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 قواعد النشر                  

تقوم المجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات الكتب 
 والتقارٌر والترجمات وفق القواعد اآلتٌة:

 واالنجلٌزٌة العربٌة باللغتٌن للنشر البحوث تقبل. 

 التدرٌس هٌئة معاونً بحوث المجلة تنشر 
 الماجستٌر درجتً على للحصول كمتطلب

 .والدكتوراه

 هٌئة ألعضاء العلمٌة المقاالت المجلة تنشر 
 .أستاذ بدرجة التدرٌس

 اإلعالم أساتذة من اثنٌن تحكٌم على النشر ٌعتمد 
البحث  تحته ٌندرج الذي الدقٌق التخصص فً 

 للنشر.صالحٌة المادة مدى تحدٌد ل

 .أال ٌكون البحث قد سبق نشره فً أي مكان آخر 

  ال ٌقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال ٌزٌد عن
عشرة آالف كلمة ... وفً حالة الزٌادة ٌتحمل 

 الباحث فروق تكلفة النشر.

  ٌزود الباحث المجلة بثالث نسخ من البحث
، C Dمطبوعة بالكمبٌوتر .... ونسخة على  

احث وعنوان بحثه على على أن ٌكتب اسم الب
غالف مستقل وٌشار إلى المراجع والهوامش فً 
المتن بأرقام وترد قائمتها فً نهاٌة البحث ال فً 

 اسفل الصفحة.

  .... ال ترد األبحاث المنشورة إلى أصحابها
وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، وٌلزم 
الحصول على موافقة كتابٌة قبل إعادة نشر مادة 

 نشرت فٌها.

 نشر األبحاث بأسبقٌة قبولها للنشر .ت 

 .ترد األبحاث التً ال تقبل النشر ألصحابها 
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 ملخص: 
استهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى إدراك الجمهور المصري لتأثير برامج الرأي التلفزيونية في أنفسهم        

وفي اآلخرين، من حيث االستقطاب السياسي الذي يمكن أن تسببه هذه البرامج وتأثير ذلك في اتخاذ المبحوثين موقفًا 
الثالث، وتُعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، من شأنه حماية اآلخرين، وذلك بالتطبيق على نظرية الشخص 

وتم االعتماد على منهج المسح )مسح الجمهور( وعلى أسلوب المسح بالعينة، وطُبقت الدراسة الميدانية على عينة 
مبحوثًا من الجمهور المصري الذين يتابعون برامج الرأي التلفزيونية المصرية الحكومية  400عمدية تتكون من 

 .2018 -1 -11حتى يوم   2017-12-15، وطُبقت الدراسة الميدانية في الفترة من والخاصة

أوضحت نتائج الدراسة أن أهم دوافع مشاهدة المبحوثين لبرامج الرأي التلفزيونية هو مواكبة ما يجري حولهم      
على النقاش مع  من أحداث، وتكوين آراء تجاه القضايا المختلفة، والوقوف على الموضوعات التي تساعدهم

اآلخرين، مما يعكس تصدر الدوافع النفسية لمشاهدة برامج الرأي التلفزيونية، ورغبة الجمهور في االطالع على ما 
 يدور حوله من أحداث وتكوين آرائه تجاه تلك األحداث.

السياسي لديهم، وبين  وقد أكدت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائي ًا بين إدراك األفراد لحدوث االستقطاب      
إدراكهم لحدوث استقطاب سياسي لدى اآلخرين جراء مشاهدة برامج الرأي التلفزيونية، مما يشير إلى ثبوت صحة 
الفرض اإلدراكي لنظرية تأثير الشخص الثالث في أن األفراد ينسبون تقديرات أعلى لوسائل اإلعالم في اآلخرين 

 بالمقارنة بأنفسهم.
 التليفزيون المصري.  -الشخص الثالث  -االستقطاب السياسي  -برامج الرأي  ة:الكلمات المفتاحي

Abstract 

This study sought to identify the extent of the Egyptian public's awareness of the 

influence of television opinion programs on themselves and others, in terms of the 

political polarization that these programs can cause and the effect that the respondents 

took on a position that would protect others, by applying to the third person theory, and 

this study is considered to be Descriptive studies, and the survey methodology (audience 

survey) and the sample survey method were adopted, and the field study was applied to 

an intentional sample consisting of 400 respondents from the Egyptian public who 

follow Egyptian governmental and private television opinion programs, and the field 

study was applied in a period from 12-15-2017 until 1-11-2018.                                                                      

-The results of the study showed that the most important motives of the respondents 

watching TV opinion programs is to keep abreast of the events taking place around 

them, and to form opinions on various issues, and to stand on topics that help them to 

discuss with others, which reflects the pioneering psychological motives for watching 

TV opinion programs, and the desire of the public to see What is going on around him 

and forming his opinions about those events.                                                   

-The results of the study confirmed that there are statistically significant differences 

between individuals' awareness of the occurrence of their political polarization, and their 

awareness of the occurrence of political polarization among others as a result of 

watching TV opinion programs, which indicates the validity of the cognitive assumption 

of the theory of the third person's Effect that individuals attribute higher media estimates 

to others Compared to themselves.                                                            

     Key words: opinion programs, political polarization, third person, Egyptian 

television. 
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 مقدمة:
 

ون ئا للمعلومات التي يحصل عليها الجمهور عن الشعد برامج الرأي التلفزيونية مصدًرا أساسي  ت  
برامج الرأي أداة أساسية في صناعة الرأي العام وتشكيل  دعكما ت  , العامة والقضايا السياسية

ن برامج الرأي تسهم بشكل أساسي في خلق المعنى إاتجاهاته نحو القضايا المختلفة, حيث 
للقضايا المطروحة من خالل إمداد الجمهور باألخبار واآلراء إزاء تلك القضايا بما يمكن الجمهور 

 .تخاذ سلوكيات بشأنهامن تكوين مواقف واتجاهات حيالها وا

ولكن أصبحت برامج الرأي في بعض األحيان في عرضها وتفسيرها لألحداث والقضايا ال 
فقد تقوم بتعميق الصراع بين  ,نفسها طرًفا مشارًكا في تلك األحداث دعتقف موقًفا محايًدا ولكنها ت  

مما يعمل على خلق  ؛جمهوراألطراف المتنافسة وتأجيج الخالفات بين القوى السياسية المختلفة وال
 .ابيئة مستقطبة سياسي  

ا ألحد جوانب الصراع في مقابل رفض فبرامج الرأي التلفزيونية من خالل تحيزها أحيانً 
الجوانب السلبية له, فإنها بذلك تعمل على تقسيم المجتمع إلى مجموعات  ةالجانب اآلخر ونسب

فقدان أي نقطة مشتركة هو ما يعمل على و  ,خرىمتعارضة في آرائها السياسية ومعادية ألي آراء أ
يعزز االنقسام السياسي بين الجمهور  , وهذا من شأنه أنللتفاهم السياسي بين تلك المجموعات

 .وتكريس حالة االستقطاب السياسي

ومن هنا سعت هذه الدراسة للوقوف على مدى إدراك الجمهور المصري لتأثير برامج الرأي 
وذلك بالتطبيق على  ,حداث حالة من االستقطاب السياسيإلاآلخرين  فيهم و أنفس فيالتلفزيونية 

 .نظرية الشخص الثالث

 :مشكلة الدراسة

تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على مدى إدراك الجمهور المصري لتأثير برامج الرأي 
من حيث االستقطاب السياسي الذي يمكن أن تسببه هذه  ,اآلخرين فيأنفسهم و  فيالتلفزيونية 

وذلك بالتطبيق على  ,اتخاذ المبحوثين موقًفا من شأنه حماية اآلخرين فيالبرامج وتأثير ذلك 
 .نظرية الشخص الثالث
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 :أهمية الدراسة

آراء واتجاهات الجمهور نحو  فيالدور الذي تقوم به برامج الرأي التلفزيونية في التأثير  •
 .األحداث والقضايا السياسية وما يترتب عليه من سلوك سياسي للجمهور

تطبيق نظرية تأثير الشخص الثالث وما يتخللها من متغيرات عديدة الختبار فروض هذه  •
 .النظرية

سية التي تهتم بدراسة الدوافع النف, مواكبة االتجاهات الحديثة في مجال االتصال السياسي •
يفسر العديد من األمور الخاصة بتقييم األشخاص  انفسي   ان لهذه النظرية بعدً إللمبحوثين, حيث 

 .اآلخرين فيهم وفيلتأثيرات وسائل اإلعالم 

 :أهداف الدراسة

رصد أكثر برامج الرأي التلفزيونية المصرية مشاهدة من جانب الجمهور والتعرف على  •
 .أسباب المشاهدة

اختبار فروض نظرية تأثير الشخص الثالث من خالل التعرف على إدراك المبحوثين  •
 .لحدوث استقطاب سياسي لديهم ولدى اآلخرين نتيجة مشاهدة برامج الرأي التلفزيونية

رصد العالقة بين حدوث الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين ومدى تأييد المبحوثين  •
 .التخاذ إجراءات لحماية اآلخرين

دراسة عالقة الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين وبين العديد من المتغيرات التي قد  •
 –المسافة االجتماعية بين الذات واآلخرين ) مثل ,حجم هذه الفجوة فيتمارس دوًرا في التأثير 

 –تقدير الذات  –الكفاءة الذاتية –إدراك تحيز المصدر  –المرغوبية االجتماعية للرسالة اإلعالمية 
 (. العوامل الديموجرافية –إدراك األفراد لمعرفتهم السياسية 

 
 التعريفات اإلجرائية للدراسة:

هو الشخص الذي يحدد تأثير برامج الرأي  : ( First person ) الشخص األول
 التليفزيونية عليه )الذات( وعلى اآلخرين.

هو الشخص )اآلخر( الذي يعتقد المبحوثون أنه   :( Third person )الشخص الثالث
 أكثر قابلية للتأثر بمضامين رسائل برامج الرأي التليفزيونية.

تعنى الفرق بين إدراك  :( perceptual bias )/ التحيز اإلدراكي  الفجوة اإلدراكية
ين الشخص للتأثير الذي يمكن أن يحدث على ذاته والتأثير الذي يمكن أن يحدث على اآلخر 

 نتيجة متابعة برامج الرأي التليفزيونية.
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تعني درجات األلفة بين األشخاص وتم  : (Social distance )  االجتماعيةالمسافة 
 -زمالئي بالدراسة أو العمل -أصدقائي المقربين -تقسيمها فى الدراسة إلى )أفراد أسرتي

 المصريون بصفة عامة(.
المقصود بها مدى  : (Message social desirability )  امرغوبية الرسالة اجتماعي  

تقييم المبحوثين للمضامين اإليجابية والسلبية التي تقدمها برامج الرأي التلفزيونية وتأثير تلك 
 البرامج على المجتمع.

