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 ملخص:
 التعفؼ عل  مدداقية ا١تااق  اإللتًتننية كمددر لخأباار نا١تاايي  نعالقتاا ظااىفة العدا  لاسال  اإلعالـ لد  اٞتماار  ىدفت الدراسة إيل

( قإقليم كاردستاف العفاؽ )اإلعالميُت  ا١تثقفُت  الفنانُت ( من النخاة100طاقت الدراسة عل  عينة قااماا )واعتمدت الدراسة علي مناج ا١تسح  
  :هانتائجومن ستاياف. االابستخداـ أداة . 31/3/2021نحىت  1/3فًتة من بالؿ ال

للمااق  اإللتًتننية التفدية  عل  الفغم من حفص أكثف من ندف عينة الدراسة عل  تدفح ا١تااق   متاسطية كثافة استخداـ النخاة -
 اإللتًتننية التفدية ظشت  يامي. 

ة لد  النخاة حيث جا  مقياس مدداقية "متاسطة ن"متدنية" يف ا١تفتاة األنىل  نأبَتًا جا  تفاج  مدداقية للمااق  اإللتًتننية التفدي -
 "مدداقية مفتفعة".

دا  جا  "فقداف النخاة لثقتو فيما تاثو نسال  اإلعالـ العفاقية حاؿ األنياع السياسية يف العفاؽ" يف مقدمة آاثر شعار ٚتاار النخاة ابلع -
لتفدية  تلتاا كاًل "ٖتيز ا١تااق  اإلباارية العفاقية رنعلٍت أشعف ابلتفاىية ٕتاه من يعارض آرالي السياسية"  ن" ليس حنا ا١تااق  اإللتًتننية ا

 لد  الفغاة يف اٟتديث م  األبفين حاؿ ٖتيز ا١تااق  اإلباارية يف العفاؽ".
 ا مدداقية ا١تااق  التفدية.نجاد ففنؽ دالة إحدالياً ظُت ا١تاحاثُت من حيث )الناع( فقط يف مدى االٕتاه حن -

 .دالة إحدالياً ظُت عاام  ٖتيز ا١تااق  التفدية نظُت السلاؾ العدالي حنا تلك ا١تااق  ارتااطنجاد عالقة  -

 دالة إحدالياً ظُت االٕتاه العدالي حنا ا١تااق  التفدية نظُت السلاؾ العدالي حنا تلك ا١تااق . ارتااطنجاد عالقة  -

 لاسال  اإلعالـ العدا  –ا١تااق  االلتًتننية  –ا١تدداقية : الكلمات ادلفتاحية
Abstract: 

     The study aimed to identify the credibility of News sites as a source of news and topics and their relationship to the 
phenomenon of hostility to the media among the public. The study relied on the survey method, and the study was applied to a 

sample of 100 of the elite (media professionals, intellectuals, artists) in the Kurdistan Region of Iraq during the period from 3 until 
3/31/2021. Using the questionnaire tool. Among its results: 

 The average intensity of the elite's use of Kurdish websites, despite the keenness of more than half of the study sample to 
browse Kurdish websites on a daily basis. 

 The credibility of Kurdish websites declined among the elite, as the "medium and low" credibility scale came first, and 

finally, "high credibility." 
  “The elite’s loss of confidence in what the Iraqi media broadcast about the political situation in Iraq” came at the 

forefront of the effects of the elite audience’s feeling of hostility towards Kurdish websites, followed by both “the bias of 

Iraqi news sites makes me feel hate towards those who oppose my political views,” and “I do not have Wanting to talk to 
others about the bias of news websites in Iraq". 

 There are statistically significant differences between the respondents in terms of (gender) only in the extent of the trend 

towards the credibility of Kurdish websites. 
 The presence of a statistically significant correlation between the bias factors of Kurdish sites and the hostile behavior 

towards those sites. 

 The presence of a statistically significant correlation between the hostile trend towards Kurdish sites and the hostile 
behavior towards those sites. 
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 مقدمة

اإللتًتننية  ا١تااق  نأصاحت العشفين  القفف من األبَت الفظ  بالؿ كاَتة تطارات االتداؿ تتنالاجيا شادت 
 نالتحديث  Multimedia الاسالط نتعدد  Interactivity نالتفاعلية  Immediacy ظو من الفارية تتسم ٔتا

Updating  ا١تستخدمُت. ٚتاىَت لدى االتدالية اٞتديدة الايئة أركاف أىم أحد 
حيث تشَت  ابمتياز  إباارية ناجاة الفاىن   أصاح العدفباارال  من األا٢تتم نالنيف ظ  الزبم اإلعالمي  

 الفليسية أحد ا١تدادر نا١تااق  اإللتًتننية باصة ظاصفاا اإلعالـ عامة  نسال  عل  االعتماد األدظيات العلمية إىل تزايد
:ص 2017لدالم:)عاد ا األزمات ناألحداث أنقات يف ا١تثارة نبداصاً  نالقضااي عن األحداث ا١تعلامات الستقا 

 لالستفادة من – مفلية مسماعة  ة ن مقف  – أنااعاا ابتالؼ عل  اإلعالـ ننتيجة لذلك حفصت نسال  .(3.2
 نمندات التًتننية مااق  إنشا  من بالؿ الفقمي  اإلعالـإىل  التقليد  اإلعالـ من التحاؿ يف التتنالاجية التطارات

 اٞتماار.إىل  الاصاؿ هبدؼ  News Digital Sites Networkشاتة اإلنًتنت   عل  ٢تا
  ظوثقة اٞتماار  ًا يفناىتزاز   يف مدداقية نسال  اإلعالـ شادت السناات ا١تايية تفاجعاً من جانب آبف   
 يف باصة الفاىن  الاقت يف ابلغة أذنية ذات اٞتماار لدى اإلعالـ نسال  مدداقية يف ا١تؤثفة العاام  دراسة نأصاحت

نتعفض  اإلباارية. التغطية يف ابلسفعة تتميز اليت األحداث نطايعة اإلعالـ نسال  جانب من ديدةالش ا١تنافسة ظ 
التعام  غَت الدقيق من قا  عدد من ا١تختلفة؛ نتيجة  األحداث حاؿ متضارظةإعالمية  نمضامُت اٞتماار ١تعلامات

كاَت من الاسال  اإلعالمية للاحث عن  عددا١تؤسسات اإلعالمية نصحافياا م  ا١تدادر ا٠تفية للمعلامات نسعي 
ا١تادة اإلباارية دنف الناف إىل أذنية مستاى ثقة اٞتماار ٔتا يُنشف  نأثف ذلك عل  ماياعيتاا نمدداقيتاا نٓتاصة 

 ظدفة اإلعالـ نسال  يف األففاد ثقة تناقص. ٦تا أدى إىل (125  ص 2011  عاد الفزاؽ نالساماؾا١تااق  اإلباارية )
 احملايد أن ا٠تطأ من الدااب ٘تييز معو الدعب من أصاح ظعدما ا٠تالفية  لقضاايل اإلباارية تغطيتاا يف اصاً بد عامة 
 .(51-1 ص: 2013)ففج  ا١تتحيز من

 التقاريف يتام فياا الاعض اليت للدرجة ٖتيزىا حاؿ ناسعة النتقادات اإلعالمية ننتيجة لذلك؛ تعفيت التغطية 
 ,Gunther & Liebhartنافه ) نجاة تعارض كانت إذا متحيزة أبهنا جدلية غَت عادية اثألحد ا١تتاازنة ا٠تربية

2006, p. 460  ) أبهنا ٕتاىاتوال ا١تخالفة اإلعالـ لاسال  اٞتماار إدراؾأهنا " عل  نتعفيفاا ٖتديدىا مت الااىفة ىذه 
 إدراؾ دراسات نتعد (.Gunther, 1992,p. 157 )"اٞتدلية القضااي حنا عداليةإعالمية  تغطية ذات أن متحيزة
 انٕتة أبزمات ٘تف اليت اجملتمعات يف باصة ا٢تامة  الدراسات من اإلعالـ يف نسال  اإلعالمية التغطية لعدالية اٞتماار

 عدالي ظسلاؾ ظعضاا قياـإىل  يؤد  قد ما نىا طاالفاا  من عدد نٖتزابت اٞتدلية القضااي من كاَت عدد نجاد عن
 الدراسات ىذه مث  أفإىل  ابإليافة عادؿ  نغَت متحيز أبسلاب اليت هتمام األباار تغطية يتم أبنو اهنمإشن حالة يف

  .تقليداي أن جديداً  كاف ساا  اإلعالـ ألدا  اٞتماار تقييم تعتس
من حيث االنتما   العدا  لاسال  اإلعالـ ففنض نافيةللاحث عن مدى ٖتقق  الدراسةجا ت أذنية نمن ىنا  

نجاات ٘تث  يف  -عينة الاحث-لد  ٚتاار النخاة ساس يف االٕتاه العدالي ف األالدشنغفافية أـ أزيب نظقية ا١تتغَتات اٟت
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فيما يتعلق  التفديةحياؿ عاام  التحيز نمدى تاافف ا١تدداقية يف ا١تضامُت اليت تقدماا ا١تااق  اإللتًتننية  ىمناف 
لعفاقي  يف يا  تااين نجاات الناف حاؿ اإلعالـ العفاقي ظشت  عاـ ابلقضااي نا١تاياعات ا١تختلفة ذات الشأف ا

 ظشت  باص. التفد ناإلعالـ 

 : للبحث ادلنهجي االطار.1

 :البحث مشكلة  -1.1
عامة نا١تااق  اإللتًتننية  اسال  اإلعالـمن جانب اٞتماار ل الياميانعتس تزايد حجم االستخداـ 

كمية األباار ا١تنشارة تزايد    عل  أف القضااي نا١تاياعات ا١تختلفةا١تعلامات ظشٟتداؿ عل  ا باصة؛ هبدؼ
ا١تعلامات  أصاح لت  صحيفة مطااعة نسخة التًتننية  أن ظااظة إباارية عل  شاتة  ظعد أف ا١تااق تلك ظ

ية احملطات التليفزيانكذلك   أنشأتكما    أن من بالؿ إنشا  صفحة ٢تا عل  مااق  التااص  االجتماعيالدنلية  
مضمار ا١تنافسة يف نشف األباار من أج  ني  ثقة ا١تشاىدين نتلاية احتياجاهتم  نظذلك  لتدب مااق  التًتننية 

 اهتا التحفيفية يتناع دنط ملتيتاا  نٗتتلف سياس كاَت من الاسال  اإلعالمية  اليت ظعدد رند الففد نفسو ٤تاطاً 
 قد تد  لنشف ا٠ترب دنف التأكد منو مث تعديلو ظعد  لدرجة عن كم ىال  من األباار اليت تتعدد مدادرىا فضالً 

 .ذلك أن نفيو إذا ثات عدـ صحتو
تفاج  ا١تدداقية ثقة القفا  فياا  ظساب  يتمث  يف أزمة كاَتاً  تااجو نسال  اإلعالـ ٖتدايً من جانب آبف  

إال أف ٚتاار الاقت اٟتايل ىا  نالساق يف نشف األباار  عدـ ٖتفى الدقة يف نشف األباار ظساب يغاط ا١تنافسةن 
نا٠تيارات اليت يستطي  من بال٢تا ا١تقارنة ظُت ا١تدادر اإلباارية  نمن مث  ٚتاار نشط شنتلك العديد من الادال  

الاسيلة اإلعالمية اليت يثق فياا  نال شنتن إنتار التاجو األيديالاجي للففد يف ابتيار الاسال  اليت تتناسب  ابتيار
نيف يا  حق اٞتماار يف الاصاؿ ٔتاياعية إىل حقالق األحداث نالقضااي اليت هتمو؛ دندنا هتاين أن . م  تاجااتو
مدداقية الدحف نا١تااق  اإللتًتننية  التعفؼ عل  تتجل  إشتالية الدراسة يف  تشايو أن ٖتفيف. هتاي  أن

 العفاقية ف نا١تااق  اإللتًتننية الدح ٕتاه العدالية النافة ظاىفة رصد كذلك  ن كمدادر لخأباار نا١تاايي 
نباصة  العفاقية اإلعالـ يف يا  الاحث عن مدى مدداقية نسال  -عينة الدراسة –النخاة  رؤية عل  نالتعفؼ

 .نالقضااي نا١تاياعات العفاقية األحداث نشف ( مناا يفالتفدية)

 :البحث أمهية  -2.1
 ىذه الدراسة من عدة اعتاارات: أذنية تنا 

 اآلرا  بالؿ تاادؿ من يتم اليت اٞتديد اإلعالـ نسال  اإللتًتننية أحد أىم اإلباارية ا١تااق  اعتاار  -
 .بال٢تا من ْتفية القضااي نتنانؿ االٕتاىات نتتاين االباار نمعففة الناف ننجاات

  أساسياً  اً العم  اإلعالمي  نتعترب دراستاا مطلا حيث تعترب ا١تدداقية من أساسيات  أذنية ا١تدداقية ذاهتا -
 اإلباارية ٔتؤشفات ا١تدداقية  نتقدمي اٟتقيقة للجماار كما ىي دنف ٖتفيف نيف يا  عدـ التزاـ ا١تااق 
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اجملتم  نابلتايل نجاد رأ   ليتشت  نعيام ابألحداث  نيتحقق الاعي الدحيح ناإلدارؾ السليم لقضااي
ٖتاالت فيو العفاؽ اٟتايل الذ  يشاد نالسيما يف نقتنا  عاـ صحيح نسليم زنافظ عل  ٘تاسك اجملتم 

 .ناالقتدادية نالفتفية نالثقافية متسارعة عل  شىت األصعدة السياسية

يف   نمدى التغَت الذ  طفأ عل  ىذه ا١تدداقية فديةنا١تااق  اإللتًتننية التقياس مدداقية الدحف  -
ظشأف لسياسات التحفيفية رسم ا مؤشفات مفيدة للقالمُت عل لتقدمي  .معاٞتة األحداث نا١تاياعات

نأكثف تقدمي صحافة أكثف مدداقية للقارئ     عل  حنا قد يسام يفا١تااق  اإللتًتننية التارديةمدداقية 
 قدرة عل  بدمة قضااي الاطن نا١تساذنة يف ٖتقيق أىدافو التنماية.

