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       االجتاهات احلديثة يف حبوث تاريخ الصحافة

"رؤية حتليلية نقدية مقارنة"               

 

 

الصحافة أستاذ مساعد  
 المعهد الدولي العالي لئلعبلـ بالشروؽ

 
 

 

 ( موضوع الدراسة وأهميته 1-1)

مثلت بحوث تاريخ الصحافة، ومنذ عقوود بييود ، اطنقة وة اىولوق ونققوة 
البدء في الدراسات الصحفية واإلعةمية فوي مصور، حيوث اهتموت الدراسوات اىولوق 
فووي ملوواع اإلعووةس بدراسووة توواريخ الصووحافة والبحووث فووي نروو،ت ا وعوامووع تقورهووا، 

مووا الميلوووس أا ع موور باإلضووافة إلووق تسووليق الضوووء علووق أبوورز روادهووا ورموزهووا، ف
دراسات تاريخ الصحافة في مصر يبلغ نحو ثمانيا عاًما، و ود بودأت تلول الدراسوات 
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 ، وهووي الدراسووة 1881-1798بدراسووة إبووراهيس عبوودي  توواريخ الصووحافة المصوورية 
درجػػة الماجسػػتنر مػػف تسػػـ التػػارند ب جنػػة اؤدا  جامعػػة فػػ اد التووي حصووع ب ووا علووق 

ـ 0491ـ، ثـ أتبعها برسػالت  لجػد توراع عػاـ 0491ة(، عاـ األوؿ )حالًنا جامعة القاهر 
وجػػػػػات  تحػػػػػ  ع ػػػػػواف لتطػػػػػور الصػػػػػحافة المصػػػػػرنة وأثرهػػػػػا فػػػػػي ال ه ػػػػػة ال  رنػػػػػة 

 واالجتماعنةل.

لقػػد بػػدأ  هػػذع الدراسػػا  باألسػػاس فػػي رحػػا  أتسػػاـ التػػارند، بواسػػطة عػػدد 
تحػ  إشػراؼ  مف باحثي التارند، الذنف ن تموف باألساس إلى تخصص التػارند العػاـ،

ف اسػػتمر اهتمػػاـ الػػبعض مػػف بػػاحثي التػػارند العػػاـ بدراسػػا  تػػارند  أسػػاتذة التػػارند، واس
،  مػػػا ظهػػػر بعػػػض  الصػػػحافة فنمػػػا بعػػػد، ولعجهػػػا   ػػػس الظػػػاهرة المسػػػتمرة إلػػػى النػػػـو
البػػاحثنف الػػذنف بػػدأوا بدراسػػة الجرػػا ، العربنػػة واإل ججنزنػػة وال ر سػػنة، ثػػـ اهتمػػوا الحًقػػا 

 حافة، م هـ مثبًل عبد الجطنؼ حمزة. بدراسة تارند الص

ومػػا السػػما  فػػي أوامػػؿ الخمسػػن نا  مػػف القػػرف العشػػرنف بالتسػػجنؿ لػػدرجتي 
الماجسػػتنر والػػد توراع فػػي معهػػد التحرنػػر والترجمػػة والصػػحافة، الػػذ   ػػاف تػػد ت سػػس 

ـ، ظهر جنؿ مف باحثي تػارند الصػحافة واإلعػبلـ، حنػل حصػؿ محمػود 0414س ة 
ـ بمو ػػػػوع ع وا ػػػػ  لالصػػػػحافة 0491درجػػػػة الػػػػد توراع عػػػػاـ   جنػػػػ  أبػػػػو الجنػػػػؿ عجػػػػى

ل، وحصػػؿ خجنػػؿ نوسػػؼ صػػابا  0499ال ر سػػنة فػػي مصػػر م ػػذ  شػػ تها حتػػى عػػاـ 
ـ بمو ػػػػوع ع وا ػػػػ  لتػػػػارند الطباعػػػػة فػػػػي الشػػػػرؽ 0499عجػػػػى درجػػػػة الػػػػد توراع عػػػػاـ 

 .  (0)األد ىل

وه ػػػذا ازدهػػػػر  بحػػػػول تػػػػارند الصػػػػحافة م ػػػػذ خمسػػػػن نا  القػػػػرف العشػػػػرنف، 
ـ تحػػػوؿ معهػػػد التحرنػػػر والترجمػػػة والصػػػحافة إلػػػى تسػػػـ 0499وأ ػػػ  فػػػي عػػػاـ  خاصػػػة

