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 نتخاباتتغطية ا تقييم أساتذة اإلعالم ألداء الفضائيات المصرية في
 6106الرئاسة األمريكية لعام 

 x والء عقاد
 :المقدمة

فعع  يدمععديم ياما مقعع   ي ععارياا  ا بظععد اععوم ل اعععل و ا عع  و مععت اظععاظم دور ياوالاععاح يامامععد  اوًمعع
ا وىما  ماابظع  يالنااابعاح يارسا عا  اظاظم واضً امر بيا يامنطق  ياظربا  وياشرق يدو ط بشلل عام، ا ياا 

ياذي ااابت عن لثب ياظملا  يالنااابا  ف  ياوالااح يامامد  منذ بدياع   ،يدمرالا  على م اوى ياظاام بأ ره
وماى إع ن ي م يارساس يا داعد الوالاعاح يامامعد  يدمرالاع  بشعلل  ينط ق يامم ح يالنااابا  المرشمان

 ر م .

بشععلل اععاص مااعع  لباععر  مععن ياععزام  6106ىععذي و ععد تععامبح يالنااابععاح يارسا ععا  يدمرالاعع  اظععام 
ودونااععد اريمععبا ومععا تععامبيما مععن ان ياماناف ععان يىععا رى للاناععون، ي اشاتععا  يامرشععمنظععرً  ؛يإلع معع 

يدمععر ياععذي ودى إاععى زاععاد  مااعع  ياار ععب  ؛وياظااماعع  فعع  يدو ععاط يا اا ععا  يدمرالاعع   ععدل وا ععط وي ععظان
ويااوار معن  بعل مداعدي لع  يامرشعمان طعويل فاعر  يادعااع  يالناااباع  وماعى بظعد إعع ن ناا ع  يالنااابعاح 

 .على فوزه اوفوز اريمب وما ابت ذاك من يما ا اح واظاىريح ف  ياشارع يدمرال  يما ا ً 

  يااعع  رسا ععمععن وىععم يددويح يا -وياقنععويح يا ضععاسا  علععى و ععو يااتععوص  -وامععا لععان ياالا زاععون 
ال اما يالناااباح يارسا عا   ،ا يم ف  الق ياباس  يامظلومااا  ياا  اام ف  إطارىا وا  يناااباح بشلل عام

وبعريم  يامرشععمان مععن ، وذاععك معن اعع ل إاامعع  يا رتع  الاظراعع  بشاتععااح علععى و عو ياامداععد يدمرالاع 
يامملاعع  وياظااماعع  اةنشععط  ويا ظاااععاح يااعع  اقععوم اقععدميا ياقنععويح يا ضععاسا   اعع ل ياا طاععاح يامانوععع  يااعع 

، وامعا لعان و عااذ  يا عاسز ن منذ ينط ق مم ح يادعاا  وماى إعع ن ي عم يامرشع ان ياماناف ابيا يامرشم
ا ااح ياماال ع  فع  ياا طاعاح يااع   عدمايا امعدم ميعم عاامًاعدر على اقاام وديء الك يا ضعاسيإلع م ىم يد 

فعنن يادري ع  ياماااع  ا عظى إاعى يااظعر  علعى اقاامعاح و عااذ  يإلعع م  ؛مثل يالنااابعاح يارسا ع  يدمرالاع 
ف  متر الا طااح ياا   عدمايا يا ضعاسااح يامتعرا  النااابعاح يارسا ع  يدمرالاع  يااع  شعيدايا ياوالاعاح 

 .متر وياو و  على اقاام وبظاد ىذه ياا طااح لما اريىا و ااذ  يإلع م ف  م،6106م يامامد  عا
 :مشكمة الدراسة

مشععلل  يادري عع  فعع  رتععد واملاععل مريء واقاامععاح و ععااذ  يإلععع م فعع  متععر دديء يا ضععاسااح اامثععل 
ااعب ياقنعويح ى ار ويااظعر  علع م،6106يامترا  ف  ا طا  يناااباح يارسا   يدمرالاع  يااع  و راعح ععام 

                                                           

x  يادري اح يإل  ما  وياظربا   امظ  يدزىر والء إبريىام عقاد، يامدرس بق م يإلذيع  وياالا زاون بللا. 
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بعععان و عععاسل يإلعععع م ياماال ععع  يااععع  اظعععرض ايعععا و عععااذ  يإلعععع م فععع  متعععر لمتعععدر يا ضعععاسا  يامتعععرا  
وذاععك مععن و ععل يااظععر  علععى اقاامععاايم االععك ياا طاععاح  ؛المتععول علععى يامظلومععاح مععول ىععذه يالنااابععاح

وموضعععوعا  ا نااابعععاح  وياو ععو  علعععى معععدى ن عععال ياقنعععويح يا ضعععاسا  يامتعععرا  فععع  اقعععدام ا طاععع  شعععامل 
 يارسا ا  يدمرالا . 

 أهمية الدراسة:

 ا :يآلاعاباريح ا  ار ت وىما  يادري   يامااا 

 ؛وىما  يالناااباح يارسا ا  يدمرالا  بشلل عام لأمد ووبعرز معدم  اا ع  علعى م عاوى ياظعاام بأ عره -0
امععا اععو مععن اععأثار بععاات فعع  مقععدريح ياشععظوب وم راععاح يدمععديم فعع  ياظععاام بشععلل عععام ودول ياشععرق 

، ااتعع  بظععد ياععا   واظععدد وشععلال ياامععول ياععدامقريط  يااعع  دو ععط ويامنطقعع  ياظرباعع  بو ععو اععاصي
عن  شيدايا دول ياربات ياظرب  وف  مقدمايا متر ومو   ياوالااح يامامد  من ىذه يااموالح، فضً  

ي اظمعععق يالاعععا   يا عععوىري بعععان لععع  نظعععرً  ؛امعععا تعععامبيا معععن زاعععم إع مععع  ؛وىماععع  العععك يالنااابعععاح
 .اواو ا  الل منيمايامرشمان من مام ياشاتا  ويااو ياح يا اا ا  ويداد

عدم و ود يادري اح يإلع ما  ياظرباع  يااع  اناواعح ياا طاعاح يإلع ماع  يامتعرا  النااابعاح يارسا ع   -6
، فعع  ياو ععح ياععذي ااععويفر فاععو يادري ععاح يااعع  اانععاول ياا طاععاح يامتععرا  وىماعع  يامععدماعع  ر ععم يدمرال

 ا.وياظربا  ا ناااباح يارسا ا  يامترا  وبظض يالناااباح ياظربا  واضً 

وىماعع  ياارلاععز علععى مريء عانعع  مععن و ععااذ  يإلععع م علععى و ععو يااتععوص نمععو ياا طاععاح يااعع   ععدمايا  -3
، واقاعام وبظعاد لبار ال اما يااات  منيا بما ايا من إملانااح مادا  والنواو ا   ،يا ضاسااح يامترا 

ىععذه ياا طاععاح علععى و ععاس علمعع  مااتععص ومرلععز فعع  نقععاط ممععدد  بشععلل د اععق مععن  بععل و ععااذ  
ولععذي اقععدام ، مااتتععان ا ععاطاظون ياو ععو  بشععلل ممععدد علععى ياوي ععت يا ظلعع  دديء الععك يا ضععاسااح

 ومنيا يالناااباح. ،ىذي يدديء فاما ااظلق با طا  يدمديم يا اا ا  ياميم  اتور م اقبل  ااطوار
 أهداف الدراسة:

بان و اسل يإلع م ياماال   ياا  اظرض ايا و ااذ  يإلع م ف  ارااب ياقنويح يا ضاسا  يااظر  على  -0
 لمتول على يامظلوماح مول يالناااباح يارسا ا  يدمرالا .امتر 

 اقنعويح يا ضعاسا  يامتعرا  اع ل فاعر  يالنااابعاحيامبمعوثان علعى ماابظع  ي معرص يااظعر  علعى در ع  -6
 .يارسا ا  يدمرالا 

فع  ماعابظايم ا نااابعاح معن  ايااظر  على نوع يامظلوماح يااع  يىعام و عااذ  يإلعع م باامتعول علايع -3
 ا ل يا ضاسااح يامترا  وو اسل يإلع م بشلل عام.
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ععع م امظاا عع  يا ضععاسااح يامتععرا  اناععاس  ي ععاط عاح ياععروى يدمرالاعع  يااظععر  علععى اقاععام و ععااذ  يإل -4
 ياا  و راح عن اقدم مرشم  يناااباح يارسا   يدمرالا .

 ععععدمايا ياقنععععويح يا ضععععاسا  يامتععععرا   يااظععععر  علععععى اقاامععععاح و ععععااذ  يإلععععع م دبظععععاد ياا طاععععاح يااعععع  -5
 .يارسا   يدمرالا  الناااباح

إلععععديد اطععع  م عععاقبلا  ااطعععوار وديء متعععر؛  ريمعععاح و عععااذ  يإلعععع م فععع يااظعععر  علعععى اتعععوريح وي ا -6
 .بشلل عام يا ضاسااح يامترا  ف  ياا طااح ياالا زاونا  دمديم يالناااباح

 تساؤالت الدراسة:

بان و عاسل يإلعع م ياماال ع  يااع  يعامعد علايعا و عااذ  يإلعع م فع  متعر يا ضاسا  ما ارااب ياقنويح  -0
 لوماح عن يالناااباح يارسا ا  يدمرالا ؟لمتول على يامظا

ن مععا مععدى مععرص و ععااذ  يإلععع م علععى ماابظعع  ياا طاعع  ياالا زاوناعع  ا نااابععاح يارسا ععا  يدمرالاعع  معع -6
 ؟ا ل ياقنويح يا ضاسا  يامترا 

 ما ياقنويح يامترا  ياا  اظرضح ايا ياظان  ا ل ماابظ  يالناااباح يارسا ا  يدمرالا ؟ -3

يابريم اععع  يدلثعععر منا عععب  ال عععااديميا فععع  ا طاععع  ومعععديم يالنااابعععاح لمعععا اريىعععا و عععااذ   معععا يدشعععلال -4
 ؟عان  يادري   يإلع م

مععا نععوع يامظلومععاح يااعع  مععرص و ععااذ  يإلععع م علععى يامتععول علايععا فعع  ماععابظايم ا نااابععاح مععن  -5
 ا ل يا ضاسااح يامترا  وو اسل يإلع م بشلل عام؟

امظاا عع  يا ضععاسااح يامتععرا  اناععاس  ي ععاط عاح ياععروى يدمرالاعع  عععن اقععدم  مععا اقاععام و ععااذ  يإلععع م -6
 ؟يارسا   يدمرالا  مرشم  يناااباح

ما اقاام و ااذ  يإلع م الا طا  ياا   دمايا ياقنويح يا ضاسا  يامتعرا  النااابعاح يارسا ع  يدمرالاع ؟  -7
 :ا ادالح فرعا  على يانمو يآلاى واا رع من ىذي ياا ادل عد 

 يامتعرا  النااابعاح يارسا ع  يدمرالاع  دمايا ياقنويح يا ضعاسا   ما اقاام عان  يادري   الا طا  ياا  -
 ؟من مام يا ورا 

 ما اقاام عان  يادري   الا طا  ياا   دمايا ياقنويح يا ضعاسا  يامتعرا  النااابعاح يارسا ع  يدمرالاع  -
 ؟من مام ياموضوعا 

اقاام عان  يادري   الا طا  ياا   دمايا ياقنويح يا ضعاسا  يامتعرا  النااابعاح يارسا ع  يدمرالاع   ما -
 ود ايا وم اوى ياظمق ف  املاليا؟ ،من مام شمواا  ول اا  يامظلوماح ياا   دمايا
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مرالاع  ما اقاام عان  يادري   الا طا  ياا   دمايا ياقنويح يا ضعاسا  يامتعرا  النااابعاح يارسا ع  يد -
 من مام انوع متادر يامتول على يامظلوماح ياا  ااظلق باالناااباح؟

ما اقاام عان  يادري   الا طا  ياا   دمايا ياقنويح يا ضعاسا  يامتعرا  النااابعاح يارسا ع  يدمرالاع   -
 ؟ياا طااحمن مام در   ل اا  يامد  يازمنا  ياا  شملايا 

يارسا ع  يدمرالاع   اع   عدمايا يا ضعاسااح يامتعرا  النااابعاحما يا لبااح ياا  و دح ف  ياا طااح يا -8
 عان  يادري  ؟ لما اريىا 

معععا مقارمعععاح واتعععوريح عانععع  يادري ععع  ااطعععوار ياا طاعععاح ياالا زاوناععع  ال ضعععاسااح يامتعععرا  دمعععديم  -9
الوتععول إاععى م ععاوى ماماععز اقعع  علععى  ععدم  ؛يالنااابععاح بو ععو عععام ويارسا ععا  علععى و ععو يااتععوص

 من ياا طااح يدارى  ويء ياظربا  وو ياظااما ؟ يام اوي 
 :الدراسات السابقة

 دراسات تتعمق بالتغطية التميفزيونية لالنتخابات الرئاسية في مصر: :أواًل 

فععع  ياا طاععع  يإلع ماعععع   cbcوي عععايدفح اقاعععام وديء  نعععا   :(0 (6102دراسةةةة إل ةةةام يةةةونس أ مةةةد   -0
مظعااار ياا طاعع  يإلع ماعع   اقاععام وذاععك معن اعع ل م،6106الممع ح يالناااباعع  فعع  ينااابعاح يارسا عع  

لانععح اقععوم بظععرض يابرنععام   cbc، واوتععلح يادري عع  إاععى ون  نععا  انالممعع ح يالناااباعع  بععان يامرشععم
، لمعا ون برنام عو ل عاح ياملاوبع  فع مام لانعح اوي عو يامرشع  باام الل مرش  بشلل ومان؛ يالناااب 

 .انياقنا  ام ا ت  عن متادرىا ف  يامظلوماح ياا  لانح االقاىا عن يامرشم
ب يادعااععع  ااا  و عععاسل وو ععععلاعععفا معععدى وىعععدفح إاعععى يااظعععر  علعععى :(6 (6102دراسةةةة م مةةةد فةةةؤاد   -6

اعأثار  م، ومعدى6106ياظرباع  ارسا    ميوراع  متعر يالنااابا  ياا  ام ي اادميا من  بل يامرشمان 
اتدر ياالا زاون ى يا لوك يا اا   الناابان، والتح يادري   إاى فب يادعاسا  اااىذه ياو اسل ويد 

، م6106ياو ععاسل يااعع  يعامععد علايععا يانععاابون اماابظعع  يادعااعع  يالناااباعع  امرشععم  رسا عع  يا ميوراعع  
دمعع  ياقنععويح يااعع  يعامععد علايععا يانععاابون فعع  لمععا  ععاءح ياقنععويح يا ضععاسا  ياااتعع  يامتععرا  فعع  مق

يااظر  على يامرشمان وبريم يم يالناااباع ، ولانعح  نعا  ياماعا  فع  مقدمع  ياقنعويح يااع  يعامعد علايعا 
ياناابون ا ل ياممع ح يالناااباع  الاظعر  علعى يامرشعمان وبعريم يم يالناااباع ، لمعا  عاءح يابعريم  

ميوراع  فع  تعدير  يابعريم  يااع  معرص وفعريد ياظانع  علعى مشعاىدايا يامويرا  معت يامرشعمان ارسا ع  يا 
 الاظر  على يامرشمان وبريم يم يالنااابا .

وىععدفح إاععى املاععل وطععر يااطععاب يإلع معع  دبععرز  :(2 (6102اسةةة نشةةوة سةةميما  م مةةد عقةة   در  -2
ابنوىعععا الوتعععول إاعععى ذاعععك  ولعععذاك و عععس يال عععارياا ااح يإل ناعاععع  يااععع  ،مرشعععم  يارسا ععع  يامتعععرا 

ا ااظلععق منععاظريح –وماداععم الا زاوناعع  يادري عع   ماععت يامععويد يإلع ماعع  يشععمل م امععت و ععد ، يامنتععب
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ا ويااعع  عرضععح علععى  ماععت  نععويح ياالا زاععون يامتععري، و ععد مرشععماً  03م ي6106بمرشععم  يارسا عع  
مممد مر   بطباظ  ياقضعااا مر ظا  ف  اطاب يامرش  يارسا   يااوتلح يادري   إاى يراباط يدطر 

، لمععا لشعع ح عععن اوظاعع  يإلطععار يابتععرى ويااطععابى يامشععمون بااطععابت ياشععظبى فعع  اظععرض ايععا يااعع 
فلومظ ف  مداثو  وممد ش اق ، وما ف  مدام يامرش  يارسا  بامىمدام يامرش  يارسا   ممدان ت

 ر.، وياقدر  على يا اطر  على يدمو ارلاز على م يوم يا ود  ويإلدير يا

وي عايدفح يادري ع  يااظعر  علعى دور و عاسل يإلعع م يامتعرا   :(4 (6116  الرازقدراسة عةاد  عبةد -4
مععن اعع ل ازواععده باامظلومععاح عععن  ،ى يا اىععاح يا ميععور يامتععري و ععلولو يالنااععاب فععفعع  يااععأثار 

واقاعام يانعاابان ايعذي  م،6115 يامرشمان وبريم يم يالنااابا  ا ل ممل  ينااابعاح يارسا ع  يامتعرا 
يادور، و اء ف  نااس يا ياالا زاون يامتري ف  مقدم  و اسل يالاتال ياا  اابظح من ا ايا ياظانع  

لمععا ون ، لاععو يا ريسععد، ثععم يا فاععاح يإلع ناعع  المرشععمان، ثععم ياقنععويح يا ضععاسا يارسا ععا ، ا يالنااابععاح
الايععا لععل مععن نشععريح يدابععار ويااقععارار  ،اباراعع يابععريم  يامويراعع   ععاءح فعع  مقدمعع  وشععلال ياا ذاعع  يإل

 يإلابارا  بن ب ما اوا  الل منيما.
وىعدفح إاعى املاعل مظاا ع  ياا طاع  ياالا زاوناع  القضعااا ويدفلعار  :(5 (6116دراسةة ماهينةاز رمةز    -5

 ، ولعذي يا عماح ياشاتعا  يااع م6115ياا  اضمنايا بريم  مرشم  يناااباح يارسا   يامترا  اظام 
دري ععع  إاععععى اتعععدر  ضععععااا ياانماعععع  ، و عععد اوتععععلح ياانيعامعععدح علايععععا ياا طاعععاح فعععع  اقعععدام يامرشععععم

و ععععد يعامععععدح ياا طاععععاح علععععى يامرشعععع  فعععع  يامقععععام يدول  ،ا اتععععادا  يىامامععععاح يامرشععععمان  ماًظععععيال
، لمعا لعان يالعامعاد علعى ياشعظاريح ويإلامعاءيح ىعو يد علوب يدلثعر اقعدميا لمتدر المظلومعاح يااع 

مرشع  معزب ياوفعد ثعم مرشع  الاعو  ،ا من  بل مرشم  يامزب ياوطنى عنو مت بقاع  يامرشعمان ااديمً ي
 .مزب يا د

 وىعععدفح إاعععى يااظعععر  علعععى اعععأثار ياا طاععع  يإلع ماععع  ا نااابعععاح :(6 (6116  نائمةةةة عمةةةارةدراسةةةة  -6
ونمعو  ، ي  ى مظار  ويا اىاح يا ميور نمو يامرشمان ف  ىذه يالناااباح منيارسا ا  يامترا  ف
املعن ون اععدثر فعى ىعذه يامظععار   ، ورتعد ياظويمععل وياما اعريح يااع معن  يعع  واعرى ياظملاع  يالناااباع 

ويالا اىعععاح، وينايعععح يادري ععع  إاعععى و عععود اباانعععاح بعععان يامظامعععدان علعععى و عععاسل يإلعععع م فععع  م عععاوى 
رباع  ولثعر عمقعًا فع  يامظرفع  ي علعى ياقنعويح يا ضعاسا  ياظفعادلثر يعامعادً  ،يامظرف  باالناااباح يارسا عا 

 .يامترا  باالناااباح
 دراسات تتعمق بالتغطية التميفزيونية النتخابات الرئاسة األمريكية: :اثانيً 

وىعدفح إاعى : (Evans, Heather, Kayla, and Wimberly, Tiffany   6107 ) 7دراسةة -0
، 6106ييانععوعا فععى ياانععاول يإلع معع  امرشععمى ينااابععاح يارسا عع  يدمرالاعع  اظععام   اععاس مععدى اععأثار
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اععا   بععان ياانععاول يلاشععا  يال راععح مععن  بععل فععى يا اا عع  يدمرالاعع  يااعع  ويعاععادح يابمععوم ماععم 
قابعل نظعاسرىم معن يامرشعماح ولان ذاك اتعاا  يامرشعمان يار عال م ،يإلع م  المرشمان طبقا النوع

لل من يإلع م  المقاب ح ياا  و ريىا يامرشمان فى  يااناولاقارن بان ا  ىذه يادري   ا، واأيإلنام
 ل املاعععل مضعععمون العععك ، وذاعععك معععن اعععاععع  وو عععاسل يإلعععع م يار مععع  يا داعععدو عععاسل يإلعععع م يااقلاد