 

 :اإلطار النظري للدراسة

 وهي من النظريات ,تعتمد الدراسة في إطارها النظري على تطبيق نظرية الشخص الثالث
 .اآلخرين فيهم وفيتبحث في تقييم األشخاص لتأثيرات وسائل اإلعالم  التي

 :رئيسين فرضين على النظرية هذه وتقوم

ويشير هذا الفرض إلى أن األفراد يتوقعون أن االتصال سيكون :الفرض اإلدراكي للنظرية •
 في  أي أن التأثير األكبر لوسائل اإلعالم لن يكون , (1)اآلخرين مقارنة بأنفسهم فيله تأثير أكبر 

وبهذا فإن التباين في التفسير المدرك للرسالة  (2).وهم الشخص الثالث , همفيولكن  فيكأو 
هما التقليل من قيمة تأثيرات  ؛اإلعالمية على الذات وعلى اآلخرين يرتكز على عاملين رئيسين

 (3).اآلخرين فيالذات والمبالغة في تقدير تأثير تلك الرسائل  فيوسائل اإلعالم 

اآلخرين قد  فييقوم هذا الفرض على أساس أن التأثير المتوقع :الفرض السلوكي للنظرية •
ن رؤية اآلخرين على أنهم إ, حيث (4)يدفع األفراد التخاذ فعل أو سلوك نتيجة لتوقع هذا التأثير 

وف يقود إلى دعم األفراد لوضع قيود على الرسائل اإلعالمية التي أكثر تأثًرا بوسائل اإلعالم س
ا من , حيث يرى الشخص أنه يجب أن يتخذ إجراًء وقائي  (5)اآلخرين في اسلبي   اأن لها تأثيرً  نيدركو 

وهناك العديد من المتغيرات التي .(6)شأنه حماية اآلخرين من مضامين وسائل اإلعالم السلبية
 :يرات الشخص الثالث كما يليتسهم في حدوث تأث

تضح أن تأثير الشخص اا,  فقد مدى مرغوبية الرسالة اإلعالمية ومدى قبولها اجتماعي   •
, بينما (7)الثالث ينخفض عندما تكون الرسالة اإلعالمية ذات مضمون إيجابي ومفيدة للمجتمع 

 . (8)تتزايد تأثيرات الشخص الثالث في حالة المضمون السلبي
تضح أن تأثيرات الشخص الثالث تتزايد مع االعتقاد بتحيز از المصدر, حيث إدراك تحي •

مصدر الرسالة ضد الموضوع أو القضية المطروحة, ففي هذه الحالة يرى األشخاص أن وسائل 
 .(9)اآلخرين فياإلعالم تكون منحازة ضد آرائهم واتجاهاتهم وينسبون تأثير أكبر لهذا التحيز 

عالم, حيث أشارت بعض الدراسات لوجود عالقة بين التعرض حجم التعرض لوسائل اإل  •
 .(10)األفراد الذين يتعرضون لهذه الوسائل فيالكثيف لوسائل اإلعالم وحدوث تأثيرات 
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حيث يربط األفراد بين المعلومات التي يتعرضون لها في وسائل اإلعالم  ,إعمال العقل •
زدياد اوتزداد تأثيرات الشخص الثالث مع , شخصيةوالمعلومات القائمة لديهم بالفعل وبين خبرتهم ال

 .(11)وثينحعملية إعمال العقل لدى المب
حيث تزداد الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين عندما يعتقد المبحوثون  ,مستوى المعرفة •

وأن هذه المعرفة تمكنهم من تالفي اآلثار السلبية  ,أنهم أكثر معرفة ودراية بالقضية المطروحة
 .(12)لوسائل اإلعالم

العوامل الديموجرافية من حيث النوع والفئة العمرية ومستوى التعليم والمستوى االقتصادي  •
تضح وجود اختالف في إدراك تأثيرات الشخص الثالث باختالف العوامل ااالجتماعي, حيث 

 .(13)الديموجرافية
الجتماعية, ويقصد بها مستويات األلفة التي يشعر بها األشخاص تجاه بعضهم المسافة ا •

متغير المسافة االجتماعية  يشير, كما (14)البعض, والتي تشخص العالقات االجتماعية بشكل عام
إلى مدى التشابه أو االختالف المدرك بين الذات واآلخرين, فكلما زاد االختالف بين الذات 

 .(16)ت تأثيرات الشخص الثالثواآلخرين كلما زاد
ن بعض السمات النفسية للمبحوثين تقوم بدور هام في تحديد إالسمات الشخصية, حيث  •

على التصرف  بقدرتهم  حدوث تأثيرات الشخص الثالث, مثل الكفاءة الذاتية للمبحوثين واعتقادهم
جوة اإلدراكية بين الذات بشكل مناسب في المواقف المختلفة, وقدرتهم على تحقيق أهدافهم يدعم الف

ن األشخاص الذين لديهم قدر عاٍل من تقدير إ, وكذلك متغير تقدير الذات؛ حيث (17)واآلخرين
القدر  يالذات ويقيمون أنفسهم بشكل إيجابي تتزايد لديهم تأثيرات الشخص بدرجة أعلى من ذو 

 . (18)المنخفض من تقدير الذات
يرات الشخص الثالث وحدوث الفجوة اإلدراكية بين ت لحدوث تأثلتفسيراوهناك العديد من ا

الذات واآلخرين, ومن هذه التفسيرات التحيز نحو التفاؤل, وهو اعتقاد األفراد أنهم أقل قابلية 
, وفي هذه الحالة يفترض األشخاص أنهم بعيدون عن التأثيرات (19)للتعرض لألخطار من اآلخرين

 . (20)السلبية لوسائل اإلعالم

 فين األشخاص يفهمون تأثيرات وسائل اإلعالم إرية النسبة أو اإلسناد, حيث وكذلك نظ
فية خارجية, ولكن يعتمدون على تفسيرات داخلية؛ مثل الطباع قأنفسهم في إطار عوامل مو 

 في, فعندما يتم تقدير تأثير رسالة ما (21)اآلخرين فيالشخصية لتأثير وسائل اإلعالم  توالسما
آلخرين, وعند تقدير لد يقللون من تأثير العوامل الموقفية وينسبون تأثيًرا كبيًرا اآلخرين فإن األفرا

ينسبون تأثيرات أقل لتلك الرسالة ويرجعون ذلك لوعيهم  همأنفسهم فإن فيتأثير ذات الرسالة 
دراكهم   .(22)وا 

دعم  ومن التفسيرات أيًضا لحدوث الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين رغبة األفراد في 
وأفضل من اآلخرين, وأنهم أكثر قدرة على مقاومة  ىتقدير الذات, وذلك برؤية أنفسهم أذك



          871  

تضح دور التحيز الخادم ا, وكذلك (23)وللنية اإلقناعية للمصدراإلعالم التأثيرات السلبية لوسائل 
ين, وأنهم للذات في إحداث تأثيرات الشخص الثالث, حيث يعتقد األفراد أنهم أفضل حااًل من اآلخر 

 .(24)يتفاعلون مع الرسائل اإلعالمية بشكل مختلف

 :االستقطاب السياسي

, فكرة, يءتركيز االهتمام واالنتباه على ش يستقطب, ويعناشتق كلمة استقطاب من الفعل ت  
عرف االستقطاب أيًضا بأنه جذب بعض الفئات لتأييد وجهة نظر , وي  (25)شخص أو نية معينة
ضفاء مميزا اآلراء  يتوسيع دائرة ذو  ي. كما أن االستقطاب السياسي يعن(26)ت مختلفة لهامعينة وا 
 .(27)السياسية المعتدلة

ذلك فإن االستقطاب السياسي يعمل على تثبيت االهتمام على اتجاه واحد فقط, والتعتيم على و 
 .(28)على أي اتجاه آخر يمكن أن يوجد في سياق األحداث, وذلك لتحقيق أهداف معينة

كما أن االستقطاب السياسي هو ما تقوم به وسائل اإلعالم من إضفاء الشرعية على  
 .(29)مجموعة معينة من وجهات النظر, والتعتيم على وجهات نظر أخرى, أو تناولها بشكل متحيز

حيث تقوم وسائل اإلعالم في بعض األحيان بالتحيز ألحد األطراف, وتقوم بمعالجة األحداث 
الجوانب السلبية لذلك  ةعلى حساب الجانب اآلخر, وتعمل على نسب ادم جانبً بشكل انتقائي يخ

جعل المواطنين ي,  و (30)الطرف اآلخر, بما يعمل على تعميق االستقطاب السياسي بين الجمهور
 .(31)أكثر تشبثًا بآرائهم, وأقل تسامًحا مع األفراد ذوى وجهات النظر السياسية المختلفة

ن االستقطاب إاالستقطاب السياسي؛ حيث  آليةا في م دوًرا هام  وتمارس وسائل اإلعال
عد أحد أهم آليات تنامي االستقطاب السياسي والترويج له بين المواطنين من خالل ي  اإلعالمي 

تأييد فئات معينة ومعارضة فئات أخرى, وتحيز وسائل اإلعالم لجانب معين, بما يعمل على 
 .(32)انب وتعميق االنقسام بين المواطنيناستقطاب أفراد المجتمع لهذا الج

عد لالستقطاب السياسي الذي تمارسه وسائل اإلعالم, وأشار الباحثون إلى وجود أكثر من ب  
 :وتتحدد أبعاد االستقطاب السياسي فيما يلي

الجانب العاطفي, وذلك من خالل توظيف وتوجيه مشاعر إيجابية تجاه الذات السياسية,  •
 . (33)مشاعر سلبية تجاه الخصم السياسي وفي المقابل توجيه

الجانب المعرفي, وذلك بتوظيف الحجج واألدلة التي تركز على نقاط الضعف للخصم  •
 . (35), في مقابل تركيز األدلة التي تبرز نقاط القوة ومزايا الذات السياسية(34)السياسي

ركيز االختيار ما بين وذلك بإبعاد األفراد عن االتجاهات المعتدلة, وت :الجانب السلوكي •
مؤيد بشدة أو معارض بشدة, ثم يقوم الجمهور بتحويل هذه االتجاهات إلى سلوكيات تدعم تلك 

 .(36)تجاهات اال
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وتطبق الباحثة نظرية الشخص الثالث للتعرف على مدى إدراك الجمهور المصري لتأثير 
اآلخرين؛ من حيث االستقطاب السياسي الذي يمكن أن  فيأنفسهم و  فيبرامج الرأي التلفزيونية 

 .تسببه هذه البرامج, ومدى تأييد المبحوثين التخاذ إجراءات لحماية اآلخرين

رت إليها نظرية تأثير الشخص اكما تقوم الدراسة باختبار تأثير المتغيرات الوسيطة التي أش
 –لمصدر إدراك تحيز ا–سالة اإلعالمية مرغوبية الر  –الثالث, المتمثلة في )المسافة االجتماعية 

العوامل  –تقدير الذات  –الكفاءة الذاتية  –مدى إدراك األفراد للقضايا التي يتم تناولها 
 الديموجرافية(.

 :الدراسات السابقة

تناولت الدراسات السابقة ما يتعلق بنظرية تأثير الشخص الثالث التي يقوم فرضها الرئيس 
ن لآلخرين تأثيرات أكبر لوسائل اإلعالم مقارنة بأنفسهم, والمتغيرات التي على أن األفراد ينسبو 

تسهم في تعزيز تأثيرات الشخص الثالث وما ينتج عن هذه التأثيرات من تأييد األفراد التخاذ 
 .إجراءات لحماية اآلخرين من تأثيرات وسائل اإلعالم

لتي تسهم في زيادة تأثيرات وقد أشارت الدراسات السابقة إلى وجود عدد من العوامل ا
الشخص الثالث وحدوث الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين، ومن أهم هذه العوامل المرغوبية 

دراسة للتعرف على مدى (Joon Kim 2018) (37), حيث أجرىاالجتماعية للرسالة اإلعالمية
اآلخرين  فيأنفسهم و  فيإدراك المبحوثين لتأثير األخبار الزائفة في المواقع اإللكترونية اإلخبارية 

في أوقات االنتخابات, ورصد العالقة بين الفجوة اإلدراكية والمرغوبية االجتماعية للرسالة 
ة, حيث نسب المبحوثون تأثيرات ثبوت الفرض اإلدراكي للنظريإلى رت النتائج ااإلعالمية. وأش

اآلخرين بدرجة أكبر من أنفسهم,  كما أكدت النتائج وجود عالقة  فيلألخبار الزائفة  ىأعل
ارتباطية سلبية بين المرغوبية االجتماعية للرسالة اإلعالمية وحدوث تأثيرات الشخص الثالث, 

 .حيث تتزايد هذه التأثيرات مع سلبية الرسالة المقدمة

للمقارنة بين إدراك كل من الجمهوريين  (38) (Aimee Meader 2017)ت دراسة كما خلص
والديمقراطيين لحدوث تأثيرات الشخص الثالث بعد متابعة تغريدات الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

مون رسائل ترامب بأنها رسائل سلبية,  بينما إلى تزايد الفجوة اإلدراكية لدى الديمقراطيين الذين يقي  
نخفضت تأثيرات الشخص الثالث بالنسبة للجمهوريين الذين يؤيدون ترامب؛ بما يدعم وجود عالقة ا

ارتباطية سلبية بين التحيز اإلدراكي لدى المبحوثين والمرغوبية االجتماعية لتغريدات الرئيس 
 .األمريكي دونالد ترامب

التي أجرتها لرصد  (39) (Valeria Schweisberg 2014)دراسة  ذهبتوفي ذات السياق 
العالقة بين الفجوة اإلدراكية والمرغوبية االجتماعية للرسالة اإلعالمية للموضوعات المعروضة 
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على موقع الفيس بوك, إلى أنه كلما تم إدراك الموضوعات المقدمة على موقع الفيس بوك أنها 
 فيبر من تأثيرها اآلخرين أك فيالمبحوثون أن تأثير هذه الرسائل  ىموضوعات سلبية كلما رأ

 .أنفسهم

كما أوضحت الدراسات السابقة وجود عالقة ارتباطية بين إدراك األفراد لمدى معرفتهم 
 (Jane Weatherred 2017) (40)بالقضايا المطروحة وحدوث الفجوة اإلدراكية؛ فقد قامت 

