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 صحافة السالم: معالجة الصحافة اإللكترونية المصرية

 1122ويونيو  1122لثورتي يناير 
 

 رحاب طلعت سالم، خيرت معوض عياد

 الملخص

سعععالدراسةرسعععادتاععععدراماعععة دلصععععداالاتعععادرالعععيل ادراا مةرتيعععادراالعععة اد يعععسر د عععرةم د تعععل ةد
اعععد مداععسقد الععلدرالععيل ادراا مةرتيععاد عع دالععةسدررسععملس لدراسةرسععادميس ععسدتد1122،در رت ععرد1122
تارذجدليل ادراسالم،دررا يفيادرام دقلالداع دالالالعلدقملعسيمددئ  داالاتمللدالذهدر يسر داالسدراالة ا

  عةر درالععةرثد  تعلهداععذهدر يعسر ،در قياععادراصسععادرامع درسععمالسامللد ع داالاتملععلسدررلماعسلدراسةرسععادلصعععد
رمد سععصرتدميص ععمدراا؛ععار تدي عع دمععمدميص ععمدا؛ععار دراقرراععللداععتلادرااسعععدرالالاعع داعع دالععال درسععمالس

عععع الدد261،درم؛عععا دراميص عععمد1122ردد1122راا مةرتيعععادالعععييفم در اعععةرمدرراععععةر دالعععال دلعععلا د
لعععيفيل،درمقتعععلدراسةرسعععادتاعععرذجد"لعععيل ادراسعععالم"دت عععلةردتسة عععلسدرقعععسدمرلعععصلدراسةرسعععادتاععععداتارلعععاداععع د

 ادتاعععرذجدلعععيلدئالعععة اد لتعععلداا عععسقدلععع دم ق ععع دااعععلسرتيعععادراراتمعععل ا،داععع د االعععلفد  درالعععي دراا مةد
لعععيل ادرالعععةرث،دسعععررهد ععع داالاتعععادرال؛عععليلدرراار؛عععرلللدرااةما عععاددئراسعععالم،در لتعععلد قعععةتدتاععععدااعععلس

،د رد عععع دملععععسياللد  ععععةر درالععععةرث،د رد عععع د قياععععادراصسععععاد1122ر رت ععععردد1122اأيععععسر د ععععرةم د تععععل ةد
درااسمالسااد  دمس ياداذهدر يسر س

 ةــممقد

،در ل دتاعدراساا تيللدا درالة درااعة  ( Peace Journalism)يارسدال صعدليل ادراسالمد
دي عع ديلععسمداععذهدراافلععرمداععسالاًلد ؛(Galtung 2002 ر داعع درسععمالسمداععذردراالعع صعداععردتععر دتععلامرتاد 

صععععدييعععلقداإللالا ععع  دياه عععتلمداععع دراايععع د ععع در سعععالتدراقتل يعععادررا لل يعععاداصلعععةرثدراعععسقدمعععأ  ةهدلدرتس عععسًد
ر ةحدالمةيللدراالسةرلد،داعمة ادق  د  ةر درالةرثرملسيمدراا؛ار دراذمديا سدرالررسمدراد،راارر ت  

ةسد امدل س دلصعدافلرمدليل ادرايعةتدقرلفهدافلرمدليل ادراسالمدرتلهددامالف  ديسقداذردرالةرثس

                                                           
دسراادراالةرلدرااةبيادرااميسقستلااادراعلةقاد سملذداعلةك،د صيادرالملل ،د، 
د،دالةسس مرةرهد  دراليل ا،د صيادرالالم،دتلااادراللاةقد
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د،ررامفللع مدراالللعادقلعلدا دالال درامة  زدلصععد يعسر درااتع د،رام دمس  دق؛ليلدراات دا ة لادامي زق
رالدملععممدالاااصيععللدرر سععالتدد،ا ععمدلععسسدرا؛ععيليلدر قياععادر سععصيادرر سررلدرااسععمالسااد عع درالععةرللل

  دتم تععادرالععةرلللد تععتد  دمتملعع دالتملععلةد يععسددقدرااتعع در  ععةهدلصعععدييععلقدرااعععة،درمععةدرامعع د سلدتاعععد
در  ةر دراز اادرا ة درآلالةس

رسيفعاداملساعاداصلعيل ا،دقرلعفهدافلعرمدلعيل ادراسعالمديعأم دد لصععد ر رتسدرمفل دق  دراالي   د
 رددالللاد  درااتمااللدرام دمالت دا دلةرلللدسرالصيادسررهد لتلدلةرلللدلةقيعاد رد لل يعاد ردس تيعا

 لععلد ردراميععر دراسيلسعع سدتمللايععادرامعع دماععةدقلععلداععذهدرااتمااععللدااععسداةريععمدسيلسععيا،در ععذاكد عع درافمععةرلدرال
قععع  دسعععافدرسعععل  د سلسعععياداصلعععيل ادما عععسدرام عععرةدرامعععلة ال داتسة عععللديا ععع دراما  عععزدسيف داصميص عععمدراعععرد

درالععسةدقرلععفللددرتاععلذجدرالععالمدالععال دراالععرسدراالاسععادراال؛ععيا،دراععذهدرارسععل  داعع فدرسيفععادرالععيل ا
،دPolicymakingلععععلتفدسيلسعععععاد،دردGatekeeperيععععلةسدقرراععععادرد، Watchdogدلاةرقًاععععردد،اصااصراععععلل

قرلفللد،د مدراليل ادPeace facilitatorداصسالمدلسرلاًدرد،دDiplomacy mediatorدللسيًدسقصرالدرسي ًدرد
 Allen and Stremlau رد  درام ق  داذردراتارذجدتس سًددراذاكدياسدتPeace buildingاصسالمددلللتاًد

د(س2005

التد رالعلدميس عسدر سعدتر م؛ا دسرةدرسل مدرالالمد  دقتلهدراسعالمدلعسقد اعسر دراةريعمد سلسعيا
،دررا لت دميس سد رتهدراالال در سلسيادق  در  ةر د ل عادمتعلهدلدتاعديسر درالةرثد  درااتمافرام د س

عععةركد  قععةدلععسسداعع درااععرر ت  د عع دلاصيععاد رالععةرث،دررا لاعع داععرداتععفدسلععرةداععع اللدرلععةرلللدقسياععادررن
رالععةرلللدرلععسمددتسرةقدرااسععللسقد عع دقتععلهدراااسسععللدرامعع ديا تلععلدال ععةتععلهدتسععرةدراسععصمدرااتمااعع ،درر ق

اع دسر دتتعرتدرععة ددلدرا   عةرقسد لتلدرالزراد(سAdegbola and Zhang 2020 دراصترهدتاعدراات 
اععلت داعع درالععةرلللدراسرالصيععادرراقصيايععادرامعع ديا عع د  دمععا ةدلصعععدمرسععودرراععسر درااةبيععادرراسععالاياديراا

د.لدراليا لدلصعدمالس لدسصاًدراتس ادرالتمالل داللداالد تا سداسملااًلد

 ع دسراعاداا تعاددرالعيل اد ع دقتعلهدراسعالمدماسيعهلصععدراعسرةدراعذمديا ع د  ددرللسقدالد ممدراماعة 
 درافمعةقدرامع دععلسمللدالعةداتعذدتراعذاكديا ع درالعر ددترسعملةرةلتسالدماةداذهدراسراعادافمعةرلدلعةرثدرلعسمد

يا ععع داععع دالالالعععلدرالماعععلةدر ة عععاد،د لتعععلدما عععمدق  عععاداتلسعععااد1122ريمععععد عععرةقد رت عععردد1122 ععرةقد تعععل ةد
اعععع ددالععععال داععععذهدرافمععععةقراميععععراللدراسيلسععععيادرامعععع ديععععس لدر يععععسر دردرداعععع دتلتععععت،ددرالععععيل ارااالقععععادقعععع  د

ددسآالةدتلتت
ر سررلدراالاععاد عع دتسرةقدرالععةرثدراسيلسعع د عع دمصععكدرافمععةقددقيععستدرالملععل درايس  ععار لتععلدرسععل مد

رسعمالسرمدراععالتد ع دالعةد دتريا ع درالعر دد،ااقةقدل درتلادتسةداا تادرةر ؛عادارتلعادراتسعةدر العةقد
ام ترارتيعععلدرالملعععل درايس  عععاد عععل داععع دراارراعععمدرااسعععللسقداليعععلمدرا عععرةقسدرقعععسدرتا سعععلدمصعععكدرام عععرةرلد ععع د

ردراالععسدر ر داعع داععذردرالععة دم ععرةًددرام ترارتيععلدرايس  ععادلصعععدم ععرةدرالععيل ادراا مةرتيععادرامعع دعععلسلد عع 
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،در لععععايلدرالععععي دالععععيل ادراا قرلععععاد عععع دلعععععةرلدراسععععت  ردريللععععلداعععع درالتمعععععلةداععععلديللمععععهدر ق ععععةًد
راعععذاكد عععةقدااعععندرااعععلي   د  درالعععيل اددتاعععلةدررام عععرةرلدراسيلسعععياراا مةرتيعععادراالعععسةدر سلسععع دا ال

راا مةرتيعععاد لتعععلداععع د   عععةدرارسعععل مدرالالايعععادرسعععمفلسقداععع دم عععرةرلدرام ترارتيعععلدراتس عععسقدرمتعععلا دععععا اد
سا  د ردتمليععادرالسعععمالسرمد ردازريلاععلدرامفللصيععادرامععع دما زاععلدلعع درسعععل مدراتمةتععلداعع دي عع دلعععسسدرااسععمال

درالالمدراملص سياس
ر سلمداذهدراةايادرام رةرلدرام دععلسمللدالعةد ع داتعل درسعمالسراللدرام ترارتيعلدرايس  عادراتلعلد

  ععععادعععععا ادراتمةتععععل،دراععععسقدرسععععمفلسقدرالععععيل ادراا مةرتيععععاداعععع داععععذهدرام ععععرةرلسد لاااعععععةرلدراةسععععايادال
رالملععلاللدراسرايععادمععع ةدتاعععد  دالععةدعععلسلد فععةقد ق ععةقد عع داتععل درالملععلاللدرم ترارتيععلدراااصراععللد

لدرد عع داتععل دالععساللدراتمةتععلدتتملًتععاتععذدقسريععادر افيععادرا لا ععاسد ماععسدالععةداعع د   ععةدراععسر در  ة ليععادتاععرد
تاععععداعععلد ز عععسدلععع دد1112قسريعععاد اععع د لعععود ععع دد651سد لعععسدزرسدلعععسسداسعععمالسا دراتمةتعععلداععع دلررسعععمالسراًد

متععلرزدلععسسداسععمالسا دراتمةتععلد عع دد1111تلليععادسيسععاقةدرب،د1114 داسععمالسمد عع دقسريععادلععلمد  ععاالد4
 دتسااد  د تل ةد  االد214%دا دلسسدراس ل دراذمدمتلرزد51٬5اص ر داسمالسمداالديا مدد54٬2الةد
سعععمالسا دراتمةتعععلسد،دراعععرداعععلد تاعععمدالعععةد عععلت دسراعععاد  ة ليعععا،دااعععسدت ت ة عععل،داععع دي ععع دلعععسسدا1111

 Internet World Stats 2020)درالعععععي دراا مةرتيعععععادررسعععععل مدرامررلعععععمدتديا ععععع درالعععععر راعععععذاكددت 
ررسعم لثدراععالتداع دالعال دد،1122 رت عردردد1122 تعل ةددم   دراعسلرقدا عرةددلالاًدردلدسرةًد س،درالتمالل 

متايعععفد تفسعععلمدامتسعععيمداععذهدرارسعععل م،درالللعععادرافيسعععقرك،درامررلعععمداعععفداا؛ععلمدراعععااندر عععةحد   عععلةامدرد
دسرااسلاةرلدررافالايللدرااالمصفا

 صحافة السالم
ردارسععل مدرالععالمد عع دردتس ععسًدتلععلداصتاععرذجدراص قةراعع دسلععةدرمتععلهدييععسسدسرةًدااععسدرالتملععلسرلدرامعع درهد

اةريععمدرالعععةرثدرراميععر دراسيلسععع ،دالللععادااعععسدرامععسرليللدرامععع دررتلملععلدسر د رةبعععلدراعععةقيادرااعععندسر د
د ععع دقت ملعععلدراسيلسعععيادررالالايعععا،دراعععذردرالمتعععلهد ة عععزدلصععععدسرةدرسعععل مدرامععع دععععلسلدميعععراًلددرااعععلامدرا لاععع 

ي عع د  ععسداععذردرالمتععلهد؛ععةرةقدرتععرسداتارلععاداعع دراتععةرهرلدررالامزراععللدرامعع د عع د"قتععلهدراسععالم"درالععالمد
رامس عةرلددمرتهدرسل مدرالالمدااتعفدرالعةرلللدرااتيفعادرسلعمدراسعصمدرااتمااع ،دالللعاد ع داةريعمداعلدااعس

ددساراسيلسي
رسعل مدرالعالم،درا ع دا؛عارتللدراسيالةر يعاداعس لد سلسعيلدامس يعادراااصياددتدماسلدالذردرالمتلهرر لًد

اععععلدراعععععةقياد عععع دردلدلصيععععهد  تععععلهدراميععععر دراععععسيالةر  د عععع دسر د رةداععععلد ععععل دامالةً عععع درااتلاععععلد المصعععع دلعععع
لداافلعرمدمم؛عا دراااصيعادراسيالةر يعادر ًلعدا دراسعا دا؛عال درملعريندسعي ةقدراسراعا،درامسا تيللسد قساًلد

،دربتعلهدلالقعللدت عسقدقع  دراسراعادررااعرر ت  دFragile Statesليل ادراسالمدراسا داملريادراسر درالعاد
د(سOECD 2008 دراسيلس رمعتيفدرامرر  دق  د  للدرااتمافدرام د لتلدامللةلادرقلدرامير د
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 دراسةرسعللدرالالايعاداعأ دسرةدرسعل مدرالعالمد ع دمال  دق  درااعلي   د ع داتعلرارلصعدراةغمدا د
لقللدرالتمالليعععاداعععلسدقصرةمعععهد ععع د؛عععرهدراسعععي ععع داةريعععمدراميعععر دراسيلسععع د تعععتد  دمااصيعععادراسيالةر يعععادرا