-0491الصػػػحافة، نتبػػػا  جنػػػة اؤدا  جامعػػػة القػػػاهرة، ثػػػـ إلػػػى معهػػػد اإلعػػػبلـ عػػػاـ 
ـ،  مػػػػا ت سسػػػػ  عػػػػدة أتسػػػػاـ 0499-0499ـ، ثػػػػـ إلػػػػى  جنػػػػة اإلعػػػػبلـ عػػػػاـ 0490
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هتمػػػاـ ببحػػػول ، واسػػػتمر اال(2)لجصػػػحافة واإلعػػػبلـ فػػػي عػػػدد مػػػف الجامعػػػا  اإلتجنمنػػػة
ف تحػػػوؿ هػػػذا االهتمػػػاـ إلػػػى تراجػػػا وا ػػػ ، فمػػػا الوتػػػ  ظهػػػر   تػػػارند الصػػػحافة، واس
حقػػػوؿ معرفنػػػة ومجػػػاال  بحثنػػػة جدنػػػدة، سػػػوات فػػػي مجػػػاؿ الصػػػحافة   سػػػها، أو فػػػي 
مجػػػػاال  الوسػػػػامؿ اإلعبلمنػػػػة األخػػػػرت مثػػػػؿ اإلذاعػػػػة والتجن زنػػػػوف والعبلتػػػػا  العامػػػػة 

ترو نػػة وصػػحافة اإل تر ػػ  واإلعػػبلـ الجدنػػد واإلعػػبلف، باإل ػػافة إلػػى الصػػحافة اإلل 
وصػػحافة المػػواطف ووسػػامؿ التواصػػؿ االجتمػػاعي، ولنرهػػا مػػف الحقػػوؿ المعرفنػػة التػػي 
فر     سها ب  ؿ تطورا  ت  ولوجنا االتصاؿ، األمر الذ  ا ع س عجػى مجػاال  

 الدراسا  الصح نة واإلعبلمنة.

دنمنػػة التػػي ت تمػػي إلػػى وتػػ تي هػػذع الدراسػػة لترصػػد البحػػول والدراسػػا  األ ا
مجػػاؿ تػػارند الصػػحافة، باعتبػػارع الحقػػؿ األـ لبحػػول الصػػحافة واإلعػػبلـ، وذلػػؾ عجػػى 

 ثبلثة مستونا  رمنسة:

 المستوت المحجي )مصر(. -
 المستوت اإلتجنمي )الم طقة العربنة(. -
 المستوت الدولي. -

ونػػ تي هػػذا فػػي  ػػوت مراجعػػة  قدنػػة لجدراسػػا  الصػػح نة )رسػػامؿ الماجسػػتنر 
د توراع والبحػػػػول الم شػػػػورة فػػػػي الػػػػدورنا  والمػػػػ تمرا  والم ل ػػػػا  العجمنػػػػة(، برنػػػػة والػػػػ

الوتػػوؼ عجػػى التطػػور ال ظػػر  والم هجػػي وال  ػػر  لهػػذع اإلسػػهاما ، ومػػف ثػػـ تعظػػنـ 
جوا   االست ادة مػف هػذا التػرال العجمػي، واسػتخبلص ر نػة مسػتقبجنة لتطػونر بحػول 

البحثػػي ودراسػػة اتجاهػػا  بحػػول تػػارند  وم ل ػػا  تػػارند الصػػحافة، فػػ ف تقنػػنـ التػػرال
الصػػحافة خػػبلؿ السػػ وا  األخنػػرة نسػػاعد بشػػ ؿ  بنػػر فػػي رصػػد اإلشػػ النا  المتعجقػػة 
بتجػػؾ البحػػول، إ ػػافة إلػػى ب ػػات التطجعػػا  المسػػتقبجنة لمثػػؿ هػػذع ال وعنػػة مػػف البحػػول 

 والدراسا ، سوات لجباحل ه ا أو لجباحثنف في هذا المجاؿ البحثي.
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فػػػ ف الم تبػػػة األ ادنمنػػػة المصػػػرنة فػػػي حاجػػػة إلػػػى تقنػػػنـ ومػػػف جا ػػػ   خػػػر 
التػػرال البحثػػي ودراسػػة االتجاهػػا  الحدنثػػة فػػي مجػػاؿ بحػػول تػػارند الصػػحافة،  تنجػػة 
لظهور مجاال  بحثنة  ثنرة ومت وعة، وعزوؼ البعض مػف البػاحثنف عػف اتتحػاـ هػذا 

لػػـ ترػػدرس  المجػػاؿ، رلػػـ أف ه ػػاؾ ال ثنػػر مػػف المو ػػوعا  الصػػح نة التارنخنػػة التػػي
 بعد، سوات في تارند الصحافة المصرنة أو في تارند الصحافة العربنة.

فػي المسػتوت  -وعجػى وجػ  التحدنػد -ومف ثـ ت حصر أهمنػة الدراسػة الحالنػة
 البحثي/ األ ادنمي مف حنل:

رصػػػد بحػػػػول ودراسػػػػا  الماجسػػػػتنر والػػػد توراع والبحػػػػول الم شػػػػورة فػػػػي  -
الػػدورنا  والمػػ تمرا  والم ل ػػا  العجمنػػة التػػي ت اولػػ  تػػارند الصػػحافة، 
تجنمًنػػا ودولًنػػا، مػػف حنػػل الجوا ػػ  الم هجنػػة وال ظرنػػة ومجػػاال   محجًنػػا واس

 االهتماـ البحثي. 
الم ػػػاه  االجتهػػػاد فػػػي تطػػػونر بحػػػول تػػػارند الصػػػحافة، عجػػػى مسػػػتوت  -