وذاعععك بيعععد   ،نااععاب معععا بععان يدول معععن  ععبامبر وماعععى يااعععوم يدول ازمناععع  يا اععر  يا يامقععاب ح فععع 
ناثعععا-و عععو  علعععى معععا إذي لعععان يامرشعععمون اي ااتعععرفون بشعععلل ماالععع  فعععى يامقعععاب ح يااععع   -ذلعععوري ويث

وم ال، و عد اوتععلح  يإلعع م يا داعدو ععاسل ع ماعع  يااقلاداع  عنيعا فعى ياو عاسل يإلا رونيعا معن اع ل 
يادري عع  إاععى و ععود ياا فععاح بععان اتععرفاح مرشععم  يارسا عع  مععن ماععم يااألاععد علععى ياماععا  ياااتعع  

اطرل علايم ا ل الك يامقعاب ح   اسل ياموضوعا  ياا لمرشمان ويامضور ياشات  ايم ولذي ياما
 ععععويء مععععن اعععع ل و ععععاسل يإلععععع م يااقلاداعععع  وو يااعععع  ور ععععلوىا عبععععر و ععععاسل يااويتععععل  ،يااععععى و روىععععا

 يال اماع  ياا  اظر  باإلع م يار م  يا داد.
وىععدفح إاعععى  اعععاس يالاا فععاح بعععان مماعععوى ياممععع ح  :(Pingley, Allison  6105)  8دراسةةةة -6

يالنااابا  يارسا ا  يدمرالا  ف  لل من ياو اسل يااقلادا  ويإلع م يإلالارون  وو ما اظعر  بعاإلع م 
، وذاك من ا ل املال مضمون بريم  وي عارياا ااح يامرشعمان يااع  اقعدمونيا معن اع ل لعل يا داد

يااعع   ععبقح ينااابععاح يارسا عع  يدمرالاعع  عععام ياشععيور يا ععا  اار وثنععاء مععن يإلع نععاح ياالا زاوناعع  واععو 
وياا  ااضعيا لعل معن ووبامعا ورومنعى، و عد اوتعلح يادري ع  فع  نااس يعا إاعى ثبعوح فرضعا   م6106

و ععود ياععا   بععان مماععوى ر ععاسل ياممعع ح يالناااباعع  العع  يامرشععمان عبععر يإلع نععاح ياالا زاوناعع  
 .عنيا ف  ا راديح اواار

وي عايدفح اطباعق  :(Rhea, David and Chattopadhyay,Sumana  6104) 9دراسةة  -2
نظراععع  يامللاععع  علعععى يإلع نعععاح يا اا عععا  ياالا زاوناععع  يااععع  وذاظعععح وثنعععاء ممععع ح يادعااععع  امرشعععم  

 075، وذاعك معن اع ل املاعل مضعمون م ي ووبامعا ورومنعىا6106يناااباح يارسا ع  يدمرالاع  اظعام 
المرشعع  ياععدامقريط ، و ععد  اا إع ًنعع93يو، ا المرشعع  يا ميععورىا إع ًنعع86ي ا الا زاونًاععا، اا ععاً  اإع ًنعع

 و عع رح يادري ععع  ععععن اعععوفار ردى  داععد  ااظلعععق بعععدور نظراععع  يامللاعع  فععع  يإلعععع ن يا اا ععع  يارسا ععع 
 .يامذيع على ياالا زاون

موي ت ياشبلاح يال اماعا  مثل وىدفح إاى يالش  عن دور : (Alex Budak   6101) 01دراسة  -4
مععععو ظ  يا ععععاس بععععوك واععععواار فعععع  دفععععت يام ععععاادمان يابععععاا ان إاععععى يااتععععواح فعععع  ينااابععععاح يارسا عععع  

ن  يادري   ياا  بل ح ويعامدح على ي امار  يال اباان ا مت يابااناح من عا م،6118يدمرالا  اظام 
مثععل ن و ععاسل يإلععع م يااقلاداعع ، مععامتععل  إاععى ون يا ميععور ياظععام يادري عع والتععح  م ععرد ، 6654

ويا وينعععب يا اا عععا  يداعععرى، وون دور  علعععى يامظلومعععاح ياااتععع  باالنااابعععاح ،"ياالا زاعععون ويإلذيعععع "
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ي مقارنعع  مععو ظ  ي فععاس بععوك واععواارا فعع  يالنااابععاح يارسا ععا  يدمرالاعع  علععى وىمااععو الاععزيل ممععدودً 
 بو اسل يإلع م يااقلادا .

واناواعح يابرنعام   :(Jody Baumgartner & Jonathan S. Morris    6116) 00دراسةة  -5
، وياعذي  عون  عااورحاع مع  يياعذي اقدمعو يإل "The Daily Show "يدمرالع  يااعوم  ياشعيار 

بيعد  ياابعار  ؛، و عون لاعريا بتعور   علبا اان ي عور  دبلاعو بعوشعمد إاى اقعدام يامرشعمان يارسا ع
 اععأثاره فعع  عانعع  مععن ياشععباب يدمرالعع ، و ععد اوتععلح يادري عع  إاععى ثبععوح تععم  يا ععرض ياقاسععل بو ععود

لنموذ  البعريم  يامويراع   The Daily Showراباطا  بان اظرض ياشباب يدمرال  ابرنام  ي ع   
ري عع  لععذاك  ععدر  يابععريم  ، لمععا وثباععح ياد ععلبااً  يا اا ععا  واقاععام ياشععباب امرشععم  يالنااابععاح يارسا ععا 

 ،يامويرا  وو عروض يا اا   يا عاار  علعى يااعأثار فع  ا عض اقاعام يا ميعور المرشعمان يالنااعاباان
، بانمععا اقععل اأثارىععا فعع  مااعع  يامرشععمان ان يد ععل شععير  يلاععرياواععزديد ىععذي يااععأثار فعع  مااعع  يامرشععم

 ععود ع  عع  إمتععاسا  دياعع  بععان يامشععيوران يبععوشا، لمععا اوتععلح إاععى ثبععوح تععم  يا ععرض ياقاسععل بو 
 .ى بو و ااصينظديم ياثق  واظرض يامبموثان ايذي ياشلل يابريم 

 :(Julia R.Fox, James R. Angelini and Christopher Goble  6115) 06دراسةة   -6
يإلذيععع   يارسا عع  مععن اعع ل املاععل مماععوى اناواععح ا طاعع  ياشععبلاح ياالا زاوناعع  اممعع ح ينااابععاحو

، 0996، 0996، 0988وياالا زاعععون وياشعععبلاح ياالا زاوناععع  فععع  يد عععبوع يدااعععر النااابعععاح وععععويم 
 يدمرالا .  6111

معن اع ل ياشعبلاح يإلذيعاع   حوابان ون يامتادر يدوااع  النااابعاح يارسا ع  امظظعم يدمعرالاان لانع
يعععور بن عععب  عاااععع  علعععى اعععدماح يالعععاب ح ابعععان يعامعععاد يا م م6111وفععع  ينااابعععاح ععععام  ،وياالا زاوناععع 

%، وابععان ونععو للمععا زيد م ععم مظلومععاح 66وياممطععاح يإلاباراعع  بن ععب   ،%36يإلاباراعع  و ععاءح بن ععب  
 و بل يا ميور على ماابظ  ياادم  يإلابارا .ابار يا اا ا  بااالا زاون يد
واناواح يادعاا  يا اا عا   :(Lynda Kaid Lee & Monica Postelnicu  6115) 02 دراسة -7

" عور  بعوش"، ماعم عناععح وم، ويااع  ارشع  فايععا " عون لاعري"، 6114فع  يالنااابعاح يدمرالاع  اظعام 
يادري عع  بععن ريء دري عع  مقارنعع  بععان ياععدور يااقلاععدي الالا زاععون ور ععاسل يإلنارنععح، وووضععمح يادري عع  ونععو 

فقععد  ،شعلل يالاتععال فع  يالنااابععاح يارسا عا  علعى ياععر م معن ون يادعااعع  ياالا زاوناع  ظلععح  عاسد  علععى
يإلنارنععح إاععى م ععاوااح  داععد  فعع  وىماعع  يامملعع  يالناااباعع  يااعع  زودح يانععاابان باامظلومععاح  حوتععل

ولذاك و اسل يإلع م ويامتادر يام اقل  وموي ت يإلنارنعح، لمعا ووضعمح ردود وفظعال  ،عن يامرشمان
 ابا  يارسا ا  من ا ل ياالا زاون وو شبل  يإلنارنح.ياناابان مول ابرايم عن يامم ح يالناا
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8-Patricia Moy, Michael A. Xenos & Verena K. Hess   6115) 04):  وىعدفح إاعى
ثاريح يااعع  امععدثيا يابععريم  يامويراعع  يام ععاسا   فعع   مععاىار يامشععاىدان اعع ل مملعع  يااظععر  علععى يااععأ

مام عناح بدري   اأثار ىذي ياشلل يابريم ى ف  اقاامعاح  ؛6111عام  يالناااباح يارسا ا  يدمرالا 
ع    يراباطاع   عن و وديادري   ، ولش ح يابريم يا ميور يدمرال  المرشمان عند ظيورىم ف  الك 

اقااماح يا ميور امرشم  يارسا   يدمرالا  ياعذان اظيعرون فع  د  بريم  يامويرا  يام اسا  و بان مشاى
لثعععر معععن يا معععاىار عانععع  يادري ععع  و رح ياناعععاس  إاعععى ون مشعععاىدى ىعععذه يابعععريم ماعععم وشعععا ؛العععك يابعععريم 

 إلتععدير اقاامعععاايم نمععو " عععور  بععوش" لمرشععع  الرسا عع  بنعععاء علععى اتاستعععو ياشاتععا  بظعععد يمامععااًل 
 ريفاععع  و  ععععن اعععأثار ياظويمعععل يادام"، فضعععً  اقدمعععو يامعععذات ياشعععيار "ااارمعععان ظيعععوره فععع  يابرنعععام  ياعععذي

 اميم المرشمان.المبموثان ف  اقا
 :ات السابقة وأوجه االستفادة من االتعقيب عمى الدراس

اناواعععح ياا طاععع  ياالا زاوناععع  ا نااابعععاح يارسا عععا  فععع   يابامثععع  فععع  يادري عععاح ياظرباععع  يااععع المظعععح 
يالىامام باقاام يدديء ياالا زاون  ال ضاسااح يامترا  ياااتع  فعى ا طاع  يالنااابعاح يارسا عا   ندر متر 

يبا عاثناء دري ع  إايعام اعونس يااعى اناواعح اقاعام  نعا   يا اا عا  فع  متعرم يمعديدوىم باعابارىا يامترا  
cbc  ى ياععر م مععن اععويفر ، وذاععك علععا6106فعع  ا طاعع  ينااابععاح يارسا عع  يامتععرا  يااعع  و راععح فعع  عععام

 عععب وم عععم ىعععذي يامعععدم يإلملاناعععاح ياماداععع  ايعععذه ياقنعععويح يااععع  املنيعععا معععن اقعععدام ا طاعععاح ممارفععع  اانا
يدمر ياذي اقاض  إ ريء دري عاح ما مقع  ومرلعز  انتعب فعى يامقعام يدول علعى اقاعام ، يا اا   ياضام

ام ععامر علععى وو ععو ياقتععور فععى الععك وياو ععو  يوديء الععك ياقنععويح فععى ا طاعع  مععدم يالنااابععاح يارسا ععا  
 .  ايا من  مات يا وينبياا طااح من ا ل يااقااماح ياماال 

الر عاسل يإلع ماع  يااع  اقعدم معن ياا  يىامح باا انعب يااملالع  ياظربا  عناح مظظم يادري اح  و د
اظععر  علعععى وو يا، ارسا ععا باملاعععل وطععر يااطععاب يإلع مععع  المرشععمان فعع  يالنااابعععاح يياا طاععاح   لاعع

فلععار ياععويرد  فععى بععريم  قضععااا ويدلوو املاععل مظاا عع  ياا طاععاح ا فعع  مم ايععم و ععاااب يادعااعع  يام ععاادم 
ا طاع  وياميناع  ياااتع  ب، مما اوض  مدى ياقتور ف  يااناول يابمث  ال وينعب يا ناع  ويااقناع  يامرشمان

يدديء  بشععلل اععاص ووىععذه يا وينععب ياقنععويح يا ضععاسا  يامتععرا  ياااتعع  دمععديم يالنااابععاح وو مقارنعع  
 .ثالو فى ياقنويح ياظربا  يااات بمبشلل عام  يإلع م  االك ياا طااح

اعأثار يار عاا  يإلع ماع  فعى  معاىار يامشعاىدان يادري اح ياا  يىامح ب ارلازلما المظح يابامث  
فعععى بشعععلل ععععام دون ا تعععال اعععأثار ياا طاعععاح  اعععاس علعععى  ، ياماديناعععويانعععاابان ويااععع  اظعععر  باادري عععاح 

مما املنيا من يااظر  على يادور ياذى ادداو الك  ،يامرشمان وبريم يم نمويا ماىار مظار  ويا اىاح 
 .اىار بقطاعاايا وفساايا ياماال  ال ميالناااب  يا لوك  فى يااأثار ف  ياا طااح
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وفعع  ىععذي ياشععأن المظععح يابامثعع  فامععا ااظلععق باادري ععاح يد نباعع  يااعع  اناواععح ياا طاعع  ياالا زاوناعع  
االعععك يامقعععدم ا نااابعععاح يارسا عععا  يدمرالاععع  ارلعععز يالىامعععام فايعععا علعععى يامقارنععع  بعععان يامماعععوى يإلع مععع  

و عاسل يااويتعل -يإلع م يااقلاداع  ومنيعا ياالا زاعون وو عاسل يإلعع م يا داعد  ياا طااح فى لل من و اسل
وو علععى يا انععب  ،ل يإلع ماعع  ياععويرد  فعع  ياا طاععاحوذاععك  ععويء علععى م ععاوى املاععل يار ععاس -يال امععاع 

 ياماظلق باأثار ىذي يامماوى فى يا اىاح ومظار  و لوك  ماىار يامشاىدان. 

معدى منا عب  يابعريم  يامويراع   يىامعح بعاااظر  علعىادري عاح ياظرباع  يااعى نعدر  يىذي باإلضاف  إاعى 
مشععاىد  مرا ظعع  بععان  مععاىار يامشععاىدان مععن ماععم  حلأمععد وىععم يدشععلال يابريم اعع  يااعع  امظععى بمظععدال

يىامععام يادري ععاح يد نباعع   مقابععل، فعع  مععديم يالنااابععاح يارسا ععا  فعع  متععريالعامععاد علايععا فععى ا طاعع  و
 نيانعععاابان لمعععا ىعععو يامعععال فعععى دري ععع  لعععل معععىعععذي ياشعععلل يابريم ععع  فعععى يا اىعععاح  ميعععور  ار بدري ععع  اعععأث

(Michael A. Xenos & Verena K. Hess, 2005) ولعذاك (Jody Baumgartner & 

Jonathan S. Morris, 2006)،  يابععريم  يامويراعع  فععى اقاامععاح ماععم عناععح يدواععى بدري عع  اععأثار
، لمعععا عناعععح ياثاناععع  بدري ععع  اعععأثار برنعععام  يإلع مععع  ان المرشعععمان وبعععريم يم يالناااباععع  معععاىار يامشعععاىد

ياشعيار ي ععون  عااويرحا لنمععوذ  البععريم  يامويراع  يا ععاار  فعى اقاامععاح  ميععور يانعاابان نمععو يامرشععمان 
 .وبريم يم

يادري عععاح ياظرباععع  يااعععى اناواعععح ياا طاععع   لعععل معععن انعععوع يددويح يابمثاععع  يام عععاادم  فعععى ظيعععر لمعععا
و يادري عععععاح يد نباععععع  يااعععععى اناواعععععح ياا طاععععع  ياالا زاوناععععع  ياالا زاوناععععع  ا نااابعععععاح يارسا عععععا  فعععععى متعععععر 

 معععا بعععان ي عععااديم ودي  املاعععل يامضعععمون الر عععاا  يامقدمععع  وبعععان ي عععااديم ا نااابعععاح يارسا عععا  يدمرالاععع  
 ا  يامقدمععععععععع  فعععععععععى  معععععععععاىار يامشعععععععععاىدان ي عععععععععامار  يال عععععععععاباان الاظعععععععععر  علعععععععععى دور ياو عععععععععال  وو يار عععععععععا

ن لعان و   ,Julia R.Fox ودري ع  ،ا6103، يا معت بعان يددياعان لمعا ىعو يامعال فعى دري ع  يمممعد فعديديث

James R. Angelini and Christopher Goble, 2005)بعدي  لععا   عدي واعم اظيعر إال فععى  ا
 .فقطيادري اان يا ابقاان ياذلر 

ون يال ععا اد  يااععى متععلح علايععا يابامثعع  مععن ي ععاظريض يادري ععاح يا ععابق  وىنععا ا ععدر يإلشععار  إاععى 
يادري عاح يا ععابق  فعى اظععر  يابامثع  علعى  وينععب ياا طاعاح ياالا زاوناعع  يااع  اضععظح  م ععاىم المعن فعى 

، ااعى بعذايا ىعدالء يابعامثونالاملال ويادري   من  بل يابعامثان فعى مماواع  اظعدم ياالعرير وي عالمال يا يعود ي
 وينععب يا ناعع  ماععم ياضعع  عععدم يالىامععام يالععافى مععن  بععل يابععامثان فععى يادري ععاح يا ععابق  باقاععام واملاععل يا

امدم ضام مثعل يالنااابعاح يارسا عا   يا ضاسا  يامترا  يااات  ياماال  الا طااح ياا   دمايا ياقنويح 
لو و  على ومدى  درايا على اقدام باس  مظلومااا  ويفا  ود اق  عن يامديم وياو است يالنااابا  ياماال   ا

علعععى  عععدم يام عععاوي  معععت مثا ايعععا معععن ياقنعععويح اطوارىعععا االعععون  بيعععد وذاعععك وو عععو ياعععنقص وياقتعععور فايعععا 
يا ضعععاسا  ياظرباععع  يااعععى اشعععاد بأديسيعععا ياماماعععز فعععى ىعععذي ياشعععأن ااتععع  فعععى ظعععل اعععويفر يامعععويرد ويإلملاناعععاح 
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ودي  يامقابلعع  يامقننعع  يدمععر ياععذى دفععت يابامثعع  إاععى ي ععااديم ،   القنععويح يامتععرا  ياااتعع ياماداعع  ويابشععرا
وديء اقاعععام ااقاامعععاح و عععااذ  يإلعععع م لمااتتعععاان ويععععان الافععع  مظعععااار يدديء يامينععع  ياماال ععع  ارتعععد 

 .من ماال   وينبيااا طااح ياا  اقدميا ياقنويح فى ىذي ياشأن ي
 نوع الدراسة ومن ج ا:

ياوتعع ا  يااعع  ا ععايد  وتعع  واملاععل اتععاسص مو عع  مظععان  انامععى ىععذه يادري عع  إاععى يادري ععاح
بيد  يامتول على مظلومعاح د اقع  عنيعا دون ياعداول فع  و عبابيا وو ياعاملم  ت   ياامداد؛ ا لب علاو

ماعم إن يادري ع  ياماااع  ا عايد  رتعد واملاعل  ؛(05 افايا وب ض يانظر عن و عود فعروض ممعدد  م عبقً 
مريء واقااماح و ااذ  يإلع م فع  متعر دديء يا ضعاسااح يامتعرا  ياااتع  فع  ا طاع  ينااابعاح يارسا ع  

اقععدام ا طاعع  شععامل  ولافاعع   وذاععك مععن ماععم ن ععال الععك ياقنععويح فعع ، م6106عععام يدمرالاعع  يااعع  و راععح 
 عععن يااظععر  علععى و ععاسل يإلععع م يااعع  اظامععد علايععا فضععً   ،مرالاعع وموضععوعا  ا نااابععاح يارسا ععا  يد

 و ااذ  يإلع م لمتادر و ا ا  المتول على يامظلوماح مول ىذه يالناااباح.