تهدالد رتسدت لةدتسةمدرر؛عدا قيااداذردراسرةديمععدرآل ،دراتعلكدسةتعاداع دراساعرنديعر دررا لل يا،د إ
لمداععععهدسععععررهدلصعععععدرااسععععمرقدراتسععععةمد رداسععععمرقدرااالةسععععادرافاصيععععاداععععلد تععععتدلصعععععدرسععععل مدرالععععالمدراليعععع

 Berger 2010).د
سلعرةدافلعرمد"لعيل ادرااعرر  "درامع ديلعرمدرام د  علةلدتعسالدقع  درااعلي   در ل دا د امدرال؛ليلد

تمععلجدا؛ععارتللدارر تععر د رداسععمالسار دلععلس ر دارسععل مدرالملععل درايس  ععا،دراععمدايسععررد الاعععةر دلص لععلدررن
 مدراليف   د  درسل مدرالعالمدراملص سيعا،در عل داع دراتمعل ادراامةماعادلصععدرام عرةدراعذمدععلسمهدالت   دا

لععيل ادرااععرر  دقععسهدرتيسععلةدتسة ععاديععلةسدراقرراععادرامعع دما عععدسععص اد ق ععةقداصلععل مدالالملععل د عع درسععل مد
يعسر دررارقعل فداع در درا   عةلمدرااعرر  داعع مد ق عةد ع دتلعمد سعلسدلالمد  دميس سدالد تعةد رد ق ،د را

رام دالدميسعد  دراسلاتدالامس يادتالداع مداللرسد ماص داتللدال يسر دراايصيا،دتاعدراالامدالللادالد
 رداععع مدغ ععةداللععرسدتسععةردااععسمدد،اعع د ععة درالععل مدالالملععل دافاععمد؛ععسرادرال ععرسدراسرالصيععادررااللةتيععا

 عل داع درال؛عليلدرامع د اعلدد.(Wall 2015  رامالكدرارس صادرالالايادااةرسص  دايص ع  د ع دمصعكدراات لعا
راالللععاد عع ددسرةدراسراععاد عع دياليععادرااععرر  داعع درسععل مدراللععالمدلدرااععلي   د ي؛ععلد عع داععذردراسععيل ،عععسص

راعذاكد ا عسداعذرددةدسصالدلصععدرسعملةرةدرمالسعكدراعسر تما د،د لذهدرارسل مديا  د  اةريمدرامير دراسيلس 
راعسر درراي راعللدسرةرددااد  للداعا،د تاس د  دمعاسم دم ر دراسردرام تهد  داةريمدالدااسدرالةرثدرالمتلهد

،د اتعععسالد ملعععسسدرامالسعععكدThe Nationد" قعععرقد ععع داةرقاعععادرسعععل مدرالعععالمديمععععدالدملعععسسدرسعععملةرةد"ر اعععا
 Allen  دتللسقدراقتلهدررام رةدرالقمللسمدرراسيلس د د الاادثدرار ت ديا  د  دما مدراسراادقرقرراتال

and Stremlau 2005د(س
داصلععيف   ،د رسععل مدرالععالمداتععلدمة ععزدلصعععدر سععالتددقععسياًلدريلععسمدافلععرمدلععيل ادراسععالمداععسالاًلد

د، ل دما سدرتلادتسةد عمد  عةر درالعةرثدراسقدمأ  ةالدلصعدييلقدراارر ت  ترا لل يادرراقتل ياداصتزرلللد
مداملععسيمدالصفيععادلعع د يفيععادقععسهدرملمععةحديصععرالداا تععادرااععلسةرلداملص ععمدسةتععادرااتعع سدرملععس دلععيل ادراسععال

 سععالتدرالععةرثدرسععقمدرارلععر دايصععر داععهداعع در ااععلسهديمعععد ماععة دراتالععرةدلص لععل،د لعع دمايعع درالععةرثد
(سد فعع ديلاععادرتاععسرمدHanitzschh 2004 دالععال دلععةندرتلععادتسععةدتايععفدر  ععةر ديععر داععذردرالععةرث

يا تللدمسل مدرالملل دق  ددل لا ًددل ًد ةدثد  درااتمافدمأم دليل ادراسالمدقرلفللدرا لادق  د  ةر درالةرد
راتفدرالةرثدا درالمسلث،درماامدقرلفللدرسعل مداصقتعلهدداذهدر  ةر درملص مدسةتادرامرمةدق  دراامتل س  

 صفدقللدتايعفد  عللد؛سدرلصعدراةغمدا د  داس راياديمدرالةرثد تتد  دي(Mitchell 2012  اصلسمالد
 دراليف   داالداس لمدا دقسةقدلصعدراسالر داصااصراللدلو،د إافدرايسدرسل مدرالالمد رااسسللدرااتم
رملعسيمد سعسدرامسصعتدد،رالعةرثداأسعصرتديلصعمداع دآ علةهادلتفدرالةرةديا تلمدمس ياد الاعلةدررامأ  ةد  دلاصي

د(سHussain, Siraj and Mohamed 2021لصيهدرعةيللدرميص صللداصارر  د 



Arab Media & Society (Issue 32, Summer/Fall 2021)  

 221 1122 ويونيو 1122 يناير لثورتي المصرية اإللكترونية الصحافة معالجة السالم: صحافة

صيادرام ديا  دارسل مدرالالمد  دماماعسدلص لعلداتارلادا در سررةدراااLynch   (2012 رييسس
اتلععلدميس ععسد سععالتدراالصععمد عع دراقتععلهدرالقملععلسمدداتزرلععللدررالععةرلللدرق؛ععليلدراسععالمت عع دمس يععاد الاععلةدر

االععلاعدرر اععسر دررارلععر دامرر عع ديععر دردامالاععمداالععل،رراسيلسعع دررالتماععلل دراععذمديسععقتدرالععةرثدرر
ررامأ عععسداععع داععععلة ادد،يلراعععاداتعععفدسلعععرةداسعععلاةدرالعععةرلللدراسعععلالا،درا ل عععاد عععةر درالعععةرثراامال تعععاد 

راارر ت  د  دلاصيادرالتملل دا ديلاادرالةرثدايلاادراسصمدرااتماا ،دررااسللسقد  دقتلهدراااسسللدرام د
دا مدقتلهدقسةرلدااسسللدرااتمافدرااست سد،سر درارلر دااسمرقدراات ا دمسللسد  دتسرةقدرالةرثد

 قةالدراسات الساب

راسععععلاااددريا ععععمدرارسيفععععاديا ععععمدافلععععرمدلععععيل ادراسععععالمدرمتلاععععلدتس ععععسرد عععع دراسةرسععععللدرالععععيفيا،
ة ععععزدلصعععععدقتععععلهدقععععيمدراسععععصمدلداععععسرةدرسععععل مدراللععععالمد عععع درااتماععععفد رد الالقًيععععاصلععععيل ادرامعععع دما ععععسدت ععععلةًد

ل سدلصععععععععععدراسعععععععععق درالعععععععععيف دتععععععععع   عععععععععةداععععععععع دراايععععععععع دلععععععععع دقعععععععععيمدرق؛عععععععععليلدرالعععععععععةرثدررامدرااتمااععععععععع 
 Wilkins and Christians 2020)راذاكدالزرالدراسةرسللدرام قيليادرااةما عادقلعذردراار؛عرثدقص صعا،ددت

عع اعع دراسةرسععللدرامعع درد،در  ععةر درااالمصفععاد رامعع دمعععلسدلععةرلللدقعع مداععذهدراسةرسععللد عع دراق  ععللدر تععةمدته
ر؛ععفدت ععلةدلععلمدالععيمدلععيل ادراسععالمدرمععسة تدقداماععلرامعع دردراسةرسععللدد تة ععلد عع دق  ععللدغةبيععا،دااععن

راتارلعادرام د تة لدلصعداس ةمدرامية ةدErsoy and Miller (2020 )د،دا مدسةرسايف   دلص للرال
رمرلصلدراسةرسادتاعدر؛فدتارذجد سسدرايررةدق  در  ةر درااالمصفعادد،راليل ادرالقةليادا دايةةمد

د،د اعلةام  تلهدرالةرث،دا مدريمةرمد مد ة دا  عةر در العةقدرااععلة اد ع درايعررة،درريمعةرمدرتلعللدتسع
د،اعذدراتاعرذجد ع درالعةرثدرالقةلع دئسقسةرسعاداعسقدم ق ع درالعيل ادرالقةلعياداااعلErsoy (2017 )دقلم

صلععلدراسةرسععادتاعععد  درالععيل ادالردد،رالععي دراا مةرتيععادرالقةلععيااعع دالععال دميص ععمدا؛ععار دل تععاداعع د
دسرالقةليادما مدتاعدمقت دت لةدليل ادرالةرثدرايسدليل ادراسالم

تاعرذجدلعيل ادراسعالمد ع ددئاالةسعادااعلساعسقدمتلراعلدلدسةرسعاديً؛ع  (2010)دOttosenدر تةقد
ي ععع دقعععلمدقميص عععمدا؛عععار دلعععييفم  دتعععةر ت م  ،ددت ادراتةر تيعععاداصيعععةتد ععع د  سلتسعععمل مس يعععادرالعععيل

ةد عع عةدلععيل ادرايعةتد   ةتدة عزلدلصعععدرمرلعصلدراسةرسعادتاعععد  دمس يعادرالععي دراتةر تيعادالععذهدرايع
 ععةد لععي دالد ععسة ر د يفيععادم ق عع دقععيمد دايععةةمداععذهدرا  ادراسععالم،د اععلد ععةدلععيل مة  زاععلدلصعععداعع د

لععععالمدا يفيععععادرامعععع دمتلراععععلدقلععععلدرسععععل مدرا(،دقايعععع درFransius 2014 د يً؛ععععلقلاععععلدرددلععععيل ادراسععععالمس
راذرلعادرار تيعادرددار دل تعاداع دلعييفادت ر عرةكدمعليازيةتدراالص ادرا لتيا،درذاعكدقميص عمدا؛عر اة  ياد

تاعععرذجدئدرداععع دااعععلسالمدر اة  يعععاد العععلدلعععسسًدرمرلعععصلدراسةرسعععادتاععععد  درسعععل مدرالععد،يعععكراتصععادرات رزرد
غ ععةدرتلععادراتسععةدر اة  يععا،در  ددقدالععةد االععلدتسلععلةدااععندرتلععللدتسععةد  ععةر دلععيل ادراسععالم،دراعع د د

ا الاععلةددرالععسةًدقرلععفللدرثدلصعععدرسععل مدرامررلععمدرالتماععلل داععذهدرارسععل مدرلماععسلد عع داالاتملععلداصلععةد
دالمتلاللدراة مدراالمسددرااعةدرد
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مقتعععلداصيععةتدلصععععدرااالععسةرلد عع دراا سععيك،دلعع دمس يعععادرالععيل ادر اة  يععاددر عع دسةرسععاد الععةقد
ار دمسعفدلعي دراسةرساد ي؛لدتارذجدليل ادراسالم،دررلماسلدلصعداتلادرااسعدا دالال دميص عمدا؛ع

،درقدراايصع لصععدرااسعمر ةبعفدلعي دملعسةدد،،داتللدالاسدلي دملسةدلصعدرااسمرقدرار ت  اة  يا
اععأ ةدتاععرذجدلععيل ادراسععالمدر   ععةددلمرلععصلدراسةرسععادتاعععد  دمس يععادرالععي دراايصيععاد لتععلد   ععةدرامزرًاعع

د(سLacasse and Forster 2012 تلقياد  دمتلر داذردراار؛رث،داللةتادالالي درار تياد ت

دImtihani قعلمدي ع دلد ع دراعسر درآلسع ريادرامع دمععلسدلعةرلللترقسد تةمدااندراسةرسعللد يً؛ع
تسرتيسيلد  ديمدرالةرثدق  دراي راادرراية للدرالتفللاياد  درافمعةقدتل اد  ديقسةرسادسرةدرال(د2014 

،درمرلصلدراسةرسعادتاععد  د يعسر درالعةرثدراعلدييعس دلصععد ةندراررقعفدلعلسقداعلد1115تاعدد1112ا د
 دراررقعفد لتعلدرامس يعاد ا ةدلصعد قياادمس يعادرسعل مدرالعالمدالعذردرالعةرث،د  صاعلدزرسلدسةتعادرااتع د ع

رالالايعععاد   عععةدمة  عععزردلصععععد يعععسر درااتععع ،در صاعععلدرمتعععهد  عععةر درالعععةرثداصيعععررةد عععل داتاعععمدرامس يعععاد
سةرسعادلع دمس يعادرالعيل اد (2020 دHussainدر تعةقدسدا لتيعادميليلعهرندراسعصمدرااتمااع درددراليفيادلع 

ماععسلدراسةرسععادلصعععدميص ععمدراا؛ععار د عع داتععل  داالمصفععاداعع دراسراععا،دررلدقراال سععملتياداصلععةرلللدراارتععرس
،درمرلصلدراسةرسادتاعد  درامس يادراليفيادررااتارلللدرااة زق،در اللدتارذجدليل ادراسالمدررالةرث

 تععهدلتععسالدي ععر داتععلكدماععل  دردقملس ععسدر اعع درالععرا داصسراععا،ددرةمععاوا  فععاد يععسر درالععةرثدلتععسالدد لتععل
لععيل اددئفياداا ععسقدلعع دااععلسيا،دم ععر درامس يععادرالععقعع  د  ععةر درالععةرثديععر درال؛ععليلدراا ةريععدرر؛ععع

دراسالمسد

(دقميص عععمدا؛عععار د اعععمدقتعععلم  د2017 دIqbal and Hussainدلمد عععمداععع ر ععع دسةرسعععاد العععةق،دقععع
لد  دمالفينديسقدرالةرلللد ردتعالالل،درممدم ق  داللالاصماة دلصعداسقدتسدت  دال سمل مصفز رت م  د

رالةرثدرااةق د  د ةرمع ،درالصلعلدراسةرسعادتاععد  دمس يعاداعذهدلةرثد لاال دربصرعسمل دردراسةرسادلصعد
 ةدرالقمللسمدلصعدرالةرلللدمال؛فدااررامدرقمللسيادر لل يا،د ف درالةرلللدذرلدراالصفيادرا لل يادررامأ 

