛ  َٓٗا أبسشٖا:ايٓتا٥ر ايعدٜد َٔ طايبًا ٚطايب١، ٚتٛؾًت ايدزاض١ إىل 

 ع٢ً املع١ًَٛ ٜؤثس ع٢ً اختاذ ايكساز بايٓطب١ يًطالب َٚطتكبًِٗ األنادميٞ ٚاملٗين.

 ايؿشف ٚايتًفصٜٕٛ نٛضا٥ٌ إلَداد دٚز عٔ (8-7: 1996ؾاحل، ) دزاض١ أٌَ دابس  (5

سنص األٍٚ نأِٖ ايتًفصٜٕٛ يف امل عٔ األسداخ ارتازد١ٝ ٚدا٤باملعًَٛات  ادتُٗٛز
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دا٤ت ايؿشف يف بُٝٓا املعًَٛات، املؿادز اييت ٜعتُد عًٝٗا األفساد يف اذتؿٍٛ ع٢ً 

املسنص ايجاْٞ، نُا أْ٘ نًُا ازتفع املطت٣ٛ االدتُاعٞ ٚاالقتؿادٟ ازتفع َعدٍ االعتُاد 

َطت٣ٛ إٔ األفساد ايرٜٔ ٜعتُدٕٚ ع٢ً ايتًفصٜٕٛ ٚايؿشف ٜهتطبٕٛ ٚع٢ً ايٛضا٥ٌ املطبٛع١ 

 َستفع َٔ املعسف١ املتعُك١ َكاز١ْ مبٔ ٜعتُد ع٢ً االتؿاٍ ايػدؿٞ.

عٔ تأثرل َؿادز املعًَٛات ع٢ً اجتاٖات َٚعازف  Laura park .(1995:   )دزاض١  (6

مت إدساؤٖا ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا ٚاملساٖكني ٚعالقت٘ باملتػرلٜٔ ايٓٛع ٚايعالقات االدتُاع١ٝ، 

( إْاخ، ٚقطُت ايع١ٓٝ إىل ف٦تني ايف١٦ األٚىل: 21)( َٓٗا ذنٛز، 84( َفسد٠، )800)

 88، 88عاًَا ٚايف١٦ ايجا١ْٝ تذلاٚح أعُازِٖ َا بني  82، 87أعُازِٖ تذلاٚح َا بني 

 ٖٞ َؿادز َعًَٛات املساٖكني عٔ ايجكاف١ ادتٓط١ٝإٔ أِٖ عاًَا، ٚتٛؾًت ايدزاض١ إىل 

يف اجتاٖات  ٚدٛد اختالفإىل داْب  ،ايٛايدإ ثِ قاد٠ ايسأٟ ثِ ٚضا٥ٌ اإلعالّ

 ًٓٛع.ياملساٖكني ضتٛ أٚيٜٛات تًو املؿادز ٚفكًا 

 احملٛز ايجاْٞ: ايدزاضات ايطابك١ املتعًك١ مبؿادز َعًَٛات املػذلبني عٔ أٚطاِْٗ ٚغعٛبِٗ.

بعٓٛإ: َؿادز َعًَٛات ادتاي١ٝ  (83: 2229)ايصٖسٟ،  دزاض١ ستُد ستفٛظ ايصٖسٟ (7

ايدزاض١ إىل َعسف١  تاألسداخ ايعسب١ٝ، دزاض١ َطش١ٝ، ٖٚدفايعسب١ٝ بأملاْٝا يف َتابع١ 

األسداخ ايعسب١ٝ ٚطبكت ايدزاض١ ع٢ً ع١ٓٝ  عَٔؿادز َعًَٛات ادتاي١ٝ ايعسب١ٝ بأملاْٝا 

 ٚنإ َٔ ْتا٥ذٗا: ( َفسد848٠قٛاَٗا )

 %1853ازتفاع ْطب١ اٖتُاّ ادتاي١ٝ ايعسب١ٝ مبتابع١ األسداخ ايعسب١ٝ إذ بًػت ايٓطب١  -

أِٖ دٚافع املتابع١ يألسداخ ايعسب١ٝ ايتعسف ع٢ً األسداخ ادتاز١ٜ بٓطب١ َٔ ٚنإ 

8251%(4) . 

سٍٛ اعتُاد ايػباب ادتاَعٞ  (112: 2223)بسنات،  دزاض١ ٚيٝد فتض اهلل بسنات (8

ايعسب١ٝ ٚايدٚي١ٝ، ٚمت تطبٝل ايدزاض١ ع٢ً  ملعسف١ ايككاٜاايهٜٛيت ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ 

ٚتبني َٔ ايدزاض١ إٔ ايتًفاش ايهٜٛيت ثِ ؾشاف١ ايهٜٛت ، ٠( َفسد800ع١ٓٝ قٛاَٗا )

                                                           
صل واإلاىاككت مم % وللخىا20.4% والخأزغ باألخضار اللغبُت بيؿبت 27.8% زم التهضًض والخضزل ألاحىبي بيؿبت 42.6ًليها الاهخماء إلى ألامت الىاخضة بيؿبت  -4

ً بيؿبت  %، بِىما لم جدف اللىىاث 85.2%، وحاءث اللىىاث الفظائُت اللغبُت في اإلاغجبت ألاولى وبيؿبت 13% ولخضكُم الاعجباغ بالىػً بيؿبت 14.8آلازٍغ

 بيؿبت 
َّ
% في مخابلت ألاخضار، هما حاءث ألاخضار 68.5%، هما خـي ؤلاهترهذ باهخمام هبحر وبيؿبت 29.6الفظائُت ألاحىبُت في مخابلت ألاخضار اللغبُت إال

% وحاءث ألاخضار 53.7% مً اهخماماث الجالُت اللغبُت جليها أخضار لبىان بيؿبت 57.4الفلؿؼُيُت الضازلُت في الضعحت ألاولى مً بحن ألاخضار وبيؿبت 

ام الجالُت بمباخثاث الؿالم بحن اللغب وإؾغائُل إلى اإلاغجبت الثامىت مً %، وإلى حاهب طلً أؿهغث الضعاؾت جغاحم اهخم51.6اللغاكُت في الترجِب الثالث بيؿبت 

% زم اإلاىطىكاث 27.8% جليها اإلاىطىكاث الضًيُت بيؿبت 41.7الاهخمام، إطافت إلى طلً حاءث اإلاىطىكاث الؿُاؾُت في الاهخمام في اإلاغجبت ألاولى وبيؿبت 

 %.17.6% والاكخصاصًت بيؿبت 19.4 % زم اإلاىطىكاث الثلافُت بيؿبت25.9الللمُت بيؿبت 
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ٜعتُد عًٝٗا املبشٛثٕٛ يًشؿٍٛ ع٢ً األخباز احمل١ًٝ  نُؿادزيف املستب١ األٚىل  ادا٤ اييت

اييت ٜعتُد عًٝٗا % ٚاستًت ايكٓٛات ايتًفاش١ٜ ايعسب١ٝ ؾداز٠ ايٛضا٥ٌ 4754% 4851ٚبٓطب١ 

 % َٔ إمجايٞ ع١ٓٝ ايدزاض2351.١داخ يف فًططني بٓطب١ املبشٛثٕٛ ملعسف١ املعًَٛات عٔ األس

عٔ ايتًفصٜٕٛ نُؿدز ملعسف١ املػذلبني  (: .2222دزاض١ بسنات عبد ايعصٜص ستُد ) (9

املؿسٜني باالْتدابات ايدلملا١ْٝ يف َؿس، ٖٚدفت ايدزاض١ إىل َعسف١ َطت٣ٛ َػاٖد٠ 

َعًَٛات عٔ االْتدابات  املػذلبني املؿسٜني يًكٓٛات ايتًفاش١ٜ املؿس١ٜ يًشؿٍٛ ع٢ً

َفسد٠ َٔ املؿسٜني املكُٝني  (8481)قٛاَٗا ايدلملا١ْٝ يف َؿس، ٚطبكت ايدزاض١ ع٢ً ع١ٓٝ 

ع٢ً ايدزد١ ساشت ايكٓٛات ايتًفص١ْٜٝٛ املؿس١ٜ إٔ  بدٚي١ ايهٜٛت، ٚتٛؾًت ايدزاض١ إىل

ع٢ً َعًَٛات عٔ االْتدابات ايدلملا١ْٝ يف يًشؿٍٛ  % َٔ ايع١ٓٝ 38 ٖااألٚىل إذ ٜػاٖد

% ٚدا٤ت يف املستب١ ايجايج١ 8058َؿس ٚدا٤ت يف املستب١ ايجا١ْٝ قٓا٠ ادتصٜس٠ بٓطب١ 

ًٝٗا ايكٓٛات ايتًفاش١ٜ ت% 21ايكٓٛات ايتًفاش١ٜ ايهٜٛت١ٝ )ستٌ بًد االغذلاب( بٓطب١ 

 %.7257بٓطب١ % ٚأخرلًا ايكٓٛات ايتًفاش١ٜ األدٓب١ٝ 28580ايعسب١ٝ األخس٣ 

بعٓٛإ: دٚز ايتعسض يٛضا٥ٌ  (252-245: 2221)فُٗٞ،  دزاض١ أَاْٞ فُٗٞ (12

اإلعالّ يف انتطاب املعًَٛات عٔ قك١ٝ ايبٛض١ٓ ٚاهلسضو، ٚتٗدف إىل َعسف١ دٚز 

أسداخ ايبٛض١ٓ ٚاهلسضو، ايتعسض يٛضا٥ٌ اإلعالّ يف إنطاب ادتُٗٛز يًُعًَٛات عٔ 

دٛد عالق١ ٚ ٓتا٥رايٚنإ َٔ أِٖ  َٔ طالب ادتاَع١َفسد٠  (808)ٚطبكت ايدزاض١ ع٢ً 

ازتباط إجياب١ٝ بني ايتعسض يٛضا٥ٌ اإلعالّ ٚانتطاب املعًَٛات عٔ قك١ٝ ايبٛض١ٓ 

عسف١ املعًَٛات عٔ تًو ايكك١ٝ ملْطب١ ايرٜٔ ٜعتُدٕٚ ع٢ً ايتًفاش  دا٤ت، ٚٚاهلسضو

عتُدٕٚ ع٢ً أنجس َٔ ْطب١ ايرٜٔ ٜعتُدٕٚ ع٢ً ايؿشف َع شٜاد٠ فِٗ ايرٜٔ ٜ

أ١ُٖٝ املتػرلات  مما ٜعينايرنٛز أنجس َعسف١ بايكك١ٝ َٔ اإلْاخ ، ٚنإ ايؿشف

 ايٛضٝط١ يف إبساش ايهجرل َٔ ايفسٚم.

عٔ اعتُاد ايؿف٠ٛ املؿس١ٜ ع٢ً  (33: 1998)ايكًٝين،  دزاض١ ضٛشإ ايكًٝين  (11

نٌ  زت٤ٞ ا:ايتًفصٜٕٛ املؿسٟ أثٓا٤ أش١َ سادخ األقؿس، ٚتٛؾًت إىل ْتا٥ر عدٜد٠ َٓٗ

َٔ سٝح اإلخباز١ٜ األَسٜه١ٝ يف ايدزد١ األٚىل  CNNَٔ ايتًفاش املؿسٟ ٚغبه١ 

ٚنريو  نأِٖ َؿادز املعًَٛات خالٍ ايفذل٠ ايص١َٝٓ ألش١َ األقؿساالعتُاد عًٝٗا 

ٚاالعتُاد ع٢ً ٚدٛد عالق١ ازتباط ق١ٜٛ بني ايؿف٠ٛ اإلعال١َٝ بػكٝٗا األنادميٞ ٚاملٗين 
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خالٍ فذل٠ اذتادخ بُٝٓا نإ اعتُاد ايؿف٠ٛ ايطٝاض١ٝ ع٢ً ايتًفاش ايٛطين ايتًفاش ايٛطين 

 َٓدفكًا.

عٔ تأثرلات املؿداق١ٝ  (Wayne wanta, 1994: 122) دزاض١ ٜٚٔ ٚاْتا ٜٟٚٛٚ  (12

ضعت ايدزاض١ ملعسف١ ايعالق١ بني إدزاى ادتُٗٛز ملؿداق١ٝ ٚضا٥ٌ اإلعالّ َٚطت٣ٛ ٚٚاالعتُاد 

 .(5)ع٢ً املعًَٛات اعتُادٙ عًٝٗا يف اذتؿٍٛ

 ايتعًٝل ع٢ً ايدزاضات ايطابك١:

املطاعد٠ ع٢ً ٚقع تؿٛز عاّ يًدزاض١  تطتفٝد ٖرٙ ايدزاض١ َٔ ايدزاضات ايطابك١ .1

اذتاي١ٝ ٚاختٝاز اإلطاز ايٓعسٟ املٓاضب هلا ٚحتدٜد َػهًتٗا ٚاضتدساز أض٦ًتٗا 

 إىل داْب حتدٜداملتػرلات ايٛضط١ٝ ملعسف١ ايفسٚم ٚاغتكام فسٚقٗا ايع١ًُٝ ٚحتدٜد 

نُا ضاعدت ايدزاضات ايطابك١ ع٢ً تؿُِٝ ايدزاض١ اذتاي١ٝ ، ايعالق١ بني املتػرلات

 ٚحتدٜد ايطسم املٓاضب١ دتُع بٝاْاتٗا ٚحتًًٝٗا إسؿا٥ًٝا )ٚؾفًٝا ٚاضتداليًٝا(.

إجياب١ٝ بني ثك١ عالق١ ازتباط  إىل ٚدٛدتٛؾًت ايعدٜد َٔ ايدزاضات ايطابك١   .2

ادتُٗٛز يف ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚدزد١ االعتُاد عًٝٗا نُؿادز يًُعًَٛات ٖٚٛ َا 

ٚدٛد عالق١ ازتباط إجياب١ٝ بني ، ٚنريو تطع٢ ايدزاض١ اذتاي١ٝ يًتشكل َٓ٘

اعتُاد ادتُٗٛز ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ نُؿادز يًُعًَٛات ٚايسغب١ يف حتكٝل ايفِٗ 

دٛد إىل داْب ٚ، يًتشكل َٓ٘ أٜكًا٢ ٖرٙ ايدزاض١ ٚايتٛدٝ٘ ٚايتط١ًٝ ٖٚٛ َا تطع

عالق١ ازتباط إجياب١ٝ بني اعتُاد ادتُٗٛز ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ نُؿادز يًُعًَٛات 

ٚايتأثرلات املعسف١ٝ ٚايٛددا١ْٝ ٚايطًٛن١ٝ ايٓاجت١ عٔ ذيو االعتُاد ٖٚٛ َا تٗدف 

 ٖرٙ ايدزاض١ يًتشكل َٓ٘.

ايعسب١ٝ اييت تٓاٚيت عالق١ ٚضا٥ٌ اإلعالّ  سداث١ ايدزاضات االتؿاي١ٝ اإلعال١َٝ .3

ٚاضتدداَ٘ هلا ملتابع١ أسداخ ٚقكاٜا ٚطٓ٘ ٖٚٛ أَس ٜٛقض إٔ ايدزاض١ باملٛاطٔ املػذلب 

 اذتاي١ٝ تتطسم ملٛقٛع بهس.

ال ٜٛدد ازتباط نبرل ٚبؿٛز٠ َباغس٠ بني َٛقٛع ايدزاض١ اذتاي١ٝ ٚايدزاضات  .4

يهٕٛ ايدزاض١ اذتاي١ٝ تدزع  ايطابك١ نُا ٜتكض ذيو مما ضبل عسق٘ ٚذيو

                                                           
ت كلى كُىت وطلً مً مىؼلم أن الجمهىع إطا أصعن أن وؾائل ؤلاكالم كالُت اإلاصضاكُت فئهه ؾىف ٌلخمض كليها في الحصٌى كلى اإلاللىماث، وػبلذ الضعاؾ -5

الكت اعجباػُت بحن الخلغض لىؾائل ؤلاكالم وصعحت الاكخماص كليها ( مبدىر في والًت الُىىي، وجىصلذ إلى اللضًض مً الىخائج منها: وحىص ك431ككىائُت كىامها )

 همصاصع للمللىماث، وهظلً وحىص كالكت اعجباػُت بحن إصعان الجمهىع إلاصضاكُت وؾائل ؤلاكالم والاكخماص كليها



 
 

 
 
 

211 

 مسحية دراسة" اليمــن اياوقض أحداث عن اليمنيين املغتربين معلومات مصادر
 الشـاوري علي عبدالرحيـــــم            العجل  عبدالله محمد أحمد   |" املغتربين من عينة ىلع

ISSN : 2410-1818

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

ظاٖس٠ ددٜد٠ ٖٚٞ: َؿادز َعًَٛات املػذلبني ايُٝٓٝني عٔ أسداخ ٚطِٓٗ ايُٝٔ 

 ٚقكاٜاٙ.

تطتفٝد ٖرٙ ايدزاض١ يف إطازٖا ايٓعسٟ ٚمبطت٣ٛ نبرل َٔ ْعس١ٜ املدخٌ ايٓعسٟ يًدزاض١: 

 ايدزاض١ يف اآلتٞ: االعتُاد إىل داْب ايفا٥د٠ ادتص١ٝ٥ َٔ ْعس١ٜ ايتُاع املعسف١ ْٚعسض َدخٌ

: ٖٚرٙ ايٓعس١ٜ تعسف بُٓٛذز االعتُاد   Dependency Theoryأٚاًل: ْعس١ٜ االعتُاد  .8

. ٜٚكّٛ .Dependency Model of Mass Communicationع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ 

ايفسض ايس٥ٝطٞ هلرٙ ايٓعس١ٜ ع٢ً أضاع تصاٜد أ١ُٖٝ ٚضا٥ٌ اإلعالّ يف ْكٌ املعًَٛات 

شَات األَس ايرٟ ٜؤدٟ إىل شٜاد٠ اعتُاد ادتُٗٛز عًٝٗا بٗدف تهٜٛٔ ٚخاؾ١ً أثٓا٤ األ

-Denis, 1982: 65) املعازف ٚاالجتاٖات إشا٤ َا حيدخ يف اجملتُع ٚايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘

إىل داْب إٔ اعتُاد ادتُٗٛز ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ حيكل هلِ إغباع دٚافعِٗ )أٟ  (66

ٚتٛقض ايٓعس١ٜ إٔ األفساد ٜعتُدٕٚ ع٢ً  (6)(Dohn, 1996: 191-195) ساداتِٗ(

نٌ َٔ دٜفًرل  نُا ٜرنس :(7)ٚضا٥ٌ اإلعالّ يتشكٝل أٖداف ايفِٗ ٚايتٛدٝ٘ ٚايتط١ًٝ

-Melvin and Sandra, 1992: 262) ٚضاْدزا بٍٛ زٚنٝتؼ زتُٛع١ َٔ اآلثاز

ددا١ْٝ ، ٖٚٞ اآلثاز املعسف١ٝ ٚايٛعتُاد األفساد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّال ١ذْٝت(، حتدخ 264

ٚتطتفٝد ٖرٙ ايدزاض١ اذتاي١ٝ اييت ٜتِ  :(8)ٚتتدزز تًو اآلثاز األضاض١ٝٚايطًٛن١ٝ، 

 إدساؤٖا َٔ ٖرٙ ايٓعس١ٜ يف َعسف١ اآلتٞ:

                                                           
ت الاكخماص في كُام الجمهىع باالكخماص كلى وؾائل ؤلاكالم إلقباق اخخُ -6 خمثل الفغض الغئِـ لىـٍغ م اؾخسضام الىؾُلت وولما أصث الىؾُلت ٍو احاجه كً ػٍغ

 في خُاة الفغص ػاص جأزحرها كلُه وبظلً جيكأ اللالكت بحن قضة الاكخماص وصعحت جأزحر الىؾُلت وولما اػصاصث املجخملاث حلل
ً
 مهما

ً
 اػصاص اكخماص الجمهىع صوعا

ً
ُضا

ؤلاكالم كضعة كلى جدلُم أهبر كضع مً الخأزحر فؿىف ًؼصاص طلً كىضما جلىم هظه الىؾائل  (، وإطا وان لىؾائلBaran, 1995: 226-227كلى وؾائل ؤلاكالم )

اصة كىة ؤلاكالم في خالت الصغاكاث وألاػماث )مدمىص إؾماكُل،  خفغق كً الفغض الغئِـ 279: 1998بىلل اإلاللىماث بكيل مخمحز ومىثف وهظا ٌلجي ٍػ (، ٍو

ت الاكخماص فغوض فغكُت أزغي هي: ف ي خالت كضم الاؾخلغاع الاحخماعي. جؼصاص الحاحت للمللىماث فحزصاص الاكخماص كلى وؾائل ؤلاكالم هما جؼصاص صعحت لىـٍغ

 ًسخلف الاكخماص كلى وؾائل ؤلاكالم في خالت كلت اللىىاث البضًلت للمللىماث، وكىضما جخلضص مصاصع اإلاللىماث ًلل اكخماص ألافغاص كلى وؾائل ؤلا 
ً
كالم وأًظا

(، هما جفترض Melvin and sandra, 1992: 262-264في صعحت اكخماصهم كلى وؾائل ؤلاكالم هدُجت الزخالفهم في ألاهضاف واإلاصالح والحاحاث الفغصًت ) ألافغاص

ت وحىص كىامل جؤزغ في هىق اللالكاث الاكخماصًت بحن الجمهىع ووؾائل ؤلاكالم )مُلفحن وؾاهضعا،  ت إلى جفؿحر متى وإلااطا؟ (، وتهضف الىـ442-407: 1993الىـٍغ ٍغ

 ٌلغض ألافغاص أهفؿهم لىؾائل ؤلاكالم؟ وما جأزحراث هظا الخلغض كلى ملخلضاتهم ومكاكغهم وؾلىههم؟

ىضعج في إػاع الفهم للبِئت الفهم الاحخماعي أي ا202: 2001والفهـم: ٌلجي ملغفت مللىماث كً البِئت املحُؼت باألفغاص أو ملغفت الظاث)حيهان،  -7 لفهم كً ( ٍو

كمل جىحُه طاحي مثل اجساط اللغاعاث اإلاىاؾبت، وجىحُه اللمل والؿلىن أي جىحيهاث لؿلىهُاث مل ُىت مثل أن جلغع اللالم، والجماكت املحلُت. والخىحُه: َو

ً، والدؿلُت:  ماطا حكتري، وجىحُه جفاكلي للحصٌى كلى صالالث لىُفُت الخلامل مم اإلاىاكف الجضًضة أو الصلبت وطلً لُخمىً ألافغاص مً الخلامل مم آلازٍغ

ىؾُلى أو مكاهضة وجخظمً الدؿلُت اإلاىلؼلت مثل الغاخت والاؾترزاء.. والدؿلُت الاحخماكُت والظهاب إلى الؿِىما أو الاؾخمخاق لؿماق شخيء واألهاقُض واإلا

ىن بمصاخبت ألاؾغة أو ألاصضكاء...،  الخلفٍؼ

اث واحؿاق Cognitive Effectsحي: آلازاع اإلالغفُت وجخضعج جلً آلازاع ألاؾاؾُت هما في آلا -8 ً الاججاهاث وجغجِب ألاولٍى : وحكخمل كلى فهم الغمىض وجيٍى

اث اهخمام الجمهىع،  وجىؾُم صائغة اإلالخلضاث أي إػالت الغمىض الىاجج كً هلص اإلاللىماث إلى حاهب حكىُل الاججاهاث هدى كظاًا املجخمم، وجغجِب أولٍى

: وجخظمً الفخىع اللاػفي أو الالمباالة Affective Effects( وهظلً آلازاع الىحضاهُت 76-75: 1997أهمُت اللُم واإلافاهُم )هجىي وامل،  ملخلضاجه، وجىطُذ

لىاػف، ( وبصىعة كامت جغجبؽ اللملُاث الىحضاهُت ببلع اإلاصؼلحاث مثل: اإلاكاكغ أو ال499: 2003والخىف والللم والضكم اإلالىىي والاغتراب )الحؿُجي، 
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ايعالق١ بني اعتُاد املػذلبني ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ املدتًف١ نُؿادز يًُعًَٛات عٔ  -

ٙ ايس٥ٝط١ ٚتٛدِٝٗٗ بايتعاٌَ األسداخ يف ايُٝٔ ٚايسغب١ يف فِٗ األسداخ يف ايُٝٔ ٚقكاٜا

 َع تًو األسداخ بطسم ض١ًُٝ ٚؾشٝش١... إخل.