 .اعات العفاقيةنا١تاي األباار معففة يف اإلباارية ا١تااق  عل  فديةالت النخاة اعتماد مدى رصد -

ا١تااق  اإللتًتننية  ١تدداقيةٚتاار النخاة  إدراؾ عل  اإلعالـ لاسال  العدالية النافة ففيية أتثَت ابتاار -
 ناالستقطاب اب٠تالفات العفاقي العاـ اجملاؿ يتسم حيث نا١تاياعات العفاقية للقضااي تنان٢تا يف فديةالت

ا١تااق   نطاؽ عل  الففيية ىذه أتثَت البتاار مناسااً  يعد ما نىا األيديالاجية نالدفاعات يالسياس
 . فديةاإللتًتننية الت

 :البحث أىداف  -3.1
 :اآليتمن األىداؼ شنتن تلخيداا يف  تسع  ىذه الدراسة إىل ٖتقيق عدداً 

 .فديةاإللتًتننية الت للمااق  النخاة تدفح نمعدؿ درجة عل  التعفؼ -
 ظشأف القضااي ا١تعلامات عل  اٟتداؿ يف النخاة تتاظعاا الىت فديةالتاإللتًتننية  ا١تااق  قياس مدداقية -

 .ناألحداث
 .للمعلامات كمددر النخاة لدى اإلعالمية الاسال  أنلاية عن التشف -
 .فديةة التاإللتًتنني اب١تااق  نا١تاياعات القضااي متاظعة عند النخاة ظو تقـا الذ  السلاؾ رصد -
 .نالقضااي لخأحداث فديةاإللتًتننية الت ا١تااق  تنانؿ يف نمؤشفاهتا يةا١تدداق ١تعايَت النخاة تقييم -
 .اب١تدداقية اإللتًتننية التاردية ا١تااق  ظعض التزاـ عدـ أسااب معففة -
 اإللتًتننية التاردية. اب١تااق  للمدداقية يفتقد الذ  اإلباار  ا١تضماف ٕتاه النخاة التعفؼ عل  ماقف -
 للقضااي تنان٢تا يف فديةاإللتًتننية الت ا١تااق  مدداقية نعدـ ٖتيز اؿحي النخاة ماقف عن التشف -

 نا١تاياعات.
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 :البحث فروض  -4.1
 ا١تاحاثُت إتاىات فدية نظُتاإللتًتننية الت ا١تااق  استخداـ كثافة إحدالياً ظُت دالة إرتااط عالقة تاجد: األول الفرض
 .التفدية ا١تااق  مدداقية حنا

 ا١تاحاثُت إتاىات فدية نظُتاإللتًتننية الت ا١تااق  مدداقية إحداليًا ظُت دالة إرتااط عالقة تاجد: الثاين الفرض
 .التفدية ا١تااق  حنا العدالية
 التعليمي  ا١تستاى الناع ) الدشنغفافية ا٠تدالص حيث من ا١تاحاثُت إحداليًا ظُت دالة ففنؽ تاجد: الثالث الفرض
 .التفدية ا١تااق  حنا العدالي ٕتاهاال يف( اٟتزيب االنتما 

 التعليمي  ا١تستاى الناع ) الدشنغفافية ا٠تدالص حيث من ا١تاحاثُت إحداليًا ظُت دالة ففنؽ تاجد: الفرض الرابع
 .التفدية ا١تااق  مدداقية حنا االٕتاه يف( اٟتزيب االنتما 
 ا١تااق  تلك حنا العدالي السلاؾ نظُت التفدية ا١تااق  ٖتيز عاام  إحدالياً ظُت دالة إرتااط عالقة تاجد: اخلامس الفرض

 .ا١تاحاثُت ناف نجاة من
 ا١تاحاثُت سلاؾ نظُت التفدية ا١تااق  حنا العدالي االٕتاه إحداليًا ظُت دالة إرتااط عالقة تاجد: السادس الفرض
 .ا١تااق  تلك حنا العدالي

 البحث: نوع  -5.1
 نالاااىف الاقال  نصف اليت تستادؼ( Descriptive Studies) لاصفيةا الدراسات يمن الدراسة ىذه تندرج

التجديد )شفيق   صفة عليو يغلب معُت ماقف أن معينة ٠تدالص ٣تماعة نالتقامي نالتحلي  نالتدايف االجتماعية 
 ق اااإلباار ابلدحف نا١ت مدداقية يف تؤثف اليت ا١تختلفة ا١تتغَتات ناستتشاؼ نصف كذلك .(198   ص2000

  ١تدداقيتاا اٞتماار إدراؾ نظُتاإللتًتننية  ااق ا١ت استخداـ نمعدؿ االعتماد مستاى ظُت العالقة ندراسة  اإللتًتننية
٤تانلة إرناد العالقة السااية ٢تذه الااىفة؛ نمن مثَّ فإف ىذه يف اسال  اإلعالـ  لعدالية النصف ظاىفة جانب إىل 

ق  اإللتًتننية كمدادر لخأباار نا١تاايي  نعالقتاا ظااىفة العدا  لاسال  الدراسة هتدؼ إىل نصف مدداقية ا١تاا
 اإلعالـ لدى اٞتماار.

 :البحث منهج -6.1
 باصة اإلعالمية الدراسات ٣تاؿ يف ا١تستخدمة ا١تناىج أظفز من يعد الذ  survey ا١تسح مناج عل  الدراسة اعتمدت
 نأنصاؼ نمعلامات ظياانت عل  للحداؿ اً منام علمياً  اً دجا تقدمي علي ا١تناج ىذا فيساعد  ةالاصفي الاحاث
 نأثف متغَتاهتا  ظُت االرتااطية العالقة تايح العلمية اليت االستدالالتإىل  الاصاؿ من بالؿ اإلعالمية  للااىفة
 .نٖتليلاا فسَتىالاسال  اإلعالـ( نت )العدا  التاظعة ا١تتغَتات عل  )مدداقية ا١تااق  اإلباارية( ا١تستقلة ا١تتغَتات

 :البحث رلاالت  -7.1
 .فدستاف ابلعفاؽيف إقليم ك اٞتغفايف للدراسة نالذ  مت ٖتديده النطاؽ ميثل: ادلكاين اجملال -7.1-1
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 استمارة عملية تازي  تضمنت ناليت 2021 /4/  30إىل  2021/ 3/ 1 ظُت ما ا١تدة يف ٖتدد: الزماين اجملال -2.7.1
 .علياا العمليات اإلحدالية نإجفا  نفحداا ففزىا مَثَّ  نمن نٚتعاا ُتا١تاحاث عل  االستاياف
 حيث .فدستاف العفاؽُت( قإقليم ك  ا١تثقفُت  الفنانابلنخاة العفاقية من )اإلعالميُت ٘تث  :البشري اجملال -3.7.1
 ما عناصفىا  نىا نٖتلي  ةاإلعالمي التغطية نمتاظعة الدراسة متغَتات تقييم عل  قدرةأكثف  النخاة أف الااحث افًتض
 .إجاابهتم من ا١تستخلدة ا١تعلامات عل  إرناابً  ينعتس

 :والعينة البحث رلتمع  -8.1
أف الش ٔتتاظعة ا١تاتمُتاإللتًتننية ن  ااق ا١ت مستخدمي من العفاقي العاـ اٞتماار ٖتدد ٣تتم  الاحث طاقًا ألىدافو من

 ١تتاظعتام فدستاف قإقليم كالنخاة العفاقية  من قددية ظطفيقة مففداهتا رابتيا مت فقد الاحث عينة أما العاـ العفاقي 
 نسال  مدداقية قياس ٔتعايَت ا١تعففة امتالكام عن فضالً  مدادر متعددة  نمن مستمف ظشت  نالتطارات لخأحداث
 .مففدة (100ظػ ) الاحث عينة نٖتددت منام  عدد عل  جفاىا الااحثأ استطالعية لدراسة نفقاً  اإلعالـ 

 :البحث أدوات - 9.1
 فضالً  مقياس ا١تدداقية نظنا  للاحث الناف  اإلطار ٖتديد يف األداة ىذه الااحث استخدـ :العلمية ادلالحظة -1.9.1

 .االستاياف استمارة يف األسئلة نصياغة ابإليافة إىل ٖتديد التفديةعن االٕتاه العدالي حنا ا١تااق  اإلباارية 
 أداة( كOnline Questionnaire) إلتًتننية استمارة استاياف عل  الدراسة اعتمدت :ستبياناال استمارة .2.9.1
 من تازيعاا عرب العينة مففدات قا  من الدراسة استمارات م   مت نقد اإلنًتنت  طفيق عن ا١تاحاثُت من الاياانت ٞتم 
 عل  االستمارة راظط قإرساؿ" ماسنجف ظاؾ "فيس أن اإلمي  عرب ا١تاحاثُت م  الااحث قا  من الذايت التااص  بالؿ
  نافًا لتعذر ا١تقاظلة إرسا٢تا نإعادة ملئاا العينة مففدات من الااحث نطَلب(، https://drive.google.com) الفاظط

 .(19-الشخدية لافنؼ جالحة فَتنس كارنان )كافيد
 لثباتوا الصدق اجراءات -3.9.1

التعديالت  عم    نظعد(1∗) ناإلحدا  اإلعالـ ٣تاؿ يف ا١تتخددُت ا٠تربا  ٣تماعة عل  االستقدا  صحيفة عفض مت
 ظطفيقة الثاات قإجفا  الااحث قاـ مث قياسو  يناغي ما تقيس االستاياف صحيفة أف عل  ناتفاقام إلياا  أشارنا اليت

 الاحث عينة من%( 10) عل  االستاياف استمارة تازي  إعادة طفيقعن   Test-Retest االبتاار نإعادة االبتاار
 فالغ معام  الثاات  نساة قياس نمت األنىل  للمفة ا١تيدانية الدراسة إجفا  من أايـ عشفة ظعد ( ففداً 10) عددىم نالاالغ
 .ا١تقياس ااتث يف عالية درجةإىل  يشَت ما نىا(، %91.8) ٔتقدار األنؿ نالثاين التطايقُت ظُت االرتااط

 
 

                                                 
 - جامعة السليمانية التقنية. –كلية التقنية اإلدارية   –قسم التقنية اإلعالمية  -نى   أستاذ مساعدأ.د زنِت عمف ريشا 
 - جامعة السليمانية التقنية. –كلية التقنية اإلدارية   –قسم التقنية اإلعالمية  -أ.د شَتكؤ جاار دمحم   أستاذ مساعد 
 - لسليمانية.ابية الاشفية مجامعة التن –سية نالعالقات العامة أ.د أٛتد ٛتو غفيب   استاذ مساعد ن رليس قسم الدظلاما 

https://drive.google.com/
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 :السابقة الدراسات  -11.1

 السياسية لخأزمة الدحفية التغطية حنا اليمٍت العاـ الفأ  إتاىات"  ظعنااف  (91-49 ص ص: 2021دراسة )القعار  -
 نجادبلدت نتالجاا إىل  اٟتقيقي": اٞتماعة ٕتاه ناٞتا  اإلعالـ لاسال  العدا  نافييت إطار يف دراسة: اليمن يف

٢تا من  الدحفية التغطية ٕتاه نإدراكام اليمن  يف السياسية األزمة ٕتاه اٟتتامة ألدا  ا١تاحاثُت تقييم ظُت سلاية عالقة
ا١تاحاثُت  إدراؾ ظُت سلاية عالقة كذلك نجاد. الدحفية التغطية حنا نإتاىاهتم ابلدحف  ا١تاحاثُت جاة  نظُت ثقة

 التغطية ٕتاه نإدراكام اٟتتامة  أدا  حنا العاـ الفأ  الٕتاه  (السياسي االنتما  التعليمي ا١تستاى من حيث )الناع 
 اجملتم  يف اٟتقيقي ابٞتماعة اٞتا  نظاىفة اإلعالـ  لاسال  العدا  ظاىفة ظفنزإىل  النتالج بلدت نقد. الدحفية
 اليمٍت. 

النخاة  تدارات: اإلعالـ نسال   ظعنااف: العدالية حنا  (Soontjens, et al, 2021 ,P 991-1002) دراسة-
 عل  اإلعالـ نسال إىل  النافإىل  شنيلاف  عاـ ظشت  السياسيُت أفبلدت نتالجاا إىل : التغطية يف للتحيز ةالسياسي
األحزاب  من السياسيُت ظُت صفاحةأكثف  ىي اإلعالـ لاسال  العدا  تداراتنأف . هبماحز أ يد قليالً  منحازةأهنا 

 . ا١تستاى رفيعة الاظالف يف السياسيُت نظُت اليمينية

 ألزمة ا١تدفية الدحف تغطية عدالية حنا الدحفيُت إتاىات: ظعنااف  (221-161 ص ص: 2019 ٤تماد ) دراسة-
 مي بلدت نتالجاا إىل النقاظة.  انتخاابت ١تفشحي االنتخايب القفار عل  نأتثَتىا الدابلية م  الدحفيُت نقاظة

 االنتخايب قفارىم اٗتاذ يف زماللام عل  الدابلية م  النقاظة ألزمة الدحفية التغطية ظتأثَت االعتقادإىل  الدحفيُت
أكثف  ىي التغطية تلك أف يفنف ١تاقفام الدحفية التغطية لعدالية ا١تدركاف فالدحفياف النقاظة؛ جمللس ا١تفشحُت اببتيار
 ظساب لخأزمة فيةالدح تغطيتاا ١تتاظعة ددة٤ت صحف ا١تاحاثُت إيافة إىل ابتيار .عليام نليس زماللام عل  أتثَتًا
 Mass media) الدديقة اإلعالـ نسال  عليو يطلق ما نما  (تاجااهتم م  للجفيدة التحفيفية السياسية تاافق)

friendly)اإلعالـ التمييز ظُت نسال  إدراؾ يتم حيث نالتحيز  االستيعاب مادأ عل  ظناً ا ذلك زندث . نقد 
 لعدالية كاَتاً  اإلدراؾ يداح ْتيث ما قضية يف ظعمق منخفطُت األففاد يتاف عندما اإلعالـ نسال  نعدالية الدديقة 
 نإدراؾ الدديقة  اإلعالـ نسال  إلدراؾ يتاف نقد ا١تاياعية  األباار رفض فياا يتم اليت للدرجة اإلعالـ نسال 
 .السياسية االنتخاابت يف التدايت عل  مشًتؾ أتثَت العدالي اإلعالـ

 ٕتاه الفأ  قادة اإلعالـ عل  لاسال  العدالي ظعنااف: التأثَت  (Hyun & Senja, 2019, P 213-235) دراسة-
 العدالية التأثَتات أفبلدت نتالجاا إىل ابجملتم .  السياسي االستقطاب أنقات يف باصة السياسية ا٠تالفات
 اإلعالـ لاسال  عفيةأكثف  ا٠تدـا يداح مث نمن سيةالسيا نالدفاعات األزمات أنقات يف تزيد اإلباارية للتغطيات
 عرب ا١تتدارعة األطفاؼ تستقطب ا١تتحيزة اإلعالمية التغطية أف النتالج كما أظافت  .ا١تعادية اٟتزظية ظساب العدالية

 ا١تسال  دراؾإ يف نالعاطفية ا١تعففية سلاكياهتم عل  العدالي التأثَت ن٦تارسة نالعاطفية ا١تنطقية لخأساليب استخداماا
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 فتزداد للخطف مدداقيتام الدحفياف يعفض نظذلك السابنة  السياسية ا١تااقف يف األففاد عل  لينعتس السياسية
 .ٕتاىام اٞتماار عدالية

 التااص  نسال  عدف يف اإلعالـ لاسال  العدالية ( ظعنااف: التداراتBrian et al, 2019, P 374-392) دراسة-
عدالية نسال  اإلعالـ  اٟتزيب عل  إدراؾ اٞتماار ل أتثَت االنتما بلدت نتالجاا إىل ياسيُت. الس اتااع: االجتماعي
 العدالية إدراؾ عل  ا١تتاظعُت عدد ظتأثَت نفيما يتعلق. لتحيز االباار اٞتمااريُت نالدشناقفاطياف ؾ كاًل منار من بالؿ إد

 .يُتابٞتماار  الدشناقفاطيُت مقارنة ظُت نياحاً أكثف  كاف فقد

 اإلباارية اإلعالـ لاسال  السياسيُت تدارات عااقب   ظعنااف: (Joerg & Florian, 2019, P 345-363) دراسة-
 عدالية السياسيُتأكثف  ىم نالدحفيُت اإلعالميُت أفبلدت نتالجاا إىل اإلعالـ.  لاسال  العدا  ظاىفة يا  يف

 للقضااي ٖتيزاً أكثف  نجعلو اٞتماار انتااه ٞتذب اٟتاارية الربامج ؿبال من نالدراما التلفزيانية للنزاع استخداماً  نأكثف
 الفضاليات  لتلك االٕتاه العدالي يتاناف مث نمن األيديالاجية  ألفتارىم متحيزاً  يداح لتي يتاناىا  اليت السياسية
 .اجملتم  السياسية يف األحداث معاٞتة يف ٢تا ا١تتحيزة نالسياسة

 يف اإلعالـ لاسال  نالتدارات العدالية النخب ظُت   ظعنااف: العالقة (Schulz, et el, 2018, P 01-44) دراسة-
اليت  السياسية نتاجااهتم رأيام م  يتاافق العاـ الفأ  أف يفًتياف اجملتم  يف النخب أفبلدت نتالجاا إىل اجملتم . 
 فإف مث نمن نافىم  نجاات ٕتاه معادية اإلعالمية ل الاسا أغلاية يف السالدة اإلعالمية التقاريف نأف عليام  ٔتا يؤثفنف
 كما أظافت  .الاسال  لتلك نتداراهتم األشخاص تلك إدراؾ نظُت العدالية اإلعالـ نسال  ظُت تتس  العدالية الفجاة
 عن غَتىم. اإلعالـ لاسال  عدا أكثف  اجملتم  يف احملافاُت األشخاص أف الدراسة نتالج