دراك المبحوثين لتأثير است طالعات الرأي بدراسة لرصد العالقة بين متغير المعرفة السياسية وا 
وتوصلت الدراسة إلى أن المبحوثين نسبوا  .اآلخرين فيأنفسهم و  فياألمريكية المتعلقة باالنتخابات 

اآلخرين أكثر من أنفسهم, ورأوا أن هذه االستطالعات تعمل  فيثيرات أكبر لهذه االستطالعات أت
وثين نسبوا ألنفسهم تأثيرات قراراتهم, وأوضحت النتائج أن المبح فيعلى توجيه الناخبين والتأثير 

أقل؛ نتيجة إلدراكهم بمعرفتهم السياسية بالقضايا االنتخابية وقدرتهم على مقاومة التأثيرات 
 .اإلقناعية لتلك االستطالعات

اختبار العالقة بين التي تناولت (Wonji lee 2013) (41)واتفقت هذه النتيجة مع دراسة 
ية التوسع في إنشاء مصانع الطاقة النووية في كوريا مستوى إدراك المبحوثين لمعرفتهم بقض
عالقة ارتباطية إيجابية  دحيث أشارت النتائج إلى وجو  .الجنوبية, وحدوث تأثيرات الشخص الثالث

بين إدراك المبحوثين لمعرفتهم بالموضوعات المتعلقة بالطاقة النووية وحدوث فجوة إدراكية بينهم 
وخلصت  .مفيهون لآلخرين تأثيرات أعلى لوسائل اإلعالم وبين اآلخرين, حيث نسب المبحوث

الدراسة أيًضا إلى أن المبحوثين الذين كانت لديهم اتجاهات إيجابية نحو القضية انخفضت لديهم 
الفجوة اإلدراكية, بينما تزايدت الفجوة اإلدراكية لدى المبحوثين الذين كانت لديهم اتجاهات سلبية 

 .نحو القضية

دراك تحيز المصدر وعالقته بتأثيرات الشخص  أما عن تأثير متغير عدائية وسائل اإلعالم وا 
دراسة الختبار العالقة بين إدراك عدائية  (Patrick Albert 2016) (42)فقد أجرى  الثالث؛

دراك تحيز المصدر وحدوث تأثيرات الشخص الثالث, وخلصت الدراسة إلى  وسائل اإلعالم وا 
وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين إدراك المبحوثين لتحيز المناقشات السياسية عبر موقع الفيس 

دراك المبحوثين لوجود فجوة إدراكية بينهم وبي ن اآلخرين, واعتقادهم بأن هذا التحيز يؤثر بوك وا 
 .آلخرين بما يناقض توجهاتهم السياسية الشخصيةلالتوجهات السياسية  في

لرصد العالقة بين حدوث  (Leslie Soto 2015) (43)هذه النتيجة مع دراسة  ىوتتماش
دراك عدائية وسائل اإلعالم, حيث تم مقارنة تأثيرات الشخص الثالث بين  الفجوة اإلدراكية وا 

وتوصلت الدراسة إلى أن الرافضين   .المؤيدين والمعارضين للهجرة للواليات المتحدة األمريكية
قضية الهجرة بشكل يدعم  لدخول المهاجرين للواليات المتحدة يدركون أن وسائل اإلعالم تغطي
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تأييد اآلخرين لتلك القضية, بما يؤكد وجود عالقة ارتباطية  فيدخولهم للواليات المتحدة؛ بما يؤثر 
 .إيجابية بين إدراك عدائية وسائل اإلعالم لدى المبحوثين وحدوث تأثيرات الشخص الثالث

الذات واآلخرين وحدوث كما ربطت الدراسات السابقة بين متغير المسافة االجتماعية بين 
للتعرف على  (Cina Chen 2016) (44), ومن هذه الدراسات دراسةتأثيرات الشخص الثالث

الموضوعات اإلخبارية في المواقع  في-مدى إدراك المبحوثين لتأثيرات تعليقات اآلخرين 
مبحوثين, اآلخرين, وتوصلت الدراسة إلى حدوث فجوة إدراكية لدى ال وفيأنفسهم  في-لكترونيةاإل

يهم, كما فاالتجاهات السياسية لآلخرين بدرجة أكبر من تأثيرها  فيوقناعتهم بتأثير هذه التعليقات 
لشخص الثالث كلما زادت مسافة االختالف في التوجه السياسي بين لتضح وجود تأثيرات أعلى ا

فروق دالة إلى وجود (45)( 2016الذات واآلخرين. وكذلك فقد خلصت دراسة )غادة البطريق
ا ا بين إدراك المبحوثين لمدى تأثرهم وتأثر اآلخرين بالمواقع االلكترونية المتطرفة فكري  إحصائي  

لصالح تأثر اآلخرين بدرجة أكبر, وهو ما أرجعه المبحوثون لقناعتهم الشخصية بأنهم أكثر 
اإلدراكية تتزايد كلما وأكدت النتائج أن هذه الفجوة  .تحصيًنا للتأثيرات السلبية لوسائل اإلعالم

 .اتسعت المسافة االجتماعية بين الذات واآلخرين
بدراسة الختبار تأثير متغير المسافة (Ran Wei 2013) (46)وفي نفس السياق قام

دراك المبحوثين لت ثير حمالت الدعاية االنتخابية عبر مواقع التواصل االجتماعي أاالجتماعية وا 
وأكدت الدراسة وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين تأثيرات الشخص  .اآلخرين فييهم, وتأثيراتها ف

الثالث والمسافة االجتماعية بين الذات واآلخرين, حيث أشار المبحوثون إلى أن الناخبين بشكل 
عام هم أكثر تأثًرا من أصدقائهم المقربين, وأن المختلفين عنهم في التوجهات السياسية أكثر تأثًرا 

 .بتلك الحمالت

التي قام فيها بالمقارنة بين األمريكيين  (47) (Hee Sun 2014)تفق هذه النتيجة مع دراسةوت
من أصول كورية والكوريين الذين يعيشون في الواليات المتحدة األمريكية من حيث إدراكهم لتأثير 
د التغطية اإلخبارية ألحداث إطالق النار في المدارس األمريكية,  حيث خلصت الدراسة إلى وجو 

عالقة ارتباطية إيجابية بين متغير المسافة االجتماعية وحدوث تأثيرات الشخص الثالث, فكلما 
زادت المسافة االجتماعية بين الذات واآلخرين كلما زادت الفجوة اإلدراكية, حيث نسبت كل 

 المجموعة التيفي المجموعات األخرى, وتأثيرات أقل  فيمجموعة تأثيرات أعلى لوسائل اإلعالم 
 .ينتمون إليها

والتي سعت من خاللها  (48) ( 2014و اتفقت هذه النتائج كذلك مع دراسة ) غادة حسام 
لمدى تأثيرها ادراكهم و  لرصد العالقة بين مشاهدة الشباب المصري لبرامج تليفزيون الواقع العربية

 السلبية عليهمفي فرض رقابة على مضامينها للحد من تأثيراتها مدى رغبتهم و  على المجتمع,
أكدت نتائج الدراسة زيادة تأثير الشخص الثالث كلما زادت المسافة و  على اآلخرين في المجتمع .و 
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مع أعضاء جماعتهم عن بين اآلخرين على أساس أن األفراد يتشابهون و  االجتماعية بين الذات
 أعضاء الجماعات األخرى .

فقد أشارت الدراسات السابقة إلى دور حجم التعرض لوسائل اإلعالم، وكذلك درجة  وكذلك
إعمال العقل في معالجة المعلومات التي يتم التعرض لها كمتغيرات وسيطة تعزز من تأثيرات 

 .الشخص الثالث

إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين (Li Xuequing 2017) (49)فقد أشارت نتائج دراسة
دراكهم لتأثير هذه األخبار حتعرض المب كثافة وثين لألخبار المتعلقة بقضية بحر جنوب الصين وا 

اآلخرين, حيث نسب المبحوثون تأثيرات أعلى لآلخرين, واعتبر المبحوثون أن هذه  فييهم و ف
األخبار تحمل رسائل إقناعية توجه اآلخرين وتدعم تقييمهم اإليجابي ألداء الحكومة الصينية في 

دراكهم  .جة هذه القضيةمعال كما أكد المبحوثون قدرتهم على مقاومة النية اإلقناعية للمصدر, وا 
 .لعدم وعي اآلخرين بتلك النية اإلقناعية

الختبار العالقة بين التعرض (Angela Paradise 2012) (50)وهو ما اتفق مع دراسة
الدراسة إلى أن إدراك المبحوثين لموقع الفيس بوك وحدوث تأثيرات الشخص الثالث, حيث توصلت 

حيث أكد  .لحدوث تأثيرات سلبية ناتجة عن الفيس بوك ارتبط بكثافة تعرض المبحوثين له
قدرتهم  فيالعالقات الشخصية لآلخرين و  فيبشكل سلبي  أثرالمبحوثون أن موقع الفيس بوك 

 .يهمفعلى العمل, بينما لم يؤثر 
بدراسة للتعرف (Van Hwei 2017)  (51)قام دةوعن متغير إعمال العقل ونشاط المشاه

 ىحدإعلى إدراك المبحوثين لتأثير تعرض الجمهور ألخبار المظاهرات في تايوان لالحتجاج على 
اآلخرين, وكذلك دراسة العالقة بين نشاط المشاهدة  فيأنفسهم و  فياالتفاقيات التجارية مع الصين 

ة صحة الفرض اإلدراكي للنظرية؛ حيث نسب وحدوث تأثيرات الشخص الثالث, وأكدت الدراس
كما خلصت الدراسة إلى  .المبحوثون تأثيرات أكبر لآلخرين نتيجة تعرضهم ألخبار المظاهرات

وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين نشاط مشاهدة المبحوثين ومناقشتهم لألحداث مع اآلخرين 
 .بين اآلخرينو ووجود فجوة إدراكية بينهم 

أشارت الدراسة  وامل الديموجرافية للمبحوثين بحدوث تأثيرات الشخص الثالثوعن عالقة الع
لرصد العالقة بين العوامل الديموجرافية للمبحوثين  (Mina Tsay 2016) (52)  ا التي قام به

أن هناك عالقة ارتباطية إلى اآلخرين,  فيهم وفيومدى إدراكهم لتأثير مواقع التواصل االجتماعي 
راكية ومتغيري النوع والفئة العمرية للمبحوثين, حيث نسب الذكور تأثيرات أعلى داإلبين الفجوة 

تضح أنه مع زيادة الفئة العمرية تتزايد الفجوة أاإلناث أكثر من أنفسهم, كما  فيلموقع الفيس بوك 
 .ا بالرسائل اإلعالميةقل تأثرً أأنفسهم دون اإلدراكية لدى المبحوثين ويع
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العالقة بين التحيز اإلدراكي لدى  (53) (Anila Kamal 2014)وكذلك اختبرت دراسة 
 فيالمبحوثين والعوامل الديموجرافية, وذلك من خالل قياس إدراكهم لتأثير التعرض للمدونات 

 .اآلخرين فيأنفسهم و 

بالمقارنة اآلخرين في المبحوثين نسبوا تأثيرات أعلى للمدونات أن وأكدت الدراسة إلى 
 ىبأنفسهم, وفسرت الدراسة ذلك في ضوء مفهوم تقدير الذات, حيث يدرك األفراد أنفسهم بأنهم أذك

وتوصلت النتائج لوجود تأثير  .وأكثر قدرة على حماية أنفسهم من التأثيرات السلبية لوسائل اإلعالم
رتباطية اوجود عالقة تضح احدوث تأثيرات الشخص الثالث, فكلما زاد  فيللعوامل الديموجرافية 

 .ىإيجابية بين متغير السن وحدوث تأثيرات الشخص الثالث لصالح الفئة العمرية األعل

؛ أوضحت نتائج الدراسات وفيما يتعلق بالفرض السلوكي للنظرية وعالقته بالفرض اإلدراكي
تخاذ إجراءات السابقة وجود عالقة  ارتباطية بين التحيز اإلدراكي لدى المبحوثين ومدى تأييدهم ال

التي هدفت  (54) (Guy Golan 2016)وقائية لحماية اآلخرين, ومن هذه الدراسات دراسة 
للتعرف على مدى إدراك الجمهور لتأثير الدعاية اإللكترونية التي يقوم بها تنظيم داعش لتجنيد 

اآلخرين, ومدى تأييد المبحوثين لوضع قيود على المنصات اإلعالمية  فيأنفسهم و  فياألفراد 
نخفض اأن إدراك المبحوثين لتأثير هذه الدعاية اإللكترونية إلى وأشارت النتائج  .اإللكترونية

 .بالنسبة ألنفسهم بالمقارنة باآلخرين

لدى المبحوثين كما خلصت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين التحيز اإلدراكي 
ومدى تأييدهم لفرض قيود على المنصات اإلعالمية اإللكترونية لمقاومة محاوالت تنظيم داعش 
لتجنيد اآلخرين, وكذلك تأييد المبحوثين ألهمية وجود حمالت مضادة عبر اإلنترنت لتوعية 

 .اآلخرين بما يقوم به تنظيم داعش
حيث سعت هذه الدراسة  (55) (Amy Shupard 2015)وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

هم فيالختبار العالقة بين إدراك المبحوثين لتأثير التغطية اإلخبارية التلفزيونية ألخبار المظاهرات 
وأشارت نتائج الدراسة إلى  .اآلخرين, وتأييدهم لوضع قيود على هذه النوعية من األخبار فيو 

دراك المبحوثين لوجود تأثيرات أعلى  وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الفرض اإلدراكي للنظرية وا 
اآلخرين, ومدى تأييد المبحوثين لضرورة فرض نوع من الرقابة على  فيألخبار المظاهرات 

 .األخبار التي تتناول المظاهرات
بدراسة لتحليل العالقة بين ادراك (56) ( 2015انتصار سالم  و في نفس السياق , فقد قامت )
وى العنف السياسي باالنترنت على سلوكهم الشخصي تالشباب الجامعي المصري لتأثير مح

عالقة ذلك باتجاهاتهم نحو فرض رقابة على و  وسلوك أقرانهم وسلوك أفراد المجتمع بشكل عام
أييد المبحوثين لفرض رقابة على االنترنت لحماية االنترنت . وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى ت
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الحد من اآلثار السلبية الناجمة عن متابعة العنف السياسي عبر االنترنت لحماية و  المجتمع
 اآلخرين .