المتععول  اظععر  ونععو  يععد علمعع  مععنظم ىععذي و ععد يعامععدح يادري عع  علععى مععني  يام عع  بااظانعع  ياععذي
 ا عا  معن ياباانعاح ا عاعد فع  العوان  اععد  و ؛ بيعد على بااناح وووتا  عن ياظعاىر  موضعوع يابمعم

ماععم اععام اوظاعع  م عع  يا ميععور فعع   ؛(06 امداععد ل ععاء  يدوضععاع ياقاسمعع  بشععأن ياظععاىر  موضععوع يادري عع 
ىذه يادري   عن طراق يامتعول علعى باانعاح ومظلومعاح ععن اقاامعاح عانع  معن ياابعريء فع  متعر دديء 

بيعععد  ياوتعععول إاعععى  م؛6106وا طاعععاح ياقنعععويح يا ضعععاسا  يامتعععرا  النااابعععاح يارسا ععع  يدمرالاععع  اظعععام 
  يإلعع م ب اع  اطعوار وديسيعا وياوتعول بيعا إاعى مظلوماح شعامل  ععن وي عت ىعذه ياا طاعاح لمعا اريىعا و عااذ

 .يدديء يامينى ياماماز وعلى مظدالح يال اء  ويا ود  ف 
 :أدوات الدراسة

معت  Intensive Interviewsاظامعد يادري ع  ياماااع  فع   معت ياباانعاح علعى ودي  يامقابلع  ياماظمقع  
ي  علعى ونيعا مقابلع  شاتعا  مباشعر  و اعر اتال ف  متر، واظر  ىعذه يددويال عان  من و ااذ  يإلع م

و نمعععو مقننععع  امعععاول معععن ا ايعععا يابامعععم معععم يامبمعععوم علعععى يالشععع  ععععن مظاقدياعععو ومشعععاعره ويا اىااععع
ا اتعال ياد اقع  ععن  درايا على اوفار ثعرو  ىاسلع  معن ياوبرز ما ااماز بو ىذه يددي   ، ومنموضوع مظان
 ،ابامث  فى يادري   يامااا  و لوب يااتظاد فعى إ عريء يامقابلع اباع يي يإلشار  إاىوا در ، موضوع يادري  

وياععذي اظامععد علععى يااععدر  فععى طععرل يد ععسل  مععن الععك يااعع  اانععاول اتععاسص ياموضععوع إاععى يااعع  اانععاول 
 . (07 اتاسص يامبموم

، وام ياارااب يدب دي مت عشر  من يد ااذ  فى يإلع م ىذي و د و رح يابامث  يامقاب ح ياماظمق 
 :على يانمو يآلاىاة ماء مت مريعا  يادر   ياظلما  
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زاععع  بللاععع  يإلعععع م و عععااذ يإلذيعععع  ورسعععاس شعععظب  يال ععع  يإلن لا ،يد عععااذ  ياعععدلاور  ومعععان  فيمععع  عمعععر -0
 . امظ  ياقاىر 

ب امظعع  ععععان ا الط واعع  ظلاععو ععااذ يإلععع م بمظيععد يادري ععاح يا ،يد ععااذ  ياععدلاور  يعامععاد العع  مظبععد -6
 شمس.

 .ولال للا  يإلع م  امظ  ياقاىر و ااذ يإلذيع   ،يد ااذ يادلاور برلاح عبد ياظزاز -3

 .  اح ياظام  ب امظ  متر يادواا و ااذ ياظ ،يد ااذ يادلاور رزق  ظد -4

 .يع  بللا  يإلع م  امظ  ياقاىر و ااذ يإلذ ،يد ااذ يادلاور مممد يامر   -5

 ا الط وا  ب امظ  عان شمس.ظلاو ااذ يإلع م بمظيد يادري اح يا ،مظوض يد ااذ يادلاور مممد -6

 ا الط وا  ب امظ  عان شمس.ظلاو ااذ يإلع م بمظيد يادري اح يا ،يد ااذ  يادلاور  فاان ياطنباري -7

 .ب امظ  متر يادواا  اتال يا اا  ، و ااذ ياليد ااذ  يادلاور  ىدى عوض -8

 عماد للا  ياظلوم يا اا ا  ب امظ  يام اقبل. اxييامشاطيد ااذ يادلاور عبد يامنظم  -9

 .ولال للا  يإلع م  امظ  ياقاىر و ااذ يإلذيع  و  ،يد ااذ يادلاور وااد فا  يهلل برلاح -01

 و ااذ يإلع م وولال للا  يإلع م  امظ  يدزىر البنان.      ،يد ااذ يادلاور وممد زيرع -00

مععععععدار ومععععععد  ي عععععاط عاح ياععععععروى ياظععععععام بمرلعععععز يادري ععععععاح يا اا ععععععا   اxيياعععععدلاور تععععععبمى ع عععععالى -06
 . امرار م ل  ي ماااريح إ ريسالا ا، ورساس بادىريم  ارياا ا يالو 

مععععن عععععام  و ععععد و راععععح يامقععععاب ح ياماظمقعععع  مععععت يد ععععااذ  يامععععذلوران اعععع ل شععععيري انععععاار وفبرياععععر
 .م6107

 :االنتخابات ووسائ  اإلعالم

ابععار عععن يدمععديم ا ا ععامد منععو يا ميععور يامظلومععاح ويدي ميًمععععع م متععدرً اقععد وتععبمح و ععاسل يإل
ي فع  ارااعب يدواواعاح ويالىامامعاح بمعا اعددى إاعى امقاعق  م عاعدً ، لمعا وتعبمح ععامً  ياميم  بو و ععام

                                                           

x  ويادلاور تعبمى ع عالى علعى ياعر م معن  ،يامنظم يامشاطيد ااذ يادلاور عبد :من لً  يابمم من يد ااذ   اضمنح عان
شعععاريليما لابعععريء وممللعععان ال ينظعععرً ؛  عععيموي بشعععلل فظعععال فعععى ناعععاس  يابمعععمو يمنالععع ،عععدم ااتتعععيما فعععى م عععال يإلعععع م

ممعا  ؛فى ياا طااح يااع   عدمايا بظعض ياقنعويح يا ضعاسا  النااابعاح يارسا ع  يدمرالاع  موضعوع يادري ع  ياماااع  يضاو ا
اللا  ياظلعوم يا اا عا   يعمادً بوت و  عن ااتص يادلاور عبديامنظم ، فضً  لان او وثر لبار فى يانااس  ياا  اظلقح بيا

 عريء ي عاط عاح ، ولعذي ااتعص ياعدلاور تعبمى ع عالى فعى إدىعريماا ا  ياماال   فعى  راعد  يمن  انب ولاابااو يا 
 .اباح و ارىا من يدمديم يا اا ا يالنااياروى ياظام مول 
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ي فع  يام امظعاح يا رباع  ي معدثرً اذاك فيعى اعددى دورً  ؛(08 يإل ماع مول بظض ياقضااا ياميم  ف  يام امت
ماععم اعزديد ىععذه ياو ععاسل وىماعع  واععام   عع  ويامزبعع ؛ياقعاسم نظاميععا يا اا عع  علععى يادامقريطاع  ويااظععدد يا اا

اادعااعع  يالناااباعع  ويااياععا  يا اا عع  ومععد ، في ععااديميا بتععور  مازياععد  فعع  ياممعع ح يا اا ععا  ويالناااباعع 
مععن ياظويمععل يامععدثر  وياما ععم  فعع  بععل إنيععا اظععد  ،يددوير يد ا ععا  او ععاسل يالاتععال فعع  ىععذه يام امظععاح

، يدمعر ياعذي ااضع  معت األاعد  ماعت يامويثاعق يادوااع  (09 ار ا  مرش  على مرشع  فع  ياظملاع  يالناااباع 
األاعد مما ااطلب معن و عاسل يإلعع م بشعلل ععام  يارسا ا ؛ م سواا  و اسل يإلع م ودورىا ف  يالناااباح

 .(61 شارل  يا اا ا ياانافس ويادامقريطا  ويااش ات على يام

  ا ععيم فعع  العق ياباسعع  يامظلوماااعع  يااعع  اععام فعع  إطارىععا واعع  ودي  رسا عع اظععد ياالا زاععون بععدورهو  ،ىعذي
من ا ل إاام  يا رت  المناظر  ويامقارن  بان بريم  يامرشمان من ا ل ياا طااح يإلع ماع   ،يناااباح

 ، وياا  اانوع ما بان اقارار إابارا  وبريم  مويرا  ا طى يدنشط  ويا ظناىاح ياا اقدميا عن يامدم ياا 
، (60  عن يإلع ناح ويامنعاظريح يااع  ا عوق العل مرشع  ومعام  ميعور يانعاابان، فضً  اقوم بيا لل مرش 

يا وراععع   امعععا ايعععا معععن  عععدر  علعععى ياا طاععع  ياالا زاوناععع  ؛وىعععو معععا يزديد وىماععع  بظعععد ظيعععور ياقنعععويح يا ضعععاسا 
ولعذي يامنعاظريح  ،وعلى رو يا اطاباح ومويريح يامرشمان ،اةمديم ياماال   ياماظلق  بااظملا  يالنااابا 

 .اظقد فاما بانيم ياا 

 مف وم االنتخابات:

يالنااابععاح يآلااعع  يدن ععب ااععوفار وفضععل يا ععرص إلشععريك يا ميععور فعع  يااععاذ ياقععرير وامداععد  اظععد
، لمععا ونيععا اظععد ياو ععال  ياوماععد  يامظاععر  بيععا ااععدويل وذاععك إل امعع  نظععام دامقريطععى  ععلام يا اا ععاح ياظامعع 

نيعا ماعم إ دير  يادواع  اادمع  ياشعظب؛يا لط  ف  يام امظاح يادامقريطاع  ويااع  امعن  ياشعرعا  يا اا عا  إل
مبععادىء يامراععاح ااععزيم يادواعع  بم ععاىام و ، لمععا اظلععس مععدى ييامنععا  يانيععاس  ام مععوع يااطععويح يادامقريطاعع 

 .(66 ياظام 

بمو عب  اا و انونًاعوابرز يامم ح يالنااابا  ف  يا ار  ياا  ا بق موعد يالنااابعاح ياممعدد  ر عماً 
ماععم ااقععدم يامرشععمون ا ايععا بظععرض بععريم يم و اا ععاايم علععى يانععاابان، فععاامم ح نااابععاح؛  ععانون يال

ا إاعى ون اعدرك ون دن يا ميعور ياظعام اماعا  ديسًمع ؛يالنااابا  دى مرش  اظد ميم  وضرورا  بشلل لبار
يالنااابعععاح وتعععبمح  رابععع ، ومعععن ثعععم فا عععب ا ناعععد يامداعععدان وامعععراليم الظمعععل اتعععاا  يامملععع  يالناااباععع  

 عن ضرور  إ ناع ياماعرددان بأىماع  يااتعواح فع  يا عاه مظعان، إاعى  انعب وىماع  مماواع  المرش ، فضً  
 .(62 يامظارض  ر ب  ف  يا وز بااناا   يانياسا  ا ناااباحا اار وو اموال بظض يالا اىاح 

مثععل رسا عع   ،ومععا فعع  ملميععا - Presidential Electionsيالنااابععاح يارسا ععا   امظععىو  ،ىععذي
بأىماعععع  لباعععر  فععع  لافععع  ياععععنظم  -و يام اشعععارا  مثعععل واماناعععا ياملومععع  فععع  براطاناعععا، وياينعععد، ويث ععععريسال، و
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يا يابويبعع  ياشععرعا  ااشععلال ياملومععاح واععوا  مقاااععد ، بوتعع و اععر يادامقريطاعع يا اا ععا  يادامقريطاعع  منيععا 
يا ياممععك ياماععدين  انظراععاح يالاتععال، ومقععل ياا ععارب بوتعع  ياظلماعع ا بادىماعع  واًضعع لمععا امظععى ،ياملععم

ياشعرعا   - ماىاراع  وياشاتعا او اسل وو اااب وونماط يالاتعال يالنااعاب  علعى لافع  ونويععو ووشعلااو ييا
 .(64 يدا  ا  و ار يدا  ا ا-ياشرعا  ار و 

 :الرئاسية األمريكية االنتخابات

 :(65 النظام االنتخابي األمريكي :أواًل 

 عد ا رى يالناااباح يارسا ا  ف  ياوالااح يامامد  لل وربعت  عنويح لمعا اعنص ياد عاور يدمرالع ، و 
إاى وضت ماا  اضمان امات رساس ياب د بتع مااح لافاع   م0787 ظى ويضظو ياد اور يدمارل  عام 

ا المعاد  واطباقًع ا معنيم بمبعدو فتعل يا علطاحإاماًنع) وياشاوخ يانويببم ل او ي يالون رس عن ا ظلو م اقً  
 ياثانا  من ياد اور.

  (Electoral College) "و "يام معت يالنااعاب ا اعذاك نظعام "ياياسع " وو عد و عس ياد عاور ابًظع ،ىعذي
وياذي ُالل  من ا او ناابون عن لل والا  اقدر عددىم بظدد يامقاعد ياا  امثل ىذه ياوالا  فعى م ل عى 

ا باااتعواح المرشع  ياعذي يااعاره يانعاابون ياشاوخ ويانويب بانااعاب رسعاس ياعب د وناسبعو، معت يااعزيميم  ااًبع
م ععب ياد ععاور وىععو  ،ا نااابععاح  اععر يامباشععر  مثععااًل   يام مععت يالنااععابواظععد  ،فعع  يالنااابععاح ياظامعع 

، باإلضعععاف  إاعععى يامقاطظععع  يا ادريااععع  يااععع  اقعععت فايعععا والاععع  ومرالاععع  51يدمرالععع  ااعععأا  معععن نعععاابان ععععن 
بم ل عاو  يالعون رس يدمرالع ، لل والا  بيا عدد من ياناابان ا اوي ععدد ممثلايعا فع  ويشنطن ياظاتم 

ا والل نااب من يام مت يالناااب  ومقا  توح ويمد م لس يانويب يدمرال و  م لس ياشاوخ يدمرال ي
ظب  فع  وبشعلل ععام اعدا  يانعاابون بأتعويايم ال عاسز باااتعواح ياشع، الرساس وتوح ويمعد اناسعب ياعرساس

متل على و لباع  ومن و ل فوز مرش  امنتب يارساس وناسب يارساس ا ب ون ا ؛ياياوالااح ياا  اابظون
تععوًاا،  538ب ويااعع  ابلععت ا مععن يدتععويح يالناااباعع  الم مععت يالنااععاب  ايععذي يامنتعع671يعلععى يد ععل 
 والا  ومرالا . 51موزعان على 

وىمعا: إمععا يالنااابععاح  ،"يانعاابان يالبععاراان الاااععار يامنعدوبان وو مععا ا ععمون "وىنعاك و ععالاان رسا ع
ميادا  باال اريع ، واام يالناااباح يدواا  وو يااياا ضالا  يدواا  يااميادا  وو يامدامريح يامزبا  يالنااابا 

 اعر يامباشعر فع  ياوالاعاح، فاااعار يانعاابون منعدوبان ععنيم الونعون ملاعزمان باااتعواح المرشع  يارسا عع  
لعل معزب، ومعا يد علوب ياثعان  فاامثعل فع  يامعدامريح اياذي اظيدوي باااتواح اتاامو فع  يامعدامر ياظعام 

 -شععا  ون  عععيم ياعععذان ار بععون فععع  ار  -امععزب ؛ ماعععم اقععدم وعضعععاء ييامزباعع  يالناااباعع  ياظامععع  بااوالاععاح
معت ذاعك اعام اع ل  ، ومعويزي ً يامعزب الرسا عااح بريم يم، واماواون ل ب يااأااد اانااوي بطا   ياارشع  با عم

ا الن عب يااع  الك يامدامريح يناااب يامندوبان ياذان  اتعواون فع  يامعدامر يالنااعاب  ياظعام المعزب، ابًظع

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/cee64185-7a89-4af0-81e1-f6635152d905
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/6fe4e652-5942-445a-96ac-f34fa93c1c64
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/4b7e5920-6d2f-4caa-aad4-3fc909ddda83
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فعع  يامععدامريح يامملاعع ، واظامععد ىععذي يانظععام علععى  اعععد  ون  -ن يامنععدوبان معع -ا ياماناف ععون متععل علايعع
 يا اسز بأ لبا  يدتويح ياشظبا  ف  ياوالا  ا وز ب مات وتويايا ف  يام مت يالناااب . يامرش  يارسا  

ا فعع  ا ينااابًاععتععواً  671مععال متععواو علععى  ا الععب د"وامععن  ىععذي يانظععام يامرشعع  بطا عع  يا ععوز رساً عع
ف  ماا  عدم  ف  ياياس ، و والا  فقط ى  يدلثر امثاً   00مت، وىو ما ا اطات امقاقو بااارلاز على يام 

اااعار م لعس يانعويب ياعرساس معن   متول وي مرش  الرسا   على و لبا  يدتويح فع  يام معت يالنااعاب
ويمعد، ومععا اعع  بتعوح بعان ث ثع  مرشعمان ماتععلان علعى وعلعى عععدد معن يدتعويح، علععى ون امثعل لعل وال

فننو ااااره م لس ياشاوخ معن بعان  يد لبا يارساس، ف   ماا  عدم متول وي مرش  على باان ب  اناسب 
 .(66 "لْان على وعلى عدد من يدتويحيامات يامرشمْان

وُاناقععد ىععذي يانظععام بأنععو اععاملم فعع  ىواعع  يا ععاسز باالنااابععاح يارسا ععا ، واععايم بأنععو مااعع  " اععر  ،ىععذي
اابععت نظععام "يا ععاسز ا ععوز باالععل"،  -با ععاثناء والااععان  -دن لافعع  ياوالاععاح  ؛دامقريطاعع " ام ععم يالنااابععاح

ا ععن إريد  يانعاابان فع  يالنااابعاح ياظامع ، وفع  يامقابعل اعديفت عنعو ومااًنعإضاف  إاى يايامو بظعدم يااظباعر 
دنعو امعن  لعل والاع  ث ثع  وتعويح علعى يد عل ميمعا  ؛ لعار يدم يا ادرياىيامدادون بقوايم إنو امافظ على 

 ععل عععدد  ععلانيا مقارنعع  ب ارىععا مععن ياوالاععاح ياام ععان، لمععا اشععارون إاععى ون ىععذي يانظععام امععام علععى لععل 
 ا. من ياارلاز على ياوالااح يامضرا  يالثا    لاناً مرش  يا وز بظدد من ياوالااح يامناشر    ريفاًا، بداًل 

 :(67 6106االنتخابات الرئاسية األمريكية : اثانيً 

  ميعوريالمعزب ياا يامرشع  يارسا ع  دونااد اريمعبوتب  ر ل يدعمال وشاتا  الا زاون ياوي ت ي

ومعالم والاع   ) ااعد لعروزبظعد ىزاماعو اظضعو م لعس ياشعاوخ ععن والاع  ال عاس ي 6106اوااعو  09باعارا  
ويامرشعمان يآلاعران فع   امعارلو روباعووعضعو م لعس ياشعاوخ ععن والاع  فلوراعدي ي)  عون لا عاكووىعااو ي

يا ععابق  وعضععو م لععس  وزاععر  يااار اعع  يدمرالاعع يالنااابععاح ياامياداعع  المععزب يا ميععوري، لمععا وتععبمح 
اوااعو  66باعارا   المعزب ياعدامقريط يامرشم  يارسا ا   ىا رى للاناوناياشاوخ عن والا  ناواورك  ابقًا ي

 ا.بارن   اندرزنح يبظد ىزامايا اظضو م لس ياشاوخ عن والا  فارمو  6106

و د  رح عملا  يالنااابعاح ياامياداع  ويامعدامريح يامزباع  يارسا عا  فع  يا اعر  معا بعان فبرياعر واوناعو 
ام امعح عملاع  ياارشعا  ؛ موياوالااح ياام ان ويامناطق يدمرالا  ويشنطن ياظاتم ف   6106من عام 
اااعار  اسمع  معن اقعوم يانعاابون ضعمن ومعد يدمعزيب بعاإلدالء بأتعويايم المزبا   اعر مباشعر ، ف باناااباح

 يامنععدوبان اامثععل تععوايم فعع  يامععدامر ياارشععام  المععزب وياععذان اقومععون بععدورىم بانااععاب يامرشعع  يارسا عع 
 .عن مزبيم

 ،6106نععوفمبر  8اععوم ياث ثععاء  6106و امععح يالنااابععاح يارسا ععا  فعع  ياوالاععاح يامامععد  اظععام ثععم 
ياعععرساس يااعععامس ويدربظعععان يااععع  معععددح ، ارسا ععع  ياوالاعععاح يامامعععد ن ياثامنععع  وياام عععو  وىععع  يالنااابعععاح

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/2e349fe4-ddea-4279-ad9d-a47814fa86aa
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/889a2767-96bd-461b-b117-acd5b9d3aa83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_%28%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%28%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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يانعاابون يدمرالاعون بااااعار لبعار يانعاابان  و عام ،ولذاك ناسب ياعرساس ياثعامن ويدربظعان الوالااح يامامد 
العب د ااعوا  عيعد  معدايا وربعت  وناسعب رسعاس رسعاسياعذان  عااواون عملاع  ينااعاب  يام معت يالنااعاب فع  

ا الوالاعاح دونااعد اريمعبا رساً عوىعى معا ينايعح إاعى إعع ن فوزي، 6160ماعى ععام  6107 نويح من عام 
 .يامامد  يدمرالا 

 :ت مي  نتائج الدراسة

التععح يادري عع  بظععد إ ععريء يامقععاب ح ياماظمقعع  مععت يامبمععوثان مععن و ععااذ  يإلععع م فعع  متععر إاععى 
 :يآلاا يانااس  

: تعرض أساتذة اإلعالم عينة الدراسة لمفضائيات المصرية خال  االنتخابات الرئاسية األمريكية لعةام أواًل 
 :فى ال صو  عمى المعمومات بشأن ا واالعتماد عمي ا 6106

 :وسائ  اإلعالم لد  عينة الدراسة بي  تيب القنوات الفضائيةتر  -0

 ماعت وفعريد ياظانع  ياض  من ا ل يامقاب ح ياماظمقع  المبمعوثان معن يد عااذ  عانع  يادري ع  األاعد 
مرالاعع  يااعع  ضععمن يامتععادر يااعع  اععابظوي مععن ا ايععا يالنااابععاح يارسا ععا  يدون ياقنععويح يا ضععاسا  لانععح 