م ر دمس يادرسل مدراللالمد   عةدملس عاداصلعةرثسد اعلد ع دمس يعادرالعةرلللدرامع دالعلد ااعلسددرسملةرةدراسراا
دSuleimanد اعععلدقعععلمدرالالايعععادتاععععدز عععلسقديعععسقدرالعععةرث،سرايعععاد ا عععمد لااعععل (دما عععمدرامس يعععاداللةتيعععادرد
دئاصماععة دلصعععداععسقدمقت لععلداااععلسدتميص عمدا؛ععار دل تععاداعع درالتععررلدراالالة ععادراسرايعادرراايصيععاقد(2014)

اععععد  دمرلعععصلدراسةرسعععادتتاعععرذجدلعععيل ادراسعععالمد ععع دمس  ملعععلد يعععسر درالعععةرثدرافصسععع  ت دراسعععةر  ص ،درد
دالالة ادراسراياسدليل ادراسالمداللةتادالالتررلدراالالة ادراايصياد لتلد قةتدام ق  دت لةدرالتررلدرا

متلراععععلدافلععععرمدلععععيل ادراسععععالمد عععع د  ة ليععععل،درالللععععاد  تععععلهددااععععندراسةرسععععللدرامعععع درقععععسد تععععةمد
اذهدراسةرسللدمصكدرا دد  دراسر درام دمعلسدتزرلللدلةقيا،رددرالتماللاللدرام دمعلسد يسر دلةرثدرلت ،

،درمرلعصلدتاععد1112لعلمددتماللاللدراة لسعياالرسملس لدراماة دلصعدمس يادراليل ادرا  تيادافمةقدردرام 
راسععالمداعع دالععال درامة  ععزدلصعععدتماللاععللدراة لسععيادسععللسلد عع دقتععلهديععاد عع داالاتملععلداال  درالععيل ادرا  ت
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 لاعل درااتعع دررايعررس درامعع درةما علدقلععل،ددراعيسدلصعععد،ر سععسدر اايعادرعععفل يادراااصيعادرالتماللقيععادئااعلس
 اععلدة ععزلدلصعععد ععمدرافالايععللدرر تععع ادرامعع دتساملععلدتاايععللدرااتماععفدرااععست دلعع د اايععادراسععصاياد عع د

د(سدOnyebadi and Oyedeji 2011راااصيادرالتماللقياد 

رالعي درات ت ة عاددرامعزرماعسقدداصماعة دلصعع(دسةرسعاد2021 دDemarest and Langerر تةقد
داععع دمأ  ععععسدتعععادرةرهدرالعععةرثد عععع دمللة ةاعععلدقععععساًلدر سععععالتدرا لاداععع دالععععال دمأ  عععسد،لعععيل ادراسععععالمداعععلسئاا

اسعاددرالعي درات ت ة عاداعمدمسعمالسمدهد ع درارقعلدراعذمتاعد ترالصللدراسةرسادد،رالتلسلاللدرااةقيادرراس تيا
د،اصلععةرثرالي صيععادرا لاتععاددر سععالتدمتععلق تععلسًةرداععلدد إتلععل،داالاتملععلداصتزرلععللدرااة يععاال يععادلععةريادلتععسدال

،د عإ د ع دمتعلر درالعةرثراليف   درات ت ة   دامتتتدراصسعادراملعا سيادداسقدرسماسرسرلصعدراةغمدا درترسد
راسعيل در ع دد،رالعةرثصعسرر فدرا لاتعادرةرهدادما  دراميص عمدرااسعملمدرراامااع رااملياداس لمدرااررةسدرالسةرلدرد
اصلعةرثدرااةقع درراسيلسع د ع داالاتعادرالعيل ادر رغتسيعادراعلدسةرسادمتلد(2007)دGorettiد تةقدتفسه،د
راسةرسععععادلصعععععداععععتلادرااسعععععدتاععععرذجدلععععيل ادراسععععالم،دررلماععععسلددئاااععععلسدلععععلم قيلد،دراععععسقرغتععععسر عععععال د

 عععال ددلصععععداعععسقد،يعععسراالدي رايعععادرر العععةقدالللعععاتد،اععع دالعععال دميص عععمدا؛عععار دلعععييفم  دلالاععع را
تاععرذجدلععيل اددئلدقم ق عع دااععلساد لتععلد   ععةدرامزرًاععراالللعع درالععييفاد اعععدتسععتررل،درمرلععصلدراسةرسععاد

 لتعلدما عمدتاعععد  عةدلععيل ادرايعةت،د اعلدالصلععلدراسةرسعادتاعععددراسعالمداللةتعادالالععييفادراي رايعادرامعع 
تلصدعس سد  دراتررتتدراالتياداسقدرالعيف   د ع درالعي دراي رايعادرراالللعاداع دي ع دقعسةملمدرترسد

دراسالمسدتارذجدليل اقيمدلصعدرامالامدافد

رلصعدراةغمدا دلسمدرترسدسةرسعللد ع دراق  عادرااةبيعادقلاعلدقم ق ع دتاعرذجدلعيل ادراسعالمد  تعلهد
اععع دراسةرسعععللدرامععع دمتلراعععلداالاتعععادرالعععيل ادافمعععةرلدرالعععةرثدررالتملعععل د،د عععإ داتعععلكدرا   عععةدللرالعععةرل
رااةبيععادرتيععادرالا مةداالاتععاداررقععفدرالععي دسةرسععادلعع د(د1124 ديسعع  قرتععهدلععلم،د لععسد تععةقددراسيلسعع 

اعع داععع درااعععررسدراالالة عععادد646رقعععسدقعععلمدرااليععع دقميص عععمدا؛اعععر ددس1121ادراالععة ادالتماللاععللدراة لسعع
لييفععادراي ععلقد ع دد223ردرسعو، لييفعادراععة در  دد213دقررقعف"راييلق"،دلييفم د"راعة در رسو"در

ةدراسيلسعععيادملعععسةلدالقعععلراسةرسعادتاعد  در ،درمرلصعلد1121 رت عردد16دتاعقة عمد د16 درافمعةقداعدالال 
القععععلةدر ،د ععمدالقععععلةدرالقمللس ععععال  ،د%22٬2راسةرسععادقتسععااددلعلةدرامعععع دة ععععزلدلص لععععلدلععييفمالقعععقل اععععادر 

لالاياد لتلدراار؛رلعللدرااالاتادرادر ات ععاسد الدالصللدراسةرسادتاعد  د   ةدراار؛رلللدسلرةرد  
لصعععددرامعع دة ععزلار؛ععرلللدرا ععمد،دالعععرر راتاللععادقاالقععادرااتصعععسدر لصععععداصلعععررلدرااسعععصيادرااماصلعععادا

رسععوداعري دراماعلمدلييفععادراعععة در دل اع،درايععزتدرار تعع درايل ععمدراسععلق د صعر دراتسععلمدراسععلق د ردالل ععل
دالييفعادراي علقسد%41٬2%داللقعمد52٬6ي ع دا صعلداعذهدر الالةددتااة قعاالقعلةدرا ر صعادرال 

قةرايم،درراتتسمردعلا  ،دقلالد مدا درد يعسر د ميص عمد  عةداالاتعاد(دقسةرسعادرسعملس لد1124 درن
 تععل ةدراالععة اد عع دل تععاداعع درالععي دراا مةرتيععادر اة  يععادرراسععةر  صيادراتل لععادالاتتص ز ععا،دد15 ععرةقد
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دعمرلصلدراسةرسادتاعردراسةر  صياسدةمسدآت ر رةكدمليازدر اة  يادرالديفم ا؛ار دليميص مدا دقي  دقهد
ي ع درالمصفعلددتة ادالال درافمةقدرازاتياداصسةرسعااع ر دراالر د  د  ةدمتلرالالد رالييفمق  درترسدمال  د

االاتعععللدلعععي دراسةرسعععاداص عععرةقدمااعععلداصمرتعععهدر  عععس رارت درر ععع داعععلد العععسمدراالعععلاعدرالسعععمةرم تياداصعععسر د
 تعل ةداأتلعلدد15كدمليازد يسر دراليمتلتعللدرامع درتعساالد ع دت ر رةدلييفادرلفلدد ق تالراللسةقدقلل،د
رياصعلدااعلةكدرتسلاعهدرااسع راياددر ةتالد سالقللدتا دي مداالةكدر ععصهد ع دتسرةقدراعاالس،د، رةقدررتمفل؛ا

در ةتاملععلد، لاععل دعععستدرر؛عع ةراللداععلديععس داتععةسد"ةمسآاععل"دلععييفالععس لدد عع درتععسالثداععذهدر يععسر س
 يعهدامالدردد تفسلمسدر  درارقلدراذم اللدالااسارايادلص دراايمت  دردد،سلدسيلسيا سالتدرقمللسيادراي

لععييفادت ر ععرةكدمععليازدا؛ععةرةقدمتيعع دااععلةكدراسععلتسقدراسععةتداصايمتعع  درراسععالحداإلسععالا   دالااعععلة اد
د، عع د؛ععةرةقداسععلسةقدراايمتعع  داا ععسر درامية ععةدما صععلدةمسآ اععمديصععر داععلداععري د   عع دراييععلقدراسيلسععيا،د

د.تتةرهدتلاليللدرقمللسيامعتياهدلصعدردد،االةكد تهد تتدلصعدراسر دراسةبياداسلتسقرد

تاعععععدةلععععسداالاتععععادق؛ععععيادرااتعععع دراسيلسعععع د(د1111 رسععععالدراسةرسععععادرامعععع دقلاععععلدقلععععلدعععععة  د
دراععععذهدرالععععي داعععع ،د رت ععععرد21للععععتد ععععرةقددرالععععي دراالععععة اد ا تععععاداععععالسععععمالسرمدميص ععععمدراا؛ععععار دا

،درة عععزلد1124تاععععد غسععع سد1122 غسععع سداععع دالعععال درافمعععةقدرذاعععكد، عععسراردرددرا عععرمدراسعععلافردراتالرة عععاد
ةلعسد ث عةدااععةرلدرااتع دردراماة دلصععدعع مدرااالاتعادرالعيفيادال؛عيادرااتع دراسيلسع ددراسةرسادلصع
د.رمتلاععللدراعععالتدتيععردق؛ععيادرااتعع دراسيلسعع  ععذاكدميس ععسدترليععادق؛ععليلدرااتعع دراسيلسعع ،دردردراسيلسعع ،د

رااتععع دد عععم،د%61٬5دقتسعععاادرااةماععادر راعععع ععع دتعععلهلدلدرااتعع دراععععاق دق؛عععلي  دتاععععدرمرلععصلدراسةرسعععاد
%سدکاععلدتععلهلد يععسر دراعععستدرمالة ععتدرااامص ععللدراالاععادرراالللععاد22٬5راةسععا دقتسععاادتتالايععادقصسععلد

دس%52٬6دقتساا  درااةماادر راعدق  دااعةرلدراات دراسيلس د
 للدراسة انظري   اإطار  السالم بوصفه نموذج صحافة 

(داييععسسد يععهدسرةدرالععيل اد عع دتسرةقد2002 دGaltungدذجدلععيل ادراسععالمدراععذمدقساععهتععلهدتاععرد
لصععععدم؛ععع   داعععس للدرالعععسةقدرسعععل مدرالعععالمدد  د ة؛عععياداععع اعععذردراتاعععرذجدر ت صععع دد،رالعععةرثدربتعععلهدراسعععالم

دلامة  زدلصعدرالررسعمدرااععمة ادقع  داعذهدر  عةر سدر عةقدادا دالال دقيلاللد،راالال للدق  د  ةر درالةرث
Howardد  داذردراتارذجد ماص دقمر؛عيعدرا يفيعادرامع ديفسعةدقلعلدراتالعرةد يعسر درالعةرثداع د2004 د)

 ديس ععع دقلعععلدرالعععيف ر داعععذهدرا ة لعععادرامعععرديراعععهدتم تعععادا قياعععاداالاتعععادرسعععل مدرالعععالمدالعععذهدر يعععسر ،د
درالعيل املعرمدرالامعلا ددتراليل اد  داالاتادق؛ليلدرالةرثداسقد لالمداسرةرام دماماسدلصعد،در يسر 

لد عع د مد قيايععد لرالععةرثدععع سدةرثدا ة لععاد   ععةدعععارايادرمايعع د سععالتدرالععةرث،درماععااالاتععادق؛ععليلدرالعع
تاعدميل  ددرام دمساعقرترسدمالةند  در اسر داصاتارلللدرااالمصفاداذردرالةرثد ةماوددي  داتمافت
ددد. اسر لل

 لالعععةرثدتد(violenceررااتععع د د(conflictااعععلدرالعععةرثد دتراعععذاكديفعععة دراتاعععرذجدقععع  دافلعععرا  
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تالدقسديا سدسةتادا درامتل سدراالقر دق  د  ةر درالةرثداصرلر دد،ييامداالت دسصقيادلصعدراسررمدال ررن
اميل  دراالعصيادراالاعا،د  عمد عة ديسعاعداميل ع د اسر عهدرامع دياملعسد تلعلدامالة؛عاداعفد اعسر درا عة د

االمصفعععاد عععل داعععردراعععسر فدر سلسععع دايعععسر درامس  عععةداعععذردرالعععةرثدرااععععةرثدقععع  در  عععةر دراااعععمدرآلالعععة،درد
اعع درالععةرثدالد تععمادلتععهد مدلتعع سد اععلددراععع مقد عع درااتمااععللدرااالمصفععا،دراععذرد   ععةدداتررتععتررام ععر ةد

رقسدي ر درااتع داالععةرداع دالعال دتايعل در ذقدد،افلرمدراات د يع ةدتاعدرسمالسرمدرالرقداميل  در اسر 
 ردلتععع دغ ععةداالعععةداععع دالععال دمععععريهد   ععلةدرااملعععسرلدد،اتارلععادرافسعع رارت د ردراتفسعع داععععالصد ر