 :التعليق على الدراسات السابقة

تطبيق نظرية الشخص الثالث في مجاالت معينة, على نصب اهتمام البحوث العربية ا •
وأغاني الفيديو كليب وبرامج تلفزيون الواقع, بينما طبقت البحوث األجنبية في  وهي اإلعالنات

مجاالت أوسع؛ مثل االنتخابات والقضايا السياسية عموًما, وكذلك الموضوعات االقتصادية 
 .والبيئية

طبقت العديد من الدراسات نظرية الشخص الثالث على وسائل التواصل االجتماعي, مما  •
 .ية هذه الوسائل في إحداث فجوة إدراكية بين الذات واآلخرينيشير لتنامي أهم

أشارت الدراسات السابقة إلى صحة الفرض اإلدراكي للنظرية, فاألشخاص يدركون  •
 .اآلخرين بالمقارنة بأنفسهم فيتأثيرات أكبر لوسائل اإلعالم 

ز أوضحت الدراسات السابقة صحة الفرض السلوكي للنظرية بوجود عالقة بين التحي •
التأثيرات السياسية السلبية  منتأييدهم التخاذ إجراءات وقائية تحمي اآلخرين و اإلدراكي للجمهور 

 .لوسائل اإلعالم

التحيز اإلدراكي,  فيأظهرت الدراسات السابقة وجود مجموعة من المتغيرات التي تؤثر  •
دراك تحيز المصدر, والمرغ وبية االجتماعية مثل المسافة االجتماعية بين الذات واآلخرين, وا 

 .للرسالة اإلعالمية, وكم التعرض, والعوامل الديموجرافية

الذي نسب حدوث  (الذات)كثير من الدراسات السابقة لم تهتم بدراسة الشخص األول  •
الشخصية أو  تهث دراسة سمايمن ح (اآلخرين)الشخص الثالث  فيتأثيرات سلبية أكبر 

 .الديموجرافية

استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تحديد المشكلة البحثية تحديًدا دقيًقا,  وقد •
ووضع فروض الدراسة, وقياس المتغيرات, وتصميم استمارة االستبيان, ومقارنة نتائج الدراسة 

 .بالدراسات السابقة

 :فروض الدراسة

ب السياسي لديهم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إدراك األفراد لحدوث االستقطا  .1
 .ولدى اآلخرين نتيجة مشاهدة برامج الرأي التلفزيونية

ا في مساحة الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين حسب توجد فروق دالة إحصائي   .2
 .المجموعات األبعد في المسافة االجتماعية
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ا  في مساحة الفجوة اإلدراكية طبًقا الختالف الخصائص جد فروق  دالة إحصائي  و ت .3
المستوى االقتصادي  –المستوى التعليمي  –الفئة العمرية  –الديموجرافية للمبحوثين )النوع 

 .االجتماعي(

 :توجد عالقة ارتباطية بين مساحة الفجوة اإلدراكية وبين كل من .4

 .المرغوبية االجتماعية للرسالة اإلعالمية –أ 

 .إدراك تحيز المصدر –ب 

 .لسياسيةمدى إدراك األفراد لمعرفتهم ا -جـ 

 .مستوى الكفاءة الذاتية للفرد –د 

 .تقدير الذات -هـ 

توجد عالقة ارتباطية بين مساحة الفجوة اإلدراكية ومدى تأييد المبحوثين التخاذ إجراءات  .5
 .لحماية اآلخرين

 :نوع الدراسة ومنهجها

هذه الدراسة من الدراسات الوصفية, وتم االعتماد على منهج المسح )مسح الجمهور(  دعت  
 .وعلى أسلوب المسح بالعينة

 :مجتمع الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة في أفراد الجمهور المصري الذين يشاهدون برامج الرأي التلفزيونية 
 .الحكومية والخاصة

 :عينة الدراسة

مبحوث من أفراد  400تتكون من  حصصية الدراسة الميدانية على عينة عمدية ط بقت
 ط بقتالجمهور المصري الذين يتابعون برامج الرأي التلفزيونية المصرية الحكومية والخاصة, و 

 .2018 -1 -11حتى يوم   2017-12-15ة من الدراسة الميدانية في الفتر 
 :ويوضح الجدول التالي خصائص عينة الدراسة
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 (1)جدول رقم 

 خصائص عينة الدراسة الميدانية

 % ك التصنيف الخصائص

 ذكر النوع
 ىأنث

200 
200 

50% 
50% 

 سنة  30إلى أقل من  18من  الفئة العمرية
 سنة 40سنة إلى أقل من  30من 

 سنة فأكثر  40من 

200 
113 

87 

50% 
28.3% 

21.8% 

 تعليم ثانوي المستوى التعليمي
 تعليم جامعي

 دراسات عليا

60 
299 

41 

15% 
74.8% 

10.2% 

المستوى 
االقتصادي 
 االجتماعي

 منخفض
 متوسط

 مرتفع

124 
246 

30 

31% 
61.5% 

7.5% 

 :أدوات جمع البيانات
 .بالمقابلةقصاء تم جمع بيانات الدراسة الميدانية عن طريق استمارة است

 :الدراسة وحساب اتساق وثبات مقاييس الدراسة منهجية قياس متغيرات
تم استخدام معامالت إحصائية للتأكد من صالحية المقاييس التي استخدمت في الدراسة من 

ستخدم لتحليل ثبات ثبات تم استخدام معامل ألفاكرونباخ الذي ي  الحيث االتساق الداخلي, و 
 Factorاستخدام التحليل العاملي  المقاييس, ولدراسة الصدق العاملي لمقاييس الدراسة تم

Analysis  بطريقة المكونات األساسيةPrincipal Components  الستخالص العوامل مع
 .لتدويرها Varimaxأسلوب الفاريماكس 

وعند تطبيق اختبار الثبات باستخدام معامل ارتباط ألفاكرونباخ على االستمارة ككل بلغت 
 وهي قيمة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليها.  0.72كرونباخ  قيمة معامل ألفا

 :مقياس االستقطاب السياسي لدى الذات
مكون من ثالث عبارات, وتمثلت الأسلوب ليكرت الثالثي باستخدام مقياس هذا التم تكوين 

تدفعني برامج الرأي  -ا بآرائي السياسية برامج الرأي تجعلني أكثر تشبثً : )هذه العبارات فيما يلي
أنا أستطيع أن أحمي نفسي من تأثير برامج الرأي  –ذ مواقف بعينها تجاه القضايا السياسية التخا

, وهي قيمة ثبات 0.64وقد بلغت قيمة معامل ارتباط ألفاكرونباخ لهذا المقياس   (,التلفزيونية
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وخلص اختبار التحليل العاملي إلى صالحية العبارات المستخدمة, وتراوح  .يمكن االعتماد عليها
 0.720و  0.677بين مستوى التشبعات لقيم التباين المشترك الخاصة بهذا المقياس

 :مقياس االستقطاب السياسي لدى اآلخرين

 :يمكون من ثالث عبارات, وتمثلت فيما يلالتم تكوين هذا المقياس بأسلوب ليكرت الثالثي 
التخاذ اآلخرين  تدفع برامج الرأي –ا بآرائهم السياسية )برامج الرأي تجعل اآلخرين أكثر تشبثً 
اآلراء السياسية  فيمضامين برامج الرأي التلفزيونية تؤثر  –مواقف بعينها تجاه القضايا السياسية 

وهي قيمة   0.67المقياس  اذ(, وقد بلغت قيمة معامل ارتباط ألفا كرونباخ لهيلآلخرين أكثر من
وخلص اختبار التحليل العاملي إلى صالحية العبارات المستخدمة,  .ثبات يمكن االعتماد عليها

 0.715و  0.607بين وتراوح مستوى التشبعات لقيم التباين المشترك الخاصة بهذا المقياس

 :مقياس المرغوبية االجتماعية للرسالة اإلعالمية

مكون من أربع عبارات, وتمثلت عبارات الكرت الثالثي المقياس بأسلوب ليهذا تم تكوين 
برامج الرأي التلفزيونية لها تأثيرات سلبية  –اإيجابي   االمقياس في اآلتي: )برامج الرأي تحمل مضمونً 

برامج الرأي تساعد المواطنين في  –برامج الرأي تعمل على إثارة الرأي العام  –المشاهدين  في
 التعرف على أحدث الموضوعات(.

وهي قيمة معامل ثبات يمكن  0.63رونباخ لهذا المقياس كوقد بلغت قيمة معامل ارتباط ألفا 
وخلص اختبار التحليل العاملي إلى أن جميع عبارات المقياس صالحة لالستخدام,  .االعتماد عليها

 .0.601و 0.571لقيم التباين المشترك الخاصة بهذا المقياس بين حيث تراوح مستوى التشبعات 
 :مقياس المسافة االجتماعية

مكون من أربع عبارات, وتمثلت عبارات الالمقياس بأسلوب ليكرت الثالثي هذا تم تكوين 
 :المقياس في اآلتي

  .تدفع برامج الرأي أفراد عائلتي التخاذ مواقف بعينها تجاه القضايا السياسية •

 .تدفع برامج الرأي أصدقائي المقربين التخاذ مواقف بعينها تجاه القضايا السياسية •

 .العمل التخاذ مواقف بعينها تجاه القضايا السياسية /تدفع برامج الرأي زمالئي بالدراسة  •

 .تدفع برامج الرأي المصريين بصفة عامة التخاذ مواقف بعينها تجاه القضايا السياسية •

وهي قيمة معامل ثبات يمكن  70.المقياس  ارونباخ لهذك معامل ارتباط ألفاوقد بلغت قيمة 
وخلص اختبار التحليل العاملي إلى أن جميع العبارات صالحة لالستخدام, حيث  .االعتماد عليها 

 0.87و 0.79بين مستوى التشبعات لقيم التباين المشترك الخاصة بهذا المقياس  وحترا
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 :ته بالقضايا السياسيةمقياس إدراك الفرد لمعرف

س يامكون من ثالث عبارات, وتمثلت عبارات المقالتم تكوين المقياس بأسلوب ليكرت الثالثي 
أهتم بمتابعة  –)أرى أني على دراية كافية بالموضوعات المتعلقة بالقضايا السياسية ي:في اآلت

ليس عندي خبرة بالموضوعات المتعلقة باألمور السياسية(. وقد بلغت قيمة  –األخبار السياسية 
وخلص اختبار التحليل  .وهي قيمة ثبات يمكن االعتماد عليها 0.61معامل ارتباط ألفا كرونباخ 

العاملي إلى صالحية العبارات المستخدمة, وتراوح مستوى التشبعات لقيم التباين المشترك الخاصة 
 .0.666و  0.654بين بهذا المقياس