ن لان ىناك ياعا   ويضع 6106 رح ف  نوفمبر  باعنيم فامعا ااظلعق بارااعب ياقنعويح يا ضعاسا  بعان  ، ويث
ماعم  عاءح ياقنعويح يا ضعاسا  فعى يامرابع   ظرضعوي ايعا اع ل ومعديم يالنااابعاح؛يامتادر يدارى يااع  ا

يم ايا ا ل ومعديم يالنااابعاح بعان و عاسل ، من مام ماابظا(68 يدواى ادى بظض يد ااذ  عان  يادري  
بانمععا  ععاءح ياقنععويح يا ضععاسا  فعع  يامرابعع  ياثاناعع  اععدى لععل مععن ياععدلاور  ومععان  فيمعع  يإلععع م يداععرى، 
ح فعع  بظععد و ععاسط يإلنارنععح وياموي ععت يإلالاروناعع  يااعع   ععاءظد وياععدلاور  فععاان ياطنبععاري وياععدلاور رزق  عع

او عاسط مقارنع   د ور ظوي ذاك إاعى وفعر  و عزير  يامظلومعاح يااع  اوفرىعا العك ي، و يامراب  يدواى ادايم  ماًظا
مععت مععا وشععارح إااععو إمععدى يادري ععاح عععن اقععدم ياععدور ياععذي  ، وىععم فععى ذاععك ياععروى اا قععونبععااقنويح يا ضععاسا 

، (69 دداعععو يإلنارنعععح فعععى اقعععدام يامظلومعععاح ععععن يالنااابعععاح يارسا عععا  يدمرالاععع  مقارنععع  بااو عععاسل يااقلاداععع ا
مععن و ععاسل امتععل  ون يا ميععور ياظععاموظيععرح ااععو دري عع  واععرى فععى نااس يععا ا مععت ذىبععح إوااال ععون واًضعع

علععى يامظلومععاح ياااتعع  باالنااابععاح ويا وينععب يا اا ععا   -مثععل ياالا زاععون ويإلذيععع   -يإلععع م يااقلاداعع  
يدمرالاععع  علعععى وىمااعععو الاعععزيل فعععاس بعععوك واعععواارا فععع  يالنااابعععاح يارسا عععا  ي يداعععرى، وون دور معععو ظ 

 .(31 ي مقارن  بو اسل يإلع م يااقلادا ممدودً 

والعن بظعد و عال   ،يامنظم يامشعاطيامرابع  ياثاناع  اعدى ياعدلاور عبعدا فعى واعأاى يا ضعاسااح واًضع ،ىذي
 مام اأاى ؛ياظزازىريم ويامتري يااوما، ىذي با   يادلاور برلاح عبدياتماف  مامثل  ف   رادا  ييد

اععع ل  ياقنعععويح يا ضعععاسا  فععع  ياارااعععب ياثااعععم اداعععو بظعععد و عععاسط يإلنارنعععح وياتعععم  معععن ماعععم ماابظايعععا
، لما ونو لمظلوماح امظظم ياقنويح يا ضاسا ، فيو ارى ون الك ياو اسط اظد يامتدر يد ا   ايالناااباح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%28%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 امعععاعى ااعععا  فرتععع  ياا اععععل ويامشعععارل  بعععااروى ال ميعععور يإلنارنعععح وموي عععت يااويتعععل يالاعععرى ون و عععاسط 
 .(20 بشلل ولبر من ياذي ااامو ياقنويح ياالا زاونا  وياو اسل يااقلادا  بشلل عام

 مد  ال رص عمى التعرض لمفضائيات المصرية لد  عينة الدراسة: -6

تععرا  علععى و ععو ياال ععح در عع  مععرص يد ععااذ  عانعع  يادري عع  علععى يااظععرض القنععويح يا ضععاسا  يام
فقد مرص لل من يادلاور يامر   وياعدلاور برلعاح  ،  يالناااباح يارسا ا  يدمرالا يااتوص ا ل فار 

ياظزاز ويادلاور  فاان ياطنبعاري وياعدلاور  يعامعاد الع  علعى ماابظايعا اع ل العك يا اعر  علعى ياعر م معن عبد
لععل مععن ياععدلاور  ومععان  فيمعع  وياععدلاور رزق  ععظد ، بانمععا يىععام باعع  ويد نباعع  لععذاكماععابظايم امثا ايععا ياظر 

وياععععدلاور  ىععععدى عععععوض وياععععدلاور مممععععد مظعععععوض وياععععدلاور وااععععد برلععععاح وياععععدلاور وممععععد زيرع بماابظععععع  
يا ضاسااح يامترا  يإاى مد ماا ب انب مرتعيم يدلبعر علعى يااظعرض اعبظض ياقنعويح يا ضعاسا  ياظرباع  

يامنظم يامشاط وياعدلاور تعبمى ع عالى فقعد لانعا ممعن اظرضعا عبدا  فى يامقام يدول، وما يادلاور يإلابار 
ا ثععم يامتععرا  فععى يامرابعع   ثععم ياظرباعع  ثانًاععايععا بشععلل نععادر وارلععز مرتععيما علععى يا ضععاسااح يد نباعع  وواًل 

 .ياثااث 

 :ت بالمتابعة م  قب  عينة الدراسةالقنوات المصرية التي  ظي -2

ياظزاز وياععععدلاور رزق  ععععظد فعععع  ون يياقنععععا  برلععععاح عبععععدوياععععدلاور يا ععععق لععععل مععععن ياععععدلاور يامر عععع  
ن لانععح ماابظعع  اح يارسا ععا  يدمرالاعع  مععن ا ايععاالنااابععسا  يامتععرا ا  ععد مظاععح بماععابظايم ييا ضععا ، ويث

وىعى ياقنعويح  ،ياقنا  معن  بعل ياعدلاور يامر ع   عاءح فع  إطعار ماابظاعو اعبظض ياقنعويح يا ضعاسا  يداعرى
يالاان وتع يما بأنيمعا ااماظعان باإلملاناعاح يدلبعر ويدضعام  اON , CBCي يإلابارا  يااات  اشبلاى 

، بانما لانح ياقنا  يا ضاسا  يامترا  ىعى ياقنعا  يا ضعاسا  يا ضاسا  يامترا  يااات  يدارى بان ياقنويح
د  نعااى ياظربا  ياوماد  ياا  و ت علايا ياااار يادلاور رزق  ظد اماابظ  ىذي يامعدم ياميعم معن ا ايعا بظع

CNN)  ،Sky Newsدون  عاسر ياقنعويح يامتعرا  يداعرى إاعى د ور عت ياعدلاور  عظد اظرضعو ايعا ا، و ع
، ومععا ياععدلاور برلععاح فقععد لععان د ععرب إاععى ياميناعع  م ععب و يعع  نظععرهيار بعع  فعع  يااظععرض القنععا  يدلثععر وي

علعى يامو ع  يار عمى الملومع  ا إاعى ر باعو فع  يااظعر  ديفظو ف  ماابظ  يياقنا  يا ضعاسا  يامتعرا ا ري ًظع
 .دمايا يياقنا  يا ضاسا  يامترا ايامترا  باان ب  ال  يامرشمان من ا ل ياا طا  ياا   

ويادلاور  يعاماد ال  ويادلاور وااعد  و د يا ق لل من يادلاور  ومان  فيم  ويادلاور  فاان ياطنباري
مثعل  ،برلاح ويادلاور  ىدى عوض وياعدلاور وممعد زيرع فع  ماعابظايم القنعويح يا ضعاسا  يامتعرا  ياااتع 

ا مام لانح ىذه ياقنويح ىى ولثر ياقنويح يااع  اظرضعوي ايعا اع ل ONو CBCو CBC Extra نويح ي
 ،يم بشععلل  اععر منععاظم الا طاععاح يااعع   ععدمايا  نععويح واععرىىععذي ب انععب ماععابظا ،فاععر  يالنااابععاح يدمرالاعع 

ن وتعععدى يابلعععد، وياقعععاىر  ويانعععاسا؛ اعععذاك املعععن ياقعععول إيانيعععار، و ، وياماعععا ، وياظرباععع متعععر،  (mbc مثعععل
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اعع  وو يااعع  ا نمععو ياقنععويح يا ضععاسا  يامتععرا  ياااتعع  دون ياقنععويح يا ضععاسا  ياملوماظرضععيم لععان ما يًعع
 .اابت الا زاون يادوا 

يامنظم يامشععاط وياععدلاور تععبمى ع ععالى فععى ر عبععديا ععق لععل مععن ياععدلاور مممععد مظععوض وياععدلاو و 
ن مععدد لععل مععنيم ياقنععويح شععلل ا ععوق اظرضععيم القنععويح يامتععرا ماععابظايم القنععويح يا ضععاسا  ياظرباعع  ب ، ويث

 نااععح  نااععا ب انععب ياقنععويح يإلاباراعع  ياظرباعع ؛ ماععميامتععرا  يااعع  اععابت يالنااابععاح يدمرالاعع  مععن ا ايععا 
مظععوض ال ضععاسااح ياظرباعع  بشععلل ي مععن ماابظعع  ياععدلاور مممععد ا لباععرً باال عع  ياظرباعع ا مًظعع BBCوييا زاععر  
متععرا  يااعع  اابععت الا زاععون ياناععل يادوااعع ا ياو ععد فايععا ا طاععاح امععوذ يىامامععو إضععاف  إاععى  نععا  يعععام، فقععد 

ا مععن ماععم ا يإلماريااعع  ىععى ياقنععا  يدوفععر مًظععفقععد لانععح  نععا  ييا ععد يادواعع ، ومععا ياععدلاور عبععديامنظم يامشععاط
ا يامتععرا  ياااتعع ، ولععذاك CBC extraب انععب ماابظاععو اقنععا  ياح يارسا ععا  يدمرالاعع  ماابظاععو ا نااابعع

ع ابً يىامامً  يادلاور تبمى ياذي وبدى ا إاعى ، واقعد ور ظعوي ذاعك  ماًظعلباران بقنا  يياظربا ا يا ظودا ا ا ويث
نويح يامتععرا  يا ايععذي يامععدم يا اا عع  ياميععم مقارنعع  بععااق ععدما اام  يإلملاناععاح واماععز ياا طاععاح يااعع ضعع

 .وماى يإلابارا  منيا

؛   عم    فى ىذي ياشأن إاى ث ث  و  امنق ام يد ااذ  عان  يادريواملن إا از ياظرض يا ابق فى ي
، اباراعع ياثاناعع  بظععد بظععض ياقنععويح ياظرباعع  يإلمععرص علععى ماابظعع  ياقنععويح يامتععرا  ياملوماعع  فععى يامرابعع  
، وثااععم اعع  لععذاك بظععد بظععض ياقنععويح ياظرباعع و  ععم ماععر ااععابت ياقنععويح يامتععرا  ياااتعع  فععى يامرابعع  ياثان
ا   عويء ياملوماع  منيعا وو ياااتع ، وعلعى ذاعك ااابت ياقنويح ياظربا  بشعلل ا عوق ماابظاعو القنعويح يامتعر 

ا ضاسا  يامترا  على و عو ياامداعد  عاءح فعى يامرابع  ياثاناع  اعدى  ااباع  عانع  ن ياقنويح ياملننا ياقول إ
، بانمعا  عاءح اعدى ياعبظض يآلاعر فععى اع ل ومعديم يالنااابعاح يدمرالاع يادري ع  معن ماعم يااظعرض ايعا 

فععى  ثعم ياقنععويح ياظرباع  ويااعع   عاءح ،يامرابع  ياثااثعع  بظعد ياقنععويح يد نباع  يااعع   عاءح فععى يامرابع  يدواععى
 يامراب  ياثانا .

 األشكا  البرامجية األنسب لتناو  أ داث االنتخابات الرئاسية كما يراها عينة الدراسة : -4

يا ععق  ماععت يامبمععوثان مععن وفععريد ياظانعع  مععن يد ععااذ  يفامععا عععدي ، وفامععا ااظلععق بادشععلال يابريم اعع 
يااععع  شعععملح يااقعععارار ويانشعععريح راععع  ون يا اعععريح يإلاباياعععدلاور وااعععد برلعععاح وياعععدلاور  ىعععدى ععععوضا علعععى 

ابععاح يارسا عع  يدمرالاعع  بشععلل يإلاباراعع  ىععى ياشععلل يدن ععب اا طاعع  ومععديم يالنااابععاح بشععلل عععام ويناا
قارنع  ا معن  عانبيم علعى ماابظع  ومعديم يالنااابعاح معن ا اعو م، وىو ما  ظلو ياشلل يدلثر مرتً ااص

فععع  يامرابععع  ياثاناععع  بظعععد  ك شعععوبعععريم  يامويراععع  وبعععريم  يااعععو ، الايعععا فععع  ذاعععك يابادشععلال يابريم اععع  يداعععرى
مظللان ذاك بأن يااقارار يإلابارا  بشلل ااص ااا  بطباظايا يا رت  بشلل  ؛يااقارار ويانشريح يإلابارا 

، ولعععذي اعععوفار يااملاعععل  يعععا يامشعععاىد معععول ىعععذي يامعععدم ياميعععمولبعععر ااقعععدام يامظلومعععاح ياماال ععع  يااععع  اماا
بعععريم  ، واعععأاى بظعععدىا دور يابعععريم  يامرشعععمان واو يعععاايم ععععن تعععامب االعععك يااقعععارار املعععاً  يإلابعععارى يام
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، ياا  وردح ف  يااقعارار ويانشعريح ا ف  شرل واب اط الك يامظلوماح ويابااناحيامويرا  وبريم  ييااوك شو
وتعوايا اقطاععاح ا المعن فع  اشأن ون وىما  يبريم  يااوك ياشوف  ىذي ي (26 و د وضا  ومد وفريد ياظان 

ممعععا ا ظليعععا ولثعععر  عععدر  علعععى اوتعععال ياشعععرل يامب عععط ياعععويف   ؛ماظعععدد  وماال ععع  معععن  معععاىار يامشعععاىدان
 .ووضظيا على و ندايم ب يوا  لبار بل  ،المظلوماح عن يالناااباح ا ماىار يامشاىدان

  -إلاباراع  ف  مان ذىب لل من يادلاور وااد برلاح ويادلاور  ىدى عوض إاعى ون العك يااقعارار ي
ن تامبيا شرل واملال اةمديم  اا م باا مود وا اقر إاى و ود و ياح نظر ماباان  ف  شرل  -ماى ويث

 عريء  فع  ياباانعاح  ىعذي ياشعرل ياعذي ااالليعا معا ىعو إالن ، ووو ريء  يدمديم ياماال   ياماظلق  باالنااابعاح
معا  عد اا عبب م ؛إاعى عنتعر ياماظع  فع  يامشعاىد ، لما ا اقر (22 ياممدد  ياويرد  ف  يااقارار ويااتراماح

ااابععععاح نتععععري  طويسعععع  وطبقععععاح ماال عععع  مععععن  مععععاىار يامشععععاىدان عععععن يااظععععرض إاايععععا و ععععح يالنفعععع  ي
ىععى ياشععلل يدن ععب اانععاول  -فعع  روايععا  -، وىععو مععا ا ظععل يابععريم  يامويراعع  ويدمععديم ياميمعع  بشععلل عععام

م عععا ل  فععع  ذاعععك لثافععع   ،اقنعععويح يا ضعععاسا  ويامتعععرا معععدم فععع  وىماععع  يالنااابعععاح يدمرالاععع  معععن  بعععل ي
اععم ياثقافعع  ويااظلععام مععن م ،يامشععاىد  يااعع  ااماععت بيععا ىععذه يابععريم  مععن  بععل  طاعععاح ماال عع  مععن يا مععاىار

بطبظععو  ا اذًبعع  بريم ًاععا، ىععذه يالثافعع  يااعع  اريىععا ار ععت إاععى لونيععا شععلً  ويام ععاوى يال امععاع  ويال اتععادي
ا، وىعذي معا د  و عماو ييااثقاع  يامماعتومن ثم اامام على ياقنويح يا ضاسا  ي ا  او اامقاعق ىع ؛ال ميور

لعان ايعا دور ماماعز  ا ياعدلاور  يعامعاد الع ، يااع  روح ون بعريم  يااعوك شعوااويفق مت ما ذىبح إااو واضً 
ا على  نا  و يلل اومم  عمرو وداب ف  برنام م اشيد  باا يد ياذي بذاو يإلع  ،ف  ا طا  يالناااباح

يم م  عععماح واعععريسط ا اععع ل فاعععر  يالنااابعععاح يدمرالاععع  فععع  شعععرل واب عععاط يامظلومعععاح با عععاادON Eي
 .وشاشاح اوضاما 

ا من  بل يادلاور مممد يامر   ياذي ارى عدم منا ب  يابريم  يامويرا  بشلل وا د ذاك ياروى اظلاقً 
ماععم يالعامععاد علايععا لشععلل ومتععدر و ا عع  فعع  عععام وبععريم  ييااععوك شععوا يام ععاسا  بشععلل اععاص مععن 

بععريم  اا ععح فعع  إطععار  -عاقععاده فعع  ي -وذاععك دنيععا  م يالنااابععاح يارسا ععا  يدمرالاعع ؛ا طاعع  مثععل ومععدي
اععذاك فيععى اا ععح ذيح وىماعع  لباععر  فعع  ا طاعع  مثععل ىععذه يدمععديم يااعع  ا ععالزم ماابظعع   ؛يامععدم يامباشععر
قاء ياضوء ، وىو ما ا ظلو ارى ون دورىا اقاتر فقط على إاما مق ر  اا اتاليا وومديثيا يام امر  ومباش

ن تعامبو بظعض  ، عاظريض يااعوم  اةمعديم يا اراع  معن اع ل يابعريم على يامدم ف  إطعار يال ماعى ويث
مععا ينايععح إااععو إمععدى ن يدمععر ياععذي اععريه يابامثعع  ااالعع  ععع ؛يااملععا ح مععن  بععل يا اا ععاان ويامااتععان

؛ مام  اء فى نااس يا اتدر يابعريم  يامويراع  مقدمع  وشعلال ون وشارح إااياا   بق يادري اح يا ابق  يا
بلايعا فعى يامرابع  ياثاناع  لعل  ،ياا ذا  يإلابارا  ادى يا ميور يامتري وثناء يالنااابعاح يارسا عا  يامتعرا 

يامععال فعع   علاععومععا ، لمععا ااععاا  لععذاك (24 مععن يانشععريح ويااقععارار يإلاباراعع  بن ععب ما ععاوا  الععل منيمععا
ي ، فقد ولدح يادري اح ون بريم  ييااوك شوا ااتع  يابعريم  يا عاار  منيعا اعددى دورً ياوالااح يامامد  ذيايا
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فقععععد ووضععععمح إمععععدى ، وابععععار يامرشععععمان وبععععريم يماابععععاح يارسا ععععا  مععععن اعععع ل اناوايععععا ميمععععا وثنععععاء يالنا
ياعذي اقدمعو يالع مع   عون  "The Daily Show "يادري عاح انعاول يابرنعام  يدمرالع  يااعوم  ياشعيار 

، و ععون لاععريا فعع  ينااابععاح يارسا عع  يدمرالاعع  اظععام شععمان يارسا ععااان ي ععور  دبلاععو بععوش، يامر  ععااورح
، وىعو يدمعر ياعذي اوضع  (25 بيد  ياابار اعأثاره فع  عانع  معن ياشعباب يدمرالع  ؛بتور   لبا  م6114

يدمعرالاان فع  انعاول يامرشعمان وبعريم يم ماعى واعو اعم ي ااديم ىذي ياشلل يابريم ى من  بل يإلع ماعان 
ااتعع   - عععن مععا المظاععو يابامثعع  مععن  اععام يابععريم  يامويراعع  فضععً  ويضعع ،  اععام ذاععك فعع  إطععار إابععاري

بااتعععاص فقعععريح ااتععع   -يام عععاسا  منيعععا وو معععا اظعععر  يبعععاااوك شعععوا فععع  ياقنعععويح يا ضعععاسا  يامتعععرا  
 ،ا الوالاععاح يامامععد  يدمرالاعع ياايا وماععى إعع ن يدونااععد اريمععبا رساً عالنااابعاح يارسا عع  يدمرالاعع  منعذ بععد

 .يح يا نا  ويامادا  وياالنواو ا  ماظدد  وماال   بااا   إملانااح ياقنو وشلااًل  يااناولو د يااذ ىذي 

عدم و ود شلل بريم عى م عاقل ىذي ياا   إاى روى مار ادلد فاان ياطنباري من  يادلاور واار  
يالنااابععاح يارسا ععا  يدمرالاعع ، ف عع  روايععا البععد مععن و ععود مااعع  املععن ون ان ععرد بن ععال با طاعع  مععدم مثععل 

واملععا ح إاباراعع  وبععريم  اععوك  االامععل مععن ا ايععا ماالعع  يدشععلال يابريم اعع  مععن فاععريح وبععريم  واقععارار
 . ًاا  ماماز  شامل  وويفا  مظلومااااقدام ا طا شو