ايعالق١ بني اعتُاد املػذلبني ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ املدتًف١ نُؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً  -

املعًَٛات عٔ األسداخ يف ايُٝٔ ٚايتأثرلات املعسف١ٝ ٚايٛددا١ْٝ ٚايطًٛن١ٝ ايٓاجت١ عٔ 

 ذيو االعتُاد.

املػذلبني ايُٝٓٝني يف َؿادز َعًَٛاتِٗ عٔ األسداخ يف ايُٝٔ ايعالق١ بني ثك١  -

 ٚتػهٌٝ املعازف ٚاالجتاٖات ٚايطًٛنٝات.

ضًٛى ايفسد يف ايتُاع  ٖٚٞ تفطس(: In formation seeking)ثاًْٝا: ايتُاع املعًَٛات 

د، )َهاٟٚ ٚايطٝايعٛاٌَ اييت تٛثس يف ذيو ايطًٛى ٚاملعًَٛات َٔ َؿادز االتؿاٍ املتعدد٠ 

ملػذلبني ايُٝٓٝني عٔ ازتاٍ َعسف١ أِٖ َؿادز َعًَٛات يف ٜٚطتفٝد َٓٗا ايبشح ، (773: 8991

ٚعالق١ ذيو حتع٢ باٖتُاَِٗ، ايُٝٔ إىل داْب َعسف١ أِٖ األسداخ ٚايككاٜا يف ايُٝٔ اييت 

 مبطت٣ٛ َتابعتِٗ يككاٜا ايُٝٔ ٚأسداث٘.

 ض١ً٦ ايبشج١ٝ ايتاي١ٝ:أض١ً٦ ايدزاض١: تطع٢ ايدزاض١ إىل اإلداب١ ع٢ً األ

 : َا َد٣ اٖتُاّ املػذلبني باألسداخ يف ايُٝٔ؟8ع

 : َا َد٣ اٖتُاّ املػذلبني بككاٜا ايُٝٔ ايس٥ٝط١؟4ع

 : َا َد٣ َتابع١ املػذلبني ألسداخ ايُٝٔ؟7ع

 : َا دٚافع َتابع١ املػذلبني ألسداخ ايُٝٔ؟2ع

 ٚقكاٜاٙ؟: َا َؿادز َعًَٛات املػذلبني عٔ أسداخ ايُٝٔ 8ع

: َا دٚافع اعتُاد املػذلبني ع٢ً املؿادز اإلعال١َٝ يًشؿٍٛ عٔ املعًَٛات عٔ أسداخ 8ع

 ٚقكاٜا ايُٝٔ؟

                                                                                                                             
مىً الخلغف كلى آزاع وؾائل ؤلاكالم في مجاٌ الىحضان وكُاؽ هظه آلازاع )مياوي والؿُض،   آلازاع الؿلىهُت 337: 1998ٍو

ً
: وحكخمل Behavior Effects(، وأزحرا

جت الخغُحر في اإلالاعف والىحضان بؿبب كلى ؾلىهحن أؾاؾُحن ازىحن وهما الخيكُؽ والخمٌى فاآلزاع الخيكُؼُت هي التي جيكؽ الفغص لللُام بؿلىن ملحن هدُ

 ،ً (، أي أن الخيكُؽ ٌلجي: كُام الفغص بلمل ما وهظا اللمل هى هدُجت الخلغض للىؾُلت ؤلاكالمُت 27: 1984الخلغض للىؾُلت ؤلاكالمُت )عقُض وصابٍغ

لجي كضم اليكاغ والالمباالة والؿلبُت و ، (99: 2009)الؼهغي،   .(490: 2006كضم اإلاكاعهت )زغوث، وكض ًيىن الؿلىن هى الخمٌى َو
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: َا األٖداف َٔ اعتُاد املػذلبني ع٢ً املؿادز اإلعال١َٝ ملتابع١ أسداخ ايُٝٔ 3ع

 ٚقكاٜاٙ؟

تابع١ أسداخ يف املؿادز اإلعال١َٝ اييت ٜطتددَٗا املػذلبٕٛ يف َ ايجك١: َا َد٣ 1ع

 ايُٝٔ؟

: َا َد٣ تأثس املػذلبني ايٓاتر عٔ اعتُادِٖ ع٢ً املؿادز اإلعال١َٝ ملتابع١ أسداخ 9ع

 ايُٝٔ؟

 فسٚض ايدزاض١:  تٗدف ايدزاض١ إىل اختباز ايفسٚض ايع١ًُٝ اييت ٜدزضٗا ايبشح ٖٚٞ:

جاز٠ َٚتابعتِٗ تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني اٖتُاّ املػذلبني بككاٜا ايُٝٔ امل -1

 هلرٙ ايككاٜا.

تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني اٖتُاّ املػذلبني بأسداخ ايُٝٔ َٚتابعتِٗ  -4

 هلرٙ األسداخ.

تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني دٚافع َتابع١ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ  -7

َٛات عٔ أسداخ ٚاالعتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ االتؿاٍ ٚاإلعالّ نُؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً املعً

 ٚقكاٜا ايُٝٔ.

تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚثك١ املػذلبني يف  -2

 ٖرٙ املؿادز.

تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني اعتُاد املػذلبني ع٢ً َؿادز املعًَٛات  -8

 سداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ.ٚقدز٠ ٖرٙ املؿادز ع٢ً املعادت١ اإلعال١َٝ ايط١ًُٝ أل

تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني اعتُاد املػذلبني ع٢ً َؿادز املعًَٛات  -8

 ٚقدز٠ ٖرٙ املؿادز ع٢ً املعادت١ اإلعال١َٝ ايط١ًُٝ يككاٜا ٚأٚقاع املػذلبني.

تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني اعتُاد املػذلبني ع٢ً ٚضا٥ٌ االتؿاٍ  -3

ؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ ٚاألٖداف َٔ ٚاإلعالّ نُ

 اعتُادِٖ ع٢ً ٖرٙ ايٛضا٥ٌ.

تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚايتأثرلات  -1

 املعسف١ٝ ٚايٛددا١ْٝ ٚايطًٛن١ٝ ايٓاجت١ عٔ ذيو االعتُاد.

بني ثك١ املػذلبني يف َؿادز املعًَٛات اييت  تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ -9

 ٜعتُدٕٚ عًٝٗا ٚايتأثرلات ايٓاجت١ عٔ ثكتِٗ يف ٖرٙ املؿادز.
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ٜٛدد اختالف يف َد٣ َتابع١ املػذلبني ألسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ ٚفكًا يًُتػرلات ايدميػساف١ٝ  -80

ايٛطٔ، َطت٣ٛ ايتاي١ٝ: اذتاي١ االدتُاع١ٝ، ايٓٛع، املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ، َطت٣ٛ ايتٛاؾٌ َع 

 ايدخٌ، ايطٔ طايعُسص، ضٓٛات االغذلاب.

ٜٛدد اختالف يف َطت٣ٛ اعتُاد املػذلبني ع٢ً ٚضا٥ٌ االتؿاٍ ٚاإلعالّ نُؿادز  -88

أضاض١ٝ يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ ٚفكًا يًُتػرلات ايدميػساف١ٝ 

َطت٣ٛ ايتٛاؾٌ َع ايٛطٔ، ايتاي١ٝ: اذتاي١ االدتُاع١ٝ، ٚايٓٛع، ٚاملطت٣ٛ ايتعًُٝٞ، ٚ

 َٚطت٣ٛ ايدخٌ، ٚايطٔ طايعُسص، ٚضٓٛات االغذلاب.

 ايتعسٜفات اإلدسا١ٝ٥ يًُفاِٖٝ:

ٚاملكؿٛد بٗا املؿادز االتؿاي١ٝ ٚاإلعال١َٝ ادتُاٖرل١ٜ أٚ  َؿادز املعًَٛات: -

ايػدؿ١ٝ اييت ٜعتُد عًٝٗا املػذلبٕٛ ايُٕٝٓٝٛ يًشؿٍٛ ع٢ً األخباز ٚاملعًَٛات عٔ 

األسداخ يف ايُٝٔ نٛضا٥ٌ اإلعالّ ادتُاٖرل١ٜ اي١ُٝٓٝ أٚ ايعسب١ٝ أٚ اإلضال١َٝ أٚ 

، ٚنريو ٚضا٥ٌ االتؿاٍ ايػدؿٞ َجٌ ايدٚي١ٝ أٚ ايٛضا٥ٌ اإلعال١َٝ يف بًد االغذلاب

 األؾدقا٤ ٚايصَال٤ ٚقٛاد ايسأٟ ٚاهلاتف ايٓكاٍ ٚاإلْذلْت )اإلعالّ ادتدٜد(...إخل.

ٚاملكؿٛد بِٗ ايُٕٝٓٝٛ املكُٕٝٛ يف خازز ايُٝٔ إَا بػسض ايعٌُ أٚ  املػذلبٕٛ ايُٕٝٓٝٛ: -

 ايدزاض١ أٚ غرل ذيو.

طٝاض١ٝ أٚ ايشَات األ َجٌ ب١ٝايطً األسداخ :إاألسداخ: ٜٚكؿد بٗا ايباسج -

أٚ ايٓصعات املٓاطك١ٝ أٚ  ،قتؿاد١ٜ أٚ األسداخ اييت ٖٞ يف غهٌ ْصاعات َطًش١اال

األسداخ اإلجياب١ٝ َجٌ: بساَر ، أٚ ايؿساع ايطٝاضٞ اذتصبٞ أٚ األشَات االقتؿاد١ٜ

تطٛز ايتُٟٓٛ َجٌ َػازٜع ايستازب١ ايفطاد ٚاإلؾالح املايٞ ٚاإلدازٟ أٚ بساَر ايتطٛز 

 ايتُٟٓٛ ٚبساَر تسضٝذ ايٛضط١ٝ ٚاالعتداٍ ٚايتطاَض ٚستازب١ اإلزٖاب.

: ايككاٜا ايطٝاض١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ ٚايت١ُٜٛٓ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ قكاٜا ايُٝٔ تعين -

 ٚايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايف١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ ٚايع١ًُٝ ٚايد١ٜٝٓ ٚايسٜاق١ٝ ٚايػباب١ٝ.

 ،املكؿٛد باملتابع١ َطت٣ٛ اٖتُاّ املػذلبني بأسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ َتابع١ األسداخ: -

عدل شتتًف املؿادز اإلعال١َٝ ٚايػدؿ١ٝ ٚدٚافع َتابعتِٗ هلا ٚنريو َطت٣ٛ 

 .تِٗ هلاَتابع
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 اإلدسا٤ات املٓٗذ١ٝ:

 Descriptiveتٓتُٞ ٖرٙ ايدزاض١ إىل ايبشٛخ ٚايدزاضات ايٛؾف١ٝ  ْٛع ايبشح: -

studies ع مجٝع اذتكا٥ل ٚايبٝاْات يعاٖس٠ َع١ٓٝ ٚتٛؾٝفٗا َٚعسف١ ناف١ دٛاْبٗاٚاييت تتب 

(Roger and Joseph, 1994: 108)  ٚتستٝبٗا  ٗاٚتؿٓٝفَتػرلاتٗا َٔ خالٍ حتدٜد

َطتدد١َ يف ذيو األزقاّ ٚاألضايٝب املتكد١َ َٔ ايتشًٌٝ اإلسؿا٥ٞ بكؿد نًُٝا ٚتٓعُٝٗا 

، اييت ٜدزضٗا ايبشح( 88-87: 8999)ادتُاٍ، ٚؾف ٚتفطرل ايعاٖس٠   تٛفرل ايدق١ يف

 ٖٚٞ َؿادز َعًَٛات املػذلبني ايُٝٓٝني عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ.

ٚايرٟ   survey methodاعتُدت ٖرٙ ايدزاض١ َٓٗر املطض املٝداْٞ  َٓٗر ايبشح: -

ٜطتددّ أضاضًا يف ايبشٛخ ايٛؾف١ٝ اييت تطتٗدف ٚؾف زلات أٚ آزا٤ أٚ اجتاٖات أٚ 

ت ع١ٓٝ َٔ األفساد ممج١ً جملتُع َا مبا ٜطُض بتعُِٝ ْتٝذ١ املطض ع٢ً اجملتُع ايرٟ ضًٛنٝا

َطض ع١ٓٝ َٔ املػذلبني  عدلٖرٙ ايدزاض١  ٚتطبل، (827: 8999)ادتُاٍ،  ضشبت َٓع ايع١ٓٝ

بٗدف َعسف١ َؿادز َعًَٛاتِٗ عٔ أسداخ ايُٝٔ ٚقكاٜاٙ ٚايتأثرلات ايٓاجت١ عٔ اعتُادِٖ 

 .ع٢ً تًو املؿادز

ٜتشدد زتتُع ٖرٙ ايدزاض١ يف املػذلبني ايُٝٓٝني، ايرٜٔ تصٜد أعُازِٖ عٔ  زتتُع ايدزاض١ ٚعٝٓتٗا:  -

 ( عاًَا.89)

: اضتددَت ايدزاض١ ايع١ٓٝ املتاس١ ٖٚٞ ايع١ٓٝ اييت ختتاز َفسداتٗا ٚفكًا ملا ٖٛ ْٛع ايع١ٓٝ  -

أٟ ايع١ٓٝ اييت يف َكدٚز ايباسح ايٛؾٍٛ إىل َفسداتٗا  (427: 4009)شغٝب،  َتاح يًباسح

ٜٚعّد ٖرا ايٓٛع َٔ  (872-874: 8999)ادتُاٍ،  ٚمجع بٝاْات ايبشح َٔ املبشٛثني

 ٚاإلعال١َٝ االتؿاي١ٝايعٝٓات غا٥ع االضتدداّ َٔ قبٌ ايباسجني يف زتاٍ ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 .(708-702: 4008)طاٜع، 

( َفسد٠ )َبشٛخ( َٔ املػذلبني 400 إدسا٤ ايدزاض١ املٝدا١ْٝ ع٢ً ): متسذِ ع١ٓٝ ايدزاض١  -

( اضتُاز٠ اضتبٝإ ٚناْت 444تٛشٜع )ب ٚقد قاّ ايباسجإايُٝٓٝني ٖٚٛ سذِ َٓاضب 

( اضتُاز٠ يعدّ 22، بُٝٓا مت إيػا٤ )( اضتُاز831٠االضتُازات ايؿاذت١ اييت مت اضتعادتٗا )

 .َتٗانُاٍ ايبٝاْات ٚٚقٛسٗا ٚدقتٗا ٚضال

اضتددَت ٖرٙ ايدزاض١ ؾشٝف١ اضتبٝإ نأدا٠ دتُع ايبٝاْات َٔ ع١ٓٝ  :أدا٠ مجع ايبٝاْات

ايدزاض١ ٚقد اغتًُت األدا٠ ع٢ً نٌ َتػرلات ايدزاض١ اييت تهفٌ مجع ايبٝاْات اييت جتٝب 
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ايبشح ٚاختباز فسٚق٘ ٚحتكل أٖداف٘ سٍٛ َؿادز َعًَٛات املػذلبني ايُٝٓٝني عٔ  أض١ً٦ع٢ً 

ٚإدسا٤ املسادع١ ٚايتعدٜالت األٚي١ٝ خ ٚقكاٜا ايُٝٔ. ٚبعد تؿُِٝ اضتُاز٠ االضتبٝإ أسدا

 ايجبات يألدا٠ ٚفكًا يًكٛاعد ايع١ًُٝ:ٚبإدسا٤ اختباز ايؿدم  إايالش١َ قاّ ايباسج

بإدسا٤ اختباز ؾدم األدا٠ َٔ خالٍ َا ٜعسف باختباز ايؿدم  إاختباز ؾدم األدا٠: قاّ ايباسج -أ

)شغٝب،  ملعسف١ َد٣ قدز٠ األدا٠ ع٢ً قٝاع َا ٚقعت يكٝاض٘ Face Validityايعاٖسٟ يألدا٠ 

سٝح مت عسض اضتُاز٠ االضتبٝإ بعد تؿُُٝٗا ع٢ً عدد َٔ احملهُني َٔ  (10-18: 4009

ٚقدزتٗا ع٢ً قٝاع  (9)ًتأند َٔ ؾدقٗا ايعاٖسأعكا٤ ايتدزٜظ يف ختؿـ اإلعالّ ٚاإلسؿا٤ ي

َفاِٖٝ ايبشح اييت ٚقعت يكٝاضٗا ٚبعد إدسا٤ اختباز ايؿدم ٚايجبات ٚفكًا ألضظ ايبشح ايعًُٞ 

 بإدسا٤ ايتعدٜالت ايالش١َ ٚتؿُِٝ االضتُاز٠ يف غهًٗا األخرل املعتُد. إقاّ ايباسج

 (10) (0819اختباز ثبات األدا٠: مت إدسا٤ اختباز ايجبات يألدا٠ ٚبًػت ق١ُٝ َعاٌَ ايجبات ) -ب

 مما ٜدٍ ع٢ً ثبات األدا٠ ٚؾالس١ٝ اضتدداَٗا دتُع بٝاْات ايبشح بعد ايتأند َٔ ؾدقٗا.

مت مجع بٝاْات ايدزاض١ َٔ َفسدات ايع١ٓٝ عدل مجع بٝاْات ايدزاض١ َٔ املبشٛثني يف املٝدإ: 

املدزبني دٝدًا ٚبعد االْتٗا٤ َٔ ع١ًُٝ مجع ايبٝاْات متت َسادع١ ايبٝاْات  (11)ٜل َٔ ايباسجنيفس

يف املٝدإ يًتأند َٔ انتُاهلا ٚٚقٛسٗا نُا مت بعد ذيو إدسا٤ املسادع١ املهتب١ٝ يًبٝاْات 

 بعد ٚؾٛهلا إىل املهتب يًتأند َٔ ضالَتٗا ٚاتطاقٗا َع بعكٗا َٚٓطكٝتٗا ٚدقتٗا.

                                                           

 جم كغض أصاة الضعاؾت )اؾخماعة الاؾخبُان( كلى كضص مً املحىمحن وهم:  -9

ىن بيلُت ؤلاكالم حاملت صىلاء.  أ.ص. ولُض الحضًثي، عئِـ كؿم ؤلاطاكت والخلفٍؼ

 أ.ص. أخمض الكاكغ باؾغصه، ألاؾخاط بلؿم الصحافت بيلُت ؤلاكالم.

 . صالح محي الضًً، ألاؾخاط بيلُت ؤلاكالم، حاملت أم صعصمان الؿىصان.أ.ص

 أ.ص. دمحم كبضالجباع ؾالم، اللمُض الؿابم ليلُت ؤلاكالم وألاؾخاط اإلاكاعن بلؿم الصحافت.

ىن بيلُت ؤلاكالم.  أ.ص. كبضالغخمً الكامي، اللمُض الؿابم ليلُت ؤلاكالم وألاؾخاط بلؿم ؤلاطاكت والخلفٍؼ

 ض اإلاللم، ألاؾخاط اإلاكاعن بيلُت الخجاعة والاكخصاص حاملت صىلاء وعئِـ كؿم ؤلاخصاء.ص. ؾلُ

 حاملت صىلاء. –أ.ص. زالض ػمُم، ألاؾخاط بلؿم الاحخماق، ولُت آلاصاب، 

( وهظا ًضٌ كلى زباث ألاصاة 0.89وبلغذ كُمت ملامل الثباث ) Cronbach's Alphaجم ازخباع الثباث لصحُفت الاؾخبُان باؾخسضام كُمت هغوهبار ألفا  -10

 وصالخُت اؾخسضامها في كملُت حمم بُاهاث البدث بلض الخأهض مً صضكها.

م مضعب مً الباخثحن الجُضًً واإلاؤهلحن وهم:5/1/2010إلى  1/10جم حمم البُاهاث مً كُىت البدث في اإلاُضان في الفترة مً  -11  م فٍغ

ىن، وأخمض كبضالغخمً ػالب باإلاؿخىي أ. كبضه ألاوىق ملُض بلؿم الصحافت بيلُت ؤلا  كالم، وصضام الىمالي ػالب باإلاؿخىي الغابم بيلُت ؤلاكالم إطاكت وجلفٍؼ

لت وكاه ؼ الغابم بيلُت ؤلاكالم صحافت، ووامل اإلالمغي ػالب باإلاؿخىي الغابم بيلُت ؤلاكالم صحافت، وأمحن خؿً ًدحى العجل بيالىعٍىؽ قَغ ىن، وكبضاللٍؼ

 بيالىعٍىؽ جغحمت. خؿً ًدحى العجل
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بعد إدسا٤ ع١ًُٝ مجع ايبٝاْات َٔ املٝدإ ٚايتأند َٔ ضالَتٗا املعادت١ اإلسؿا١ٝ٥ يًبٝاْات: 

بذلَٝصٖا ٚبعد إٔ أؾبشت ايبٝاْات داٖص٠ مت إدخاهلا إىل  إَٚٛقٛعٝتٗا ٚدقتٗا قاّ ايباسج

اّ ٚباضتدد (12)دٗاش اذتاضٛب يتشًًٝٗا إسؿا٥ًٝا ٚفكًا رتط١ ايتشًٌٝ اإلسؿا٥ٞ املعّد٠ َطبكًا

٘ مت قبٍٛ ايداي١ ، نُا أْ(430-429: 8999)ادتُاٍ،  (SPSSايدلْاَر اإلسؿا٥ٞ )

 .(797: 4007)دٚز ٚبٛب،  (0.05)%( فأنجس أٟ 98اإلسؿا١ٝ٥ عٓد دزد١ ايجك١ )

 ْتا٥ر ايدزاض١ املٝدا١ْٝ:

 أٚاًل: خؿا٥ـ ع١ٓٝ ايدزاض١:

 ددٍٚ )أ( ٜبني خؿا٥ـ ع١ٓٝ ايدزاض١

 % التىشاس بالىطنالتىاصل  % التىشاس النىع

  71.3 127 طهغ
ً
 8.5 15 هاصعا

  28.7 51 أهثى
ً
 43.3 77 أخُاها

  100.0 178 املجمىع
ً
 47.2 84 صائما

 98.9 176 املجمىق % التىشاس الحالت الاجتماعيت

 1.1 2 بُاهاث مفلىصة 48.9 87 أكؼب

 100.0 178 املجمىع 50.0 89 متزوج

 % التىشاس العمـــش 98.9 176 املجمىق

 42.7 76 25-20 1.1 2 بُاهاث مفلىصة

 19.1 34 30-25 100.0 178 املجمىع

 16.9 30 40-30 % التىشاس مستىي الذخل

 11.2 20 50-40 5.1 9 طلُف

                                                           

إلحغاء الخدلُل ؤلاخصائي الىصفي وهي:  Univariateاؾخلان الباخثان بلضص مً ألاؾالُب ؤلاخصائُت اإلاىاؾبت لخدلُل البُاهاث طاث اإلاخغحر الىاخض  -12

ت والا  هدغاف اإلالُاعي مً ملاًِـ الدكدذ والىػن الخىغاعاث ليل فئت واليؿب اإلائىٍت لهظه الخىغاعاث واإلاخىؾؽ الحؿابي اإلاغجح مً ملاًِـ الجزكت اإلاغهٍؼ

 Multivariateاليؿبي وطلً لإلحابت كلى أؾئلت البدث هما اؾخلان الباخث بلضص مً ألاؾالُب ؤلاخصائُت اإلاىاؾبت لخدلُل البُاهاث مخلضصة اإلاخغحراث 

Analysis  هي: إلحغاء كملُت الخدلُل ؤلاخصائي الاؾخضاللي الزخباع مضي صحت فغوض الضعاؾت و 

 للمجمىكاث اإلاؿخللت وازخباع أهىفا طاث الاججاه الىاخض. Tازخباعاث الضاللت ؤلاخصائُت للفغوق بحن املجمىكاث خُث جم اؾخسضام ازخباع  -

ل ؾُبرمان للُاؽ كالكاث مازخباعاث الضاللت ؤلاخصائُت للُاؽ الاعجباغ بحن اإلاخغحراث خُث جم اؾخسضم ازخباع مغبم واي الؾخلاللُت كامل كً كامل آزغ وازخباع ملا

 اعجباغ الغجب.
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 9.6 17 60-50 81.5 145 مخىؾؽ

 99.4 177 املجمىع 10.1 18 هبحر

 6. 1 بُاهاث مفلىصة 96.6 172 املجمىق

 100.0 178 املجمىع 3.4 6 بُاهاث مفلىصة

 % التىشاس مذة الاغتراب 100.0 178 املجمىع

 33.1 59 مً كام  إلى أعبلت أكىام % التىشاس املستىي التعليمي

 12.9 23 مً زمؿت أكىام إلى حؿلت أكىام 3.4 6 بضون مؤهل

 4.5 8 أؾاسخي
مً ككغة أكىام إلى زمؿت ككغ 

 كام
22 12.4 

 41.6 74 ككغ كامأهثر مً زمؿت  23.6 42 زاهىي 

 100.0 178 املجمىع 6.7 12 صبلىم فجي كالي

 54.5 97 حامعي

 7.3 13 صعاؾاث كلُا 

 100.0 178 املجمىع

 

 ْتا٥ر ايتشًٌٝ اإلسؿا٥ٞ ايٛؾفٞ ٚاملتُجٌ يف اإلداب١ ع٢ً أض١ً٦ ايبشح:ثاًْٝا: 

 ( َد٣ اٖتُاّ املػذلبني باألسداخ ٚاملٛقٛعات ايتاي1.١ٝددٍٚ )

  اإلاخغحراث م

 بُاهاث مؿخىي الاهخمام

 اإلاخىؾؽ املجمىق
الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الىػن 

اليؿ

 بي

 الترجِب

 مفلىصة املجمىق هبحر مخىؾؽ طلُف

1 

أمن و 

استلشاس 

الىطن في 

ول 

مجاالث 

 الحياة

 178 2 176 132 34 10 ن

2.69 .573 .898 2 

% 5.6 19.1 74.2 98.9 1.1 100.0 

2 
جشسيخ 

وحذة 
 1 911. 568. 2.73 178 2 176 140 25 11 ن
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 الىطن
% 6.2 14.0 78.7 98.9 1.1 100.0 

3 

حماًت 

الىطن من 

الجزعاث 

املناطليت و 

 الاهفصاليت

 178 5 173 131 25 17 ن

2.66 .651 .886 3 

% 9.6 14.0 73.6 97.2 2.8 100.0 

4 

حماًت 

الىطن من 

الجزعاث 

الطائفيت و 

 الاماميت ..