دئااععلسدر سلسععيادرامعع دما ععزدراايععلرةريلععسمدراتاععرذجداتارلععاداعع د،د(Fransius 2014 داتارلععاداا تععا
متععلر درالععيل اددئااععلس(د2دراععذهدراايععلرةداعع فدال ععلتدلععيل ادراسععالمداللةتععادقال ععلتدلععيل ادرالععةرث،

ملسيمد  ةر ددرا يفيادرر سصرتدراذمد ممداه(د1أيسر درالةرث،دااةما اداصل؛ليلدرراار؛رلللدرارمس  مللد
 ;Chetail 2009; Galtung 2006)ف ععععلتدراليعععع دراال ععععاد ععععادرااسمالساعععع قياععادراصسد(2رالععةرث،د

Galtung; Lee 2020; McGoldrick 2006; Valsiner 2009 and Fischer 2013) ،ر ر؛ععد
لعععيل ادراسعععالمدال عععلق د ععع د عععمداععع ددئمم؛عععاتهداععع دمرتلعععللدرااعععلسداعععليعععلرةدرداعععذهدراارآلمععع ددراتعععسر 

 رليل ادرالةرثس

دليل ادراسالمدرليل ادرالةرثدمرتلللدراالسئد(2تسر د 
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رااالاتاددئاالس
 يسر ددراليفيا
درالةرث

رامة  عععععزدلصععععععد سعععععالتد
اللقعععععمددآ عععععلةهرالعععععةرثدرد

ة  ععزدلصعععدر يععسر درام
دسراتلة ا

لداصلعععةرثدرميس عععسدملعععسيمدميص عععمد   عععةدلاًلععع
 سععالاهدررامععأ  ةرلدررااررقععتدراامةماععادلصعععد

دسرسماةرةهدلصعدراارر ت  درراسراا

لعععةند يعععسر درالعععةرثدراتلة عععاد
رم رةرمعععهدسر دملعععسيمدةايعععاد   عععةد

دسعاراًلد

درامة  ععععزدلصععععععدرايصعععععر 
اللقععععععمدرامة  ععععععزدلصعععععععد

دسرااع اللدررامال تلل

رااي دل ديصعر دربعسر مد مداعع صاداع د
الال دت تلسد ة؛ياداعمة ادق  در  ةر د
اصرلععععععععر داصيععععععععسدر ستعععععععععداعععععععع درالررسععععععععمد

دسرااعمة اداصالةرجدا ديلاادرالةرث

رااعع اللدرااماصلعادلصععدرامة  زد
الالععععةرثدررامال تععععللدقعععع  د  ةر ععععهد

متلاعععمد رتعععهدرامععععلاهدقععع  داعععذهدرد
در  ةر س

درااالساعععععععععععععادرالعععععععععععععفة ا
يل ععع دا لسعععتداللقعععمدم

دساتايفدر  ةر 

رامة  عزدلصععديصعر دربعسر مداصلعةرثدميلعع د
رارلععر دد- رر ععسدرازريععلداتايععفدر  ععةر د

ايصر درسود  داةريمداا تادا درالةرثد
در  ةر سا مددستلميل دا 

ملععععععسيمدرالععععععرةقدتاععععععلدقي؛ععععععلهد رد
سععرسره،درملععسيمدرالععةرثدلصعععد تععهد
 ععععاسمدتاعععععد ععععرزد يععععسدر  ععععةر د

دسراز اادرا ة درآلالة

رامعععععععععععععععأ  ةرلدرااة يععععععععععععععععاد
اللقععمدرامععأ  ةرلداصاتعع د

دسغ ةدرااة يا

 سعععالتدرا لل يعععاداصلعععةرثدر يفيعععادرماعععةند
رامسصعععععتدلص لعععععل،درامة  عععععزدلصععععععدرااالاتعععععاد
دغ ةدرااة يادرام دمسلمد  ديمدرالةرثس

رامة  ععععععزدلصعععععععدرآل ععععععلةدراسععععععلاةقد
عععععععععداصلعععععةرثداععععع د؛عععععيليلدرالسل ة

لعععسسدرا؛عععيليلدرراتةيعععع،درآ عععلةد
دراسالهس
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ملععععععععععععععسيمددئسااععععععععععععععل
د  ةر درالةرث

دراتالعععععععععععععععععععععععتداللقعععععععععععععععععععععععم
دسراتالرة

ملععععسيمدد-رامة  ععععزدلصعععععدرااععععرر  درااععععلسمد
ةلععععععاداععععععهدااععععععةندرتلععععععهدتسععععععةهد عععععع دراف

دسرالةرث

رامة  عععععععععععععزدلصععععععععععععععدة مدراتالعععععععععععععتد
رامة  ععزدد–راسيلسععياد عع درالععةرثد
دسرامتف ذ   دلصعدة مدرااس را  

اللقععععمد  ععععةر ددل  ة عععع
دساماسسق

ةاراعمدداماسسقدر  دلاصلةرثد  ةر   ددماملس
دس تتد  دماالذداا  دراللمالة

 د لععععععععود اتععععععععلكد ععععععععة مععععععععةقد  د
دساصلةرث،در ممدرامة  زدلص لال

مد  عععععةر درالعععععةرثدملعععععس
 د ردردلصعععععد تلععععمدت عععععس

دسذاكتتتدم د ردمرد  س

رالععععععةرثدالععععععرةقدامررزتععععععادد  ععععععةر ملععععععسمد
رماععةنداصتررتععتدرال تلقيععادرراسععصقيادا ععمد

دس ة 

دلملعععسمد ة ععع درالعععةرثدلصععععد تلاععع
ةرةدرمصلععععع داعععععلاصرمد اليعععععلةد رد عععععع
دسالةرآلدمهرمقةددللصعد يساا

للقععععععععمدلععععععععسمدارامي ععععععععزد
دسرامي ز

دسماقةدل درتلللدتسةدتايفدر  ةر 
 يعععععععسددماقعععععععةدلععععععع درتلعععععععادتسعععععععة

ر  ععععةر دلصعععععديسععععلتدرا ععععة د
دسرآلالة

 قياععععععععععععععادراصسععععععععععععععاد
رااسععععععععمالسااد عععععععع د
درامس يادراليفيا

رسمالسرمداساد"را؛عييا"د
دساللقمدلسمدرسمالسرالل

 دايمدرالةرث،در  ةر مدماةنداتلرسد
درماةندرتلادتسةدراف للدرا؛ايفاس

 ديالت دا درما سد  د يسدر  ةد
رال؛عععع للسدرملععععسيمداععععذردرا ععععة د

دلصعد تهداردرا؛يياس

رسمالسرمداساد"راععي تا"د
دساللقمدلسمدرسمالسرالل

ملععععععسيمد  عععععععةر درالععععععةرثدالا ة لعععععععادرامععععععع د
ديف؛صر د  د ممدملسيالمدقللسد

مسعععععععععمالسمداسعععععععععادلل فيعععععععععادملعععععععععرمد
هدسرماععععععديععععععسدر  ععععععةر  اعععععععي تاد

دسراسقتد  درالةرث

درسععععععمالسرمداسععععععادرا ععععععلةق
دساللقمدمتتقلل

 درا ععلةقدمسععمالسمداسععادار؛ععرلياداا ععسقدلعع
دسررسمسللهداع اللدسلالا

رسعععععمالسرمدرالسعععععمالاللدراال فيعععععاد
ةبععععودرالععععةرثداععععلاا ةر درا لععععل  درد

دسرراملة ال 

العة ادلعيل ادراا مةرتيعادرااس داذهدراسةرسعاداعردميص عمدرا ة لعادرامع دللاتعلدقلعلدرادت دري  
ر سلسياداتارذجدليل اددئاالسلسدمقتلدراسةرسادرا  دالة،د د1122 رت ردردد1122 يسر د رةم د تل ةد

،در سعلا تدملعسيمد  عةر درالعةرث،در قياعادراصسعادقلعلدرالعةرثملعسيمدرر سعسدرامع دمعمددااعلسئميس عسدرااراسالمد
رقسدم ر داذهدراسةرسادا در راعدرام دم؛عفددقدراميص م،اال لتدراليف د  تلهد مةدرام دممدرسمالسراللد  در

دتارذجدليل ادراسالمدار؛فدرااي د  دالةدرراسر درااةبياس
 الدراسة مشكلة

د1122تاعععدتلليععادلععلمدد1122د ععرةقد تععل ةدذ اععادرمفععل دقعع  درااععلي   دررااععةرقق  دلصعععد  درافمععةقداتعع
لد   عععةقداععع داسعععلاةرلدذهدرافمعععةقد يعععسر ًد لعععسدععععلسلداععع لتعععلداععع درافمعععةرلدرايةتعععادرامععع داعععةلدقلعععلدالعععة،د

ررلمللالل،در يسر دعست،دررتماللاللدقةاالتيادرة لسيا،دربةرزدقرقدسيلسعيادررالمفعلهد العةق،درايل اعللد
داليلسرلدسيلسيادرمتف ذياسد
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لصعدراق  ادرالالايادرام دعلسلدرسمل لاًلدتلالايًلدق  در  ةر ددمسرليللداذهدرافمةقرقسدرتا سلد
رم عرةداعذردرالسعمل لتدد،ص اد ردرامعأ  ةد ع درافاعمدراسيلسع  د لتلدممتل سدلصعدرارلر داصسرااالمصفادرام

را لل  داسةتاد  دراااندرلمقةد  دراتس ادرالتمالل دردد،1122  دراستررلدراملايادرام د للقلد رةقد تل ةد
دامد ماةنداهدلصعداسقدملة الهسددرلد ق ةًدراالةمد لاعد ررتهدميسيًد
دمتلراعلدلعيل ادراسعالمدلصععدرااسعمر   دقد  دملة خدالة،درااعسمدرتعرسدسةرسعللر ااياداذهدرافمةد

تاعععدمسععاعداععذهدراسةرسععاد،دلتسةً ععدرت ععلةًدقرلععفهدلماععلسردلصعععدتاععرذجدلععيل ادراسععالمدردردراععر ت درراقصياعع ،د
،د1122،درد رت عععرد1122يعععسر د عععرةم د تعععل ةد االاتعععادرالعععيل ادراا مةرتيعععادراالعععة اددمرلععع  د يفيعععا

اللةتعاددتاعرذجدلعيل ادراسعالمدئلساعام ق ع د مداسقد لتلداذهدرااالاتادررامتلر ديلمةتدا ددرميس سدتاع
 ليل ادرالةرثسداالسئا

 تساؤالت الدراسة
ادتاعععدمسععاعداععذهدراسةرسعع،دتاععرذجدلععيل ادراسععالمدااععلسئ،در عع د؛ععرهداي يععا عع دت ععلةدرااععع صادرا
ديافراتلاادل درامسلااللدرآلم

رالعيل ادراا مةرتيعادراالعة اددة عزلدلصع لمدافعللص  دراسيلسع   دراعذ  ررالد امدرال؛ليلدرراار؛رلللد س2
   دالة؟د1122 رت ردردد1122  مللد يسر د رةم د تل ةد  دمس

ال؛عليلدرراا؛علا  داا مةرتيادراالة اد ع داالاتملعلدررام درلماسلدلص للدراليل ادردالد امدر سلا ت س1
 درااةما ادال يسر ؟

الععلدرالعععيل ادراا مةرتيععادراالععة ادقملععسيمد  ععةر درالععةرثد  تععلهداعععذهداععلدرا يفيععادرامعع دقلاععلداعع دالال س2
 ر يسر ؟

 الد قياادراصسادرام درسمالسامللدراليل ادراا مةرتيادراالة اد  داالاتاداذهدر يسر ؟ س4

 دراسةاإلطار المنهجي لل
 منهج الدراسة: -2

د سرقدرسععمالسرمالعال ددراللماععلسدلصععداععتلادرااسععدرالالاع داعع تلاعادلع دمسععلااللدراسةرسعا،دمعمداإل
راا تععادرامع دمععمدرااععتسمداا؛عار دراار؛عرل درا اع ددراميص ععمدقعلمدراالي ععل دقعإتةرهي عع ددتميص عمدراا؛عار د

 ياععلددرالععيفياسععاللدراا؛ععلا  دداميص ععمرذاععكد،دصلععيل ادراا مةرتيععادراالععة اد عع د مععةقدراسةرسععاميس ععسالدا
ررا يفيععادرامعع د،د1122ر رت ععردد1122د ععرةم د تععل ةدلععةندق؛ععليلدرالععةرثدرمس يععاد يععسر دا يفيععا ماصعع د

رقعسدمعمدسدقسالدقللدراليل ادرالا مةرتياد  ةر درالعةرث،در قياعادراصسعادرااسعمالسااد ع دراال علتدرالعيف 
ادررافةليعاد داتارلعاداع د  عللدراميص عمدراة يسع(دمم؛عاCoding Sheetمدرسمالةقدميص مدا؛ار د لايم

دمسلااللدراسةرساسل ددتلاارادرام دما مدالل يس
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 :الفترة الزمنيةو  عينة الدراسة -1

 راقرراللدراا مةرتيادالييفم در اةرمدرراعةر سدد  داذهدراسةرسادممدرالميلة

 "د،درللسقدالدما عمدرامرتعهدرااعلم2626ا د قسمدلييفادقرايادااصر اداصسراادلسةلدللمدد"ر اةرم
 اسيلسللدراسرااس

 "عععة ادراالعة اداصتعععةدلع دراد1116لعسةلدلععلمداسعملصاد الللععا(د رايععاداعع دلعييفادد"راععةر د
ملعسيمداسعليادا معلتداصتععة،درمما عزدرالعييفادقدرااةب درراعسرا ،دراع دتيعسقدععة للدسرةدراععةر د

 س ل ادراة مدا درالمتلاللدراسيلسيا

دل ة،درلععلمراععذمدعععلسد ععرةقد تععد1122داتععةرهدراسةرسععادااععلا  ،درااععلدلععلممععمدميس ععسدرافمععةقدرازاتيععاد
 مدل تادتتةرهداسعدعلامدلصعدرالي دراا مةرتيادرام دمادرالاراادر،راذمدقلالد يهد رةقد رت د1122

رد رت ردد1122 يسر د رةم د تل ةد،دممدميس سداتارلادا در يسر درام داةلدقللد دراالا  راسةرساد رر
اصلععةرثدقعع  ددلرر؛ععيًددر،داي عع دما عمداععذهدر يععسر دت علةًداتعةرهدراميص ععمدالالالععلدرااععلا  لصععداععسرةدد1122