 واألدوا  ومجتما البحل وال ترا  الزم نة.
مسػػػػػاعدة البػػػػػاحثنف عجػػػػػى إجػػػػػرات الجدنػػػػػد فػػػػػي مجػػػػػاؿ دراسػػػػػا  تػػػػػارند  -

الصحافة، مف خبلؿ ل   اال تبػاع إلػى المو ػوعا  التػي لػـ نػتـ ت اولهػا 
 مف تبؿ، عبر إعداد أج دة بحثنة مقترحة في هذا الش ف.
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 ( مفاهيس الدراسة1-1)

 لدراسة الصحفية التاريخية ( مف وس  ا1-1-1)

ثمة ملموعة ما الميايير التوي يمنوا موا خةل وا تحديود مف ووس  الدراسوة 
 الصحفية التاريخية ، وذلل علق النحو التالي:

 تت اوؿ فترة زم نة محددة ومبررة عجمًنا، لها بدانة و هانة وا حتنف. هي دراسة ( 0)

وأساسػػي، حتػػى ال نحػػدل تػػداخؿ ( تعتمػػد عجػػى الصػػحؼ  مصػػدر تػػارنخي رمػػنس 2)
بنف دراسا  تارند الصحافة ودراسا  التارند العاـ، حنل إف ه اؾ دراسػا  فػي 
التارند العاـ استعا   بالصػحؼ  مصػدر لثػا و ل، وهػي ه ػا ال تخػص مو ػوع 
دراسػػت ا، بن مػػا تهػػتـ الدراسػػة الحالنػػة بدراسػػا  التػػارند العػػاـ التػػي ع نػػ  بدراسػػة 

   عجى الصحؼ  مصدر رمنس.ال شاط الصح ي واعتمد

المػػػ ه  التػػػارنخي  مػػػ ه  رمػػػنس فػػػي الدراسػػػة، تػػػامـ عجػػػى ال قػػػد التػػػارنخي،  تتبػػػا( 1)
ف  ػػاف نم ػػف لهػػا أف  باإل ػػافة إلػػى أداة التحجنػػؿ التػػارنخي لصػػحؼ الدراسػػة، واس

 تستخدـ م اه  وأدوا  أخرت. 

تػػػػ رند ( تت ػػػػمف مجػػػػااًل واحػػػػًدا أو أ ثػػػػر مػػػػف بػػػػنف عػػػػدة مجػػػػاال  أساسػػػػنة م هػػػػا: 9)
 -مسػػنرة الصػػحافة وتطورهػػا -تػػ رند لصػػح ي أو لمجموعػػة صػػح ننف -الصػػحؼ

تػػارند ال  ػػوف  -م اتشػػة موتػػؼ الصػػحؼ واتجاهاتهػػا مػػف ت ػػنة أو ت ػػانا معن ػػة
 م اتشة إش النا  تتعجؽ ببحول تارند الصحافة.  -الصح نة

ال سػػػوؼ ت ػػػـ 9) ( أف ت ػػػوف الدراسػػػة دراسػػػة تارنخنػػػة فػػػي وتػػػ  إعػػػدادها و شػػػرها، واس
 الدراسة الحالنة  ؿ الدراسا  السابقة التي أرجرن  في مجاؿ الصحافة. 

  



  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

03 
 

 

 

 ( مرنلة الدراسة1-3)

إذا  ػػاف ه ػػاؾ ات ػػاؽ عجػػى أهمنػػة دراسػػا  تػػارند الصػػحافة، باعتبػػارع نع ػػس 
جا ًبػػػا مهًمػػػا مػػػف التػػػارند السناسػػػي واالتتصػػػاد  والثقػػػافي واالجتمػػػاعي لجػػػوطف، ف  ػػػ  

ؿ عجػػى الدراسػػا  الصػػح نة واإلعبلمنػػة، م ػػذ زمػػف األمػػر الػػذ  ا ع ػػس بطبنعػػة الحػػا
بعند، حنل اهتـ البعض مف الباحثنف في مرحجتػي الماجسػتنر والػد توراع بهػذا المجػاؿ 
البحثػػي، وبػػاألخص الدراسػػا  األولػػى فػػي مجػػاؿ الصػػحافة واإلعػػبلـ، باإل ػػافة إلػػى 

لصػحافة عدد مف البحول والدراسا  التي  شرتها الدورنا  العجمنػة المتخصصػة فػي ا
 واإلعبلـ و اتشتها الم تمرا  وال دوا  العجمنة. 

ه ػػػا تبػػػرز الحاجػػػة إلػػػى رصػػػد بحػػػول ودراسػػػا  تػػػارند الصػػػحافة، والمقار ػػػة 
بن هػػا، وتصػػ نؼ مو ػػوعاتها، وتحجنػػؿ م اهجهػػا وأدواتهػػا، مػػا نرسػػاعد البػػاحثنف عجػػى 
ت إجػرات دراسػا  جدنػدة تخػتص بهػذا المجػاؿ البحثػػي، ومػف جا ػ   خػر ف  ػ  فػي  ػػو 

البحول والدراسا  التي ت اول  ذلؾ المجاؿ، نم ف ب ات ر نة مستقبجنة لبحػول تػارند 
الصػػػحافة المصػػػرنة، تقػػػدـ دراسػػػا  جدنػػػدة، بمػػػا نمثػػػؿ إ ػػػافة عجمنػػػة حقنقنػػػة لجم تبػػػة 

 األ ادنمنة المصرنة.