 االٕتاىات تشتي  عل  اٞتدلية األحداث معاٞتة يف السالدة التحيز أدناط أتثَت"  ظعنااف:  (2118 اخلرييب،) دراسة-
 مل اإلعالـ نسال  يفنف أف ا١تاحاثُت من كاَتًا أف عدًدابلدت نتالجاا إىل التغطية:  ىذه حنا النخاة لدى العدالية
 ىناؾ أفإىل  النتالج أشارت كما  .مداٟتاا م  تتاافق اليت النامإىل  تنحازأهنا  كما يفنف تغطيتاا  يف ا١تاياعية تلتـز

 أف النتالج من جانب آبف  أشارت. اإلعالمية التغطية لعدالية نإدراكو اٞتدؿ ٤ت  اٟتدث يف الففد انغماس ظُت عالقة
 ١تا الف٥ت رأ  عل  نتفكيزىا نٖتيزىا األبفى اإلعالـ نسال  عدالية إلدراكام ظاؾ الفيس يستخدماف ا١تاحاثُت غالاية

  .يعتقدننو

اإلباارية.  اإلعالـ نسال  مدى عدالية إدراؾ عل  الدفاة بطاب   ظعنااف: أتثَت (Ladd, 2010,P29-59) دراسة-
 ٖتيز حاؿ الدادرة األحتاـ عل  ابلفع  تؤثف منام  اٟتزيب مزدنجي االنتما  نباصة الدفاة  أفبلدت نتالجاا إىل 

 الدفاة لدى ناألمف نفسو اإلعالـ  نسال  ظتحيز الليرباليُت تقن  أف تستطي  يرباليةالل الدفاة أف اإلعالـ؛ أ  نسال 
 .احملافاُت من ّتماارىا عالقتاا يف احملافاة
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 :السابقة الدراسات على التعليق -1.11.1

 ظنافية. األجناية الدراسات من كاَت عدد اىتماـ مالحاة شنتن ا١تتاح الناف  الًتاث مفاجعة بالؿ من
 عل  نالتعفؼ اإلعالمية  للتغطية اٞتماار تقييم يف تؤثف اليت العاام  من بالؿ دراسة .اإلعالـ نسال  أتثَت اليةعد

 اٞتدلية  القضية حنا نإتاىو ا١تثارة القضية يف انغماسو درجة أذناا من جا  ناليت لعداليتاا  تقييمو يف ا١تؤثفة العاام 
 القضااي عل  ابلتطايق األجناية الدراسات اىتمت نقد. الاسيلة ملتية ندنط تداؿابال القالم حنا إتاىوإىل  ابإليافة

 نجاد عدـ نلحظ األبف اٞتانب عل . األبفى اٟتياتية اجملاالت ٥تتلف أن السياسة ٣تاؿ يف ساا  نا١تاياعات
 تتايناا  يف تسام اليت م نالعاا اإلعالـ لاسال  اإلعالمية التغطية حنا اٞتماار عدالية تتنانؿ كافية عفظية دراسات
 التغطيةن  ابالتداؿ نالقالم الاسيلة ا١تدداقية اٞتماار تقييم يف تسام اليت العاام  لتتنانؿ الدراسات غالاية نجا ت
 نالاسال  القناات من لعدد اٞتماار تدنيف من اٟتايل الاقت يف نلحاو أف شنتن ما رغم عاـ  ظاجو اإلعالمية
 إجفا  يفنرة يستدعي ما نىا عامة  ظدفة اإلسالمي أن العفيب أن العفاقي الشأف يد نمتحيزة عدالية أبهنا االتدالية
إىل  اٞتماار يدف  ابالتداؿ نالقالم اإلعالـ نسال  مدداقية تناقص أف باصة اجملاؿ  ىذا يف الدراسات من العديد
 ظو شنف ما حاؿ لديو زالف نعي تشتي  يف إسااماً ن  بطارةأكثف  تتاف قد أبفى معلامات مدادر عل  االعتماد
 .أحداث من اجملتم 

 :للبحث النظري االطار.2

 :اإلعالم لوسائل العداء نظرية -1.2
 األظعاد ذات االجتماعية النفس نافايت أىم من ناحدة( Hostile Media) اإلعالـ لاسال  العدا  نافية تعد
 مضامُت تقييمإىل  شنيلاف ما أيديالاجية فتفة أن ما سياسي بحز إىل  ينتماف الذين األففاد أفإىل  تشَت اليت اإلعالمية 
 ابلنساة ذلك من العتس عل أهنا  حُت يف الشخدية  نتاجااهتم ألفتارىم عدالي مي  ذات ابعتاارىا اإلعالـ نسال 
 نتكا نإف حىت ٢تم ابلنساة كذلك دنماً  ناألمف السياسة  أن التاجو حيث من معام ٗتتلف أبفى ٚتاعة أن لفئة

 تعددت نقد .(Gunther & Liebhart, 2006,PP: 449-466) حقيقتاا يف ن٤تايدة ماياعية اإلباارية التغطية
 أن لإلعالـ  العدا  مدطلح الاعض علياا إذ أطلق اإلعالـ؛ نسال  لتحيز العدالية النافة تدف اليت ا١تدطلحات

 .(14 ص  2019 اٟتميد  )عاد عالـاإل لاسال  النافة العدالية إدراؾ أن لإلعالـ  العدا  ظاىفة
 . Vallone , R . P , Ross , L) ليرب نمارؾ رنس يل فالاف  لفنظفت الففيية ىذه ابتربت دراسة أنؿ نتعاد

, & Lepper , M . R , 1985 )مذْتة حاؿ ٤تايدة إباارية تغطية عليو مسجالً  فيديا شفيط الااحثاف عفض حيث 
 ٣تماعة ك  فأ الدراسة نأظافت ناإلسفاليليُت  الفلسطينيُت الطالب من ٣تماعتُت  عل نذلك  فلانا يف نشاتيال اصرب 
 .(101 ص  2004 الفقار  ذن ندا ) اآلبف للطفؼ متحيزة اإلعالمية التغطية رأت

 يةقا  ٖتيزات لديو تتاف ما غالااً  اٞتماار أف مفادىا فتفة عل  اإلعالـ نسال  ٕتاه العدالية النافة أتثَت فام نيعتمد
 عن الناف ظغض  آرالام يد دالما متحيزة اإلعالمية التغطية أف قضية أل  ا١تؤيدنف نيفى يتاناىا اليت القضية ٕتاه
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 من الطففُتكاًل   فإف بالفية قضية نجاد حالة يف أنو ففيية من النماذج ىذا نينطلق .صدقاا نمدى الااقعة حقيقة
 ال فاٞتماار دالماً  ٥تتلف ظشت  اإلباارية القدص ذاتإىل  ينافنف ٥تتلفة سياسية تيارات أن ألحزاب ينتماف الذين
 .ا٠تاصة نقيمو الشخدي استعداده يا  يف انتقالي ظشت  يفسفىا نإدنا سلاية  ظنافة اإلعالـ نسالف ٤تتای يتلقی

 إدراؾإىل  شنيلاف ما  قضية يف ا١تند٣تُت )ا١تستغفقُت( األففاد أفإىل  النافية البتاار أجفيت اليت الدراسات نأشارت
إىل  يشَت الدراسات من كاَت عدد نىناؾ ناقعية  اإلباارية القدص لا كانت حىت متحيزة ابعتاارىا اإلباارية التغطية

 .(Matthes, 2011, PP: 1-28) األباار ىذه لتحيز ا١تاحاثُت إدراؾ من أذنية أق  األباار يف درجة التحيز أف
 اٟتزظية االنتما ات ذن  من األففاد اقتدفت عل  قد اإلعالـ لاسال  العدا  لففض األنىل الدراسات أف من الفغم نعل 
 لفتفة طفحام عرب التأثَتات ىذه مدى نسعاا قد آبفين فإف ابحثُت ما  ٚتاعة أن لقضية الفتفية األيديالاجيا أن

 اليت يعتقد اإلعالـ نسال  ضماف١ت طفؼ رؤية أفإىل  اإلشارة باللو من قددنا الذ  لففض النافية  النسيب( )التأثَت
 نسيب احنياز ىا اإلعالمية احنياز الاسيلة أف أ  اآلبف؛ الطفؼ اعتقاد مقاظ  نساياً  اعتقاداً  ياق  صاٟتو  لغَت تنحازأهنا 
 .(Gunther et al, 2001, PP: 295-320) ابألبفى ناف نجاة لت  مقارنة
 اإلباارية التقاريف يف فعل  ٖتيز نجادإىل  يعزى أف شنتن ال اإلعالـ لاسال  ا١تعادية النافة أتثَت أف النافية مؤيدن نيقاؿ
 ظعض حفص من ابلفغم معينة لقضية اٞتماار إدراؾ يف تؤثف اليت اٟتزظية نالدناف  االنتما إىل  يفج  نإدنا فقط 

 النافإىل  شنيلاف ففادفاأل .(Golan & Baker, 2012,P04). نماياعية عادلة ظطفيقة األباار تقدمي عل  الدحفيُت
 التغطية يف رندنف معُت لفأ  فا١تنحازنف  نافىم لاجاة مضادةأهنا  عل  ا٠تالفية لقضاايل اإلعالـ نسال  تغطيةإىل 

 أتثَت ٢تا سيتاف التغطية ىذه أف نيعتقدنف آرالام م  نمتعارية متحيزةأهنا  حيادىا درجة كانت ماما اإلباارية
 دراسات نثقت نقد .(Christen, Kannaovakun, & Gunther, 2002,P.423-436)األبفين أرا  عل  ملحاظ
 تسمح اليت السياسية نا٠تالفات االستقطاب انتشار فًتات بالؿ اإلعالـ لاسال  ا١تعادية النافة أتثَت تزايد عديدة
 النافة تتزايد نابلتايل  إيديالاجية ناف نجاات من سياسية أباار ظاث ٚتاعات األحزاب أن تنتمي اليت اإلعالـ لاسال 
 نعل  .(Arceneaux, Johnson, & Murphy, 2012,P 174-186) مناا اإلباارية باصة اإلعالـ لاسال  العدالية
 التعفض ساحة االجتماعي التااص  نمااق  ا١تدنانت نٓتاصة اإلليتًتننية ا١تندات تتاف ألف الاعض تاق  من الفغم
يف  (Benkler, 2006,P02-04) ظينتلف نتفا ؿ صياغتو  يف اٞتماار يسام متناعة ناف نجاات من صحفي حملتاى
 ا١تناقشات تشجي  بالؿ من اآلبفين فام زايدة يف اإلنًتنت سيسام شاتة ظاار ففيو الذ  اٞتديد الااق أف 

 ليتًتننيةاإل للمندات الفعلي الااق  أف إال .ظاياح ا١تختلفة الناف نجاات نعفض الدحفي احملتاى حاؿ نا١تدانالت
 العدالية نالنافة السياسي ابالستقطاب تزبف حيث التقليد  اإلعالـ نسال  عم  دنط تقارب ساحة جعلاا اٞتديدة
 يف تؤثف نالفسالة نالاسيلة ا١تددر مدداقيةفإف من جانب آبف   .ا٠تالفية القضااي تنانؿ يف اٟتزيب االٕتاه نسيطفة
 زناج" قضية عل  ابلتطايق اإلليتًتننية نا١تااق  ا١تدنانت باصة اٞتديدة الـاإلع نسال  ٕتاه العدالية النافة تتاين
أهنا  نإدراؾ العدالي ابلتأثَت الشعار تضخيمإىل  األففاد ٔتدنانت احملتاى ٖتفيف يف اٞتماار مشاركة أدت حيث"   ا١تثليُت
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 التأثَت حدة من التخفيف يف نايح دنر تقليديةال اإلباارية اإلليتًتننية للمااق  كاف حُت يف مدداقية نأق  ااحنياز أكثف 
  .(Kim, 2015, Pp: 17-36) نساياً  العدالي

 النافة أتثَت ظُت قاية عالقة نجاد (Schmitt et al, 2004,PP.623-641)دراسة  أكدتمن جانب آبف  
 أن ظقضية يفتاطاف ذينال األشخاص شني  حيث اإلعالـ نسال  ا١تدداقية اٞتماار نتدارات اإلعالـ لاسال  العدالية
اىتمامات  م  يتفق ما نىا .مدداقية أق أهنا  نتقييماا مااقفام يد متحيزة اإلعالـ نسال  أف إدراؾإىل  ٤تددة ٚتاعة

االنتما  لتعفؼ عل  ما إذا كانت ىناؾ عالقة ظُت ل العدا  لاسال  اإلعالـ ففنض نافيةتحقق من الدراسة اليت ٖتانؿ ال
حنا ا١تااق  اإللتًتننية يف االٕتاه العدالي  -عينة الاحث- التفديةالدشنغفافية لد  ٚتاار النخاة َتات اٟتزيب نظقية ا١تتغ

اإللتًتننية حياؿ عاام  التحيز نمدى تاافف ا١تدداقية يف ا١تضامُت اليت تقدماا ا١تااق   ىمنجاات ناف   أـ أف التفدية
ة حنا ا١تااق  اإللتًتننية فديالذ  يقف أماـ عدالية النخاة التىا  فدية فيما يتعلق ابلقضااي نا١تاياعات ا١تختلفة الت
 فدية يف تنان٢تا للماياعات نالقضااي العفاقية.الت

 :ادليدانية نتائج الدراسة.3

 :خصائص عينة الدراسة -(1جدول رقم )

 

 ةردياإللكرتونية الك النخبة للمواقع مدى استخدام يوضح -(2جدول رقم )
 % ك رديةاإللكرتونية الك ادلواقع استخدام

 40 40 دائماً 

 54 54 أحيانً 

 6 6 ندرا

 111 111 اجملموع

 % ك خصائص العينة

 النوع
 67 67 ذكف

 33 33 انث 

 العمر
 23 23 عاـ 35 - 18 من

 60 60 عاـ 50 - 36 من

 17 17 فأكثف عاـ 51 من

 ادلستوى التعليمي
 53 53 ظتالارياس أن دظلـا شاادة

 47 47 العليا الدراسات

 58 58 حزظياً  منتم  االنتماء احلزيب

 42 42 حزظياً  منتم  غَت

 111 111 اجملموع
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يف ا١تفتاة األنىل  تاله االستخداـ %( 54فدية "أحياانً" ظنساة )اإللتًتننية الت عينة الدراسة للمااق  جا  استخداـ النخاة
ا١تاحاثُت  استخداـنشنتن نصف ا١تستاى العاـ لدرجة %(، 6اندرًا ظنساة )نأبَتًا االستخداـ %(، 40"دالماً" ظنساة )

ىذه ا١تااق  أصاح عادة اتدالية يامية  أف استخداـمتاسط لد  النخاة عل  الفغم من أبنو فدية اإللتًتننية الت ا١تااق 
ا١تستخدمة إلعالـ الفليسية إحدى نسال  ا كذلك  أصاحت التفدية. نأف ا١تااق  دناف  متعددة ٗتتلف من ففد إىل آبفظ

اببتالؼ السمات الشخدية ناٟتاجات االتدالية ناالجتماعية  ٗتتلفاجات ناٟتإشااع العديد من الفغاات يف 
 نالنفسية لت  ففد.