 178 2 176 127 33 16 ن

2.63 .646 .877 5 

% 9.0 18.5 71.3 98.9 1.1 100.0 

5 

حل 

مشيلت 

صعذة و 

حشف 

 سفيان

 178 4 174 126 34 14 ن

2.64 .627 .881 4 

% 7.9 19.1 70.8 97.8 2.2 100.0 

6 

حماًت 

الىطن من 

الاعتذاءاث 

 إلاسهابيت

 178 4 174 116 35 23 ن

2.53 .718 .845 6 

% 12.9 19.7 65.2 97.8 2.2 100.0 

7 

ضشوسة 

سبط اداء 

املعاسضت 

بمصالح 

الىطن 

 العليا

 178 6 172 88 56 28 ن

2.35 .746 .783 9 

% 15.7 31.5 49.4 96.6 3.4 100.0 

8 

جهىد 

محاسبت 

الفساد 

املالي و 

 الاداسي 

 178 3 175 110 35 30 ن

2.46 .771 .819 8 

% 16.9 19.7 61.8 98.3 1.7 100.0 

9 

جهىد 

الحذ من 

البطالت و 

الفلش و 

التخلف و 

 الجهل

 178 4 174 117 26 31 ن

2.49 .781 .831 7 

% 17.4 14.6 65.7 97.8 2.2 100.0 

10 
التطىس 

التنمىي 
 10 780. 735. 2.34 178 5 173 86 60 27 ن
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الزي 

شهذجه 

 اليمن

% 15.2 33.7 48.3 97.2 2.8 100.0 

11 

الحلىل و 

املعالجاث 

التي جلىم 

بها 

الحىىمت 

 عامت

 178 6 172 62 69 41 ن

2.12 .766 .707 11 

% 23.0 38.8 34.8 96.6 3.4 100.0 

( إٔ املػذلبني ٜٗتُٕٛ نجرلًا بايعدٜد َٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ ٚدا٤ يف 8ٜٛقض ادتدٍٚ زقِ )

ايذلتٝب األٍٚ قك١ٝ تسضٝذ ٚسد٠ ايٛطٔ بُٝٓا دا٤ يف ايذلتٝب ايجاْٞ قك١ٝ أَٔ ٚاضتكساز 

طٔ ٚيف ايذلتٝب ايجايح دا٤ت قك١ٝ محا١ٜ ايٛطٔ َٔ ايٓصعات املٓاطك١ٝ ٚاإلْفؿاي١ٝ بٛشٕ ايٛ

( ٚدا٤ت قك١ٝ سٌ َػه١ً ؾعد٠ ٚسسف ضفٝإ يف ايذلتٝب ايسابع بٛشٕ ْطيب 05118ْطيب )

(05118)(13). 

 ( اٖتُاّ املػذلبني ايُٝٓٝني بايككاٜا ايس٥ٝط١ ايتاي2.١ٝددٍٚ )

  اإلاخغحراث م

 بُاهاث الاهخماممؿخىي 

 اإلاخىؾؽ املجمىق
الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الىػن 

اليؿ

 بي

 الترجِب
 مفلىصة املجمىق هبحر مخىؾؽ طلُف

1 
اللظاًا 

 الؿُاؾُت

 178 1 177 85 71 21 ن
2.36 .686 .787 5 

% 11.8 39.9 47.8 99.4 .6 100.0 

2 

اللظاًا 

الاكخصاصًت 

ت  الخىمٍى

 178 2 176 110 43 23 ن

2.49 .717 .831 3 
% 12.9 24.2 61.8 98.9 1.1 100.0 

3 
اللظاًا 

 الاحخماكُت

 178 2 176 87 71 18 ن
2.39 .667 .797 4 

% 10.1 39.9 48.9 98.9 1.1 100.0 

4 
اللظاًا 

 الثلافُت

 178 3 175 81 61 33 ن
2.27 .761 .758 7 

% 18.5 34.3 45.5 98.3 1.7 100.0 

5 
اللظاًا 

ت  التربٍى

 178 4 174 106 49 19 ن
2.50 .686 .833 2 

% 10.7 27.5 59.6 97.8 2.2 100.0 

6 
اللظاًا 

 الفىُت

 178 5 173 86 61 26 ن
2.35 .728 .782 6 

% 14.6 34.3 48.3 97.2 2.8 100.0 

                                                           
( وحاءث كظُت خماًت الىػً مً الاكخضاءاث ؤلاعهابُت في 0.877وحاء في اإلاغجبت الخامؿت خماًت الىػً مً الجزكاث الؼائفُت وؤلامامُت وبىػن وؿبي ) -13

( وحاء 0.831حض مً البؼالت والفلغ والخسلف والجهل وبىػن وؿبي )( وفي اإلاغجبت الؿابلت حاء الاهخمام بلظُت حهىص ال0.845اإلاغجبت الؿاصؾت وبىػن وؿبي )

( وحاء في اإلاغجبت الخاؾلت مىطىق ؤلاهخمام بظغوعة عبؽ أصاء 0.819الاهخمام بلظُت حهىص مداعبت الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي في اإلاغجبت الثامىت وبىػن وؿبي )

( وحاء الاهخمام بلظُت الخؼىع الخىمىي الظي قهضجه الُمً في اإلاغجبت اللاقغة وبىػن وؿبي 0.783اإلالاعطت الؿُاؾُت بمصالح الىػً الللُا وبىػن وؿبي )

ُاث و 0.780)  حاء في اإلاغجبت الحاصًت ككغة مىطىق ؤلاهخمام بالحلٌى واإلالالجاث التي جلىم بها الحيىمت للحض مً ألاػماث أو ؤلاقيال
ً
بىػن وؿبي ( وأزحرا

(0.707.) 
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7 
اللظاًا 

 الضًيُت

 178 4 174 107 54 13 ن
2.54 .633 .847 1 

% 7.3 30.3 60.1 97.8 2.2 100.0 

8 
اللظاًا 

اطُت  الٍغ

 178 6 172 44 65 63 ن
1.89 .783 .630 8 

% 35.4 36.5 24.7 96.6 3.4 100.0 

 

( اٖتُاّ غايب١ٝ املػذلبني ايُٝٓٝني بككاٜا ايُٝٔ ايس٥ٝط١ املٛقش١ يف 4ٜٛقض ادتدٍٚ زقِ )

ادتدٍٚ ٚبدزدات َتفاٚت١ ْطبًٝا سٝح دا٤ت يف املستب١ األٚىل: ايككاٜا ايد١ٜٝٓ ٚدا٤ت يف 

( ٚدا٤ت يف املستب١ ايجايج١ ايككاٜا 05177بٛشٕ ْطيب )املستب١ ايجا١ْٝ: ايككاٜا ايذلب١ٜٛ ٚ

( ٚيف املستب١ ايسابع١ دا٤ت ايككاٜا 05178ٚايت١ُٜٛٓ ٚبٛشٕ ْطيب َسدض ) االقتؿاد١ٜ

( ٚدا٤ت ايككاٜا ايطٝاض١ٝ يف املستب١ ارتاَط١ ٚبٛشٕ 05393ٚبٛشٕ ْطيب َسدض ) االدتُاع١ٝ

  .(14)(05313ْطيب َسدض )

 تو ألسداخ ايُٝٔ ٚقكاٜاٙ( َا َد٣ َتابع3ددٍٚ )

 اإلاخابلت
 مؿخىاها

 اإلاخىؾؽ
الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

( مخابلت اإلاغتربحن 3ًىضح الجضٌو عكم )

الُمىُحن ألخضار الُمً وكظاًاه وبخفاوث بحن 

( واإلاؿخىي اإلاخىؾؽ 65.2اإلاؿخىي الىبحر)

( واإلاخابلىن بمؿخىي هبحر هم الغالبُت 21.3)

الىبحرة حلىـ قبه الؿاخلت وهظه اإلاخابلت 

إهخمام اإلاغتربحن الُمىُحن بأخضار وكظاًا الُمً 

 (.2( والجضٌو عكم )1وهى ما بِىه الجضٌو عكم )

 % الخىغاع

 4.5 8 طلُفت

2.6667 0.5683 

 21.3 38 مخىؾؼت

 65.2 116 هبحرة

 91.0 162 املجمىق

بُاهاث 

 مفلىصة
16 9.0 

 100.0 178 املجمىق

 

                                                           
( وفي ألازحر أي في 0.758( وفي اإلاغجبت الؿابلت حاءث اللظاًا الثلافُت وبىػن وؿبي )0.782اللظاًا الفىُت في اإلاغجبت الؿاصؾت وبىػن وؿبي )بِىما حاءث  -14

اطُت وبىػن وؿبي ) الخف بصىعة كامت كلى أن اهخما0.630اإلاغجبت الثامىت حاءث اللظاًا الٍغ ماث اإلاغتربحن ( أي بفاعق ملحىؾ كً اإلاغجبت الؿابلت لها ٍو

 مً اهخماماتهم بأخضار الُمً وبفاعق طئُل وهى أمغ مىؼلي ألن اهخماماث الىاؽ باألخضار الؼاعئت جيى 
ً
ن هبحرة هما باللظاًا الغئِؿت حاءث أكل وؿبُا

ت جليها اللظاًا الاكخصاصًت والخىم  أن اهخماماث اإلاغتربحن باللظاًا الضًيُت جليها اللظاًا التربٍى
ً
ت حاءث في ملضمت اهخماماتهم وهظا ٌلجي اهخمام ًالخف أًظا ٍى

 هجض أن اهخمام اإلاغتربحن باللظاًا الغئِؿت للُمً ًخفم مم 
ً
 ببىاء ؤلاوؿان زم البىاء الخىمىي كامت وكمىما

ً
اللضًض مً الضعاؾاث منها اإلاغتربحن الُمىُحن أوال

ىن همصضع إلالغفت اإلاغتربحن  ؼ دمحم، الخلفٍؼ ؼ، صعاؾت بغواث كبضاللٍؼ حن )بغواث كبضاللٍؼ  (.303: 2002اإلاصٍغ
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 ( دٚافع َتابع١ املػذلبني ألسداخ ٚقكاٜا اي4ُٔٝددٍٚ )

   م
 بياهاث مستىي الذوافع

 املتىسط املجمىع
الاهحشاف 

 املعياسي 

الىصن 

 النسبي
 الترجيب

 مفلىدة املجمىع هبحر متىسط ضعيف

1 

لتذعيم 

اسجباطي 

 بالىطن

 178 4 174 115 45 14 ن

2.58 .638 0.86 8 
% 7.9 25.3 64.6 97.8 2.2 100.0 

2 

للتعشف علي 

أحذاث 

 الىطن

 178 2 176 123 44 9 ن

2.65 .576 0.88 5 
% 5.1 24.7 69.1 98.9 1.1 100.0 

3 
إلهتمامي 

 بالىطن

 178 2 176 136 30 10 ن
2.72 .565 0.91 3 

% 5.6 16.9 76.4 98.9 1.1 100.0 

4 
إلهتمائي 

 للىطن

 178 3 175 127 34 14 ن
2.65 .625 0.88 6 

% 7.9 19.1 71.3 98.3 1.7 100.0 

5 

لتأجشي 

بأحذاث 

 الىطن

 178 4 174 126 40 8 ن

2.68 .559 0.89 4 
% 4.5 22.5 70.8 97.8 2.2 100.0 

6 
لضيادة 

 التهذًذاث

 178 9 169 104 47 18 ن
2.51 .682 0.84 9 

% 10.1 26.4 58.4 94.9 5.1 100.0 

7 

لشذة 

التذخالث 

 الاجنبيت

 178 8 170 100 44 26 ن

2.44 .745 0.81 12 
% 14.6 24.7 56.2 95.5 4.5 100.0 

8 

لخىفي علي 

مستلبل 

 الىطن

 178 5 173 145 23 5 ن

2.81 .462 0.94 1 
% 2.8 12.9 81.5 97.2 2.8 100.0 

9 

لشذة حبي 

للىطن 

 ووالئي

 178 4 174 142 29 3 ن

2.80 .443 0.93 2 
% 1.7 16.3 79.8 97.8 2.2 100.0 

10 

للتعشف على 

اسباب 

 الاحذاث

 178 4 174 95 69 10 ن

2.49 .606 0.83 11 
% 5.6 38.8 53.4 97.8 2.2 100.0 

11 

للتعشف على 

التلذم 

 والتطىس 

 178 5 173 111 54 8 ن

2.60 .579 0.87 7 
% 4.5 30.3 62.4 97.2 2.8 100.0 

12 

للتعشف على 

الفشص 

 املتاحت

 178 4 174 107 47 20 ن

2.50 .695 0.83 10 
% 11.2 26.4 60.1 97.8 2.2 100.0 

اييت دا٤ت ( دٚافع َتابع١ املػذلبني ألسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ 2زقِ ) ايتايٞ ٜٛقض ادتدٍٚ

مبطتٜٛات َتفاٚت١ بني املطت٣ٛ ايهبرل ٚاملطت٣ٛ ٚاملتٛضط َع إٔ ايػايب ٖٛ املطت٣ٛ ايهبرل 

ِٓٗ ٚسسؾِٗ ع٢ً ضالَت٘ ٚيريو حيسؾٕٛ ع٢ً ٖٚرا ٜػرل إىل سب املػذلبني ايُٝٓٝني يٛط

دا٤ دافع ختٛيف ع٢ً َطتكبٌ ايٛطٔ يف ايذلتٝب األٍٚ ٚفكًا يًُسدض  قدَتابع١ أخباز ٚطِٓٗ ٚ

( ٚيف ايذلتٝب ايجاْٞ دا٤ دافع يػد٠ سيب يًٛطٔ ٚٚال٥ٞ 0592باملتٛضط اذتطابٞ ٚبٛشٕ ْطيب )
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( ٚدا٤ يف ايذلتٝب ايجايح 0597ٕ ْطيب )هلل ثِ يًٛطٔ ٚفكًا يًُسدض باملتٛضط اذتطابٞ ٚبٛش

( 0598ٚفكًا يًُسدض باملتٛضط اذتطابٞ دافع الٖتُاَٞ بايٛطٔ ٚأسداث٘ ٚقكاٜاٙ بٛشٕ ْطيب )

( ٚدا٤ 0519بُٝٓا دا٤ ايدافع ايتأثس بأسداخ ايٛطٔ ٚقكاٜاٙ يف ايذلتٝب ايسابع ٚبٛشٕ ْطيب )

 .(15)(0511يب )يف ايذلتٝب ارتاَظ يًتعسف ع٢ً أسداخ ايٛطٔ ٚبٛشٕ ْط

( أِٖ ٚضا٥ٌ االتؿاٍ اييت ٜتعسض هلا املػذلبٕٛ نُؿادز أضاض١ٝ ٜعتُد عًٝٗا 5ددٍٚ )

 يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ.

ميان 

 اإلاصضع
 م

هىق 

 اإلاصضع
 

 بُاهاث مؿخىي اإلاخابلت
 اإلاخىؾؽ املجمىق

الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الىػن 

 اليؿبي
 الترجِب

 مفلىصة املجمىق هبحر مخىؾؽ طلُف

ب
ترا

الاغ
ض 

 بل
في

صع 
صا

م
 

ىن  1  جلفٍؼ
 178 2 176 133 29 14 ن

2.68 .617 0.892 1 
% 7.9 16.3 74.7 98.9 1.1 100.0 

 اطاكت 2
 178 19 159 23 40 96 ن

1.54 .736 0.5136 5 
% 53.9 22.5 12.9 89.3 10.7 100.0 

 صحف 3
 178 16 162 64 53 45 ن

2.12 .814 0.7058 3 
% 25.3 29.8 36.0 91.0 9.0 100.0 

 مجالث 4
 178 22 156 29 45 82 ن

1.66 .775 0.5534 4 
% 46.1 25.3 16.3 87.6 12.4 100.0 

5 
صاع 

 الجالُت

 178 25 153 23 41 89 ن
1.57 .741 0.5229 6 

% 50.0 23.0 12.9 86.0 14.0 100.0 

 الؿفاعة 6
 178 26 152 19 39 94 ن

1.51 .709 0.5022 7 
% 52.8 21.9 10.7 85.4 14.6 100.0 

7 
اصضكاء 

 وػمالء

 178 20 158 86 54 18 ن
2.43 .690 0.8101 2 

% 10.1 30.3 48.3 88.8 11.2 100.0 

ُت
غب

 ك
صع

صا
م

 

1 

كىىاث 

فظائُت 

 خيىمُت

 178 20 158 82 52 24 ن

2.37 .735 0.789 2 
% 13.5 29.2 46.1 88.8 11.2 100.0 

2 

كىىاث 

فظائُت 

ت  ازباٍع

غحر 

 خيىمُت

 178 15 163 106 35 22 ن

2.52 .723 0.8384 1 

% 12.4 19.7 59.6 91.6 8.4 100.0 

 اطاكاث 3
 178 30 148 23 40 85 ن

1.58 .747 0.527 6 
% 47.8 22.5 12.9 83.1 16.9 100.0 

                                                           
( هما حاء في الترجِب الؿابم بدؿب اإلاغجح باإلاخىؾؽ الحؿابي صافم 0.88وحاء في الترجِب الؿاصؽ صافم ؤلاهخماء للىػً ومصالحت الللُا وبىػن وؿبي ) -15

م اعجباػي بالىػً وبصفت مؿخمغة بدؿب اإلاغجح باإلاخىؾؽ الحؿابي الخلغف كلى الخلضم والخؼىع الظي ٌكهضه الُمً وفي الترجِب الثامً حاء الضافم لخضكُ

اصة التهضًضاث لؿالمت لىػً وجىمُخه بدؿب مغجح الىؾؽ الحؿابي وبىػن وؿبي )0.86وبىػن وؿبي ) ( وحاء في 0.84( أما في الترجِب الخاؾم فلض حاء الضافم لٍؼ

( وفي الترجِب الحاصي ككغ حاء الضافم 0.83الفغص اإلاخاخت للمغتربحن وبىػن وؿبي ) الترجِب اللاقغ وبدؿب مغجح الىؾؽ الحؿابي صافم للخلغف كلى

( وحاء في ألازحر صافم قضة الخضزالث ألاحىبُت في قؤون الىػً 0.83الخلغف كلى أؾباب ألاخضار واإلالالجاث بدؿب مغجح الىؾؽ الحؿابي وبىػن وؿبي )

 (.0.81وبىػن وؿبي )
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ميان 

 اإلاصضع
 م

هىق 

 اإلاصضع
 

 بُاهاث مؿخىي اإلاخابلت
 اإلاخىؾؽ املجمىق

الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الىػن 

 اليؿبي
 الترجِب

 مفلىصة املجمىق هبحر مخىؾؽ طلُف

 صحف 4
 178 22 156 52 65 39 ن

2.08 .762 0.6944 4 
% 21.9 36.5 29.2 87.6 12.4 100.0 

 مجالث 5
 178 30 148 21 50 77 ن

1.62 .723 0.5405 5 
% 43.3 28.1 11.8 83.1 16.9 100.0 

6 

اصضكاء 

وػمالء 

كغب 

 ومؿلمحن

 178 26 152 68 54 30 ن
2.25 .766 0.75 3 

% 16.9 30.3 38.2 85.4 14.6 100.0 

ُت
حىب

ع ا
اص

ص
م

 

1 
كىىاث 

 فظائُت

 178 20 158 74 39 45 ن
2.18 .851 0.7278 1 

% 25.3 21.9 41.6 88.8 11.2 100.0 

 اطاكاث 2
 178 33 145 26 23 96 ن

1.52 .783 0.5057 4 
% 53.9 12.9 14.6 81.5 18.5 100.0 

 صحف 3
 178 33 145 27 29 89 ن

1.57 .788 0.5241 3 
% 50.0 16.3 15.2 81.5 18.5 100.0 

 مجالث 4
 178 39 139 17 36 86 ن

1.50 .706 0.5012 5 
% 48.3 20.2 9.6 78.1 21.9 100.0 

5 

اصضكاء 

وػمالء 

 احاهب

 178 42 136 39 29 68 ن

1.79 .864 0.5956 2 
% 38.2 16.3 21.9 76.4 23.6 100.0 

ُت
مى

ع ً
اص

ص
م

 

1 

كىاة 

الُمً 

 الفظائُت

 178 13 165 100 36 29 ن

2.43 .775 0.8101 1 
% 16.3 20.2 56.2 92.7 7.3 100.0 

2 

كىاة 

لُماهُت ا

 الفظائُت

 178 27 151 30 45 76 ن

1.70 .783 0.5651 8 
% 42.7 25.3 16.9 84.8 15.2 100.0 

3 
كىاة ؾبا 

 الفظائُت

 178 29 149 29 46 74 ن
1.70 .777 0.566 7 

% 41.6 25.8 16.3 83.7 16.3 100.0 

4 

كىاة 

الاًمان 

 الفظائُت

 178 29 149 23 34 92 ن

1.54 .749 0.5123 10 
% 51.7 19.1 12.9 83.7 16.3 100.0 

5 

كىاة 

الؿلُضة 

 الفظائُت

 178 16 162 73 46 43 ن

2.19 .828 0.7284 3 
% 24.2 25.8 41.0 91.0 9.0 100.0 

6 

اطاكت 

صىلاء 

البرهامج 

 اللام

 178 30 148 20 24 104 ن

1.43 .721 0.4775 11 
% 58.4 13.5 11.2 83.1 16.9 100.0 

7 

اطاكت 

كضن 

البرهامج 

 الثاوي

 178 31 147 10 19 118 ن

1.27 .577 0.4218 12 

% 66.3 10.7 5.6 82.6 17.4 100.0 

 5 0.5882 809. 1.76 178 25 153 36 45 72 نصحف  8
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ميان 