املننا ون ن عاالص و عود اويفعق إاعى معد لباعر بعان مريء يد عااذ  عانع  يادري ع   ،وبناء على ما بق
اعععأاى فععع  يامرابععع  ياثاناععع  بظعععد يا اعععريح  ،يااعععوك شعععواي ومنيعععا بعععريم  ،علعععى ون يابعععريم  يامويراععع  ياالا زاوناععع 
،   ا طاعع  ىععذي يانععوع مععن يدمععديمم فععمععن ماععم منا ععبايا ا  ععاادي ،ويااقععارار ويانشععريح يإلاباراعع  مباشععر 

علععى يااقععارار  لافعع  يابععريم  يامويراعع  ويااععوك شععويااعع  نا ضععح ىععذي يااويفععق مر معع   يآلريءبا ععاثناء بظععض 
اظذر ي ااديم شلل بريم ى ويمد فع  ا طاع   روىويمد  فض  عن رويويانشريح يإلابارا  ف  ىذي ياشأن، 

ضععرور  ياالامععل بععان ماالعع  يدشععلال يابريم اعع  ي مدلععدً  ،اعع مععدم فعع  وىماعع  يالنااابععاح يارسا ععا  يدمرال
 .م ا طا  ماماز  ايذي يامدم ياميمااقدا

 عينة الدراسة عمى التعرف عمي ا م  خال  الفضائيات المصرية: تنوع المعمومات التي  رص-5

 ياالعع  وفععريد عانعع  يادري عع  فععع  نععوع يامظلومععاح يااعع  مظاععح باىامعععاميم الاظععر  علايععا مععن اععع ل
فمععنيم مععن روى ون مريء مرشععم  يارسا عع  مععول ياقضععااا يااعع   ،ياا طاععاح يااعع   ععدمايا يا ضععاسااح ياماال عع 

ومعنيم مععن يىععام ، (26 ااظلعق باامنطقعع  ياظرباع  وياشععرق يدو ععط ىعى يااعع  اقعت فعع  يىامامععو فع  يامقععام يدول
امامعو ينتعب علعى ياال اع  ا ون يى، لمعا ذلعر ومعدىم واًضع(27 المرشع  بشعلل لامعل يارسا ع فقط باابرنعام  

لا اع  يدديء  ووطراق  ياظيور ياشاتع   حلما لان، (28  عن بريم يم يا اا ا يا اا ا  المرشمان فضً  
ويااتر  وثناء ياظيور ف  يامدامريح ويامناظريح ياظام  ىو يدمر ياوماد ياذي ي اموذ علعى يىامعام ومعد 

اعدى ومعد وفعريد ياظانع  لعذاك  ناباه، ولان مما ا ح يال(29 ف  ماابظ  ومديم يالناااباح يدمرالا  يامبموثان
، لمعا  معت ومعد (41 اياماح ويامظلوماح يامشان  بان ل  يامرشعمان ولا اع  ياانعاول يإلع مع  ايعاابادل يال
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ا من بان ريم يم يالنااابا  مظً يد ااذ  من يامبموثان بان يار ب  ف  مظرف  ياال ا  يا اا ا  المرشمان وب
 .(40 يامظلوماح ياماال   عن يالناااباح يارسا ا  يدمرالا 

معالجة الفضائيات المصةرية السةتطالعات الةرأ  األمريكيةة  ةو  تقييم عينة الدراسة م  األساتذة : ثانًيا
 :م6106بات الرئاسة األمريكية لعام تقدم مرش ي انتخا

وديء يا ضععععاسااح يامتععععرا  فعععع  انععععاول ناععععاس  ععععع م عانعععع  يادري عععع  فعععع  اقاععععاميم ياالعععع  و ععععااذ  يإل
يىعععا رى للاناعععون ودونااعععد ي عععاط عاح ياعععروى يااععع  و راعععح فععع  ياوالاعععاح يامامعععد  معععول لععع  يامرشعععمان 

وون انععاول يا ضععاسااح  ،ون ناععاس  يال ععاط عاح فعع  مععد ذيايععا لانععح تععمام ؛ ماععم ولععد ياععبظض ااريمععب
العك سم باالاتال ف  انااس  اضت اا  اريح  ار موضوعا  ظير فايا ياروى ياشاتى القايامترا  ايذه ي

ا علعى لثاعر معن ياقنعويح ياذان ملعوي ضعاوفً  -اح لثار من ياممللان ويا اا اان لما ظيرح يا اى ،ياقنويح
منتعب رسعاس بون فوزىعا ي منيم عاقادً نمو فوز للاناون؛ ي -ى يدمديم واقدام املا ح بشأنيا الاظلاق عل

، وون مظاا ع  يا ضعاسااح ايعذه ياناعاس  وياظرباع  ا علعى يامتعاا  يامتعرا  عانظلس إا ابًاعياوالااح يامامعد  
فعع  مععان روى بظععض يد ععااذ  ون اماععز ياانععاول ، (46 لانععح اظبععر عععن عععدم فيععم اطباظعع  يام امععت يدمرالعع 

وون  ،اريمعععب واعععاس للاناعععونفععع  يا ضععاسااح يامتعععرا  لعععان فععع  تععاا  دععععم وععععدم موضعععوعااو يإلع معع  
ا على و اس مبدو ما اامناه يام امظعاح ياظرباع  ال علعى و عاس يامظاا   يإلع ما  االك يانااس   امح واضً 

 ااعر  اا عاايا  فع  ا، فاانظم ياظربا  لانح ااطلت إاى مدوم ياا اار فع  يإلدير  يدمرالاع  ومعً  اياوي ت فظلاً 
، لعذاك (42 مظاا   يإلع ماع  اناعاس  يال عاط عاح بعاااماز ياظعاط  يا مح يانمو ياشرق يدو ط؛ واذاك 

فععععنن ياظ لعععع  فعععع  نقععععل ياناععععاس  ويدر ععععام مععععن  بععععل يا ضععععاسااح يامتععععرا  ياماال عععع  وياابظاعععع  فعععع  نقععععل ناععععاس  
ا مععن  بععل بظععض ياقععاسمان ولععذي يااماععز ياععذي بععدي ويضععمً  ،يال ععاط عاح عععن ياقنععويح ويامتععادر يدمرالاعع 

بظععد اقاسععو ياععرساس  ااتعع  -ا ضععاسااح يامتععرا  وياظرباعع  وياععذي اا ععو اععدعم فععوز اريمععب اتععال فعع  يباال
ف  عدم موضوعا   لان او وثر لبار  -  اماعاح يدمم يامامد يامتري عبديا اال يا ا ى على ىامش ي
 .(44 ا  ار نااس  ي اط عاح ياروى يدمرالا 

ذىب بظعض ماعر معن يد عااذ  عانع  يادري ع  إاعى ععدم د ع  ناعاس  يال عاط عاح  ،وعلى  انب مار
ح  اعر ممثلع  ىعى إال مدشعري وون ىعذه ياناعاس  معا ،د باب ماظدد  ااظلق ب ماح يام امت يدمرالع  ؛ذيايا

وون املاععععل ناععععاس  يال ععععاط عاح مععععن  بععععل ياقنععععويح ، يدمرالعععع  ميمععععا بل ععععح د ايععععاامقاقعععع  مريء يا ميععععور 
ويا م باإلشعار  فقعط إاعى ياناعاس  يإل ماااع  دون اظمعق وو ا  عار فع  ابظاع   ،ا ف  يانقلسا  لان تاد ً يا ضا

 .(45 ويضم  ف  وديء ياقنويح ياظربا  دديء ياقنويح ويامتادر يإلع ما  يدمرالا  ياماال  

اول لمععا ذىععب روى ماععر إاععى يا مععت بععان و ععود الععل فعع  لععل مععن طراقعع  إ ععريء يال ععاط عاح وياانعع
ماععععم يا ععععو وتععععماب ىععععذي ياععععروى إاععععى ون   ضععععاسااح يامتععععرا  وماععععى يدمرالاعععع ؛يإلع معععع  ايععععا فعععع  يا

ممععا  ععد ا ظليععا  اععر ممثلعع  بد عع   ؛ي ععاط عاح ياععروى و راععح مععن يابدياعع  علععى و ععس ومااععاح  اععر ويضععم 
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 اععععو ، وونععععو ال او ععععد مععععا اثبععععح عععععدم او (46 ا ماععععت ياطويسعععع  شععععداد  يالاععععا   دياععععل يام امععععت يدمرالعععع 
الاعأثار  وو الاعروا  اعو ،يامرشمان ال ياح ياقاسم  على إ ريء يال اط عاح الارو  بنااس  اتاا  ومعدىما

لمععا ون ياانععاول يإلع معع  ايعععا مععن اعع ل يا ضعععاسااح ، (47 ى ياععروى ياظععام بيعععد  امقاععق و ععريض مظانععع فعع
وا  عار ناعاس  ي عاط عاح يعامادىعا يالامعل فع  نقعل ا معن ماعم موضوع يادري ع  شعابو بظعض ياالعل واًضع

ملا ح و ريءيح بشأن ياروى ومماوا  املاليا و ريءايا على يإلع م يدمرال  وما ارد عنو من ا  اريح وا
 ععععن معععدوم ي اعععزيء فععع  ناعععاس  فضعععً   ،(48 باانعععاح واتعععراماح ومظلومعععاح ماال ععع و ناعععاس  معععا اداعععو معععن 

ويااعع  رلععزح فايععا علععى عععرض ناا عع   ،را يال ععاط عاح اعع ل ياا طاععاح يااعع   ععدمايا يا ضععاسااح يامتعع
يااعع  يماععوح علععى فععويرق إاايععا يال ععاط عاح  ويمععد  وو يثناععان علععى يدلثععر مععن وبععرز ياناععاس  يااعع  وشععارح

ا  ومعععد ياعععذي معععن شعععأنو او اعععو ياناا ععع  اتعععا؛ يدمعععر ن عععبا  لباعععر  فععع   انعععب ويمعععد وو والاععع  ويمعععد  معععثً  
اا ظععل فعع  ا  ععار لثاععر مععن ناععاس  يال ععاط عاح اتععاا  ، وىععو مععا مععدم بيامرشععمان اامقاععق ىععد  مظععان

يم إاعى و ع، وىو يدمر ياعذي ط بل ويدمرالا  واضاااس من  بل ا طااح يا ضاسااح يامترا  فق ،للاناون
، باإلضعاف  إاعى ععدم اح يامامعد  يدمرالاع  علعى يا عويءمد بظاد ف  اضلال ياروى ياظام اار  وديال ياوالا

ب بب عدم ياوعى يالامعل بعاام امت يدمرالع  و عمااو  ؛اس  يال اط عاح بشلل د اقياقدر   على  ريء  نا
،  عويء علعى وطباظ  يانظام يالناااب  اداعو ونقعاط ياضعظ  وياقعو  يااع  ا عا ليا يامرشعمون فع  ىعذي يانظعام

 . (49 يإلع ماان وو ياممللان يا اا اان يامشارلان ف   ريء  يامشيد يالناااب  يدمرال م اوى 

بأبعادهةا  م6106: تقييم أداء الفضائيات المصرية في تغطيت ةا النتخابةات الرئاسةة األمريكيةة لعةام ثالثًا
 :م  قب  األساتذة عينة الدراسةالمختمفة 

و  رح نااس  يامقعاب ح معت يامبمعوثان معن و عااذ  يإلعع م عانع  يادري ع  ععن اقاعام وبظعاد ياا طاعاح 
 :على يانمو يآلا الناااباح يارسا   يدمرالا  ياا   دمايا يا ضاسااح يامترا  

 :الفورية -0

ياال  يد ااذ  عان  يادري   ف  مدى امقق بظد يا ورا  فع  نقعل يامظلومعاح يااع  ااظلعق بانااابعاح 
، فعععذىب ياعععبظض إاعععى امقعععق ذاعععك يابظعععد فععع  وديء معععن  بعععل ياقنعععويح يا ضعععاسا  يامتعععرا يارسا ععع  يدمرالاععع  

يا ععبب فعع   (51 ، و ععد ور ععت ومععدىماايععا واو ياايععا ونمععط مللاايععااملانياععا   إيا ضععاسااح يامتععرا  علععى 
واععذاك مرتععح  ؛ذاععك إاععى وىماعع  يامععدم يااعع  ملناععو مععن فععرض ن  ععو علععى و نععد  ياقنععويح يا ضععاسا  لافعع 
و نععدح اععذاك  ،ياقنععويح علععى اقععدام ا طاععاح فوراعع  الافعع  يالقععاءيح ويااطابععاح يااعع   ععدميا لعع  يامرشععمان

يااعع  و ععدح منيععا مععاد  الععك يااطابععاح علععى يايععويء مباشععر ،  لانااايععا ياالنواو اعع  وياماداعع  ابععمماالعع  إم
، ععن طراعق فعا  فاعريح بعم مباشعر اا طاع  يابعم فع  معدم ميعم مثعل يالنااابعاح ء  عاعاحي امعل اد   دً 

ع ن ياناا   يانياسا   .(50 يالمظاح يداار  ويث
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 اععم فاامنععاظريح ياععث م مععثً   ؛ ععبق و ععرع  نقععل ياابععربانمععا روى بظععض ماععر ون يا وراعع  ال اظنععى يا
فاا بق ف  ىذي يامقام اظن  يا عبق فع  يااملاعل يا عوري اةمعديم  نقليا من  بل  مات ياقنويح فور مدوثيا؛

وىعو معا نقعص إاعى معد لباعر فع  ا طاعاح ياقنعويح يا ضعاسا   ،وياو است واناواو من لاف   وينبو بظمق شعداد
مام ذىب وتماب ىذي يالا اه إاى اق ام بظعد  ؛(56 ست يالناااباح يدمرالا  يارسا ا ياظربا  دمديم وو ا
ياشعق يااعاص ب وراع  نقعل ي إاعى اقاعام لعل شعق منيمعا علعى معد ، فقعد رووي امقعق ويا يعو  ،يا ورا  إاى شعقان

فععععاا مات نقععععل  ،ياماظلقعععع  باالنااابععععاح فعععع  ياقنععععويح يا ضععععاسا  يامتععععرا  بشععععلل عععععام يدابععععار ويامظلومععععاح
يامنظم ياعدلاور عبعد ، وىعو معا ف عرهياا  ااظلق باامرشعمان فعور معدوثيايامناظريح ياث م ولاف  يامظلوماح 

ن بظعض ، ماعى ويامشعاط باعامعاد ياقنعويح يا ضعاسا  يامتعرا  فع  يانقعل علعى ياقنعويح ويامتعادر يدمرالاع 
اعذاك  ؛من ياقنعويح يدمرالاع  بشعلل م عامريدمرالا  و ارىا  CNNياقنويح يامترا  لانح انقل عن  نا  

 CBC، و د وشاد يادلاور وممد زيرع فى ىذي ياتدد باماز  نا  بظد فورا  نقل يامظلوماح ب يوا  فقد اوفر

Extra وععدم فى وديسيا من مام فورا  نقعل يامظلومعاح ويابمعم ععن معا ىعو  داعد منيعا علعى معدير يااعوم ،
ىعا علعى معدير يااعوم لمعا لانعح ا ظعل بعل اقعوم بالرير  اح فعى بدياع  يااعوم،د من يامظلومعلا اسيا بنقل لم  داي

وماح فلما ارى وتماب ذاك ، وما ياشق ياااص ب ورا  يااملال ايذه يامظليدارىبظض ياقنويح يامترا  
وىو ما ور ظو يادلاور مظوض  ،شابو يالثار من ياقتور من  بل بظض ياقنويح يا ضاسا  ياظربا يالا اه؛ 
اعععذاك لانعععح ياقنعععويح يدلثعععر  اىزاععع  الاملاعععل يا عععوري ؛ اعععا   يإلملاناعععاح ياماداععع  ويا ناععع  القنعععويحإاعععى ي

ا ف  ذاك مت يادلاور  فاان ياطنباري يااع  ، ماال ً ح ذيح يإلملانااح يدلبر ويدضامالمظلوماح ىى ياقنوي
املاعل يامظلومعاح بدر ع  ور ظح يا بب ف  ذاك إاعى نقعص ياابعريء وياممللعان يامااتعان با  عار و عريء  و 

ا فعع  ولثععر مععن  نععا  بشععلل مااععال  ممععا ودى إاععى الععرير ظيععور شاتععااح بظانيعع ؛عاااعع  مععن يال ععاء  وياععوعى
 .الاظلاق على يامدم ذياو

را  ن ا وق ياقنويح ياظربا  عن يامتم (52 و دار بااذلر ما وشار إااو  اابا  يد ااذ  عان  يادري  
 ،ياظرباع ، م اشعيدان فع  ذاعك بعأديء  نعويح يياعذلر فع  نقعل يامظلومعاح  ابق ف  امقق بظد يا ورا  بشقاو 

علععى شععبل  مععن  ىععاعاماد؛ مظللععان ذاععك باام يا ععظودااان، ويا ععد يإلماريااعع ، ويا زاععر  ياقطراعع وياظرباعع  يامععد
لعك ياااتع  العل مو عت معن ا وعلى وعى لامل بادىما  ،يامري لان يامدربان من ياموي ت ياماال   اةمديم

 .ياموي ت

وعلى ذاك املن الااص مريء عان  يادري   من و ااذ  يإلع م فى ىعذي ياشعأن فعى امقعق بظعد فوراع  
نقل يامظلومعاح ععن يالنااابعاح يارسا عا  يدمرالاع  بشعلل ععام معن  بعل ياا طاعاح يااع   عدمايا يا ضعاسااح 

ر اق ععام بظععد يا وراعع  فععى نقععل ، فععى مععان روى ياععبظض يآلاععى روى بظععض يد ععااذ  عانعع  يادري عع يامتععرا  فعع
ذىب  اابا  يد ااذ  عان  يادري   إاى امققعو  ؛ ماميامظلوماح إاى شق ااظلق ب ورا  يانقل يام رد الابر

ن لععان ياا ععوق فععى ذاععك ى مظظععم ياقنععويح يا ضععاسا  يامتععرا فعع ام ععب اتععاا  ياقنععويح  -فععى روايععم  -، ويث
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وىعو معا ذىعب فاعو  ،اشق ياثعانى فااظلعق ب وراع  املاعل ياابعر، وما يا  ياظربا  على مثا ايا يامترا يا ضاس
يا اابا  منيم إاى و ود  تور ويض  فى ىذي ياشأن ار ت إاى نقص ياابعريء وياممللعان يامااتتعان فعى 

 عععن ياععا   يإلملاناععاح ياماداعع  ، فضععً  اعع  بو ععو عععام ويدمرالاعع  بو ععو اععاصياشععدون يا اا ععا  يااار 
 دى ياقنويح ياماال  .وياالنواو ا  ياماوفر  ا

 :الموضوعية -6

موضعوعا  وديء يا ضعاسااح يامتعرا  فع  ا طاع  د ااذ  فع  اقاعاميم ياال  وفريد عان  يادري   من ي
ىععا يا ععم بااموضععوعا  يالاملعع  فعع  لععل مععا م يالنااابععاح يارسا ععا  يدمرالاعع ، فمععنيم مععن روى ون وديءومععدي

ولثر لانح وما ياماادا  فقد  ،ظيرح ف  وديء يانا ل اةمديموون ياموضوعا  ، (54  دماو بشأن يالناااباح
 .(55 اتالي يانا ل وو ما اظر  بااقاسم باالياقابل  الالوان من  بل ىذياماد  يإلابارا  ذيايا  ي ف ظيورً 

ا مععن روى  اععاب بظععد ياموضععوعا  فعع  وديء ياقنععويح يامتععرا  وثنععاء ا طاعع  يالنااابععاح ومععنيم واًضعع
ن ياالع  وتعماب ىعذي ياعروى فامعا باعنيم معول يا عاه  ،يدمرالا  بشلل لباريارسا ا   يااماعز ياعذي ظيعر ويث

نمعو دععم فعوز يامرشعم  يادامقريطاع  يىعا رى للاناعونا معن  ا ويضعمً معاً  بظضعيم روى ف  ىذي يدديء، فقد 
علعععى ماالععع  مظظعععم ياضعععاو  يامشعععارلان فععع  اقعععدام يااملعععا ح يا اا عععا  دمعععديم يالنااابعععاح يدمرالاععع  

على  عاممديم يالناااباح بشلل مما وثر ف  موضوعا  اناول الك ياقنويح د ؛ياقنويح يا ضاسا  يامترا 
بانمععا روى بظععض ، (56 ااععاذ ياقععرير فعع  عملاعع  يااتععواحياععر م مععن وننععا ا ععنا يامظناععان لم امععت متععرى با

با ااتععع  بظعععد مقابلاعععو ياعععرساس دععععم ياريمعععيد عععااذ  معععن وفعععريد ياظانععع  ون ىعععذي يااماعععز لعععان اا عععو اتعععاا  
  مععن  بععل قععدر لباععر مععن يا  ا عع، وظيععر ىععذي يااماععز ب(57 فعع  يدمععم يامامععد  يامتععري عبععديا اال يا ا ععى

ااعواى إ نعاع  معاىار يامشعاىدان ي العروى ماعم  ظعل معن ن  عو  اسعدً  يامذاظان ف  بظض بريم  يااعوك شعوز؛
مععر  مععت يامعذات عمععرو وداععب فعع  برنام ععو "لععل و معا ظيععر ولثععر مععن وىعع ، عع  يامرشعع  ياععذي ادعمععوباعر ا  ل