 الكرديةاإللكرتونية  النخبة للمواقع استخدام عدد ساعات يوضح -(3جدول رقم )
 % ك الكرديةاإللكرتونية  ادلواقع ساعات استخدام

 36 36 ساعتني أقلإىل  ساعة من

 27 27 ساعة من أقل

 20 20 ساعات 3 من أقلإىل  ساعتني من

 17 17 فأكثر ساعات 3 من

 111 111 اجملموع

اإللتًتننية  عينة الدراسة للمااق  ساعتُت" يف ا١تفتاة األنىل لعدد ساعات استخداـ النخاة أق إىل  ساعة جا  "من
ساعات"  3 من أق إىل  ساعتُت مث "من%(، 27ساعة" ظنساة ) من أق "تاله االستخداـ %(، 36ظنساة ) التفدية
تؤكد النتالج ما ساق ٔتتاسطية معدؿ استخداـ النخاة ن %(، 17فأكثف" ظنساة ) ساعات 3 نأبَتاً "من%(، 20ظنساة )
دحافة اإللتًتننية العفاقية  ال حاؿ مقفنلية (197 ، ص2112يوسف، نتتفق ظذلك م  نتالج دراسة ) .التفديةللمااق  

يف ا١تفتاة األنىل  ساعة" من ناليت أشارت نتالجاا إىل أف عدد ساعات استخداـ عينة الدراسة يف التدفح جا ت "أق 
نأكثف %، 8.5من ساعتُت لثالث ساعات %، 24.8 ظنساة الثانية ا١تفتاة يف ساعتُتإىل  ساعة من تلتاا%، 61.4 ظنساة

 %.4.9من ثالث ساعات 

 الكرديةاإللكرتونية  للمواقع النخبة تصفح معدل يوضح- (4جدول رقم )
 % ك الكرديةاإللكرتونية  للمواقع النخبة تصفح معدل

 52 52 يومياً 

 15 15 أسبوعياً  يف مرات ثالث إىل مرتني من

 13 13 أسبوعياً  واحدة مرة

 10 10 أسبوعياً  مرات مخسة إىل مرات أربع من

 111 111 اجملموع

: مفتُت تاله "من %(،52ظشت  "يامياً" يف ا١تفتاة األنىل ظنساة ) التفديةاإللتًتننية  للمااق  النخاة تدفح جا  معدؿ
 مفات ٜتسة: مفات أرظ  نأبَتاً "من %(،13أسااعياً" ظنساة ) ناحدة مث "مفة %(،15أسااعياً" ظنساة ) يف مفات ثالث
عينة  –اليامي إال أف النخاة  التدفح نساة أنو عل  الفغم من متاسطيةإىل  يشَت ما نىا %(،10ظنساة ) "أسااعياً 
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 نىا للمعلامات  كمددر  .القضااي نا١تاياعات العفاقية يف متاظعة التفديةاإللتًتننية  تفض  متاظعة ا١تااق  -الدراسة
 الستقا  نقت   أ يفت اإلنًتن عل  الدباؿ التماياتف نا٢تااتف النقالة نساالة أجازة يف يا  انتشار يمنطق أمف

 اٟتدث أن األزمة ا١تفتاطة ظتلك ا١تعلامة عل  للاقاؼ ملحة اٟتاجة فيو تداح الذى األزمات نقت ا١تعلامات بداًصا
 ا١تااقف. ظشأف تلك الاسيلة أدا  تقييم شنتنو حىت

 اإللكرتونية الكردية ادلواقع استخدام كثافة مقياس يوضح -(5جدول رقم )
 % ك اإللكرتونية الكردية ادلواقع داماستخ كثافة مقياس

 44 44 متوسط استخدام

 36 36 مرتفع استخدام

 20 20 منخفض استخدام

 111 111 اجملموع

تاله  %(،44متاسط" يف ا١تفتاة األنىل ظنساة ) "استخداـ التفديةاإللتًتننية  ا١تااق  استخداـ كثافة جا  مقياس
تؤكد النتالج ظشت  ن  %(،20نأبَتًا "استخداـ منخفض" ظنساة ) %(،36ظنساة )"استخداـ مفتف " يف ا١تفتاة الثانية 

اإللتًتننية التفدية. نتتفق النتالج ظذلك م  دراسة  للمااق  استخداـ النخاة عينة الدراسة عاـ عل  متاسطية كثافة
اإللتًتننية  الدحافة حاجة العفاؽ إىل اإللتًتننية يف ( اليت تنانلت تقييم ناق  الدحافة76-56  ص ص 2013)ناد   

 للجماار  اإلعالمية ا١تتجددة اٟتاجات إلشااع يؤىلو الذ  ابلشت  أدناتو نظناه ليستتم  طاي  العفاؽ إىل زمن يف
 العم  ٝتات من تتمث  مل اإللتًتننية العفاقية الدحف نأف أغلب .اآلين االجتماعي قناة للتااص إىل  ٖتالو عن فضالً 

شاتة  عل  نجادىا يف تتجسد األساسية باصيتاا شتلية صحافة جعلاا ما جداً  يئي  إال قدراً  ينااللتًتن  اإلعالمي
 ت.االنًتن

 الكردية ادلواقع مصداقية مقياس يوضح -(6جدول رقم )
 % ك الكردية ادلواقع مصداقية مقياس

 45 45 متدنية مصداقية

 45 45 متوسطة مصداقية

 10 10 مرتفعة مصداقية

 111 111 اجملموع

لت  مناما  نأبَتاً  %(45يف ا١تفتاة األنىل ظنساة )متدنية" ن" "متوسطة التفديةاإللتًتننية  ا١تااق  مدداقية جا  مقياس
اإللتًتننية  للمااق  تؤكد النتالج ظشت  عاـ عل  اخنفاض درجة مدداقيةن  %(،10جا  "مدداقية مفتفعة" ظنساة )

 مقارنة عماماً  ا١تستق  أن ا٠تاص التفد  اإلعالـ شنتن تفسَت ذلك ظًتاج  ني لد  النخاة عينة الدراسة. ن  التفدية
 ٢تا  ا١تماؿ السياسي نالتياف اٟتزب نظفانمج رؤية من انظ  سياسي ٢تدؼ سعياا ٗتف مل اليت اٟتزظية اإلعالـ ظاسال 

 عم  عن االستقاللية نغياب سالتسيي جانبإىل  نالتاجاات  الفؤى نابتالؼ نشنتن تفسَت ىذا الًتاج  ْتالة التخاط
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 نسال  عم  يف السليب للتحفيض الاعض ناتااع ن٦تالياا  مالتياا لفغاات التفدية اإلعالـ نسال  ناستسالـ ا١تؤسسات
 فضاًل عن غياب الدحافية  ناألعفاؼ ئالتثَتين من العاملُت يف ىذه ا١تااق  للمااد إيافة إىل ٕتانز التفدية  اإلعالـ
 كليات نافتتاح  2003 ظعد ما عفاؽ منذ اٟتفية ىامش من التفد  اإلعالـ التأثَت؛ نعدـ استفادة فنفقدا ا١تانية
 ٚتي  نمن الدحفيُت من االعضا  الؼآ تضم للدحفيُت نقاظة نإنشا . ا١تتخددة نا١تعاىد نالدحافة اإلعالـ

 العم  تنايم قاناف عل 2007 عاـ التفدستاف الرب١تاف نمدادقة نالسياسية  الفتفية ناآليديالاجيات التاجاات
 تلك تنعتس نابجملم  كانت  ذريعة اية ٖتت ُتالدحافي اعتقاؿ نزناف اإلعالميُت حق يتف  الذ  الدحايف
 مانة احنفاؼإىل  يؤد  ٦تا باص  ظشت  التفديةاإللتًتننية  نا١تااق  عاـ ظشت  الدحافة دا أ عل  التدففات
ظشت   التفديةجع  الدحافة ظشت  عاـ نا١تااق  اإللتًتننية  ا١تعااد. نمن مث نالتاعا  الفقايب دنرىا عن الدحافة

 .نا١تدداقية لدى اٞتماار الدقةإىل  باص تفتقف

 عل  اٞتماار اعتماد تزايد من الفغم يف أنو عل ( Mehrabi et al, 2009, P 136-148)نتتفق النتالج م  دراسة 
 مددر يف ا١تدداقية عدـ من درجة ىناؾ التزاؿ أنو إال للمعلامات نسا  سفي  كمددر الاقت مفنر اإلنًتنت م 

 ظشت  مناا نالتحقق مفاجعتاا تضمن آلية تاجد ال نأنو باصة – ا١تعلامة بطأ احتماالت اإلنًتنت حيث معلامة
 للمعلامات. كمددر  التفدية النخاة اليت تعتمد علياا اإلعالـ فعاؿ  نسال 

 للمعلومات كمصدر الكردية النخبة عليها تعتمد اليت عالماإل وسائل يوضح -(7جدول رقم )
 % ك للمعلومات كمصدر الكردية النخبة عليها تعتمد اليت اإلعالم وسائل

 66 66 اإلخبارية ادلواقع

 58 58 االجتماعي التواصل شبكات

 52 52 التليفزيونية القنوات

 7 7 ادلطبوعة واجملالت الصحف

 5 5 الراديو

 111 111 ن

للمعلامات  كمددر التفدية النخاة علياا تعتمد اليت اإلعالـ اإلباارية" يف مقدمة نسال  جا ت "ا١تااق 
تاله  %(،58االجتماعي" اليت جا ت يف ا١تفتاة الثانية ظنساة ) التااص  نظفارؽ يئي  عن "شاتات %(،66ظنساة )
الفاديا" ظنساة "نأبَتًا جا   %(،7ا١تطااعة" ظنساة ) التناجمل التليفزيانية" يف ا١تفتاة الثالثة  مث "الدحف "القناات

(  نتشَت النتالج إىل تفاؽ نسال  اإلعالـ اٞتديدة يف اعتماد النخاة علياا كمددر للمعلامات مقارنة ظاسال  5%)
 يف السياسية عاألنيا  حاؿ األباار استقا  يف اٞتديدة اإلعالـ نسال  عل  االعتماد تزايداإلعالـ التقليدية. إيافة إىل 

نأف  -الدراسة عينة- النخاة ٚتاار لدى عامة ظدفة علياا االعتماد تفاج  نيح اليت التقليدية ابلاسال  اب١تقارنة العفاؽ
 ما عن فضالً  نالنشف  يف االنتشار  سفعة من ظو تتسم ٔتا نا١تشاركة الفأ  عن للتعاَت األنسب الاسيلة اإلنًتنت مازاؿ

 يضمن نظذلك. نسال  اإلعالـ التقليدية ٢تا ٗتض  اليت القياد يف مقاظ  نالتعاَت الفأ  ٟتفية ةناسع مساحات من تضمنو
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النخاة بالؿ  ينتاب االٕتاىات نالسلاؾ العدالي الذ  قد عن التعاَت عل  القدرة درجات من اإللتًتنين درجة الفضا 
 . التفديةاإللتًتننية  اب١تااق  نا١تاياعات متاظعتاا للقضااي

اإلنًتنت  صحافة اليت أشارت نتالجاا إىل تفاؽ (115  ص 2019تفق النتالج ظذلك م  دراسة )صاحل  نت
 أكرب الخنفاض مؤشف ا١تتعددة؛ نىا الاسالط نباصية نالفارية التفاعليةإىل  األبَتة افتقار ظساب الارقية  الدحافة عل 
(  اليت أشارت نتالجاا إىل 2018م  دراسة )دعيس   كما اتفقت نتالجاا  .ا١تناار ا١تستقا  يف الدحف  مقفنلية يف

 األحداث عن ا١تعلامات عل  للحداؿ مددراً  ابعتاارىا اٞتديد اإلعالـ مااق  عل  ا١تاحاثُت اعتماد نساة ارتفاع
 اإلعالـ مااق  قالمة( فيسااؾ) االجتماعي التااص  مااق  تددر عن فضال ا١تطااعة  مقارنة ابلدحف نالقضااي
 تنانؿ يف نجفا ة عمقاً  نأكثف ا١تعففية  للتأثَتات ٖتقيقاً أكثف  اٞتديد اإلعالـ نأرجعت الدراسة ذلك إىل أف اٞتديد 

   (335  ص2019ا١تطااعة. ظينما ٗتتلف النتالج م  دراسة )حسن   الدحف ناألحداث من نالقضااي ا١تاياعات
 علياا يعتمد اليت ناالتدالية اإلعالمية لاسال ا ظُت من األنىل اب١تفتاة االجتماعي التااص  شاتات حيث جا ت

 التطايقات تلتاا الفضالية  القناات مث االلتًتننية  الدحف تلتاا الفقمية  األباار عل  االطالع يف ا١تاحاثُت
 اإلذاعية. احملطات نأبَتا اإلباارية  ا١تااق  مث اإلباارية 

 :الكردية قعادلوا حنو العدائي السلوك مقياس يوضح (8) -جدول رقم
 % ك الكردية ادلواقع حنو العدائي السلوك مقياس

 76 76 سلوك ضعيف

 24 24 سلوك متوسطة

 111 111 اجملموع

 
 الكرديةاإللكرتونية  ابدلواقع وادلوضوعات القضااي متابعة عند النخبة سلوك يوضح -(9)جدول رقم 

 % ك الكرديةلكرتونية اإل ابدلواقع وادلوضوعات القضااي متابعة عند النخبة سلوك
 20 20 فقط العناوين قراءة

 46 46 وادلقدمات العناوين

 31 31 والفيديوىات والصور العناوين

 40 40 كامالً  ادلوضوع

 17 17 والتعليقات كامالً  ادلوضوع

 111 111 ن

 ( ما يلي:9(، )8)توضح بيانت اجلدولني السابقني 

تلتاا  %(،76ظنساة ) التفديةنىل ١تقياس السلاؾ العدناين حنا ا١تااق  جا  "السلاؾ الضعيف" يف ا١تفتاة األ
 نا١تاياعات القضااي متاظعة عند النخاة نفيما يتعلق ظسلاؾ .%(24"السلاؾ ا١تتاسط" يف ا١تفتاة الثانية ناألبَتة ظنساة )

 "ا١تاياع مث قفا ة %(،46) ظنساة ىلاألن  يف ا١تفتاة العنانين نا١تقدمات" جا ت "قفا ة  التفدية اإللتًتننية اب١تااق 
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قفا ة العنانين " مث %(،31) ظنساة الفيديا" نمقاط  الدار نمشاىدة تلتاا "قفا ة العنانين %(،40) ظنساة كاماًل"
نتشَت النتالج  %(،17ظنساة ) ا١تداحاة"  نالتعليقات كامال ا١تاياع قفا ة"نأبَتُا جا ت  %(،20) فقط" ظنساة

نأف نساة يعيفة تتاظ  ابىتماـ قفا ة  لخأباار  السفيعة للقفا ة -عينة الدراسة–ٚتاار النخاة  جوظشت  ٣تم  إىل تا 
  نتفاج  ثقة التفدية  شنتن إرجاع ذلك لضعف ا١تدداقية اليت تتمت  هبا ا١تااق  التفديةا١تاياعات نالقضااي اب١تااق  

حاؿ  (2012تتفق ظذلك النتالج م  دراسة )ياسف  ن  .فيما ينشف هبا من أباار نماياعات -عينة الاحث –النخاة 
 حيث جا ت االلتًتننية  الدحف اليت أشارت إىل ٤تدندية الثقة يف أباار مقفنلية الدحافة اإللتًتننية العفاقية

 ال اظينم%(، 16.5) ظنساة" أدر  ال" مث%(، 27.8) ظنساة" دالماً " اثق تلتاا%(، 41.2) ظنساة األنىل ا١تفتاة يف" أحياانً "
 %(.4.2) ظنساة األبَتة ا١تفتاة عل  حدلت أثق

 .العراقية والقضااي لألحداث تناوذلا يف ادلصداقية مبعايري الكرديةاإللكرتونية  ادلواقع اىتمام درجة يف النخبة نظر وجهة يوضح -(11جدول رقم )
 درجة االلتزام                                      