 اإلاصضع
 م

هىق 

 اإلاصضع
 

 بُاهاث مؿخىي اإلاخابلت
 اإلاخىؾؽ املجمىق

الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الىػن 

 اليؿبي
 الترجِب

 مفلىصة املجمىق هبحر مخىؾؽ طلُف

 100.0 14.0 86.0 20.2 25.3 40.4 % خيىمُت

9 

صحف 

غحر 

 خيىمُت

 178 28 150 39 36 75 ن

1.76 .841 0.5867 6 
% 42.1 20.2 21.9 84.3 15.7 100.0 

 مجالث 10
 178 30 148 22 44 82 ن

1.59 .736 0.5315 9 
% 46.1 24.7 12.4 83.1 16.9 100.0 

11 

اصضكاء 

وػمالء 

 ًمىُىن 

 178 21 157 88 43 26 ن

2.39 .758 0.7983 2 
% 14.6 24.2 49.4 88.2 11.8 100.0 

 كىاص عأي 12
 178 43 135 37 41 57 ن

1.85 .824 0.6173 4 
% 32.0 23.0 20.8 75.8 24.2 100.0 

مت
كا

صع 
صا

م
 

 الاهترهذ 1
 178 15 163 121 25 17 ن

2.64 .665 0.8793 1 
% 9.6 14.0 68.0 91.6 8.4 100.0 

2 
الهاجف 

 ٌ  املحمى

 178 30 148 63 43 42 ن
2.14 .833 0.714 2 

% 23.6 24.2 35.4 83.1 16.9 100.0 

املعًَٛات عٔ  النتطاب( أِٖ املؿادز اييت ٜعتُد عًٝٗا املػذلبٕٛ 8ٜٛقض ادتدٍٚ زقِ )

 ٖٚٞ: أسداخ ايُٝٔ

يف بًد االغذلاب يف ايذلتٝب األٍٚ سطب املسدض باملتٛضط اذتطابٞ دا٤ت املؿادز -8

(. بُٝٓا دا٤ األؾدقا٤ ٚايصَال٤ يف 05194ٚايفكا٥ٝات ايتًفص١ْٜٝٛ بٛشٕ ْطيب )ايتًفصٜٕٛ 

( ٖٚرا ٜػرل إىل 051808ايذلتٝب ايجاْٞ ٚفكًا يًُسدض باملتٛضط اذتطابٞ ٚبٛشٕ ْطيب )

أ١ُٖٝ َؿدز االتؿاٍ ايػدؿٞ يف بًد االغذلاب نُا دا٤ يف ايذلتٝب ايجايح ايؿشف 

ٚدا٤ يف ايذلتٝب ايسابع اجملالت بٛشٕ ْطيب  (053081بفازم نبرل ٚبٛشٕ ْطيب )

  .(487-487: 4008)شغٝب،  (16)( ٚبفازم نبرل058872)

: دا٤ت ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ اإلخباز١ٜ غرل اذته١َٝٛ أٟ ارتاؾ١ بٛشٕ املؿادز ايعسب١ٝ-4

ايذلتٝب األٍٚ ٚدا٤ت يف ايذلتٝب ايجاْٞ ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ اذته١َٝٛ بفازم ( يف 051712ْطيب )

-888: 4009)نايف،  ( ٖٚرا املؤغس ٜتفل َع ْتا٥ر دزاضات ضابك05319١شٛظ ٚٚشٕ ْطيب )ًَ

  .(17)، ٚدا٤ يف ايذلتٝب ايجايح األؾدقا٤ ٚايصَال٤(832

                                                           
( وفي الترجِب الؿاصؽ حاء صاع الجالُت خؿب اإلاغجح باإلاخىؾؽ الحؿابي وبىػن وؿبي 0.5136ؤلاطاكت اإلاؿمىكت بىػن وؿبي ) وفي الترجِب الخامـ حاءث -16

ىن في اإلاغجبت ألاولى همصضع أؾاؽ للحصٌى كلى اإلاللىماث ًخفم مم هخائج 0.5022( وحاءث الؿفاعة في الترجِب الؿابم بىػن وؿبي )0.5229) ( وٍجيء الخلفٍؼ

 ث ؾابلت كضًضة.صعاؾا

: 2009ي، وفي الترجِب الغابم حاءث الصحف والترجِب الخامـ املجالث وحاءث ؤلاطاكاث في الترجِب الؿاصؽ وألازحر باليؿبت للمصاصع اللغبُت )الؼهغ  -17

 (، وجخفم هظا الىدُجت مم هخائج صعاؾاث ؾابلت كضًضة.108-109
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: اييت ٜعتُد عًٝٗا املػذلبٕٛ نُؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات فكد املؿادز األدٓب١ٝ-7

ٚفكًا يًُسدض باملتٛضط اذتطابٞ  دا٤ت ايكٓٛات ايتًفص١ْٜٝٛ نايعاد٠ يف ايذلتٝب األٍٚ

( بُٝٓا دا٤ يف ايذلتٝب ايجاْٞ األؾدقا٤ ٚايصَال٤ األداْب بٛشٕ 053431ٚبٛشٕ ْطيب )

( سطب املسدض باملتٛضط اذتطابٞ ٚدا٤ يف ايذلتٝب ايجايح ايؿشف 058988ْطيب )

 .(18)( ٚفكًا يًُسدض باملتٛضط اذتطاب058428ٞبٛشٕ ْطيب )

ٜعتُد ادتدٍٚ ارتاف بأِٖ املؿادز اإلعال١َٝ اي١ُٝٓٝ اييت : ٜٛقض املؿادز اي١ُٝٓٝ-2

قٓا٠ ايُٝٔ  إٔ املػذلبٕٛ ايُٕٝٓٝٛ يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ عًٝٗا

يف ايذلتٝب  ت( دا051808٤ايفكا١ٝ٥ ٚفكًا يًُسدض باملتٛضط اذتطابٞ ٚبٛشٕ ْطيب )

األؾدقا٤ ٚايصَال٤  –ؿاٍ ايػدؿٞ دا٤ يف ايذلتٝب ايجاْٞ َؿادز االت بُٝٓا األٍٚ

( ٚدا٤ يف ايذلتٝب ايجايح قٓا٠ ايطعٝد٠ ارتاؾ١ أَا يف 053917ايُٕٝٓٝٛ ٚبٛشٕ ْطيب )

( بُٝٓا دا٤ت ايؿشف 058837ايذلتٝب ايسابع فكد دا٤ قٛاد ايسأٟ ٚبٛشٕ ْطيب )

 اذته١َٝٛ يف ايذلتٝب ارتاَظ ٚبفازم نبرل تًٝٗا يف ايذلتٝب ايطادع َباغس٠ ايؿشف

  .(19)غرل اذته١َٝٛ

( األضباب اييت تدفع باملػذلبني يالعتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ االتؿاٍ نُؿادز أضاض١ٝ 6ددٍٚ )

 يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ ايُٝٔ

   م
 بُاهاث مؿخىي الضوافم

 اإلاخىؾؽ املجمىق
الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الىػن 

 اليؿبي
 الترجِب

 مفلىصة املجمىق هبحر مخىؾؽ طلُف

1 
اللتزامها 

 باإلاىطىكُت

 178 5 173 82 68 23 ن
2.34 .702 0.78 1 

% 12.9 38.2 46.1 97.2 2.8 100.0 

2 

للغطها 

وحهاث الىـغ 

 اإلاخباًىت

 178 9 169 72 72 25 ن

2.278 .707 0.76 5 
% 14.0 40.4 40.4 94.9 5.1 100.0 

3 

للغطها 

للحلائم 

بصىعه 

 واضحه

 178 6 172 79 63 30 ن

2.285 .746 0.76 4 
% 16.9 35.4 44.4 96.6 3.4 100.0 

4 
لضكتها في 

البُاهاث كً 

 178 10 168 56 69 43 ن
2.08 .766 0.69 9 

% 24.2 38.8 31.5 94.4 5.6 100.0 

                                                           
( ًليها مباقغة في الترجِب الخامـ وألازحر باليؿبت للمصاصع ألاحىبُت املجالث وبضون فاعق هبحر 0.5057وحاءث ؤلاطاكاث في الترجِب الغابم بىػن وؿبي ) -18

 للمغجح باإلاخىؾؽ الحؿابي وبىػن وؿبي )
ً
  (.0.5012ووفلا

الخاؾم املجالث أما في الترجِب اللاقغ فلض وحاءث كىاة ؾبأ الفظائُت في الترجِب الؿابم هما حاءث كىاة كضن الفظائُت في الترجِب الثامً جليها في الترجِب  -19

غ إطاكت البرهامج الثاوي حاءث كىاة ؤلاًمان الفظائُت أما ؤلاطاكت الُمىُت البرهامج اللام صىلاء فلض حاءث في الترجِب الحاصي ككغ جليها في الترجِب الثاوي كك

جليها كىاة الؿلُضة هي أهثر اإلاصاصع ؤلاكالمُت الُمىُت الخللُضًت التي ٌلخمض  )إطاكت كضن( والحاصل أن كىاة الُمً الفظائُت زم مصاصع الاجصاٌ الشخصخي

فظائُت الُمىُت بملجى أن كليها اإلاغتربىن وىؾائل إكالمُت جللُضًت أما وؾائل ؤلاكالم الجضًض ]ؤلاكالم ؤلالىترووي[ الُمجي فلض جلضم في الترجِب كلى اللىاة ال

 إلاؼاًاه اإلاخلضصة.اإلاغتربحن الُمىُحن ٌلخمضون كلى ؤلا 
ً
أهثر مً ؤلاكالم الخللُضي هـغا  كالم الجضًض 
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الاخضار 

 واللظاًا

5 

لكغخها 

لألخضار 

 وجدلُلها

 178 9 169 62 68 39 ن
2.14 .763 0.71 7 

% 21.9 38.2 34.8 94.9 5.1 100.0 

6 

للغطها 

لألخضار 

ه  بمكاهض كٍى

مضكمت 

 باألصلت

 178 9 169 78 51 40 ن

2.22 .807 0.74 6 

% 22.5 28.7 43.8 94.9 5.1 100.0 

7 

ؾغكتها وآهُتها 

في هلل ألازباع 

وحغؼُت 

 ألاخضار

 178 11 167 82 52 33 ن

2.29 .779 0.76 3 

% 18.5 29.2 46.1 93.8 6.2 100.0 

8 

اإلاخابلت 

الفىعٍت 

لألخضار 

وبصىعة 

 مؿخمغة

 178 8 170 83 56 31 ن

2.31 .762 0.77 2 

% 17.4 31.5 46.6 95.5 4.5 100.0 

9 

اللتزامها 

باإلالالجت 

ت  الازباٍع

اللمُلت 

 والكاملت

 178 12 166 55 72 39 ن

2.10 .749 0.70 8 

% 21.9 40.4 30.9 93.3 6.7 100.0 

10 

إلاغاكاتها 

مصلح 

اإلاغتربحن 

 وزضمتهم

 178 9 169 57 42 70 ن
1.92 .866 0.64 10 

% 39.3 23.6 32.0 94.9 5.1 100.0 

( األضباب اييت جتعٌ املػذلبني ٜعتُدٕٚ ع٢ً ٚضا٥ٌ إعال١َٝ َع١ٓٝ 8ٜٛقض ادتدٍٚ زقِ )

نُؿادز أضاض١ٝ يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ ٚدا٤ يف ايذلتٝب األٍٚ 

باملٛقٛع١ٝ يف عسض األسداخ ٚايككاٜا ٚفكًا يًُسدض باملتٛضط اذتطابٞ ٚبٛشٕ ْطيب  االيتصاّ

بايفٛز١ٜ يف تػط١ٝ األسداخ َٚتابع١ تطٛزاتٗا  اليتصاَٗا( ٚدا٤ يف ايذلتٝب ايجاْٞ: 0531)

باضتُساز ٚدا٤ يف ايذلتٝب ايجايح ضسعتٗا ٚآْٝتٗا يف ْكٌ األخباز ٚتػط١ٝ األسداخ بُٝٓا دا٤ يف 

ٝب ايسابع: عسقٗا يًشكا٥ل بؿٛز٠ ٚاقش١ َٚفَٗٛ٘ ٚدا٤ يف ايذلتٝب ارتاَظ: يعسقٗا ايذلت

ٚدٗات ايٓعس املتبا١ٜٓ نُا دا٤ يف ايذلتٝب ايطادع: عسقٗا يألسداخ مبػاٖد ق١ٜٛ َدع١ُ 

باألدي١ ٚيف ايذلتٝب ايطابع: دا٤ غسسٗا يألسداخ ٚحتًًٝٗا ٚعسض تفاؾًٝٗا ٚتفطرلٖا أَا يف 

باملعادت١ اإلخباز١ٜ ايعُٝك١ ٚايػا١ًَ ٚدا٤ يف ايذلتٝب ايتاضع:  االيتصاّ: فكد دا٤ ايذلتٝب ايجأَ

دق١ ايبٝاْات عٔ األسداخ ٚايككاٜا ٚأخرلًا دا٤ أضًٛب أٚزل١ املعادت١: ملساعاتٗا َؿاحل 

املػذلبني ٚخد١َ قكاٜاِٖ ٚبفازم نبرل عٔ أضًٛب املعادت١ اإلعال١َٝ ايرٟ قبً٘ ٖٚرا ٜػرل 
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باملطت٣ٛ املطًٛب ٚاتفكت ايبعض َٔ ٖرٙ يككاٜا املػذلبني يٝظ ٛز َعادت١ ٚضا٥ٌ اإلعالّ إىل إٔ تؿ

 .(77: 4084)ايؿٛيف ٚايدلٜٗٞ،  ايٓتا٥ر َع ْتا٥ر بعض ايدزاضات ايطابك١

( أٖداف اعتُاد املػذلبني ع٢ً ايٛضا٥ٌ اإلعال١َٝ نُؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً األخباز 7ددٍٚ )

 ٚاملعًَٛات عٔ أسداخ ايُٝٔ.

   م
 بُاهاث مؿخىي الضوافم

 اإلاخىؾؽ املجمىق
الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الىػن 

 اليؿبي
 الترجِب

 مفلىصة املجمىق هبحر مخىؾؽ طلُف

1 

فهم ما ًضوع 

في الىػً مً 

 اخضار

 178 7 171 130 36 5 ن

2.73 .507 .910 2 
% 2.8 20.2 73.0 96.1 3.9 100.0 

2 

فهم أؾباب 

الاخضار 

والىخائج 

 اإلاترجبت كليها

 178 12 166 112 46 8 ن

2.63 .577 .876 3 

% 4.5 25.8 62.9 93.3 6.7 100.0 

3 

فهم الحلٌى 

واإلالالجاث 

لخلً 

 الاخضار

 178 10 168 101 58 9 ن
2.55 .597 .849 5 

% 5.1 32.6 56.7 94.4 5.6 100.0 

4 

الحصٌى كلى 

مللىماث 

 وافُه

 178 13 165 103 54 8 ن

2.58 .586 .859 4 
% 4.5 30.3 57.9 92.7 7.3 100.0 

5 

لخىحُهي إلاا 

ًجب ان 

اكىم به مً 

اكماٌ ججاه 

 الىػً

 178 12 166 103 49 14 ن

2.54 .648 .845 6 

% 7.9 27.5 57.9 93.3 6.7 100.0 

6 

إلعقاصي بما 

ًىفلجي 

همىاػً 

 مغترب

 178 14 164 101 48 15 ن

2.52 .660 .841 7 

% 8.4 27.0 56.7 92.1 7.9 100.0 

7 

ألكغف هُف 

احلامل مم 

اإلاىاكف 

اإلاؿخجضة 

 والصلبت

 178 78 100 50 43 7 ن

2.43 .624 .810 8 

% 3.9 24.2 28.1 56.2 43.8 100.0 

8 

لالػمئىان 

كلى وطم 

 الىػً

 178 8 170 137 27 6 ن

2.77 .499 .924 1 
% 3.4 15.2 77.0 95.5 4.5 100.0 

9 

للحض مً 

اإلالل وجمظُت 

 الىكذ

 178 18 160 37 60 63 ن

1.84 .776 .613 11 
% 35.4 33.7 20.8 89.9 10.1 100.0 

10 
للحض مً 

الخىف 

 178 15 163 68 64 31 ن
2.23 .748 .742 10 

% 17.4 36.0 38.2 91.6 8.4 100.0 
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 والللم

11 

للىلاف مم 

الؼمالء 

 والاصضكاء

 178 15 163 79 57 27 ن

2.32 .743 .773 9 
% 15.2 32.0 44.4 91.6 8.4 100.0 

نُؿادز ٖا١َ يًشؿٍٛ  االتؿاٍ( أٖداف اعتُاد املػذلبني ع٢ً ٚضا٥ٌ 3ٜٛقض ادتدٍٚ زقِ )

ع٢ً ٚقع  يالط٦ُٓإع٢ً املعًَٛات ٚدا٤ يف ايذلتٝب األٍٚ ٚفكًا يًُسدض باملتٛضط اذتطابٞ: 

( نُا دا٤ يف ايذلتٝب ايجاْٞ: فِٗ َا ٜدٚز يف ايٛطٔ َٔ أسداخ 05942ايُٝٔ، ٚبٛشٕ ْطيب )

( أَا فِٗ أضباب األسداخ ٚايٓتا٥ر املذلتب١ عًٝٗا فكد 05980ٚقكاٜا ٚأطسافٗا بٛشٕ ْطيب )

ٝب ( ٚيف ايذلت05138دا٤ يف ايذلتٝب ايجايح ٚفكًا يًُسدض باملتٛضط اذتطابٞ ٚبٛشٕ ْطيب )

ايسابع: دا٤ اذتؿٍٛ ع٢ً َعًَٛات ناف١ٝ تفٝدْٞ عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ ٚدا٤ يف ايذلتٝب 

( حبطب املسدض 05129ارتاَظ: فِٗ اذتًٍٛ ٚاملعادتات ألسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ بٛشٕ ْطيب )

باملتٛضط اذتطابٞ نُا دا٤ يف ايذلتٝب ايطادع: يتٛدٝٗٞ مبا جيب إٔ أقّٛ ب٘ َٔ أعُاٍ 

( سطب املسدض باملتٛضط اذتطابٞ ٚدا٤ يف ايذلتٝب 05128ايٛطٔ ٚبٛشٕ ْطيب ) ٚأْػط١ جتاٙ

( ٚدا٤ يف ايذلتٝب 05128ايطابع: إلزغادٟ مبا ٜٓفعين نُٛاطٔ ميين َػذلب ٚبٛشٕ ْطيب )

ايجأَ: ألعسف نٝف أتعاٌَ َع املٛاقف املطتذد٠ ٚايؿعب١ أَا يف ايذلتٝب ايتاضع فذا٤: 

ا٤ ٚدا٤ يف ايذلتٝب ايعاغس: يًشد َٔ ارتٛف ٚايكًل ٚيف األخرل يًٓكاؽ َع ايصَال٤ ٚاألؾدق

( 05887دا٤: يتُك١ٝ ايٛقت ٚاذتد َٔ املًٌ حبطب املسدض باملتٛضط اذتطابٞ ٚبٛشٕ ْطيب )

نُؿادز  االتؿاٍٜٚالسغ إٔ غايب١ٝ املػذلبني تدفعِٗ أٖدافِٗ يالعتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ 

ُٔ ٖٚرا ٜعين إٔ تعسقِٗ ٚاعتُادِٖ ع٢ً يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايٝ

َؿادز املعًَٛات ٖٛ تعسض ٚاعتُاد ٖادف ٚيٝظ عفًٜٛا ٖٚرا ٖٛ َا تدعُ٘ ايدزاضات 

 .االعتُاداالتؿاي١ٝ اييت ختتدل ْعس١ٜ 

 ( َد٣ َؿداق١ٝ َؿادز املعًَٛات )أٟ َد٣ ايجك١ فٝٗا(8ددٍٚ )

   م
 بُاهاث مؿخىي اإلاصضاكُت

 اإلاخىؾؽ املجمىق
الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الىػن 

 اليؿبي
 الترجِب

 مفلىصة املجمىق هبحر مخىؾؽ طلُف

1 

مصاصع 

اكالمُه في 

بلض 

 الاغتراب

 178 9 169 45 95 29 ن

2.09 .657 0.698 4 
% 16.3 53.4 25.3 94.9 5.1 100.0 

2 

مصاصع 

اكالمُه 

ًمىُه 

 خيىمُت

 178 9 169 46 78 45 ن

2.01 .736 0.669 5 
% 25.3 43.8 25.8 94.9 5.1 100.0 

 10 0.63 765. 1.89 178 13 165 40 67 58 نمصاصع  3
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اكالمُه 

ًمىُت غحر 

 خيىمُت

% 32.6 37.6 22.5 92.7 7.3 100.0 

4 

مصاصع 

اكالمُت 

كغبُت 

 خيىمُت

 178 13 165 28 94 43 ن

1.91 .652 0.636 9 
% 24.2 52.8 15.7 92.7 7.3 100.0 

5 

مصاصع 

كغبُت غحر 

 خيىمُت

 178 20 158 60 65 33 ن

2.17 .750 0.724 2 
% 18.5 36.5 33.7 88.8 11.2 100.0 

6 

مصاصع 

اكالمُت 

 احىبُت

 178 15 163 42 66 55 ن

1.92 .770 0.64 7 
% 30.9 37.1 23.6 91.6 8.4 100.0 

7 

مصاصع 

اكالمُت 

زاصت 

 واإلهترهذ

 178 16 162 60 76 26 ن

2.21 .700 0.737 1 
% 14.6 42.7 33.7 91.0 9.0 100.0 

8 

مصاصع 

اكالمُه 

والهاجف 

 ٌ  املحمى

 178 16 162 38 72 52 ن

1.91 .743 0.638 8 
% 29.2 40.4 21.3 91.0 9.0 100.0 

9 

مصاصع 

اكالمُه 

شخصُت 

الاصضكاء 

 والؼمالء

 178 14 164 60 65 39 ن

2.13 .769 0.709 3 
% 21.9 36.5 33.7 92.1 7.9 100.0 

10 

مصاصع 

اكالمُه 

هلىاص 

 الغأي

 178 21 157 41 64 52 ن

1.93 .769 0.643 6 
% 29.2 36.0 23.0 88.2 11.8 100.0 

يف ٚضا٥ٌ االتؿاٍ اييت ٜطتددَْٛٗا نُؿادز  ١ املػذلبني( َد٣ ثك1ٜٛقض ادتدٍٚ زقِ )

اإلعالّ )يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ سٝح أستٌ اإلعالّ ادتدٜد 

دا٤ت املؿادز اإلعال١َٝ ايعسب١ٝ غرل ٚ ،َٔ سٝح املؿداق١ٝ ٚايجك١، املستب١ األٚىل (اإليهذلْٚٞ

اذته١َٝٛ نايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ يف ايذلتٝب ايجاْٞ بُٝٓا دا٤ت املؿادز ايػدؿ١ٝ 

ناألؾدقا٤ ٚايصَال٤ يف ايذلتٝب ايجايح ٚدا٤ت يف ايذلتٝب ايسابع املؿادز اإلعال١َٝ يف بًد 

بُٝٓا دا٤ت املؿادز اإلعال١َٝ اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ يف ايذلتٝب ارتاَظ ٖٚرا املؤغس  االغذلاب

 .(20)ٜدعٛ اإلعالّ اذتهَٛٞ ايُٝين إىل إؾالح ٚقع٘ ٚخاؾ١ يف تعاًَ٘ َع املػذلبني

                                                           
ً: وحاءث في الترجِب الؿاصؽ: اإلاصاصع ؤلاكالمُت اإلاخمثلت في كىاص الغأي أما اإلاصاصع ؤلاكالمُت ألاحىبُت فلض حاءث في الترجِب الؿابم و  -20 حاء في الترجِب الثام

ٌى وفي الترجِب الخاؾم حاءث اإلاصاصع ؤلاكالمُت اللغبُت الحيىمُت ملاعهت باإلاصاصع ؤلاكالمُت اللغبُت غحر الحيىمُت اإلاصاصع ؤلاكالمُت اإلاخمثلت في الهاجف املحم

ثلىن في وؾائل ؤلاكالم اللغبُت غحر الحيىمُت أهثر مً الىؾائل ؤلاكالم اللغبُت ال اقغ حيىمُت وفي الترجِب اللالتي حاءث في الترجِب الثاوي بملجى أن اإلاغتربحنً 
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( ايتأثرلات ايٓاجت١ عٔ اعتُاد املػذلبني ع٢ً املؿادز اإلعال١َٝ يًشؿٍٛ ع٢ً 9ددٍٚ )

 .املعًَٛات عٔ أسداخ ايُٝٔ

   م
 بُاهاث مؿخىي 

 اإلاخىؾؽ املجمىق
الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الىػن 

 اليؿبي
 الترجِب

 مفلىصة املجمىق هبحر مخىؾؽ لُفط

1 
املعشفت باألحذاث 

 وأطشافها

 178 9 169 124 39 6 ن
2.70 .532 0.8994 4 

% 3.4 21.9 69.7 94.9 5.1 100.0 

2 
املعشفت بأسباب 

 ألاحذاث وآجاسها

 178 12 166 95 64 7 ن
2.53 .579 0.8434 5 

% 3.9 36.0 53.4 93.3 6.7 100.0 

3 
املعشفت بالحلىل 

 واملعالجاث

 178 15 163 93 51 19 ن
2.45 .696 0.818 7 

% 10.7 28.7 52.2 91.6 8.4 100.0 

4 
الخىف على آمن 

 واستلشاس الىطن

 178 12 166 132 27 7 ن
2.75 .521 0.9177 1 

% 3.9 15.2 74.2 93.3 6.7 100.0 

5 
الخىف والللم 

 على وحذة الىطن

 178 11 167 127 33 7 ن
2.72 .536 0.9062 2 

% 3.9 18.5 71.3 93.8 6.2 100.0 

6 

الشعىس بالللم 

والخىف من. 

