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 دور وسائل االعالم المحلية في تعزيز بناء السالم االجتماعي
 قيةدراسة تطبي

 ملخص البحث:

تمر فيه اليمن  البد من التركيز على التعايش وكيفية بناء النسيج   للخروج من الوضع االستثنائي  الذي
المباشر في تكوين اتجاهات الشعوب نحو  المجتمعي. ومن منطلق أهمية دور وسائل االعالم 

انه عمل على تحليل  دور وسائل االعالم  الحالية فيمختلف القضايا ، لذا تكمن أهمية البحث 

اسس التعايش المجتمعي وتعزيز بناء السالم في اليمن في ظل في خلق الوعي الجمعي وبناء 

األوضاع الراهنة التي تمر بها اليمن. انقسم  البحث الى جزئيين رئيسين: نظري وتطبيقي 

.حلل الباحث في الجزء االول مجموعة من الدراسات السابقة التي درست دور وسائل 

وذلك للتحقق من فرضيات بحثه ، بينما صمم في  تعزيز بناء السالم االجتماعياالعالم في 

الجزء الثاني استبيان لقياس دور  وسائل االعالم المحلي في تعزيز بناء السالم االجتماعي 

في اليمن كأداة اساسية لتحقيق اهداف البحث ، وباتباع المنهج التحليلي كانت ابرز نتائج 

ية المحلية في تعزيز بناء السالم البحث ان هناك  ضعف في  دور وسائل االعالم اليمن

المجتمعي. ختمت الدراسة بعدد من التوصيات التي ستعزز دور االعالم المحلي في بناء 

 التعايش و السالم المجتمعي.

 مصطلحات البحث : االعالم المحلي ، السالم االجتماعي ،عملية بناء السالم  ،تعزيز بناء السالم 
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 المقدمة
أن يتالعبوا بعقول الناس ادرون أصبح المتحكمون فيه قحيث  يلة مهمة للبناء أو الهدموس اإلعالمأصبح      

في  اإلعالملهذا تعددت الدراسات االجتماعية والنفسية حول الدور الذي يمكن أن تقوم به وسائل ، ونفسياتهم 
من الى المحلي في  اإلعالميعــد  ،وتصرفاتهم وثقافتهم متغيير اتجاهاتهوالقدرة على  ،على الجمهور التأثير

من والمنطقة، حيث تبدو رسالته الى خاصة بين أوساط المجتمع على مستوى  أهميةبكافة وسائله وقنواته ذا 
واكب العديد من المراحل التاريخية المختلفة والمتقلبة في العديد من فقد  فاعلة وملفتة في بعض خصائصه 

 .في حاالت أخرى قد يبدو محدود اإلمكاناتاال انه ، يةسياسية واالقتصادية واالجتماعاألوضاع ال
المحلية  ذاعاتوالمتمثلة بالقنوات الفضائية واإلية اإلعالمعداد الوسائط م تضاعفت أ 2015منذ عام 

ية اإلعالمادواته  لديهوالمواقع االلكترونية واستخدمت هذه األدوات وتم توظيفها في الصراعات وكانت كل طرف 
 اإلعالمان لكل طرف ما يسمى بية نفس طابع النهج الحربي، فكاإلعالمالمختلفة، ونهجت هذه الوسائل بأشكالها 

وسائطها في تعزيز منية بمختلف الى المحلية  اإلعالمناقش هذا البحث حول دور وسائل وي ي المعنو  الحربي أو
من هنا كان البد  هذا الدور. اإلعالمن يمارس أويتطرق الى المعوقات التي تحول دون  جتماعياالبناء السالم 

 اإلعالممني بدراسة الدور الذي يمكن أن يقوم به الى لقاء الضوء على هذا الجانب المهم لحياة المجتمع إمن 
 المحلي بوسائله المختلفة في تعزيز وترسيخ ثقافة بناء السالم االجتماعي بين أوساط المجتمع. 

 
صعب االستغناء عنها، ونظرا  لما يمر التي يلمسيطر على اتجاهات المجتمع ا اإلعالممن كون وسائل  نطالقا  ا

مني من أحداث وصراعات أدت إلى التأثير السلبي على كافة مناحي الحياة، وأثرت بشكل الى به المجتمع 
القول  نايمكن فانهحفاظ على كيان المجتمع وتماسكه واستقراره، للمهما   اساساملحوظ على السالم، الذي يمثل 

نه  مازال هناك عالمة اإلعالم المختلفة  إالن أانه بالرغم تعدد وسائل  في تتمحور   اليالحالبحث  أن مشكلة
 اإلعالمعلى الدور الذي تلعبه وسائل  ؟ حول ماهية دورها في خدمة  النسيج المجتمعي. لذا ركز البحث 

وسائل  أثر دور وذلك عن طريق قياس منيالى المجتمع  أفرادالمحلية في تعزيز بناء السالم االجتماعي بين 
من خالل الخمس السنوات الماضية ما الى منية في تعزيز بناء السالم االجتماعي في الى المحلية  اإلعالم

 م.2020م الى عام 2015بين عام 
 
 
 

 موضوع البحث
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منية في تعزيز بناء السالم الى المحلية  اإلعالميتمحور هذا البحث حول قياس ومعرفة أثر دور وسائل 
الدور الذي يمكن ان تقوم  أهميةمن خالل الخمس السنوات الماضية وتسليط الضوء على الى االجتماعي في 

 من.الى المحلية في تعزيز بناء السالم االجتماعي في  اإلعالمبه وسائل 

 مصطلحات ومفاهيم البحث:  
 من، وتستهدف بالدرجة الى الرسمية المختلفة التي تبث داخل  اإلعالميقصد به وسائل  المحلي: اإلعالم

مني، مثل: )اإلذاعات، الصحف، القنوات التلفزيونية، المواقع اإلخبارية الى األولى المجتمع 
 اإللكترونية.( 

 :مفهوم يقصد منه حالة التوافق والراحة التي تتوفر بين طرفين أو مجموعة أطراف  السالم االجتماعي
قيم اهم من  ( في دعوته الى السالم باعتباره 2018)مركز هردو: االنسجام ودرء العداوة بما يحقق

اإلنسانية المهمة التنمية، والثقافة، والحرية، والعدالة، والمساواة، والحفاظ على البيئة، وتطوير المرأة 
 شكاله وأنواعه. منية على المستوى الثقافي والفكري، مع نبذ العنف واإلرهاب بكافة أالى واألسرة 

 كقيمة ستخدم مصطلح السالم ي و، هو حالة الهدوء والسكينةلم الس أوالسالم : عملية بناء السالم
مناف للحرب وأعمال العنف الحاصل بين الشعوب المختلفة أو طبقات المجتمع انسانية تحمل معنى 

كالحمالت  الصراعاتفحتى في وقت السلم يدخل الناس في  الّدول المتنافسة، والمتباينة أ
 والسجاالت وتعارض اآلراء وغيرها.   االنتخابية

 السالم  التعايش المجتمعي كخطوة اساسية لبناء  دعم ومساندة ثقافةبه : يقصد تعزيز بناء السالم
 مني. الى االجتماعي في أوساط المجتمع 

 اإلعالمهي الوظائف التي تقوم بها وسيلة : الدور. 

 مشكلة البحث  
صعب االستغناء التي ي على اتجاهات المجتمعحد العوامل المؤثرة أ اإلعالممن كون وسائل  نطالقا  ا       

مني من أحداث وصراعات أدت إلى التأثير السلبي على كافة مناحي الى عنها، ونظرا  لما يمر به المجتمع 
السالم، الذي يمثل عمودا  مهما  في الحفاظ على كيان التعايش المجتمعي و  الحياة، وأثرت بشكل ملحوظ على

المحلية  في  اإلعالمجلت حول مستوى دور وسائل ت اليالحالبحث  مشكلة واستقراره فآنالمجتمع وتماسكه 
مني، ومن خالل استعراض مشكلة البحث الى المجتمع  أفرادبين  تعزيز بناء السالم خدمة النسيج المجتمعي و 

المحلية في تعزيز بناء السالم االجتماعي بين  اإلعالمالوقوف على دور وسائل هو فإن الهدف العام للبحث 
 أوساط المجتمع.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 هـــدف البحث: 
 من.الى المحلي في تعزيز بناء السالم االجتماعي في  اإلعالموسائل ر يهدف البحث الى التعرف على دو     

 فرضيات البحث  
ية المفضل متابعتها والحصول على معلومات عن قضايا السالم اإلعالمهناك عالقة بين الوسائل  -1

 االجتماعي.
 وبين أهم المصادر التي تستقي منها معلومات عن السالم.ية اإلعالمهناك عالقة بين الوسائل  -2
 المحلية وبين أهم الموضوعات المثارة في مجال السالم االجتماعي. اإلعالمهناك عالقة بين وسائل  -3
 ية وبين عرض موضوعات وقضايا السالم االجتماعي.اإلعالم بالياألسهناك عالقة بين  -4

 البحث: يةمنهج 
يعتمد هذا البحث في تحقيق أهدافه على المنهج الوصفي التحليلي، حيث إن هذا المنهج يعد أحد 
المناهج العلمية المعتمدة في جمع البيانات الالزمة للموضوع المراد دراسته حيث يقوم بوصف الظاهرة 

 االجتماعية وصفا  علميا  دقيقا . 

 مصادر المعلومات البحثية  
 مصدرين أساسين للمعلومات:لقد استخدم الباحث 

 المصادر الثانوية: 
حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للبحث إلى مصـــــــــادر البيانات الثانوية والتي تتمثل في 
الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراســـــــــــــات 

 لدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.السابقة التي تناولت موضوع ا
 
 
 

 المصادر األولية: 
لمعالجة الجوانب التحليلية لموضـــوع البحث لجأ الباحث إلى جمع البيانات األولية من خالل اســـتخدام 

عينة اســتبانة التي قام بتصــميمها  خصــيصــا لهذا الغرض، كأداة رئيســية للبحث وزعت على عدد من 
 % اناث( في محافظة عدن.40% ذكور و60) البحث
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 :    او الدراسة المكتبية الدراســـات السابقةأواًل:  
باهتمام البحوث والدراسات ذات العالقة بهذا البحث، وتوصل إلى وجود كم واسع من  الباحثتابع        

بوسائله وتقنياته المختلفة، لكنها في ذات الوقت كانت بعيدة عن المجال  اإلعالمالدراسات العلمية في مجال 
ودوره ووظيفته في  اإلعالمالذي يتمحور حوله هذا البحث، أو بمعنى أدق قلة البحوث والدراسات التي ُتعنى ب

ذلك  في هذا المجال، ومع اإلعالمالقصوى لوسائل  هميةمجال السالم االجتماعي، وذلك على الرغم من األ
 فقد وردت عدد من الدراسات القريبة أو المشابهة لموضوع هذا البحث، تمحورت أهمها فيما يلي:  

من تحليل خطابات النخب السياسية في الى والحداثة السياسية في  اإلعالم(: " 2017(دراسة النهاري 
 اإلعالمبيعة دور أهتمت الدراسة بالتعرف على ط.  منية حول قضايا الحوار الوطني"الى الفضائيات 

االتجاهات السياسية لخطابات النخب إزاء الحداثة السياسية،  من، وعلىالى في الحداثة السياسية في 
ية المستخدمة في البرامج السياسية المواكبة للحوار الوطني الشامل، اإلعالمبما في ذلك التقنيات 

ي والخطاب السياسي حول القضايا السياسية التي ناقشها مؤتمر الحوار، اإلعالموتحليل الخطاب 
ي لتحليل عينة من البرامج الحوارية السياسية المخصصة اإلعالمواستخدمت الدراسة منهج المسح 

منية الرسمية  واألهلية/الحزبية، الى لمواكبة ومناقشة قضايا الحوار الوطني الشامل في القنوات الفضائية 
 وم، وقناة المسيرة(.الى من الى من الفضائية، وقناة سهيل، وقناة الى لة في: )قناة المتمث

 وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:
أن هناك مستويين من الخطاب السياسي في عالقته بالحداثة السياسية، األول خطاب يرتبط بالصراع  -

قد لعب دورا  هاما  في كليهما،  اإلعالمالتقليد والحداثة، وأن  التقليدي، والثاني خطاب يتعلق بالصراع بين
، وفي تعزيز قيم الحداثة السياسية في مقابل التقليد حولها في إعادة إنتاج القيم التقليدية وإحياء الصراع

 السياسي.
  -سواء  للحكومة أم لألحزاب والجماعات األهلية  - اإلعالمارتبطت تلك األدوار بملكية وسائل  -

وبالمرجعيات اإليديولوجية، وبالمصالح السياسية القائمة، وبالصراع السياسي المتأثر بعوامل داخلية 
وخارجية، فيما تأكد دور الفضائيات التليفزيونية الجديدة في تعزيز قيم ومسارات الحوار الوطني الشامل 

 في مضامينها واتجاهاتها العامة.
وبالذات القنوات الفضائية التليفزيونية الجديدة دورا  هاما  في تعزيز قيم الحداثة  اإلعالمكان لوسائل  -

مقراطي من جهة، لدىمن على المدى اآلني من خالل تكريس قيم وممارسات التحول االى السياسية في 
وتكريس وتعزيز قيم الحوار الوطني وقضاياه من جهة أخرى، وعلى المدى البعيد من خالل تكريس 

 اتها في حل القضايا السياسية واالجتماعية القائمة.الى فة الحداثة السياسية ومنظومتها القيمية و ثقا
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منية نحو الى (: " دور الراديو والتليفزيون في تشكيل معارف واتجاهات النخبة (2007دراسة مطهر 
 .القضايا السياسية

ضائية العربية والراديو الدولي للقضايا الدراسة بمعرفة العالقة بين طبيعة معالجة القنوات الف اهتمت
منية لبروزها الى السياسية العربية والدولية البارزة، وأطر التناول اإلخباري لهذه القضايا وإدراك النخبة 

وتقييمها لها، وكذلك دراسة العوامل والمتغيرات التي تدعم أو تضعف تشكيل معارفهم واتجاهاتهم نحو 
والدولية محل الدراسة، واعتمدت الدراسة على منهج المسح، وكانت عينة القضايا السياسية العربية 

منية عينٌة الى الدراسة التحليلية نشرات األخبار في قناتي الجزيرة والعربية، وإذاعتي لندن وسوا، والنخبة 
 للجمهور.

 وتوصلت هذه الدارسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:
القضايا السياسية البارزة محل الدراسة باختالف أطر  لحو  عينة البحث وجود اختالفات في اتجاهات 

 المعالجة الخبرية لهذه القضايا بكل من القنوات الفضائية العربية واإلذاعات الدولية.
األطر الخبرية التي تطرحها الوسيلة التي يعتمدون عليها بدرجة كبيرة للحصول على  عينة البحثتبني 

 األخرى. اإلعالمبالقضايا السياسية البارزة مقارنة باألطر التي تطرحها وسائل  المعلومات المتعلقة
 واإلشاعاتأثناء الحمالت االنتخابية  اإلعالممني لوسائل يالاستخدامات الجمهور " (:2000) دراسة سعد

 ا" .المتحققة منه
مني أثناء الحمالت االنتخابية لوسائل الى هدفت الدراسة إلى التعرف على دوافع استخدام الجمهور 

واإلشباعات المتحققة من هذا االستخدام، واستخدم الباحث في دراسته منهج المسح لعينة من  اإلعالم
( مبحوث من مدينتي صنعاء وعدن، وتوصلت إلى عدد من النتائج، جاء منها 500الجمهور قوامها )

هي توفير الوقت والجهد في  اإلعالمتعرضها لوسائل  أن أهم األسباب التي دفعت عينة الدراسة لزيادة
الحصول على المعلومات، وأظهرت الدراسة أن المضمون الذي تتعرض له العينة يتمثل في نشرات 
األخبار، والتعليقات السياسية في كل الوسائل، كما أظهرت نتائجها أن الدوافع النفعية تفوقت من حيث 

أمن البالد، والتعرف على األحداث الجارية، وأما الدوافع األكثر شدة الشدة على دوافع االطمئنان على 
    فهي التفاعل مع المجتمع وقضاياه، وتمضية الوقت.

 . في تعزيز السلم األهلي في المجتمع الفلسطيني اإلعالمدور (: 2007دراسة أبو شنب )
 السلم األهلي في المجتمع يعد هذا البحث من البحوث الوصفية، ويهدف إلى معرفة معوقات ومهددات

ومن نتائج الدراسة: أن مهددات السلم األهلي هي: غياب السلطة القضائية والقانون،  ،الفلسطيني
الفلسطينية، تنازع السلطة بين الرئاسة والحكومة،  ضعف السلطة الفلسطينية في السيطرة على المناطق
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أن إعالم الفصائل الفلسطينية لم يهتم  ؛ كمايةنلدياتداخل الصالحيات بين األجهزة األمنية، والعصبية 
 حماس وإعالم حركة فتح. وباألخص إعالمفي تعزيز السلم األهلي، 

وقد تبلورت مشكلته في  ،2011في تشكيل النخب السياسية بعد  اإلعالم: " دور (2016)محمد   بحث
، والتعرف على دور  2011في تشكيل النخب السياسية بعد  اإلعالمتساؤل مفاده: ما مدى تأثير 

في  اإلعالمالرسمي والخاص في تشكيل النخب السياسية، كما أوضحت نتائج  البحث دور  اإلعالم
إمكانية تشكيل نخب سياسية شابة تعمل على االستقرار داخل المجتمع، بعيدا  عن االنقسام والتشرذم 

  1الرسمي. ياإلعالمالذي يقوم به الخطاب 
دور الشباب في صناعة السالم المستدام، هدفت هذه الدراسة للتعرف على  :م(2010دراسة المحيسين ) 

 دور الشباب األردني في صناعة السالم المستدام وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج اهمها:
مؤهل لهذا الدور وذلك من ان بناء المجتمعات والمشاركة في حمايتها يقع على كاهل الشباب ال  -

خالل االسهام المباشر في ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية والتواصل مع االجيال السابقة لالستفادة من 
تجاربهم وخبراتهم العملية والميدانية التي اكتسبوها عبر السنيين في تحريك عجلة المجتمع وتنمية 

  .مجاالته المختلفة
أن االمم تنهض بهمم شبابها فهم صناع السالم المستدام وهم في نفس الوقت فرسان فسواعدهم الفتية 
تشيد المصانع والمزارع والطرقات واالنفاق والجسور ودور العبادة والثقافة فهم صمام االمان للسالم 

وهم المستقبل بكل  امة تنشد االمن والحرية والتقدم والرفعة فهم يملكون الحاضر يكل مقوماته ألية
مومة لهذا فعلى الدولة بكافة هيئاتها لدىتطلعاته وهم روح االمة واملها في النهوض والتقدم وا

ومؤسساتها رعاية هذه الفئة وتوفير عناصر االمن االنساني للشباب من عمل وصحة وتعليم 
 بكل اقتدار وتفاٍن. وتدريب ومهارات حياتية حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم وتحمل المسؤولية 

دور الشباب في بناء السالم االجتماعي في المجتمعات العربية" وقد هدفت : "م(2017الحجلي ) دراسة
لتعرف على دور الشباب العربي في بناء السالم االجتماعي وقد توصلت الدراسة الى ا هذه الدراسة 

هيمنا في معظم البلدان النامية خاصة في إلى العديد من النتائج أهما :أن ثقافة السالح اتخذت مركزا م
منطقة الشرق االوسط مما يهدد مستقبل الشباب الذين يستحقون حياة سلمية ونوعية أفضل للحياة، مما 
يحتم خلق ثقافة السالم والبيئة الحرة لحل النزاعات هذا هو المجال الذي يمكن للشباب أن يلعب فيه 

د الى عن طريق تغيير مواقفهم تجاه الناس والتق” التغيير” فة دورا هاما وهو بالنسبة لهم تعزيز ثقا

                                                           
 م. 2018يونيو، مجلة الدراسات اإلعالمية، العدد األول،  30وحتى  2011طه محمد، دور اإلعالم في تشكيل النخب السياسية بعد  كيار  1



2020-10-20(                                                      1تنمية واعمار                              العدد )             

9 
 

العيش معا وأن يكونوا مسؤولين  أهميةن والمعتقد، وأن يجمعوا ما بين حماسهم وصبرهم وإدراك لدىوا
 . عن الدفاع عن حدود السلم واألعنف

 بمراجعة الدراسات السابقة تبين ما يلي:

في تغيير وتشكيل وتكوين وصنع آراء  اإلعالمالدور الذي تمارسه وسائل  أهميةأظهرت هذه الدراسات  .1
 اتجاه القضايا االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية وغيرها. فرادواتجاهات األ

الفضائي أوال  ثم اإلذاعي ثم الصحفي في التنمية الثقافية والسياسية وتثقيف  اإلعالمالدراسات دور  أكدت .2
 باإلضافة إلى تأثيرها في جميع نواحي اإلنسان مثل قيمه وذوقه ومثله واتجاهاته وأخالقياته. ،الجماهير

أن هذه الدراسات عالجت العديد من القضايا معتمدة على أداتي االستبيان وتحليل المضمون ودراسة  .3
 الجمهور والقائم باالتصال.

التيارات الفكرية والثقافية تجاه العديد من عكست الدراسات السابقة طبيعة الصراع واالنقسامات بين  .4
 المشكالت المجتمعية.

نحو القضايا السياسية البارزة محل الدراسة باختالف أطر  عينة البحثفي اتجاهات  اختالفاتوجود  .5
 المعالجة الخبرية لهذه القضايا بكل من القنوات الفضائية العربية واإلذاعات الدولية.

الخبرية التي تطرحها الوسيلة التي يعتمدون عليها بدرجة كبيرة للحصول على  األطر عينة البحثتبني  .6
 األخرى  اإلعالمالمعلومات المتعلقة بالقضايا السياسية البارزة مقارنة باألطر التي تطرحها وسائل 

من. وبناء الى المحلي في تعزيز بناء السالم االجتماعي في  اإلعالمال توجد دراسات تناولت دور  .7
 األولى في تناول قضية جديدة. االبحاث من  اليالحيعد البحث  عليه

 
 

  االستفادة من الدراسات السابقة:
في تعزيز  اإلعالمسيتم االستفادة من اإلطار النظري للدراسات السابقة وخاصة فيما يتعلق بالتعرف على دور 

في بناء عملية السالم، كما تم االستفادة من المنهج المستخدم في تلك  اإلعالمبناء السالم وكيف يشارك 
 الدراسات وكذلك االستفادة من النتائج والتوصيات.