 معايري ادلصداقية
 غري متوفرة إىل حد ما ة كبريةبدرج

 % ك % ك % ك
 10 10 59 59 31 31 .السياسية األحداث نقل يف والسرعة الفورية

 35 35 49 49 16 16 السياسية لألحداث اإلعالمية التغطية وعمق مشول

 33 33 52 52 15 15 .السياسية األحداث عرض يف الوضوح

 41 41 47 47 12 12 .عالية اءةكف وذلم زلرتفني إعالميني على االعتماد

 44 44 45 45 11 11 عملها يف وادلهنية األخالقية ابجلوانب االلتزام

 23 23 68 68   9 9 بسهولة رأيو عن التعبري من اجلمهور متكني

 48 48 43 43 9 9 األخبار تغطية عن السياسي واجتاىها اإلعالمية الوسيلة راي فصل

 32 32 60 60 8 8 .ذلا ابعنيادلت مجهور احتياجات تلبية

 39 39 53 53 8 8 .األخبار عرض يف الدقة

 42 42 52 52 6 6 . األخبار جوانب عرض يف التوازن

 111 111 111 111 100 100 ن

 عينة النخاة تقييمات يف %(31ظنساة ) األنىل ا١تفتاة السياسية" األحداث نق  يف نالسفعة "الفارية عام  احت 
 نتاله. العفاقية نالقضااي لخأحداث تنان٢تا يف ا١تدداقية ٔتعايَت التفديةاإللتًتننية  ا١تااق  ناىتماـ حفص ١تدى الدراسة
 يف نظفارؽ يئي  جا  "الاياح %(،16السياسية" يف ا١تفتاة الثانية ظنساة ) لخأحداث اإلعالمية التغطية نعمق "مشاؿ
عالية" ظنساة  كفا ة ن٢تم ٤تًتفُت إعالميُت عل  مث "االعتماد %(،15)يف ا١تفتاة الثالثة ظنساة  السياسية" األحداث عفض

 من اٞتماار مث جا ت كاًل من "٘تتُت %(،11عملاا" ظنساة ) يف نا١تانية األبالقية ابٞتاانب تلتاا "االلتزاـ %(،12)
لت   %(9)اار" ظنساة األب تغطية عن السياسي نإتاىاا اإلعالمية الاسيلة را  ظساالة"  ن"فد  رأيو عن التعاَت

( لت  مناما  %8األباار" ظنساة ) عفض يف ٢تا"  ن"الدقة ا١تتاظعُت ٚتاار احتياجات مناما  تاله كاًل من "تلاية
 %(6)األباار" ظنساة  جاانب عفض يف نأبَتاً جا  "التاازف
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يف نق  األحداث   الفاريةن  السفعة حيث مناإللتًتننية  للمااق  ا١تميزة لسماتنعل  الفغم من أتكيد النتالج ل
 اٞتاانب يعف اإللتًتننية ظشت  عاـ  إال أهنا عتست اب١تااق  اإلباار  العم  طايعة م  تتاافق بدالص نىي
 يف نا١تانية األبالقية ابٞتاانب االلتزاـ   إيافة إىل يعفالتقليد  ناإلعالمي الدحفي العم  يف ناالحًتافية ا١تانية

األباار  نغياب ا١تاياعية يف تنانؿ القضااي نا١تاياعات من بالؿ ا٠تلط ظُت  عفض يف ازفعملاا  نغياب الدقة نالتا 
 التاادر بربة يف كاَت يعفإىل  يشَت ما ؛ نىايف تنان٢تا للقضااي نا١تاياعات التفديةإتاه نرأ  ا١تااق  اإللتًتننية 

 (26  ص 2015العاين  ق ظذلك النتالج م  دراسة )نتتف .اإلعالمية التفدية ا١تؤسسات إدارة عل  نالقالمُت اإلعالمية 

 نمفاعاة نا١تانية األبالقية التزاماهتا جانب يف نايحاً  تفانتً  يلمس اإللتًتننية العفاقية للمااق  نتات إىل أف ا١تتاظ االيت 
 ٔتاادىا لقفا ا اىتماـ من تشغلو الذ  ناٟتيز مدداقيتاا عل  شك ظال ينعتس ذلك نك  ٢تا  نا١تتدفح القارئ حقاؽ

العفاقيُت  غالاية الدحفيُت اتفق  حيث  (540-506ص  ص 2018الفادان   م  دراسة )ا١تعفنية. ناتفقت كذلك 
إىل  اإلعالمية نحاجة العفاؽ ابلفاي  أشاو 2003 عاـ ظعد العفاؽ يف اإلعالـ أبالقيات نصف عل  -عينة الدراسة –
 ا١تانة أبالقيات ٔتعايَت اإلعالمية العفاقية ا١تؤسسات التزاـ فاؽ  نأفالع يف الدحفي العم  تنام جديدة تشفيعات سن

العاـ  إيافة  للفأ  تاجااا اإلعالمية اليت اب١تادة الثقة مستاايت من نيفف  ٚتاارىا نثقة اعتماد ٤تط اإلعالمية رنعلاا
قياسًا ابٟتاصلُت عل  شاادة  الدحفي للعم  ٦تارسُت أغلاام اإلعالمية العفاقية ا١تؤسسات يف العاملُت إىل أف

 .األبالقية نيااظطاا اإلعالـ رسالة فام االبتداص يف اإلعالـ نىذا يساب يعفًا يف اإلطار األكادشني نالعلمي يف
نالدينية  كما تتفق النتالج  السياسية انتما اهتم حسب اإلعالـ أببالقيات االلتزاـ يف فضاًل عن أتثف أغلب الدحفيُت

 ا١تؤىلة الاشفية اإللتًتننية العفاقية إىل التاادر الدحافة ( اليت أشارت كذلك إىل افتقار2013 م  دراسة )ناد  
تقليدية. نتتفق النتالج كذلك م  دراسة إعالمية  نسال  من ينحدرنف فيو العاملُت من نساة نأف نٖتفيفايً  فنياً  إلدارهتا

للمحفرين  ا١تاٍت األدا  عل  ا١تختلفة السياسية لعاام ا ناليت أظافت أتثَت (266-245  ص ص 2019)مدطاؼ  دمحم  
 عل  القاى ىذه تضُعاا اليت القياد عن فضالً  اٟتاكمة  السياسية القاى ظُت نا٠تالفاتُ  التجاذابتُ  السيما العفاقيُت 
 اٞتفالم عن التشفِ  يف ماماهتم تساي ِ  عدـِ ن  للدحفيُت  التافيةِ  اٟتمايةِ  تافَت عدـ طفيق عن الدحفية  اٟتفايت

   إىل أف (69-92  ص2015إيافة إىل ذلك تشَت دراسة )حداد   .الاالد يف ٖتد ُ  اليت ا١تختلفة ناالنتااكات
 م  ابلتااص  اىتماماا يعتس الذ  النحا عل  التفاعلية االتدالية األدناط تاظف مل العفاقية األحزاب السياسية

إعالمية  نظيفة ذات كانتأهنا   كما االلتًتننية  مااقعاا عرب اتوإتاى عل  نالتعفؼ مشاركتو ففص نإتحة اٞتماار
 .ا١تستخدـ م  تفاعلية تااصلية نظيفة منااأكثف  االٕتاه أحادية
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 ابدلصداقية الكرديةاإللكرتونية  ادلواقع التزام عدم أسباب يوضح -(11جدول رقم )
 % ك ةابدلصداقي الكرديةاإللكرتونية  ادلواقع التزام عدم أسباب

 61 61 ادلواقع مالكي مصاحل مراعاة

 52 52 التحريرية السياسات

 44 44 ادلهنية والقواعد للمعايري الصحفيني مراعاة عدم

 39 39 ادلهنة أبخالقيات االلتزام عدم

 19 19 القومي األمن

 18 18 اإلعالنية الوكاالت ضغوط

 111 111 ن

 النخاة ناف نجاة من اب١تدداقية التفديةاإللتًتننية  ا١تااق  التزاـ عدـ أسااب مقدمةا١تااق " يف  مالتي مداحل جا ت "مفاعاة
 نالقااعد للمعايَت الدحفيُت مفاعاة عدـ"مث  %(،52التحفيفية" ظنساة ) تلتاا "السياسات %(،61) ظنساة   نذلكالتفدية
نأبَتاً جا ت  %(،19) القامي" ظنساة تلتو "األمن %(،39) ا١تانة" ظنساة أببالقيات االلتزاـ عدـ"مث  %(،44) ظنساة "ا١تانية

ندراسة )ماس    (2010دراسيت ")عادالاىاب   أكدتو ما م  نتتفق النتالج %(،18) اإلعالنية" ظنساة الاكاالت يغاط"
مفاعاة  اد إىل عدـنسال  اإلعالـ )القناات اإلباارية  نالدحف( اب١تدداقية يع التزاـ عدـ اللتاف أشارت إىل أف أسااب،  (2008

 نأبَتًا يغاط القامي  األمن تالىا اإلباارية  ا١تااق  اليت تتاعاا التحفيفية السياسات مث ا١تانية  نالقااعد للمعايَت الدحفيُت
 ظساب التفد الذ  يااجو اإلعالـ  األكرب نتشَت النتالج ظشت  ٣تم  إىل التحد  %(.12.3) ظنساة اإلعالنية الاكاالت
عاماا؛ ٟتزيبا التماي 

ُ
من  ٦تا جع  الغفض. ا١تايل االستقفار ُمستقلة نمن مث الزالت تاحث عن ٘تاي  ١تدادر تفتقف فاي ١ت

نتتفق ظذلك النتالج م  دراسة )مدطاؼ  دمحم   العاـ  اٞتماارإىل  ا١تعلامات تاصي  نليس سياسية  لقضااي الًتنيج ىا اإلعالـ
 غالاية أف كاف للمحفرين العفاقيُت  ا١تاٍت األدا  اإلعالمية عل  للسياسات نايحاً  سلاياً  أتثَتاً  ىناؾَ    اليت أظافت أف (2019
 اجملاؿ. ىذا يف للعم  تتفي مانية بربةً  شنتلتاف اإلعالمية ال السياسات نايعي

 لكرديةااإللكرتونية  ابدلواقع للمصداقية يفتقد الذي اإلخباري ادلضمون جتاه النخبة موقف يوضح  (12جدول رقم )
 % ك رديةاإللكرتونية الك ابدلواقع للمصداقية يفتقد الذي اإلخباري ادلضمون جتاه النخبة موقف

 47 47 .أبفىإعالمية  مدادر عن أْتث

 46 46 .مدداقيتاا عدـ اكتشفت إذاا١تااق  اإلباارية العفاقية  تدفح هنالياً عن انقط 

 27 27 .ا١تااق  اإلباارية العفاقية هىذ تدديق من نأصدقالي معاريف من اآلبفين احذر

 22 22 .مدداقيتاا يعف اكتشفت لا حىتا١تااق  اإلباارية العفاقية  متاظعة يف استمف

 20 20 . صحتاا عدـ ناظفزا١تااق  اإلباارية العفاقية  أباار عل  ابلتعليق أشارؾ

 12 12 .٤تدد فع  أن ظشي  أقـا ال

 11 11 م.لديا ا١تدداقية نغياب الدقة ٖتفى عدـ مشتالت حاؿا١تااق  اإلباارية العفاقية  ةادار  عل  للقالمُت أرس  استفسار

 10 10 ا.لسياساهتاألباار نا١تاياعات ا١تنشارة  ابنتااؾا١تااق  اإلباارية العفاقية  إظالغ إدارة

 111 111 ن
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 ا١تضماف ٕتاه -عينة الدراسة –النخاة  " يف مقدمة ماقف ما يقفب من ندفأبفىإعالمية  مدادر عن أْتثجا  "
هنالياً  نقط تلتو نظفارؽ يئي  "" %(،47نذلك ظنساة ) التفديةاإللتًتننية  اب١تااق  للمدداقية يفتقد الذ  اإلباار 

 معاريف من اآلبفين احذرمث " %(،46" ظنساة )مدداقيتاا عدـ اكتشفت إذاا١تااق  اإلباارية العفاقية  تدفح عن
ا١تااق  اإلباارية العفاقية  متاظعة يف استمف تلتاا" %(،27ا١تااق  اإلباارية العفاقية" ظنساة ) ىذه تدديق نم نأصدقالي

 عدـ ناظفزا١تااق  اإلباارية العفاقية  أباار عل  ابلتعليق أشارؾمث " %(،22" ظنساة )مدداقيتاا يعف اكتشفت لا حىت
 ادارة عل  للقالمُت أرس  استفسارتلتاا " %(،12" ظنساة )دد٤ت فع  أن ظشي  أقـا المث " %(،20" ظنساة )صحتاا

 إظالغ إدارةنأبَتاً " %(،11م" ظنساة )لديا ا١تدداقية نغياب الدقة ٖتفى عدـ مشتالت حاؿا١تااق  اإلباارية العفاقية 
 %(.10ا" ظنساة )لسياساهتاألباار نا١تاياعات ا١تنشارة  ابنتااؾا١تااق  اإلباارية العفاقية 

 اإللتًتننية يف ا١تااق  اليت تتيحاا ا٠تدالص ظعض الستخداـ -الدراسة عينة- من النتالج ٞتا  ٚتاار النخاة الحظي-
 ابٗتاذ من ا١تاحاثُت يئيلة نساة قياـ بالؿ من ا١تانية ٖتفى عدـ اليت تفتقد للمدداقية نتيجة األباار حاالت
 التفاع  من ا١تااق  تلك عرب ا١تتاحة نا٠تدالص اآلليات ٘تتن حيث ا١تدداقية يعف ٕتاه فعلية نبطاات إجفا ات
 .ا٠تاصية تلك هبا تتافف ال اليت التقليدية اإلعالمية الاسال  ظعتس األباار ننشف نتاادؿ

 الكرديةاإللكرتونية  ادلواقع حنو النخبة من ابلعداء الشعور آاثر يوضح-(13جدول رقم )

 العبارة
 معارض زلايد موافق

 % ك % ك % ك
 حاؿ عماما العفاقية اإلباارية ا١تااق  تاثو فيما للثقة ظفقداين أشعف
 26 26 35 35 39 39 .العفاقية السياسية األنياع حقيقة

 من ٕتاه ابلتفاىية أشعف رنعلٍت العفاقية اإلباارية ا١تااق  ٖتيز
 26 26 50 50 24 24 .السياسية آرالي يعارض

 ا١تااق  ٖتيز حاؿ يناألبف  م  اٟتديث يف الفغاة لد  ليس
 26 26 50 50 24 24 .العفاؽ يف اإلباارية

 34 34 46 46 20 20 .االجتماعي التااص  مااق  عرب السياسية آرالي عن ابستمفار أعرب

 يف ا١تشاركة إٔتنب جعلتٍت ألراين العفاقية اإلباارية ا١تااق  معاداة
 43 43 42 42 15 15 . الفاىن الاقت يف ناٟتزيب السياسي العم 

 ظعد ياما العفاؽ تشادىا اليت الدشناقفاطية التجفظة يف ثقيت تزداد
 .يـا

7 7 43 43 50 50 

 111 111 111 111 111 111 ن

 لثقتو النخاة فقداف" التفديةاإللتًتننية  ا١تااق  ابلعدا  حنا -عينة الدراسة –النخاة  ٚتاار شعار جا  يف مقدمة آاثر
 الذ  األمف %(,39) األنىل ظنساة ناحتلت ا١تفتاة" العفاؽ يف السياسية األنياع حاؿ العفاقية اإلعالـ نسال  تاثو فيما
 نتعتس, العفاقية السياسية للشئاف تنان٢تا يف التفديةاب١تااق  اإللتًتننية  - الدراسة عينة-النخاة  ثقة يعفإىل  يشَت
ابلشأف  السياسية يف التغطيات ا٠تاصة تلاية تطلعاتو اار أنعدـ اىتماـ تلك ا١تااق  ابلتعاَت عن آرا  اٞتم النتيجة تلك
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 يعارض من ٕتاه ابلتفاىية أشعف رنعلٍت العفاقية اإلباارية ا١تااق  "ٖتيز من عاارةكاًل   جا ت الثاين الًتتيب نيف. العفاقي
 %(24) ظنساة العفاؽ" يف اإلباارية ا١تااق  ٖتيز حاؿ األبفين م  اٟتديث يف الفغاة لد    ن" ليس"السياسية آرالي