 :مقياس إدراك األفراد لتحيز وسائل اإلعالم

مكون من أربع عبارات, وتختلف عبارات المقياس التم تكوين المقياس بأسلوب ليكرت الثالثي 
برامج الرأي ال تقدم األحداث كما هي في  –)برامج الرأي تعرض الرأي والرأي اآلخر  :فيما يلي
برامج الرأي تعرض الموضوعات بشكل  –برامج الرأي تقدم معلومات صادقة وحقيقية  –الواقع 
 .متحيز(

وهي قيمة يمكن االعتماد  0.67رونباخ لهذا المقياس كوقد بلغت قيمة معامل ارتباط ألفا 
وخلص اختبار التحليل العاملي إلى صالحية العبارات المستخدمة, وتراوح مستوى  .عليها
 .0.668و 0.617بين التباين المشترك الخاصة بهذا المقياسات لقيم عالتشب

 :مقياس الكفاءة الذاتية

مكون من أربع عبارات, وتمثلت عبارات المقياس التم تكوين المقياس بأسلوب ليكرت الثالثي 
أنا غير متأكد من قدرتي على تحقيق  –)أستطيع حل معظم المشاكل إذا حاولت بجدية  :فيما يلي
أستطيع أن أتعامل مع كل ما  –عندما أكون في مأزق ال أستطيع التفكير في حل جيد  –أهدافي 

 .يعترض طريقي(

وهي قيمة ثبات يمكن  0.64وقد بلغت قيمة معامل ارتباط ألفا كرونباخ لهذا المقياس 
وخلص اختبار التحليل العاملي إلى صالحية العبارات المستخدمة, وتراوح مستوى  .االعتماد عليها

 . 0.696و 0.606بين لتشبعات لقيم التباين المشترك الخاصة بهذا المقياسا
 :مقياس تقدير الذات

ربع عبارات, وتمثلت عبارات المقياس أمكون من التم تكوين المقياس بأسلوب ليكرت الثالثي 
 –عن نفسي بشكل عام  أنا راضٍ  –)أنا أشعر بعدم امتالكي مزايا عديدة أفخر بها  :فيما يلي

أشعر بأنني شخص ذو قيمة(, وقد بلغت قيمة معامل  –ر بأني عديم النفع في بعض األوقات أشع
وخلص اختبار  .وهي قيمة ثبات يمكن االعتماد عليها  0.69 ارتباط ألفا كرونباخ لها المقياس

لقيم  تالتحليل العاملي إلى صالحية العبارات المستخدمة في المقياس, وتراوح مستوى التشبعا
 . 0.637و  0.582بين التباين المشترك الخاصة لهذا المقياس
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 :مقياس الفرض السلوكي

مكون من ثالث عبارات, وتمثلت عبارات المقياس التم تكوين المقياس بأسلوب ليكرت الثالثي 
يجب  –)البد من فرض رقابة من قبل الجهات المختصة على برامج الرأي التلفزيونية  :فيما يلي
يجب إصدار تشريعات  –تشريعات تضمن حيادية وموضوعية برامج الرأي التلفزيونية إصدار 

 البد من تقليل عدد برامج الرأي التلفزيونية(. –تضمن حيادية وموضوعية برامج الرأي التلفزيونية 

, وهي قيمة ثبات يمكن 0.74لفا كرونباخ لهذا المقياس أوقد بلغت قيمة معامل ارتباط 
وخلص اختبار التحليل العاملي إلى صالحية العبارات المستخدمة, وتراوح مستوى  .االعتماد عليها

 .0.744و 0.673بين التشبعات لقيم التباين المشترك الخاصة بهذا المقياس
 :مقياس المستوى االقتصادي االجتماعي

قياس المستوى االقتصادي االجتماعي بواسطة مقياس تجميعي يتكون من خمسة أسئلة  تم
ا, واألجهزة التي يمتلكها المبحوث, واألجهزة التي تمتلكها األسرة, شهري   المبحوثعن متوسط دخل 

 .والسفر للخارج, وأسباب السفر للخارج

 :المعالجة اإلحصائية للبيانات

 :الختبارات اإلحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسةتم اللجوء إلى المعامالت وا

 .التكرارات البسيطة والنسب المئوية •

معامل ارتباط بيرسون لدراسة شدة واتجاه العالقة االرتباطية بين متغيرين من نوع الفئة أو  •
 .النسبة

لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات  (paired sample T-test)اختبار  •
 .الحسابية لمجوعتين مرتبطتين

لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية  (T-test)اختبار  •
 .لمجموعتين من المبحوثين في أحد متغيرات الفئة أو النسبة

لدراسة الداللة  ANOVAتحليل التباين ذي البعد الواحد المعروف اختصاًرا باسم  •
ت الحسابية ألكثر من مجموعتين من المبحوثين في أحد متغيرات اإلحصائية للفروق بين المتوسطا

 .الفئة أو النسبة
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 :نتائج الدراسة

 :نتائج الدراسة المسحية على الجمهور :الً أو 

 (2) جدول رقم
 *لدى الجمهور  ياًل ضأكثر برامج الرأي التلفزيونية تف

 % ك اسم البرنامج

 16.7 135 هنا العاصمة

 12.6 102 دقيقة 90

 11.3 91 العاشرة مساءً 

 DMC 83 10.3مساء 

 9.6 77 من القاهرة

 8.8 71 الحياة اليوم

 6.7 54 يحدث في مصر

 6 48 السادة المحترمون

 4.2 34 على مسئوليتي

 3.3 27 انفراد

 2.8 23 بتوقيت القاهرة

 2.4 19 كل يوم

 2.4 19 الطبعة األولى

 1.5 12 القاهرة اليوم

 1.2 10 دائرة الضوء في

 100 805 المجموع

 .تم اختيار أكثر من بديل* 

لدى المشاهدين كانت  ياًل ضتشير نتائج الجدول السابق إلى أن أكثر برامج الرأي التلفزيونية تف
ثم برنامج العاشرة مساء  %12.6دقيقة بنسبة  90ثم برنامج  %17.6برنامج هنا العاصمة بنسبة 

 .%11.3بنسبة 
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 (3) جدول رقم
 أسباب تفضيل المبحوثين لهذه البرامج

 % ك أسباب التفضيل 

 %34.4 219 ألنها تعرض أحدث الموضوعات

 %29.3 187 ألنها تقدم تفاصيل وتحلياًل أكثر للموضوعات
 %19.3 122 ألنها تقدم وجهات نظر مختلفة 
 %7.5 48 ألنها ت بث في مواعيد مالئمة لي

 %9.5 61 تناول الموضوعات لجرأتها في
 %100 637 المجموع

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن أهم أسباب تفضيل المبحوثين لهذه البرامج هي أنها تعرض 
مما يعكس رغبة المبحوثين في مواكبة األحداث والوقوف على أهم القضايا  ؛أحدث الموضوعات

% من إجمالي أسباب تفضيل المبحوثين لمتابعة البرامج 34.4حيث جاءت بنسبة  ,بأول أوالً 
 التلفزيونية.

% 29.3وجاء في الترتيب الثاني أن هذه البرامج تقدم تفاصيل وتحلياًل أكثر للموضوعات بنسبة 
مما يوضح رغبة  الجمهور في االطالع على جميع  ؛من إجمالي أسباب تفضيل المبحوثين للبرامج

بما يتيح لهم تكوين آراء واتجاهات حيال تلك القضايا,  ,صيل وجوانب األحداث المطروحةتفا
األمر الذي يوضح الدور الذي تقوم به برامج الرأي التلفزيونية في تزويد المشاهدين بالمعلومات 

 واألفكار المختلفة. 

 (4) جدول رقم
 دوافع مشاهدة برامج الرأي التلفزيونية

 % ك برامج الرأي التلفزيونيةدوافع مشاهدة 

 %70.5 282 للتعرف على أحدث الموضوعات

 %36 144 التعود على مشاهدتها
 %51 204 تكوين آراء تجاه القضايا المختلفة

 %10.8 43 ال أجد شيًئا آخر أفعله
 %44.5 178 معرفة موضوعات تساعد على النقاش مع اآلخرين

 %10.8 43 للتخلص من الملل وقضاء وقت الفراغ
يتضح من نتائج الجدول السابق أن أهم دوافع مشاهدة المبحوثين لبرامج الرأي التلفزيونية هو 

ثم تكوين آراء تجاه القضايا المختلفة بنسبة  ,% 70.5التعرف على أحدث الموضوعات بنسبة 
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وجاء في الترتيب الثالث معرفة موضوعات تساعد على النقاش مع اآلخرين بنسبة  ,% 51
وقد يرجع  ذلك إلى  .مما يشير إلى تصدر الدوافع النفعية لمشاهدة البرامج التلفزيونية ؛% 44.5

والتعرف على أحدث القضايا  ,رغبة الجمهور في استطالع ما يجري حوله من مستجدات
 ولذلك يلجأ لبرامج الرأي التلفزيونية التي تزوده بالمعلومات واألفكار. ,المطروحة في المجتمع

 
 نتائج اختبار فروض الدراسة: :ثاني ا

 الفرض األول:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إدراك األفراد لحدوث االستقطاب السياسي لديهم وبين إدراكهم 

 سياسي لدى اآلخرين جراء مشاهدة برامج الرأي التلفزيونية. لحدوث استقطاب
 (5) جدول رقم

 لقياس معنوية (Paired Sample T-Test)اختبار 
 الفروق بين إدراك األفراد لتأثير برامج الرأي فيهم وفي اآلخرين

 المتوسط التليفزيونية تأثير برامج الرأي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
درجة 
 الحرية

 مستوى
 المعنوية

إدراك األفراد لحدوث االستقطاب 
 السياسي لديهم

5.61 0.871 

إدراك األفراد لحدوث االستقطاب  0.000 399 25.1
 السياسي لدى اآلخرين

7.49 1.03 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائي ا بين إدراك األفراد لتأثير برامج الرأي 
دراكهم لتأثير برامج الرأي التلفزيونية في اآلخرين ,التلفزيونية في أنفسهم حيث إن قيمة ت =  ,وا 

وترجع الفروق إلدراك األفراد أن تأثير  ,0.000والقيمة دالة إحصائي ا عند مستوى معنوية  ,25.1
برامج الرأي التلفزيونية يزداد عند اآلخرين أكثر من تأثيرها فيهم, حيث بلغ المتوسط الحسابي 

بينما بلغ المتوسط الحسابي لتأثير  , 5.61فراد لتأثير برامج الرأي التلفزيونية في أنفسهم إلدراك األ
وهو ما يشير إلى ثبوت صحة الفرض اإلدراكي  , 7.49برامج الرأي التلفزيونية في اآلخرين 

حيث إن األفراد يبالغون في تقدير تأثير وسائل اإلعالم في اآلخرين بدرجة أكبر من  ؛للنظرية
 أثير تلك الوسائل في أنفسهم.ت

, حيث إن (Optimistic bias)ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء مفهوم التحيز نحو التفاؤل 
التحيز نحو التفاؤل يتنبأ بأن األشخاص يقيمون بدرجة أعلى تأثيرات وسائل اإلعالم في اآلخرين 

ولكن ال يوجد اختالف في التأثير  ,وذلك بالنسبة للوسائل التي ينتج عنها أضرار ,أكثر من أنفسهم
 .(57)بالنسبة للرسائل ذات الفائدة
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فالتحيز نحو التفاؤل يتنبأ باعتقاد األشخاص بأنهم أقل عرضة لألخطار من اآلخرين, وبهذا فإنه 
 .(58)يجعل األشخاص يعتقدون أن اآلخرين أكثر عرضة لتأثيرات وسائل اإلعالم

 ,اإلدراكية بين الذات واآلخرين فكرة التحيز الخادم للذات ومن التفسيرات األخرى لحدوث الفجوة
لكنهم يعتبرون اآلخرين ساذجين أو قابلين  ,حيث يفترض األشخاص أن لديهم إدراًكا واعًيا للموقف

 .(59)لالنخداع
كما أنه عند نسبة تأثيرات أكبر لوسائل اإلعالم في اآلخرين فإن ذلك ي عد إحدى آليات الدفاع عن 

وتدعيم لشعورهم بأنهم قابلية للتأثر بالنتائج السلبية  ,ن اإلحساس بالقابلية للتعرض للخطرالذات م
 مقارنة باآلخرين.

ودراسة  (61)(Vincent Filak)ومع دراسة  (60)(Dong Shin)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
(Angela lee)(62 )حيث ينسب  ,حيث أكدت هذه الدراسات صحة الفرض اإلدراكي للنظرية

 األشخاص تأثيرات أكبر لوسائل اإلعالم في اآلخرين أكثر من أنفسهم. 
 الفرض الثاني:

توجد فروق دالة إحصائي ا في مساحة الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين حسب المجموعات 
 األبعد في المسافة االجتماعية.