مضاعفاث 

 ألاحذاث

 178 11 167 129 26 12 ن

2.70 .596 0.9002 3 

% 6.7 14.6 72.5 93.8 6.2 100.0 

7 

املشاسهت بالشأي 

في أحذاث 

 وكضاًا الىطن

 178 15 163 84 62 17 ن

2.41 .673 0.8037 8 
% 9.6 34.8 47.2 91.6 8.4 100.0 

8 

املساهمت 

باألعمال 

املناسبت 

هتصحيح 

املفاهيم وصذ 

 الشائعاث

 178 13 165 91 61 13 ن

2.47 .640 0.8242 6 

% 7.3 34.3 51.1 92.7 7.3 100.0 

9 

العمل على 

الاستفادة من 

الفشص املتاحت 

 واالستثماس

 178 13 165 88 45 32 ن

2.34 .785 0.7798 9 
% 18.0 25.3 49.4 92.7 7.3 100.0 

دا٤ت تٛقض ايٓتا٥ر اإلسؿا١ٝ٥ إٔ ايتأثرلات ايٓاجت١ عٔ اعتُاد املػذلبني ع٢ً َؿادز املعًَٛات 

، بُٝٓا ٚقد دا٤ت ايتأثرلات ايٛددا١ْٝ ايعاطف١ٝ يف ايذلتٝب األٍٚ ،نبرل٠ يف ايػايببدزد١ 

املعسف١ٝ يف ايذلتٝب ايجاْٞ، ٚتكدّ ايتأثرلات ايٛددا١ْٝ ع٢ً ايتأثرلات املعسف١ٝ دا٤ت ايتأثرلات 

، ٚميهٔ تفطرل تكدّ ايتأثرلات (88: 4003خيتًف َع ْتا٥ر بعض ايدزاضات )نايف، 

، ٚغعٛزِٖ اذتطاع ضتٛٙ، املػذلبني بٛطِٓٗبهجس٠ اٖتُاّ ايٛددا١ْٝ ع٢ً ايتأثرلات املعسف١ٝ 

                                                                                                                             
ت الخابلت لللؼاق الخاص ما كضا كىاة الؿلُضة الخاصت والتي جدـى بئكب اٌ اإلاغتربحن بمؿخىي حاءث اإلاصاصع ؤلاكالمُت الُمىُت غحر الحيىمُت الحؼبُت والخجاٍع

 هبحر.
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، ٖٚٛ َا ٜتفل َع َع أطسٚسات ايجايح ٚاألخرل ايذلتٝب فكد دا٤ت يف١ ايطًٛنٝأَا ايتأثرلات 

 ْعس١ٜ االعتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ.

 )أٟ ْتا٥ر اختباز ايفسٚض(: االضتداليْٞتا٥ر ايتشًٌٝ اإلسؿا٥ٞ ثايجًا: 

طتٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني اٖتُاّ املػذلبني بككاٜا ايُٝٔ ايفسض األٍٚ: 

املجاز٠ َٚتابعتِٗ هلرٙ ايككاٜاص، ٚقد نػفت ايٓتا٥ر عٔ قبٍٛ ٖرا ايفسض َا عدا قكٝتني 

ُٖا: ايككاٜا ايجكاف١ٝ ٚايككاٜا ايسٜاق١ٝ سٝح أغازت ايٓتا٥ر إىل عدّ ٚدٛد عالق١ ازتباط 

بني االٖتُاّ بٗاتني ايككٝتني ٚاملتابع١ هلُا ٚميهٔ تفطرل ذيو يف إٔ اٖتُاّ املػذلبني ٜذلنص 

 ٍٛ ايككاٜا ذات األٚي١ٜٛ.س

 ( ايفسض األٍٚ عالق١ ايككاٜا مبد٣ املتابع12١ددٍٚ )

Crosstab 

 

Chi-Square Tests Symmetric Measures 
 

 

 الضاللت

Pearson Chi-Square Spearman Correlation 

ما مضي اهخمامً بلظاًا 

 الُمً الخالُت
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Value 

Asymp. Std. 

Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 

ُت 28.309 اللظاًا الؿُاؾ
a
 4 .000 .287 .079 3.771 .000

c
 صاٌ 

اللظاًا الاكخصاصًت 

ت  الخىمٍى
24.529

a
 4 .000 .365 .077 4.927 .000

c
 صاٌ 

 صاٌ 10.412a 4 .034 .239 .075 3.100 .002c اللظاًا الاحخماكُت

ت 18.579 اللظاًا التربٍى
a
 4 .001 .303 .081 3.975 .000

c
 صاٌ 

 صاٌ 13.446a 4 .009 .249 .078 3.215 .002c اللظاًا الفىُت

15.288 اللظاًا الضًيُت
a
 4 .004 .302 .078 3.960 .000

c
 صاٌ 

بكبٍٛ َععِ ايفسٚض ايفسع١ٝ يًفسض ايس٥ٝطٞ األٍٚ ٖٚرا ٜعين  ٚٚفكًا ملا تكدّ ميهٓٓا ايكٍٛ:

مبتابع١ قكاٜا ٚطِٓٗ ٜعٛد إىل سبِٗ يٛطِٓٗ ٚق٠ٛ ازتباطِٗ ب٘ ٚٚال٥ِٗ ي٘ إٔ اٖتُاّ املػذلبني 

 ٚغعٛزِٖ مبطؤٚيٝاتِٗ ٚٚادباتِٗ ضتٛٙ ٚسسؾِٗ ايهبرل ع٢ً اضتكسازٙ ٚتطٛزٙ ٚتكدَ٘.

طتٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني اٖتُاّ املػذلبني بأسداخ ايُٝٔ ايفسض ايجاْٞ: 

ٚقد نػفت ايٓتا٥ر عٔ قبٍٛ ٖرا ايفسض َا عدا ثالث١ فسٚض َٚتابعتِٗ هلرٙ األسداخص، 

فسع١ٝ ٖٞ ايعالق١ بني االٖتُاّ حبُا١ٜ ايٛطٔ َٔ ايٓصعات ايطا٥ف١ٝ ٚاإلَا١َٝ ٚاملتابع١ هلا 

ٚأٜكًا ايفسض ايفسعٞ ايجاْٞ ايكا٥ٌ بٛدٛد عالق١ بني االٖتُاّ حبٌ أش١َ ؾعد٠ ٚاملتابع١ هلا 

رٟ ٜكٍٛ: تٛدد عالق١ بني االٖتُاّ بكسٚز٠ زبط ْػاط ٚأٜكًا ايفسض ايجايح ايفسعٞ اي

 املعازق١ مبؿاحل ايٛطٔ ايعًٝا ٚاملتابع١ هلا.
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 ايُٝٓٝني املػذلبني يد٣ ايُٝٔ بأسداخ ٚاالٖتُاّ املتابع١ َطت٣ٛ بني ايعالق١  (11ددٍٚ )

Crosstab Pearson Chi-Square Symmetric Measures 

 الضاللت
 Value df الاهخمام بأخضار الُمً

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Spearman Correlation 

Value 
Asymp. 

Std. Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

16.947 الحُاة مجاالث ول في الىػً اؾخلغاع و أمً
a 

4 .002 .287 .085 3.764 .000
c

 صاٌ 

 صاٌ 14.341a 4 .006 .239 .088 3.089 .002c الىػً وخضة جغؾُش

 صاٌ 10.937a 4 .027 .161 .087 2.034 .044c الاهفصالُت و اإلاىاػلُت الجزاكاث مً الىػً خماًت

 صاٌ 10.720a 4 .030 .257 .082 3.325 .001c الجهل و الخسلف و الفلغ و البؼالت مً الحض حهىص

10.001 الُمً قهضجه الظي الخىمىي  الخؼىع 
a 

4 .040 .214 .079 2.730 .007
c

 صاٌ 

 ٌ  صاٌ 15.821a 4 .003 .310 .071 4.073 .000c كامت الحيىمت بها جلىم التي اإلالالجاث و الحلى

بكبٍٛ ايػايب١ٝ املطًك١ َٔ ايفسٚض ايفسع١ٝ يًفسض ايس٥ٝظ  ٚع٢ً ق٤ٛ َا تكدّ ميهٔ ايكٍٛ:

ايجاْٞ ٖٚرا ٜعين إٔ االٖتُاّ ايهبرل باألسداخ ٚاألشَات ٜؤدٟ إىل االٖتُاّ مبتابعتٗا ٖٚرٙ 

 تتفل َع َععِ ْتا٥ر حبٛخ االتؿاٍ ٚاإلعالّ اييت اختدلت أطسٚسات ْعس١ٜ االعتُاد ايٓتٝذ١

 .(803-808: 4009)ايصٖسٟ، 

ط تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني دٚافع َتابع١ أسداخ ايُٝٔ ايفسض ايجايح: 

يُٝٔ ص، ٚاالعتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ نُؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ ٚقكاٜا ا

ٚقد نػفت ايٓتا٥ر عٔ قبٍٛ غايب١ٝ أدصا٤ ٖرا ايفسض أٟ ٚدٛد عالق١ ازتباط ذات دالي١ 

إسؿا١ٝ٥ بني َععِ دٚافع َتابع١ املػذلبني ألسداخ ايُٝٔ ٚاعتُادِٖ ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ 

نُؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ ٚفكًا ملعاٌَ ازتباط ايستب 

إٔ استٝادات ٚدٚافع ادتُٗٛز جتعًِٗ ٜعتُدٕٚ ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚخاؾ١ أثٓا٤ ضبرلَإ، أٟ 

األسداخ ٚاألشَات يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات، ٚتؤٜد ٖرٙ ايٓتٝذ١ ايبعض َٔ أطسٚسات ْعس١ٜ 

ايتُاع املعسف١ اييت ترنس أْ٘ تٛدد عٛاٌَ تؤثس يف ضًٛى ايفسد يف ع١ًُٝ حبج٘ عٔ املعًَٛات 

، ٚيريو فٗٛ ٜتعسض يٛضا٥ٌ (773: 8991)َهاٟٚ ٚايطٝد،  ييت تَُٗ٘ٔ َؿادز االتؿاٍ ا

: 4009)ايصٖسٟ،  اإلعالّ ٜٚعتُد عًٝٗا يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚفكًا يدٚافع٘ ٚاستٝادات٘

31-844). 
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 ( ايعالق١ بني دٚافع َتابع١ أسداخ ايُٝٔ ٚاالعتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعال12ّددٍٚ )

مصاصع 

اإلاللىماث التي 

ٌؿخسضمها 

 اإلاغتربىن 

ت 
الل

لض
وا

ق( 
(  

غ
جبا

الاع
ت 

ُم
ك

ُت
صائ

ؤلاخ
 

م(
(

 

صوافم مخابلت أخضار الُمً مً زالٌ مصاصع اإلاصاصع  

جضكُم 

اعجباػي 

 بالىػً

الخلغف 

كلى 

أخضار 

 الىػً

الاهخمام 

 بالىػً

الاهخماء 

 للىػً

الخأزغ 

بأخضار 

 الىػً

اصة  بٍؼ

التهضًضاث 

للىػً 

والخضزالث 

 ألاحىبُت

الخلغف 

كلى 

أؾباب 

 ألاخضار

لكضة 

خبي 

للىػً 

وزىفي 

كلى 

 مؿخلبله

الخلغف كلى 

الخؼىع 

 والخلضم

الفظائُاث 

ت اللغبُت  ؤلازباٍع

 غحر الحيىمُت

 0.223 0.11 0.273 0.175 0.154 0.174 0.245 0.387 0.166 ق

 0.004 0.08 0.000 0.028 0.050 0.02 0.002 0.000 0.35 م

ىن في بلض  الخلفٍؼ

 الاغتراب

 0.122 0.250 0.165 0.077 0.304 0.208 0.341 0.231 0.315 ق

 0.112 0.001 0.030 0.322 0.000 0.006 0.000 0.002 0.000 م

 كىاة الؿلُضة
 0.186 0.228 0.24 0.213 0.210 0.149 0.159 0.141 0.227 ق

 0.018 0.004 0.766 0.00 0.00 0.06 0.04 0.07 0.004 م

 صحف في بلض

 الاغتراب

 0.86 0.187 0.187 0.214 0.073 0.92 0.213 0.084 0.189 ق

 0.285 0.018 0.018 0.008 0.363 0.245 0.007 0.289 0.017 م

كىىاث فظائُت 

 كغبُت خيىمُت

 0.180 0.115 0.164 0.177 0.138 0.213 0.094 0.083 0.175 ق

 0.02 0.15 0.04 0.028 0.084 0.007 0.240 0.298 0.028 م

كىاة الُمً 

 الفظائُت

 0.158 0.074 0.088 0.053 0.259 0.82 0.224 0.216 0.199 ق

 0.04 0.347 0.261 0.505 0.001 0.298 0.004 0.005 0.011 م

 إطاكاث كغبُت
 0.082 0.201 0.129 0.201 0.241 0.179 0.249 0.009 0.098 ق

 0.326 0.014 0.118 0.010 0.003 0.030 0.002 0.912 0.238 م

ايرٟ ٜكٍٛ: طتٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني االعتُاد ع٢ً َؿادز ايفسض ايسابع: 

املعًَٛات ٚثك١ املػذلبني يف ٖرٙ املؿادزص، ٚتػرل ايٓتا٥ر عا١َ إىل قبٍٛ ٖرا ايفسض مبع٢ٓ أْ٘ 

تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني اعتُاد املػذلبني ع٢ً ٚضا٥ٌ االتؿاٍ ٚاإلعالّ 

ايُٝٔ ٚايجك١ يف ٖرٙ ايٛضا٥ٌ اإلعال١َٝ َٔ قبٌ ٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ نُؿادز يًشؿ

املػذلبني أٟ إٔ املػذلبني ٜعتُدٕٚ ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ نُؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ 

ٚقكاٜا ايُٝٔ يجكتِٗ يف ٖرٙ ايٛضا٥ٌ اإلعال١َٝ ٖٚرا املؤغس ٜدعِ أطسٚسات ْعس١ٜ االعتُاد. 

َع ْتا٥ر ايهجرل َٔ ايبشٛخ اييت اختدلت ْعس١ٜ االعتُاد ٜٚٛقض أٜكًا َفّٗٛ االعتُاد  ٜٚتفل أٜكًا

ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚايرٟ ٜعين دزد١ ايجك١ يف ايٛض١ًٝ اإلعال١َٝ ٚأُٖٝتٗا نُؿدز يًشؿٍٛ ع٢ً 

ٚ املعًَٛات عٔ األسداخ ٚايككاٜا املجاز٠، ٚهلرا ال ٜعين َفّٗٛ االعتُاد ع٢ً ٚض١ًٝ إعال١َٝ أ

اتؿاي١ٝ َع١ٓٝ ع٢ً أْ٘ َطت٣ٛ اضتدداَٗا ألٕ ايفسد قد ٜطتددّ ايٛض١ًٝ يفذل٠ ط١ًٜٛ بُٝٓا ٜعتُد 

ع٢ً ٚض١ًٝ أخس٣ َٚٔ ٖٓا ال بد َٔ ايتفسٜل بني اضتدداّ ايٛض١ًٝ االتؿاي١ٝ ايرٟ ٜعين َعدٍ 
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ب٘  َتابعتٗا ٚاالعتُاد عًٝٗا ٚايرٟ ٜعين دزد١ أ١ُٖٝ ٖرٙ ايٛض١ًٝ ٚتفكًٝٗا نُؿدز َٛثٛم

 .(82-41: 4004)َؿطف٢ ٖٜٛدا،  يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ األسداخ امل١ُٗ

 ( ايعالق١ بني االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚايجك١ فٝٗا13ددٍٚ )

ب
ترا

الاغ
ض 

 بل
في

ث 
ىما

لل
اإلا

صع 
صا

م
 

 مصاصع اإلاللىماث

بُاهاث كالكت اعجباػها بثلت 

 اإلاغتربحن فيها

كُمت 

ملامل 

 الاعجباغ

مؿخىي 

 اإلالىىي 
 اللضص

ىن   168 0.000 0.319 الخلفٍؼ

 155 0.022 0.184 ؤلاطاكت

 155 0.002 0.245 صحف

 152 0.012 0.203 مدالث

 142 0.023 0.191 صاع الجالُت

 149 0.035 0.173 الؿفاعة

 152 0.000 0.285 أصضكاء وػمالء

ُت
غب

لل
ث ا

ىما
لل

اإلا
صع 

صا
م

 

 151 0.000 0.380 كىىاث فظائُت خيىمُت

ت غحر خيىمُت فظائُاث  150 0.000 0.364 ازباٍع

 143 0.002 0.263 إطاكاث كغبُت خيىمُت

 149 0.030 0.178 صحف خيىمُت

 143 0.008 0.220 صحف كغبُت غحر خيىمُت

 147 0.006 0.228 ػمالء كغب ومؿلمىن 

ث 
ىما

لل
اإلا

صع 
صا

م

ُت
حىب

ألا
 

 150 0.000 0.380 كىىاث فظائُت

 139 0.001 0.267 إطاكاث أحىبُت

 138 0.000 0.309 صحف أحىبُت

 133 0.010 0.224 مجالث أحىبُت

 131 0.004 0.252 أصضكاء وػمالء أحاهب

ُت
مى

الُ
ث 

ىما
لل

اإلا
صع 

صا
م

 

 161 0.000 0.411 كىاة الُمً الفظائُت

 150 0.000 0.338 كىاة كضن الفظائُت

ُت  148 0.011 0.208 كىاة ؾبأ الفظائ

 148 0.004 0.237 الفظائُتكىاة ؤلاًمان 

 156 0.008 0.213 كىاة الؿلُضة

 147 0.006 0.226 إطاكت صىلاء )البرهامج اللام(

 145 0.013 0.205 إطاكت كضن )البرهامج الثاوي(

 151 0.000 0.446 صحف ًمىُت خيىمُت

 146 0.001 0.268 صحف ًمىُت غحر خيىمُت

 146 0.001 0.266 مجالث ًمىُت خيىمُت

 151 0.015 0.167 أصضكاء وػمالء ًمىُىن 

 130 0.000 0.473 كىاص عأي ًمىُىن 

 مصاصع كامت
 153 0.001 0.261 ؤلاهترهذ وؤلاكالم الجضًض

 ٌ  143 0.000 0.548 الهاجف املحمى

ط تٛدرررد  ايفرررسض ارتررراَظ:   

عالقرررررر١ ازتبرررررراط ذات داليرررررر١  

إسؿررا١ٝ٥ برررني االعتُررراد عًررر٢  

ايٛضررا٥ٌ اإلعررالّ ٚقرردز٠ ٖرررٙ     

ايٛضررررررررا٥ٌ عًرررررررر٢ املعادترررررررر١   

اإلعالَٝرررر١ ألسررررداخ ايررررُٝٔص،  

نػرررفت ْترررا٥ر ايدزاضررر١ عرررٔ  

قبرررررٍٛ غايبٝررررر١ أدرررررصا٤ ٖررررررا   

ايفررررسض أٟ إٔ َععررررِ ف٦ررررات  

ٚضرررررررا٥ٌ اإلعرررررررالّ   َعادتررررررر١

ألسررداخ 
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( ايعالق١ بني االعتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚقدز٠ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ع٢ً املعادت١ 14ددٍٚ )

 ألسداخ ايُٝٔٚاإلعال١َٝ 

وؾائل ؤلاكالم التي 

 ٌلخمض كليها اإلاغتربىن 

ت 
الل

لض
وا

غ 
جبا

الاع
ت 

ُم
ك

ُت
صائ

ؤلاخ
 

 مؿخىي ملالجت الىؾائل ؤلاكالمُت ألخضار الُمً

مىطىكُتها 

 في اإلالالجت

كغطها 

لىحهاث 

الىـغ 

 اإلاخباًىت

كغطها 

للحلائم 

لت  بؼٍغ

 واضحت

الضكت في 

جللُم 

البُاهاث 

كً 

 ألاخضار

قغخها 

وجدصُلها 

 لألخضار

كغض 

ألاخضار 

بمكاهض 

ت  كٍى

مضكمت 

 باألصلت

الؿغكت 

والفىعٍت 

في مخابلت 

وهلل 

 ألاخضار

اإلالالجت 

ت  ؤلازباٍع

اللمُلت 

 والكاملت

ت  الفظائُاث ؤلازباٍع

اللغبُت غحر 

 الحيىمُت

 0.336 0.256 0.264 0.205 0.274 0.270 0.232 0.318 ق

 0.000 0.001 0.001 0.010 0.001 0.001 0.003 0.000 م

 إطاكاث أحىبُت
 0.314 0.224 0.298 0.256 0.281 0.254 0.273 0.225 ق

 0.000 0.007 0.000 0.002 0.001 0.002 0.001 0.003 م

 كىاص عأي ًمىُىن 
 0.204 0.280 0.179 0.267 0.245 0.196 0.236 0.280 ق

 0.019 0.001 0.039 0.002 0.004 0.022 0.007 0.001 م

 كىاة كضن الفظائُت
 0.188 0.152 0.204 0.262 0.254 0.260 0.211 0.356 ق

 0.022 0.146 0.013 0.001 0.002 0.001 0.010 0.000 م

ؤلاطاكت في بلض 

 الاغتراب

 0.164 0.179 0.273 0.187 0.335 0.324 0.346 0.340 ق

 0.041 0.025 0.001 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 م

ىن في بلض  الخلفٍؼ

 الاغتراب

 0.232 0.285 0.164 0.276 0.231 0.252 0.151 0.296 ق

 0.003 0.000 0.034 0.000 0.003 0.001 0.051 0.000 م

الصحف في بلض 

 الاغتراب

 0.186 0.150 0.262 0.163 0.231 0.235 0.377 0.305 ق

 0.021 0.062 0.001 0.043 0.004 0.003 0.000 0.000 م

 كىاة الُمً الفظائُت
 0.095 0.177 0.104 0.265 0.295 0.293 0.179 0.361 ق

 0.233 0.027 0.191 0.001 0.000 0.000 0.024 0.000 م

 صحف كغبُت
 0.181 0.064 0.220 0.124 0.268 0.194 0.266 0.204 ق

 0.026 0.425 0.006 0.129 0.001 0.016 0.001 0.011 م

 مجالث كغبُت
 0.192 0.111 0.099 0.168 0.224 0.217 0.336 0.177 ق

 0.020 0.179 0.233 0.045 0.007 0.009 0.000 0.032 م

 صحف أحىبُت
 0.260 0.228 0.199 0.238 0.231 0.140 0.175 0.050 ق

 0.002 0.006 0.017 0.005 0.006 0.095 0.037 0.548 م

كىىاث فظائُت كغبُت 

 خيىمُت

 0.127 0.120 0.159 0.220 0.173 0.210 0.177 0.300 ق

 0.117 0.139 0.05 0.006 0.032 0.009 0.027 0.000 م

 

ط تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني اعتُاد املػذلبني ع٢ً َؿادز ايفسض ايطادع: 

املعًَٛات ٚقدز٠ ٖرٙ املؿادز ع٢ً َعادت١ قكاٜا املػذلبني ٚأٚقاعِٗ ص، ٚقد نػفت ايٓتا٥ر 

 قبٍٛ ٖرا ايفسض نُا تٛقش٘ ايبٝاْات ايتاي١ٝ:عٔ 



 
 

 
 
 

237 

 مسحية دراسة" اليمــن اياوقض أحداث عن اليمنيين املغتربين معلومات مصادر
 الشـاوري علي عبدالرحيـــــم            العجل  عبدالله محمد أحمد   |" املغتربين من عينة ىلع

ISSN : 2410-1818

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

( ايعالق١ بني االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚقدز٠ ٖرٙ املؿادز ع٢ً َعادت١ قكاٜا 15ددٍٚ )

 املػذلبني

 مصاصع اإلاللىماث التي ٌلخمض كليها اإلاغتربىن 

كُمت 

الاعجباغ 

والضاللت 

 ؤلاخصائُت

كضعة مصاصع 

اإلاللىماث كلى 

ملالجت كظاًا 

 اإلاغتربحن وزضمتهم

 املجالث في بلذ الاغتراب
 3.1.0 ق

 3.300 م

 الفضائياث الاخباسيت العشبيت غحر الحىىميت
 3.010 ق

 .3.33 م

 إراعاث أجنبيت
 3.010 ق

 3.311 م

 إعالميتأصذكاء وصمالء همصادس 
 3.010 ق

 3.310 م

 كناة عذن الفضائيت
 3.000 ق

 3.330 م

 إراعت صنعاء البرهامج العام
 3.010 ق

 3.313 م

 املجالث اليمنيت
 3.031 ق

 3.310 م

 كىاد سأي ًمنيىن 
 .3.01 ق

 3.333 م

 

ع٢ً ٚضا٥ٌ ط تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني اعتُاد املػذلبني ايفسض ايطابع: 

اإلعالّ نُؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ ٚأٖداف االعتُاد ع٢ً 

 ٖرٙ ايٛضا٥ٌص.