 راذهدر يسر دا فرااالمصفا،در  ةر د

  رالسععمفملهدلصعععد(،د تععل ةب قةر ةمتيعع دراععة يسدااععلةكد قسريععادرا ععرةقديمعععدد:1122 عــام أهــم أحــدا
  غسع س(،د يعسر ددقعسهدايل اعادااعلةك  را عر(،دد يعسر درااالسعيا اعلةس(،ددراماسياللدراسسمرة ا

 سق ةرد   مربة(،درتماللاللداتصسدراعاتد  را ر(سلا

    سلععرقدية ععاد،د  قةر ععة(،د يععسر د لمسةر يععادرااالسععيادقععرةدسععا سسععملسدر يععسر دد:1122هــم أحــدا
د يععععسر درايععععةسدراتالععععرةمدردقيععععل درز ععععةدراععععس لثد  رت ععععر(،ددرز ععععةدراععععس لثدرلميععععذ ةدد،  قة ععععم(دماعععةس

  غسععع س(،دقعععسهدايل اعععاددلملعععلا دةرااعععادرراتل؛عععارد عععنداةسععع د  را عععر(،داسعععلاةرلداا عععسمدرد
 اةس د تر اقة(س

د،،د ردالعلاًلدلردلعيفيًد،د ردملة عةًدرسعررهد لتعلدالقعةًدد،ر عع ل درالعيفيايسقدراميص مدا دردوحدة التحليل:  -2
دل،داتلععللععيفي ددععع اًلدد261رالععيفيادرامعع دمععمدميص صلععلددر ععع ل رقععسدقصععددلععسسدر الاععلةدرراملععلة ةدراليععاد

 س  دقررااد"راعةر "د251  دقررااد"ر اةرم"،درد421

دئااعلسادلر ًلع مدامس عةرلدراسةرسعاددم؛اتلراميص مدرام دد  للداتارلادا دممدملايم فئات التحليل: -4
 مالدراعلةقدتا للد  دراع مدراسلق سرام دتارذجدليل ادراسالمد

 : والقياس حصائيةالمقاييس اإل -1

 ديافمرايلل يادرآلدراالل يسممدرسمالسرمداتارلاد

 رام ةرةرلدرراتستدراا رياس -2
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لداصامرسععوديععلسدامس ععةرلدراسةرسععادر ًلععال(دOne-Sample T test رالماععلةد ل(داا تععادرريععسقد -1
 لسدرسالاادرااالقادتيلل يًد،درايسلق دررالتيةر درااايلةمد

يل ادةدتاععرذجدلععراف ععللدراعع دما ععسدايععلرداعع دلععيلغاداتارلععاددلماععدراسةرسععا،داليععلسدامس ععةرلرد
  ف،درذاكدلصعدراتيردرآلمراسالم

 عععععع درسععععععمللهددرامعععععع درلماععععععسلدلص لععععععلدرالععععععي دراا مةرتيععععععاسةدلالععععععرارالععععععيفيادرددر ععععععع ل  -
 سر الالة

 رامس يادراليفياسد  ترليادرال؛ليلدرراار؛رلللدررافللص  دراسيلس   د -

  عادما عمدراامس عةرلدر سلسعيادرامع دملعيسدد22فدمعمدر؛عفدعـرض الممـمو   ئمبـادو أساليب  -
 ستارذجدليل ادراسالمدئاالسلدا سصرتدلةندراا؛لا  در لًد

مدراامس ةرلدر سلسيادرامع دملعيسد سعصرتد  ادما د22ممدر؛فددأساليب تقديم أطراف الصراع: -
 ستارذجدليل ادراسالمدئاالسلدار لًددملسيمد  ةر درالةرث

ما مدراامس عةرلدر سلسعيادد  للد21 قياادراصسادرااسمالسااد  درااالاتادراليفيافدممدر؛فد -
تاعرذجددئاالسلدار لًددرالةرثد قياادراصسادرااسمالسااد  درامس يادراليفياد يسر رام دمليسد

 سيل ادراسالمل

مععع ةدتاعععدسلععرةداععذهدد(5 (،داي عع د5-2رقععسدمععمدقيععلسد ععمد  ععاداعع داليععلسداعع دالاععسدسةتععللد 
درسيع ةدتاعدرترسداذهدراف ادقسةتاداتالف؛ادتسًدد(2 ر،درراف ادقسةتادللايادتسًد

 نتائج الدراسة

اعععععع فداللععععععل صدل تععععععادراسةرسععععععا،دد،ايععععععلرةد سلسععععععيادا ععععععممدلععععععةندتمععععععل ادراسةرسععععععادر عععععع د ال عععععع
د  د؛رهدمسلااللدراسةرسا،د مداتلقعادتمل ادراسةرساد  د؛رهدت لةالدراتسةمسدرلةندراتمل ا

 : خصائص عينة الدراسةأوال  

لداعععلدقععع  دالقعععةدرملة عععةدرالعععل د ععع دراقرراعععللدلعععيفي ددعععع اًلدد261 تة عععلدراسةرسعععادلصععععدل تعععاداععع د
يفدرامععع دسدرقعععسدمعععمدرالميعععلةدر سعععلق1122رد1122رراععععةر ،دالعععال دلعععلا ددييفم در اعععةرملعععراا مةرتيعععادا
افاعععمدراسيلسععع دررارلعععر د درلدقععع  در  عععةر درااالمصفعععادرامععع د لتعععلدمة عععسدرامعععأ  ةد عععلدسيلسعععيًدععععلسلدلعععةرلًد

داللل صدل تادراسةرساف دلةندااصسص ا،در يالديأم

د

د
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 البوابات اإللكترونية وفترة التحليل: -2

ددسميص مدالالاللا مةرتيادررافمةقدرازاتيادرام دممدتتةرهدرا ر؛عدراتسر درآلم دل تادراقرراللدرا

د(دل تادرالي دراا مةرتيادر مةقدراميص م1تسر د 

 جمالياإل
 البوابة الصحفية

 بوابة األهرام بوابة الشروق  السنة
 عدد % عدد % عدد %
52٬5 426 56٬1 232 56٬6 142 1122 
د42٬1 255 44٬1 214 41٬5 263 1122 
 تالا را 421 52٬6 251 46٬1 261 211٬1

 عع دقرراععادر اععةرمدا صععلدد  دتسععاادراتلععرصدرالععيفيادرامعع دمععمدميص صلععلتاعععدللدراتععسر دمععع ةدقيلتعع
 دتسعااد داا تعادلصععدلعلا دراسةرسعا،دياليع %د  دقرراعادراععةر سدرالاتسعاادامرز عفدر46٬1اللقمد%د52٬1
سدريا عع د لععمدذاععكد عع د؛ععرهد1122لععلمد%د41٬5 %داللقععم52٬5ا صععلدد1122ميص ععمد عع دلععلمدل تععادرا

ردقإلالتعللدسسعمرة ادررسعمفملهرلدررتماللاعللداع ديعةركد عرةمد ع د تعل ةداعةرةًدد1122لسهدلعلمدرازالمدراذمدع
قةاالتيععادربععسهدايل اععاداععة يسدتالرة ععاد ر داععةقد عع دمععلة خدالععة،دت؛ععل ادتاعععداسععلاةرلدررلملععلاللد

 لاتد  رياداسماةقسد ر يسر دعستدرا

 الصحفية: األشكالعينة  -1

رمع ةدقيلتللدراتعسر ،دممدميص صللدالال د مةقدراسةرسا،ددراليفيادرام در ع ل ،د(2 تسر د ر؛عد
رد  دمس يادقرراللدرالي دراا مةرتياد يسر د رةم د تل ةدر رت عرد د   ةدر ع ل دراليفيادسلرةًدتاعد 

%،درتععلهد عع درااةماععاد56٬1 ععل د"راالقععةدرالععيف دراالمععة دالععرةق"،د لععسدرلععصلدتسععقمهداافععةسهد   ععةداعع د
راععذرديععع ةدتاعععد  درااععلسقدد%س24٬1،ديععررا دتفسععللدلاتسععاا ععمدراملة ععةدراالاععلةم"داد،را لتيععاد ععمداعع د"راالقععة"

 قياعادرالعيل ادراا مةرتيعاددسدرااعمداعذرد مفع داعف%داع دل تعادراسةرسعا65٬1لد ز سدلع دراالالة ادا صلدا
دراذمد ممدميس  هدلصعداسرةدراسللاسللسقدالدمة زدلصعدراالقةدراليف ،درام د

د  دقرراللدرالي دراا مةرتيادراليف دراع م(د2تسر د 

 جمالياإل
 البوابة الصحفية

 بوابة األهرام بوابة الشروق  الصحفي الشكل
 عدد % عدد % عدد %
 القةدليف دافدلرةق 116 55٬1 112 61٬6 442 56٬2

د22٬3  القة 21 22٬2 26 21٬1 216
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 جمالياإل
 البوابة الصحفية

 بوابة األهرام بوابة الشروق  الصحفي الشكل
 عدد % عدد % عدد %
د22٬3  الالةمدملة ةدت 54 22٬1 51 24٬6 216

د3٬6  فد  س ربلرةقال  41 3٬6 25 3٬3 25

د2٬2  الل دليف  26 2٬3 6 1٬2 14

د1٬5   الةقد 4 2٬1 1 1٬1 4

د211٬1  تالا را 421 211٬1 251 211٬1 261

دراععع م اععلدياليعع درتععرسدااععندرالالمال ععللدرا فيفععادقعع  دقععررقم در اععةرمدرراعععةر د عع درسععمالسرمد
ف دراالمعة دالعرةقداللةتعادققرراعادلداصالقةدرالي تالدتتسد  دقرراادراعةر د لتلد   ةدرسمالسراًدقراليف ،د 

لداصالقععةدرالععيف دغ ععةدراالمععة دالععرةقداللةتععادر اععةرم،دتتععسد  دقرراععادر اععةرمد لتععلداعع در   ععةدرسععمالسراًد
دققرراادراعةر سد الدالل فدراف س ردررااللاللدراليفياد  لتلدتسقمللدامللةباد  دراقررقم  سد

 مصادر األخبار في الصحف اإللكترونية: -2

اععمدراالععلسةدرامعع درلماععسلدلص لععلد(،د د4 تععسر درااععلسقدرالععيفيا،د ر؛عععدد داالععلسةصععر ياععلد ما
ياليعع د  دراالععسةدر سلسعع دامس يععادقرراععللدي عع ددراا مةرتيععاد عع درامس يععادرالععيفياتدقرراععللدرالععي 

 عععع دقصسععععلدتسععععقمهديععععررا ديدالععععيف د ردرااةرسععععمدراالععععلصدالالععععييفاترالععععي دراا مةرتيععععا،د ععععل داععععردر
رالامععلا د ععل داعع دراات لعع د  ددر يععسر د لتععلدلصعععدرااسععمرقدراععر ت تفلععمدذاععكداععأ د ععمد%درقععسديهد26٬1

دالسةدرامس ياداردليف دياامد  دراقرراادراليفياسد

د(داللسةدرامس يادراالالة اد  دقرراللداصلي دراا مةرتيا4تسر د 

 البوابة الصحفية جمالياإل
 بوابة األهرام بوابة الشروق  المصدر

 عدد % دعد % عدد %
د215 23٬2 162 25٬3 531 22٬2  ليف بداةرسم
د6٬1  رسور ر لااد تالهدراعة د 53 24٬4 1 1٬6 62
د2٬3     ةدا دالسة 26 2٬3 44 21٬5 61
د1٬5  لالمد الةقدرسل مدتد 2 2٬2 21 2٬4 23
د1٬6  ر لااد تالهدسرايا 2 1٬2 22 4٬6 11
د2٬2  غ ةدايسسدراالسة 1 1٬1 21 1٬6 21

د211٬1  تالا را 421 211٬1 251 211٬1 261
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رلصعععدراععةغمداعع درمفععل دراقععررقم  دلصعععدراللماععلسدلصعععدرالععيف د ردرااةرسععمد عع درسععمللهدر الاععلة،د
لد  د اايادرااللسةدر الةقسد يالي د  دقرراادر الالةد لتعلد   عةدرلماعلسردلصععدر لاعاد تاعلهدمتلالدرالمصف إ

%(د لعععوسدرقعععسدياعععرسدذاعععكدتاععععد  د عععالداععع دقرراعععاد1٬6%(داللةتعععادققرراعععادراععععةر د 24٬4راععععة در رسعععود 
ردلصعععدتععلدقرراععادراعععةر د   ععةدرلماععلسًدلر عع درااللقععمد داسراععا، لاععاد تاععلهدراعععة در رسععود مااععل درر اععةرمدررد

 لةتادققرراادر اةرمسر ذاكدر لاللدر تالهدراسرايادالد،ماسسدرااللسة

 ا: نتائج الدراسة في موء تساؤالتها:ثاني  
اإللكترونية الصحافة  اعلي  السياسيي  الذي  ركزت عليهمقمايا والموموعات والفما أهم ال .2

 في مصر؟ 1122يونيو و  1122أحدا  ثورتي يناير المصرية في تغطيتها 

 القمايا التي ركزت عليها تغطية الصحافة اإللكترونية: .أ 
يعععاد ععع دمس  ملعععلدلعععي دراا مةرتل؛عععليلدرامععع دة عععزلدلص لعععلدقرراعععللدرا،دتاععععد اعععمدرا(5 يعععع ةدتعععسر د

ادرالعيل ادراا مةرتيعاد دمس يع ريالي دا دراتسر ددس1122ر رت ردد1122ا يسر درام درر قلد رةم د تل ةد
د%،در قسرد  داذهدرالي دلعس لدرالعةرثدرالعل م66٬1ة زلدلصعدرال؛ليلدراسيلسيادقتساادملمةتدا دراالة اد

رامع داعلل د ردرا لعل  د سعالتدرالعةرث،دلعلسمد ردرالتمسر درامألع مدرالقماع د  درااللمدر ر ددلسيلسي ددللةرلًد
سد اصععدراعةغمداع د اايعادةبعودرالعةرثدال ااعلسدرالقملعلسيادررالتمالليعادررا لل يعاد1122ردا عرةقد تعل ةد لتلدايفعزًد