 (6) جدول رقم
 لقياس معنوية الفروق بين إدراك (Paired Sample T-Test)اختبار 

 األفراد لتأثير الشخص حسب المسافة االجتماعية
 مساحة الفجوة اإلدراكية

 المسافة االجتماعية
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

إدراك األفراد لحدوث االستقطاب 
 0.142 399 25.8 0.513 1.45 السياسي لديهم

إدراك األفراد لحدوث االستقطاب 
 0.000 399 25.8 0.51 2.42 السياسي ألفراد أسرتهم 

إدراك األفراد لحدوث االستقطاب 
 0.001 399 27.2 0.81 2.48 السياسي لألصدقاء المقربين

إدراك األفراد لحدوث االستقطاب 
 0.000 399 29.2 0.51 2.52 السياسي لدى زمالء الدراسة/العمل

األفراد لحدوث االستقطاب إدراك 
السياسي لدى المصريين بصفة 

 عامة
2.53 0.534 28 399 0.000 

تشير نتائج الجدول السابق إلى ثبوت صحة الفرض الثاني بوجود فروق في مساحة الفجوة 
وتزداد هذه الفجوة باتساع المسافة بين  ,اإلدراكية حسب المجموعات األبعد في المسافة االجتماعية
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بالنسبة لحدوث استقطاب سياسي لدى األسرة عند  25.8حيث كانت قيمة ت  ,واآلخرينالذات 
ووصلت قيمة ت  , 2.42وبلغ متوسطهم الحسابي  ,والقيمة دالة إحصائي ا 0.000مستوى معنوية 

 , 2.84وبلغ متوسطهم الحسابي  , 0.001بالنسبة لألصدقاء المقربين عند مستوى معنوية  27.2
 ,والقيمة دالة إحصائي ا , 0.000عند مستوى معنوية  29.2ء العمل بلغت قيمة ت وبالنسبة لزمال

بالنسبة للمصريين بصفة عامة عند  28بينما بلغت قيمة ت  2.52وبلغ متوسطهم الحسابي 
 . 2.53وبلغ متوسطهم الحسابي  , 0.000مستوى معنوية 

,  (Attribution Theory)وقد ترجع هذه النتيجة للتحيز المتعلق بنظرية النسبة أو اإلسناد 
حيث يظهر هذا التحيز في تقدير استجابة اآلخرين للمواقف التي يمرون بها, فعندما يتم تقييم 

 ,خرينتأثير وسائل اإلعالم في اآلخرين فإن األفراد يقللون من تأثير العوامل الخارجة عن إرادة اآل
ولكن عند تقييم تأثير وسائل اإلعالم في أنفسهم فإنهم  ,وينسبون تأثيرات أعلى لهؤالء اآلخرين

وينسبون ذلك إلدراكهم لتأثير وسائل اإلعالم وتقليلهم لنتائج  ,يقدرون تأثيرات أقل في ذواتهم
 .(63)مثل النية اإلقناعية للمصدر ؛العوامل الموقفية والخارجية

فإن األفراد  (Fundamental Attribution Error)طأ النسبة األساسي حيث إنه تبع خ
ولكنهم يرجعون إلى تفسيرات  ,يدركون تأثير وسائل اإلعالم في أنفسهم في سياق عوامل خارجية

 .(64)تتعلق بطبيعة الشخصية ومدى تأثرها عند تفسير تأثير وسائل اإلعالم في اآلخرين
 Social)كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء نظرية التصنيف االجتماعي 

Categorization Theory)  حيث يتم مقارنة المجموعة التي ينتمي إليها الفرد بالجماعات
وت عد هذه المقارنة  .وعدم مطابقتها ,ومقارنة مدى مطابقة اآلخرين مع الجماعة المرجعية ,األخرى

وكلما تباعدت المسافة النفسية  ,لتي يقوم بها الفرد بين ذاته وبين اآلخريننوًعا من المفاضالت ا
بين الجماعة المرجعية والجماعات المقارنة , كلما تم إدراك اآلخرين من الجماعة المقارنة بأنهم 

 .(65)أكثر قابلية للتأثر بوسائل اإلعالم وأقل وعًيا بتأثير تلك الوسائل
 (67) (Laramie Taylor)ودراسة  (66)(Jennifer Burbaker) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

حيث توصلت الدراستان إلى أنه كلما زادت المسافة االجتماعية بين الذات وبين اآلخرين كلما زاد 
إدراك األفراد لحدوث تأثيرات الشخص الثالث, حيث تأخذ المسافة االجتماعية شكاًل من 

وتزيد هذه المفاضالت كلما  ,التي يعقدها الفرد بينه وبين اآلخرين عند إدراكه إياهم المفاضالت
 أصبحت جماعات المقارنة  أكثر بعًدا عن الشخص.  

التي أكد فيها المبحوثون أن و   (68)كما اتفقت هذه النتائج أيضًا مع دراسة ) عالية تميم ( 
قنوات اليوتيوب أكثر من أنفسهم , أنه كلما اآلخرين يتأثرون بالمحتويات التي تعرض على 

كلما و  اآلخرين كلما تزايدت تأثيرات الشخص الثالثو  تباعدت المسافة االجتماعية بين المبحوث
 اعتقاد األفراد بتزايد مخاطر استخدام اليوتيوب على اآلخرين .ارتفع 
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 الفرض الثالث:
طبًقا الختالف الخصائص الديموجرافية  توجد فروق دالة إحصائي ا في مساحة الفجوة اإلدراكية

 المستوى االقتصادي االجتماعي(. –المستوى التعليمي  –الفئة العمرية  –للمبحوثين )النوع 
 

 (7جدول رقم )
 لقياس معنوية الفروق بين الذكور واإلناث (T-Test)اختبار 

 في إدراكهم لتأثيرات الشخص الثالث
 النوع

 
 مساحة
الفجوة 

 اإلدراكية

 إناث ذكور

قيمة 
 )ت(

درجة 
 الحرية

مستوى 
المتوسط  العدد المعنوية

 الحسابي
االنحراف 
المتوسط  العدد المعياري

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 
200 9.94 1.33 200 9.6 1.19 1.19 398 0.905 

من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائي ا بين الذكور واإلناث في إدراكهم لتأثير  يتضح
والقيمة غير دالة  , 0.905عند مستوى معنوية  1.19الشخص الثالث, حيث بلغت قيمة )ت( 

 إحصائي ا.
ت وعدم ثبو  ,وهو ما يعني انتفاء متغير النوع كمتغير مؤثر في إدراك تأثيرات الشخص الثالث

صحة الفرض القائل بوجود فروق دالة إحصائي ا بين مساحة الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين 
 وفًقا لمتغير النوع.

 (8جدول رقم )
 لقياس معنوية الفروق بين الفئات العمرية  One Way ANOVAاختبار 

 في إدراكهم لتأثيرات الشخص الثالث
 مساحة 
 الفجوة 

 اإلدراكية
المتوسط  العدد الفئة العمرية

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 درجات الحرية
قيمة 
 )ت(

مستوى 
بين  المعنوية

 المجموعات
داخل 

 المجموعات

 

 30ألقل من  18من 
     1.25 9.89 200 سنة 

إلى اقل من  30من 
 0.385 0.975 397 2 1.41 10.1 113 سنة  40

     1.1 9.93 87 سنة فأكثر 40من 
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من نتائج الجدول عدم وجود فروق دالة إحصائي ا بين الفئات العمرية المختلفة في إدراكهم يتضح 
والقيمة غير  , 0.385عند مستوى معنوية  0.975حيث بلغت قيمة ف  ,لتأثيرات الشخص الثالث

 دالة إحصائي ا.
الفجوة  وبالتالي يتضح عدم ثبوت صحة الفرض القائل بوجود فروق دالة إحصائي ا في مساحة

 اإلدراكية بين الذات واآلخرين طبًقا لمتغير العمر.
 (9جدول رقم )

 لقياس معنوية الفروق بين المستويات التعليمية   One Way ANOVAاختبار 
 في إدراكهم لتأثيرات الشخص الثالث

 المستوى التعليمي
 

 مساحة 
 الفجوة اإلدراكية

المستوى 
المتوسط  العدد التعليمي

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 درجات الحرية
قيمة 
 )ت(

مستوى 
بين  المعنوية

 المجموعات
داخل 

 المجموعات

 
     0.99 9.97 60 تعليم ثانوي
 0.918 0.085 397 2 1.3 9.94 299 تعليم جامعي
     1.1 10 41 دراسات عليا

من نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائي ا بين المستويات التعليمية المختلفة  يتضح
 , 0.918عند مستوى معنوية  0.085حيث بلغت قيمة ف  ,في إدراكهم لتأثيرات الشخص الثالث

 والقيمة غير دالة إحصائي ا.
مساحة الفجوة اإلدراكية بين وبذلك يتضح عدم ثبوت صحة الفرض بوجود فروق دالة إحصائي ا في 

 الذات واآلخرين حسب المستويات التعليمية.
 (10جدول رقم )

 لقياس معنوية الفروق بين المستويات االقتصادية   One Way ANOVAاختبار 
 االجتماعية في إدراكهم لتأثيرات الشخص الثالث

المستوى 
 االقتصادي
 االجتماعي

 
مساحة الفجوة 

 اإلدراكية

المستوى 
 قتصادي اال

 االجتماعي
المتوسط  العدد

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 درجات الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
بين  المعنوية

 المجموعات
داخل 

 المجموعات

 

     1.19 9.99 124 مرتفع

 0.756 0.279 397 2 1.26 9.95 246 متوسط

     1.49 9.8 30 منخفض
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من نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائي ا بين المستويات االقتصادية  يتضح
عند مستوى معنوية  0.279حيث بلغت قيمة ف  ,االجتماعية في إدراكهم لتأثيرات الشخص الثالث

والقيمة غير دالة إحصائي ا. مما يشير إلى انتفاء متغير المستوى االقتصادي االجتماعي  , 0.756
 في حدوث الفجوة اإلدراكية للمبحوثين.

مما سبق يتضح عدم ثبوت صحة الفرض الثالث بوجود فروق دالة إحصائي ا في مساحة 
 –الفئة العمرية  –سب )النوع الفجوة اإلدراكية طبًقا الختالف الخصائص الديموجرافية للمبحوثين ح

وهذا يعني عدم وجود دور للخصائص  ,المستوى االقتصادي االجتماعي( –المستوى التعليمي 
 الديموجرافية للمبحوثين في إدراكهم لتأثيرات الشخص الثالث.

فينسبون تأثيرات أعلى لوسائل اإلعالم في اآلخرين أكثر  ,وقد يكون ذلك لتحيز األفراد لذواتهم
بغض النظر عن  ,وأنهم أقل قابلية لالنخداع ,ويرون أنفسهم أكثر وعًيا من اآلخرين ,من أنفسهم

اختالف الخصائص الديموجرافية لآلخرين من حيث النوع والعمر والمستوى االقتصادي االجتماعي 
  .والتعليم

التي توصلت لوجود عالقة  (69)(Vedat Cakir)تيجة مع دراسة بينما اختلفت هذه الن
 ارتباطية إيجابية بين المستوى التعليمي للمبحوثين وتزايد تأثيرات الشخص الثالث لديهم.

خلصت إلى أن األفراد األعلى تعليمًا  التيو   (70)و كذلك اختلفت مع دراسة ) همت السقا ( 
أنهم أكثر اعتقادًا من اآلخرين بأن لديهم كمًا و  يرون أنفسهم أقل تأثرًا بوسائل التواصل االجتماعي

 أكبر من المعلومات يحميهم من التأثيرات السلبية لوسائل التواصل االجتماعي .
التي أكدت وجود فروق دالة إحصائي ا بين  (71)(Andreas Veglis)كما اختلفت مع دراسة 

 المبحوثين في إدراكهم لتأثيرات الشخص الثالث وفق المستوى التعليمي والمستوى االقتصادي. 
 