و ععد ياالعع   ،(58 فععوز ياريمععبا ويضععما علععى ذاععك فعع  دعمععو ياععذي لععان مثععااًل  (ON E) علععى  نععا  اععوم"
ماععم روى ون  اععاب بظععد ياموضععوعا  عععن وديء ياقنععويح يامتععرا   ؛ياععرواان يا ععابقان ياععدلاور مظععوض مععت

ظير فى ر ب  ياقنويح ف  اقدام ياا طا  ياا  اانا ب مت و نعدايا وااعدم يامتعاا  يا اا عا  ويإل اتعادا  
ا ا ااو ياايععاععذاك ياال ععح ياقنععويح فامععا بانيععا مععن ماععم يااماععز اتععاا  ومععد يامرشععمان طبقًعع ؛يااعع  اابناىععا
ون اماععز ياقنعويح يا ضععاسا  مععت األاعد ياععدلاور وممعد زيرع  ، وىعو مععا اا عقا  يااعع  اظبعر عنيععاوو نعد  يامتعا

، ذاععك بظععض و ععاسل يإلععع م يدمرالاعع مابظععان فععى  ،يامتععرا  فععى يابدياعع  لععان اتععاا  يامرشععم  يللاناععونا
 ععلمان وعملععح الععك ياقنععويح فععى  ععبال ذاععك علععى ياارلاععز علععى اتععراماح اريمععب ياظديساعع  ضععد ياظععرب ويام

ياالع  بظعد ، والعن يدمعر فظعال ياظرباع  ا عاه العك يااتعراماحلما رلعزح لعذاك علعى ردود يد ،بشلل لبار
ياععذي ي اشععظرح مععن ا اععو بظععض ياععدويسر يا اا ععا  فععى ، اريمععب فععى يدمععم يامامععد اقععاء ياععرساس يا ا ععى 

را  بمثابع  إشعار  مععن اعو ياقنعويح يامتعع، ياععذي عدمتعر بظعض يااقععارب ويااطعابق بانيمعا فععى و يعاح يانظعر
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يدمر ياذي ظير مظو وبشلل م ا ىء ياارلاز على ع  ع  للاناعون  ا؛اريمبييانظام يامتري ااأااد ودعم 
دير  ووباماى  ولذي مو  يا  ،ب ماع  يإلاوين يام لمان فى متر  اوناو؛ 31من متر فى وعقاب ثور   ويث

ايا النااابعععاح ضعععوعا  ياا طاعععاح يااععع   عععدما فعععى وديء العععك ياقنعععويح معععن ماعععم مو  ويضعععمً ممعععا اظيعععر العععً  
 .على مبدو يامتاا  ويااو ياح -فى رواو  -، الك ياموضوعا  ياا  او  ح يارسا   يدمرالا 

ادري عع  فامععا باععنيم مععن ن ععاطات ياقععول بععااا   و ععااذ  يإلععع م عانعع  ي ،وبنععاء علععى ياظععرض يا ععابق
، فمعنيم را  النااابعاح يارسا ع  يدمرالاع يا ضعاسااح يامتعيم اموضوعا  ياا طااح ياا   دمايا مام اقاام

وياالعع   ، اععاب ياموضععوعا ق بظععد ياموضععوعا  فععى الععك ياا طاععاح، ومععنيم مععن ولععد مععن ذىععب إاععى امقعع
؛    ععدمايا ياقنععويح إاععى ث ثعع  مريءوتععماب ىععذي يالا ععاه فامععا باععنيم مععول يا ععاه يااماععز فععى ياا طاععاح يااعع

ى ون يااماعععز لعععان اتعععاا  دععععم اريمعععب، ومعععا ، وياثعععانى رواا  دععععم للاناعععونون يااماعععز لعععان اتعععيدول روى 
 .يء ىذه ياقنويحا اة ند  ويااو ياح ويامتاا  ياا  املم ودفذىب إاى ون يااماز لان طبقً  يداار

 :في طرح المعموماتالشمولية والكفاية  -2

يامظلومعععاح يااععع   عععدمايا ياقنعععويح اباانعععح مريء يد عععااذ  معععن وفعععريد ياظانععع  فععع  اقاعععام شعععمواا  ول ااععع  
فمععنيم ياععذان اععرون شععمواا   ؛يا ضععاسا  يامتععرا  فعع  ا طاعع  يالنااابععاح يارسا ععا  يدمرالاعع  بشععلل ويضعع 
مدلعععدان معععرص ماالععع   ،اول ااععع  يامظلومعععاح يااععع   عععدمايا يا ضعععاسااح معععن ماعععم ياشعععلل ويامضعععمون مًظععع

  وطلقيععا لعع  يامرشععمان علععى ماععى ياشععاسظاح يااععياقنععويح علععى إمععديد يامشععاىد بلافعع  يااطععوريح ويدابععار و 
ا فى روايم من ولثر ياقنويح CBC extra و -يانال يادواا  و  - ON Eو –يآلار، ولانح  نويح يياماا  

اععويفر يااعع  اقععدميا ماععى دياععل يد ععاوداو، مدلععدان  اايععا فعع  شععرل واب ععاط يامظلومععاحايااعع   ععارح إملان
 . (59 ح والن إاى مد وت وه باامقبولوماعنتر ياظمق ف  اناول الك يامظل

وذاك على نقاض ما رمه ياعبظض يآلاعر معن ون ياقنعويح يا ضعاسا  يامتعرا  اعم اقعدم مظلومعاح معول 
علععى  -، فقععد يفاقععدح ياا طاععاح فعع  م مليععا لاعع  شععامل  وويفاعع  إاععى مععد يال ااعع يالنااابععاح يارسا ععا  يدمرا

ا آلااعع  ياظملاعع  يالناااباعع  فعع  ويفًاعع شععرًما -اعع  اععويفرح اععدى الععك يا ضععاسااح ياععا   وانععوع يإلملاناععاح يا
ولعذاك مريمعل يااتعواح  ،واقدام مظلوماح عن يام معت يالنااعاب  ولا اع  يااتعواح فاعو ،ياوالااح يامامد 

ا و ارىع ،ولذي موعد وماا  ياانتاب بظد إع ن يا عوز ،ف  يالناااباح ومرمل  يااتواح ياما م  وموعدىا
لامععال ياتععور  اععدى  مععاىار يامشععاىدان عععن ىععذي يامظلومععاح ياميمعع  فعع  ىععذي ياشععأن؛ ممععا مععال دون ي مععن

، لمعا يا عم املاعل يامظلومعاح يااع   عدمايا ياقنعويح ، ماى إن لنا  ار مظناعان باااتعواح فاعويامدم ياميم
 يامرشمان عنيا، فضً  اااار يامرمل  ياا  اام ديال يدمزيب الاات  ف  ، يا ضاسا  يامترا  باا طم 

يااعع  ، عععن  ععطما  انععاول الععك يامظلومععاح ويفاقارىععا إاععى م ععاوى ياظمععق ياععذي اانا ععب مععت وىماعع  يامععدم
 .(61 بوا  وو يا طما  ياماو ط باا طما  يامقت ح من  بل بظض وتماب ىذي ياروى و 
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ياظرباعع  علععى مثا ايععا وفعع  إشععار  مععن  ااباعع  يد ععااذ  عانعع  يادري عع  إاععى ا ععوق ياقنععويح يإلاباراعع  
ولذي م اوى املال الك  ،يامترا  من مام شمواا  يامظلوماح ياا   دمايا عن و است وومديم يالناااباح

وشاد ياعدلاور ع عالى بعأديء  نعا  ياظرباع  يإلاباراع  يااع  مشعدح معا اعدايا معن إملاناعاح ااعوفار يامظلوماح، 
الباععح  ا ا تععالاانا ووتعع ً ماععم  ععدمح شععرمً  ؛  ياميععموشععرل لافعع  يامظلومععاح ياماظلقعع  بيععذ يامععدم يا اا عع

، ا بشععلل مبيععر ال ااعع Infographic Designsيدبععاض بلافعع  ا اتععالو مععن ياععديال ويااععار  با ععااديم ي
اعععويفر اععععدايا يااععع  ااقنعععويح يامتعععرا  ماععععى ياااتععع  منيعععا وىعععو معععا اعععم اامقعععق بااشعععلل يا سععععق معععن  بعععل ي

يااع  اتعيا بااعذلر ياعدلاور يامشعاط فع  يا يعد ياعذي بذااعو  يإلماريااع  يإلملانااح يامادا ، ولذاك  نا  يا عد
، مشعاري  ف   مت  در لبار من يامظلوماح عن طراق شبل   واع  معن يامري علان فع  موي عت ووالاعاح ماال ع

فع  نقعد ياقنعويح يا ضعاسا  يامتعرا  فعى ىعذي ياشعأن إاععى ونعو علعى ياعر م معن اعويفر إملاناعاح ماداع  ضععام  
نن يعامادىععا علععى يامري ععلان  ععاء فعع  إطععار إر ععال مري ععلان ويح يا ضععاسا  يامتععرا  ياااتعع  فععاععبظض ياقنعع

؛ ممععا متععراان  باععل إععع ن ياناا عع  اماابظعع  يدر ععام ويث ععريء اقععاءيح مععت يامععار  فعع  ياشععويرع مععن يدمععرالاان
اظععع  يامعععدم بفععع  اقعععدام مظلومعععاح ىزالععع  و اعععر  امععع  ال اظامعععد علعععى يادري ععع  ويا يعععم اط لعععان اعععو وثعععر لباعععر

ي فع  عنتعر ىذه ياقنويح ف  اقدام يامظلوماح لعان ممتعورً  ي إاى ون ارلاز، مشارً واديعاااو على يإلط ق
وم  عععماح وشاشعععاح ععععرض معععن اععع ل ي عععااديم اعععريسط  ،يااقعععدام ياعععذي ااضعععمن بظعععض عناتعععر يإلبيعععار

لععل مععن ياععدلاور  فععاان  شععادضععام  دياععل يد ععاوداوىاح فقععط، باإلضععاف  إاععى  نععا  يا زاععر  ياقطراعع ، يااعع  و
ولعذي م عاوى يااظمعق  ،ياطنبعاري وياعدلاور وممعد زيرع با و يعا فعى اقعدام يامظلومعاح ياشعامل  ععن يالنااابعاح

 فى اناول الك يامظلوماح.

شعمواا  ول ااع  يامظلومعاح إلعع م عانع  يادري ع  فعى اقاعاميم ونالص من ذاك إاى ياا   و عااذ  ي
، فمععنيم مععن ذىععب إاععى ديم وو ععاست يالنااابععاح يدمرالاعع يامتععرا  عععن ومعع يااعع   ععدمايا ياقنععويح يا ضععاسا 
ا معت معن يامظلومعاح ال اانا عب لمًاع وومنيم من ذىب إاى ون ما ام عرض ،ل اا  وشمواا  الك يامظلوماح

لقعععع  ظمععععن نقععععص ويضعععع  فععععى لثاععععر مععععن يا وينععععب ياما ، باإلضععععاف  إاععععى مععععا رووهوىماعععع  وضععععاام  يامععععدم
 ومن وىميا ماا  يانظام يالناااب  يدمرال  ولا ا  يااتواح ديال يدمزيب لمرملع  امياداع  ،باالناااباح

، لما وشاد وتماب ىذي يالا اه بأديء يا ضاسااح ياظربا  فى ىعذي ياشعأن وديال يام مت يالناااب  بظد ذاك
 .يإلابارا  منيا مقارن  بأديء يا ضاسااح يامترا  ماى
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يا عععق وفعععريد ياظانععع  معععن و عععااذ  يإلعععع م فععع  ون يعامعععاد ياقنعععويح يا ضعععاسا  ياظرباععع  بشعععلل ععععام علعععى 
العل  نعا  فامعا  يامتادر فع  يامتعول علعى يامظلومعاح او ع  إاعى معد لباعر علعى يإلملاناعاح يااع  اعوفرح

ياقنعععا  يا ضعععاسا  ق  عععظد ون ، و عععد روى لعععل معععن ياعععدلاور مممعععد يامر ععع  ووياعععدلاور رز ااظلعععق بيعععذي ياشعععأن
ي فع  يامتعول علعى لانعح اظامعد بشعلل لباعر  عدً  -ي اضعلا  إملانااايعا نظعرً  -يامترا  على  بال يامثعال 

 ،ق علعععى ومعععديم يالنااابعععاح دياعععل يد عععاوداوىاحاعععاضعععاف  ياممللعععان ويا اا عععاان الاظل ي علعععىيامظلومععاح 
 .ياماوي دان ف  ياوالااح يامامد  يامترااناتال ببظض ياتم اان ويا اا اان اى يالباإلضاف  إ

 ععااثناء علععى ياععا   ىععذي يدمععر مععت ياقنععويح ياااتعع  يااعع  ا دون يلععذاك يا ععق وفععريد ياظانعع   ماًظعع
 ععاس ار م ععاماح ، ولععذي يااماعت بنملاناععاح لباععر  املنيععا مععن إر عال شععبل  مععن يامري ععان إاععى مو عت يامععدم

ياو ععاسل ياالنواو اعع  ياماال عع  يااعع  ملنايععا مععن يااوتععل إاععى  و ارىععا مععن ،زمناعع  عبععر يد مععار ياتععناعا 
اسااح يااععع  اابعععت يعععا يا ضعععا معععن يامتعععادر يااععع  اوتعععلح إاامتعععادر مانوعععع  المظلومعععاح بشعععلل ولبعععر ن عععباً 

ممعا  ظليعم ارونيعا  ؛نابعاه بظعض يامبمعوثاني (ON E)ا اح  نعا  ا ، فظلى  بال يامثال واضً الا زاون يادوا 
، بععان يا ضععاسااح يامتععرا  ياااتعع  يداععرىملاناععاح ياماداعع  وياالنواو اعع  يدلثععر ويدضععام مععن ماععم يإل

 ياا  وثرح بدورىا ف  انوع يامتادر يامظلومااا  ياا  يعامدح علايا المتول على ياباانعاح ويااتعراماح
معن ضعميا إاعى بعا ى ياقنعويح يامتعرا  ياااتع   العن ذاعك اعم امنعت يد عااذ  معن وفعريد ياظانع ، (60 ياماال  
ناقعععادىم ايعععا فععع  ععععدم ياانعععوع ويااظعععدد فععع  يامتعععادر يااععع  يعامعععدوي علايعععا فععع  نقعععل ، معععن ماعععم ييداعععرى

وىععم فعع   ،اناد الععك ياقنععويح إاععى إملاناععاح ماداعع  لباععر  رتععدىا ايععم معع ك ىععذه ياقنععويح، ر ععم ي ععيامظلومععاح
، فقععد واععذ علععايم لععل مععن ياععدلاور مظععوض وياععدلاور  يعامععاد مظظميععم مععن لبععار ر ععال يدعمععال فعع  متععر

ولععذي ضععظ  شععبل  يامري ععلان مععن  ،العع  يالعامععاد علععى يامتععادر وياقنععويح يدمرالاعع  فعع  نقععل يامظلومععاح
وياععدلاور  ومععان  فيمعع   ، لمععا واععذ ياععدلاور وااععد برلععاحعلععى نقععل مثععل ىععذه يدمععديم ياميمعع  ماععم يااععدراب
المظلومعاح ععن  اد على ياضاو  لمتدر و ا   ورسعاسماال  ياقنويح يالعامممد زيرع على ويادلاور و

فامعا ععدي  نعا   ،مما ودى إاعى العرير ياضعاو  فعى ياقنعويح ياماال ع  بشعلل مبعاات فاعو ؛يالناااباح يدمرالا 
لمععا ، ر ياضععاو  مععن ياممللععان ويا اا ععاانيااعع  روايععا ياععدلاور  ومععان  فيمعع  و ليععم مععن ماععم الععري TEN)ي

انقتععيم يااأىاععل  -فععى رواععو  -ياععذان رزق  ععظد إاععى بععروز عععدم ياد عع  فعع  يناقععاء ياضععاو   وشععار ياععدلاور
معععن ماعععم يإلدريك  ،يالامعععل المعععدام ععععن ياشعععأن يا اا ععع  يااعععار ى بشعععلل ععععام ويدمرالععع  بشعععلل اعععاص

مععل يااعع  ياظويولععذي ياقويعععد يااعع  املععم ياظملاعع  يالناااباعع  و  ،وياععوعى يالامععل اطباظعع  و ععماح ىععذي يام امععت
فعع  لثاعر معن يدماعان إاععى  -علعى  عبال يامثعال  -  عععن ا عوء ياقنعا  يا ضعاسا  يامتععرا فضعً  اعدثر فايعا، 

 ، وىعو معا رمه  اعر لعا   ااقعاىر  المتعول علعى يامظلومعاحالقعاءيح فع  يا ع ار  يدمرالاع  بإ ريء لثار معن ي
 عععن فضععً  ، ح يارسا ععا  يدمرالاعع اإاععى مععد لباععر الوتععول إاععى مظلومععاح عععن مععدم فعع  ضععاام  يالنااابعع
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يامنظم يامشعععاط بممدوداععع  يامتعععادر لعععى يامظلومعععاح معععن  بعععل ياعععدلاور عبعععدوتععع  وديسيعععم فععع  يامتعععول ع
 .قارن  بااقنويح يا ضاسا  ياظربا يامظلومااا  ادايم إاى مد لبار م

ضاسااح اقاام عان  يادري   من يد ااذ  اانوع متادر يا  ، املننا الااصوبناء على ما  بق
يامترا  يامظلومااا  فى ا طا  يالناااباح يارسا ا  يدمرالا  فى يالا اق فاما بانيم على او   ىذي 

ام اامقق ىذي إلملانااح يامادا  االك ياقنويح؛ اذاك ياانوع فى متادر يامظلوماح إاى مد لبار على ي
، وعلى يار م من مقارن  بااقنويح يااات مادا  ي اضظ  إملانااايا ياياانوع باان ب  القنويح ياملوما  نظرً 

ذاك فنن ياقنويح يااات  ام ا ا ل ما ادايا من إملانااح اامقاق ياانوع ويااظدد يامطلوب فى متادر 
  .وماح عن ىذي يامدم يا اا   ياميميامظل
 :أل داث عمى مصر والمنطقة العربيةاالهتمام بت مي  تداعيات ا -5

يىامععععام يا ضععععاسااح يامتععععرا  فعععع  ا طاايععععا عانعععع  يادري عععع  علععععى    مععععن وفععععريديا ععععق  ااباعععع  يد ععععااذ
مظللعان ذاعك بلونعو  مرشمان على ياشأنان يامتري وياظربع ؛ا ناااباح بااارلاز على اديعااح فوز ل  يا

ى يالثاععر مععن مقععدريح يدمععور فعع  ار ياوالاععاح يامامععد  يدمرالاعع  فععماععم إنععو مععن يامظععرو  اععأث ؛اظًاععي طبومععرً 
ننا مظناو ياظربا  إاى مد لباريامنطق   ن با  ار اتعراماح لعل معن يامرشعمان يااع  اوضع  مو  عو معن ، ويث

نطقع  بأ عرىا واعديعااح ذاعك علعى متعاا  يام ، اتادا ،  ويء يا اا ا  منيا وو يالياقضااا ياظربا  ياميم 
يض  من  بل يامنظم يامشاط و ود ارلاز و وف  ىذي يا ااق روى يادلاور عبد ،وااس متاا  متر فم ب

يا ضععاسااح يامتععرا  اعع ل انععاول ومععديم يالنااابععاح علععى إعععاد  ياظ  ععاح يامتععرا  يدمرالاعع  علععى مععا 
، و عد ظيعر ذاعك ن  ماعع  يإلاعوين يام علمان فع  متعروامااعد معو  يم مع ،انعاار 65لانح علاو  بل ثور  

ا يامرشعمان وفقًعاعان ا عوز لع  ما ف  شعرل  عاناراوىاح م ارضع  معن  بعل ياممللعان ويا اا عاان ويإلع واضً 
اا وياظعريق م عب و يع  ووبرزىعا يامو ع  يدمرالع  معن  عور  ،ااترامااو مول ياقضعااا ياميمع  فع  يامنطقع 

ن يامشعارلان فع  املاعل ، و د وضعافح ياعدلاور  ىعدى ععوض ون ياابعريء وياممللعان يا ا عاانظر لل مرش 
ريمععب ىععو يد ععرب إاععى امقاععق يامتععاا  يامتععرا  اا ضععاسااح يامتععرا  لععانوي مععدرلان ون فععوز ايدمععديم ب
ن ام اظلنوي ذاك بشلل مباشر ف  املا ايم وارلز  ،وياظربا  ن ا معن ععدم فعوزه فع  يانيااع ي علاو اوفًعو ويث ، ويث

 ،لانععح ياععدلاور  يعامععاد العع  ولععدح ون ياارلاععز علععى ذاععك يدمععر اععم الععن باام ععاوى يامطلععوب مععن ياظمععق
نما لان بشلل ع وى و طمى ي عن دري   ويعا  ال اناراوىاح يااع  اانعاول اعديعااح فعوز لع   انم وبدً ال ويث