نػفت ْتا٥ر ايدزاض١ عٔ قبٍٛ ٖرا ايفسض أٟ ٚدٛد عالق١ بني االعتُاد ع٢ً َؿادز 

ؾٓعا٤ املعًَٛات ٚأٖداف االعتُاد عًٝٗا َا عدا ٚضًٝتني إعالَٝتني ميٓٝتني ُٖا: إذاع١ 

)ايدلْاَر ايعاّ( ٚإذاع١ عدٕ )ايدلْاَر ايجاْٞ( سٝح ال تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ 

 ص بني االعتُاد عًُٝٗا ٚأٖداف االعتُاد عًُٝٗا0508طعٓد َطت٣ٛ املع١ٜٛٓ 

(Denis,1982:67) نُا إٔ ايعالق١ بني االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚأٖداف االعتُاد ،

 .(488: 4008، )فُٗٞ، َٔ ٚض١ًٝ إعال١َٝ إىل أخس٣ عًٝٗا ختتًف

 

ٚتػرل ٖرٙ ايٓتٝذ١ إىل إٔ ٚضا٥ٌ 

اييت تعدل عٔ اٖتُاَات  اإلعالّ

ادتُٗٛز َٚٝٛي٘ ٚزغبات٘ ٚتطًعات٘ 

ٚتتُٝص بايهفا٠٤ ٚاملٛقٛع١ٝ يف 

َعادت١ ايككاٜا ٚاألسداخ حتع٢ 

باٖتُاّ ادتُٗٛز ٜٚعتُد عًٝٗا ٖرا 

ادتُٗٛز نُؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً 

املعًَٛات عٔ األسداخ ٚايككاٜا اييت 

تُٗ٘، ٚتتفل ٖرٙ ايٓتٝذ١ َع ايفسض 

)مجاٍ  العتُادايس٥ٝظ يٓعس١ٜ ا

  .(837: 4000عبدايععِٝ، 
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( ايعالق١ بني اعتُاد املػذلبني ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚأٖداف االعتُاد ع٢ً ٖرٙ 16ددٍٚ )

 املؿادز

اإلاصاصع 

التي 

ٌلخمض 

كليها 

 اإلاغتربىن 

كُمت 

ملامل 

اعجباغ 

اؾبحرمان 

ومؿخىي 

ت  اإلالىٍى

 أهضاف الاكخماص كلى مصاصع اإلاللىماث

فهم 

أخضار 

ً  الُم

فهم 

أؾباب 

ألاخضار 

والىخائج 

اإلاترجبت 

ها  كلي

فهم 

الحلٌى 

إلالالجاث  وا

لخلً 

ر  ألاخضا

الحصىٌ 

كلى 

مللىماث 

وافُت 

كً 

أخضار 

وكظاًا 

ً  الُم

الخىحُهي 

بما ًجب 

أن هلىم 

به مً 

أكماٌ 

ججاه 

ً  الىػ

إلعقاصي 

بما 

يهمجي 

 وٍىفلجي

ألكغف 

هُف 

أحلامل 

مم 

اإلاىاكف 

الصلبت 

أو 

 اإلاؿخجضة

لإلػمئىان 

كلى وطم 

ً  الُم

للحض 

اإلالل  مً 

وجمظُت 

 الىكذ

للحض 

مً 

الخىف 

م  واللل

للىلاف 

مم 

ألاصضكاء 

ء  والؼمال

كىىاث 

فظائُت 

كغبُت 

 خيىمُت

 0.094 0.226 0.006 0.161 0.114 0.202 0.145 0.223 0.224 0.252 0.167 ق

 0.259 0.000 0.94 0.46 0.280 0.013 0.75 0.000 0.006 0.002 0.039 م

مجالث 

 ًمىُت

 0.284 0.078 0.154 0.205 0.093 135 0.251 0.159 0.172 0.259 0.252 ق

 0.001 0.35 0.068 0.013 0.498 0.005 0.002 0.057 0.037 0.002 0.002 م

ىن  الخلفٍؼ

في بلض 

 الاغتراب

 154 0.142 0.062 0.331 0.0194 0.195 0.127 237 225 0.220 0.195 ق

 0.105 0.072 0.436 0.000 0.354 0.013 0.105 0.002 0.004 0.005 0.011 م

صحف 

في بلض 

الاغتراب 

ومثلها 

الصحف 

 ألاحىبُت

 0.242 0.056 0.125 282 0.011 119 0.152 0.257 0.208 0.167 0.271 ق

 0.003 0.498 0.128 0.000 0.918 0.143 0.059 0.001 0.009 0.038 0.001 م

كىىاث 

فظائُت 

كغبُت 

غحر 

 خيىمُت

 0.019 0.498 0.129 0.179 0.098 0.026 0.165 0.267 0.096 0.090 0.297 ق

 0.818 0.008 0.114 0.024 0.348 0.753 0.038 0.001 0.231 0.259 0.000 م

صحف 

ًمىُت 

 خيىمُت

 0.127 0.056 0.028 0.168 0.120 0.255 0.159 0.304 0.179 0.083 0.199 ق

 0.125 0.50 0.733 0.040 0.261 0.002 0.053 0.000 0.030 0.314 0.014 م

صحف 

ًمىُت 

غحر 

 خيىمُت

 0.227 0.049 0.129 0.160 0.059 0.196 0.185 0.203 0.108 0.062 0.257 ق

 0.006 0.565 0.125 0.053 0.584 0.018 0.025 0.014 0.197 0.455 0.002 م

كىاص عأي 

 ًمىُىن 

 0.338 0.067 0.055 0.184 0.196 0.141 0.200 0.300 0.090 0.047 0.202 ق

 0.000 0.451 0.542 0.035 0.081 0.111 0.021 0.001 0.308 0.591 0.020 م

الجالُت 

الُمىُت 

في بلض 

 0.082 0.080 0.053 0.066 0.122 0.273 0.212 0.219 0.196 0.248 0.083 ق

 0.32 0.341 0.528 0.423 0.253 0.001 0.009 0.008 0.017 0.002 0.309 م
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اإلاصاصع 

التي 

ٌلخمض 

كليها 

 اإلاغتربىن 

كُمت 

ملامل 

اعجباغ 

اؾبحرمان 

ومؿخىي 

ت  اإلالىٍى

 أهضاف الاكخماص كلى مصاصع اإلاللىماث

فهم 

أخضار 

ً  الُم

فهم 

أؾباب 

ألاخضار 

والىخائج 

اإلاترجبت 

ها  كلي

فهم 

الحلٌى 

إلالالجاث  وا

لخلً 

ر  ألاخضا

الحصىٌ 

كلى 

مللىماث 

وافُت 

كً 

أخضار 

وكظاًا 

ً  الُم

الخىحُهي 

بما ًجب 

أن هلىم 

به مً 

أكماٌ 

ججاه 

ً  الىػ

إلعقاصي 

بما 

يهمجي 

 وٍىفلجي

ألكغف 

هُف 

أحلامل 

مم 

اإلاىاكف 

الصلبت 

أو 

 اإلاؿخجضة

لإلػمئىان 

كلى وطم 

ً  الُم

للحض 

اإلالل  مً 

وجمظُت 

 الىكذ

للحض 

مً 

الخىف 

م  واللل

للىلاف 

مم 

ألاصضكاء 

ء  والؼمال

 الاغتراب

املجالث 

في بلض 

 الاغتراب

 0.313 0.018 0.182 0.217 0.002 0.094 0.156 0.273 0.135 0.143 0.237 ق

 0.000 0.824 0.028 0.007 0.985 0.252 0.056 0.001 0.100 0.077 0.003 م

ؤلاطاكت 

في بلض 

 الاغتراب

 0.208 0.111 0.122 0.203 0.014 0.117 0.123 0.132 0.257 0.373 0.170 ق

 0.010 0.176 0.137 0.011 0.890 0.149 0.126 0.106 0.001 0.000 0.033 م

ٜالسغ َٔ خالٍ اضتكسا٤ بٝاْات ادتدٍٚ إٔ ايعالق١ بني االعتُاد ع٢ً ايكٓٛات ايتًفص١ْٜٝٛ 

ايفكا١ٝ٥ ٚأٖداف االعتُاد ع٢ً ٖرٙ ايكٓٛات دا٤ت يف املكد١َ، نُا ٜالسغ تكدّ ايعالق١ 

بني االعتُاد ع٢ً ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ اذته١َٝٛ ٚأٖداف االعتُاد عًٝٗا ٜٚفطس ٖرا 

ذلبني ٜعتُدٕٚ ع٢ً َؿادز املعًَٛات عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ اييت تتؿف باملطؤٚي١ٝ بإٔ املػ

أنجس َٔ غرلٖا نُا إٔ املػذلب ٜعتدل ادتٗات ايسزل١ٝ ٚاذته١َٝٛ ٖٞ َٔ حتسف ع٢ً 

َؿاذت١ أنجس َٔ غرلٖا ألْٗا ادتٗات املعٍٛ عًٝٗا حتكٝل ت١ُٝٓ ٚتطٛز ايُٝٔ، ٚأٜكًا دا٤ت 

ع٢ً َؿادز املعًَٛات يف بًد االغذلاب ٚاهلدف َٔ االعتُاد ع٢ً ٖرٙ  ايعالق١ بني االعتُاد

املؿادز يف َطت٣ٛ أع٢ً َٔ ايعالق١ بني االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات اي١ُٝٓٝ ٚاهلدف َٔ 

االعتُاد عًٝٗا ٜٚفطس ٖرا بإٔ قدزات ٚنفا٠٤ ٚضا٥ٌ اإلعالّ يف بًد االغذلاب يف تػط١ٝ 

ٚنفا٠٤ تػط١ٝ َؿادز املعًَٛات اي١ُٝٓٝ نُا إٔ ثك١  األسداخ أندل ٚأفكٌ َٔ قدزات

االغذلاب أندل َٔ ثكتِٗ يف املػذلبني يف َٛقٛع١ٝ َٚؿداق١ٝ تػط١ٝ ٚضا٥ٌ اإلعالّ يف بًد 

 َٛقٛع١ٝ َٚؿداق١ٝ ٚضا٥ٌ اإلعالّ اي١ُٝٓٝ ٜكاف إىل ذيو تأثرل ب١٦ٝ االغذلاب ع٢ً املػذلبني.

العتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚأٖدف ايفِٗ ٚاذتؿٍٛ نُا تػرل ايٓتا٥ر إىل إٔ ايعالق١ بني ا

( ساي١ عالق١ ازتباط 88ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ دا٤ت يف املكد١َ ٚبٛاقع )

بُٝٓا دا٤ يف ايذلتٝب ايجاْٞ ايعالق١ بني االعتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚاألٖداف ايٛددا١ْٝ 

يف ايذلتٝب ايجايح ٚاألخرل فكد دا٤ت ايعالق١  ( ساي١ عالق١ ازتباط أَا74ٚايٓفط١ٝ ٚبٛاقع )

بني االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚأٖداف اذتؿٍٛ ع٢ً ايتٛدٝٗات ٚاإلزغادات ٚبٛاقع 
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 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

( ساي١ عالق١ ازتباط َٚا ًٜفت اإلْتباٙ ٖٓا ٖٛ تأخس أٖداف اذتؿٍٛ ع٢ً ايتٛدٝٗات 83)

بني حيبٕٛ ٚطِٓٗ ٜٚعٝػٕٛ يف ساي١ ٚتكدّ األٖداف ايٛددا١ْٝ ٚايٓفط١ٝ ٜٚفطس ٖرا بإٔ املػذل

 خٛف ٚقًل ع٢ً ايٛطٔ ٜٚطعٕٛ إىل االط٦ُٓإ ع٢ً أٚقاع ايٛطٔ.

ط تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني اعتُاد املػذلبني ع٢ً ٚضا٥ٌ االتؿاٍ ايفسض ايجأَ: 

املعسف١ٝ ٚايٛددا١ْٝ ٚاإلعالّ نُؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ ٚايتأثرلات 

 ٚايطًٛن١ٝ ايٓاجت١ عٔ ذيو االعتُادص.

ٚقد أغازت ايٓتا٥ر إىل ٚدٛد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني االعتُاد ع٢ً َؿادز 

املعًَٛات ٚايتأثرلات ايٓاجت١ عٔ ٖرا االعتُاد َا عدا اجملالت ٚاألؾدقا٤ ٚايصَال٤ يف بًد 

ٜكًا قٓا٠ ضبأ ايفكا١ٝ٥ ٚقٓا٠ اإلميإ ايفكا١ٝ٥ طُٖٚا االغذلاب ٚنريو اجملالت ايعسب١ٝ ٚأ

قٓاتإ ميٓٝتإ سهَٛٝتإص إىل داْب قٛاد ايسأٟ ايُٝٓٝني ٚاإلْذلْت ٚاهلاتف احملٍُٛ، أٟ مثإ 

ٚضا٥ٌ اتؿاي١ٝ إعال١َٝ َٔ زتُٛع اثٓتني ٚثالثني ٚض١ًٝ اتؿاي١ٝ إعال١َٝ ٖٚرا ٜٛقض قبٍٛ 

فسض َع ٚدٛد تفاٚت بني عالق١ االعتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ غايب١ٝ عالقات االزتباط يف ٖرا اي

 االتؿاٍ اإلعال١َٝ بايتأثرلات ايٓاجت١ عٓٗا َٔ ٚض١ًٝ إىل أخس٣.
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 ( ايعالق١ بني االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚايتأثرلات ايٓاجت١ عٔ ذيو االعتُاد17ددٍٚ )

مصاصع 

اإلاللىماث 

التي 

ٌؿخسضمها 

 اإلاغتربىن 

غ 
جبا

الاع
ت 

ُم
ك

ُت
صائ

ؤلاخ
ت 

الل
لض

وا
 

 الخأزحراث الؿلىهُت الخأزحراث الىحضاهُت الخأزحراث اإلالغفُت

اإلالغفت 

باألخضار 

وألاػغاف 

اإلاكترهت 

 فيها

اإلالغفت 

بأؾباب 

ألاخضار 

 وهخائجها

اإلالغفت 

بالحلٌى 

واإلالالجاث 

 لألػماث

الخىف 

كلى أمً 

واؾخلغاع 

 الىػً

الخىف 

والللم 

كلى 

وخضة 

 الىػً

الكلىع 

بالللم 

والخىف 

مً 

مظاكفاث 

 ألاخضار

اإلاكاعهت 

بالغأي في 

أخضار 

 الىػً

اإلاؿاهمت 

باألكماٌ 

اإلاىاؾبت 

هخصحُذ 

اإلافاهُم 

والخصضي 

 للكائلاث

اللمل كلى 

الاؾخفاصة 

مً الفغص 

اإلاخاخت 

 واالؾدثماع

ىن  الخلفٍؼ

في بلض 

 الاغتراب

 0.185 0.075 0.192 0.122 0.193 0.223 0.270 0.306 0.094 ق

 0.018 0.339 0.014 0.120 0.013 0.004 0.001 0.000 0.225 م

ؤلاطاكت في 

بلض 

 الاغتراب

 0.123 0.213 0.370 0.162 0.154 0.233 0.185 0.151 0.185 ق

 0.131 0.009 0.000 0.045 0.056 0.004 0.024 0.062 0.022 م

الصحف 

في بلض 

 الاغتراب

 0.075 0.155 0.180 0.252 0.178 0.125 0.265 0.212 0.319 ق

 0.359 0.055 0.028 0.002 0.027 0.122 0.001 0.008 0.000 م

صاع 

الجالُت 

الُمىُت في 

بلض 

 الاغتراب

 0.227 0.173 0.256 0.166 0.112 0.111 0.130 0.036 0.071 ق

 0.006 0.037 0.002 0.044 0.175 0.182 0.121 0.666 0.392 م

كىىاث 

فظائُت 

كغبُت 

 خيىمُت

 0.156 0.006 0.067 0.166 0.161 0.160 0.121 0.205 0.158 ق

 0.058 0.947 0.417 0.042 0.049 0.050 0.146 0.012 0.052 م

كىاة الُمً 

 الفظائُت

 0.183 0.074 0.333 0.032 0.112 0.260 0.020 0.133 0.265 ق

 0.023 0.358 0.000 0.688 0.161 0.001 0.806 0.096 0.001 م

صحف 

 كغبُت

 0.127 0.073 0.154 0.175 0.103 0.113 0.177 0.190 0.297 ق

 0.124 0.377 0.065 0.033 0.210 0.168 0.033 0.020 0.000 م

كىىاث 

فظائُت 

كغبُت 

ت  إزباٍع

غحر 

 خيىمُت

 0.041 0.043 0.109 0.102 0.148 0.084 0.187 189 0.236 ق

 0.618 0.597 0.184 0.208 0.066 0.298 0.021 0.018 0.003 م

كىاة 

الؿلُضة 

 الُمىُت

 0.083 0.063 0.130 0.148 0.216 0.263 0.126 0.057 0.211 ق

 0.310 0.441 0.114 0.065 0.007 0.001 0.122 0.482 0.009 م

إطاكاث 

 كغبُت

 0.186 0.078 0.124 0.138 0.083 0.139 0.166 0.223 0.178 ق

 0.027 0.357 0.145 0.101 0.325 0.100 0.050 0.008 0.034 م
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ٜٚٛقض ادتدٍٚ تكدّ تأثرل االعتُاد ع٢ً ايٛضا٥ٌ اإلعال١َٝ يف بًد االغذلاب طايتًفصٜٕٛ ثِ 

اإلذاع١ ثِ ايؿشف ثِ داز ادتاي١ٝ اي١ُٝٓٝ يف بًد االغذلابص ٜٚفطس ٖرا بك٠ٛ تأثرل ب١٦ٝ االغذلاب 

ايُٝين يف قدز٠ ٚنفا٠٤ َٚٛقٛع١ٝ تػط١ٝ ايكٓٛات ع٢ً املػذلبني إىل داْب قعف ثك١ املػذلب 

ايفكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ ٚاي١ُٝٓٝ ألسداخ ايُٝٔ. ثِ دا٤ت بعد ذيو تأثرلات االعتُاد ع٢ً ايٛضا٥ٌ 

اإلعال١َٝ اي١ُٝٓٝ ٚايعسب١ٝ  ٖٚٞ ايكٓٛات ايتًفص١ْٜٝٛ ايفكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ اذته١َٝٛ ٚقٓا٠ ايُٝٔ 

كا١ٝ٥ اإلخباز١ٜ ايعسب١ٝ غرل اذته١َٝٛ ٚقٓا٠ ايطعٝد٠ ايفكا١ٝ٥ ٚايؿشف ايعسب١ٝ ٚايكٓٛات ايف

ايفكا١ٝ٥ ارتاؾ١ ثِ اإلذاعات ايعسب١ٝ ٚدا٤ت قبٌ األخرل تأثرلات االعتُاد ع٢ً املؿادز 

ايػدؿ١ٝ نايصَال٤ ٚاألؾدقا٤ ايُٝٓٝني ٚايعسب ٚاملطًُني ٚايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ األدٓب١ٝ 

ٕ ايفكا١ٝ٥ ٚإذاع١ ؾٓعا٤ )ايدلْاَر ايعاّ( ٚاإلذاعات األدٓب١ٝ ٚايؿشف األدٓب١ٝ ٚقٓا٠ عد

ٚنريو إذاع١ عدٕ )ايدلْاَر ايجاْٞ( ٚايؿشف ٚاجملالت اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ ٚغرل اذته١َٝٛ 

 (882-888: 4009)نايف،  ٚتتفل ٖرٙ املؤغسات َع ْتا٥ر ايعدٜد َٔ ايدزاضات اإلعال١َٝ

١ عا١َ ٚخاؾ١ ايعسب١ٝ ٚاي١ُٝٓٝ، فُٝا خيـ تأثرل االعتُاد ع٢ً ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ ايتًفصْٜٛٝ

نُا نػفت ايٓتا٥ر عٔ إٔ ايتأثرلات املعسف١ٝ دا٤ت يف َكد١َ ايتأثرلات تًٝٗا َباغس٠ 

ايتأثرلات ايطًٛن١ٝ بُٝٓا دا٤ت ايتأثرلات ايٛددا١ْٝ يف األخرل، ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً إٔ املػذلبني 

ًٛنٞ اإلجيابٞ ايٛاقعٞ َعٗا ٚاعٕٝٛ مبطؤٚيٝاتِٗ ٚأِْٗ ٜٗتُٕٛ مبعسف١ اذتكا٥ل ٚايتعاٌَ ايط

ضٝطس٠ املػاعس ٚايكًل ٚارتٛف، إىل داْب أِْٗ ٜجكٕٛ يف قدزات ايكٝاد٠ أنجس َٔ ٚقٛعِٗ حتت  

  ايطٝاض١ٝ ع٢ً استٛا٤ األشَات َٚعادت١ ايؿعاب.

ط تٛدد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني ايجك١ يف َؿادز املعًَٛات ايفسض ايتاضع: 

املػذلبٕٛ ٚايتأثرلات ايٓاجت١ عٔ ثكتِٗ يف ٖرٙ املؿادزص. أٚقشت ايٓتا٥ر اييت ٜعتُد عًٝٗا 

 اآلتٞ:

ٚدٛد عالق١ بني ايجك١ يف َععِ َؿادز املعًَٛات ٚايتأثرلات ايٓاجت١ عٔ ثكتِٗ يف  -

 ٖرٙ املؿادز َا عدا ٚضًٝتني اتؿايٝتني ُٖا: اإلْذلْت ٚقٛاد ايسأٟ.

ت اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ َٚؿادز املعًَٛات ايعسب١ٝ تكدّ ايعالق١ بني ايجك١ يف َؿادز املعًَٛا -

اذته١َٝٛ َٚؿادز املعًَٛات يف بًد االغذلاب ٚايتأثرلات ايٓاجت١ عٔ ايجك١ فٝٗا عٔ بك١ٝ 

 َؿادز املعًَٛات األخس٣.