%د5٬1مماعسقددتيعاداللداعذهدرال؛عليلد ع درامس يعادرالعيفيادقتسعتدامستلهتارذجدليل ادراسالم،ددئاالسلدار لًد
ل؛عليلتدي ع د درال؛ليلدر اتيادرةب للدالالةرثدرسميرذلدلصعدرامالمدليف د  قةداع داعذهدراقمدتدا مداتللس

د%س21٬6لد  درااةماادرا لتيادااسدرال؛ليلدراسيلسيا،دقتساادتله
د(د امدرال؛ليلدرام دة زلدلص للدرامس يادراليفيا5تسر د 

 جمالياإل
 البوابة الصحفية

 رامبوابة األه بوابة الشروق  القمية
 عدد % عدد % عدد %
دق؛ليلدسيلسيا 215 23٬2 152 22٬3 526 25٬3
د21٬6  ق؛ليلد اتيا 16 6٬2 56 25٬3 61
د4٬5  ق؛ليلدرتمالليا 13 2٬2 5 2٬4 24
د4٬1  س تيا لل يابق؛ليلد 21 1٬3 11 5٬2 21
د2٬3  ق؛ليلدرقمللسيا 24 2٬4 26 4٬5 21
د1٬6   الةقدق؛ليلد 4 2٬1 1 1٬6 6

د211٬1  تالا را 421 211٬1 251 211٬1 261
 قسرد تهدامدي  داتلكدمال  د ق ةدق  درالييفم  دايمدراسةرسعاد ع دترليعادرال؛عليلدرامع دمعمدرامة  عزد

رالعيفيا،دياليع د  دقرراعاددرااالاتاردل درال؛ليلدراسيلسيادرام د لتلدايمدرامالمد ق ةد  دلص لل،د اا سًد
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ر اتيععادررا لل يععادررالقملععلسياداللةتععادققرراععادر اععةرم،درامعع د لتععلدردلصعععدرال؛ععليلدراعععةر د لتععلد   ععةدمة  ععزًد
د   ةدمة  زردلصعدرال؛ليلدرالتماللياداللةتادققرراادراعةر س

 الموموعات التي ركزت عليها تغطية الصحافة اإللكترونية: .ب 
تيادلي دراا مةرد دة زلدلص للدقرراللدرارامدراار؛رلللدرراا؛لا   دتاعد امدميع ةدراتسر درآل

دس1122ر رت ردد1122  دمس  مللدا يسر درام درر قلد رةم د تل ةد
د(د امدراار؛رلللدرام دة زلدلص للدرامس يادراليفيا6تسر د 

 جمالياإل
 البوابة الصحفية

 بوابة األهرام بوابة الشروق  الموموع
 عدد % عدد % عدد %
 ستاسلاةرلبدرلمللاللبد لال دع 265 41٬1 216 25٬6 132 26٬1
د15٬5  اللهرلبداالسةرلدسيلسيا 36 12٬4 36 12٬6 234
د21٬2  معة اللدرقررت  دتس سق 55 22٬4 41 22٬3 32
د21٬5  رتماللاللبدرسمفملهرل 46 22٬1 24 3٬2 61
د6٬4  ايل اللبدق؛ليل 12 6٬6 11 6٬2 43
د2٬6  تس دس ت بدسيلس  21 2٬1 22 4٬6 13
د1٬1  الساللدي رايا 2 2٬2 6 1٬2 25
د1٬3  ار؛رلللد الةقد 1 1٬5 5 2٬4 2

د211٬1  تالا را 421 211٬1 251 211٬1 261
اععععمدراار؛ععععرلللدرراا؛ععععلا  درامعععع دة ععععزلدلص لععععلدرالععععي د  د دتاعععععد،د(6 مععععع ةدقيلتععععللدتععععسر 

متلرزلددسهاافةدراا مةرتيادراالة ادا د"رااسلاةرلدرراللمللاللدر لال دراعست"،د تسااداذردراار؛رثد
رااسعععلاةرلدرراللملعععلاللدر لاعععل دراععععستدرامععع ددايتعععمفياسدرقعععسديهفلعععمدذاعععكد%داععع درامس يعععادرالعععي26٬1

اع درااسعلاةرلدرراللملعلاللدرامع ددر ق عةددرعلسمللد يسر د رةم د تل ةدر رت رسد لسدععلسلداعذهدرافمعةقدلعسس
در يعسر دلدقسريادرا رةقد ع د تعل ةدر قةر عة،اتللداسلاةر ل ا،دمالصصللد لال دعستد  دايل سللدراتالرة اد

د،يعععععسر درالميلسيععععععار يعععععسر درااالسعععععيا،در د،سعععععق ةرلار يععععععسر دداسداياعععععرسدريعععععة درااتاعععععفدرااصاععععع ،يعاععععع
اع ددندرلملعلا دةرااعادرراتل؛عادراعلد للاعهر يعسر درايعةسدراتالعرةم،در عد،ررلمللاللدةرااادرراتل؛عا

ذهدي ع دععلسلداعد%ت15٬5تسعاادرتعلهد ع درااةماعادرا لتيعاد"راصلعلهرلدرراااعلسةرلدراسيلسعيا"دقد لال دعستس
  ععةر درالععةرثداع درااللقعع  دراسيلسعع   دلعللدرراصلععلهرلدراسيلسععيادقع  دلداعع درالتمال يً؛ععدر ق عةًددررافمعةقدلععسسًد

رقععررت  د"مععة اللددلادتعله عاايلراعادرامعأ  ةد ع درافاعمدراسيلسعع دررارلعر دتاععدراسعص اسدر ع درااةماععادرا لا
%سد لعععسدععععلسلداعععذهدرافمعععةقد21٬5دار؛عععرثد"رالتماللاعععللدررالسعععمفملهرل"دقتسعععاا%،د عععمد21٬2تس عععسق"دقتسعععااد

لاة،د اعلدععلسلدلدراسسمرة ا،درقلتر درامسعللالتردالا ق ةدا درامعة اللدررالررت  دقسهًددلسسدلسرةلد يً؛د
دراعرةقس دراعاتدردة ادرسسمرةدتس س،دررتماللاللدااتصس  دلصعدماسياللدسسمرداذهدرافمةقدرسمفمله
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الاماععلمدرر؛عععد عع درامس يععادرالععيفياددياليعع د  دار؛ععرلللد الععةقدالاععاداععمدميعع د،ر عع درااللقععم
دلسععع ،درراالعععساللدراي رايععاد ععع داتعععلا  يععسر د عععرةم د تععل ةدر رت عععر،دا عععمدراتلععل دررايعععررةدرا لععل  درراسي

الاععععاد عععع داتلقعععععاددماععععسلععععذهدراار؛ععععرللل،در عععع دتاععععرذجدلععععيل ادراسععععالم،د لسداععععرالععععيادرراماصععععيمدرغ ةا
سد1122تفتععلةد عع د تععل ةددتاعععديلاععادرال،درلععراًلدرااععع اللدرامعع د لتععلدسععقالد عع دماا عع دراليملععل دراسيلسعع 

ة  عزدم الديالي دلسمدرترسدمال  د ق ةدق  دقررقم در اةرمدرراعةر د  دا؛لا  دراار؛عرلللدرامع دمعمدرا
دلص للد  درامس يادراليفياد يسر د رةم د تل ةدر رت رس

   في التغطية الصحفية:أهم الفاعلي  السياسيي .ج 
 دراسيلس   دراعذ  دسلعةررد ع دمس يعادرالعيل ادراا مةرتيعادراالعة اد،د امدرافللص (2  ر؛عدتسر د

رافعللص  دراسيلسع   دد%داع 42٬1  د   عةداع ددرمع ةد ةقلمداذردراتعسر دتاعع،د يسر د رةم د تل ةدر رت ر
راعرزةرهدر ل؛علهدا صاد  د"راة يسدرة عيسدراعرزةرهدرداسص ادرامتف ذيادراام ل؛لهدردرراليفياد لترد  درامس ياد

لسيادقتسعاادرتدراسي رد ل؛لهدر يزد،درتلهد  درااة زدرا لا د ل؛لهدراسص ادرامعة اياد"صسدرااس ةمدراات
%سد21٬1لال؛علقد رد؛عالادراععة ادقتسعااد%د 22٬6%،د عمدراتعع لهدراسيلسع ر دقتسعااد26٬2ملمةتداع د

ردقةرهد راس  درراالا مدراارر ت  درةتل دد،يالي د  درافللص  درااا ص  داف للدرااتمافدر الةقد  درااللقمدرد
د%س26٬1ملمداتماا  دممتلرزدتسقدقلسقدراة مدال

د(درافللصر دراسيلس ر د  درامس يادراليفيا2تسر د 

 جماليإلا
 البوابة الصحفية

 بوابة األهرام بوابة الشروق  السياسيو  الفاعلو  
 عدد % عدد % عدد %
 ة يسدرزةرهة يسب 216 16٬2 66 26٬6 224 11٬6
د26٬6  ل؛رداتصسدلس ةمدرز ةب 61 11٬1 61 25٬3 241
د22٬6  ل؛ردقةاال بديزتدسيلس  61 25٬2 24 12٬1 226
د22٬6  تلعودسيلس  45 22٬1 61 22٬1 215
د21٬2  ؛الادعة اق؛لقب 52 21٬4 16 2٬4 22
د6٬2  ةتل دس   21 2٬2 12 6٬1 52
د6٬2   دارر ترد 12 6٬6 12 6٬6 52
د1٬6  القةرهبدقلسقدة م 5 2٬1 25 4٬1 11
د1٬6   الةقد س 1٬1 6 2٬2 6

د211٬1  تالا را 421 211٬1 251 211٬1 261

سيلسععع   د ععع درامس يعععادرالعععيفيادقععع  دياليعع درتعععرسدااعععندرامال تعععللد ععع دتسعععاادسلععرةدرافعععللص  درا
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رد ع دقرراعادر اعةرمداعمدراعة يسدرة عيسدررقم در اةرمدرراعةر ،د ق تالد ل درافللصر دراسيلس ر در   ةدقةرزًدق
%(،دتتسد  د   ةدرافللص  دراسيلس   دقةرزرد11٬1رارزةرهدر ل؛لهدرااتصسدرااس ةمد ردد%(16٬2رارزةرهد 

%(سدريا ع د لعمد22٬1راتعع لهدراسيلسع ر د %(درد12٬1ر يعزرتد دل؛علهدراقةااعل ب  دقرراادراعةر دامد د
ص ادذاععكد عع د؛ععرهدماايععادرالععييفا،د اعع دراات لعع د  دمة ععزدرالععييفادراااصر ععاداصسراععادلصعععداا صعع دراسعع

 عةدافعللص  دسيلسع   ديا صعر د ل؛علهدرامتف ذيا،د الدقرراادراعةر ،درا دلعييفادالللعا،د  عل درامالالعلد  
دل؛لهدر يزرتدراسيلسيا،درراتلع   دراسيلس   سدراسص ادرامعة ايا،در د

التـــي اعتمـــدت عليهـــا الصـــحافة اإللكترونيـــة المصـــرية فـــي معالجتهـــا للقمـــايا  مـــا أهـــم األســـاليب .1
  (1)مرتبطة باألحدا ؟والممامي  ال

االاتعاد يعسر د عرةم د،د امدر سلا تدرام درسمالسامللدرالي دراا مةرتياد  د(6  ر؛عدتسر د
تاععععدرتعععرسد ةباعععاد سعععلا تدة عععزلدلص لعععلدرالعععي ددراتعععسر معععع ةدقيلتعععللدسدرد1122 رت عععردردد1122 تعععل ةد

راامرسععودرايسععلق دالععذهد،د لععسد ععل د1122ر رت ععردد1122راا مةرتيععاد عع داالاتملععلد يععسر د ععرةم د تععل ةد
،در عععل داععع د اعععمداعععذهدر سعععلا تد"رامة  عععزدلصععععدراتررتعععتدرر ااعععلسدراسيلسعععياد(1 (2٬1ر سعععلا تد  قعععةداععع د 

(،د1٬11(،دربسالاععادتيلععل ياد 2٬6اصلععةرث"سد لععسدتععلهداععذردر سععصرتد عع درااةماععادر راعععداامرسععوديسععلق د 
افمعةقدراعلدععلسمهدذاكدتاعد قيااد يسر داعذهدرد(سدرقسديارس26٬5لد ر لتلدقيااد ل(دت تلقيادراةمفااد يً؛د

ردتماللاعععللدة لسععيادربةاالتيعععادررسععمفملهرلدلصععععدسسععمرة  ،د لعععذهدر يععسر دمياعععمد ااعععلسًداعع د يعععسر ،د االععلدر
درداصلةرثدراسيلس دررامتل سدق  در  ةر درااالمصفاسر لتلدما مدت لةًدد،سيلسيا

د تادرريسق*لالمالةد ل(داااد(د سلا تداالاتادرالي داصلةرث6تسر د 

المتوسط دأساليب تناول الصحافة اإللكترونية ألحدا  الصراع
دالحسابي**

 قيمة
دت

االنحراف 
دالمعياري 

مستوى الداللة 
داالحصائية***

د1٬11 2٬1 26٬5 2٬6 رامة  زدلصعدراتررتتدرر االسدراسيلسياداصلةرث
د1٬11 2٬2 2٬6 2٬4 رامة  زدلصعدرامال تللدراسيلسيادق  د  ةر درالةرث
د1٬11 2٬1 6٬1 2٬1 رامة  زدلصعدرامال تللدرا لل يادق  د  ةر درالةرث

د1٬11 2٬5 4٬1 2٬1 سةسدرلةند يسر درالةرثداتةسقدد
د1٬43 2٬1 1٬2- 2٬1 رامة  زدلصعدراتررتتدرر االسدرالتماللياداصلةرث

د1٬11 2٬4 4٬4- 1٬6 لةندر يسر دافدراميص مدرامفس ة
د1٬11 1٬3 2٬3- 1٬2 ر االسدر اتيادايمدرالةرثرامة  زدلصعدراتررتتدرد

                                                           