 الدراسة الميدانية 

 مجتمع البحث:   
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منية بعد العاصمة صنعاء، ولما الى محافظة عدن، كونها من أهم المحافظات مجتمع البحث هم سكان    
 منية المختلفة. الى المجتمع بها من غالبية المناطق  أفراديميزها من كثافة سكانية، وتنوع 

 :البحثعينة  
مبحوث تم اختيارهم عشوائيا في محافظة عدن، وقام الباحث بتوزيع عينة  110من  البحثتتكون عينة 

استبانة الختبار االتساق الداخلي االستبانة وأيضا لقياس ثبات االستبانة، وبعد التأكد  23استطالعية حجمها 
ستبانة ا 110وتم الحصول على  البحثاستبانة على عينة  150من صدق وسالمة االستبانة لالختبار تم توزيع 

 .%73بلغت بنسبة استرداد 

 :)االستبانة(البحث وصف أداة   
المحلي في تعزيز بناء السالم االجتماعي في  اإلعالمقام الباحث ببناء اداة البحث وهي االستبانة بعنوان "دور 

 "من محافظة عدنالى 
 وتتكون االستبانة من قسمين رئيسين:

 (: أ. القسم األول )خصائص مجتمع عينة البحث
تناول هذا القسم معلومات عامة عن المبحوث حيث احتوى على أربعة متغيرات تمثلت ب )النوع، العمر، 

 المحلية(.  اإلعالموالمستوى التعليمي، والمهنة، ومدى متابعة المبحوث لوسائل 
 
 

 ب. القسم الثاني )تساؤالت االستبيان(
محاور رئيسية وهي كما  5ضمن ت توزع 35واحتوى هذا القسم على جميع المتغيرات التابعة والبالغ عددها 

 : اليالتفي الجدول 
 وعدد المتغيرات التابعة في كل محور البحث : مسميات محاور أداة  1جدول 

رقم 
 المحور

 دور مؤسسات التمويل األصغر
التابعة عدد المتغيرات 
 للمحاور

1 
ية التي تفضل متابعتها للحصول على معلومات عن اإلعالمالوسائل 

 قضايا السالم االجتماعي
6 

 8 أهم المصادر التي تستقي منها معلوماتك عن السالم االجتماعي 2

3 
المحلية في مجال السالم  اإلعالمأهم الموضوعات التي تثيرها وسائل 

 االجتماعي
7 

4 
ية التي يتم من خاللها عرض موضوعات وقضايا اإلعالم اليب األس

 السالم االجتماعي
8 
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رقم 
 المحور

 دور مؤسسات التمويل األصغر
التابعة عدد المتغيرات 
 للمحاور

5 
من القيام بدوره في بناء  اإلعالمكيفية التغلب على العوامل التي تعيق 
 السالم

6 

 35  الياإلجم #

المحلية في بناء السالم االجتماعي  اإلعالمتناولت دور وسائل  البحثحيث نالحظ من الجدول أعاله ان أداة 
ية المفضلة من اجل الحصول على معلومات عن قضايا السالم االجتماعي، اإلعالممن خمسة جوانب )الوسائل 

لموضوعات السالم  اإلعالمية كمصدر معلوماتي عن السالم االجتماعي، تغطية وسائل اإلعالمالوسائل 
ي موضوعات السالم االجتماعي، وسائل التغلب على العوامل التي ية التي تغطاإلعالم بالياألساالجتماعي، 

من القيام بدوره في بناء السالم االجتماعي( وكل جانب من هذه الجوانب احتوى على عدد من  اإلعالمتعيق 
واختبار  البحثالمتغيرات التابعة والتي تعتبر مؤشرات لقياس هذا الدور ودالالتها في اإلجابة على تساؤالت 

 ضياتها.فر 
 عينة البحثوقد تم استخدام مقياس ليكرت الرباعي في المحور األول وحتى المحور الرابع لقياس استجابة 

لفقرات االستبيان )المتغيرات التابعة(، اما المحور الخامس فتم استخدام االستجابة "نعم" او "ال" كما هو موضح 
 : اليالتبالجدول 

 البحثالمستخدم في محاور  عينة البحثاستجابة  وصف درجات: 2جدول 

 1المحور 
 )ليكرت الرباعي(

 4وحتى المحور  2المحور 
 )ليكرت الرباعي(

 5المحور 

وصف 
 االستجابة

 الدرجة
وصف 
 االستجابة

 الدرجة
وصف 
 االستجابة

 الدرجة

غير موافق 
 بشدة

 1 نعم 0 أبدا   0

 0 ال 1 نادرا   1 غير موافق

   2 غالبا 2 موافق

   3 دائما 3 موافق بشدة

لالستجابة "غير موافق بشدة " او االستجابة "أبدا "  (0) استخدم الباحث الدرجةفيما يتعلق بمقياس ليكرت فقد 
% 25% وهو يتناسب مع هذه االستجابة، بدل الوزن النسبي 0وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه الحالة هو 

 (.1هذه االستجابة بالدرجة )في حال تم التعبير عن 

 اإلحصائية المستخدمة في البحث: اليب . األس9.4
 Statistical Package for theقام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 

Social Sciences  (SPSS) ليكرت ، واستخدم االختبارات اإلحصائية الالمعلمية، وذلك بسبب أن مقياس
 :اليةهو مقياس ترتيبي وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية الت
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النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي: يستخدم هذا األمر  .أ
 .البحثبشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصف عينة 

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) .ب

( لقياس درجة االرتباط. Spearman Correlation Coefficientمعامل ارتباط سبيرمان ) .ت
 .يستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة بين المتغيرات في حالة البيانات الالمعلمية

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة Sign Testاختبار اإلشارة ) .ث
 أم ال. (1.5)الحياد وهي 
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 صدق االستبيان:  
يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق  

 االستبانة بطريقتين:

 صدق المحكمين:  
متخصصين في تخصصات إنسانية  10مجموعة من المحكمين تألفت من عرض الباحث االستبانة على 

مختلفة وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، 
 انظر الملحق المرفق. -وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 

 صدق المقياس:

 Internal Validityاالتساق الداخلي  
ة هذه الى يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المحور الذي تنتمي 

الفقرة او المتغيرات التابعة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت 
والدرجة الكلية للمحور نفسه، وهنا سوف نحتسب االتساق االرتباط بين كل فقرة من فقرات محاور االستبانة 

 الداخلي حسب كل محور من محاور االستبيان

ية المفضل متابعتها من اجل الحصول اإلعالمأ. االتساق الداخلي لفقرات وعناصر المحور األول )الوسائل 
 على معلومات عن قضايا السالم(

لالرتباط بين فقرات او متغيرات المحور األول الخاص بالوسائل  الجدول أدنى يحتوي على نتائج اختبار سبيرمان
ية المفضل متابعتها من اجل الحصول على معلومات عن قضايا السالم االجتماعي مع الدرجة الكلية اإلعالم

( عند مستوى المعنوية Sig. = 0.000للمحور وهنا نالحظ أن جميع المتغيرات او الفقرات ذات داللة إحصائية )
0.01 =α وبذلك يعتبر هذا المحور )المحور األول( صادق لما وضع لقياسه 

 : معامل االرتباط سبيرمان بين الدرجة الكلية للمحور االول وبين كل فقرة من فقراته  3جدول 

# 
 فقرات المحور األول

متابعتها من الحصول على معلومات  ية المفضلاإلعالمالوسائل )

 (عن قضايا السالم

معامل 

سبيرمان 

 لالرتباط

الداللة 

 اإلحصائية

 0.000 .481** القنوات التلفزيونية 1

 0.000 .863** اإلذاعات 2

 0.000 .767** الصحف والمجالت 3

 0.000 .674** المواقع االلكترونية 4

 0.000 .860** يةاإلعالمالملصقات والنشرات  5
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 0.000 .823** (عبر الشوارع والطرقات. ) اللوحات اإلعالنية 6

 .0.01االرتباط دال احصائيا عند مستوى المعنوية  **
 

أهم المصادر التي تستقي منها معلوماتك عن ب. االتساق الداخلي لفقرات وعناصر المحور الثاني )
 (السالم االجتماعي

أهم الجدول أدنى يحتوي على نتائج اختبار سبيرمان لالرتباط بين فقرات او متغيرات المحور الثاني الخاص ب
مع الدرجة الكلية للمحور وهنا نالحظ أن جميع  المصادر التي تستقي منها معلوماتك عن السالم االجتماعي

وبذلك يعتبر المحور الثاني صادق  α= 0.01( عند مستوى المعنوية Sig. = 0.000الفقرات ذات داللة إحصائية )
 .لما وضع لقياسه

 هوبين كل فقرة من فقرات الثانيمعامل االرتباط سبيرمان بين الدرجة الكلية للمحور :  4جدول 

# 
 فقرات المحور الثاني

 (أهم المصادر التي تستقي منها معلوماتك عن السالم االجتماعي)

معامل 

سبيرمان 

 لالرتباط

الداللة 

 اإلحصائية

 0.000 .849** الصحف والمجالت 1

 0.000 .799** المنشورات والملصقات 2

 0.000 .764** االذاعات الرسمية والخاصة  3

 0.000 .866** منية الى القنوات التلفزيونية   4

 0.000 .829** المواقع اإللكترونية  5

 0.000 .780** المنظمات اإلنسانية 6

 0.000 .706** األفالم الوثائقية  7

 0.000 .739** الفيسبوك 8

 .0.01االرتباط دال احصائيا عند مستوى المعنوية  **

المحلية  اإلعالمأهم الموضوعات التي تثيرها وسائل االتساق الداخلي لفقرات وعناصر المحور الثالث )ت. 
 (في مجال السالم االجتماعي

أهم الموضوعات الجدول أدنى يحتوي على نتائج اختبار سبيرمان لالرتباط بين فقرات المحور الثالث الخاص ب
الدرجة الكلية للمحور الثالث وهنا نالحظ  مع المحلية في مجال السالم االجتماعي اإلعالمالتي تثيرها وسائل 

وبذلك يعتبر المحور  α= 0.05لمعنوية أن جميع الفقرات او المتغيرات ذات داللة إحصائية عند مستوى ا
 الثالث صادق لما وضع لقياسه

 فقراتهوبين كل فقرة من  الثالثمعامل االرتباط سبيرمان بين الدرجة الكلية للمحور : 5جدول 

# 
 فقرات المحور الثالث

المحلية في  اإلعالمأهم الموضوعات التي تثيرها وسائل )

 (مجال السالم االجتماعي

معامل سبيرمان 

 لالرتباط
الداللة 

 اإلحصائية

 0.042 .196* السالم االجتماعي في حياة الشعوب أهمية  1



2020-10-20(                                                      1تنمية واعمار                              العدد )             

15 
 

# 
 فقرات المحور الثالث

المحلية في  اإلعالمأهم الموضوعات التي تثيرها وسائل )

 (مجال السالم االجتماعي

معامل سبيرمان 

 لالرتباط
الداللة 

 اإلحصائية

 0.000 .834** التركيز على محاربة العنف واإلرهاب  2

 0.000 .718** (األمن –الحرية  –العدالة االجتماعية  –المساواة  3

 0.000 .801** . معلومات عامة عن السالم والتعايش السلمي 4

 0.000 .815** . الحرص على حقوق المرأة والطفل   5

 0.000 .816** من الى الدعوة إلنهاء الصراع في  6

 0.000 .766**  المجتمع أفرادالحث علي تجنب الكراهية والعداوة بين  7

 .0.05االرتباط دال احصائيا عند مستوى المعنوية  * ،0.01االرتباط دال احصائيا عند مستوى المعنوية  **

ية التي يتم من خاللها عرض اإلعالم يبالاالسث. االتساق الداخلي لفقرات وعناصر المحور الرابع )
 .(موضوعات وقضايا السالم االجتماعي

المحور الرابع الخاص او متغيرات سبيرمان لالرتباط بين فقرات الجدول أدنى يحتوي على نتائج اختبار 
ية التي يتم من خاللها عرض موضوعات وقضايا السالم االجتماعي بالدرجة الكلية للمحور اإلعالم اليب باألس

وبذلك يعتبر  α= 0.01( عند مستوى المعنوية Sig. = 0.000وهنا نالحظ أن جميع الفقرات ذات داللة إحصائية )
 المحور الرابع صادق لما وضع لقياسه

 هكل فقرة من فقرات مع الرابعمعامل االرتباط سبيرمان بين الدرجة الكلية للمحور : 6جدول 

# 
 فقرات المحور الرابع

ية التي يتم من خاللها عرض اإلعالم اليباألس)