 يف ا٠تالؼ تقالو فتفة نيعف ا١تاحاثُت ظُت السياسي االستقطاب حالة تزايد النتيجة تلك نتعتس ,لت  مناما
 االغًتاب من معينة يؤد  إىل درجة القضااي نا١تاياعات العفاقية عفض يف اإلعالـ نسال    إيافة إىل أف ٖتيز الفأ

 اإلعالـ ظاسال  اٞتماار ثقة لفقداف ذلك يفج  نقد اآلبفين م  القضية تلك يف حدثالت عن األففاد ابظتعاد السياسي
 حنا ابلعدا  الشعار مستاى زايدة عل  ينعتس ٔتا التحيز ىذا ٕتاه فعلي تغيَت إحداث عل  قدرهتم ظضعف نشعارىم
 .اإلعالـ نسال 

 ٔتا %(20ظنساة ) االجتماعي" التااص  مااق  عرب السياسية آرالي عن ابستمفار جا ت يف ا١تفتاة الثالثة عاارة "أعرب-
 من لو تتيح ٔتا االجتماعي التااص  مااق  عرب االفًتايية السياسية ا١تشاركةإىل  تلجأ الدراسة عينة النخاة أف عل  يدؿ
إىل  أشارت اليت( 2018ا٠تفييب  ) دراسة نتالج نتتفق م . اآلبفين م  نمشاركتو نمناقشتاا السياسية آرالاا عفض حفية
 نٖتيزىا األبفى اإلعالـ نسال  عدالية إلدراكام ظك الفيس االجتماعي التااص  ماق  يستخدماف ا١تاحاثُت غالاية أف

 .يعتقدنف ١تا ٥تالف رأ  عل  نتفكيزىا
 يف يبناٟتز  السياسي العم  يف ا١تشاركة إٔتنب جعلتٍت ألراين العفاقية اإلباارية ا١تااق  معاداة" ظينما جا ت عاارة-

 يف يعف ا١تشاركة عل  انعتس ما نىا %(15ظنساة ) ابلعدا  الشعار آاثر ظُت الفاظ  الًتتيب" الفاىن الاقت
 .باصة نالتفديةنحالة اٟتزظية ناالنقساـ اليت تغلب عل  الساحة السياسية العفاقية عامة  االنتخاظية االستحقاقات

ظنساة ." يـا ظعد ياما العفاؽ تشادىا اليت الدشناقفاطية التجفظة يف ثقيت تزداد" عاارة جا ت األبَتة ا١تفتاة نيف
 نسال  حنا ابلعدا  الشعار تزايد مناا عديدة عاام  نتيجة الدشناقفاطي ا١تسار يف العفاقيُت ثقة يعف يايح ٔتا %(7)

 الفعاليات يف للجماار مشاركة نقلة ا١تانية نغياب ا١تتتفرة  اإلعالمية االنتااكات نتيجة مدداقيتاا نتفاج  اإلعالـ
.  الدراسة عينة ا١تاحاثُت إٚتايل من %(50) ظلغت العاارة لتلك ا١تعاريُت نساة أف النتالج تشَت حيث السياسية 

 عالقة ظاجاد (Barnidge, Matthew, et al, 2015, P 259-280) دراسة إليو تاصلت ما م  الساظقة النتالج نتتفق
 نقلة السياسية ا١تشاركة نيعف اإلعالـ نسال  حنا للجماار العدالية التدارات اىمست ارتفاع ظُت مااشفة إرناظية

 اٞتماار إدراؾ أف( إىل Tsfati, 2013) دراسة تاصلت كما. اآلبفين م  السياسي النقاش يف لالخنفاط االستعداد
 ,Tsfati, & Cohen) نكذلك دراسة .العامة الشئاف عن االغًتاب مشاعف تعزيز يف يسام اإلعالـ نسال  الحنياز

2005,PP 128-188) حالة اإلعالـ نسال  يف ا١تااطنُت ثقة عدـ عن ينتج األحياف من كثَت اليت أشارت إىل أنو يف 
 . اآلبفين م  سياسية مناقشات يف للدباؿ ا١تي  نعدـ السياسية الالمااالة من
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 ةالكردي ادلواقع حنو العدائي االجتاه مقياس يوضح-(14جدول رقم )
 % ك الكردية ادلواقع حنو العدائي االجتاه مقياس

 72 72 اجتاه متوسط

 23 23 اجتاه ضعيف

 5 5 اجتاه قوي

 111 111 اجملموع

تلتاا "االٕتاه %(، 72ظنساة ) التفديةجا  "االٕتاه ا١تتاسط" يف ا١تفتاة األنىل ١تقياس االٕتاه العدناين حنا ا١تااق  
نتشَت النتالج إىل %(. 5ظينما جا  "االٕتاه القا " يف ا١تفتاة األبَتة ظنساة )%(، 23ظنساة ) الضعيف" يف ا١تفتاة الثانية

العدالي حنا ا١تااق  اإللتًتننية  نالذ  شنتن تفسَته  –عينة الدراسة  – التفديةإتاه غالاية ا١تاحاثُت من ٚتاار النخاة 
 التفديةاإللتًتننية  للمااق  التفديةالنخاة  فض ناستخداـيف يا  نتالج الدراسة اليت أشارت إىل متاسطية كثافة تع

 التااص  نتيجة تفاج  نيعف ا١تدداقية يف تنان٢تا للقضااي نا١تاياعات. نمن مث اعتماد النخاة عل  شاتات
 حيث يتتفي ما يقفب من ندف العينة يف "قفا ة العفاؽ  يف السياسية األنياع حاؿ األباار استقا  يف االجتماعي

 نا١تاياعية يف   إدراكًا من النخاة لغياب الدقة نالتاازفالتفديةفقط ١تا ينشف يف ا١تااق  اإللتًتننية  عنانين نا١تقدمات"ال
 نا١تانية األبالقية ابٞتاانب األباار نالقضااي نا١تاياعات اليت تتنان٢تا  نتيجة لعدة عاام  أظفزىا يعف االلتزاـ عفض
 ١تداحل نٖتفيفايً ظساب مفاعاهتا فنياً  إلدارهتا ا١تؤىلة الاشفية إىل التاادر التفديةإللتًتننية ا الدحافة عملاا  ن افتقار يف

 الثقة التفديةا١تااق  عل  حساب الدنر ا١تناطة ظو يف تقدمي ا١تعلامات نتاعية اٞتماار  ٦تا أفقد ٚتاار النخاة  مالتي
 ة.السياسي األنياع حاؿ العفاقية اإلعالـ نسال  تاثو فيما

 :نتائج اختبارات الفروض-1.3

إتاىات ا١تاحاثُت نظُت  التفديةاإللتًتننية  ا١تااق  استخداـ دالة إحدالياً ظُت كثافة ارتااطتاجد عالقة : األولالفرض 
 التفدية. ا١تااق  مدداقيةحنا 

 حنو ادلبحوثني اجتاىات وبني الكرديةاإللكرتونية  ادلواقع استخدام كثافةبني  معامل سبريمان لداللة االرتباط  -(15جدول رقم )
 .الكردية ادلواقع مصداقية

 كثافة استخدام ادلواقع اإللكرتونية الكوردية
 االجتاىات حنو مصداقية ادلواقع الكردية

 مستاى ا١تعناية قيمة ساَتماف
 0.154 -0.143 كثافة استخداـ ا١تااق  اإللتًتننية التفدية

 ا١تااق  استخداـ دالة إحداليًا ظُت كثافة ارتااطفتب )ساَتماف( عدـ نجاد عالقة ال ارتااطاتضح من بالؿ معام  
( 0.143-التفدية  حيث ظلغت قيمة معام  ساَتماف ) ا١تااق  مدداقية حنا ا١تاحاثُت إتاىات نظُت التفديةاإللتًتننية 

 .(0.154نىي قيمة غَت دالة إحدالياً عند مستاى معناية )
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 ظُت كثافةدالة إحدالياً  ارتااطتاجد عالقة الساظقة التحقق من عدـ صحة الففض األنؿ القال : نيتضح من النتيجة -
نتتفق النتالج ظذلك م   .التفدية ا١تااق  مدداقية حنا ا١تاحاثُت إتاىات نظُت التفديةاإللتًتننية  ا١تااق  استخداـ
 نسال  استخداـ أدناط متغَت أتثَت اتساؽ عدـإىل  اليت أشارت  (Oh, Park, & Wanta, 2011,P40-54)دراسة 
 يف نالتفانت جاة  من التعفض مستاايت يف التذظذبإىل  ذلك نيفج  اإلعالـ  نسال  ظعدالية الشعار عل  اإلعالـ
 .أبفىإىل  فًتة نمن ألبفى نسيلة من ظعيناا قضية عل  اإلعالمية الاسال  تفكيز مستاى

إتاىات ا١تاحاثُت نظُت  التفديةاإللتًتننية  ا١تااق  ة إحداليًا ظُت مدداقيةدال ارتااطتاجد عالقة : الثاينالفرض 
 التفدية. ا١تااق  العدالية حنا
 حنو العدائية ادلبحوثني اجتاىات وبني الكرديةاإللكرتونية  ادلواقع مصداقيةبني معامل سبريمان لداللة االرتباط  -(16جدول رقم )

 .الكردية ادلواقع

 ع اإللكرتونية الكورديةمصداقية ادلواق
 االجتاىات العدائية حنو ادلواقع الكردية

 مستاى ا١تعناية قيمة ساَتماف
 0.142 0.148 مدداقية ا١تااق  اإللتًتننية التفدية

اإللتًتننية  ا١تااق  مدداقية دالة إحدالياً ظُت ارتااطالفتب )ساَتماف( عدـ نجاد عالقة  ارتااطتضح من بالؿ معام  ي
( نىي قيمة غَت 0.148التفدية  حيث ظلغت قيمة معام  ساَتماف ) ا١تااق  حنا العدالية ا١تاحاثُت إتاىات نظُت ديةالتف 

 .(0.142دالة إحدالياً عند مستاى معناية )

 ظُتدالة إحداليًا  ارتااطتاجد عالقة نيتضح من النتيجة الساظقة التحقق من عدـ صحة الففض الثاين القال : -
 م  دراسةنتتفق النتالج  .التفدية ا١تااق  حنا العدالية ا١تاحاثُت إتاىات اإللتًتننية التاردية نظُت ١تااق ا مدداقية

(Daily, 2014 )ظينما  اإلعالـ. نسال  حنا العدا  لتدار كافياً  ساااً  ليست اب١تددر الثقة انعداـ اليت أشارت إىل أف
 الدحف يف الثقة ظُت الاثيق اليت أشارت إىل االرتااط   (118-77  ص ص 2013)السيد  ٗتتلف النتالج م  دراسة 

 .اإلسالمية األحزاب الليربالية لدى الدحفية التغطية عدالية نمستاى درجة نظُت

نيتففع عنو الففنض يف االٕتاه العدالي حنا ا١تااق  التفدية   دالة إحداليًا ظُت ا١تاحاثُت ففنؽ: تاجد الثالثالفرض 
 :يةالففعية التال

 االجتاه العدائي حنو ادلواقع الكرديةمدى يف دالة إحصائياً بني الذكور واإلنث  فروقتوجد  - أ
 االجتاه العدائي حنو ادلواقع الكرديةمدى دلعنوية الفروق بني الذكور واإلنث يف  T. Testاختبار  -(17جدول رقم )

 مدى االجتاه العدائي             
 النوع 

ادلتوسط 
 احلسايب 

حنراف اال
 مستوى ادلعنوية  درجة احلرية  قيمة ت  ادلعياري 

 0.508 1.79 (67ذكار )ف= 
 0.484 1.87 (33إانث )ف=  0.412 98 -0.824
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١تعناية الففنؽ ظُت الذكار ناإلانث يف مدى االٕتاه العدالي حنا ا١تااق  التفدية عدـ  T.Testتضح من بالؿ ابتاار ي
( -0.824ظُت الذكار ناإلانث يف االٕتاه العدالي حنا ا١تااق  التفدية  حيث ظلغت قيمة ت )نجاد ففنؽ دالة إحداليًا 

  ص ص 2016)عاداٟتميد  نٗتتلف ظذلك النتالج م  دراسة  (.0.412نىي غَت دالة إحداليًا عند مستاى معناية )
 الدراسة عينة  ا١تدف  اٞتماار من ناإلانث الذكار ظُت إحدالية داللة ذات اليت أشارت إىل نجاد ففنؽ (475-545
 اإلعالـ. نسال  حنا العدا  شعارىم يف يتعلق فيما

النتالج عدـ صحة الففض الففعي األنؿ ا٠تاص ظاجاد ففنؽ ذات داللة إحدالية ظُت الذكار ناإلانث يف مدى  نتؤكد-
  االٕتاه العدالي حنا ا١تااق  التفدية.

 :االجتاه العدائي حنو ادلواقع الكرديةمدى ادلختلفة يف  لتعليميةبني ادلستوايت ادالة إحصائياً  فروقتوجد  - ب

االجتاه العدائي حنو مدى من ادلستوايت التعليمية ادلختلفة يف  دلعنوية الفروق بني ادلبحوثني One-Way ANOVAاختبار  -(18جدول رقم )
 ادلواقع الكردية

 مدى االجتاه العدائي              
 ادلستوى التعليمي

متوسطات  درجات احلرية  وع ادلربعات رلم
 مستوى ادلعنوية  Fقيمة  ادلربعات 

 0.481 1 0.481 ظُت اجملماعات

 0.248 98 24.279 داب  اجملماعات 0.167 1.940

 - 99 24.760 اجملماع التلي

ا١تستاايت ية ظُت إحدالداللة  نجاد ففنؽ ذاتعدـ  one way Anovaظاف استخداـ ٖتلي  التااين احاد  االٕتاه 
عند إحداليًا  دالة غَت نىي قيمة F (1.940) . اذ ظلغت قيمالتعليمية يف مدى االٕتاه العدالي حنا ا١تااق  التفدية

 (0.167)مستاى معناية 

ا١تستاايت التعليمية النتالج عدـ صحة الففض الففعي الثاين ا٠تاص ظاجاد ففنؽ ذات داللة إحدالية ظُت  نتؤكد-
ٚتاار النخاة عينة  لد ١تستاى العلمي نالثقايف ا لتقارب ذلك يفج  نقد .اه العدالي حنا ا١تااق  التفديةمدى االٕتن 

ما ينشف اب١تااق  اإللتًتننية التاردية نمن مث إتاىاهتم العدالية  التقييم الدقيق ١تدداقية شنتنام من األمف الذ   الدراسة
 .حنا تلك ا١تااق  االلتًتننية

 :االجتاه العدائي حنو ادلواقع الكرديةمدى بني فئات االنتماء احلزيب ادلختلفة يف دالة إحصائياً  فروقتوجد  - ت

مدى االجتاه من فئات االنتماء احلزيب ادلختلفة يف  دلعنوية الفروق بني ادلبحوثني One-Way ANOVAاختبار :(19جدول رقم )
 العدائي حنو ادلواقع الكردية

 اه العدائي مدى االجت                
متوسطات  درجات احلرية  رلموع ادلربعات  االنتماء احلزيب 

 مستوى ادلعنوية  Fقيمة  ادلربعات 

 0.486 1 0.486 ظُت اجملماعات

 0.248 98 24.274 داب  اجملماعات 0.165 1.961

 - 99 24.760 اجملماع التلي
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االنتما  داللة إحدالية ظُت  نجاد ففنؽ ذاتعدـ  one way Anovaااف استخداـ ٖتلي  التااين احاد  االٕتاه ي
عند مستاى إحداليًا  نىي قيمة دالة F (1.961). اذ ظلغت قيم اٟتزيب يف مدى االٕتاه العدالي حنا ا١تااق  التفدية

 (0.165)معناية 

نمدى  نتما  اٟتزيبالنتالج عدـ صحة الففض الففعي الثالث ا٠تاص ظاجاد ففنؽ ذات داللة إحدالية ظُت اال نتؤكد-
 الشعار حيث أف إدراؾ  العفاؽ يف اٟتزظية اٟتياة يعفنتشَت النتالج ظذلك إىل االٕتاه العدالي حنا ا١تااق  التفدية. 