أنجس ايتأثرلات ايٓاجت١ عٔ ايجك١ يف َؿادز املعًَٛات ٖٞ ايتأثرلات ايطًٛن١ٝ سٝح  -

( عالق١، ٚدا٤ بعدٖا ايتأثرلات املعسف١ٝ سٝح 84ٝٓٗا )ناْت ساالت عالقات االزتباط ب
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عالقات، بُٝٓا دا٤ت ايتأثرلات ايٛددا١ْٝ ايٓفط١ٝ ( 80ناْت ساالت عالقات االزتباط بٝٓٗا )

يف األخرل ٚتتفل ٖرٙ ايٓتٝذ١ َع ْتٝذ١ اختباز ايفسض ايتاضع يف ٖرٙ ايدزاض١ ٚميهٔ تفطرل ذيو 

َات تؤدٟ إىل تأثرلات َعسف١ٝ عُٝك١ ٜٓتر عٓٗا ضًٛنٝات ع١ًُٝ، بإٔ ايجك١ ايك١ٜٛ يف َؿادز املعًٛ

ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ ميهٓٓا ايكٍٛ بكبٍٛ دص٥ٞ يًفسٚض ايفسع١ٝ يًفسض ايس٥ٝظ ايتاضع، أٟ قبٍٛ 

 ايهجرل َٓٗا.

 ( ايعالق١ بني ايجك١ يف َؿادز املعًَٛات ٚايتأثرلات ايٓاجت١ عٓٗا18ددٍٚ )

الثلت في مصاصع 

التي اإلاللىماث 

ٌلخمض كليها 

 اإلاغتربىن 

ُت
صائ

ؤلاخ
لت 

ضال
وال

غ 
جبا

الاع
مت 

كُ
 

 الخأزحراث اإلالغفُت
الخأزحراث 

 الىحضاهُت
 الخأزحراث الؿلىهُت

اإلالغفت 

باألخضار 

 وأػغافها

اإلالغفت 

بأؾباب 

ألاخضار 

وآزاعها 

اإلاترجبت 

 كليها

اإلالغفت 

بالحلٌى 

 واإلالالجاث

الخىف كلى 

أمً 

واؾخلغاع 

 الىػً

اإلاكاعهت 

بالغأي خٌى 

أخضار 

الىػً 

 وكظاًاه

اإلاؿاهمت 

في جصحُذ 

اإلافاهُم 

وصض 

 الكائلاث

اللمل كلى 

الاؾخفاصة مً 

الفغص اإلاخاخت 

 واالؾدثماع

مصادس إعالميت 

 في بلذ الاغتراب

 3.0.0 3.0.0 3.1.0 3.101 3.130 3.010 3.100 ق

 3.333 3.331 3.301 .3.30 ..3.1 3.333 3.300 م

إعالميت مصادس 

 ًمنيت حىىميت

 3.031 3.003 .3.03 .3.01 3.100 3.000 3.010 ق

 3.333 3.330 3.330 .3.33 3.30 3.330 3.333 م

مصادس إعالميت 

 عشبيت حىىميت

 ..3.0 3.103 3.013 3.013 3.0.0 3.010 3.100 ق

 3.333 3.3.0 3.333 3.330 3.331 .3.33 3.310 م

مصادس إعالميت 

 عشبيت

 حىىميتغحر 

 3.330 3.300 3.0.0 3.300 3.1.3 3.300 .3.11 ق

 3.0.0 3.000 3.331 3.003 .3.30 3.000 3.101 م

مصادس إعالميت 

 أجنبيت

 .3.31 3.301 3.0.0 .3.13 ..3.1 3.110 3.100 ق

 3.000 00..3 3.331 3.100 3.300 3.100 .3.30 م

الهاجف 

 املحمىل 

 3.001 3.300 3.00 3.100 3.300 3.301 3.101 ق

 3.330 3.003 3.001 3.303 3.030 3.000 3.300 م

مصادس إعالميت 

 ًمنيت

 غحر حىىميت

 3.100 3.100 3.3.0 3.100 .3.01 3.100 3.110 ق

 3.300 .3.30 3.000 3.300 .3.33 3.101 .3.10 م

مصادس إعالميت 

 شخصيت

واألصذكاء 

 والضمالء

 .3.10 3.300 3.100 3.300 3.300 3.3.3 3.300 ق

 3.303 00..3 3.303 00..3 .3.00 3.000 0...3 م

 

خيتًف َد٣ َتابع١ املػذلبني ألسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ ٚفكًا يًُتػرلات ط ايفسض ايعاغس:

ايدميػساف١ٝ ايتاي١ٝ: اذتاي١ االدتُاع١ٝ، ايٓٛع، املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ، َطت٣ٛ ايتٛاؾٌ َع ايٛطٔ، 
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، ٚقد نػفت ايٓتا٥ر عٔ قبٍٛ غايب١ٝ أدصا٤ صَطت٣ٛ ايدخٌ، ايطٔ )ايعُس(، ضٓٛات اإلغذلاب

ٚ ٚدٛد فسٚم يف َد٣ َتابع١ املػذلبني ألسداخ ايُٝٔ ٚفكًا يطت١ َٔ املتػرلات أايفسض 

ايدميػساف١ٝ َٔ زتُٛع ضبع١ َتػرلات ٚاملتػرل ايرٟ ال ٜٛدد ي٘ تأثرل ٖٛ: َتػرل ايٓٛع، سٝح ال 

فسٚم َع١ٜٛٓ يف َد٣ َتابع١ أسداخ ايُٝٔ ٚفكًا ي٘ ٜٚعٛد ذيو إىل األ١ُٖٝ ايهبرل٠ ملعسف١ تٛدد 

أخباز أسداخ ايُٝٔ عٓد ايرنٛز ٚاإلْاخ ألٕ نٌ املػذلبني َٗتُٕٛ مبتابع١ أخباز أسداخ 

 ٚتتفل ٖرٙ ايٓتٝذ١ َعتٛدد فسٚم َع١ٜٛٓ بني َتٛضطات ف٦ات ٖرٜٔ املتػرلٜٔ ايُٝٔ َٚٔ ٖٓا فإْ٘ ال 

 .(21: 4003دزاضات ضابك١ )نايف، 

( اختالف َد٣ َتابع١ أسداخ ايُٝٔ ٚفكًا يًفسٚم بني َتٛضطات ف٦ات َتػرلٟ 19ددٍٚ )

 اذتاي١ االدتُاع١ٝ ٚايٓٛع.

 جىػَم اللُىت فئاث اإلاخغحر اإلاخغحراث
اإلاخىؾؽ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلالُاعي 
 الخؼأ اإلالُاعي 

 كُمت

T 

مؿخىي 

ت  اإلالىٍى

الحالت 

 الاجتماعيت

 ..3.3 0...3 0.00 0. عضب
0.000 - 3.333 - 

 3.300 3.033 0.03 01 متزوج

 النىع
 3.300 3.0.0 ...0 110 رهىس 

131 3.010 
 3.300 3.0.0 ...0 .0 إهاث

 

( اختالف َد٣ َتابع١ أسداخ ايُٝٔ ٚفكًا يًفسٚم بني َتٛضطات ف٦ات املتػرلات 22ددٍٚ )

 ايتاي١ٝ.

اإلاخغحراث 

اإلاؤزغة في 

 الازخالف

 فئاث اإلاخغحر
جىػَم 

 اللُىت

اإلاخىؾؽ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الخؼأ 

 اإلالُاعي 

 كُمت

F 

مؿخىي 

ت  اإلالىٍى

مضي صاللت وحىص 

 الفغوق

املستىي 

 التعليمي

 ..3.1 3.030 0.00 . بذون مؤهل

 دال 3.300 0...0

 3.333 3.333 0.33 . أساس ي

 3.3.0 3.000 ...0 00 جاهىي 

 3.000 3.030 0..0 11 دبلىم عالي

 3.3.0 .3..3 0.00 .0 جامعت

 3.333 3.333 0.33 10 دساساث عليا

مستىي 

التىاصل مع 

 الىطن

 
 
 3.101 ..3.0 0..0 11 هادسا

  دال 3.303 0.000
 
 3.3.0 .0..3 0.00 0. أحياها

 
 
 3.300 3.010 ...0 .. دائما

مستىي 

 الذخل

 3.333 3.333 0.33 0 ضعيف

 3.300 30..3 1..0 101 متىسط دال 3.300 0.0.1

 3.301 3.000 0.00 .1 هبحر

 دال 3.333 00... 3.300 0...3 0.01 0. 03 – 00السن 
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اإلاخغحراث 

اإلاؤزغة في 

 الازخالف

 فئاث اإلاخغحر
جىػَم 

 اللُىت

اإلاخىؾؽ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الخؼأ 

 اإلالُاعي 

 كُمت

F 

مؿخىي 

ت  اإلالىٍى

مضي صاللت وحىص 

 الفغوق

 3.303 .3.01 0..0 00 00 – 03 )العمش(

03 – 03 00 0.03 3.013 3.300 

03 – 03 10 0.0. 3.000 3.301 

.3 – 03 1. 0.33 3.333 3.333 

سنىاث 

 إلاغتراب

0 – 1 00 0.03 3.... 3.301 

 دال 3.301 0.300
0 – 0 00 0..0 3.0.. 3.130 

10 – 13 03 0.03 3.030 3.3.0 

 ..3.3 3.000 0..0 .. 10أهثر من 

ٜٛقض ادتدٍٚ ٚدٛد فسٚم يف َد٣ َتابع١ أسداخ ايُٝٔ ٚفكًا رتُط١ َتػرلات، ٚتبني ايٓتا٥ر 

إٔ ف١٦ ايدزاضات ايعًٝا ٖٞ أنجس َتابع١ ألسداخ ايُٝٔ نُا تٛقض ايفسٚم بني َتٛضطات 

(، ٚنريو ف١٦ ايتٛاؾٌ ايدا٥ِ َع 05042ف٦ات َتػرل املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚعٓد َطت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

ٖٞ أنجس َتابع١ً ألسداخ ايُٝٔ، ٚأٜكًا ف١٦ ايدخٌ ايكعٝف ٖٞ أنجس َتابع١ َٔ ايٛطٔ إذ 

ايف٦تني األخسٜتني ٚفكًا ملتٛضطات ف٦ات َتػرل َطت٣ٛ ايدخٌ ٚنريو ف١٦ ايعُس ايهبرل َٔ 

( عاًَا فُا فٛم ٖٞ أنجس َتابع١ ألسداخ ايُٝٔ ألٕ املػذلب ٜصداد سٓٝٓ٘ إىل ٚطٓ٘ ٚخاؾ١ 80)

عاًَا ٖٞ أنجس َتابع١ ألسداخ  88  - 80ف١٦ ضٓٛات اإلغذلاب َٔ عٓد ندلٙ نُا إٔ 

 (.05078ايُٝٔ نُا تٛقض َتٛضطات ف٦ات َتػرل ضٓٛات االغذلاب ٚمبطت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

خيتًف َكداز اعتُاد املػذلبني ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚفكًا يًُتػرلات  ايفسض اذتادٟ عػس:

يٓٛع ٚاملطت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚدزد١ ايتٛاؾٌ َع ايٛطٔ ايدميػساف١ٝ ايتاي١ٝ: اذتاي١ االدتُاع١ٝ ٚا

َٚطت٣ٛ ايدخٌ ٚايعُس )ايطٔ( ٚضٓٛات اإلغذلاب، ٚقد نػفت ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛد فسٚم 

طاختالفص يف غايب١ٝ اعتُادات املػذلبني ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚفكًا يهٌ املتػرلات 

 ايدميػساف١ٝ، ٚتٛقشٗا بٝاْات ادتداٍٚ اإلسؿا١ٝ٥ ايتاي١ٝ.

( اختالف َطت٣ٛ االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚفكًا يًفسٚم بني َتٛضطات ف٦ات 21ٍ )ددٚ

 اذتاي١ اإلدتُاع١ٝ.

 م
الاكخماص كلى مصاصع 

 اإلاللىماث

فئتي 

الحالت 

 الاحخماكُت

جىػَم 

 اللُىت

اإلاخىؾؽ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الخؼاء 

 اإلالُاعي 

ازخُاع 

 ث

صعحت 

 الحغٍت
 الضاللت الاخخمالُت

1 
ف ي بلذ الاغتراب مصادس 

 جلفضيىن 

 073. 678. 2.57 86 أعضب
 دال 031. 162 2.180-

 058. 541. 2.77 88 متزوج

2 
في بلذ الاغتراب  مصادس 

 داس الجاليت

 085. 725. 1.42 73 أعضب
 دال 027. 149 2.237-

 084. 744. 1.69 78 متزوج

في بلذ الاغتراب  3  دال 026. 147 2.242 069. 616. 2.54 79 أعضبمصادس 
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 085. 745. 2.30 77 متزوج اصذكاء وصمالء

4 
مصادس ًمنيت اصذكاء 

 وصمالء ًمنيىن 

 074. 658. 2.55 78 أعضب
 دال 009. 145 2.647

 094. 826. 2.23 77 متزوج

 كناة اليمن الفضائيت 5
 0.089 0.787 2.29 79 أعضب

 دال 0.020 161 2.355 -
 0.080 0.733 2.57 84 متزوج

 

( اختالف َطت٣ٛ االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚفكًا يًفسٚم بني َتٛضطات ف٦يت 22ددٍٚ )

 )ايٓٛع(.

 م
الاكخماص كلى مصاصع 

 اإلاللىماث
 فئتي الىىق

جىػَم 

 اللُىت

اإلاخىؾؽ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الخؼاء 

 اإلالُاعي 
T. 

صعحت 

 الحغٍت
 الضاللت الاخخمالُت

 بلذ الاغتراب الصحف في  1
 0.073 0.797 2.22 118 رهش

 دال 0.008 160 2.688
 0.121 0.805 1.84 44 أهثى

0  
دال الجاليت اليمنيت في 

 بلذ الاغتراب

 0.072 0.756 1.68 109 رهش
 دال 0.002 95 3.205

 0.095 0.632 1.30 44 أهثى

 الصحف العشبيت  0
 0.071 0.759 2.16 114 رهش

 دال 0.044 154 2.035
 0.114 0.739 1.88 42 أهثى

 الصحف ألاجنبيت  0
 0.081 0.819 1.68 103 رهش

 دال 0.005 96 2.892
 0.099 0.643 1.31 42 أهثى

 كناة عذن الفضائيت  0
 0.080 0.827 1.77 108 رهش

 دال 0.042 101 2.056
 0.096 0.631 1.51 43 أهثى

 كناة إلاًمان الفضائيت  .
 0.076 0.786 1.62 106 رهش

 دال 0.015 100 2.477
 0.092 0.606 1.33 43 أهثى

.  
 كناة السعيذة الفضائيت

 ًمنيت خاصت

 0.079 0.844 2.27 114 رهش
 دال 0.032 98 2.169

 0.109 0.758 1.98 48 أهثى

0  
صحف ًمنيت غحر 

 حىىميت

 0.085 0.883 1.188 108 رهش
 دال 0.001 104 3.302

 0.098 0.633 1.45 42 أهثى

 

( اختالف االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚفكًا يًفسٚم بني َتٛضطات ف٦ات املطت٣ٛ 23ددٍٚ )

 ايتعًُٝٞ.

الاكخماص كلى مصاصع 

 اإلاللىماث

فئاث مخغحر اإلاؿخىي 

 الخللُمي

جىػَم 

 اللُىت

اإلاخىؾؽ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

 الخؼأ

 اإلالُاعي 

 كُمت

F. 

مؿخىي 

ت  اإلالىٍى

 كناة عذن الفضائيت

 0.400 0.894 2.40 5 بذون مؤهل

3.014 0.013 

 0.250 0.500 2.25 4 أساس ي

 0.123 0.750 1.78 37 جاهىي 

 0.291 0.919 2.20 10 دبلىم فجي عالي

 0.081 0.749 1.54 85 جامعي

 0.221 0.699 1.60 10 دساساث عليا

 0.004 3.617 0.342 0.837 2.50 6 بذون مؤهلإراعت صنعاء البرهامج 
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ٚفكًا يًفسٚم بني َتٛضطات ف٦ات َتػرل ( اختالف االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات 24ددٍٚ )

 َطت٣ٛ ايتٛاؾٌ َع ايٛطٔ.

 

( اختالف َطت٣ٛ االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚفكًا يًفسٚم بني َتٛضطات َتػرل 25ددٍٚ )

 َطت٣ٛ ايدخٌ

الاكخماص كلى 

مصاصع 

 اإلاللىماث

 فئاث مؿخىي الضزل
جىػَم 

 اللُىت

اإلاخىؾؽ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الخؼأ 

 اإلالُاعي 

 كُمت

F 

مؿخىي 

ت  اإلالىٍى

داس الجاليت 

اليمنيت في بلذ 

 إلاغتراب

 3.000 1.333 0.33 0 ضعيف

 ..3.3 00..3 1.00 100 متىسط .3.30 .0.11

 3.100 ..3.0 1.00 .1 هبحر

 0.000 0.000 1.00 3 أساس ي العام

 0.085 0.505 1.26 35 جاهىي 

 0.267 0.843 1.40 10 دبلىم فجي عالي

 0.078 0.715 1.44 85 جامعي

 0.294 0.882 1.56 9 دساساث عليا

 إلاهترهت وإلاعالم الجذًذ

 0.400 0.894 1.60 5 بذون مؤهل

3.138 0.010 

 0.400 0.894 2.60 5 أساس ي

 0.101 0.620 2.68 38 جاهىي 

 0.111 0.333 2.89 9 دبلىم فجي عالي

 0.069 0.672 2.63 94 جامعي

 0.112 0.389 2.83 12 دساساث عليا

اإلاخغحراث اإلاؤزغة 

 في الازخالف
 فئاث مؿخىي الخىاصل

جىػَم 

 اللُىت

اإلاخىؾؽ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الخؼأ 

 اإلالُاعي 

 كُمت

F 

مؿخىي 

ت  اإلالىٍى

 صحف عشبيت

 
 
 3.0.0 3.030 0..1 11 هادسا

0.10. 3.300  
 
 .3.30 .1..3 1.00 0. أحياها

 
 
 3.300 0...3 0.00 0. دائما

أصذكاء وصمالء 

 أجاهب

 
 
 3.033 3.000 3..1 13 هادسا

0.101 3.310  
 
 3.111 3.0.0 0.30 0. أحياها

 
 
 3.130 3.031 1.00 0. دائما

كناة إلاًمان 

 الفضائيت

 
 
 3.030 0...3 .1.0 11 هادسا

0.000 3.303  
 
 3.300 0...3 1.03 0. أحياها

 
 
 3.300 3.011 1..1 0. دائما

صحف ًمنيت 

 غحر حىىميت

 
 
 3.100 3.030 1.10 11 هادسا

0.303 3.30  
 
 .3.30 00..3 0..1 .. أحياها

 
 
 3.130 3.011 1.00 3. دائما
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( اختالف َطت٣ٛ االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚفكًا يًفسٚم بني َتٛضطات َتػرل 26ددٍٚ )

 ايعُس.

 الفئاث اللمغٍت الاكخماص كلى مصاصع اإلاللىماث
جىػَم 

 اللُىت

اإلاخىؾؽ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الخؼأ 

 اإلالُاعي 

 كُمت

F 

مؿخىي 

ت  اإلالىٍى

 إلاغترابالصحف في بلذ 

00 – 03 .0 1.00 3.000 3.133 

0.000 3.330 

03 – 00 00 0.01 3..10 3.10. 

03 – 03 03 0.03 3.00. 3.100 

03 – 03 10 0.00 3..1. 3.100 

 ....– 03 10 0.33 3.01. 3.00. 

 كناة اليمن الفضائيت

00 – 03 .0 0.00 3.010 3.300 

0.030 3.300 

03 – 00 00 0.01 3.001 3.101 

03 – 03 03 0..0 3..10 3.101 

03 – 03 10 0..0 3.0.1 3.130 

 ....– 03 10 0..3 3..0. 3.103 

أصذكاء وصمالء ًمنيىن في بلذ 

 إلاغتراب

00 – 03 .3 0.00 3..00 3.300 

0.3.0 3.310 

03 – 00 00 0.00 3...0 3.100 

03 – 03 00 0.00 3..01 3.100 

03 – 03 1. 1.00 3.000 3.001 

 ....– 03 10 0.0. 3..0. 3.030 

 كىاد سأي ًمنيىن 

00 – 03 .0 1..0 3..00 3.133 

0.100 3.31. 

03 – 00 0. 1.01 3.000 3.1.3 

03 – 03 00 0.00 3..01 3.100 

03 – 03 10 1.00 3...0 3.010 

 ....– 03 0 0.33 3.00. 3.00. 

 داس الجاليت اليمنيت في بلذ إلاغتراب

00 – 03 .0 1.00 3...0 3.00 

0.030 3.310 

03 – 00 03 1... 3..00 3.100 

03 – 03 00 1..0 3...3 3.100 

03 – 03 10 1.0. 3.000 3.010 

 ....– 03 10 1.0. 3.0.0 3.001 
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( االختالف يف َطت٣ٛ االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚفكًا يًفسٚم بني َتٛضطات 27ددٍٚ )

 ف٦ات َتػرل ضٓٛات اإلغذلاب.

الاكخماص كلى 

مصاصع 

 اإلاللىماث

 فئاث ؾىىاث ؤلاغتراب
جىػَم 

 اللُىت

اإلاخىؾؽ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الخؼأ 

 اإلالُاعي 

 كُمت

F 

مؿخىي 

 الضاللت

 إراعاث أجنبيت

1 - 0 00 1.00 3..03 3.30. 

0.100 3.300 
0 - 0 03 1.00 3..00 3.1.. 

13 - 10 1. 1.00 3.0.3 3.011 

 .3.11 3.000 0..1 00 10أهثر من 

كناة اليمن 

 الفضائيت

1 - 0 0. 0.03 3..0. 3.13. 

0.000 3.331 
0 - 0 00 0.10 3.03. 3.100 

13 - 10 01 0.01 3..30 3.101 

 3.300 0...3 0.00 .. 10من أهثر 

كناة عذن 

 الفضائيت

1 - 0 00 1.00 3..03 3.300 

0..00 3.30. 
0 - 0 01 1.00 3..03 3.1.0 

13 - 10 1. 1..0 3...0 3.100 

 3.130 .3.01 1.03 .3 10أهثر من 

 

املعًَٛات ٚفكًا ًَدـ تٛقٝشٞ يًفسٚم طاالختالفص يف َطت٣ٛ اعتُاد املػذلبني ع٢ً َؿادز 

 يًُتػرلات ايٛضٝط١ ايطبع١ ايتاي١ٝ:

 هىق اإلاخغحر

كضص 

الفغوق 

 ليل مخغحر

مصاصع اإلاللىماث التي اكخمض كليها اإلاغتربىن ووحض فيها 

 فغوق
 إججاه الفغض أو جىحهه

 0 النىع )الجنس(

الصحف في بلذ إلاغتراب، داس الجاليت اليمنيت، الصحف 

كناة عذن الفضائيت، كناة العشبيت، الصحف ألاجنبيت، 

إلاًمان الفضائيت، كناة السعيذة )خاصت(، صحف ًمنيت 

 غحر حىىميت

الاختالف في الاعتماد على مصادس املعلىماث 

وبحسب الفشوق بحن املتىسطاث الحسابيت بحن فئتي 

.
 
 املتغحر واهت لصالح الزهىس أي هم أهثر اعتمادا

الحالت 

 الاجتماعيت
0 

غتراب، كناة اليمن الفضائيت، داس الجاليت التلفضيىن في بلذ الا 

 اليمنيت.

الفشوق في الاعتماد على هزه املصادس لصالح الفئت 

 املتزوجت.

 الفشوق لصالح فئت العضاب. أصذكاء وصمالء في بلذ إلاغتراب، أصذكاء وصمالء ًمنيىن.

 0 العمش ]السن[

الصحف في بلذ إلاغتراب، كناة اليمن الفضائيت، أصذكاء 

 وصمالء ًمنيىن داس الجاليت اليمنيت.

 لصالح الفئت العمشيت

 03 – 03من 

 03 – 03من  كىاد سأي ًمنيىن 

مستىي التىاصل 

 مع الىطن
0 

صحف عشبيت، صحف ًمنيت غحر حىىميت، كناة إلاًمان 

 الفضائيت،
.
 