 (موضوعات وقضايا السالم االجتماعي

معامل سبيرمان 

 لالرتباط
الداللة 

 اإلحصائية

 0.000 .763** الحوار والمقابالت  1

 0.000 .683** األخبار  2

 0.000 .746** األفالم الوثائقية  3

 0.000 .856** الرسوم الكارتونية   4

 0.000 .745** األغنية  5

 0.000 .790** الدراما  6

 0.000 .765** الفالشات اإلعالنية  7

 0.000 .807** التحقيقات التلفزيونية والصحفية  8

 .0.01االرتباط دال احصائيا عند مستوى المعنوية  **

 Structure Validity البنائيالصدق   
الى يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة التي تقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول 

كل مجال )محور( من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات )المتغيرات التابعة(  ها، ويبين مدى ارتباط
 االستبانة.
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( عند Sig. = 0.000يبين الجدول أدنى أن جميع معامالت االرتباط لجميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا  )
 وبذلك يعتبر جميع مجاالت )محاور( االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه. α= 0.01مستوي معنوية
 محور من محاور االستبانة مع الدرجة الكلية للمحاور )لالستبانة(معامل االرتباط سبيرمان بين كل :  7جدول 

 محاور االستبيان #
معامل 

سبيرمان 

 لالرتباط

الداللة 

 اإلحصائية

1 
ية التي تفضل متابعتها للحصول على معلومات عن اإلعالمالوسائل 

 قضايا السالم االجتماعي
**812. 0.000 

 0.000 .794** أهم المصادر التي تستقي منها معلوماتك عن السالم االجتماعي 2

3 
المحلية في مجال السالم  اإلعالمأهم الموضوعات التي تثيرها وسائل 

 االجتماعي
**348. 0.000 

4 
ية التي يتم من خاللها عرض موضوعات وقضايا اإلعالمب الى االس

 السالم االجتماعي
**883. 0.000 

 .0.01االرتباط دال احصائيا عند مستوى المعنوية  **

 : Reliabilityثبات االستبانة   
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة تحت 
نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها 

 العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة. أفرادبشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على 
من خالل احتساب معامل ألفا كرونباخ حيث تتراوح قيمة المعامل  البحثوقد تحقق الباحث من ثبات استبانة 

( حيث الرقم صفر يشير ان االستبانة غير مستقرة تماما والرقم واحد يشير الى ان االستبانة مستقرة 1,0ما بين )
الصطالح علميا  بالحكم على استقرار وثبات االستبانة عندما تكون قيمة معامل الفا كرونباخ تماما ، وقد تم ا

يحتوي على نتائج قيم معامل الفا كرونباخ حسب كل مجال من   التالي% والجدول 60او  0.6أكبر من 
 مجاالت االستبانة كما يلي:

 لقياس الثبات لكل من محاور االستبانة وقياس ثبات االستبانة بشكل عام: قيم معامل الفا كرونباخ  8جدول 

 االستقرار والثبات %معامل ألفا كرونباخ  المجال او المحور م 

1 
ية التي تفضل متابعتها اإلعالمالوسائل 

للحصول على معلومات عن قضايا السالم 

 . االجتماعي
 مستقر وثابت 90 %

2 
تستقي منها معلوماتك عن  أهم المصادر التي

 . السالم االجتماعي
 مستقر وثابت %  94

3 
 اإلعالمأهم الموضوعات التي تثيرها وسائل 

 . المحلية في مجال السالم االجتماعي
 مستقر وثابت %  85

4 
ية التي يتم من خاللها عرض اإلعالم اليباألس

 . موضوعات وقضايا السالم االجتماعي
 مستقر وثابت % 95 

 مستقر وثابت 70 % مجاالت االستبانة جميع
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لكل مجال، وكذلك  %60واضح من النتائج في الجدول اعلى أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة أكبر من 
% وهذا يعنى أن معامل الثبات 60كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات االستبانة أيضا أكبر من 

 فإن االستبانة الموجودة في الملحق قابلة للتوزيع.  اليوبالتمرتفع، 
وبذلك يكون الباحث قد تأكد من االتساق الداخلي والصدق البنائي والثبات الستبانة الدراسة مما يجعله على 

 ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
 

 نتائج البحث الميداني استعراض   

 البحث خصائص مجتمع  
االشكال أدنى توضح خصائص المجتمع المبحوث من حيث النوع والعمر 

 عينة البحثوالمستوى التعليمي والمهنة وأيضا من حيث مدى متابعة 
 المحلية.  اإلعالملوسائل 

 66% بعدد 60مبحوث، الذكور يمثلون  110 البحثحجم مجتمع  يبلغ
 مبحوثة 44% بعدد 40مبحوث، واالناث يمثلن 

 

حجم العينة،   إجمالي% من 39سنة( المرتبة األولى بنسبة  30ذوي الفئة العمرية )اقل من  عينة البحثمثل 
سنة الى اقل  30ذوي الفئة العمرية )من  عينة البحثومثل 

حجم   إجمالي% من 24سنة( المرتبة الثاني بنسبة  40من 
سنة  40ذوي الفئة العمرية )من  عينة البحثالعينة، ومثل 
% من 23سنة( المرتبة الثالثة بنسبة  50الى اقل من 

ي الفئة العمرية ذو  عينة البحثحجم العينة، ومثل   إجمالي
  إجمالي% من 14سنة( المرتبة الرابعة بنسبة  50)أكثر من 

 حجم العينة
 

ذكر
66
60%

اناث
44
40%

 المجتمع المبحوث من حيث النوع: 1شكل 

30اقل من 
سنة
39%

سنة  30من 
40الى  اقل 
سنة
24%

الى 40من 
50اقل من 

23%

50اكثر  
سنة
14%

 : العينة المبحوثة حسب العمر 2شكل 
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م لديهالمستهدفين الذين  عينة البحثالمجتمع المبحوث من حيث الحالة التعليمية فقد بلغ نسبة  أما خصائص
حجم العينة، وبلغ   إجمالي% من 45جامعي 

م مؤهل دبلوم لديهالذين  عينة البحثنسبة 
حجم العينة، وبلغ نسبة   إجمالي% من 24

م مؤهل فوق الجامعي لديهالذين  عينة البحث
حجم   إجمالي% من 19)دراسات عليا( 

م لديهالذين  عينة البحثالعينة، وبلغ نسبة 
حجم   إجمالي% من 12مؤهل ثانوية عامة 

 العينة.
حسب المهنة الى ثالثة  عينة البحثولقد توزع 

م لديهالذين  عينة البحثمجموعات حيث بلغ نسبة 
اعمال رسمية )موظفين في قطاع حكومي او قطاع 

حجم   إجمالي% من 39خاص وبرواتب منتظمة( 
م مهن حرة لديهالذين  عينة البحثالعينة، وبلغ نسبة 

)اعمال خاصة او مهن حرفية او يعملون باألجر 
حجم العينة، بينما   إجمالي% من 35ومي( الى 

م مهنة لديهالذي ال توجد  عينة البحثبلغ نسبة 
 حجم.  إجمالي% من 25)عاطلين عن العمل( 

 

 البحثيوضح مدى متابعة مجتمع   التاليالشكل 
حجم   إجمالي% من 47المحلية حيث  اإلعالملوسائل 

% 35ية المحلية بشكل دائم، اإلعالمالعينة يتابع الوسائل 
حجم العينة يتابعها في اغلب األحيان بينما   إجماليمن 
 اإلعالمحجم العينة يتابع وسائل   إجمالي% من 14

حجم العينة ال يتابع   إجمالي% من 4المحلية بشكل نادر، 
 المحلية اطالقا . اإلعالموسائل 

 

12%

24%

45%

19%

ثانوي

دبلوم

جامعي

دراسات عليا

 : تمثيل المجتمع المبحوث حسب المؤهل العلمي 3شكل 

39%
35%

25%

بدون عملعمل حرعمل رسمي

 : توزع مجتمع الدراسة حسب المهنة4شكل 

4%

14%

35%

47%

ابدا نادرا غالبا دائما

 متابعة مجتمع الدراسة لوسائل االعالم المحلية : مدى5شكل 
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 عينة البحثوقياس استجابة  البحثاختبار فرضيات  

 من درجة الحياد. عينة البحثأ. عملية قياس استجابة 
-One Sample Tوهنا سوف يتم استخدام اختبار تي )( 1.5كما ذكرنا سابقا ان درجة الحياد هي ) 

test نا فرضيتان لدى( ولذلك لمعرفة درجة االستجابة فيما إذا وصلت الى درجة الحياد ووفقا لهذا االختبار سيكون
 )الفرضية الصفرية، الفرضية البديلة(

 :1.5متوسط درجة االستجابة يساوي  الفرضية الصفرية. 
 :1.5درجة االستجابة ال يساوي متوسط  الفرضية البديلة. 

0.05أكبر من مستوى الداللة  value)-Sig.(Pإذا كانت    حسب نتائج برنامج(SPSS فإنه ال يمكن )
العينة ال يختلف جوهريا  عن درجة الحياد  أفرادرفض الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة متوسط آراء 

0.05أقل من مستوى الداللة  value)-Sig.(P، أما إذا كانت 1.5وهى    فيتم رفض الفرضية الصفرية
العينة يختلف جوهريا  عن درجة الحياد، وفي هذه الحالة  أفرادوقبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط آراء 

يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة الحياد، وذلك من خالل قيمة 
( أم اذا 1.5تزيد عند درجة الحياد ) عينة البحثاالختبار فإذا كانت اإلشارة موجبة فمعناه أن متوسط استجابة 

 (.1.5تقل عند درجة الحياد ) عينة البحثسالبة فمعناه ان متوسط استجابة كانت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب. وصف استجابة المبحوثات باستخدام فترات ليكرت.
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وحتى الرقم ثالثة وإليجاد  0من الرقم  عينة البحثاستخدم الباحث مقياس ليكرت الرباعي وتم وصف استجابة 
الرباعي ينبغي تقسيم مدى االستجابة في ليكرت الرباعي الى خمسة فترات  منطقة الحياد ضمن مقياس ليكرت

 .عينة البحثيوضح هذه الفترات حيث تعتبر الفترة المتوسطة الى فترة الحياد الستجابة   اليالتوالجدول 

 البحث: فترات مقياس ليكرت وفق نقاط المقياس المستخدم في  9جدول 

نقاط مقياس 
 ليكرت

 بالدرجة طول الفترة
طول الفترة بالنسبة 

 المئوية
 الوصف

0 - 3 

 ابدا ال أوافق بشدة 19.9% - 0% 0.59 - 0

 نادرا ال أوافق 39.9% - 20% 1.19 - 0.60

 محايد محايد 59.9% - 40% 1.79 - 1.20

 غالبا أوافق 79.9% - 60% 2.39 - 1.80

 دائما أوافق بشدة 100% - 80% 3.00 - 2.40

في الجدول السابق تم توزيع نقاط مقياس ليكرت الرباعي ضمن خمس فترات وذلك من اجل احتساب استجابة 
 : اليالتبشكل دقيق على النحو  عينة البحث

  ( 0.00 – 0.59ألي فقرة من فقرات االستبيان تقع ضمن الفترة ) عينة البحثكانت متوسط استجابة إذا
فتصـــنف االســـتجابة العامة للعينة على مســـتوى %( 0% - 19.0النســـبية تقع ضـــمن الفترة ) هميةأو األ

 .ا "ابداو " "ال أوافق بشدةالفقرة ب "

  ( 0.60 – 1.19ألي فقرة من فقرات االستبيان تقع ضمن الفترة ) عينة البحثإذا كانت متوسط استجابة
فتصــنف االســتجابة العامة للعينة على مســتوى %( 20% - 39.9النســبية تقع ضــمن الفترة ) هميةأو األ

 ."نادراً او " "ال أوافقالفقرة ب "

  ( 1.20 – 1.79ألي فقرة من فقرات االستبيان تقع ضمن الفترة ) عينة البحثإذا كانت متوسط استجابة
فتصــنف االســتجابة العامة للعينة على مســتوى %( 40% - 59.9النســبية تقع ضــمن الفترة ) هميةأو األ

 ".محايدالفقرة ب "