 .متاا  يامترا  وياظربا  بشلل عاميامرشمان على يا

و و لباعع  وفععريد ن مععا ذىععب إااععو ععد ياالعع  لععل مععن ياععدلاور  فععاان ياطنبععاري وياععدلاور وااععد برلععاح ععع
ان علعععى اشعععرل اعععديعااح فعععوز لععع  يامرشعععمياظانععع  فععع  رداعععايم امعععدى انعععاول ياقنعععويح يا ضعععاسا  يامتعععرا  

ن ور  ،علعى ىعذي يدمعر اعم ارلعز بشعلل لعا    -فع  روايمعا  -الك ياقنعويح ، فيامتاا  يامترا  وياظربا  د ويث
 .رد  وااس ف  إطار ياشرل ويااملالو يإلشار  يام ا ل يامظاا اح وياا طااح ف   إطار ياانواو يا رات و
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 :التغطياترقت ا المدة الزمنية التي استغ -6

علععى ل ااعع  يامععد  يازمناعع  يااعع   -با ععاثناء ياععدلاور  ىععدى عععوض  -يا ععق يد ععااذ  مععن وفععريد ياظانعع  
ن وشععار ومععدىم ،وفردايععا ياقنععويح يا ضععاسا  ياظرباعع  اا طاعع  يالنااابععاح يارسا ععا  يدمرالاعع  إاععى  اععاب  (66 ويث

ياان اق وياالامل بان ياقنويح وبظضيا من مام نوعا  يامظلوماح يامقدم  وطراق  يااقدام وو لوب ياانعاول 
ي وماويفر ف  و اسل يإلع م يا ربا  عنعد اناوايعا دمعديم ميمع  ون ىذي يدمر مظرو   دً ، وولد ويامظاا  

  ىععدى عععوض عععدم ل ااعع  يام ععاماح يازمناعع  يااعع  بانمععا روح ياععدلاور ل يالنااابععاح يارسا ععا  يدمرالاعع ، مثعع
 اشععظار ياقنععويح ، وىععو مععا اظععود فعع  روايععا إاععى يوفردايعا يا ضععاسااح يامتععرا  اا طاعع  يالنااابععاح يدمرالاعع 

 .المويطن يامتري وياظرب  بو و عامعدم وىما  يامدم يان با  
 : م نية األداء بشك  عام -7

ا  يااابظعع  الدواعع  وو ياملوماعع  ممثلعع  فعع  ياقنععا  يا ضععاسا  اععذلر ياععدلاور يامر عع  ون ياقنععويح يا ضععاس
الا  من ياقنعويح يا ضعاسا  يامترا  لانح يدلثر مينا  ف  ياا طااح ياا   دمايا الناااباح يارسا   يدمر 

 م ظلعع  الم ععاب مااعع بععأن اداععو وو الا زاععون يادواعع  لا زاععون يامتععري وىععو مععا ار ظععو إاععى اماععز ياا ؛ياااتعع 
ء مععن مععذاظايا  ااعع  ياماطععمااعع  مععدوم يااطععأ وو ياا ععاوز علععى علععس ياقنععويح ياااتعع  يااعع  اقععوم بمم

  بعياا  وضظايا  رفع  تعناع  يإلعع م فع  ىعذي ياشعأن  اعر لافاع  و  يآلاااحي إاى ون مشارً  ،وياظاملان بيا
مععال  -الم ععاب  مااعع  ممععا ا ععالزم ا ظاععل ؛ماععى يدعضععاء فايععاياااتعع  دنيععا  اععر ملزمعع  القنععويح  ؛فظاااعع 

راقععاء بم ععاوى يدديء يامينععى القنععويح يا ضععاسا  اضععمان يال ؛ون فظااعع  وملزمعع  ال ماععتالعع -و ععود ا ععاوز 
 .يااات يامترا  

رباععع  علعععى معععن  بعععل يد عععااذ  عانععع  يادري ععع  علعععى ا عععوق يا ضعععاسااح ياظ المعععا المظعععح يابامثععع  يا ا ًععع
يدمععر ياععذي ا عععاو ب  يامينععى وعمععق يااملاععل بشععلل عععام؛ ءااععزيم بمظععااار يدديمثا ايععا يامتععرا  فعع  يال
ومماواعع  اطععوار ياا طاععاح يااعع   ،ااععزيميم بمظععااار يدديءاقنععويح يامتععرا  ادر عع  يمري ظعع  ياقععاسمان علععى ي

 ععاما ال ،وفععى مقعدمايا يالنااابععاح يارسا ععا  فععى متععر ودول ياظععاام ،اقعدميا اةمععديم ياميمعع  فعع  يام ععاقبل
 .يدمرالا ياوالااح يامامد  

رية النتخابةةات الرئاسةةة : مةةا السةةمبيات التةةي اتسةةمت ب ةةا التغطيةةات التةةي قةةدمت ا الفضةةائيات المصةةارابًعةة
 ؟األمريكية

اظععععد ضععععظ  يامماععععوى ياععععذي اقدمععععو ياقنععععويح يا ضععععاسا  يامتععععرا  مععععن و ععععوى يا ععععلبااح يااعععع  شععععابح 
وىعو معا ار عت إاعى ععدم  ؛يااع   عدمايا العك يا ضعاسااح ا نااابعاح يارسا عا  يدمرالاع  ياا طااح يااا زاونا 

 عن ينظديم يإلعديد يام بق يا اد المضامان ياا  فضً   ،وضول ياردا  عند ياااطاط الا طااح بو و عام
يدمععر  ؛(62  ععاام طرميععا اعع ل الععك ياا طاععاح ناا عع  عععدم ياقععدر  علععى  ععريء  يدمععديم وياو ععاست بشععلل  اععد
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يامتعععادر يد نباععع ، ااتععع  ياعععذي ودى إاعععى يالعامعععاد بشعععلل ولبعععر علعععى ياا طاعععاح يااععع   عععدمايا ياقنعععويح و 
 عويء فع  نقعل  ،وىو ما ا ظل ياقنعويح يا ضعاسا  يامتعرا  فع  ابظاع  ويضعم  األعع م يدمرالع  يدمرالا ؛

 .(64 يدمديم وياو است ذيايا وو ف  ا  ارىا ومماوا   ريءايا بشلل ماظمق

ا وفعع  باإلضععاف  إاععى وضععول عععدم يامااداعع  فعع  شععرل بععريم  يامرشععمان فعع  ياو ععاسل ياظرباعع  عموًمعع
ومد يامرشعمان ومماوا  إ ناع  ماىار يامشاىدان بأىما  فوز  ،يا ضاسااح يامترا  على و و يااتوص

 ،الناا   يانياساع  مما وثر بدوره ف  ردا  يا ميور ؛ اتادا  ويا اا ا  المنطق  بأ رىاباان ب  المتاا  يال
، لمععا ظيععر عععدم (65  ععويء فعع  مااعع  فععوز يامرشعع  ياععذي  ععدم إااععو علععى ونععو يدفضععل وو فععوز يامرشعع  يآلاععر

ضعاسا  يامااد بشلل لبار ف  ياالط ياويض  بان ياابر وياروى ف  و لب ياا طااح ياا   عدمايا ياقنعويح يا 
قععدم  بظععض يابععريم  يامويراعع  ويابععريم  ماععم ظيععرح بشععلل ويضعع  مريء م يامتععرا  دمععديم يالنااابععاح؛

وىو ما اتظب  بواو فع   ،يإلابارا  ف  يااملا ح ويااظلاقاح على يدمديم وياو است يااات  باالناااباح
 .(66  ار يدشلال يابريم ا  يامظد  اذاك مثل بريم  ياروى

يا علبااح يااع  شععابح ولعذاك فعنن نقعص يامظلومعاح يااع   عدمح ا معاىار يامشعاىدان لعان معن وبعرز 
ماعم ي ععابدل ياقعاسمون باالاتعال فع  الععك  يح يا ضععاسا  يامتعرا  ا نااابعاح؛ياا طاعاح يااع   عدمايا ياقنعو 

بيعد   ؛ا يامعذاظانو يعاح يانظعر ويآلريء ياشاتعا  الممللعان وياضعاو  وومااًنعباامظلوماح ياد اق  ياقنويح 
معععن يامظلومعععاح ا معععاىار   معععن اقعععدام لعععم وي   داًل بععع ،إا عععاد روى ععععام مويفعععق االعععك يآلريء وو يعععاح يانظعععر

لعذاك  عوء ، (67 اارلان ايم مرا  يااقاام وابنى و ياح يانظر ياا  انا ب  ناعاايم ياشاتا  ،يامشاىدان
ح ومععععا اظلععععق بيععععا مععععن نقععععل وار معععع  وا  ععععار يامظلومععععاح وياباانععععاح ويااتععععراماح ياععععويرد  مععععول يالنااابععععا

ماعم اعم اقعدام يامظلومعاح لمعا    ا  ار الك ياموضوعاح وياو است؛ف ، وىو ما وثر بدورهموضوعاح فرعا 
، وريءىعا  بعل اقعداميا إاعى يا ميعورمعا  يابمعم فع بذل وى  يد ف  مماواع   ريءايعا و  ىى بشلل م رد دون
 ، فع  انعاول يا ضعاسااح يامتعرا  المو ع  يارو عى ياعديعم ااريمعب علعى م عاب للاناعونوىو ما مدم مثً  
وىععو مععا رفععض  ، ععاح يار ععما  بععان رو ععاا وياوالاععاح يامامععد  بشععلل عععام فعع  يآلونعع  يدااععر ر ععم اععوار ياظ 

فع  ومععد يامععدامريح ياتععم ا   ،دعمععوا علاععو رو ععاا اريمعب اوضععامو عنععد  عدياو عععن يامقابععل ياععذي متعلح
  ، دون ارلاععز ويضعع، فقععد اععم نقلععو مععن  بععل الععك يا ضععاسااح لمععا ىععو  عقععدىا وثنععاء يامملعع  يالناااباعع يااعع

 .(68 شرل يماماالح و باب ىذي يادعم  ار ياماو توماظمق على 

ظيععور عععدم يا يععم ياويضعع  اععدى ياضععاو  يامشععارلان فعع  املاععل يامنععاظريح ويااقععارار باإلضععاف  إاععى 
اطباظعع  ىععذه يالنااابععاح علععى و ععو  -ااتعع  ياقنععا  يا ضععاسا  يامتععرا   -باراعع  يااعع   ععدمايا ياقنععويح يإلا

إاعى ، (69 واو ى بان يامرشمان فايعااباااطور  يالبار  ب بب شد  يالاا   يدادياا  يا مح ، يااتوص
بعععبظض ، ويال اظاضععع  يعامعععاد ولثعععر ياقنععويح علعععى ضعععاو   اععر مااتتعععان فعععى ياشععأن يا اا ععع  انععب 
 ياععععذان ال اماللععععون ياععععوعى يالامععععل بلافعععع  يا وينععععب ياماظلقعععع م اان مععععن لاععععاب ياتعععع ماح يا اا ععععا  ياتعععع
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مما وثر ف  اقدام ا  اريح ااطسع  و اعر تعمام  الباانعاح وياو عاست يااع    امت يدمرال ؛باالناااباح ويام
ناابععح ياععبظض بظععد إععع ن ا إاععى ياتععدم  يااعع  يوىععو مععا ودى واًضعع ؛شععيدايا الععك يالنااابععاح بتعع   ااتعع 

معن  بعل   ععن ععدم و عود ممعاوالح  عاد فضعً  ، (71 ا الوالاعاح يامامعد  يدمرالاع ياناا   ب عوز اريمعب رساً ع
ياقنويح يا ضعاسا  يامتعرا  علعى و عو يااتعوص إلععاد  ارااعب و نعد  يامعويطن يامتعري وياظربع  ووضعت 

 .(70 ا على و نداو يااات ا وعااماً يالناااباح يدمرالا  و ارىا من يدمديم ياميم  عرباً 

يا ضععاسااح ص وىععم يا ععلبااح يااعع  شععابح ياا طاععاح يااعع   ععدمايا ، املععن الاععاوبنععاء علععى مععا  ععبق
ووضعول عععدم يامااداع  فعع  ، يامتعرا  ا نااابعاح يدمرالاعع  فعى ضعظ  يامماععوى ياعذي اقدمعو الععك ياقنعويح

ومد يامرشمان باان ب  ياذي ظير فى مماوا  إ ناع  ماىار يامشاىدان بأىما  فوز بريم  يامرشمان شرل 
 ح يااع   عدمح ا معاىار يامشعاىدانيامظلوماولذاك نقص ،  اتادا  ويا اا ا  المنطق  بأ رىاالمتاا  يال

 وء نقل وار م  وا  ار يامظلوماح ويابااناح ويااتراماح ياعويرد   عن فضً  ، عن يالناااباح بشلل عام
فى ظل عدم و ود ممعاوالح  عاد  معن  بعل ياقنعويح ، مول يالناااباح وما اظلق بيا من موضوعاح فرعا 

لا  على  اسم  يامتري وياظرب  ووضت يالناااباح يدمرا يا ضاسا  يامترا  إلعاد  ارااب و ند  يامويطن
 .وواواااو يامظرفا 

: ما التصورات الشخصية لعينة الدراسةة لمتغطيةات المسةتقبمية التةي يمكة  أ  تقةدم ا الفضةائيات اخامسً 
 ؟رية أل داث االنتخابات األمريكيةالمص

اديعاااعو علعى م عاوى ياظعاام ا من وىما  مدم مثل يالنااابعاح يارسا عا  يدمرالاع  معن ماعم ينط  ً 
اتعال يا معاىارى يااع  لأمد وىم و عاسل يال -اظديد من  بل ياقنويح يا ضاسا   بأ ره، فنن ذاك ا الزم يال

واطع  ذيح رداع   عارياا ا  اا طا  ىذي يامعدم بوضعت ي -بمشاىد  لثا   من  بل  ماىار يامالقان اامات 
 .ويضم  ووبظاد ممدد  االك ياا طا 

وون الون ذاك ضمن اط  مظلن  ال ميور اام  ، ارياا ا  بوضول ملونااياوانب ى ون اا م الك يال
نااابعاح الااا طا  لاف  ونويع ياو است ويابااناح ياماظلق  ب ؛الك ياقنويح لا  بانوضظيا بشلل اضمن ياالام

 ععععن ياان عععاق بعععان فضعععً  لمعععا ىعععو يامعععال فععع  يإلعععع م يا ربعععى،  يالناااباععع  ذيايعععا ياظملاععع ومرشعععمايا ومااععع  
ا عنى ؛ ااياقنويح ااقدام ونويع ياا طااح ياماال   ياا  اام يالا اق علايا فع  فاعريح زمناع  ماباععد  وماال ع 

ل ميعور ا اتعاليا اعلعى ون اعام إعع ن ىعذه يااطع  بوضعول وبلافع   ،ماابظايا من  بل  ماىار يامشعاىدان
 عععارياا ا  ابنعععى وشعععلال بريم اععع  ماال ععع  ومااتتععع  اظعععد  بعععل يابعععدء فايعععا، لمعععا انب عععى ون ااالعععل ىعععذه يال

 .ا76يا اا طا  يالناااباح و مات يابااناح وياو است ويدمديم ياا  ااظلق بيااتاتً 

نعععب اطعععوار ياا طاعععاح ياالا زاوناععع  امثعععل ىعععذه يدمعععديم فععع  يام عععاقبل البعععد ون اارلعععز فععع  يا ويإن 
مععععديم ولععععذي يآلناععع  فعععع  نقعععل يد ،معععن ماععععم ياموضعععوعا  واقععععدام يإلشعععباع يامظلومععععااى ال ميعععور ،ياميناععع 
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 ل يااقععععارار ويانشععععريح اضععععمان ياوتععععول يا ععععوري المظلومععععاح ااقععععداميا مععععن اعععع ؛وياوتعععول املععععان يامععععدم
الو عو  علعى اعديعااايا واملاليعا معن اع ل  ؛وون اظقب ذاعك يار عوع إاعى ال اعاح العك يدمعديم، يإلابارا 

بععريم  واععرى اااععذ مععن يدابععار وياباانععاح ويامظلومععاح يااعع  اععم  مظيععا مععاد  واععرى الاملاععل ياماظمععق ياععذي 
اععذاك فننععو ؛ (72 ا عوص فعع  بعويطن يدمععديم وياو عاست ارتععد معا فايععا بد ع  ماناىاعع  علعى واععدى مااتتعان

ن اامات  ل ياقبول ولثاف  يامشاىد  يالذا ا ياا ا  ياالاملا  على ين يدىما  بملان ون اظامد ىذه يال ار م
الاععرو  مععن ياقوياععب يا امععد  فعع   ؛بيمععا يابععريم  يامويراعع  فعع  يا ضععاسااح يامتععرا  علععى و ععو يااتععوص

يااع   عد اامثعل فع  رىا من يدمديم يا اا عا  ياميمع ، و ا ،ا طا  ومديم مثل يناااباح يارسا   يدمرالا 
القعى ياقبععول  والنيععا معت يد ع   عد ال ،وبعريم  إاباراع   عد امقععق يامظاا ع  يا عاد  وياانعاول ياماظمعقاقعارار 

وذاك ف  مماوا  الوتول إاى  ،يامال مت يابريم  يامويرا  يا ماىارى ماظدد ياطويس  وياقطاعاح لما ى 
بشععلل شععاق ياععذي امقععق ا طاعع  إاباراعع  امععدم  اا عع   Entertainment News Mediaمععا ا ععمى 

 .(74 وممات ا ماىار يامشاىدان بشلل عام

 ععدار بااععذلر ونععو مععن يدىماعع  بملععان عنععد ياااطععاط يام ععاقبل  اا طاعع  ومععديم فعع  وىماعع  ينااابععاح 
وشععرميا بشععلل  ،ذياععوياو ععح ومععاح ياتععمام  وياب ععاط  فعع  ياارلاععز علععى اقععدام يامظل ،يارسا عع  يدمرالاعع 

وىععو يدمعر ياعذي اضععت معدم يالنااابععاح  ،لقعان ايعا بشععلل لامعلاضعمان فيععم ياما ؛مب عط و عذيب ومالععرر
ىععذي  ا مععن لععون يامععرء عععدو مععا ا يععل، فععنذي ينا ععىينط  ًعع، ضععمن وواواععاايم وعلععى  اسمعع  و نععدايم ياااتعع 

اععاح ياا تععالا  فعع  س؛ اععذاك فععنن ياارلاععز علععى يا ز (75 يا يععل و ععد يالىامععام باامععدم وا اتععالو واديعاااععو
، وىعو معا اظيعر مظعو ضعرور  ر  يىامام  ماىار يامشاىدان بيذه يدمديم بشعلل ععاميدمديم من شأنو إثا

اعععألدالء بعععااروى ويااظلاعععق علعععى ياو عععاست  ؛يالىامعععام باعععوفار مااععع  الا اععععل بعععان ياقنعععويح و معععاىار يامشعععاىدان
 . (76 يامالقاناتال ف  الك ياقنويح و ماىار يااويتل يام امر بان ياقاسم باال اضمان ؛ويدمديم ياماال  

د ر بعععع  مقاقاعععع  مععععن  بععععل يا ضععععاسااح ااقععععدام ا طاعععع  م ععععاقبلا  و  ععععوال املععععن يااوتععععل اععععذاك دون و 
اا عععم بعععااظمق ياشعععداد الو عععاست ، ا نااابعععاح يدمرالاععع  اضعععاىى ياا طاعععاح يااععع  اقعععدميا يا ضعععاسااح يا رباععع 

م تععور  لاملعع  االععك واقععد ،اقععوم علععى  مععت ولبععر  ععدر مععن يامظلومععاح ياتععمام و  ،ويدمععديم يامرابطعع  بيععا
ا علعى واعدى Infographic designsيبعع يامظلومعاح اشعرميا واب عاطيا المشعاىدان معن اع ل معا اظعر  

اا  ام واب اط وشرل  ماعت  ؛مدربان على ي ااديم ىذه يآلاا  ا،Infographيفراق ااص بومد  وبمام 
من شرل المد  اح يدمرالاع  ياماال ع  واعارا  لعل مد  ع  ومااع  يانظعام  ،يامظلوماح ياماظلق  باالناااباح

ذي اظيعععر يام يعععود ياعععذياى يدمعععر ياععع ذيح ياتعععل  بااظملاععع  يالناااباععع ؛ و ارىعععا معععن يامظلومعععاح ،يالنااعععاب 
اقععع  علعععى  عععدم يام عععاوي  معععت ياا طاعععاح يااععع  اقعععدميا بظعععض ياشعععبلاح  ،اقعععدام ا طاععع  ماماعععز القنعععويح فععع  

 .(77 وال اق  مدودىا فقط عند مد ياامثال يامشر  ،يد نبا  إلابارا يوياقنويح 
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ا اا طاععع  انب عععى ياظمعععل علعععى اعععوفار مري عععلان معععدربان بميناععع  فاسقععع  اتاًتععع ،وباإلضعععاف  إاعععى ذاعععك
ماععى ااملنععوي مععن يامتععول علععى يامظلومععاح ياد اقعع  وياتععمام  دون يا ععرى  ؛مععديم يالنااابععاح ياماال عع و

؛ ماععى مععا ا ععالزم يالعامععاد علععى مري ععلان ديالاععان مقامععان فعع  موي ععت يدمععديم ن  ععيام ؛(78 وريء ياشععاسظاح
 .(79 در على اقاام وىما  ياموي ت ياماال   ياماظلق  باامدم النقل منياالونوي و 