 قاية ناحزاب متااينة سياسية تيارات أندار ظُت ناالستقطاب السجاؿ من حالة يتطلب اٟتزيب االنتما  متغَت م  ابلعدا 
 يف لتن جدلية  قضية ظطايعتاا نىي القضااي نا١تاياعات السياسية باصة ٕتاه ا١تختلفة سياسيةال ا١تااقف من لدياا
 دراسة إليو تاصلت ما م  النتيجة ىذه اٟتزيب  نتتفق االنتما  يعف عاـ ظشت  يااف العفاقية السياسية اٟتياة ناق 

 نسال  لتحيز نإدراكام للماحاثُت لفتفيةنا السياسية التاجاات ظُت ارتااطية عالقة نجاد عدـ عن .(2013)ففج  
 اإلباارية الفضالية القناات لتحيز نإدراكام للماحاثُت اٟتزيب االنتما  إحدالياً ظُت دالة ارتااط عالقة تاجد نمل اإلعالـ 
 ًا ظُتإحدالي دالة اليت أشارت إىل عدـ نجاد ففنؽ (2016)عاداٟتميد   نكذلك تتفق النتالج م  دراسة .أيضاُ  العفظية

  .ا١تدفية اإلعالـ نسال  حنا للعدا  إدراكام يف حزظياً  انتمالام ١تدى نفقاً  ا١تاحاثُت

 ,Senjaندراسة )، ( Soontjens, et al, 2021ظينما ابتلفت النتالج م  العديد من الدراسات مناا: دراسة )-

2019, PP.213-235)  ندراسة  (Hyun, & Seo, 2019)   ( ندراسةHyun & Senja, 2019)    ندراسة
(Schulz, et el, 2018)  ندراسة  (Ladd, 2010)    ندراسة(Hyun &Wanta ,2011,P 4054)   ندراسة 
(Brian et al, 2019,PP 374-392)  اٟتزيب عل  إدراؾ اٞتماار  أتثَت االنتما  حيث اتفقت تلك الدراسات عل

. أحزاهبم يد قليالً  منحازةأهنا  اإلعالـ  نيفنف نسال  لعدالية قا  إدراؾ لديام   نأف اٟتزظيُتلعدالية نسال  اإلعالـ
 تؤثف االنتخاظية العمليات يف ناالنغماس التحزب مستاى زايدةنأف  .اإلعالـ ٕتاه نسال  اٞتماار عدالية فتزدادنمن مث 
  .اإلعالـ عدالية نسال  إدراؾ عل 

نيتففع عنو الففنض  يف االٕتاه حنا مدداقية ا١تااق  التفدية  دالة إحداليًا ظُت ا١تاحاثُت ففنؽ: تاجد الرابعالفرض 
 :الففعية التالية

 :حنو مصداقية ادلواقع الكرديةاالجتاه مدى يف دالة إحصائياً بني الذكور واإلنث  فروقتوجد  - أ
 واقع الكرديةاالجتاه حنو مصداقية ادلمدى دلعنوية الفروق بني الذكور واإلنث يف  T. Testاختبار : (21جدول رقم )

 االجتاه حنو ادلصداقية               
 النوع 

ادلتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 مستوى ادلعنوية  درجة احلرية  قيمة ت  ادلعياري 

 0.611 1.5373 (67ذكار )ف= 
 0.696 1.8788 (33إانث )ف=  0.014 98 -2.508

ناإلانث يف مدى االٕتاه حنا مدداقية ا١تااق  التفدية نجاد  ١تعناية الففنؽ ظُت الذكار T.Testاتضح من بالؿ ابتاار 
نىي  (-2.508ففنؽ دالة إحدالياً ظُت الذكار ناإلانث يف االٕتاه حنا مدداقية ا١تااق  التفدية  حيث ظلغت قيمة ت )
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إتاىًا حنا أكثف  اإلانث ا١تاحاثُت أف الساظق اٞتدنؿ ظياانت نتشَت (.0.014دالة إحداليًا عند مستاى معناية )
 للذكار اٟتسايب ا١تتاسط قيمة ظلغت حُت ( يف1.8788) اٟتسايب ا١تتاسط قيمة ظلغت مدداقية ا١تااق  التفدية حيث

(1.5373.) 

النتالج صحة الففض الففعي األنؿ ا٠تاص ظاجاد ففنؽ ذات داللة إحدالية ظُت الذكار ناإلانث يف مدى االٕتاه  نتؤكد
  ية.حنا مدداقية ا١تااق  التفد

 :االجتاه حنو مصداقية ادلواقع الكرديةمدى ادلختلفة يف  بني ادلستوايت التعليميةدالة إحصائياً  فروقتوجد  - ب

االجتاه مدى دلعنوية الفروق بني ادلبحوثني من ادلستوايت التعليمية ادلختلفة يف  One-Way ANOVAاختبار -(21جدول رقم )
 حنو مصداقية ادلواقع الكردية

 االجتاه حنو ادلصداقية            
 ادلستوى التعليمي

متوسطات  درجات احلرية  رلموع ادلربعات 
 مستوى ادلعنوية  Fقيمة  ادلربعات 

 0.200 1 0.401 ظُت اجملماعات

 0.251 98 24.359 داب  اجملماعات 0.453 0.798

 - 99 24.760 اجملماع التلي

ا١تستاايت إحدالية ظُت داللة  نجاد ففنؽ ذاتعدـ  one way Anova ااف استخداـ ٖتلي  التااين احاد  االٕتاهي
عند إحداليًا  دالة غَت نىي قيمة F (0.798) . اذ ظلغت قيمالتعليمية يف مدى االٕتاه حنا مدداقية ا١تااق  التفدية

 (0.453)مستاى معناية 

مدى ا١تستاايت التعليمية ن ة إحدالية ظُت النتالج عدـ صحة الففض الففعي الثاين ا٠تاص ظاجاد ففنؽ ذات دالل نتؤكد
 ظُت ففدية ففنقاً  يساب قاايً  أتثَتاً  ٢تا يعد مل ا١تتغَتات ىذه أف لتاف ذلك يفج  نقد .االٕتاه حنا مدداقية ا١تااق  التفدية

 ؤثفاتا١ت من نغَتىا التعليم ندرجة االلتًتننية  نالدحافة اٟتديثة التتنالاجيا باصة النخاة  فأصاحت ا١تاحاثُت
 ظينام  الففدية الففنؽ تنعدـ أن تق  ىنا نمن ا١تاحاثُت لت  نمتااففة متاحة أصاحت

 :االجتاه حنو مصداقية ادلواقع الكرديةمدى بني فئات االنتماء احلزيب ادلختلفة يف دالة إحصائياً  فروقتوجد  - ت

مدى ئات االنتماء احلزيب ادلختلفة يف دلعنوية الفروق بني ادلبحوثني من ف One-Way ANOVAاختبار  -(22جدول رقم )
 االجتاه حنو مصداقية ادلواقع الكردية

 االجتاه حنو ادلصداقية                
متوسطات  درجات احلرية  رلموع ادلربعات  االنتماء احلزيب 

 مستوى ادلعنوية  Fقيمة  ادلربعات 

 0.481 1 0.481 ظُت اجملماعات

 0.248 98 24.279 داب  اجملماعات 0.167 1.940

 - 99 24.760 اجملماع التلي
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االنتما  داللة إحدالية ظُت  نجاد ففنؽ ذاتعدـ  one way Anovaااف استخداـ ٖتلي  التااين احاد  االٕتاه ي
 عند مستاىإحدالياً  دالةغَت نىي قيمة  F (1.940). اذ ظلغت قيم اٟتزيب يف مدى االٕتاه حنا مدداقية ا١تااق  التفدية

 (0.167)معناية 

النتالج عدـ صحة الففض الففعي الثالث ا٠تاص ظاجاد ففنؽ ذات داللة إحدالية ظُت االنتما   نتؤكد
تشَت النتالج ظذلك إىل حالة من اإلٚتاع ظُت النخاة نمدى االٕتاه حنا مدداقية ا١تااق  التفدية.  اٟتزيب
نا١تاياعية  إىل غياب الدقة نالتاازف التفديةننية تفاج  ا١تدداقية يف ا١تااق  اإللتًت عل   -عينة الدراسة-
بالقية نعلمية ساق اإلشارة إلياا  ٦تا اياعات العفاقية ألسااب مانية نأاألباار نالقضااي نا١ت عفض يف

ظشأف القضااي نا١تاياعات  التفديةيف مدداقية ا١تااق  اإللتًتننية  الثقة التفديةأفقد ٚتاار النخاة 
 العفاقية.

 تلك سلاؾ العدالي حنادالة إحداليًا ظُت عاام  ٖتيز ا١تااق  التفدية نظُت ال ارتااطتاجد عالقة : اخلامسالفرض 
 .ا١تاحاثُت ناف نجاة من ا١تااق 

 وجهة من ادلواقع تلك حنو العدائي السلوك وبني الكردية ادلواقع حتيز عوامل معامل سبريمان لداللة االرتباط بني -(23جدول رقم )
 .بحوثنيادل نظر

 عوامل حتيز ادلواقع الكردية
 السلوك العدائي حنو ادلواقع الكردية

 مستاى ا١تعناية قيمة ساَتماف
 0.009 0.258 عاام  ٖتيز ا١تااق  التفدية

عاام  ٖتيز ا١تااق  التفدية نظُت دالة إحدالياً ظُت  ارتااطتضح من بالؿ معام  إرتااط الفتب )ساَتماف( نجاد عالقة ي
( نىي قيمة دالة إحداليًا عند 0.258  حيث ظلغت قيمة معام  ساَتماف )ا١تااق تلك ا١تاحاثُت العدالي حنا  سلاؾ

 .(0.009مستاى معناية )

عاام  ٖتيز ظُت دالة إحدالياً  ارتااطتاجد عالقة نيتضح من النتيجة الساظقة التحقق من صحة الففض ا٠تامس القال : 
 .ا١تااق  تلك احاثُت العدالي حناا١تااق  التفدية نظُت سلاؾ ا١ت

 العاطفية الفع  ردند شنتناا ٖتفيز العدالية نتؤكد النتالج ما أشارت إليو الدراسات الساظقة من أف التدارات
  "Media Indignation" اإلعالـ نسال  ٕتاة السخط" من حالة عنو ينتج ٔتا اإلعالـ نسال  ٕتاه للجماار السلاية
 ٚتاعات قا  من متعمد تالعب نتيجة نتتاف الالم أشتاؿ من شت  ىا ا١تتحيز اإلعالـ أبف رالشعا  عن ينشأ الذ 
 (.Feldman.L & Hart,P,S, 2017, PP. 1099-1124)"القاية ا١تداحل
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 تلك ي حناسلاؾ ا١تاحاثُت العدالتاجد عالقة إرتااط دالة إحداليًا ظُت االٕتاه العدالي حنا ا١تااق  التفدية نظُت : السادسالفرض 
  .ا١تااق 

 تلك بني االجتاه العدائي حنو ادلواقع الكردية وبني سلوك ادلبحوثني العدائي حنومعامل سبريمان لداللة االرتباط -(24جدول رقم )
 ادلواقع.

 االجتاه العدائي حنو ادلواقع الكردية
 السلوك العدائي حنو ادلواقع الكردية

 مستاى ا١تعناية قيمة ساَتماف
 0.029 -0.219 اه العدالي حنا ا١تااق  التفديةاالٕت

االٕتاه العدالي حنا ا١تااق  دالة إحداليًا ظُت  ارتااطالفتب )ساَتماف( نجاد عالقة  ارتااطتضح من بالؿ معام  ي
نىي قيمة دالة  (-0.219  حيث ظلغت قيمة معام  ساَتماف )ا١تااق تلك التفدية نظُت سلاؾ ا١تاحاثُت العدالي حنا 

  .(0.029حدالياً عند مستاى معناية )إ

االٕتاه العدالي دالة إحداليًا ظُت  ارتااطنيتضح من النتيجة الساظقة التحقق من صحة الففض السادس القال : عالقة 
 .ا١تااق تلك حنا ا١تااق  التفدية نظُت سلاؾ ا١تاحاثُت العدالي حنا 

نعدـ اىتماـ تلك ا١تااق  ابلتعاَت عن آرا    التفديةاإللتًتننية  ا١تااق  تاثو النخاة فيما ثقة نتؤكد النتالج أف يعف
السياسية بلق إتاىًا عداليًا حناىا  تاعو سلاكًا عداليًا آبف ٘تث  يف ْتث النخاة عن ظدال   تلاية تطلعاتو اٞتماار أن

 السياسية آرالاا عفض حفية نم ٢تم تتيح ٔتا االجتماعي التااص  مااق  عرب االفًتايية السياسية ٘تثلت يف ا١تشاركة
 ( اليت أشارت إىل نجادRojas, 2010,PP 343-363نتتفق النتالج م  دراسة ) اآلبفين. م  نمشاركتو نمناقشتاا

 سعيو يف يتمث  إرنايب ظسلاؾ نقيامو يؤيدىا اليت الناف لاجاة اإلعالمية التغطية لعدالية الففد إدراؾ ظُت إرناظية عالقة
 اٞتديد. اإلعالـ ابستخداـ عناا التعاَت أن الشخدي االتداؿ بالؿ من ساا  عناا التعاَت ث م نافه نجاة لنشف

  :خامتة
 العدا  ظااىفة نعالقتاا نا١تاايي  لخأباار اإللتًتننية كمددر ا١تااق  استادفت الدراسة الفاىنة التعفؼ عل  مدداقية

ُت( قإقليم  ة )اإلعالميُت  ا١تثقفُت  الفنان( من النخا100اٞتماار  طاقت عل  عينة قااماا ) لد  اإلعالـ لاسال 
 كاردستاف العفاؽ. نتاصلت لعدد من النتالج أظفزىا:

   حيث جا  االستخداـ النخاةالتفديةاإللتًتننية  للمااق  -عينة الدراسة -النخاة متاسطية معدؿ استخداـ-
اإللتًتننية  عل  تدفح ا١تااق  -عينة الدراسة –لنخاة "أحياانً"يف ا١تفتاة األنىل  عل  الفغم من حفص أكثف من ندف ا

متاسط" يف ا١تفتاة  اإللتًتننية التفدية جا  "استخداـ ا١تااق  استخداـ كثافة "يامياً". نظشت  ٣تم  فإف مقياس التفدية
 األنىل  تاله "استخداـ مفتف " يف ا١تفتاة الثانية  نأبَتاً "استخداـ منخفض".