(،درقياععادلدmeans(داميس ععسدراامرسعع للدرايسععلقياد One Sample T-Testتلاععادلعع داععذردرامسععلا دمععمدرسععمالسرمدرالماععلةد"ل"داا تععادرريععسقد اإلد(2 
 Tاد (،دراسععمرقدراسالاععادرايلععل يSig.دا ععمدامس ععةداعع دراامس ععةرلدرامعع دمر؛عععد سععصرتداالاتععادرال؛ععليلدرراا؛ععلا  درامعع دمتلراملععلدرامس يععاد،)

دلدالياادراامرسودرايسلق سلدر لًدمةم تداذهدراامس ةرلدمةم الدمتلزايًدممدراليفياسدرقسد
لقيععادتذرد لتععلدقياععادراامرسععودرايسععلق د  قععةداعع درالياععادسالاععادت تدر(دي ععر دراامس ععةدذOne sample T-Testلدالالماععلةد ل(داا تععادرريععسقد ر ًلععد(1 

 %س3501 داسمرقدرا لادت(،دي  د1015(د قمدا د Sigقيااداالامدرامرر  د دل(،در لتلدقيااد ل(دت تلقيادرايسلدسصقيا،در لت2رارس عد 
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المتوسط دأساليب تناول الصحافة اإللكترونية ألحدا  الصراع
دالحسابي**

 قيمة
دت

االنحراف 
دالمعياري 

مستوى الداللة 
داالحصائية***

د1٬11 2٬5 5٬5- 1٬2 يمدرالةرثد اسمدتاعد رزد يسدر  ةر دراز اادرا ة درآلالة
د1٬11 2٬4 6٬2- 1٬2 رامة  زدلصعدرآل لةدراسصقياداصلةرثد

د1٬11 2٬1 11٬3- 1٬2 رامة  زدلصعدرالررسمدرااعمة ادق  در  ةر دايمدرالةرث
د1٬11 2٬1 11٬2- 1٬1 راتررتتدرر االسدرالقمللسياداصلةرثدرامة  زدلصع

د%35٬1***داسمرقدرا لادد(2**درالياادرارس عد د261*يتمدراا تاد

اامرسعععود"،درالعععةرثد  عععةر دقععع  دراسيلسعععيادرامال تعععللدلصععععدسعععصرتد"رامة  عععزتعععلهد ععع درااةماعععادرا لتيعععاد 
(سدرتعععلهد ععع د2٬6لد  ل(دت تلقيعععاد يً؛عععد(،در لتعععلدقياعععا1٬11(،دربسالاعععادتيلعععل ياداةمفاعععاد 2٬4يسعععلق د 

درلعةندسعةسد"اتعةسر  ةر "دردق  درا لل يادرامال تللدلصعدرامة  ز"االدد، ااةمقم  درا لا ادرراةراااد سصرالر
(،در لتعلد11٬11(دربسالاادتيلل ياداةمفاعاد 2٬1رالةرث"،دي  دتلهردقتفسدراامرسودرايسلق د د يسر 

ق دلسععاصلععةرث"داامرسععوديدرالتمالليععادرر ااععلسدراتررتععتدلصعععدامة  ععزسععصرتد"رقياععاد ل(دت تلقيععاسدرتععلهد 
 اعععلداليعععادد(در لتعععلدقياعععاد ل(دسعععصقياس1٬43(،درا ععع دقعععسر دسالاعععادتيلعععل ياد 2٬1ياعععلس درالياعععادرارسععع عد 

اصلعععةرث،ددرالتمالليعععادرر ااعععلسدراتررتعععتدلصععععدلعععيل ادراسعععالمدا عععمدرامة  عععزدئااعععلسر سعععلا تدرااةما عععادا
درالررسعععمدلصععععداصلعععةرث،دررامة  عععزدراسعععصقيادرآل عععلةدلصععععدرامفسععع ة،دررامة  عععزداميص عععمرداعععفدر يعععسر درلعععةن
اصلةرث،د تلهلداامرسوددرالقمللسيادرر االسدراتررتتدلصعدرالةرث،دررامة  زدايمدر  ةر دق  درااعمة ا

اد ع درالعي دراا مةرتيع  دلسدراعذردياتع د ل(،درسراعادتيلعل يًددععع(،داعفدقياعادسعصقيادا2٬1يسلق د قمدا د 
لععععيل اددااععععلسئرسععععمالسالد سععععلا تدملمعععةتداعععع دد1122 رت ععععردردد1122اتملعععلد يععععسر د ععععرةم د تعععل ةداال

 ليل ادراسالمسداالسئ،در لتلداا سقدل دم ق  د"رالةرث"

ما الكيفية التي قامت م  خاللها الصحافة اإللكترونية المصرية بتقديم أطراف الصراع أثناء هذه  .2
 األحدا ؟

سيمد  ععةر درالععةرثدملععد عع دراا مةرتيععادرالععي درسععمالسامللد ععة درامعع راد اععمد،(3 دتععسر د ر؛ععع
تععسر دتاعععد  درالععي درامععع ةدقيلتععللدي عع ددس1122در رت ععرد1122د تععل ةد ععرةم د يععسر داالاتععا  تععلهد

لععيل اددئااععلسراا مةرتيععادراالععة ادة ععزلدلصعععد ععة لم  د سلسعع م  د عع دملععسيمد  ععةر درالععةرثدما سععل د
(،د22٬2(،در لتععلدقياععاد ل(دت تلقيععاد 2٬1ا ة لمععل داامرسععود  قععةداعع د ي عع دتععلهلدالمععل دردت"رالععةرث

العلهدراصعرمدلصععد يعسدر  عةر درمقة عادرا عة دت"دلمل درا ة لمل داالف(،درا1٬11ربسالاادتيلل يادرر؛ياد 
(د2٬1(در 2٬4رآلالعة"،درذاعكداامرسعود درا ة ديسلتدلصعدتسةهدررتلادر  ةر د يسد"رامي ز،در"رآلالة

 د  دملسيمد  ةر د(سدرة زلداذهدرالي دلصعد سصرب  دآالة 1٬11ياد ،دربسالاادتيلل يادقردلصعدرامررا 
د  درااس را  دتسةدرتلادقةرزتدلصعد،دربسر دسالاادتيلل يا،داالفد"رامة  ز(2٬1 رالةرث،درا  داامرسود

دراا ةريا"سداصاع اللد لود ة   داتلكد  دلمالة"ردق؛ليلدرالةرث"،در
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دلالمالةد ل(داا تادرريسق*ادتادرالي داصلةرث(د سلا تداالا3تسر د 
 مستوى الداللة
 االحصائية***

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 ت

المتوسط 
 تقديم أطراف الصراع ئمباد الحسابي**

د1٬11  للهدراصرمدلصعد يسدر  ةر درمقة ادرا ة درآلالةتا 2٬4 6٬4 2٬2
د1٬11 لتدرامي زد يسدر  ةر دررتلادتسةهدلصعديس 2٬1 4٬6 2٬1

د1٬66 را ة درآلالة قةرزدرتلادتسةدرااس را  د  درال؛ليلدرامة  زدلصعدت 2٬1 1٬1 2٬4
د1٬25 رااةما ادالالةرث 2٬1 -

103 
 لمالةد  داتلكد ة   د لوداصاع اللدراا ةريارد 2٬1

د1٬11 2٬1 -
506 

 قةرزدرتلادتسةدقلسقدراة مرامة  زدلصعدت 1٬6
د1٬11 2٬2 -

202 
 لادتسةدراالقةرهد  درال؛ياقةرزدرترامة  زدلصعدت 1٬2

د1٬11 2٬2 -
604 

 قةرزدرتلادتسةدرااتمافدرااست رامة  زدلصعدت 1٬6
د1٬11 2٬2 -

250
2 

 قداصاع اللدراا ةريارترسد  ةر د   ةد 1٬4
د1٬11 2٬2 -

260
4 

رامة  زدلصعدة مدراارر ت  دررتلادتسةامدايمد 1٬2
د1٬11 رااع الل 2٬1 -

150
5 

 سةدا مدر  ةر رامررز د  دلةندرتلللدرات 1٬2
د1٬11 1٬3 -

160
6 

  تلقيادرراسصقيادا مدر  ةر لةندراتررتتدرا 1٬1

د%35٬1***داسمرقدرا لادد(2**درالياادرارس عد د261*يتمدراا تاد

ياليعععععع د  دقرراععععععللداععععععذهدرالععععععي داععععععمدمة ععععععزد عععععع دمس  ملععععععلد يععععععسر د ععععععرةم دد،ر عععععع درااللقععععععم
تاعععععععرذجددااعععععععلسئسعععععععلا تدرامعععععع دملمعععععععةتداععععععع د تععععععل ةدر رت عععععععردلصععععععععدملعععععععسيمد  ععععععةر درالعععععععةرثداعععععععلا ة درر 

(،داععععفدقياععععادسععععصقياد د ل(،د2٬1رامعععع دتععععلهلدتايالععععلداامرسععععوديسععععلق د قععععمداعععع د لععععيل اد"راسععععالم"،د
راعععععة مدررااتماعععععفدرااعععععست ،ددقعععععلسقدتسعععععةدرتلعععععادقععععةرزتدلصععععععدلسدراععععع داعععععذهدرا عععععة فدرامة  عععععزرسراععععادتيلعععععل يًد

دررتلععععععادرااعععععرر ت  دة مدلصععععععدراا ةريعععععا،د ردرامة  عععععزداصاععععععع اللد   عععععةقد  عععععةر د اعععععلدمتلاصعععععلدرتعععععرس
دراتررتعععععتدلعععععةندر  عععععةر ،د ردا عععععمدراتسعععععةدرتلعععععللدلعععععةند ععععع درااعععععع الل،د ردرامعععععررز ددايعععععمدتسعععععةام

 درالععععي دراا مةرتيعععععاد ععععع دملعععععسياللدراععععذهدراااععععععةرلدمعععععع ةدتاععععععد ر  عععععةر سددا عععععمدرراسعععععصقياد تلقيععععارا
دا تداالاتعععععععا سعععععععلرسعععععععمالسالدد1122 رت عععععععردردد1122  تعععععععلهد يعععععععسر د عععععععرةم د تعععععععل ةدد  عععععععةر درالعععععععةرث

دجدليل ادراسالمستارذداالسئرايسدليل اد"رالةرث"دداالسئملمةتدا د

 ما طبيعة اللغة التي استخدمتها الصحافة اإللكترونية المصرية في معالجة هذه األحدا ؟ .4

د  د ر؛عدراتسر درآلم  دراليل ادراا مةرتيا،دايمدراسةرسا، درام دة زلدلص لل دراصسا ،د قياا
ددس1122،در رت رد1122م د تل ةداالاتمللد يسر د رةد

د

د
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دلالمالةد ل(داا تادرريسق*اد(د قياادراصسادرااسمالسااد  درامس يادراليفيا21تسر د 
 مستوى الداللة

حصائية***اإل  
االنحراف 
 المعياري 

يمة ـــــق
 ت

المتوسط 
 طبيعة اللغة المستخدمة في التغطية الصحفية الحسابي**

د1٬11  ل فيادمةبودرالةرثدالاسيل دراسيلس رسمالسرمداسادل 2٬5 21٬3 2٬2

د1٬25  ميامد يسدر  ةر داس رايادرالةرثرسمالسرمداساد 2٬2 2٬4 2٬2

د1٬26  رسمالسرمداسادلل فيادمةبودرالةرثدالاا ةر درا لل  درراملة ال  2٬1 1٬2- 2٬2

د1٬11  ملسيمدر  ةر دالااسايللدرام ديف؛صر درسمالسرالل 1٬3 2٬2- 2٬1

د1٬11  رسمالسرمداسادار؛رليادمةبودرالةرثدالاسيل دراسيلس  1٬2 6٬06- 2٬1

د1٬11  س تيلداصل؛ليلدراا ةريادرسمالسرمداسادالدما  دغ لهًد 1٬2 2٬1- 2٬1

د1٬11  رسمالسرمداسادار؛رليادمةبودرالةرثدالاسيل درا لل  درراملة ال  1٬2 26٬1- 2٬2

د1٬11  لةندرتلادتسةدراف للدراالاعادررا؛ايفا 1٬1 23٬2- 2٬2

د1٬11  رسمالسرمداسادار؛رليادمةبودرالةرثدالار؛فدرالقمللسم 1٬1 12٬5- 2٬1

د1٬11  لسمدرسمالسرمداسادملس سدررل س 2٬6 23٬2- 1٬3

د%35٬1***داسمرقدرا لادد(2**درالياادرارس عد د261*يتمدراا تاد

 دراقرراععللدراا مةرتيععاداصلععي دراالععة ادايععمدراسةرسععادة ععزلداعععد ،دت(21 مععع ةدقيلتععللدتععسر د
اععذهدراف ععاد عع درامةم عععتدر ر ددي عع دتعععلهلدفيععادمعععةبودرالععةرثدالاسععيل دراسيلسعع تلصعععدرسععمالسرمداسععادلل 

(سدر ععع درامةم عععتدرا عععلت درسعععمالسالداعععذهدراقرراعععللداسعععاد1٬11يلعععل يادرر؛عععياد ،دربسالاعععادت(2٬5 اامرسعععود
الداععذهد،درا عع دقععسر دسالاععادتيلععل يا،د اععلدرسععمالس2٬2"داامرسععودمياععمد يععسدر  ععةر داسعع رايادرالععةرث"

"،داامرسععودياععلس درالياععاداسععادلل فيععادمععةبودرالععةرثداععلاا ةر درا لععل  دررامععلة ال دراقرراععللدقسةتععادامرسعع ا"
اععذهد  دقرراععللدتععسر درار ع درااللقععمدياليعع داع دديلععل ياد ي؛ععلس،دربععسر دسالاعادت(2٬1 ارسع عداصاليععلسدر

سعادممفع د قياملعلدصععدرسعمالسرمدارالي دايمدراسةرسادامدمة زد  دمس  مللد يسر د رةم د تل ةدر رت عردل
تايعفدراف عللدرراامس عةرلددي ع دتعلهدتلعيل ادراسعالمتاعرذجددئااعلسلداف؛مدرسمالسراللدر لًدافدراصسادرام ديهد