 ( اإلقار النظري1-4)

ا لمو ػوع باعتبارها إطاًرا  ظرًنا م اسػبً   النظرية النقدية تعتمد الدراسة عجى 
البحػػػػػل، الػػػػػذ  نتعجػػػػػؽ عجػػػػػى  حػػػػػو رمػػػػػنس برصػػػػػد وتحجنػػػػػؿ اتجاهػػػػػا  بحػػػػػول تػػػػػارند 
الصػػحافة، فهػػي تت ػػمف  قػػًدا لو ػػا تػػامـ برػػرض التحسػػنف والتطػػونر والتجدنػػد، مػػف 
خػػبلؿ تقػػدنـ اتتراحػػا  وتصػػورا  عمجنػػة لمسػػتقبؿ بحػػول تػػارند الصػػحافة المصػػرنة، 

: مبػدأ (1)مػف المبػادو والم ػاهنـ م هػاالسنما وأف ال ظرنة ال قدنة تعتمد عجػى مجموعػة 
الت امؿ بنف العجـو االجتماعنة واإل سػا نة، مػا نسػم  بدراسػة الظػاهرة مو ػوع البحػل 
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بعنػػًدا عػػػف الت تنػػ  والتجػػػز ت، ومػػف ثػػػـ تج ػػ  محدودنػػػة المعرفػػة  مبػػػدأ الجدلنػػة مػػػف 
العبلتػا  خبلؿ إعطات مساحة لت ثنر العوامؿ الثقافنة عجػى التػارند والمجتمػا وتحجنػؿ 

 بنف العوامؿ واألبعاد المختج ة، االتتصادنة واالجتماعنة والثقافنة، داخؿ المجتما.

 ( أهداف الدراسة1-5)

تسػػعى هػػذع الدراسػػة إلػػى تحجنػػؿ التػػرال البحثػػي فػػي مجػػاؿ تػػارند الصػػحافة، 
عجػػػػػى المسػػػػػتوت المصػػػػػر  والعربػػػػػي والػػػػػدولي، مػػػػػف حنػػػػػل رصػػػػػد بحػػػػػول الماجسػػػػػتنر 

الػػدورنا  والمػػ تمرا  والم ل ػػا  العجمنػػة التػػي ت اولػػ  مجػػاؿ تػػارند والػػد توراع وبحػػول 
 الصحافة، ما نساعد عجى و ا ر نة مستقبجنة لتطونر تجؾ ال وعنة مف البحول.

 ومف ثـ ف    في  وت مراجعة تجؾ البحول والدراسا  مراجعة  قدنة نتـ:

رنػػ  ال شػؼ عػػف المبلمػ  العامػػة لرسػامؿ الماجسػػتنر والػد توراع التػػي أرج -
عػػػػػف تػػػػػارند الصػػػػػحافة فػػػػػي عػػػػػدد مػػػػػف الجامعػػػػػا  المصػػػػػرنة والعربنػػػػػة 

 واألج بنة.
ال شػػؼ عػػف المبلمػػ  العامػػة لجبحػػول الم شػػورة فػػي عػػدد مػػف الػػدورنا   -

 والم تمرا  والم ل ا  العجمنة، المصرنة والعربنة واألج بنة.
ال شؼ عػف الم ػاه  واألدوا  البحثنػة الم اسػبة لهػذا ال ػوع مػف البحػول  -

  حو تطونرها.والسعي 
إعػػػداد أج ػػػدة بحثنػػػة مقترحػػػة أمػػػاـ البػػػاحثنف تخػػػتص ببحػػػول ودراسػػػا   -

 تارند الصحافة.
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 ( تساؤطت الدراسة1-6)

 ت تي التسا ال  لتع س أهداؼ الدراسة، وذلؾ عجى ال حو التالي:

 ما البحول والدراسا  التي ت اول  مجاؿ تارند الصحافة المصرنة؟ -
 الدراسا ؟ما مجاؿ اهتماـ تجؾ البحول و  -
 ما المستوت األ ادنمي لتجؾ البحول والدراسا ؟ -
 ما الم اه  واألدوا  البحثنة التي استخدمتها تجؾ البحول؟ -
 ما مدت اهتماـ الجامعا  المصرنة بدراسا  تارند الصحافة؟ -
إلػػػػػى أ  حػػػػػد تػػػػػ ثر  دراسػػػػػا  تػػػػػارند الصػػػػػحافة فػػػػػي مصػػػػػر بػػػػػالبحول  -

 والدراسا  العربنة واألج بنة؟
تقػػػدنـ ر نػػػة مسػػػتقبجنة لبحػػػول ودراسػػػا  تػػػارند الصػػػحافة  نػػػؼ نم ػػػف  -

 المصرنة؟

 ( نوع الدراسة1-7)

 نم ف تحدند  وع الدراسة الحالنة عجى أ ثر مف مستوت:

، حنػػل إ هػػا تسػػعى إلػػى است شػػاؼ دراسووة استنرووافيةالمسػػتوت األوؿ: هػػي 
البحػػػول المصػػػرنة والعربنػػػة واألج بنػػػة فػػػي مجػػػاؿ تػػػارند الصػػػحافة، مػػػف خػػػبلؿ رصػػػد 
رسػػامؿ الماجسػػتنر والػػد توراع و ػػذا البحػػول الم شػػورة فػػي الػػدورنا  والم ل ػػا  العجمنػػة 

 والبحول المقدمة في الم تمرا  العجمنة.