 لصالح فئت التىاصل مع الىطن دائما
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 هىق اإلاخغحر

كضص 

الفغوق 

 ليل مخغحر

مصاصع اإلاللىماث التي اكخمض كليها اإلاغتربىن ووحض فيها 

 فغوق
 إججاه الفغض أو جىحهه

.لصالح التىاصل مع  أصذكاء وصمالء أجاهب
 
 الىطن أحياها

املستىي 

 التعليمي
0 

 لصالح فئت بذون مؤهل كناة عذن الفضائيت، إراعت صنعاء )البرهامج العام(

 لصالح فئت دبلىم فجي عالي. إلاهترهت وإلاعالم الجذًذ

 0 سنىاث إلاغتراب
 10لصالح أهثر من  إراعاث أجنبيت، كناة عذن الفضائيت

 10 – 13لصالح  كناة اليمن الفضائيت

 لصالح فئت الذخل الضعيف داس الجاليت اليمنيت في بلذ إلاغتراب 1 مستىي الذخل
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 أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛؾٌ إيٝٗا ايبشح:

  اإلداب١ ع٢ً أض١ً٦ ايبشح: ع٢ًأٚاًل: أِٖ ايٓتا٥ر 

، نُا دا٤ اٖتُاّ املػذلبني بأسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ ايبازش٠ مبطت٣ٛ نبرل يف ايػايب -

يف  َٔ ايٓصعات ايكاز٠ ت٘االٖتُاّ بذلضٝذ ٚسد٠ ايٛطٔ ٚسفغ أَٓ٘ ٚاضتكسازٙ ٚمحاٜ دا٤

اٖتُاَِٗ بككاٜا ايُٝٔ ٚخاؾ١ ايككاٜا ايد١ٜٝٓ ٚايذلب١ٜٛ ٚاالقتؿاد١ٜ  ًٜٝ٘ ايذلتٝب األٍٚ،

ٖتُاّ مبتابع١ أسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ االٚايت١ُٜٛٓ ٚايطٝاض١ٝ مبطت٣ٛ نبرل ٚأٜكًا دا٤ 

 مبطت٣ٛ نبرل يف ايػايب.ٚدٚافع َتابعتِٗ 

قٓا٠ ايُٝٔ ايفكا١ٝ٥ ٚاألؾدقا٤ ٚايصَال٤ ايُٕٝٓٝٛ ٚقٓا٠ ايطعٝد٠ ارتاؾ١ دا٤ت  -

 ايُٕٝٓٝٛ يف َكد١َ ٚضا٥ٌ االتؿاٍ اييت ٜعتُد عًٝٗا املػذلبٕٛ.ٚقٛاد ايسأٟ 

ب١ٝ دا٤ت ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ اإلخباز١ٜ ايعسب١ٝ ارتاؾ١ ثِ ايكٓٛات اذته١َٝٛ ايعس -

ٚاألؾدقا٤ ٚايصَال٤ ايعسب يف َكد١َ ٚضا٥ٌ االتؿاٍ ٚاإلعالّ ايعسب١ٝ اييت ٜعتُد عًٝٗا 

 .املػذلبٕٛ

أَا َؿادز املعًَٛات يف بًد االغذلاب اييت ٜعتُد عًٝٗا املػذلبٕٛ فكد دا٤ يف  -

دا٤ يف َكد١َ ٚضا٥ٌ االتؿاٍ األدٓب١ٝ  نُاَكدَتٗا ايتًفصٜٕٛ ثِ األؾدقا٤ ٚايصَال٤ 

عتُد عًٝٗا املػذلبٕٛ ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ ثِ األؾدقا٤ ٚايصَال٤ ثِ ايؿشف اييت ٜ

 .ٚاإلذاعات

َؿادز االتؿاٍ بجك١ املػذلبني فكد دا٤ يف ايدزد١ األٚىل اإلعالّ نُا حتع٢  -

ايػدؿٞ  االتؿاٍادتدٜد طاإلْذلْتص ثِ املؿادز ايعسب١ٝ غرل اذته١َٝٛ تًٝٗا َؿادز 

ٚيف ايدزد١  االغذلابايسابع١ املؿادز اإلعال١َٝ يف بًد  ناألؾدقا٤ ٚايصَال٤ ٚيف ايدزد١

 ارتاَط١ املؿادز يإلعال١َٝ اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ.

دا٤ت يف َكد١َ املعادتات اإلعال١َٝ ادتٝد٠ ألسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ اييت تدفع  -

 االيتصاّباملػذلبني إىل االعتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ نُؿادز يًشؿٍٛ عٔ أخباز ايُٝٔ: 

ٛع١ٝ ثِ املتابع١ ايفٛز١ٜ يألسداخ ثِ ايطسع١ ٚاآل١ْٝ يف تػط١ٝ األسداخ ْٚكًٗا ثِ باملٛق

عسض اذتكا٥ل ٚٚدٗات ايٓعس املتبا١ٜٓ بؿٛز٠ ٚاقش١ ٚعسقٗا يألسداخ مبػاٖد ق١ٜٛ 

 َدع١ُ باألدي١...إخل.

ٜعتُد املػذلبٕٛ ع٢ً ٚضا٥ٌ االتؿاٍ ٚاإلعالّ نُؿادز يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ  -

ع٢ً ٚقع  ٖٚٞ االط٦ُٓإُٔ ٚفكًا ألٖدافِٗ َٔ االعتُاد ع٢ً ٖرٙ املؿادز أسداخ ايٝ
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ايُٝٔ ٚفِٗ أسداث٘ ايطاخ١ٓ ٚأضباب ٖرٙ األسداخ ٚايٓتا٥ر املذلتب١ عًٝٗا ٚاذتؿٍٛ ع٢ً 

 املعًَٛات ايهاف١ٝ َٚعسف١ اذتًٍٛ ٚاملعادتات يألشَات ٚاملػانٌ...إخل.

ا١ْٝ ايٓاجت١ عٔ اعتُاد املػذلبني ع٢ً ايٛددٚدا٤ت ايتأثرلات املعسف١ٝ ٚايطًٛن١ٝ  -

 َؿادز املعًَٛات مبطت٣ٛ نبرل يف ايػايب.

 

 ثاًْٝا: أِٖ ْتا٥ر اختباز فسٚض ايبشح:

ٚدٛد عالق١ ازتباط ذات : قبٍٛ َععِ ايفسٚض ايفسع١ٝ يًفسض ايس٥ٝظ األٍٚ ايفسض األٍٚ:

 ايككاٜا. دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني االٖتُاّ بككاٜا ايُٝٔ املجاز٠ ٚاملتابع١ هلرٙ

ٚدٛد عالق١ ازتباط ذات  :قبٍٛ َععِ ايفسٚض ايفسع١ٝ يًفسض ايس٥ٝظ ايجاْٞ ايفسض ايجاْٞ:

 دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني االٖتُاّ بأسداخ ايُٝٔ ايطاز١٥ َٚتابع١ ٖرٙ األسداخ.

ٚدٛد عالق١ ازتباط ذات  :قبٍٛ غايب١ٝ ايفسٚض ايفسع١ٝ يًفسض ايس٥ٝظ ايجايح ايفسض ايجايح:

دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني غايب١ٝ دٚافع َتابع١ أسداخ ايُٝٔ ٚاالعتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ االتؿاٍ نُؿادز 

 يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ أسداخ ايُٝٔ ٚقكاٜاٙ.

ٚدٛد عالق١ ازتباط ذات  :قبٍٛ مجٝع ايفسٚض ايفسع١ٝ يًفسض ايس٥ٝظ ايسابع ايفسض ايسابع:

 عتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚايجك١ يف ٖرٙ املؿادز.دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني اال

ٚدٛد عالق١ ازتباط  :قبٍٛ غايب١ٝ ايفسٚض ايفسع١ٝ يًفسض ايس٥ٝظ ارتاَظ ايفسض ارتاَظ:

املعادت١ اإلعال١َٝ ايك١ٜٛ ٚقدزتٗا ع٢ً ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات 

 ألسداخ ٚقكاٜا ايُٝٔ.

ٚدٛد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني اعتُاد  ٍ ايفسض ايطادع:قبٛ ايفسض ايطادع:

 ككاٜا املػذلبنيي اإلعال١َٝ عادت١املاملػذلبني ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚقدز٠ ٖرٙ املؿادز٠ ع٢ً 

 .ارتاؾ١ بِٗ

ٚدٛد عالق١ ازتباط ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني االعتُاد  ايطابع:قبٍٛ ايفسض  ايفسض ايطابع:

 .، َا عدا إذاعيت ؾٓعا٤ ٚعدٕاملعًَٛات ٚاألٖداف َٔ االعتُاد ع٢ً ٖرٙ املؿادزع٢ً َؿادز 
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ٚدٛد عالق١ ازتباط ذات  :قبٍٛ غايب١ٝ ايفسٚض ايفسع١ٝ يًفسض ايجأَ ايس٥ٝظ ايفسض ايجأَ:

دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني االعتُاد ع٢ً َؿادز املعًَٛات ٚايتأثرلات املعسف١ٝ ٚايٛددا١ْٝ ٚايطًٛن١ٝ 

 .ٖرا االعتُاد ايٓاجت١ عٔ

قبٍٛ َععِ ايفسٚض ايفسع١ٝ يًفسض ايس٥ٝظ ايتاضع أٟ ٚدٛد عالق١ ازتباط  ايفسض ايتاضع:

ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ بني ايجك١ يف َؿادز املعًَٛات ٚايتأثرلات ايٓاجت١ عٔ االعتُاد ع٢ً ٖرٙ 

 املؿادز.

ملتػرل ُٔ ٚفكًا ٚدٛد فسٚم يف َد٣ َتابع١ أسداخ ايٝ ايعاغس: قبٍٛ ايفسض ايفسض ايعاغس:

ٚاملطت٣ٛ ايتعًُٝٞ َٚطت٣ٛ ايدخٌ ٚايعُس ٚضٓٛات االغذلاب َٚطت٣ٛ ايتٛاؾٌ اذتاي١ االدتُاع١ٝ 

 .َا عدا َتػرل ايٓٛعَع ايٛطٔ 

َععِ ٚضا٥ٌ اإلعالّ اييت  ٚدٛد فسٚم يف :قبٍٛ غايب١ٝ أدصا٤ ايفسض ايفسض اذتادٟ عػس:

ايعُس ٚاذتاي١ االدتُاع١ٝ، ٚايٓٛع،  :ٚفكًا يهٌ املتػرلات ايٛضٝط١ ٜعتُد عًٝٗا املػذلبٕٛ

 ايدخٌ. َطت٣ٛٚ االغذلاب،ضٓٛات ٚ ،املطت٣ٛ ايتعًَُٝٞٚطت٣ٛ ايتٛاؾٌ َع ايٛطٔ، ٚ
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 قا١ُ٥ َؿادز َٚسادع ايبشح:

  

إزلاعٌٝ، ستُٛد، َبادئ عًِ االتؿاٍ ْٚعسٜات ايتأثرل )ايكاٖس٠: ايداز  -

 ّ(.8991ايع١ًُٝ،

ادتُاٍ، زاضِ ستُد، َكد١َ يف َٓاٖر ايبشح يف ايدزاضات اإلعال١َٝ )داَع١  -

 ّ(.8999ايكاٖس٠: َسنص داَع١ ايكاٖس٠ يًتعًِٝ املفتٛح

ّ )ايكاٖس٠: ايداز 4002، 8اذتدٜدٟ، ٢َٓ ضعٝد ٚعًٞ، ض٣ًٛ إَاّ، اإلعالّ ٚاجملتُع، ط -

 املؿس١ٜ ايًبٓا١ْٝ(.

ؿسٟ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يد٣ املسأ٠: دزاض١ اذتطٝين، أَاْٞ عُس، دٚز ايتًفصٜٕٛ امل -

َٝدا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايطٝدات يف ايكاٖس٠ ايهدل٣، اجمل١ً املؿس١ٜ يبشٛخ اإلعالّ، 

 ّ )داَع١ ايكاٖس٠: ن١ًٝ اإلعالّ(.4007دٜطُدل  -( أنتٛبس 48ايعدد )

سداخ ايصٖسٟ، ستُد ستفٛظ، َؿادز َعًَٛات ادتاي١ٝ ايعسب١ٝ بأملاْٝا يف َتابع١ األ -

ايعسب١ٝ "دزاض١ َطش١ٝ" اجمل١ً ايعسب١ٝ يإلعالّ ٚاالتؿاٍ، ايط١ٓ ايسابع١، ايعدد ايسابع، 

ٖر، ادتُع١ٝ ايطعٛد١ٜ يإلعالّ ٚاالتؿاٍ )ايسٜاض: 8270ّ، مجادٟ األ4009ٍَٚاٜٛ

 داَع١ املًو ضعٛد(.

باز ايؿٛيف، خايد ٚايدلٜٗٞ، عًٞ، َؿادز َعًَٛات ايػباب ادتاَعٞ ايُٝين ملتابع١ أخ -

ثٛزات ايسبٝع ايعسبٞ ٚتطٛزاتٗا، زت١ً غ٦ٕٛ ايعؿس، ايط١ٓ ايطادض١ عػس٠، ايعدد 

ّ )ؾٓعا٤: املسنص ايُٝين 4084ْٜٛٝٛ –ٖر إبسٌٜ 8277مجاد ثاْٞ  –( زبٝع ثاْٞ 28)

 يًدزاضات اإلضذلاتٝذ١ٝ(.

ايكًٝين، ضٛشإ ٜٛضف، َد٣ اعتُاد ايؿف٠ٛ املؿس١ٜ ع٢ً ايتًفصٜٕٛ يف أٚقات األشَات،  -

ّ )داَع١ ايكاٖس٠: ن١ًٝ 8991اجمل١ً املؿس١ٜ يبشٛخ اإلعالّ، ايعدد ايسابع، دٜطُدل 

 اإلعالّ(.

بسنات، ٚيٝد فتض اهلل، اعتُاد ايػباب ادتاَعٞ ايهٜٛيت ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ يف  -

( )داَع١ 81املعسف١ بايككاٜا ايعسب١ٝ ٚايدٚي١ٝ، اجمل١ً املؿس١ٜ ايبشٛخ اإلعالّ، ايعدد )

 (.4007َازع –ن١ًٝ اإلعالّ، ٜٓاٜس ايكاٖس٠: 



 
 

 
 
 

255 

 مسحية دراسة" اليمــن اياوقض أحداث عن اليمنيين املغتربين معلومات مصادر
 الشـاوري علي عبدالرحيـــــم            العجل  عبدالله محمد أحمد   |" املغتربين من عينة ىلع

ISSN : 2410-1818

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

بٗٓطٞ، ايطٝد، َد٣ اعتُاد ادتُٗٛز ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ املؿس١ٜ أثٓا٤ األشَات: دزاض١  -

( )داَع١ 2َٝدا١ْٝ ع٢ً طالب ادتاَعات، اجمل١ً املؿس١ٜ يبشٛخ ايسأٟ ايعاّ، ايعدد )

 ّ(.4000ايكاٖس٠: ن١ًٝ اإلعالّ، َسنص حبٛخ ايسأٟ ايعاّ،

بدارتايل، اعتُاد ادتُٗٛز ع٢ً ايتًفصٜٕٛ املؿسٟ أثٓا٤ األشَات، ثسٚت، ٚفا٤ ع -

بايتطبٝل ع٢ً سادخ غسّ ايػٝذ، اجمل١ً املؿس١ٜ يبشٛخ اإلعالّ، ايعدد ايطادع 

 ّ )داَع١ ايكاٖس٠: ن١ًٝ اإلعالّ(.4008َازع،  –ٚايعػسٕٚ، ٜٓاٜس 

املعًَٛات عٔ سطني، ي٢ًٝ: دٚز ٚضا٥ٌ االتؿاٍ يف إَداد طالب ادتاَعات املؿس١ٜ ب -

األسداخ ادتاز١ٜ يف إطاز ْعس١ٜ االعتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ )ايكاٖس٠: املؤمتس ايعًُٞ 

 ّ(.8991ايسابع يه١ًٝ اإلعالّ: قكاٜا ايػباب، داَع١ ايكاٖس٠، 

خًٌٝ، عادٍ عبدايػفاز، َؿادز َعًَٛات طالب ادتاَعات املؿس١ٜ ملتابع١ أسداخ  -

(، 40ٛابعٗا، اجمل١ً املؿس١ٜ يبشٛخ اإلعالّ، ايعدد )ٚت أًٍٜٛاذتادٟ عػس َٔ ضبتُدل، 

 ّ، )داَع١ ايكاٖس٠: ن١ًٝ اإلعالّ(.4007ضبتُدل،  –ٜٛيٝٛ 

، 8دٚز، ْٝٛضّٛ ٚبٛب، نازٌٜ، ايهتاب١ يًعالقات ايعا١َ، ايػهٌ ٚاألضًٛب، ط -

 ّ، تسمج١: فاٜد زباح، َسادع١: َٞ ارتاد١ )غص٠: داز ايهتاب ادتاَعٞ(.4007

 ذٚ ايفكاز:شغٝب، غُٝا٤  -

  االعتُاد ع٢ً ايتًفصٜٕٛ يف َعسف١ أخباز ايهٛازخ ٚعالقت٘ مبطت٣ٛ ارتط

ايطٝاضٞ يد٣ ادتُٗٛز املؿسٟ: دزاض١ ساي١ ع٢ً نازث١ غسم ايعباز٠ املؿس١ٜ 

ّ، اجمل١ً املؿس١ٜ يبشٛخ ايسأٟ ايعاّ، اجملًد ايطابع، ايعدد ايجاْٞ، 8991عاّ

 ن١ًٝ اإلعالّ..(. ّ )داَع١ ايكاٖس4008:٠دٜطُدل،  –ْٜٛٝٛ 

 8َٓاٖر ايبشح ٚاالضتدداَات اإلسؿا١ٝ٥ يف ايدزاضات اإلعال١َٝ، ط ،

 ّ(.4009)ايكاٖس٠: ايداز املؿس١ٜ ايًبٓا١ْٝ،

ؾاحل، أٌَ دابس، دٚز ايؿشف ٚايتًفصٜٕٛ يف إَداد ادتُٗٛز املؿسٟ باملعًَٛات عٔ  -

داَع١ األسداخ ارتازد١ٝ، زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠، ن١ًٝ اإلعالّ، )

 (.8998ايكاٖس٠،

 (.4008طابع، ضاَٞ، حبٛخ اإلعالّ، )ايكاٖس٠: داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ، -
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عبدايععِٝ، مجاٍ، دٚز ايؿشاف١ املؿس١ٜ يف املػازن١ ايطٝاض١ٝ يد٣ قاد٠ ايسأٟ  -

ّ يف إطاز منٛذز 4000"دزاض١ َٝدا١ْٝ" بايتطبٝل ع٢ً اْتدابات زتًظ ايػعب عاّ

اجمل١ً املؿس١ٜ يبشٛخ ايسأٟ ايعاّ، اجملًد ايطابع، ايعدد االعتُاد ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ، 

 ّ )داَع١ ايكاٖس٠: ن١ًٝ اإلعالّ(.4008ايجاْٞ، دٜطُدل 

فُٗٞ، أَاْٞ، دٚز ايتعسض يٛضا٥ٌ اإلعالّ يف انتطاب املعًَٛات عٔ قك١ٝ ايبٛض١ٓ  -

اإلعالّ ٚاهلسضو، املؤمتس ايعًُٞ ايطٟٓٛ ايطابع يه١ًٝ اإلعالّ ايرٟ عكد حتت غعاز: 

 ّ(.4008ٚسكٛم اإلْطإ ايعسبٞ )داَع١ ايكاٖس٠: ن١ًٝ اإلعالّ، 

 نايف، ستُد عبدايٖٛاب ايفكٝ٘: -

  ايعالقات بني االعتُاد ع٢ً ايكٓٛات ايتًفص١ْٜٝٛ ايفكا١ٝ٥ َٚطتٜٛات املعسف١

باملٛقٛعات اإلخباز١ٜ يف اجملتُع ايُٝين، زضاي١ دنتٛزا٠ غرل َٓػٛز٠ )داَع١ 

 ّ(.4004عالّ، ايكاٖس٠، ن١ًٝ اإل

  َكداز اعتُاد ايػباب ع٢ً ٚضا٥ٌ االتؿاٍ نُؿادز يًُعًَٛات سٍٛ األشَات

ايدٚي١ٝ ايطاز١٥ دزاض١ َطش١ٝ يف أش١َ ايسضّٛ املط١٦ٝ يًٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، 

ّ )ايسٜاض: ادتُع١ٝ 4003اجمل١ً ايعسب١ٝ يإلعالّ ٚاالتؿاٍ، ايعدد ايجاْٞ، َاٜٛ 

 ؿاٍ، داَع١ املًو ضعٛد(.ايطعٛد١ٜ يإلعالّ ٚاالت

  إدزاى ادتُٗٛز ايُٝين يدلٚش ايككاٜا ايدٚي١ٝ ٚألبعادٖا املعسف١ٝ نُا تعهطٗا

ايفكا٥ٝات اإلخباز١ٜ )دزاض١ تطبٝك١ٝ ع٢ً قٓا٠ ادتصٜس٠( اجمل١ً ايعسب١ٝ يإلعالّ 

ٖر، 8270ّ، مجادٟ األٚىل4009َاٜٛٚاالتؿاٍ، ايط١ٓ ايسابع١، ايعدد ايسابع، 

 د١ٜ يإلعالّ ٚاالتؿاٍ )ايسٜاض: داَع١ املًو ضعٛد(.ادتُع١ٝ ايطعٛ

ناٌَ، صت٣ٛ: ايعٛاٌَ املؤثس٠ يف تػهٌٝ اجتاٖات املسأ٠ املؿس١ٜ ضتٛ ايب١٦ٝ، اجمل١ً  -

ّ، ن١ًٝ اإلعالّ، 8993ْٜٛٝٛ  –َاٜٛ  –املؿس١ٜ يبشٛخ اإلعالّ، ايعدد ايجاْٞ، إبسٌٜ 

 داَع١ ايكاٖس٠.

ُؿدز ملعسف١ املػذلبني املؿسٜني باالْتدابات ستُد، بسنات عبدايعصٜص، ايتًفصٜٕٛ ن -

ايدلملا١ْٝ يف َؿس )دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ املؿسٜني املكُٝني بدٚي١ ايهٜٛت( اجمل١ً 

ّ )داَع١ ايكاٖس٠: 4004ْٜٛٝٛ  –املؿس١ٜ يبشٛخ اإلعالّ ايعدد ارتاَظ عػس، إبسٌٜ 

 ن١ًٝ اإلعالّ(.
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، )ايهٜٛت: عامل 4َٚػهالتٗا، ط ستُد، زغٝد ٚؾابسٜين، ستُد ضعٝد، ايب١٦ٝ -

 ّ(.8912املعسف١، أنتٛبس، 

ضبتُدل  88َؿطف٢، ٖٜٛدا: اجتاٖات ايؿف٠ٛ ضتٛ تػط١ٝ اإلعالّ املؿسٟ ألسداخ  -

ٚتداعٝاتٗا: دزاض١ اضتطالع١ٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايؿف٠ٛ املؿس١ٜ، اجمل١ً املؿس١ٜ يبشٛخ 

ّ )داَع١ ايكاٖس٠: 4004طُدل دٜ -ايسأٟ ايعاّ، اجملًد ايجايح، ايعدد ايسابع، أنتٛبس 

 ن١ًٝ اإلعالّ..(.

، )ايكاٖس٠: ايداز 8َهاٟٚ، سطٔ عُاد ٚايطٝد، ي٢ًٝ سطني، االتؿاٍ ْٚعسٜات٘ املعاؾس٠، ط -

 املؿس١ٜ ايًبٓا١ْٝ(.

ٜطس٣، دٝٗإ، َؿادز َعًَٛات ادتُٗٛز املؿسٟ عٔ أسداخ اْتفاق١ األقؿ٢، اجمل١ً  -

ّ، )داَع١ 4008ْٜٛٝٛ  –جاْٞ، ايعدد ايجاْٞ، إبسٌٜ ايسأٟ ايعاّ، اجملًد اياملؿس١ٜ يبشٛخ 

 ايكاٖس٠، ن١ًٝ اإلعالّ، َسنص حبٛخ ايسأٟ ايعاّ(.
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