 الفرض الرابع:
 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين مساحة الفجوة اإلدراكية وكل من:

 المرغوبية االجتماعية. –أ 
 ر.إدراك تحيز المصد –ب 
 مدى إدراك األفراد لمعرفتهم السياسية. -جـ 
 مستوى الكفاءة الذاتية للفرد. –د 
 درجة تقدير الذات. -هـ 
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 المرغوبية االجتماعية. –أ 
 (11جدول رقم )

 العالقة بين مساحة الفجوة اإلدراكية والمرغوبية االجتماعية
 مساحة الفجوة اإلدراكية
 المرغوبية االجتماعية

 مستوى المعنوية بيرسونقيمة معامل 

- 0.609 0.001 

يعكس الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين مساحة الفجوة اإلدراكية 
 0.609 –حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون  ,والمرغوبية االجتماعية للرسالة اإلعالمية
 . 0.001والقيمة دالة إحصائي ا عند مستوى معنوية 

وبالتالي يتضح ثبوت صحة الفرض بوجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين مساحة الفجوة 
أي أنه بزيادة مرغوبية  ,والعالقة عكسية ,اإلدراكية والمرغوبية االجتماعية لبرامج الرأي التلفزيونية

 الرسالة اإلعالمية تقل الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين وبالعكس.
د األفراد أن رسالة ما سلبية فإن تقدير هؤالء األفراد بأن اآلخرين سوف يتأثرون فعندما يعتق

 ,وهذا يعزز اعتقاد األشخاص بقدرتهم على التحكم في الذات ,بشكل أكبر بهذه الرسالة اإلعالمية
ويرون أنفسهم أكثر قدرة على مقاومة الرسالة اإلعالمية السلبية أو غير المرغوبة اجتماعي ا, كما 

ففي هذه الحالة تقل الفجوة  ؛أنه يحدث تأثير معاكس للشخص الثالث في حالة الرسالة اإليجابية
حيث إن تفكير الشخص أنه مقاوم للرسالة اإلعالمية غير المرغوبة  ,اإلدراكية بين الذات واآلخرين

نفسه  وهكذا يع د الشخص ,اجتماعي ا أكثر من اآلخرين يساعد على تدعيم احترام الشخص لذاته
أما في حالة الرسائل اإليجابية فال يحتاج الفرد للتأكيد على مقاومته لتأثير  ,أفضل من اآلخرين

 ونتيجة لذلك تقل مساحة الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين.  ,تلك الرسائل
 Management)كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء نظرية إدارة االنطباع 

Impression Theory),  وهي العملية التي يسعى من خاللها الفرد إلى التأثير في تصورات
ويتبنى الفرد اتجاًها معاكًسا  للرسائل غير المرغوبة إعالمي ا  ,اآلخرين عن صورته الشخصية

فإنه يدعم صورته اإليجابية لدى اآلخرين ويؤثر بشكل إيجابي في  ,والمرفوضة اجتماعي ا
التي  (73)(Sebastian Sherr)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  .(72)انطباعات اآلخرين عنه

توصلت إلى اختالف مساحة الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين باختالف طبيعة المضمون 
التي أكدت تزايد تأثيرات الشخص الثالث  (74)(Ge Wang)كما تتفق مع دراسة  .اإلعالمي المقدم

 وبة إعالمي ا . لدى المبحوثين مع الرسائل غير المرغ
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 إدراك تحيز المصدر  –ب 
 (12جدول رقم )

دراك تحيز المصدر  العالقة بين مساحة الفجوة اإلدراكية وا 
 مساحة الفجوة اإلدراكية
 إدراك تحيز المصدر

 مستوى المعنوية قيمة معامل ارتباط بيرسون

1.19 0.017 

دراك  يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين مساحة الفجوة اإلدراكية وا 
والقيمة دالة إحصائي ا عند  , 1.19حيث بلغت قيمة معامل ارتباط  بيرسون  ؛تحيز المصدر

ويمكن أن ي عزى ذلك إلى أنه عندما تتزايد معتقدات األفراد بتحيز  , 0.017مستوى معنوية 
الرسالة اإلعالمية مع أو ضد قضية معينة,  ففي هذه الحالة يرى األفراد أن وسائل  مصدر

ونتيجة لذلك يعتقدون أن لهذه الوسائل القدرة على  ,اإلعالم تكون منحازة ضد آرائهم واتجاهاتهم
وأن وسائل اإلعالم تعمل على تشكيل اتجاهات  ,وأن الجمهور قابل للتأثر ,التالعب بالجمهور

مما يدعم معتقدات  ؛ر على النحو الذي يتماشى مع اتجاهات مصدر الرسالة اإلعالميةالجمهو 
األفراد بالتأثير الكبير لوسائل اإلعالم في اآلخرين,  بينما يرى هؤالء األشخاص أنهم ال يتأثرون 

 بنسبة كبيرة, مما يعمل على تزايد الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين.
التي ترى أن تحيز المصدر يزيد من مساحة  (75)(Stella Chia)ع دراسة وتتفق هذه النتيجة م

الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين, فاألشخاص الواعون بوجود تحيز سلبي من جانب المصدر 
تجاه القضية المطروحة يرون أن اآلخرين أكثر قابلية للتأثر بتحيز المصدر, بينما يعدون أن ردود 

افية لتقليل هذا التحيز ومقاومة التحيزات غير المرغوبة. كما تتفق مع دراسة  أفعالهم الواعية ك
(Greg Munno)(76)  دراك التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الفجوة اإلدراكية وا 
 تحيز المصدر.  
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 مدى إدراك األفراد لمعرفتهم بالقضايا التي يتم تناولها. -جـ 
 بين مساحة الفجوة اإلدراكية (العالقة13جدول رقم )

دراك األفراد لمعرفتهم بالقضاياالتي يتم تناولها   وا 
 مساحة الفجوة اإلدراكية

 إدراك األفراد 
 لمعرفتهم بالقضايا

 مستوى المعنوية قيمة معامل بيرسون

0.135 0.007 
دراك  يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين مساحة الفجوة اإلدراكية وا 

عند  0.135األفراد لمعرفتهم بالقضايا التي يتم تناولها, حيث بلغت قيمة معامل ارتباط  بيرسون
 والقيمة دالة إحصائي ا.  , 0.007مستوى معنوية 

األفراد الذين يدركون أنفسهم على أن لديهم معرفة أكثر وقد ترجع هذه النتيجة إلى أن 
بالموضوعات المطروحة يعدون أنفسهم أقل احتمالية للتأثر بالمعلومات المقدمة في وسائل 
اإلعالم, كما أن إدراكهم لهذه المعرفة يعزز من ثقتهم في مقاومة النية اإلقناعية للرسالة 

ون أساًسا معرفي ا ي عد بمثابة وسيلة دفاع ضد تأثيرات كما أنهم يعتقدون أنهم يمتلك ,اإلعالمية
وبالتالي فإن إدراك األفراد لخبرتهم بشأن موضوع ما يعمل على وجود فوارق بين  ,وسائل اإلعالم

 األنا واآلخرين فيما يتعلق بإدراك األفراد لتأثيرات وسائل اإلعالم.
حيث أكدت  ؛(78)(Sue Lin)دراسة  ومع (77)(Martin Eisned)وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

الدراستان أنه كلما زاد اعتقاد األفراد بمعرفتهم بالقضايا المطروحة كلما زادت تأثيرات الشخص 
 الثالث. 

 مستوى الكفاءة الذاتية للفرد: –د 
 (14جدول رقم )

 العالقة بين مساحة الفجوة اإلدراكية والكفاءة الذاتية لألفراد
 اإلدراكيةمساحة الفجوة 
 الكفاءة الذاتية

 مستوى المعنوية قيمة معامل بيرسون

0.872 0.008 
يشير الجدول السابق إلى صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين 

عند  0.872حيث بلغت قيمة معامل بيرسون  ؛مساحة الفجوة اإلدراكية والكفاءة الذاتية لألفراد
والقيمة دالة إحصائي ا. وقد يكون ذلك نتيجة إلدراك الفرد بقدرته على  , 0.008مستوى معنوية 

واستطاعته التعامل مع مختلف المواقف يدعم تحيزه لنفسه  ,حل المشكالت الصعبة وتحقيق أهدافه
وتؤثر في إدراكه لمدى تعرضه وتعرض اآلخرين للخطر, كما أن الكفاءة الذاتية للفرد  ,نحو التفاؤل
وفي قدرته على تجاوز  ,حساس بالقدرة على التحكم في مدى تأثره بوسائل اإلعالمتدعم اإل
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مما يعمل على اتساع الفجوة اإلدراكية بين  ؛التأثيرات السلبية لوسائل اإلعالم أكثر من اآلخرين
 الذات واآلخرين. 

التي توصلت إلى عدم وجود عالقة  (79)وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )ياسمين أحمد( 
 ارتباطية بين الكفاءة الذاتية للفرد ومساحة الفجوة اإلدراكية. 

في أن األشخاص من ذوي الكفاءة الذاتية المرتفعة تتزايد  (80)(Lee Hung)وتتفق مع دراسة 
 لديهم تأثيرات الشخص الثالث. 

تباط الكفاءة الذاتية بالفجوة التي أشارت إلى ار  (81)(Flavia Durach)وتتفق مع دراسة 
وأن األشخاص الذين ترتفع لديهم الكفاءة الذاتية يشعرون بقدرتهم على السيطرة على  ,اإلدراكية

 التأثيرات السلبية للتعرض لموقع الفيس بوك. 
  :تقدير الذات -هـ 

 (16جدول رقم )
 العالقة بين مساحة الفجوة اإلدراكية وتقدير الذات

 مساحة الفجوة 
 اإلدراكية

 تقدير الذات 

 مستوى المعنوية قيمة معامل بيرسون

0.221 0.061 
يتضح من الجدول السابق صحة الفرض بوجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا  بين مساحة الفجوة 

 0.221حيث وصلت قيمة معامل ارتباط بيرسون  ,اإلدراكية ودرجة تقدير الذات لدى المبحوثين
 . والقيمة دالة إحصائي ا. 0.061مستوى معنوية  عند

حيث  ,فقد اتضح أنه كلما زادت درجة تقدير الذات كلما زادت الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين
إن المبحوثين الذين ارتفعت لديهم درجة تقدير الذات رأوا أن رسائل برامج الرأي التلفزيونية أثرت 

حيث إن األشخاص الذين ترتفع لديهم  ,ين أكثر من أنفسهمفي حدوث استقطاب سياسي لآلخر 
وهذا التحيز  ,وأقل تأثًرا بوسائل اإلعالم ,درجة تقدير الذات يرون أنفسهم أفضل من اآلخرين

لكنهم يعدون  ,الخادم للذات يجعل األشخاص ينسبون ألنفسهم إدراًكا واعًيا لوسائل اإلعالم
 ل اإلعالم.  اآلخرين أكثر قابلية لالنخداع بوسائ

الوسيلة األولى هي االعتقاد بأن الذات أكثر  ؛وهناك وسيلتان لدعم تقدير الذات في هذا السياق
والوسيلة الثانية هي رؤية   .وهكذا يكون الشخص أفضل وأرفع مكانًة من اآلخرين ,مقاومة لإلقناع

وهكذا يكون الشخص ذاته أفضل من  ,الذات على أنها أقل قابلية للتأثر بالنتائج السلبية
التي توصلت إلى وجود عالقة  (83)(Patrick Heck)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة   .(82)اآلخرين

ارتباطية دالة إحصائي ا بين درجة تقدير الذات ومساحة الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين, كما 
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تزايد تأثيرات الشخص الثالث بارتفاع التي أكدت  (84)(Joachim Kruger)اتفقت مع دراسة 
 درجة تقدير الذات.
 الفرض الخامس:

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين مساحة الفجوة اإلدراكية ومدى تأييد المبحوثين التخاذ 
 إجراءات  لحماية اآلخرين.