"متاسطة  مدداقية حيث جا  مقياس -عينة الدراسة-لد  النخاة  التفديةاإللتًتننية  مااق لل متاسطية مدداقية-
تشَت ٣تم  النتالج إىل حقيقة ا١تشتالت اليت يعاين مناا ن ن"متدنية" يف ا١تفتاة األنىل  نأبَتًا جا  "مدداقية مفتفعة"  

إىل  نالتاجاات  الفؤى نابتالؼ التخاط ظشت  عاـ نا١تااق  اإللتًتننية ظشت  باص من حالة التفد اإلعالـ 
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ن٦تالياا   مالتياا لفغاات التفدية اإلعالـ نسال  ناستسالـ ا١تؤسسات عم  عن االستقاللية نغياب التسييس جانب
التأثَت  فضالً  نفقداف ا١تانية نغياب الدحافية  ناألعفاؼ ئالتثَتين من العاملُت يف ىذه ا١تااق  للمااد إيافة إىل ٕتانز

 الدحافة دا أ   األمف الذ  انعتس عل 2003 ظعد ما عفاؽ منذ اٟتفية ىامش من التفد  اإلعالـ ن عدـ استفادةع
 نالتاعا  الفقايب دنرىا عن الدحافة مانة نأدى إىل احنفاؼ باص  ظشت  التفديةاإللتًتننية  نا١تااق  عاـ ظشت 

 ماار.نا١تدداقية لدى اٞت الدقةإىل  االفتقار ا١تعااد. نمن مث

 مقارنة العفاؽ يف السياسية األنياع حاؿ األباار استقا  يفياا عل االعتماد تزايدتفاؽ نسال  اإلعالـ اٞتديدة ن -
 التفدية النخاة علياا تعتمد اليت اإلعالـ اإلباارية" يف مقدمة نسال  جا ت "ا١تااق   حيث التقليدية ابلاسال 
التليفزيانية"  تلتاا  االجتماعي" مث جا ت "القناات التااص  للمعلامات تلتاا ظفارؽ يئي  "شاتات كمددر
 الفاديا"."ا١تطااعة"  نأبَتاً جا   ناجملالت "الدحف

 اب١تااق  نا١تاياعات القضااي متاظعة عند -عينة الدراسة–النخاة  يف مقدمة سلاؾ العنانين نا١تقدمات" جا ت "قفا ة-
قفا ة " مث الفيديا  نمقاط  الدار نمشاىدة ماًل"  تلتاا "قفا ة العنانينكا "ا١تاياع مث قفا ة  التفدية اإللتًتننية

 .ا١تداحاة" نالتعليقات كامال ا١تاياع قفا ة"نأبَتاُ جا ت  العنانين فقط" 

 حفص ١تدى الدراسة عينة النخاة تقييمات يف األنىل ا١تفتاة السياسية" األحداث نق  يف نالسفعة "الفارية عام  احت -
 يف العفاقية  ظينما تذي  كاًل من "الدقة نالقضااي لخأحداث تنان٢تا يف ا١تدداقية ٔتعايَت التفديةاإللتًتننية  ا١تااق  ناىتماـ
اإللتًتننية  ا١تااق  ناىتماـ حفص ١تدى النخاة تقييماتاألباار" قالمة  جاانب عفض يف األباار"  ن"التاازف عفض
 العفاقية. نالقضااي حداثلخأ تنان٢تا يف ا١تدداقية ٔتعايَت التفدية

عاماا؛ اٟتزيب التماي  ظساب التفديةالذ  يااجو نسال  اإلعالـ  األكرب تشَت النتالج إىل التحد -
ُ
 ١تدادر نافتقارىا ١ت

 ا١تاٍت األدا  اإلعالمية عل  للسياسات ا١تايل  إىل جانب التداعيات السلاية ُمستقلة نْتثاا ا١تتااص  عن االستقفار ٘تاي 
اجملاؿ.  ىذا يف للعم  تتفي مانية بربةً  شنتلتاف اإلعالمية ال السياسات نايعي غالاية أف كاف فرين العفاقيُت للمح

 نجاة من اب١تدداقية التفديةاإللتًتننية  ا١تااق  التزاـ عدـ أسااب ا١تااق " يف مقدمة مالتي مداحل لذا جا ت "مفاعاة
 عدـ"  تلتاا "ا١تانية نالقااعد للمعايَت الدحفيُت مفاعاة عدـ"يفية"  مث التحف  تلتاا "السياسات  التفدية النخاة ناف

 اإلعالنية". الاكاالت يغاط"القامي"  نأبَتاً جا ت  ا١تانة"  مث "األمن أببالقيات االلتزاـ

 الذ  اإلباار  ا١تضماف ٕتاه -عينة الدراسة –" يف مقدمة ماقف النخاة أبفىإعالمية  مدادر عن أْتثجا  "-
 إذاا١تااق  اإلباارية العفاقية  تدفح عن هنالياً  نقط   تلتو نظفارؽ يئي  "أالتفديةاإللتًتننية  اب١تااق  للمدداقية فتقدي

 ا١تااق  اإلباارية العفاقية". ىذه تدديق من نأصدقالي معاريف من اآلبفين حذر"  مث "أمدداقيتاا عدـ اكتشفت

 لثقتو النخاة فقداف" التفديةاإللتًتننية  ا١تااق  ابلعدا  حنا -عينة الدراسة –النخاة  ٚتاار شعار جا  يف مقدمة آاثر-
 رنعلٍت العفاقية اإلباارية ا١تااق  "ٖتيزكاًل تلتاا  " العفاؽ يف السياسية األنياع حاؿ العفاقية اإلعالـ نسال  تاثو فيما
 فتفة نيعف السياسي االستقطاب حالة ايدتز  النتيجة تلك نتعتس  "السياسية آرالي يعارض من ٕتاه ابلتفاىية أشعف
 معينة يؤد  إىل درجة القضااي نا١تاياعات العفاقية عفض يف اإلعالـ نسال    إيافة إىل أف ٖتيز الفأ يف ا٠تالؼ تقالو



 145 -112ص / 2021-ديسمرب- (02) العدد -(04اجمللد )         اجمللة اجلزائرية لبحوث اإلعالم والرأي العام                   
 

140 
 

 ظاسال  اٞتماار ثقة فقداف نتيجة اآلبفين م  القضية تلك يف التحدث عن األففاد ناظتعاد السياسي االغًتاب من
 الشعار مستاى زايدة عل  ينعتس ٔتا التحيز ىذا ٕتاه فعلي تغيَت إحداث عل  قدرهتم ظضعف نشعارىم اإلعالـ
 .اإلعالـ نسال  حنا ابلعدا 

 حنا ا١تاحاثُت إتاىات نظُت التفديةاإللتًتننية  ا١تااق  استخداـ ظُت كثافةدالة إحداليًا  ارتااطد عالقة ا نجعدـ -
 ا١تااق  حنا العدالية ا١تاحاثُت نإتاىات التفديةاإللتًتننية  ا١تااق  مدداقية جاة نظُت ظُتمن  .التفدية ا١تااق  مدداقية
 التفدية

يف االٕتاه  االنتما  اٟتزيب( عدـ نجاد ففنؽ دالة إحداليًا ظُت ا١تاحاثُت من حيث )الناع  ا١تستاايت التعليمية -
ظُت ا١تاحاثُت من حيث )ا١تستاايت إحدالية داللة  نجاد ففنؽ ذاتالعدالي حنا ا١تااق  التفدية. نكذلك عدـ 

التعليمية  االنتما  اٟتزيب( يف مدى االٕتاه حنا مدداقية ا١تااق  التفدية. ظينما تاجد ففنؽ دالة إحداليًا ظُت ا١تاحاثُت 
 من حيث )الناع( يف االٕتاه حنا مدداقية ا١تااق  التفدية. 

تلك اام  ٖتيز ا١تااق  التفدية نظُت سلاؾ ا١تاحاثُت العدالي حنا عدالة إحداليًا ظُت  ارتااطنجاد عالقة  -
سلاؾ ا١تاحاثُت ا١تاحاثُت من جاة  نظُت االٕتاه العدالي حنا ا١تااق  التفدية نظُت  ناف نجاة من ا١تااق 

 من جاة أبفى. ا١تااق  تلك العدالي حنا

 :الااحث عل  النحا التايل  يطفحاااليت نالتاصيات ا١تقًتحات من عدد ٙتة  الساظقة النتالج يا  يف
 نالقالم اإلعالمية التغطية لعدالية إدراؾ الففد يف ا١تؤثفة العاام  عل  للتعفؼ الدراسات من ا١تزيد إجفا  -

 حالة يف العنيف أن العدالي األففاد سلاؾ من اٟتد يف يساعد العاام  ىذه عل  التعفؼ إف حيث ابالتداؿ 
 ىذه الدراسات مث  أفإىل  ابإليافة ىذا عادؿ  نغَت متحيز أبسلاب هتمام اارأب تغطية يتم أبنو إشناهنم
  تقليدايً  أـ جديداً  كاف ساا  اإلعالـ ألدا  اٞتماار تقييم تعتس

 نالقضااي  لخأحداث تنان٢تا ا١تدداقية يف ا١تااق  اإللتًتننية التاردية ٔتعايَت التزاـ عالقة تتنانؿ دراسات إجفا  -
 . نالقضااي األحداث ىذه حياؿ ٚتاىَتىا لدى االلتزاـ سنلقاا ىذا اليت نالسلاكية نالاجدانية عففيةا١ت ابلتأثَتات

 مدى نقياس الارقية  الدحف ٔتدداقية مقارنة التفديةاإللتًتننية  ا١تااق  ١تدداقية الدراسات من مزيد إجفا  -
 .اإللتًتننية ظفمتاا الدحافة مستقا  عل  النااية يف نأثفىا  مناا ك  متاظعة كثافة ا١تدداقية عل  درجة أثف

 االجتماعي التااص  شاتات عل  السياسيُت النشطا  صفحات مدداقية حاؿ الدراسات من مزيد إجفا  -
 .إباارية كاسيلة  العفاقي اٞتماار لدى (نفيسااؾ تايًت)

 يف هبا ا١تناط ظدنرىا تقـا حىت اجملتم  زندث يف ١تا صادقة مفآة التفديةا١تااق  اإللتًتننية  تتاف أف يفنرة -
 إتاىاهتا نتشتي  رالااآ مث نمن معارفاا  تتاين من اٞتماىَت تلك اليت ٘تتن ابلدارةن  اٞتماىَت  تنايف

 .النااية يف العليا الاطن مدلحة يف يدب الذ  النحا نمسالتاا علي
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 حساب عل  علياا ما ىيمنة ٢تا طفاؼ اليتاأل إريا  يف التفديةا١تااق  اإللتًتننية  لدى الفغاة إعال  عدـ -
 ا١تتاحة ا٢تاللة الادال  ظ  يف عناا الناس يندفؼ أف أيسف قإظعادىا ا١تختلفة  فما القضااي تنانؿ يف ا١تدداقية

 .ذاتو ظقالاا -النااية يف- يادد ما نىا لدى القفا  
 إلزامام عرب فياا؛ ابالتداؿ ُتأدا  القالم تطايف االعتاار ظعُت التفديةا١تااق  اإللتًتننية  أتبذ أف يفنرة -

 االلتزاـ تطايق نسا  ينشفننو  ما مدداقية يف تؤثف اليت ا١تعايَت ا١تختلفة حاؿ متتاملة تدرياية دنرات ْتضار
 .ينشفننو ما يف ك  ا١تعايَت هبذه

 ٢تا يتسٌت حىت  التفديةا١تااق  اإللتًتننية  يف ابالتداؿ القالماف هبا يتمت  اليت اٟتفايت سقف رف  أذنية -
 من التثَت تنانؿ االجتماعي من حفية يف التااص  مااق  يف يا  ما تتم  ظو األبفى؛ اإلعالـ نسال  منافسة
 .القضااي
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يانية   – ينايف عشف الساظ  العدد  الصحافة لبحوث العلمية اجمللة ميدانية  دراسة: النقاظة انتخاابت ١تفشحي االنتخايب القفار

2019. 

-Hyun, Ki & Senja, P. (2019). Polarizing Communication as Media Effects on Antagonists. 

Understanding Communication in Conflicts in Digital Media Societies, Communication 
Theory. 29(2) 
-Brian, E Weeks, et al (2019), Hostile Media Perceptions in the Age of Social Media: Following 

Politicians, Emotions, and Perceptions of Media Bias, Journal of Broadcasting & Electronic 
Media, 63(3) July. 

-Joerg, M., Peter, M. & Florian, A. (2019). Consequences of Politicians Perceptions of the News 

Media. A hostile media phenomenon approach, Journalism Studies, 20(3). 
-Schulz, A., Wirth, W. & Müller, P. (2018) .We are the people and you are fake news :a social 
identity approach to populist citizens ’false consensus and hostile media perceptions, 
Communication Research. 

 النخاة لدى العدالية االٕتاىات تشتي  عل  ليةاٞتد األحداث معاٞتة يف السالدة التحيز أدناط أتثَت عاداٟتميد  إيناس ا٠تفييب  -
  63 ع  اإلعالم لبحوث ادلصرية اجمللة اإلعالمية  التغطية عدالية أتثَت نافية إطار يف تطايقية دراسة: التغطية ىذه حنا

 (.2018اإلعالـ   كلية: القاىفة )جامعة

-Ladd, Jonathan, M. (2010) "The Neglected Power of Elite Opinion Leadership to Produce 

Antipathy toward the News Media: Evidence from a Survey Experiment." Political Behavior, 
Vol. 32, No.1. 

نالتازي    للنشف العفيب: )القاىفة  1 ط  اجلمهور ثقة واستعادة ادلهنية التحدايت اإلعالم، لوسائل العداء دمحم  عمفن اٟتميد  عاد -
2019). 



 145 -112ص / 2021-ديسمرب- (02) العدد -(04اجمللد )         اجمللة اجلزائرية لبحوث اإلعالم والرأي العام                   
 

143 
 

 .(2004ظفس   ا١تدينة:  القاىفة)   العام الرأي نظرايت شيما   الفقار  ذن. مندار اشنن ندا  -

-Vallone, R.P., Ross, L., & Lepper, M.R (1985).The hostile media phenomenon; Biased 

Perception and Perceptions of Media Bias in Coverage of the "Beirut Massacre". Journal of 
Personality and Social Psychology, Vol 49.  
-Matthes, Jorg. (2011), The Affective Underpinnings of Hostile Media Perceptions: Exploring the 

Distinct Effects of Affective and Cognitive Involvement. Communications Research, Vol. 38, 
No. 1. 
-Gunther,AC. Christen,CT. Liebhart, JL. Yun Chia,S Chih (2001), Congenial public, contrary 
press and biased estimates of the climate of opinion. Public Opinion Quarterly, Vol. 65. 
 -Golan, Guy J. & Baker, Sherry (2012) Perceptions of Media Trust and Credibility Among 

Mormon College Students, Journal of Media and Religion, Volume 11, Issue 1. 
-Christen, C. T., Kannaovakun, P., & Gunther, A. C. Hostile media perceptions: Partisan 

assessments of press and public during the 1997 UPS strike. Political Communication, Vol 19, 
2002. 
-Arceneaux, K., Johnson, M., & Murphy, C. (2012). Polarized Political Communication, 

Oppositional Media Hostility, and Selective Exposure. The Journal of Politics, 74(1). 
doi:10.1017/s002238161100123x 
-Benkler, Y.(2006) The wealth of network: How social production transforms markets and 
freedom. New Haven, London: Yale University Press. 
 -Kim, Mihee (2015). "Partisans and Controversial News Online: Comparing Perceptions of Bias 

and Credibility in News Content From Blogs and Mainstream Media." Mass Communication 
and Society 18.1. 
 -Schmitt, K., Gunther, A., & Liebhart, J.( 2004), Why partisans see mass media as biased. 
Communication Research, Vol 31.(6). 

 مج  73 ع  األساسية الرتبية كلية رللة اإلعالـ  كلية لطلاة ميدانية دراسة: اإللتًتننية العفاقية الدحافة مقفنلية ظدر  ليث ياسف  -
 .2012االساسية   الًتظية كلية: ا١تستندفية اٞتامعة  18

: ظغداد جامعة  5 ع  اإلعالمي الباحث رللة التنمية  نسا  الااق  تقييم يف دراسة: العفاؽ اإللتًتننية يف الدحافة جلي   ناد   -
 .2013اإلعالـ   كلية

-Mehrabi, D., Hassan, M. A., & Ali, M. S. S. (2009). News media credibility of the Internet and 

television. European journal of social sciences, 11(1). 

 يف اإلعالـ كلييت أساتذة عل  ميدانية دراسة: اإلنًتنت صحافة ظ  يف الارقية الدحافة إزا  األكادشنيُت إتاىات ىاد   رنا  صاحل  -
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