  ( 1.80 – 2.39ألي فقرة من فقرات االستبيان تقع ضمن الفترة ) عينة البحثإذا كانت متوسط استجابة
فتصـــــــنف االســـــــتجابة العامة للعينة على %( 60% - 79.9النســـــــبية تقع ضـــــــمن الفترة ) هميةاأل إذا أو

 ".غالباً " او "موافقمستوى الفقرة ب "

  ( 2.40 – 3.00ألي فقرة من فقرات االستبيان تقع ضمن الفترة ) عينة البحثإذا كانت متوسط استجابة
فتصـــنف االســـتجابة العامة للعينة على مســـتوى %( 80% - 100النســـبية تقع ضـــمن الفترة ) هميةأو األ

 ".دائماً " او "موافق بشدةالفقرة ب "

  عينة البحثج. قياس استجابة 
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عينة في هذا الجزء سيتم تنفيذ العمليات في الفقرتين السابقتين )أ، ب( وذلك من اجل وصف اتجاه استجابة 
 وتحديد هذه االستجابة بوضوح عبر مرحلتين: البحث

 .باستخدام اختبار االشارة (1.5عن درجة الحياد ) عينة البحثالمرحلة األولى: معرفة توزع متوسط استجابة 
 النسبية. هميةباستخدام األ عينة البحثالمرحلة الثانية: قياس ووصف استجابة 

فنحن بحاجة الى استعراض نتائج فقرات كل محور من حيث التكرارات والنسب المئوية والمتوسط   وبالتالي
 النسبية وقيمة اختبار تي للعينة الواحدة )اختبار اإلشارة( هميةواأل
 

 

ية التي تفضل متابعتها للحصول على معلومات عن قضايا السالم اإلعالمالوسائل . أوال: 10.2.1
 .)المحور االول( االجتماعي

 النسبية للمحور األول وعناصره همية( ومتوسط االستجابة واأل1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )t: اختبار ) 10جدول 

 المعيار الفقرة #

 درجة االستجابة

  جمالياإل
متوسط ال

 الحسابي

 هميةاأل
 النسبية

قيمة 
اختبار تي 

(t) 

 مستوى
 المعنوية

االستجابة 
العامة 
 المستنتجة

ال اوافق 
 بشدة

 أوافق أوافقال 
أوافق 
 بشدة

1 
القنوات 
 التلفزيونية

 85 54 11 11 9 التكرار
 أوافق 0.000 6.934 76% 2.294

% 10.6 12.9 12.9 63.5 100.0 

 اإلذاعات 2
 74 19 8 12 35 التكرار

 أوافق ال 0.020 2.384- 38% 1.149
% 47.3 16.2 10.8 25.7 100.0 

3 
الصحف 
 والمجالت

 68 13 9 9 37 التكرار
 ال أوافق 0.001 3.611- 32% 0.971

% 54.4 13.2 13.2 19.1 100.0 

4 
المواقع 

 االلكترونية

 99 42 27 7 23 التكرار
 أوافق 0.002 3.240 63% 1.889

% 23.2 7.1 27.3 42.4 100.0 

 ال أوافق 0.000 4.924- %36 1.091 االستجابة الكلية للمحور

 : اليالتمن الجدول اعلى نالحظ 
( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة األولى نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )

0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.000تساوي )   لذلك تعتبر هذه
0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "  اليوبالت 

توسط درجة االستجابة ال بأن م " ونقبل الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي أن م
وهي قيمة موجبة  (t= 6.934وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي ) "،1.5 يساوي 

"، ولتحديد االستجابة أوافق او أوافق بشدةومنها نستنج ان درجة االستجابة تزيد عن درجة الحياد أما "
وبالعودة الى جدول  %76النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت نحو  هميةالفعلية للفقرة فإننا سنستخدم األ

"، أوافق( وهي حدود فترة االستجابة "%60 - %79.9فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )
 ."أوافق"يمكننا القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت   اليوبالت
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( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )t)من الفقرة الثانية نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع 
0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.020تساوي )   لذلك تعتبر هذه

0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "  اليوبالت 
توسط درجة االستجابة ال بأن م ونقبل الفرض البديل القائل " "1.5ي توسط درجة االستجابة يساوأن م

وهي قيمة سالبة   (t= -2.384"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )1.5 يساوي 
، ولتحديد ال أوافق بشدة"" او "ال أوافقالحياد أما " ومنها نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة

% وبالعودة الى 38النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت نحو  هميةاالستجابة الفعلية للفقرة فإننا سنستخدم األ
( وهي تخص حدود فترة االستجابة %20 - %39.9جدول فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )

ال يمكننا القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت "  اليوبالت، "ال أوافق"
 ".أوافق

( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة الثالثة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )
0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.001تساوي )   لذلك تعتبر هذه

0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "  اليوبالت 
توسط درجة االستجابة ال بأن م ونقبل الفرض البديل القائل " "1.5ي توسط درجة االستجابة يساوأن م

وهي قيمة سالبة   (t= -3.611نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )"، وكما 1.5 يساوي 
، ولتحديد ال أوافق بشدة"" او "ال أوافقومنها نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما "

ى وبالعودة ال %32النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت نحو  هميةاالستجابة الفعلية للفقرة فإننا سنستخدم األ
( وهي تخص حدود فترة االستجابة %20 - %39.9جدول فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )

ال يمكننا القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المستهدفة كانت "  اليوبالت، "ال أوافق"
 ".أوافق

( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة الرابعة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )
0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.002تساوي )   لذلك تعتبر هذه

0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "  اليوبالت 
توسط درجة االستجابة ال بأن م ونقبل الفرض البديل القائل " "1.5ي توسط درجة االستجابة يساوأن م

وهي قيمة موجبة   (t= 3.240"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )1.5 يساوي 
، ولتحديد االستجابة أوافق بشدة"" او "أوافقالحياد أما " ومنها نستنج ان درجة االستجابة تزيد عن درجة

% وبالعودة الى جدول 63النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت نحو  هميةالفعلية للفقرة فإننا سنستخدم األ
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( وهي تخص حدود فترة االستجابة %60 - %79.9فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )
 ".أوافقيمكننا القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت "  وبالتالي، "أوافق"

( للعينة tمن الدرجة الكلية للمحور )لجميع فقرات المحور( نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )
داللة وهذه القيمة اقل من مستوى ال (Sig.= 0.000( تساوي )1.5الواحدة حول درجة الحياد )

0.05اإلحصائية   0.05 لذلك يعتبر هذا المحور داٍل إحصائيا  عند مستوى داللة  ، وبالتالي  
ونقبل الفرض البديل  "1.5ي توسط درجة االستجابة يساو أن م فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "

"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي 1.5 االستجابة ال يساوي توسط درجة بأن م القائل "
وهي قيمة سالبة ومنها نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما   (t= -4.924يساوي )

النسبية حيث بلغت  همية، ولتحديد االستجابة الفعلية فإننا سنستخدم األال أوافق بشدة"" او "ال أوافق"
( وهي %20 - %39.9وبالعودة الى جدول فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )% 36نحو 

يمكننا القول بان االستجابة العامة لجميع فقرات هذا   اليوبالت، "ال أوافق"تخص حدود فترة االستجابة 
 ".ال أوافقالمحور من قبل الفئة المستهدفة كانت "

( حيث كانت 5( ومن نتائج تحليل االستجابة الكلية للمحور في النقطة )4-1) من النقاط السابقة     
 اإلعالمب "ال أوافق" وبالتي نستطيع الحكم "بعدم وجود عالقة بين وسائل  البحث االستجابة العامة لمجتمع 

 ".المفضلة من حيث المتابعة والحصول على معلومات عن قضايا السالم االجتماعي

 .)المحور الثاني( صادر التي تستقي منها معلوماتك عن السالم االجتماعيأهم الم. 10.2.2
 النسبية للمحور الثاني وعناصره همية( ومتوسط االستجابة واأل1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )t: اختبار ) 11جدول 

 المعيار الفقرة #
 درجة االستجابة

  جمالياإل
متوسط ال

 الحسابي

 هميةاأل
 النسبية

قيمة اختبار 
 (tتي )

مستوى 
 المعنوية

االستجابة العامة 
 دائما   غالبا   نادرا   ابدا   المستنتجة

 الصحف والمجالت 1
 72 14 12 8 38 التكرار

 نادرا   0.002 3.280- 34% 1.028
% 52.8 11.1 16.7 19.4 100.0 

2 
المنشورات 
 والملصقات

 76 14 12 13 37 التكرار
 نادرا   0.001 3.395- 35% 1.039

% 48.7 17.1 15.8 18.4 100.0 

3 
االذاعات الرسمية 

 والخاصة

 75 17 8 11 39 التكرار
 نادرا   0.002 3.197- 35% 1.040

% 52.0 14.7 10.7 22.7 100.0 

4 
القنوات التلفزيونية 

 منيةالى 

 78 35 10 5 28 التكرار
 محايد 0.284 1.079 56% 1.667

% 35.9 6.4 12.8 44.9 100.0 

 المواقع اإللكترونية 5
 94 31 28 4 31 التكرار

 100.0 33.0 29.8 4.3 33.0 % محايد 0.326 0.988 54% 1.628

 المنظمات اإلنسانية 6
 73 15 12 5 41 التكرار

 نادرا   0.001 3.317- 34% 1.014
% 56.2 6.8 16.4 20.5 100.0 

 األفالم الوثائقية 7
 84 22 10 12 40 التكرار

 نادرا   0.019 2.390- 39% 1.167
% 47.6 14.3 11.9 26.2 100.0 

 الفيسبوك 8
 92 40 11 12 29 التكرار

 100.0 43.5 12.0 13.0 31.5 % محايد 0.209 1.265 56% 1.674

 نادرا   0.000 6.275- %32 0.963 للمحور االستجابة الكلية
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 : اليالتمن الجدول اعلى نالحظ 
( للعينة الواحدة حول درجة الحياد tمن الفقرة األولى نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع ) .1

0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.002( تساوي )1.5)   لذلك
0.05 تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية   اليوبالت

توسط درجة بأن م " ونقبل الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي أن م القائلة "
وهي  (t= -3.280اختبار توزيع تي يساوي )"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة 1.5 االستجابة ال يساوي 

"، ولتحديد االستجابة نادراً او ابداً قيمة سالبة ومنها نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما "
% وبالعودة الى جدول 34النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت نحو  هميةالفعلية للفقرة فإننا سنستخدم األ

"، نادراً ( وهي حدود فترة االستجابة "%20 - %39.9ة تنتمي للفترة )فترات ليكرت فإن هذه القيم
 ."نادرًا"يمكننا القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت   وبالتالي

( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة الثانية نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )
0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.001تساوي )   لذلك تعتبر هذه

0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "  اليوبالت 
توسط درجة االستجابة ال بأن م ونقبل الفرض البديل القائل ""  1.5توسط درجة االستجابة يساوي أن م

وهي قيمة سالبة  (t= -3.395"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )1.5 يساوي 
"، ولتحديد االستجابة الفعلية نادرًا او ابداً ومنها نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما "

% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت 35النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت  هميةخدم األللفقرة فإننا سنست
يمكننا   وبالتالي"، نادراً ( وهي حدود فترة االستجابة "%20 - %39.9فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )

 ."نادرًا"القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 
( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tالثالثة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )من الفقرة 

0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.002تساوي )   لذلك تعتبر هذه
0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "  وبالتالي 

توسط درجة االستجابة ال بأن م " ونقبل الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي أن م
وهي قيمة سالبة  (t= -3.197"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )1.5 يساوي 