الدراسات الوصفية التحليليوة المستوت الثا ي: ت تمي هذع الدراسة إلى  وعنػة 
تصػػؼ وتحجػػؿ وتقػػارف بػػنف تجػػؾ البحػػول والدراسػػا  بع ػػها بعً ػػا، ، حنػػل المقارنووة

بهػػدؼ الخػػروؤ بػػر ت عامػػة وتعمنمػػا ، ت شػػؼ عػػف الجوا ػػ  المتشػػابهة والمتقاربػػة، 
  ما ترصد أنً ا الجوا   المختج ة.
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 ( المناهج المستخدمة 1-8)

، الػػػػذ  نرعػػػػد مػػػػف أ ثػػػػر الم ػػػػاه  شػػػػنوًعا موووون ج المسوووو تسػػػػتخدـ الدراسػػػػة 
بنا ػػػا  واسػػػتخداًما فػػػي البحػػػول والدراسػػػا  اإلعبلمنػػػة، السػػػنما وأ ػػػ  ن نػػػد فػػػي جمػػػا ال

، حنػل (9)واستخداـ العدند مف األسالن  والمعػامبل  اإلحصػامنة لتحجنػؿ هػذع البنا ػا 
ن ند ا م ه  المس ، بشقن  الوصػ ي والتحجنجػي، فػي إعػداد الدراسػة الحالنػة، مػف حنػل 
وصػػؼ وتوثنػػؽ  افػػة بحػػول الماجسػػتنر والػػد توراع المتعجقػػة بتػػارند الصػػحافة التػػي تػػـ 

نا  المصرنة والعربنة واألج بنة، باإل افة إلى مس  بحػول إجازتها في عدد مف ال ج
تػػارند الصػػحافة التػػي  رشػػر  فػػي عػػدد مػػف الػػدورنا  والم ل ػػا  والمػػ تمرا  العجمنػػة، 
تجنمًنػػػا ودولًنػػػا، وفػػػي مرحجػػػة تالنػػػة ف  ػػػ  نسػػػاعد ا فػػػي ت سػػػنر الو ػػػا الػػػراهف  محجًنػػػا واس

 واست تاؤ الت سنرا  الم اسبة. 

الػذ  نسػاعد عجػى إجػرات وعقػد  المون ج المقواراوتعتمد الدراسػة أنً ػا عجػى 
المقار ػػا  بػػنف هػػذع البحػػول والدراسػػا  بع ػػها بعً ػػا، ومػػف ثػػـ الوتػػوؼ عجػػى أوجػػ  

 التشاب  وأوج  االختبلؼ فنما بن ها.

، الػذ  نشػنر إلػى إجػرات تحليوع المسوتوى الثواني مون ج ما تستخدـ الدراسػة 
)بحػػػػػػول الماجسػػػػػػتنر  / األ ادنمنػػػػػةة  قدنػػػػػػة لجرسػػػػػامؿ العجمنػػػػػػةمراجعػػػػػة عجمنػػػػػػة وتػػػػػرات

والػػػػد توراع( والبحػػػػول الم شػػػػورة فػػػػي دورنػػػػا  ومػػػػ تمرا  وم ل ػػػػا  عجمنػػػػة، الخاصػػػػة 
بمجػػاؿ تػػارند الصػػحافة، برنػػة الوتػػوؼ عجػػى االتجاهػػا  والمو ػػوعا  التػػي ت اولتهػػا 

جمي، ومػف جا ػ  تجؾ البحول، ما نساعد عجى تقننـ ذلؾ الترا ـ المعرفي والرصند الع
 خر تقدنـ ر نة مستقبجنة تبرز االحتناجا  الجدندة في مجػاؿ هػذا ال ػوع مػف البحػول 
والدراسا ، ونرساهـ بدورع في ت منة وتطونر البحل العجمي في مجاؿ تػارند الصػحافة 

   حد حقوؿ البحل الصح ي واإلعبلمي. 
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 ( أدا  لمع البيانات1-9)

، بشػ ؿ نرتػن  اسػتخداـ التحجنػؿ المضموا استمار  تحليعتعتمد الدراسة عجى 
ال مػػػي والتحجنػػػؿ ال ن ػػػي لجبنا ػػػا  الػػػواردة فػػػي رسػػػامؿ الماجسػػػتنر والػػػد توراع والبحػػػول 
المصػػػرنة والعربنػػػة واألج بنػػػة مو ػػػوع الدراسػػػة والبحػػػل، حنػػػل نتسػػػـ أسػػػجو  تحجنػػػؿ 
الم موف بالمو وعنة وال منة، بشػ ؿ نسػاعد عجػى تجخػنص ال تػام  وعر ػها بشػ ؿ 