(،داععفدقياععادسععصقياد د ل(،درسالاععادتيلععل يادرر؛ععياسدراعع د اععمداععذهد201رامعع داامرسععوديسععلق د قععمداعع د 
السرالل،دررسعععمالسرمداسعععادار؛عععرليادمعععةبودرالعععةرثدملعععسيمدر  عععةر دالااسعععايللدرامععع ديف؛عععصر درسعععمراف عععللفد

لداصل؛ليلدراا ةريا،دررسعمالسرمداسعادار؛عرليادمعةبودس تيًدديلس ،دررسمالسرمداسادالدما  دغ لهًدالاسيل دراس
رالعةرثدالاسعيل درا لعل  دررامععلة ال ،دررسعمالسرمداسعادار؛عرليادمععةبودرالعةرثدالار؛عفدرالقملعلسم،درلععةند

دسفا،درلسمدرسمالسرمداسادملس سدررل سرتلادتسةدراف للدراالاعادررا؛اي

د
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 النتائج في موء اإلطار النظري  ا: مناقشةثالث  

راعذردراتاعرذجدييعسسداتارلعاداع ددلدالعل،تسةً عدرت علةًدراسةرسعادتاعرذجد"لعيل ادراسعالم"ددرلماسلداعذه
اعع فد يفيععادد،ايععلرةد سلسععيادا ال ععدااععلسئاععذهدرامم؛ععا درالععةرث،درد مععةرلدر سلسععياد عع دمس يععاددئااععلسرا
س يععععاد يععععسر درق؛ععععليلدرار؛ععععرلللدرالععععةرث،در يفيععععادمس يععععادرملععععسيمد  ععععةر درالععععةرث،در قياععععادراصسععععادم

فياد يععسر درالععةرثسدرر لععلدالععذهدراتاععرذجديا عع دملععت  داالاتععادرالععيل اديرااسععمالسااد عع درامس يععادرالعع
عادتمل ادا يسر درااةما ادالالةرثدتاعد"ليل ادسالم"د رد"ليل ادلةرثبيةت"،در متلر داذردراتزهداتلق

دراسةرساد  د؛رهداذهدراايلرةدرا ال اس

 ،ملعسيمدمة عزد"لعيل ادراسعالم"دلصععددلعلسقداعلد  دمس يادرلةندق؛ليلدرالةرثدرر يسر درااةما عاداعه
ميص ععمد   ععةدلالععلداصلععةرثدرميس ععسد سععالاهدررامععأ  ةرلدررااررقععتدراامةماععادلصعععدرسععماةرةهدلصعععدرااععرر ت  د

اععع دالعععال دت تعععلسد ة؛عععياداععععمة ادقععع  در  عععةر دد،اعععع صادا يعععراايععع دلععع ديصعععر دربعععسر مد،دردرراسراعععا
رامة  عزدلصععدرااالاتعادغ عةداعفد،داصرلر داصيسدر ستعدا درالررسمدرااعمة اداصالةرجدا ديلاادرالةرث

لعةند يعسر درالعةرثدسدر ع درااللقعمدمة عزد"لعيل ادرالعةرث"دلصععدرااة يادرام دمسلمد  ديمدرالةرث
،دراالاتععادرامال تععللدقعع  د  ةر ععهدلصعععرامة  ععزداععفد،دةايععاد   ععةدعععارالراتلة ععادرم رةرمععهدسر دملععسيمد مد

رامة  ععزدلصعععدرآل ععلةد ععذاكد،دردرالععةرثدلصعععد تععهد ععاسمدتاعععد ععرزد يععسدر  ععةر دراز اععادرا ععة درآلالععة
رااا صععاد ع درااسعع را  درامتف ععذ   دة مدراتالعتدراسيلسععياددرلععةن،دراسعلاةقداصلععةرثداعع د؛عيليلدرالسععل ة

رسقدتاععععدتمعععل ادراسةرسعععا،دتاليععع د  دمس يعععادراقرراعععللدراا مةرتيعععادالعععييفم دراعععلاادسارقعععفدراسعععص ا ععع د
،دة عزلدلصععدرال؛عليلدراسيلسعيادالاسةتعاد1122 رت عردردد1122اعةر د يسر د عرةم د تعل ةدر اةرمدرر

ر راعدرمتلاصلدرال؛ليلدرالتمالليادررا لل يادررالقمللسيادرام دما مدلاللد قيايلداصلةرث،د الدة زلد
ا مدرااسلاةرلدرراللمللاللدر يسر دد، يسر درالةرثسةسدرلةندررتتدراسلاة اداصلةرثدردلصعدرات
رامال تعععللدلصععععدمس يعععادراراعععمدملعععسمدميصعععيالد ااعععلسدرالعععةرثدرمفسععع ةرد سعععالاه،د اعععلدة عععزلداعععذهدد،راععععست
،دلصععدرالررسعمدرااععمة ادقع  در  عةر دايعمدرالعةرثد،دراعمدمة عزقع  د  عةر درالعةرثدررا لل يعادراسيلسيا
 دترالامععلا ديا عع درالععر ددتيععمدرالععةرثد ععاسمدتاعععد ععرزد يععسدر  ععةر دراز اععادرا ععة درآلالععةرلععس لد

ق؛عليلدرار؛عرلللدرالعةرثدة عزلدلصععداتارلعادراا مةرتيادراالة اد  دمس  ملعلداالاتادراليل اد
"لعععيل اددااععلسئلععع دم ق عع ددررمقماععسد   ععةًد"لعععيل ادرالععةرث"،ددااععلسئاعع در سععلا تدرامعع دملمعععةتداعع د

داسالم"سر

 صاعععرر  درااعععلسمدارافةلعععادملعععسيمدمة عععزد"لعععيل ادراسعععالم"دلصععععدلعععلسقداعععلد،د  عععةر درالعععةرثدلل ععع دملعععسيا
ر  دةاراععمد تععتد  دماالععذدااعع  دد،  ععةر داماععسسقاصلععةرثدد،درمامقععةد  ااععةندرتلععهدتسععةهد عع درالععةرث

صقيادا عععمد تلقيعععادرراسعععاتررتعععتدرارةر درالعععةرثدالعععرةقدامررزتعععادرماعععةندملعععسمد  ععع،درلعععلسقداعععلدراللماعععلة
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رااا صاد  درااس را  درامتف ذ   دلصعدة مدراتالتدراسيلسياد،در  درااللقمدمة زد"ليل ادرالةرث"د ة 
رمصلع داعلاصرمدد، اليعلةد رد ععةرةدللصععد تلاعدلالملعساردد لعوداصلعةرثد  اتلكد ة  ،درمامقةد  ث  درالةرد

 سةيسدر  ةر دلصعديسلتدرا ة درآلال د،درممي زالةرآلدمهرمقةددللصعد يساا

ر رت ردد1122 يسر د رةم د تل ةددراا مةرتيادايمدراسةرسادقرراللدرالي رلتسالدتأم دتاعدمس ياد
رامع دما عسد"لعيل ادداالسئلصعداتارلادا درادة زل  دملسياللد  ةر درالةرثدد،دتتسد تلل1122

 يعععسد لدرا عععة درآلالعععة،در لتعععلدامي عععزقدراصعععرمدلصععععد يعععسد  عععةر درالعععةرثدربعععة درالعععةرث"تدي ععع د العععلد
 عزلدلصععداا صع دراسعص ادرامتف ذيعادقرلعفلمدر  ةر دررتلادتسةهدلصعديسعلتدرا عة درآلالعة،د اعلدةد

 د لعععود عععة  لمقعععةلد  داتعععلكدردرددة عععيسدراتالرة عععادرة عععيسدراعععرزةرهدرراعععرزةره،د عععللص  دسيلسععع   ،دا عععم
ةر د عع دملععسياللد  ععدايععمدراسةرسععادراقرراععللدرالععيفيااصلععةرثسدر عع درارقععلدتفسععه،دياليعع د  دمس يععاد

رامة  زدتللدمتلاصلد"ليل ادراسالم"،د تتسد داالسئرام دما سدداالسئمتلاصلداتارلادا درارالةرثد
دلاصلعةرثد  ةر عدةد   اعلد تلعلداعمدمامقعقةرزدرتلادتسةدقلسقدراة مدرراارر ت  د  د يسر درالةرث،دلصعدت

سعععةدالعععذهد ععع دلعععةندرتلعععللدراتدراعععمدم ععع دامررزتعععاااعععع اللدراا ةريعععا،دراماعععسسقدمععععلةكد ععع ديعععمد
  ععةر درالععةرثدا يععسر درامعع درالامععلا ديا عع درالععر دت درالععي دراا مةرتيععاد عع دملععسياللددتر  ععةر 

"لعععيل اددئااعععلسرامععع دملمعععةتداععع ددئااعععلسرر قعععلد عععرةم د تعععل ةدر رت عععر،دة عععزلدلصععععداتارلعععاداععع درا
د"ليل ادراسالم"سدئاالسدلصعديسلترالةرث"،د

 اسادار؛رلياداا عسقدد"ليل ادراسالم"دللسقدالدم ر ددالسئالداراصسادرااسمالسااد  داالاتادرالةرثدر لًد
رامع ديف؛عصر د  د عممدملعسيالمدد  ةر درالةرثدالا ة لادرملسم،داع اللدسلالاالدمسمسل دل درا لةقدرد

دااعععلسئلدا،د اعععلدراصسععادرااسععمالسااد ععع داالاتععادرالعععةرثدر ًلععرماععةندرتلعععادتسععةدراف عععللدرا؛ععايفاد،قلععل
معععةبودرالعععةرثداعععلاا ةر درامععع درسعععمالسرمدرالسعععمالاللدراال فيعععادلصععععد"لعععيل ادرايعععةت"د اعععلسقداعععلدمة عععزد

  ددة،درمامقعهدراسعقتد ع درالعةرثسرماعديعسدر  عةر  د"مععي  "اسعادلل فيعادد،درم عر درا لل  دررامعلة ال 
 اذردرا ة دلصعد تهداردرا؛يياسدرمل  ديالت دا درال؛ للسدر يسدر  ةد

رالععععي دراا مةرتيععععادراالععععة ادايععععمدراسةرسععععاددقرراععععلل دمس يععععادرااةرتاععععادتمععععل ادراسةرسععععا،دياليعععع د 
معةبودرد،دميامد يسدر  ةر داسع رايادرالعةرثرد،داسادلل فيادمةبودرالةرثدالاسيل دراسيلس رسمالسالد

مدر  عةر دالااسعايللدملعسدراصساداعماذهدتتسد  دد،سدر  درارقلدتفسهرالةرثدالاا ةر درا لل  درراملة ال 
،دةبعودرالعةرثدالاسعيل درا لعل  دررامعلة ال  ع دار؛عرليادرادلع ر لتلداا سقد،درام ديف؛صر درسمالسرالل

رالامععلا ددتس تعع داصل؛ععليلدراا ةريععادغ ععلهدرالقماععلسدلعع دتل ععله،د ردرالععةرثدالاسععيل دراسيلسعع ةبععودد ر
ايععمددرالععي دراا مةرتيععاقرراععللدرالععيف داراال ععلتدرااسععمالسااد عع دصسععادرارالععر دت د قياععاديا عع د
د"ليل ادراسالم"سداالسئيل ادرالةرث"،دراا سقدل د"لدئاالس لتلدملمةتدا ددراسةرسا
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 صةالخال

راالعة اد يعسر ددسالدراسةرسادتاععدراماعة دلصععدرا ة لعادرامع دللاتعلدقلعلدرالعيل ادراا مةرتيعا
لداتارذجدليل ادراسالمسدراذردراتارذجدر لًدد1122ت رد ردردد1122لد يسر د رةم د تل ةدرالةرثدرام درر ق

رامع دميعسسدرا يفيعادرامع د تعتدلصععدرالعيل ادرالامعزرمدقلعلد ع دمس يعادق؛عليلدداالسئ م؛ا داتارلادا درا
رااسععمالسااد عع درااالاتععادرالععيفياسدرمرلععصلدتمععل ادراسةرسععاداسععادراال ععلتدرالععةرثدرملععسيمد  ةر ععهدر قياععاد

لععيل ادراسععالمد عع دمس يععادتاععرذجددااععلسئرالععي دراا مةرتيععاد لتععلداا ععسقدلعع دم ق عع داععللدرقرد  دتاعععد
اع دتمعل ادراسةرسعللدراسعلالادرامع د تة علددممف دتمل اداعذهدراسةرسعاداعفدرا   عةردد تل ةدر رت رس يسر د رةم د

دOttosenد،درسةرسعا(2020 دErsoy and Miller  دق  للداالمصفا،درسعاللدراععلةقدتا لعل،دا عمدسةرسعاد
(سدريا عع دمفسعع ةدذاععكدالالععاراادرامعع دقععسد2021 دDemarest and Langerدر ععذاكدسةرسععاد(2010)

د درامس يععادرالععيفياد يععسر درالععةرثتتاععرذجد"لععيل ادراسععالم"د ععدئااععلستللععلدرالععيف ر د عع دم ق عع د رر
،دالللعاداعفداالسعمفلسقداتعهداز علسقدتسعاادرالتلةر يعادرالعيل اقياعادلعيفيادمسعاعددياعس لالةرثد  ديسدذرمعهد

ما عععسدرامزراعععلدداعععذردراتاعععرذجدما عععمدرارسيفعععادراسعععلاااداصلعععيل ادرامععع دئااعععلس دمزر عععسدسةتعععادرااتل سعععاسد اعععلد 
 Wilkins and Christiansد الالقيعلدلصععدرالعيف   د ع داالاتعادرالعةرلللدرامع دملعسسدرسعملةرةدراعسر 

راععرداععلدقععسد ععا ةدلصعععدمالسععكدداالالمععةر تداعععلدرقععلااًلددلرسععملةرةا ععر د لاسراععاد  تععلهدرالععةرلللديدس(2020 
دااععلسئادرالععيف   دتسةركدررلعع دي ععر داععسقراععذاكد تععتد  ددت  لععلدر لععسسدراسععصمدرااتمااعع دراسراععادا رتععلل

تاععععرذجدلععععيل ادراسععععالم،در تععععتدتسةرجداععععذردراتاععععرذجد؛ععععا دمععععسة سدالععععةةرلد الالقيععععللدرالععععيل اد عععع د
دراااسسللدر  لسياياس
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