"، ولتحديد االستجابة الفعلية نادرًا او ابداً تقل عن درجة الحياد أما " ومنها نستنج ان درجة االستجابة
% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت 35النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت  هميةللفقرة فإننا سنستخدم األ
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يمكننا   وبالتالي"، نادراً ( وهي حدود فترة االستجابة "%20 - %39.9فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )
 ."نادرًا"قول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت ال

( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة الرابعة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )
0.05وهذه القيمة اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.284تساوي )   لذلك تعتبر هذه

0.05 دالة إحصائيا  عند مستوى داللةغير الفقرة   ، فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة   وبالتالي
توسط درجة االستجابة بأن م " ونرفض الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي أن م "

فإن االستجابة تقع عند درجة الحياد ومن ناحية أخرى نالحظ ايضا  ان   وبالتالي"، 1.5 ال يساوي 
% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت نجد أن هذه القيمة تنتمي للفترة 56النسبية تساوي  هميةاأل

ة يمكننا القول بان االستجابة العام  وبالتالي"، محايد( وهي حدود فترة االستجابة "40% - 59.9%)
 ."محايد"لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 

( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة الخامسة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )
0.05وهذه القيمة اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.326تساوي )   لذلك تعتبر هذه

0.05 دالة إحصائيا  عند مستوى داللةغير الفقرة   ، فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة   وبالتالي
توسط درجة االستجابة بأن م " ونرفض الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي أن م "

فإن االستجابة تقع عند درجة الحياد ومن ناحية أخرى نالحظ ايضا  ان   وبالتالي"، 1.5 ال يساوي 
% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت نجد أن هذه القيمة تنتمي للفترة 54النسبية تساوي  هميةاأل

يمكننا القول بان االستجابة العامة   وبالتالي"، محايد( وهي حدود فترة االستجابة "40% - 59.9%)
 ."محايد"ن قبل الفئة المبحوثة كانت لهذه الفقرة م

( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة السادسة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )
0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.001تساوي )   لذلك تعتبر هذه

0.05 إحصائيا  عند مستوى داللةدالة غير الفقرة   ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة   وبالتالي
توسط درجة االستجابة بأن م " ونقبل الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي أن م "

وهي قيمة سالبة  (t= -3.317"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )1.5 ال يساوي 
"، ولتحديد االستجابة الفعلية نادرًا او ابداً ومنها نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما "

% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت 34النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت  هميةللفقرة فإننا سنستخدم األ
يمكننا   وبالتالي"، نادراً هي حدود فترة االستجابة "( و %20 - %39.9فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )

 ."نادرًا"القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 
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( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة السابعة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )
0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.019تساوي )   لذلك تعتبر هذه

0.05 دالة إحصائيا  عند مستوى داللةغير الفقرة   ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة   وبالتالي
توسط درجة االستجابة بأن م القائل "" ونقبل الفرض البديل  1.5توسط درجة االستجابة يساوي أن م "

وهي قيمة سالبة  (t= -2.390"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )1.5 ال يساوي 
"، ولتحديد االستجابة الفعلية نادرًا او ابداً ومنها نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما "

% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت 39لهذه الفقرة حيث بلغت  النسبية هميةللفقرة فإننا سنستخدم األ
يمكننا   وبالتالي"، نادراً ( وهي حدود فترة االستجابة "%20 - %39.9فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )

 ."نادرًا"القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 
( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tالقيمة اإلحصائية الختبار توزيع )من الفقرة الثامنة نالحظ ان 

0.05وهذه القيمة اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.209تساوي )   لذلك تعتبر هذه
0.05 دالة إحصائيا  عند مستوى داللةغير الفقرة   ، فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة   وبالتالي

توسط درجة االستجابة بأن م " ونرفض الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي أن م "
فإن االستجابة تقع عند درجة الحياد ومن ناحية أخرى نالحظ ايضا  ان   وبالتالي"، 1.5 ال يساوي 

دول فترات ليكرت نجد أن هذه القيمة تنتمي للفترة % وبالعودة الى ج56النسبية تساوي  هميةاأل
يمكننا القول بان االستجابة العامة   وبالتالي"، محايد( وهي حدود فترة االستجابة "40% - 59.9%)

 ."محايد"لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 
( للعينة tالختبار توزيع ) من الدرجة الكلية للمحور )لجميع فقرات المحور( نالحظ ان القيمة اإلحصائية

وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة  (Sig.= 0.000( تساوي )1.5الواحدة حول درجة الحياد )
0.05اإلحصائية   0.05 لذلك يعتبر هذا المحور داٍل إحصائيا  عند مستوى داللة  ، وبالتالي  

ونقبل الفرض البديل  "1.5ي توسط درجة االستجابة يساو أن م فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "
"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي 1.5 توسط درجة االستجابة ال يساوي بأن م القائل "

الحياد أما  وهي قيمة سالبة ومنها نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة  (t= -6.275يساوي )
% وبالعودة 32النسبية حيث بلغت  همية، ولتحديد االستجابة الفعلية فإننا سنستخدم األأبدًا"" او "نادرا  "

( وهي تخص حدود فترة %20 - %39.9الى جدول فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )
يمكننا القول بان االستجابة العامة لجميع فقرات هذا المحور من قبل الفئة   وبالتالي، "نادرًا"االستجابة 

 ".نادراً المستهدفة كانت "
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( حيث كانت االستجابة 9( ومن نتائج تحليل االستجابة الكلية للمحور في النقطة )8-1) من النقاط السابقة  
المحلية مصدرا   اإلعالمما تكون او تمثل وسائل ب "نادرا " وبالتي نستطيع الحكم " نادرا   البحث العامة لمجتمع 

 مهم الستقاء معلومات عن السالم االجتماعي.

)المحور  المحلية في مجال السالم االجتماعي اإلعالمأهم الموضوعات التي تثيرها وسائل . 10.2.3
 .الثالث(
 النسبية للمحور الثالث وعناصره همية( ومتوسط االستجابة واأل1.5الحياد )( للعينة الواحدة حول درجة t: اختبار ) 12جدول 

 المعيار الفقرة #
 درجة االستجابة

  جمالياإل
متوسط ال

 الحسابي

 هميةاأل
 النسبية

قيمة اختبار 
 (tتي )

مستوى 
 المعنوية

االستجابة العامة 
 دائما   غالبا   نادرا   ابدا   المستنتجة

1 
السالم االجتماعي  أهمية

 في حياة الشعوب

 108 25 68 10 5 التكرار
 غالبا   0.000 7.935 68% 2.046

% 4.6 9.3 63.0 23.1 100.0 

2 
التركيز على محاربة  

 العنف واإلرهاب

 95 17 33 8 37 التكرار
 محايد 0.128 1.535- 44% 1.316

% 38.9 8.4 34.7 17.9 100.0 

3 

السالم  تناول قيم 
االجتماعي مثل: )المساواة 

 –العدالة االجتماعية  –
 األمن( –الحرية 

 91 24 16 11 40 التكرار

 محايد 0.080 1.772- 42% 1.264
% 44.0 12.1 17.6 26.4 100.0 

4 
معلومات عامة عن السالم 

 والتعايش السلمي.

 81 9 13 12 47 التكرار
 نادرا   0.000 5.828- 27% 0.802

% 58.0 14.8 16.0 11.1 100.0 

5 
الحرص على حقوق المرأة 

 والطفل.

 82 9 13 8 52 التكرار
 100.0 11.0 15.9 9.8 63.4 % نادرا   0.000 6.302- 25% 0.744

6 
الدعوة إلنهاء الصراع في 

 منالى 

 85 10 13 13 49 التكرار
0.812 27% -5.845 0.000 

 نادرا  
% 57.6 15.3 15.3 11.8 100.0 

7 
الحث على تجنب الكراهية 

 المجتمع أفرادوالعداوة بين 

 91 13 14 13 51 التكرار
0.879 29% -5.224 0.000 

 نادرا  
% 56.0 14.3 15.4 14.3 100.0 

 نادرا   0.000 8.219- %32 0.956 االستجابة الكلية للمحور

 : التاليمن الجدول اعلى نالحظ 
( للعينة الواحدة حول درجة الحياد tالفقرة األولى نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )من  .1

0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.000( تساوي )1.5)   لذلك
0.05 تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية   وبالتالي

توسط درجة بأن م " ونقبل الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي القائلة "أن م
وهي  (t=7.935"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )1.5 االستجابة ال يساوي 
"، ولتحديد غالبًا او دائماً نستنج ان درجة االستجابة تزيد عن درجة الحياد أما "قيمة موجبة ومنها 

% وبالعودة الى 68النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت  هميةاالستجابة الفعلية للفقرة فإننا سنستخدم األ
( وهي حدود فترة االستجابة %60 - %79.9جدول فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )

 ."غالبًا"يمكننا القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت   وبالتالي"، باً غال"
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( للعينة الواحدة حول درجة الحياد tمن الفقرة الثانية نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع ) -1
0.05وهذه القيمة اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.128( تساوي )1.5)   لذلك

0.05 دالة إحصائيا  عند مستوى داللةغير تعتبر هذه الفقرة   ، فإننا نقبل الفرضية   وبالتالي
توسط بأن م القائل " " ونرفض الفرض البديل 1.5توسط درجة االستجابة يساوي أن م الصفرية القائلة "

فإن االستجابة تقع عند درجة الحياد ومن ناحية أخرى   وبالتالي"، 1.5 درجة االستجابة ال يساوي 
% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت نجد أن هذه القيمة 44النسبية تساوي  هميةنالحظ ايضا  ان األ

يمكننا القول بان   وبالتالي"، محايد( وهي حدود فترة االستجابة "%40 - %59.9تنتمي للفترة )
 ."محايد"االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 

( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة الثالثة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )
0.05وهذه القيمة اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.080تساوي )   لذلك تعتبر هذه

0.05 دالة إحصائيا  عند مستوى داللةغير الفقرة   ، فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة   وبالتالي
توسط درجة االستجابة بأن م القائل " " ونرفض الفرض البديل 1.5توسط درجة االستجابة يساوي أن م "

فإن االستجابة تقع عند درجة الحياد ومن ناحية أخرى نالحظ ايضا  ان   وبالتالي"، 1.5 ال يساوي 
% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت نجد أن هذه القيمة تنتمي للفترة 42النسبية تساوي  هميةاأل

يمكننا القول بان االستجابة العامة   وبالتالي، "محايد( وهي حدود فترة االستجابة "40% - 59.9%)
 ."محايد"لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 

( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة الرابعة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )
0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.000تساوي )   لذلك تعتبر هذه

0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "أن   وبالتالي
توسط درجة االستجابة ال بأن م " ونقبل الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي م

وهي قيمة سالبة  (t= -5.828وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي ) "،1.5 يساوي 
"، ولتحديد االستجابة الفعلية نادرًا او ابداً ومنها نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما "

ت ليكرت % وبالعودة الى جدول فترا27النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت  هميةللفقرة فإننا سنستخدم األ
يمكننا   وبالتالي"، نادراً ( وهي حدود فترة االستجابة "%20 - %39.9فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )

 ."نادرًا"القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 
( 1.5حول درجة الحياد )( للعينة الواحدة tمن الفقرة الخامسة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )

0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.000تساوي )   لذلك تعتبر هذه
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0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "أن   وبالتالي
توسط درجة االستجابة ال بأن م " ونقبل الفرض البديل القائل " 1.5االستجابة يساوي توسط درجة م

وهي قيمة سالبة  (t= -6.302"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )1.5 يساوي 
لية "، ولتحديد االستجابة الفعنادرًا او ابداً ومنها نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما "

% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت 25النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت  هميةللفقرة فإننا سنستخدم األ
يمكننا   وبالتالي"، نادراً ( وهي حدود فترة االستجابة "%20 - %39.9فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )

 .نادرًا""القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 
( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة السادسة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )

0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.000تساوي )   لذلك تعتبر هذه
0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "أن   وبالتالي

توسط درجة االستجابة ال بأن م " ونقبل الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي م
وهي قيمة سالبة  (t= -5.845"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )1.5 يساوي 
"، ولتحديد االستجابة الفعلية نادرًا او ابداً نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما "ومنها 

% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت 27النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت  هميةللفقرة فإننا سنستخدم األ
يمكننا   وبالتالي"، نادراً ( وهي حدود فترة االستجابة "%20 - %39.9فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )

 ."نادرًا"القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 
( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة السابعة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )

0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.000تساوي )   لذلك تعتبر هذه
0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "أن   وبالتالي

توسط درجة االستجابة ال بأن م القائل "" ونقبل الفرض البديل  1.5توسط درجة االستجابة يساوي م
وهي قيمة سالبة  (t= -5.224"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )1.5 يساوي 

"، ولتحديد االستجابة الفعلية نادرًا او ابداً ومنها نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما "
% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت 29لهذه الفقرة حيث بلغت  النسبية هميةللفقرة فإننا سنستخدم األ

يمكننا   وبالتالي"، نادراً ( وهي حدود فترة االستجابة "%20 - %39.9فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )
 ."نادرًا"القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 

( للعينة tفقرات المحور( نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )من الدرجة الكلية للمحور )لجميع 
وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة  (Sig.= 0.000( تساوي )1.5الواحدة حول درجة الحياد )
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0.05اإلحصائية    0.05 إحصائيا  عند مستوى داللة يعتبر هذا المحور دالٍ لذلك  ، وبالتالي  
ونقبل الفرض البديل  "1.5ي توسط درجة االستجابة يساو أن م فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "

"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي 1.5 توسط درجة االستجابة ال يساوي بأن م القائل "
وهي قيمة سالبة ومنها نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما   (t= -8.219يساوي )

% وبالعودة 32النسبية حيث بلغت  همية، ولتحديد االستجابة الفعلية فإننا سنستخدم األأبدًا"" او "نادرا  "
( وهي تخص حدود فترة %20 - %39.9الى جدول فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )

يمكننا القول بان االستجابة العامة لجميع فقرات هذا المحور من قبل الفئة   وبالتالي، "نادرًا"االستجابة 
 ".نادراً المستهدفة كانت "

( حيث كانت 8( ومن نتائج تحليل االستجابة الكلية للمحور في النقطة )7-1) من النقاط السابقة     
المحلية  اإلعالمب "نادرا " وبالتي نستطيع الحكم "نادرا  ما تثير وسائل  البحثجتمع االستجابة العامة لم

 الموضوعات المهمة التي تعزز بناء السالم االجتماعي".

)المحور  ية التي يتم من خاللها عرض موضوعات وقضايا السالم االجتماعياإلعالم اليباألس. 10.2.4
 .الرابع(
 النسبية للمحور الرابع وعناصره همية( ومتوسط االستجابة واأل1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )t: اختبار ) 13جدول 

 المعيار الفقرة #
 درجة االستجابة

  جمالياإل
متوسط ال

 الحسابي

 هميةاأل
 النسبية

قيمة اختبار 
 (tتي )

مستوى 
 المعنوية

االستجابة العامة 
 دائما   غالبا   نادرا   ابدا   المستنتجة

 الحوار والمقابالت 1
 89 35 22 8 24 التكرار

 محايد 0.050 2.018 59% 1.764
 100.0 39.3 24.7 9.0 27.0 النسبة

 األخبار   2
 89 44 20 3 22 التكرار

 غالبا   0.001 3.553 66% 1.966
 100.0 49.4 22.5 3.4 24.7 النسبة

 الوثائقية األفالم 3
 89 15 23 14 37 التكرار

 نادرا   0.010 2.619- 39% 1.180
 100.0 16.9 25.8 15.7 41.6 النسبة

 الرسوم الكارتونية 4
 78 16 5 15 42 التكرار

 نادرا   0.000 4.155- 31% 0.936
 100.0 20.5 6.4 19.2 53.8 النسبة

 األغنية 5
 83 20 9 12 42 التكرار

 نادرا   0.004 3.003- 36% 1.084
 100.0 24.1 10.8 14.5 50.6 النسبة

 الدراما 6
 80 16 9 14 41 التكرار

 نادرا   0.000 3.723- 33% 1.000
 100.0 20.0 11.3 17.5 51.3 النسبة

 الفالشات اإلعالنية 7
 79 22 5 14 38 التكرار

 نادرا   0.015 2.489- 38% 1.139
 100.0 27.8 6.3 17.7 48.1 النسبة

8 
التحقيقات التلفزيونية 

 والصحفية

 76 17 14 12 33 التكرار
 نادرا   0.034 2.159- 39.9% 1.197

 100.0 22.4 18.4 15.8 43.4 النسبة

 نادرا   0.000 5.785- %33 0.987 االستجابة الكلية للمحور

 : التاليمن الجدول اعلى نالحظ 
( للعينة الواحدة حول درجة الحياد tاألولى نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )من الفقرة  .1

0.05( وهذه القيمة مساوية لمستوى الداللة اإلحصائية Sig.= 0.050( تساوي )1.5)   لذلك
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0.05 دالة إحصائيا  عند مستوى داللةغير تعتبر هذه الفقرة   ، فإننا نقبل الفرضية   وبالتالي
توسط بأن م " ونرفض الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي الصفرية القائلة "أن م

فإن االستجابة تقع عند درجة الحياد ومن ناحية أخرى   وبالتالي"، 1.5 درجة االستجابة ال يساوي 
% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت نجد أن هذه القيمة 59النسبية تساوي  هميةنالحظ ايضا  ان األ

يمكننا القول بان   وبالتالي"، محايد( وهي حدود فترة االستجابة "%40 - %59.9تنتمي للفترة )
 ."محايد"االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 

( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tتوزيع )من الفقرة الثانية نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار 
0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.001تساوي )   لذلك تعتبر هذه

0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "أن   وبالتالي
توسط درجة االستجابة ال بأن م " ونقبل الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي م

وهي قيمة موجبة  (t=3.553"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )1.5 يساوي 
"، ولتحديد االستجابة الفعلية غالبًا او دائماً حياد أما "ومنها نستنج ان درجة االستجابة تزيد عن درجة ال

% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت 66النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت  هميةللفقرة فإننا سنستخدم األ
يمكننا   وبالتالي"، غالباً ( وهي حدود فترة االستجابة "%60 - %79.9فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )

 ."غالبًا"ابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت القول بان االستج
( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة الثالثة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )

0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.010تساوي )   تعتبر هذه لذلك
0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "أن   وبالتالي

توسط درجة االستجابة ال بأن م " ونقبل الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي م
وهي قيمة سالبة  (t=-2.619توزيع تي يساوي )"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار 1.5 يساوي 

"، ولتحديد االستجابة الفعلية نادرًا او أبداً ومنها نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما "
% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت 39النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت  هميةللفقرة فإننا سنستخدم األ

يمكننا   وبالتالي"، نادراً ( وهي حدود فترة االستجابة "%20 - %39.9رة )فإن هذه القيمة تنتمي للفت
 ."نادرًا"القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 

( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة الرابعة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )
0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  ( =.0.000Sigتساوي )   لذلك تعتبر هذه

0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "أن   وبالتالي
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توسط درجة االستجابة ال بأن م البديل القائل "" ونقبل الفرض  1.5توسط درجة االستجابة يساوي م
وهي قيمة سالبة  (t= -4.1552"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )1.5 يساوي 

"، ولتحديد االستجابة الفعلية نادرًا او أبداً ومنها نستنتج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما "
% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت 31النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت  ةهميللفقرة فإننا سنستخدم األ

يمكننا   وبالتالي"، نادراً ( وهي حدود فترة االستجابة "%20 - %39.9فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )
 ."نادرًا"القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 

( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tنالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )من الفقرة الخامسة 
0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.004تساوي )   لذلك تعتبر هذه

0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "أن   تاليوبال
توسط درجة االستجابة ال بأن م " ونقبل الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي م

وهي قيمة سالبة  (t= -3.003"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )1.5 يساوي 
"، ولتحديد االستجابة الفعلية نادرًا او أبداً درجة الحياد أما "ومنها نستنتج ان درجة االستجابة تقل عن 

% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت 36النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت  هميةللفقرة فإننا سنستخدم األ
يمكننا   وبالتالي"، نادراً ( وهي حدود فترة االستجابة "%20 - %39.9فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )

 ."نادرًا"االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت القول بان 
( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة السادسة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )

0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.000تساوي )   لذلك تعتبر هذه
0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "أن   وبالتالي

توسط درجة االستجابة ال بأن م " ونقبل الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي م
وهي قيمة سالبة  (t= -3.723اختبار توزيع تي يساوي )"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة 1.5 يساوي 

"، ولتحديد االستجابة الفعلية نادرًا او أبداً ومنها نستنتج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما "
% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت 33النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت  هميةللفقرة فإننا سنستخدم األ

يمكننا   وبالتالي"، نادراً ( وهي حدود فترة االستجابة "%20 - %39.9نتمي للفترة )فإن هذه القيمة ت
 ."نادرًا"القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 

( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tمن الفقرة السابعة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )
0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.015تساوي )   لذلك تعتبر هذه

0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "أن   وبالتالي
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توسط درجة االستجابة ال بأن م ونقبل الفرض البديل القائل ""  1.5توسط درجة االستجابة يساوي م
وهي قيمة سالبة  (t= -2.489"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )1.5 يساوي 

"، ولتحديد االستجابة الفعلية نادرًا او أبداً ومنها نستنتج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما "
% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت 38النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت  هميةتخدم األللفقرة فإننا سنس

يمكننا   وبالتالي"، نادراً ( وهي حدود فترة االستجابة "%20 - %39.9فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )
 ."نادرًا"القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 

( 1.5( للعينة الواحدة حول درجة الحياد )tالسابعة نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )من الفقرة 
0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (Sig.= 0.034تساوي )   لذلك تعتبر هذه

0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "أن   وبالتالي
توسط درجة االستجابة ال بأن م " ونقبل الفرض البديل القائل " 1.5توسط درجة االستجابة يساوي م

وهي قيمة سالبة  (t= -2.159"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي يساوي )1.5 يساوي 
"، ولتحديد االستجابة الفعلية نادرًا او أبداً تقل عن درجة الحياد أما " ومنها نستنتج ان درجة االستجابة

% وبالعودة الى جدول فترات ليكرت 39.9النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت  هميةللفقرة فإننا سنستخدم األ
يمكننا   وبالتالي"، نادراً ( وهي حدود فترة االستجابة "%20 - %39.9فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )

 ."نادرًا"القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة المبحوثة كانت 
( للعينة tمن الدرجة الكلية للمحور )لجميع فقرات المحور( نالحظ ان القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )

وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة  (Sig.= 0.000( تساوي )1.5الواحدة حول درجة الحياد )
0.05اإلحصائية    0.05 دال إحصائيا  عند مستوى داللة ا المحورهذ يعتبرلذلك  ، وبالتالي  

ونقبل الفرض البديل  "1.5ي توسط درجة االستجابة يساو أن م فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة "
"، وكما نالحظ أيضا ان قيمة اختبار توزيع تي 1.5 توسط درجة االستجابة ال يساوي بأن م القائل "

وهي قيمة سالبة ومنها نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة الحياد أما   (t= -5.785يساوي )
% وبالعودة 33النسبية حيث بلغت  هميةاأل ، ولتحديد االستجابة الفعلية فإننا سنستخدمأبدًا"" او "نادرا  "

( وهي تخص حدود فترة %20 - %39.9الى جدول فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )
يمكننا القول بان االستجابة العامة لجميع فقرات هذا المحور من قبل الفئة   وبالتالي، "نادرًا"االستجابة 

 ".نادراً المستهدفة كانت "
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( حيث كانت االستجابة 9( ومن نتائج تحليل االستجابة الكلية للمحور في النقطة )8-1) السابقةمن النقاط 
ية والموضوعات اإلعالم اليباألسب "نادرا " وبالتي نستطيع الحكم "العالقة ضعيفة  بين  البحثالعامة لمجتمع 

 المعروضة عن قضايا السالم االجتماعي".