ز ومح ػػـ، إ ػػافة إلػػى إم ا نػػة عقػػد المقار ػػا  بػػنف البحػػول المختج ػػة واسػػتخداـ مػػوج
 .  (9)المعامبل  اإلحصامنة البسنطة واألولنة التي تساعد في عمجنة التحجنؿ والت سنر

وتػػػػػد ت ػػػػػم   اسػػػػػتمارة تحجنػػػػػؿ الم ػػػػػموف مجموعػػػػػة مػػػػػف ال مػػػػػا  الرمنسػػػػػة 
المسػتوت األ ػادنمي  -البحػل ع واف -وال رعنة، وذلؾ عجى ال حو التالي: اسـ الباحل

الم سسػة  -م لػؼ عجمػي( -بحل فػي مػ تمر -بحل في دورنة -د توراع -)ماجستنر
لػػـ  -المػػدخؿ/ اإلطػػار ال ظػػر  )اسػػتخدـ -تسػػـ( - جنػػة/ معهػػد -األ ادنمنػػة )جامعػػة

أداة/  - ػوع الدراسػة -لػـ نسػتخدـ( -المػ ه / الم ػاه  المسػتخدمة )اسػتخدـ -نستخدـ(
 -مجػػاؿ الدراسػػة )صػػح نوف -العن ػػة الزم نػػة -مجتمػػا البحػػل - أدوا  جمػػا البنا ػػا
 -أبػػػرز  تػػػام  الدراسػػػة -إشػػػ النا ( -أ ثػػػر مػػػف مجػػػاؿ -ت ػػػانا -صػػػحؼ وصػػػحافة

ش النا  تثنرها الدراسة.  ت انا واس

 ( ملتمع وعينة الدراسة1-11)

نسػػػتخدـ الباحػػػل أسػػػجو  الحصػػػر الشػػػامؿ لجبحػػػول التػػػي ت اولػػػ  مو ػػػػوع 
 مؿ البحول ال ما  الخمس التالنة: تارند الصحافة، حنل تش

 رسامؿ الماجستنر. -
 رسامؿ الد توراع.  -
 بحول م شورة في دورنا  عجمنة. -



  

ــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

09 
 

 

 

 بحول مرقدمة في م تمرا  عجمنة. -
 بحول م شورة في م ل ا  عجمنة. -

 ( اليينة الزمنية )الملاع الزمني(1-11)

مػف بدانػة تت اوؿ الدراسة بحول تارند الصحافة خػبلؿ ال تػرة الزم نػة الممتػدة 
ـ، أ  سػػػ وا  العقػػػد األوؿ مػػػف القػػػرف الحػػػاد  2109ـ إلػػػى  هانػػػة سػػػ ة 2111سػػػ ة 

والعشػػرنف وألجػػ  سػػ وا  العقػػد الثػػا ي م ػػ ، حنػػل نسػػم  ذلػػؾ االمتػػداد الزم ػػي، الػػذ  
نمتد ل حو سبا عشرة س ة، بتوافر تدر معقػوؿ مػف بحػول ودراسػا  تػارند الصػحافة، 

الي إم ا نػػة إخ ػػاعها لجدراسػػة والبحػػل والتحجنػػؿ، المصػػرنة والعربنػػة واألج بنػػة، وبالتػػ
 والخروؤ بر نة عامة التجاهاتها األساسنة.

 ( المصادر1-11)

أجػػػرت الباحػػػل حصػػػًرا شػػػامبًل لجبحػػػول المصػػػرنة المتعجقػػػة بتػػػارند الصػػػحافة 
 ـ( عجى ال حو التالي: 2109-2111خبلؿ ال ترة الزم نة )

هػػا فػػي مجػػاؿ بحػػول تػػارند رسػػامؿ الماجسػػتنر والػػد توراع التػػي تػػـ إجازت -
 الصحافة ب جنة اإلعبلـ جامعة القاهرة.

رسػػامؿ الماجسػػتنر والػػد توراع التػػي تػػـ إجازتهػػا فػػي مجػػاؿ بحػػول تػػارند  -
 الصحافة ب تساـ التارند ب جنا  اؤدا  بالجامعا  المصرنة. 

رسػػامؿ الماجسػػتنر والػػد توراع التػػي تػػـ إجازتهػػا فػػي مجػػاؿ بحػػول تػػارند  -
 الصحافة ب تساـ الجرة العربنة ب جنا  اؤدا  بالجامعا  المصرنة. 