معن  يامنظم يامشعاطوياعدلاور عبعد ومما ا در يإلشار  إااعو معا ي ارمعو لعل معن ياعدلاور  فعاان ياطنبعاري
ضرور  ابنى فلر  اظاون والامل مشارك بان ياقطاع ياااص يامتري ياميام باام عال يإلع مع  بمشعارل  

إلنشععاء  نععا  متععرا  ااتعع  بااا طاععاح يا اا ععا  ياماال عع   ؛امععاد يإلذيععع  وياالا زاععونيادواعع  مامثلعع  فعع  ي
ق  ياظربا  وياظاام بأ ره من و ي  با طا  لاف  يدمديم وياو است يا اا ا  ياميم  على م اوى يامنط ،اقوم

ايعا لافع  يإلملاناعاح  على  رير  نا  يا زار  ياا   ار ،اادم واديفت عن يامتاا  يامترا  نظر مترا 
 -علعى معد اظبارىمعا  -، فيعى االون يانافذ  ياا  اطل علعى ياظعاام و معت با عم دواع   طعر ؛ويادعم ياقطرى

، لعذاك فننعو معن يدىماعع  ا وو  اا عًااواو اً اااالع  مظعو واعد ع ل  طعر يانعاعم ياعذي ا علطو علعى لعل مععن 
 نعا  اظبعر ععن تعوح متعر  بملان اظاون لاف  يدطري  يامظنا  امشد لاف  يإلملانااح يامطلوب  إلط ق

اعديفت ععن متعااميا ، ماال  ياقضااا يامطروم  ويدمديم وياو است ياميم  ف  ياديال ويااار ف  ا طا  
يا يدنظار على ون الون ايا من يامينا  ويامرفا  ف  يدديء ما ال ح إاا ،ق ا ااماياوادعم تورايا وا و 
 . ف  لاف  ونماء ياظاام
 الخاتمة والتوصيات:

، املععن ون نععو ز مععا اوتععلح إااععو مععن ناععاس  علععى يانمععو ياظععرض يا ععابق اناععاس  يادري عع  علععىبنععاء 
 :يآلاى

لانعععح معععن ضعععمن يامتععععادر يااععع  اعععابظوي معععن ا ايععععا ون ياقنععععويح يا ضعععاسا  فعععريد ياظانععع  ولعععد  ماعععت و -
ن لان ىناك ياا   ويضع يالناااباح باعنيم فامعا ااظلعق بارااعب ياقنعويح يا ضعاسا  بعان يامتعادر  ، ويث

ياال عح ، و ويامتعول علعى يامظلومعاح معن ا ايعايدارى ياا  اظرضعوي ايعا اع ل ومعديم يالنااابعاح 
ظعرض القنععويح يا ضعاسا  يامتععرا  علعى و ععو يااتععوص در ع  مععرص يد عااذ  عانعع  يادري ع  علععى ياا
ومععنيم مععن مععرص علععى  ،فمععنيم مععن مععرص علععى ماابظايععا ،اعع ل فاععر  يالنااابععاح يارسا ععا  يدمرالاعع 

ن وشعارح ياناعاس  ومعنيم معن لعان نعادرً  ،ماابظايا إاى مد ما انع  لعانوي إاعى ون  ااباع  ياظي معا ااابظيعا، ويث
نق ام يد ااذ  عان  يادري   من ماعم ماعابظايم القنعويح يا ضعاسا  يلما وض  ، ممن اابظيا إاى مد ما
و  عم  ،؛   عم ااعابت ياقنعويح يامتعرا  ياملوماع اابعاح يدمرالاع  إاعى ث ثع  و  عاميامتعرا  اع ل يالنا

ااعابت ياقنعويح ياظرباع  بشععلل  وااعرو  ،ماعر ااعابت ياقنعويح يامتعرا  ياااتع  بظعد بظعض ياقنعويح ياظرباع 
 ا وق ماابظاو القنويح يامترا  بشلل لبار.
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إاععى مععد لباععر بععان مريء يد ععااذ  عانعع  يادري عع   ماااعع  فععى نااس يععا إاععى و ععود اويفععقيادري عع  يا اوتععلح -
اععأاى فعع  يامرابعع  ياثاناعع  بظععد يااقععارار  ، ومنيععا بععريم  يااععوك شععو،علععى ون يابععريم  يامويراعع  ياالا زاوناعع 

ياال عوي ، و م فع  ا طاع  ىعذي يانعوع معن يدمعديمويانشريح يإلابارا  مباشر  من مام منا بايا ا  عاادي
انعععاول ناعععاس  ي عععاط عاح ياعععروى يااععع  و راعععح فععع  فععع  اقاعععاميم وديء يا ضعععاسااح يامتعععرا  معععن ماعععم 

ون ناعاس  يال عاط عاح فع  معد ذيايعا لانعح ياعبظض الااح يامامد  مول ل  يامرشعمان؛ ماعم ولعد ياو 
ذىععب بانمعا  ،موضععوعا متعرا  ايععذه ياناعاس  اضعت اا  ععاريح  اعر وون انعاول يا ضععاسااح يا ،تعمام 

د ععععباب ماظععععدد  ااظلععععق ب ععععماح يام امععععت  ؛بظععععض ماععععر إاععععى عععععدم د عععع  ناععععاس  يال ععععاط عاح ذيايععععا
ذىعب ، لمعا اويح يا ضاسا  يامترا  لان تعاد ً وون املال نااس  يال اط عاح من  بل ياقن ،يدمرال 

روى مار ف  ىذي ياشعأن إاعى يا معت بعان و عود العل فع  لعل معن طراقع  إ عريء يال عاط عاح وياانعاول 
 .ع م  ايا ف  يا ضاسااح يامترا يإل

وظيرح يانااس  لعذاك امقعق بظعد فوراع  نقعل يامظلومعاح ععن يالنااابعاح يارسا عا  يدمرالاع  بشعلل ععام  -
، فعى معان ى روي بظعض يد عااذ  عانع  يادري ع بعل ياا طاعاح يااع   عدمايا يا ضعاسااح يامتعرا  فعمن  

 ،روى يابظض يآلار اق ام بظد يا ورا  فعى نقعل يامظلومعاح إاعى شعق ااظلعق ب وراع  يانقعل يام عرد الابعر
شعق ماعر ، و ى مظظعم ياقنعويح يا ضعاسا  يامتعرا و د ذىب  اابا  يد ااذ  عانع  يادري ع  إاعى امققعو فع

، إاعى و عود  تعور ويضع  فعى ىعذي ياشعأنوىو معا ذىعب فاعو يا ااباع  معنيم  ،ااظلق ب ورا  املال ياابر
را  النااابعاح موضوعا  ياا طاعاح يااع   عدمايا يا ضعاسااح يامتعإلضاف  إاى ياا فيم فى اقااميم با

ومععنيم مععن ولععد  ق بظععد ياموضععوعا  فععى الععك ياا طاععاح،، فمععنيم مععن ذىععب إاععى امقععيارسا عع  يدمرالاعع 
واعار  طبقًعا امتعاا  لعل  نعا ، لمعا  ااب ياموضوعا  اعار  فعى تعاا  للاناعون واعار  فعى تعاا  اريمعب 

شعععمواا  ول ااععع  يامظلومعععاح يااععع   عععدمايا ياقنعععويح يا ضعععاسا  يامتعععرا  ععععن ياال عععوي لعععذاك فعععى اقاعععاميم 
 .وو است يالناااباح يدمرالا  ما بان مداد ومظارض ومديم

عان  يادري ع  انعوع متعادر يا ضعاسااح يامتعرا  يامظلوماااع  فعى ا طاع  يالنااابعاح يارسا عا  وما اقاام  -
فقد وض  يالا اق فاما بانيم على او   ىذي ياانوع ويااظدد فى متادر يامظلوماح إاعى معد  ،يدمرالا 

ح يامتعرا  ا وضع  يا عا يم لعذاك فع  يىامعام يا ضعاساامع، ليإلملانااح يامادا  االك ياقنويحلبار على 
 - عععن يا ععا يم ، فضععً  مرشععمان علععى ياشععأنان يامتععري وياظربعع بععااارلاز علععى اععديعااح فععوز لعع  يا
علعععى ل ااععع  يامعععد  يازمناععع  يااععع  وفردايعععا ياقنعععويح يا ضعععاسا  ياظرباععع   -با عععاثناء ياعععدلاور  ىعععدى ععععوض 

 بععل يد ععااذ  عانععع   ، لمععا المظععح يابامثععع  لععذاك يالا ععاق معععن  يالنااابععاح يارسا ععا  يدمرالاععع اا طاعع
يء يامينى وعمق اازيم بمظااار يددربا  على مثا ايا يامترا  ف  ياليادري   على ا وق يا ضاسااح ياظ

 .يااملال بشلل عام
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 -امثلح وىم يا لبااح يااع  شعابح ياا طاعاح يااع   عدمايا يا ضعاسااح يامتعرا  ا نااابعاح يدمرالاع   -
ووضول عدم ياماادا  فع  شعرل ، امماوى ياذي اقدمو الك ياقنويحفى ضظ  ي -لما اريىا وفريد ياظان  

، عن يالناااباح بشلل ععام لذاك نقص يامظلوماح ياا   دمح ا ماىار يامشاىدان، بريم  يامرشمان
فععى ظععل ،  ععوء نقععل وار معع  وا  ععار الععك يامظلومععاح ومععا اظلععق بيععا مععن موضععوعاح فرعاعع  عععن فضععً  

ياقنعويح يا ضعاسا  يامتعرا  إلععاد  ارااعب و نعد  يامعويطن يامتعري عدم و ود مماوالح  اد  من  بعل 
 .لا  على  اسم  وواواااو يامظرفا وياظرب  ووضت يالناااباح يدمرا

 :توصيات الدراسة

 :او من نااس  ىذه يادري   بما اأا يابامث  بناء على ما اوتلح إا اوت 

دديء يإلع معع  المضععامان ي و ععااذ  يإلععع م مععن يابمععوم يااعع  ارلععز علععى اقاععام ضععرور  إ ععريء مزاععد -0
 . مى باإلع م يا داد على مد  ويءولذي ما ا ،يامقدم  من ا ل و اسل يإلع م يااقلادا 

ضععرور  إ ععريء مزاععد مععن يابمععوم يااملالاعع  ااملاععل مضععمون ياا طاععاح يااععى اقععدميا يا ضععاسااح ياظرباعع   -6
، وشعععاد بيعععا يد عععااذ  عانععع  يادري ععع يااعععى ، اوعاامًاعععا  اعععر يامتعععرا  اةمعععديم يا اا عععا  ياميمععع  عربًاععع

ب ا  ياو و  على وو و يانقص وياقتعور فعى ياا طاعاح ذيايا؛ ةمديم مقارناو بااا طااح يامترا  او 
الوتول إاى لثاف  مشاىد  اقاعرب معن يان عب يااعى امظعى  ؛ على ا فايا فى يام اقبلعمً   يامترا 

 .  اانبل يامشاىدان يامتر بيا الك ياقنويح يامترا  ماى من  

ااأ عععاس لاعععان  ؛ياظمعععل علعععى إمعععديم ياالامعععل بعععان يالاانعععاح يإلع ماععع  ياااتععع  يامو عععود  فعععى متعععر -3
ا يث لامًاعو ا إع م  مترى إابارى ضعام اظبعر ععن يارداع  يامتعرا  اةمعديم يا اا عا  ياماال ع  ديالًاع

يامتعععرا  يار عععما  فعععى  ماعععت واظمعععل علعععى دععععم ياموي ععع   ،اعععديفت ععععن يامتعععاا  يامتعععرا ، اوعاامًاععع
 .لااناح ياظربا  يإلع ما  ياضام اق  على  دم يام اوي  مت ياو  ،يام االح

 ععارياا ا  مالاملعع  اا طاعع  ومععديم يالنااابععاح يامتععرا  وياظرباعع  ويدمرالاعع  و ععاسر ياااطععاط إلعععديد ي -4
يعذه يادري ع  واتعوريايم ا  اريمعاح و عااذ  يإلعع م عانع ، ا امد ورلانيا من ييدمديم يا اا ا  ياميم 

با عااديم ياميناعان  ،وفى مقدمايا يإلعديد يا اد يا ابق ب ار  زمنا  لافا  االك ياا طاعاح ، ارياا ا يال
 ،ااقعدام ا طاعاح اةمعديم اا عم بعاااماز وياظمعق ؛من ذوى ياادراب يا اسق ياااص بأمعديم يالنااابعاح

 .ااذ  من عان  يادري  شأنيا شأن ياا طااح ياظربا  ياا  وشاد بيا بظض يد  ،ياوال ح يدنظار إاا
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 :عةةةةةةةةالمراج
اقاععام وديء ياقنععويح ياالا زاوناعع  ياااتعع  فعع  ا طاعع  ياممعع ح يالناااباعع  بععاااطباق علععى ينااابععاح إايععام اععونس وممععد: "ا 0ي

، 3ي امظع  ياقعاىر : للاع  يإلعع م، ععدد ، يام لع  يامتعرا  ابمعوم ياعروي ياظعام"cbcدري   ماا   نا   – 6106يارسا   
 .677عععععع ص 607ا ص6103، وبرال عععععع اوناو 03م لد 

دري   مادينا  علعى  عععع6106فاعلا  يادعاا  يالنااابا  امرشم  رسا   يا ميورا  ف  متر: "فديد مممد يادىريوىمممد ا 6ي
 ا.6103، ي امظ  يدزىر: للا  يإلع م، ر اا  ما  اار  ار منشور ، "عان  من يا ميور يامتري

يامناظريح ويدمادام ياالا زاونا  امرشعم  يارسا ع   ارياا ااح يإل ناع ف  "يدطر يابترا  وي: نشو   لامان مممد عقل ا3ي
، 03ي امظ  ياقعاىر ، للاع  يإلعع م، م لعد  ، يام ل  يامترا  ابموم ياروي ياظام،"6106ف  يالناااباح يامترا  عام 

 .613ععععع ص037ا، ص 6103، وبرال ععععع اوناو 3عدد 
وا طاايعا يإلع ماع   المم ح يالناااباع  امرشعم  يارسا ع  يامتعرا اقاام يا ميور يامتري "، عادل عبد ياريزق ضا  ا4ي

ا ص ص 6116، ولاععوبر 66، ي امظعع  يدزىععر، للاعع  يال عع  ياظرباعع ، ياظععدد ، م لعع  يابمععوم يإلع ماعع "6115 ععبامبر 
753 :813. 

دري عع  اا طاعع  ياقنععويح عععع ريم  و ععماح شاتععا  مرشععم  يارسا عع  ععوبظععاد ياا طاعع  ياالا زاوناعع  ابعع"، ماىانععاز رمععزى مم ععن ا5ي
  ععم  ،، ي امظع  يدزىععر، للاع  يال ع  ياظرباع ، م لعع  يابمعوم يإلع ماع ا"6115اوناع  يدرضعا  النااابعاح يارسا ع يياالا ز 

 .77-00ا ص ص 6116، اناار 65يياتماف  ويإلع م، ياظدد 
، نمو يالناااباح يارسا ا  ف  متعر" ترييام يامويطندور و اسل يإلع م ف  اشلال مظار  ويا اىاح "، ناسل  عمار  ا6ي

إلعععع م وامعععدام ، ي6116معععااو  4عععععععع  6عععععععع  امظععع  ياقعععاىر  معععن  يامعععدامر ياظلمععع  يا عععنوى ياثعععانى عشعععر اللاععع  يإلعععع م
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 ا6116، يياقععاىر : عععاام يالاععب، 6"، ط : بمععوم يإلععع م"دري ععاح فعع  منععاى  يابمععم ياظلمعع  ا  ععمار مممععد م ععان:05ي
 .030ص 

 .047، ص ا ابقا يامر ت ي06ي
يإلمتعاسا  فعى يادري عاح يإلع ماع "، يياقعاىر : ياعدير يامتعرا  منعاى  يابمعم ويال عااديماح ا شاماء ذويا قعار ز اعب: "(07

 .607 :605ا ص ص 6119يالبنانا ، 
 اقاععععام يا ميععععور يامتععععري الممعععع ح يالناااباعععع  امرشععععم  يارسا عععع  يامتععععرا  وا طاايععععاعععععادل عبععععد ياععععريزق ضععععا : "ا (08

 .758،  757، ص"، مر ت  ابق6115يإلع ما   بامبر 
دري ع  ماديناع  ععععع  6106شعم  رسا ع  يا ميوراع  فع  متعرفاعلاع  يادعااع  يالناااباع  امر ياعدىريوى: "مممد فديد مممعد ا (09

 .6، صمر ت  ابق، "على عان  من يا ميور يامتري
طباق علععى ينااابععاح اقاععام وديء ياقنععويح ياالا زاوناعع  ياااتعع  فعع  ا طاعع  ياممعع ح يالناااباعع  بععااا: "إايععام اععونس وممععدا (61

 .607، ص، مر ت  ابق"cbcدري   ماا   نا   ععععع 6106يارسا   
دري ع  اا طاع  ياقنعويح ريم  و عماح شاتعا  مرشعم  يارسا ع  عععع وبظعاد ياا طاع  ياالا زاوناع  ابعماىاناز رمزى مم عن: "ا (60

 .03، صا"، مر ت  ابق6115ياالا زاونا  يدرضا  الناااباح يارسا   ي
 دري  عععع  6115ف   ميورا  متر ياظربا  عام يامظاا   ياتم ا  الناااباح رسا   يا ميورا  : "ا ري مممود تبا ا (66

، لاع  يادري عاح يإل ع ما  وياظرباع ، لاملالاع  مقارنع  التعماف  يامتعرا "، ر عاا  دلاعوريه  اعر منشعور ، ي امظع  يدزىعر
 .68ا ص 6119

يا اا ععا  فعع  يالنااابعاح يارسا ععا "، يامرلععز ياظربعع  : يادعااع  "يالنااابعاح فعع  عتععر يإلنارنععح يالبععان:را  درواععش شعا (63
 .www.acrseg.org/6853، ماال عبر 6104مااو  08البموم ويادري اح، 

دري ع  ماديناع   ععععع 6106رشعم  رسا ع  يا ميوراع  فع  متعرفاعلاع  يادعااع  يالناااباع  اممممد فديد مممعد ياعدىريوى: "ا (64
 .3، ص ، مر ت  ابق"على عان  من يا ميور يامتري

"، ر ععاا  ما  ععاار  اععر 0988ينااابععاح يارسا عع  يدمرالاعع   منععار مممععد ياشععورب ى: "ياتععريع ياظربعع  يإل ععريسال  فعع ا (65
 .03:  0ا ص ص 0990، ياظلوم يا اا ا  اتاد و منشور ، ي امظ  ياقاىر ، للا  يال

ا ص 6115، 0"، يياقعععاىر : دير يانيضععع  ياظرباععع ، طاتعععال يا اا ععع  ويادعااععع  يالناااباععع ياظعععاام: "يال تععع وح مممعععدا (66
068. 

)27( www.aljazeera.net/...2016/11/6/2016-االنتخابات األمريكية   
 .يعاماد ال ، ود. ىدى عوض، ود. وممد زيرع، د.تبمى ع ال  ، ود.مظوضا ود. مممد يامر  ، ود. مممد (68

(29) Kaid, Lynda, and Monica Postelnicu. "Political Advertising in the 2004 Election: 
Comparison of Traditional Television and Internet Messages.” American Begavioral 
Scientist 49, no. 2 (2005): 265- 278.   

(30) Budak, Alex “Facebook, Twitter and Barack Obama: New Media and the 2008 
Presidential Elections.” MA Thesis, Georgetown University, Washington DC, 2010.  

 .و.د. برلاح عبد ياظزازا (30
 .و.د. رزق  ظدا (36
 برلاح.و.د.وااد فا  يهلل ا (33

http://www.acrseg.org/6853
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اقاام يا ميور يامتري المم ح يالنااابا  امرشم  يارسا   يامترا  وا طاايا " عبد ياريزق ضا :عادل  (34)
 .813: 753"، مر ت  ابق، ص ص 6115يإلع ما   بامبر 

(35)  Baumgartner, Jody and Jonathan S. Morris: "The Daily Show Effect Candidate 
Evaluations, Efficacy, and American Youth." American Politics Research 34, (2006): 341- 
367.  

 .، ود.وممد زيرع، ود. فاان ياطنباري، و.د.مممد يامر  ، ود. مممد مظوضود. برلاح عبد ياظزازود. يعاماد ال ، ا (36
 .و.د.رزق  ظدا (37
 .، د. تبم  ع ال ود. ومان  فيم  عمرا (38
 .ود. ىدى عوضا (39
 .برلاحو.د. وااد ا (41
 .و.د. عبد يامنظم يامشاطا (40
 .د. مممد يامر  .، وو.د ومان  فيم ا (46
 ..د. عبد يامنظم يامشاطا و(43
 ..د. يعاماد ال  مظبدا و(44
 .د. رزق  ظد.، وو.د برلاح عبد ياظزازا (45
  .، د. تبمى ع الىو.د ىدى عوضا (46
 .و.د وااد برلاح، و.د. وممد زيرعا (47
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 ..د. ىدى عوض، ود. تبمى ع الىا (49
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