 : البحث. نتائج اختبار فرضيات 10.3
المحلي وبين دور تعزيز بناء السالم االجتماعي،  اإلعالمافترض الباحث أربع فرضيات لمعرفة وجود عالقة بين 

 استجابة العينة المبحوثةنتائج يستعرض هذه الفرضيات ويستعرض   التاليوالجدول 

 البحثفي ضوء فرضيات  البحث : نتائج  14جدول 

  البحثفرضيات  #

نتائج  استجابة العينة المبحوثة
استجابة 
 عينة البحث

متوسط 
 االستجابة الكلية

 هميةاأل
 النسبية

قيمة 
 اختبار تي

مستوى 
 المعنوية

1 
المفضل ية اإلعالمالوسائل هناك عالقة بين 

معلومات عن قضايا متابعتها والحصول على 
 السالم االجتماعي.

 أوافق ال 0.000 4.924- 36% 1.09

2 
ية وبين أهم اإلعالمهناك عالقة بين الوسائل 

المصادر التي تستقي منها معلومات عن 
 السالم.

 نادرا   0.000 6.275- 32% 0.96

3 
المحلية وبين  اإلعالمهناك عالقة بين وسائل 

أهم الموضوعات المثارة في مجال السالم 
 االجتماعي.

 نادرا   0.000 8.219- 32% 0.95

4 
ية وبين اإلعالماليب األسهناك عالقة بين 

عرض موضوعات وقضايا السالم 
 االجتماعي.

 نادرا   0.000 5.785- 33% 0.98

 االستجابة الكلية لالستبانة
المحلية في تعزيز بناء  اإلعالموجود دور لوسائل )

 (السالم االجتماعي

0.99 33% -8.673 0.000 
نادرا  او ال 
 أوافق

 :التالية، ومن الجدول نستنتج النقاط البحثالجدول السابق يوجز استجابة العينة المبحوثة في ضوء فرضيات 
ية المفضل اإلعالمعالقة بين الوسائل " حول "وجود ال أوافقعند " عينة البحثلقد تركزت استجابة  .1

 . "متابعتها والحصول على معلومات عن قضايا السالم االجتماعي
ية وبين أهم المصادر اإلعالمعالقة بين الوسائل  " حول "وجودنادراً عند " عينة البحثتركزت استجابة  لقد

 ."التي تستقي منها معلومات عن السالم
المحلية وبين أهم  اإلعالمعالقة بين وسائل  " حول "وجودنادراً عند " عينة البحثلقد تركزت استجابة 

 ."االجتماعيالموضوعات المثارة في مجال السالم 
ية وبين عرض اإلعالم اليب األسعالقة بين  " حول "وجودنادراً عند " عينة البحثلقد تركزت استجابة 

 ."موضوعات وقضايا السالم االجتماعي



2020-10-20(                                                      1تنمية واعمار                              العدد )             

35 
 

" ال اوافق" او "نادرا  عند " عينة البحثقد تركزت استجابة هذ وبشكل عام وعلى مستوى جميع محاور االستبانة ف
 المحلية في تعزيز بناء السالم االجتماعي". اإلعالمحول "وجود دور لوسائل 

 االستنتاج العام )لنتائج الدراسة الميدانية(. 
 منالى المحلية في تعزيز بناء السالم االجتماعي في  اإلعالمالنتائج ندرة دور وسائل  أكدت

 

 مناقشة النتائج . 
 منالى المحلي بمختلف اشكاله في تعزيز بناء السالم االجتماعي في  اإلعالمهدف البحث الى معرفة دور 

 نتيجة الفرضية األولى 
ية المفضل متابعتها والحصول على اإلعالمخلصت الدراسة الميدانية الى عدم وجود عالقة بين الوسائل 

 أوافق" معلومات عن قضايا السالم االجتماعي حيث كانت استجابة العينة على مستوى المحور "ال 
ية اإلعالم باليواألسن نعمم هذه النتيجة على جميع الوسائل كونات هذا المحور فإننا ال يمكن أوبالنظر الى م

وبذلك يمكننا  كانت "موافق" فيما يتعلق بالقنوات التلفزيونية والمواقع االلكترونية عينة البحثوذلك الن استجابة 
 تي:ان نستخلص اآل

والحصول على معلومات  عينة البحثيوجد عالقة بين القنوات التلفزيونية والمواقع االلكترونية المفضلة لدى 
 عن قضايا السالم.

والحصول على معلومات عن  عينة البحثال يوجد عالقة بين االذاعات والصحف والمجالت المفضلة لدى 
 قضايا السالم.

 :نتيجة الفرضية الثانية 
ية وبين أهم المصادر التي تستقي اإلعالمخلصت الدراسة الميدانية الى وجود عالقة ضعيفة  بين الوسائل 

 منها معلومات عن السالم.
منية المحلية بمختلف انواعها نادرا  ما الى ية اإلعالمالدراسة الميدانية تعطي صورة أكثر وضوحا، فالوسائل 

بحسب الوسائل  عينة البحثومات عن السالم واختلفت استجابة تمثل مصدر مهم يمكننا منها استقاء معل
 : التاليية كاإلعالم
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"محايد" وهذه  عينة البحثفيما يتعلق بالقنوات التلفزيونية والمواقع االلكترونية والفيسبوك كانت استجابة 
على نحو يكاد يكون  على جانبي خط ليكرت عينة البحثاالستجابة غير حاسمة، حيث توزعت استجابة 

 متساوي.
 ية األخرى كاإلذاعات والمجالت واالفالم كانت االستجابة "نادرا "اإلعالمفيما يتعلق بالوسائل 

 نتيجة الفرضية الثالثة  
المحلية وبين أهم الموضوعات المثارة  اإلعالمخلصت الدراسة الميدانية الى وجود عالقة ضعيفة بين وسائل 

 في مجال السالم االجتماعي.
بمختلف اشكالها وبرزت  اإلعالمالدراسة الميدانية عكست قضايا وموضوعات بناء السالم وعالقتها بوسائل 

 :التاليةالنتائج  لدينا
سالم االجتماعي في ال أهميةعند االستجابة غالبا حول عالقة تغطية موضوع " عينة البحثتركزت استجابة 

 ية المحلية بمختلف اشكالها.اإلعالمحياة الشعوب" وبين الوسائل 
تحديد العالقة بين تغطية موضوع "التركيز على محاربة العنف واإلرهاب" وتغطية  عينة البحثلم يحسم 

كانت ية المحلية بمختلف اشكالها حيث اإلعالمموضوع "تناول قيم السالم االجتماعي" وبين الوسائل 
على نحو يكاد يكون متساوي  عينة البحثللمبحوثين عند محايد )توزعت استجابة ة جمالياالستجابة اإل

 بين طرفي مقياس ليكرت(.
توجد عالقة ضعيفة بين تغطية بقية موضوعات السالم األخرى )"معلومات عامة عن السالم والتعايش 

من"، "الحث على تجنب الى إلنهاء الصراع في السلمي"، "الحرص على حقوق المرأة والطفل"، "الدعوة 
 ية المحلية بمختلف اشكالها.اإلعالمالكراهية"( وبين مختلف الوسائل 

 نتيجة الفرضية الرابعة
ية وبين عرض موضوعات وقضايا السالم اإلعالم اليباألسخلصت الدراسة الميدانية الى وجود عالقة بين 

 االجتماعي.
 ة:  التاليحول تحديد وجود هذه العالقة ونوجزها بالنقاط  عينة البحثتفاوتت استجابة 

توجد عالقة بين "األخبار" من حيث عرضها موضوعات وقضايا السالم االجتماعي حيث تركزت استجابة 
 عند غالبا . عينة البحث
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تحديد العالقة بين "الحوار والمقابالت" من حيث عرض موضوعات وقضايا السالم  عينة البحثلم يحسم 
 االجتماعي حيث كانت االستجابة العامة عند "محايد"

ية من حيث عرضها لموضوعات وقضايا السالم فتعتبر نادره، اإلعالم اليب األسأما بالنسبة لعالقة لبقية 
 ية.اإلعالمكانت عند "نادرا" لكل شكل من االشكال  وذلك ألن االستجابة العامة للمبحوثين

 

 الخاتمة :
منية في بناء الى المحلية  اإلعالموجود عالقة ضعيفة بين دور وسائل  أكدتالنتيجة العامة للدراسة الميدانية 

 من وأيضا اشارت نتائج المناقشة في الفقرة السابقة الى هذه الحقيقة.الى وتعزيز السالم االجتماعي في 
ية اإلعالمفي بناء السالم الى قوة االستحواذ السياسي لمختلف الوسائل  اإلعالمويرجع سبب ضعف دور وسائل 

 فمعظمها تتبع فصائل سياسية وتعمل وفق اجنداتها وبرامجها.
ية في الحصول على معلومات اإلعالمفإننا نادرا ما يمكننا االعتماد على الوسائل  عينة البحثوبحسب استجابة 

الى عن بناء السالم وأيضا نادرا ما تعرض هذه الوسائل قضايا وموضوعات تعزز بناء السالم االجتماعي في 
 من.

المحلية في تعزيز بناء السالم  اإلعالموأوكد بأن نتائج البحث كانت منطقية وتعكس حقيقة دور وسائل 
 درا .من حيث كان هذا الدور ناالى االجتماعي ب

 .عينة البحثتوصيات  
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من القيام  اإلعالمبعمل عدد من اإلجراءات من اجل التغلب على العوامل التي تعيق  عينة البحثلقد أوصى 
بدورة في تعزيز بناء السالم االجتماعي 
والشكل المجاور يوضح هذه التوصيات 

حجم العينة   إجمالي% من 80حيث أجمع 
بضرورة وضع خطة إعالمية شاملة لخدمة 
قضايا المجتمع الملحة وأيضا في المرتبة 

بضرورة  عينة البحثالثانية أتت توصية 
لوسائل  الحد من الخطاب السلبي والمتشائم

حجم   إجمالي% من 75بإجماع  اإلعالم
% من 68العينة وفي المرتبة الثالثة اجمع 

حجم العينة بضرورة ان تكون   إجمالي
ثقافة التعايش من ترتيب أولويات وسائل 

 ،اإلعالم
% من 63وفي المرتبة الرابعة اجمع  

ية التي تنشر ثقافة بناء السالم، وفي المرتبة الخامس اإلعالمحجم العينة بضرورة زيادة حجم المادة   إجمالي
الذي يثير الكراهية والخالف بين أبناء  ياإلعالمحجم العينة بضرورة تقييد الخطاب  إجمالي% من 60اجمع 

 .المجتمع
  

وضع %  80
خطة اعالمية 
شاملة لخدمة 
قضايا المجتمع

الملحة

الحد من %  75
الخطاب السلبي
ائل والمتشائم لوس
اإلعالم

أن تكون %  68
من ثقافة التعايش

ترتيب أولويات
وسائل اإلعالم

زيادة %  63
حجم المادة 
اإلعالمية التي 
ناء تنشر ثقافة ب
.السالم

تقييد %  60
الخطاب 

اإلعالمي بما ال 
يثير الكراهية 
والخالف بين 
.أبناء المجتمع

إعطاء %  55
القائمين على 
االتصال مساحة
لبرامج السالم 
لميوالتعايش الس

: وسائل التغلب على معوقات االعالم التي تحول عن القيام بدوره في تعزيز بناء  6شكل 

 السالم
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