مسػػػ  عػػػدد مػػػف الػػػدورنا  العجمنػػػة المتخصصػػػة والمرح  مػػػة خػػػبلؿ ال تػػػرة  -
 ـ(، وهي: 2111-2109)

 )ـ جامعة القاهرة.تصدرها  جنة اإلعبل -)المججة المصرنة لبحول اإلعبلـ 
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 )تصػػػػدرها  جنػػػػة اإلعػػػػبلـ جامعػػػػة  -)المججػػػػة المصػػػػرنة لبحػػػػول الػػػػرأ  العػػػػاـ
 القاهرة.

 )نصػػػدرها تسػػػـ الصػػػحافة ب جنػػػة اإلعػػػبلـ جامعػػػة  -)مججػػػة بحػػػول الصػػػحافة
 القاهرة.

  ما توفر  أماـ الباحل بعض بحول تػارند الصػحافة التػي أرجرنػ  بجامعػة 
تصػػػػدرها  جنػػػػة اإلعػػػػبلـ  -بلمنػػػػة(األزهػػػػر، أو  شػػػػرتها )مججػػػػة البحػػػػول اإلع

 جامعة األزهر. 

 وتد است اد الباحل في جما المادة العجمنة مف  ؿ مف:

 .الم تبة المر زنة بجامعة القاهرة 
 .م تبة  جنة اإلعبلـ بجامعة القاهرة 
 .م تبة المعهد الدولي العالي لئلعبلـ بالشروؽ 
 مصػػػػػػػرنةل، الم تبػػػػػػػة الرتمنػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة بػػػػػػػػ لاتحػػػػػػػاد م تبػػػػػػػا  الجامعػػػػػػػا  ال

(www.eulc.edu.eg الػػػػػػػذ  ن ػػػػػػػـ م تبػػػػػػػة إل ترو نػػػػػػػة  ػػػػػػػخمة مػػػػػػػف ،)
 مجخصا  الرسامؿ والبحول والدراسا  والم ل ا . 

 ( ،الم تبة الرتمنة الخاصة بػ لب ؾ المعرفة المصر لEgyptian Knowledge 
Bank: www.ekb.eg ، الذ  ن ـ  صوًصا  امجة مػف البحػول والدراسػا ،)

 العربنة واألج بنة.
 م تبػػػػة الرتمنػػػػة الخاصػػػػة بػػػػػ لدار الم ظومػػػػةل، ال(www.mandumah.com ،)

وهي تاعدة بنا ػا  عربنػة مرتاحػة عجػى شػب ة )اإل تر ػ (، وت ػـ ال ثنػر مػف 
 البحول والدراسا  العربنة. 

  بعػػض الػػروابط اإلل ترو نػػة التػػي تحتػػو  بحوثًػػا ودراسػػا  أج بنػػة فػػي مجػػاؿ
 الصحافة واإلعبلـ، م ها: 
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 (.www.scholar.google.com.egموتا ) -
 (.First Mondayبعض المواتا األج بنة مثؿ: موتا ) -

 وتد استخدـ الباحل ع د البحل المصطجحا  التالنة:

دراسػػػا  تػػػارند  -بحػػػول تػػػارند الصػػحافة -بالجرػػة العربنػػػة: تػػػارند الصػػحافة
 الصحافة

 Press History- Journalism History- Historyبالجرة اإل ججنزنة: 
of Press-History of Journalism                 

 ( عينة الدراسة1-13)

اسػػتخدـ الباحػػل أسػػجو  الحصػػر الشػػامؿ لجبحػػول والدراسػػا  المصػػرنة التػػي 
ل ت اولػػػػػ  تػػػػػارند الصػػػػػحافة، سػػػػػوات رسػػػػػامؿ الماجسػػػػػتنر أو الػػػػػد توراع أو البحػػػػػو 

الم شورة في دورنا  عجمنة مرح  مة، أو البحػول المرقدمػة فػي المػ تمرا  العجمنػة، 
 إلى جا   البحول الم شورة في بعض الم ل ا .

بن ما اعتمد الباحػل عجػى أسػجو  العن ػة العمدنػة فػي اختنػار  مػاذؤ لجبحػول 
نم ػف والدراسا  العربنػة واألج بنػة التػي ت اولػ  مجػاؿ تػارند الصػحافة، وبالتػالي 

االست ادة م ها في تقدنـ ر نة عامة لبحول تارند الصػحافة، إلػى جا ػ  صػنالة 
 ر نة مستقبجنة لتطونر تجؾ ال وعنة مف البحول.

( رسػػالة وبحثًػػا وم لً ػػا عجمًنػػا، حسػػبما أرتػػن  لجباحػػل، 091وشػػمج  العن ػػة اإلجمالنػػة )
  ما نو   الجدوؿ التالي:

  

http://www.scholar.google.com.eg/
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 (1لدوع )

 تاريخ الصحافة التي اعتمدت علي ا الدراسةيوض  عينة بحوث ودراسات 
 

 العيىت

 البحوث والذراساث 
 إجمالي

 أجىبيت عربيت مصريت

 % ك % ك % ك % ك

 %11.22 12 %2.33 2 %8.38 1 %32.16 83 رسالت ماجستير

 %21.45 12 %22.56 3 %2.12 8 %11.23 21 رسالت دكتوراي

دراست مىشورة 

في دورياث 

 علميت 

4 22.16% 14 32.12% 16 21.42% 38 13.31% 

دراست مىشورة 

في مؤلفاث 

 علميت

 %3.31 22 %11.31 21 %5 صفر 1.38% 8

دراست مقذمت 

في مؤتمراث 

 علميت

 %8.21 3 %2.33 8 %2.12 8 %5 صفر

 %255 245 %255 28 %255 22 %255 31 المجموع

 