 (16جدول رقم )
 لحماية اآلخرينالعالقة بين مساحة الفجوة اإلدراكية وتأييد اتخاذ إجراءات 

 مساحة الفجوة اإلدراكية 
 تأييد اتخاذ إجراءات

 لحماية اآلخرين

 مستوى المعنوية قيمة معامل بيرسون

0.334 0.048 

الجدول السابق إلى ثبوت صحة الفرض بوجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين مساحة يشير 
الفجوة اإلدراكية ومدى تأييد المبحوثين التخاذ إجراءات لحماية اآلخرين من تأثير برامج الرأي 

 والقيمة دالة إحصائي ا عند مستوى , 0.334التلفزيونية, حيث بلغت  قيمة معامل ارتباط بيرسون 
 .0.048معنوية 
مما يدل على صحة الفرض السلوكي للنظرية الذي يربط بين درجة اعتقاد األفراد لتأثر        

ومدى موافقتهم على اتخاذ إجراءات لحماية اآلخرين من تلك  ,اآلخرين بالمضامين التلفزيونية
آلخرين أنهم أكثر حيث إن رؤية ا ؛التأثيرات. ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء مفهوم الوالدية

تأثًرا بوسائل اإلعالم سوف يقود إلى دعم األفراد لوضع قيود على الرسائل اإلعالمية التي يدركون 
وتفسير األسلوب األبوي يصور المؤيد للرقابة على أنه كالوالد يقوم  .أنها ضارة بالنسبة لآلخرين

ن. ويمكن أيًضا تفسير هذه بالفعل األمثل واتخاذ إجراءات تصحيحية من شأنها حماية اآلخري
, حيث تفترض هذه  (protection Motivation Theory)النتيجة في ضوء نظرية دافع الحماية 

النظرية أن محاوالت فرض الرقابة على وسائل اإلعالم تكون بدافع القلق بشأن التأثيرات السلبية 
على اآلخرين, فتأييد وجود إجراءات وقائية يرتبط باختالف إدراك خطورة نتائج الرسائل على الذات 

 .(85)اية اآلخرينواآلخرين, فيبرر األشخاص تدعيمهم لوجود تلك اإلجراءات بدافع حم
وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات التي ربطت بين الفرضين اإلدراكي والسلوكي      

وأكدت وجود عالقة بين مدى إدراك الجمهوري لتأثير وسائل  ,لنظرية تأثيرات الشخص الثالث
 ,ة لحماية اآلخرينومدى موافقتهم على اتخاذ إجراءات وقائي ,اإلعالم في اآلخرين أكثر من أنفسهم

 (86)(John Soo)ومن هذه الدراسات  ,مثل فرض الرقابة أو وضع قيود على وسائل اإلعالم
 . (87)(Seong Hong)و
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 خالصة الدراسة:
ت عد برامج الرأي التلفزيونية من المصادر المهمة التي يعتمد عليها الجمهور في التعرف على 

وتفسير تلك األحداث وتقييمه لها. وقد تقوم  هذه البرامج في بعض  ,األحداث والقضايا السياسية
بينما  ,األحيان بالتعاطي مع األحداث السياسية بطريقة انتقائية تضفي فيها الشرعية على جانب

مما يعمل على  ؛والتحيز لرأي على حساب الرأي اآلخر ,تجرد الجانب اآلخر من تلك الشرعية
ويدفع باتجاه وجود حالة من االستقطاب  ,واآلراء السياسية المختلفةتعميق الفجوة بين األطراف 

 السياسي. 
ومن هنا فقد سعت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك الجمهور المصري لتأثير برامج 
الرأي التلفزيونية في أنفسهم وفي اآلخرين من حيث االستقطاب السياسي الذي يمكن أن تسببه هذه 

وذلك  ,ر ذلك في اتخاذ المبحوثين موقًفا من شأنه حماية اآلخرين من تلك التأثيراتوتأثي ,البرامج
 بالتطبيق على نظرية الشخص الثالث.
من الجمهور  امبحوثً  400وأ جري استبيان بالمقابلة مع  ,وتم استخدام منهج المسح بالعينة

 المصري.
لدى المبحوثين كانت  التلفزيونية تفضياًل وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر برامج الرأي 

وأرجع المبحوثون أسباب تفضيلهم لتلك البرامج  ,دقيقة والعاشرة مساءً  90برامج هنا العاصمة و
 ولتقديمها تفاصيل وتحليالت أكثر لتلك الموضوعات. ,إلى أنها تعِرض أحدث الموضوعات

مج الرأي التلفزيونية هو مواكبة ما كما أوضحت النتائج أن أهم دوافع مشاهدة المبحوثين لبرا
والوقوف على الموضوعات التي  ,وتكوين آراء تجاه القضايا المختلفة ,يجري حولهم من أحداث

تساعدهم على النقاش مع اآلخرين, مما يعكس تصدر الدوافع النفسية لمشاهدة برامج الرأي 
أحداث وتكوين آرائه تجاه تلك ورغبة الجمهور في االطالع على ما يدور حوله من  ,التلفزيونية
 األحداث.

وقد أكدت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائي ا بين إدراك األفراد لحدوث االستقطاب 
وبين إدراكهم لحدوث استقطاب سياسي لدى اآلخرين جراء مشاهدة برامج الرأي  ,السياسي لديهم

رية تأثير الشخص الثالث في أن التلفزيونية, مما يشير إلى ثبوت صحة الفرض اإلدراكي لنظ
األفراد ينسبون تقديرات أعلى لوسائل اإلعالم في اآلخرين بالمقارنة بأنفسهم. وقد أرجعت الباحثة 

فعندما ينسبون تأثيرات أعلى لوسائل اإلعالم لآلخرين فإنهم بذلك  ,ذلك لتحيز األفراد لذواتهم
فسهم أكثر ذكاًء ووعًيا من اآلخرين. كما ويعدون أن ,يضعون أنفسهم في مرتبة أعلى من اآلخرين

وهو ما يجعل األشخاص يعدون  ,تم تفسير هذه النتيجة في ضوء مفهوم التحيز نحو التفاؤل
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وبناء على ذلك فهم يقيمون بدرجة أعلى تأثيرات وسائل  ,أنفسهم أقل عرضة لألخطار بشكل عام
 اإلعالم في اآلخرين أكثر من أنفسهم.

ئج الدراسة وجود فروق دالة إحصائي ا في مساحة الفجوة اإلدراكية بين كذلك فقد أوضحت نتا
الذات واآلخرين حسب المجموعات األبعد في المسافة االجتماعية. وتم تفسير هذه النتيجة في 

حيث يتم مقارنة المجموعة التي ينتمي إليها الفرد بالجماعات  ,ضوء نظرية التصنيف االجتماعي
وكلما  ,المقارنة نوع من المفاضلة التي يقوم بها الفرد بين ذاته وبين اآلخرينويتم في هذه  ,األخرى

تباعدت المسافة االجتماعية أو النفسية بين الذات واآلخرين , كلما تم إدراك اآلخرين أنها أكثر 
 قابلية للتأثر بوسائل اإلعالم. 

فيتم تفسير  ,أو اإلسنادكما تم تفسير هذه النتيجة في ضوء التحيز المتعلق بنظرية النسبة 
ولكن يتم تفسير تأثير وسائل اإلعالم  ,تأثير وسائل اإلعالم في الذات في إطار العوامل الخارجية
 في اآلخرين في سياق طبيعة الشخصية وقابلتيها للتأثر.

وقد أكدت النتائج أيًضا عدم ثبوت الفرض المتعلق بوجود فروق دالة إحصائي ا في مساحة 
وهذا يعني انتفاء دور العوامل  ,راكية وفًقا الختالف الخصائص الديموجرافية للمبحوثينالفجوة اإلد

الديموجرافية للمبحوثين في إدراكهم لتأثيرات الشخص الثالث. وقد يكون ذلك لتحيز األفراد لذواتهم 
حيث يقيمون أنفسهم بأنهم أكثر وعًيا بتأثيرات وسائل اإلعالم بغض النظر عن  ؛بشكل عام

 تالف الخصائص الديموجرافية. اخ
وعكست النتائج أيًضا وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين مساحة الفجوة اإلدراكية 

والعالقة عكسية, فعندما يعتقد األفراد بأن رسالة ما  ,والمرغوبية االجتماعية للرسالة اإلعالمية
مما يعمل على تدعيم احترام  ؛سلبية فإنهم يعدون أن اآلخرين يتأثرون بهذه الرسالة أكثر منهم

حيث يتبنى  ؛كما ف سرت هذه النتيجة أيًضا في ضوء نظرية إدارة االنطباع ؛الشخص لذاته
غوبة اجتماعي ا لتدعيم صورته اإليجابية لدى الذات الشخص اتجاًها معاكًسا للرسائل غير المر 

 ولدى اآلخرين.
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين مساحة الفجوة اإلدراكية 

دراك تحيز المصدر فعندما تتزايد معتقدات األفراد بتحيز مصدر الرسالة اإلعالمية فإنهم  ,وا 
الم في هذه الحالة تعمل على التأثير في اتجاهات الجمهور بما يتناسب يعتقدون أن وسائل اإلع

بينما يعدون أنفسهم على درجة كافية من الوعي تمكنهم من  ,مع اتجاه مصدر الرسالة اإلعالمية
 بما يعزز تأثيرات الشخص الثالث. ,مقاومة التحيزات غير المرغوبة لمصدر الرسالة اإلعالمية

ا وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين مساحة الفجوة اإلدراكية وبين وقد بينت النتائج أيضً 
حيث إن إدراكهم لهذه المعرفة يعزز من ثقتهم في  ,إدراك األفراد لمعرفتهم بالقضايا التي يتم تناولها
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قدرتهم على حماية أنفسهم من تأثيرات وسائل اإلعالم أكثر من غيرهم , مما يعمل على تزايد 
 اإلدراكية بين الذات واآلخرين.الفجوة 

أما فيما يتعلق بمستوى الكفاءة الذاتية للفرد, فقد اتضح وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا 
دراكهم لحدوث استقطاب سياسي لدى  اآلخرين بدرجة أكبر  بين مستوى الكفاءة الذاتية لألفراد وا 

أهدافهم واستطاعتهم التعامل مع مختلف من أنفسهم, حيث إن إدراك األفراد لقدرتهم على تحقيق 
 المواقف يدعم ثقتهم بقدرتهم على التحكم في التأثيرات الناتجة عن وسائل اإلعالم. 

وكذلك اتضح وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين مساحة الفجوة اإلدراكية ودرجة تقدير 
ات رأوا أن برامج الرأي التلفزيونية الذات, حيث إن المبحوثين الذين ارتفعت لديهم درجة تقدير الذ

وأرجعت الدراسة هذه النتيجة للتحيز  ,أثرت في حدوث استقطاب سياسي لآلخرين أكثر من أنفسهم
ولكنهم يعدون  ,الخادم للذات الذي يجعل األشخاص ينسبون ألنفسهم إدراًكا واعًيا لوسائل اإلعالم

 اآلخرين أكثر قابلية لالنخداع بوسائل اإلعالم.
الذي يربط بين  ,ما أكدت الدراسة صحة الفرض السلوكي لنظرية تأثيرات الشخص الثالثك

حدوث الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين وتأييد اتخاذ إجراءات وقائية لحماية اآلخرين من 
 فقد أثبتت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين مساحة الفجوة ؛تأثيرات وسائل اإلعالم

اإلدراكية ومدى تأييد المبحوثين التخاذ إجراءات من شأنها حماية اآلخرين من تأثيرات برامج الرأي 
 التلفزيونية فيهم.

حيث يتم تبرير إجراءات وقائية  ؛وفسرت الباحثة هذه النتيجة في ضوء نظرية دافع الحماية
ما تم تفسير هذه النتيجة في بدافع حماية اآلخرين والقلق بشأن التأثيرات السلبية في اآلخرين. ك

ضوء مفهوم الوالدية واتباع األسلوب األبوي الذي يفترض أن هذه اإلجراءات هي إجراءات 
 تصحيحية لحماية اآلخرين. 

وبهذا فإن األفراد يتوقعون حدوث استقطاب سياسي بدرجة أعلى لآلخرين نتيجة مشاهدة 
على ذلك فإنهم يتخذون موقًفا لحماية اآلخرين من وبناًء  ,برامج الرأي التلفزيونية أكثر من أنفسهم

 تأثير تلك البرامج فيهم.
 مقترحات الدراسة:

إجراء دورات تدريبية للقائمين باالتصال في برامج الرأي التلفزيونية على المهنية  -
 والموضوعية في تغطية األحداث ومعالجة الموضوعات دون التحيز لوجهة نظر بعينها.

قيام الهيئة الوطنية لإلعالم بوضع مدونة للسلوك المهني لبرامج الرأي التلفزيونية تضمن  -
 ضبط األداء اإلعالمي والتزام القائمين باالتصال بمسئوليتهم المجتمعية.
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 ؛تضمين مادة عن التوعية اإلعالمية في المناهج الدراسية لطلبة المدارس والجامعات -
اعي للرسائل المقدمة في وسائل اإلعالم واختيار الوسائل تمكنهم من الفهم والتحليل الو 

 المناسبة لهم.

 اقتراح بحوث مستقبلية:

مثل الجهل الجمعي  ,تطبيق نظرية تأثير الشخص الثالث في مجاالت بحثية جديدة -
 وعدائية وسائل اإلعالم.

مثل حجم  ,اختبار متغيرات أخرى يمكن أن تسهم في تعزيز تأثيرات الشخص الثالث -
عمال العقل.ا  لتعرض وا 

دراسة العالقة بين التعرض لبرامج الرأي التلفزيونية وحدوث استقطاب سياسي لدى  -
 الجمهور.
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