  



  

ــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

12 
 

 

 

 ( نتائج تحليع بحوث تاريخ الصحافة ) راء  نقدية( 1)

 ألند  الموضوعات والقضايا البحثية )تصنيف موضوعي( (1-1)

ت وعػػػػػ  بحػػػػػول تػػػػػارند الصػػػػػحافة حسػػػػػ  مو ػػػػػوعاتها والق ػػػػػانا البحثنػػػػػة التػػػػػي 
ـ، وفًقػػػا لعػػػدة مجػػػاال ، 2109ـ و2111ت اولتهػػػا، خػػػبلؿ ال تػػػرة الواتعػػػة بػػػنف سػػػ تي 

ر حنل ات ق  الدراسا  المصػرنة والعربنػة واألج بنػة بشػ ؿ عػاـ فػي االهتمػاـ بالمحػاو 
 والمجاال  التالنة: 

 أواًل: بحول دراسة الشخصنا  الصح نة. -

 ثا ًنا: بحول دراسة مسنرة الصحافة وتارند الصحؼ. -

 ثالثًا: بحول دراسة موتؼ الصحؼ واتجاهاتها مف ت انا المجتما. -

 رابًعا: بحول في تارند الصحافة و دا  الجرة. -

 خامًسا: بحول إش النا  تارند الصحافة.  -

 ل في تارند ال  وف الصح نة.سادًسا: بحو  -

 سابًعا: بحول جمع  بنف أ ثر مف مجاؿ بحثي.  -

ما األخذ في االعتبار أف ه اؾ عدًدا مػف بحػول التػارند العػاـ التػي ت اولػ  
تػػارند الصػػحافة، سػػوات بشػػ ؿ مباشػػر ظهػػر فػػي ع ػػواف الدراسػػة، أو بشػػ ؿ لنػػر 

إدماجهػػػػا فػػػػي  مباشػػػػر فػػػػي إطػػػػار دراسػػػػة التطػػػػور الثقػػػػافي واالجتمػػػػاعي، وتػػػػد تػػػػـ
 المحاور السابقة. 
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(1لدوع )  
 يوض  توزيع بحوث ودراسات تاريخ الصحافة وفًقا للملاع البحثي

المجال/ الموضوع 

 البحثي

 البحوث والذراساث 
 إجمالي

 أجىبيت عربيت مصريت

 % ك % ك % ك % ك

 %6.12 23 %22.81 3 %4.14 1 %6.34 3 شخصياث صحفيت

 %84.52 38 %86.31 12 %12.12 12 %14.12 24 مسيرة الصحافت
موقف واتجاهاث 

الصحف وحو قضايا 

 المجتمع

13 12.68% 21 12.32% 23 85.23% 21 82.43% 

تاريخ الصحافت 

 وآداب اللغت
4 22.16% 4 21.41% 1 8.44% 23 6.12% 

 %1.22 4 %6.18 2 %5 صفر %8.11 1 إشكالياث

 %1.82 1 %2.33 8 %2.32 2 %5 صفر الفىون الصحفيت

 %25.65 3 %3.12 1 أكثر مه مجال بحثي
ص

 %2.33 25 %5 فر

 %255 245 %255 28 %255 22 %255 31 المجموع

 

 (1رنع )
 يوض  التصنيف الموضوعي لبحوث ودراسات تاريخ الصحافة
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اهػػتـ الػػػبعض مػػف البػػػاحثنف، مػػف مجػػػاال  بحثنػػػة  المسوووتوى المصوووريعجػػى  

مختج ػػة ت وعػػ  بشػػ ؿ أساسػػي بػػنف الصػػحافة والتػػارند، بدراسػػة عػػدد مػػف الشخصػػنا  
بػػراز موت هػػا مػػف بعػػض ت ػػانا المجتمػػا، التػػي  الصػػح نة وتحجنػػؿ  تاباتهػػا الصػػح نة واس
ت وعػػ  بػػدورها بػػنف ت ػػانا سناسػػنة وأخػػرت اتتصػػادنة وثالثػػة اجتماعنػػة، حنػػل ظهػػر  

دراسػػا ، هػػي دراسػػة:  ػػرمنف عبػػد السػػبلـ لتطػػور ت ػػانا المجتمػػا المصػػر  فػػي  سػػ 
، ت اول  السنرة الذاتنة ألحمػد بهػات (6)مقاال  أحمد بهات الدنف: دراسة تحجنجنة مقار ةل

الػػدنف وأبػػػرز الق ػػانا واألحػػػدال التػػي عاصػػػرها فػػي المجتمػػػا، وتطػػور معالجػػػة بهػػػات 
فبرانػػػػر  22ـ حتػػػػى 0492نولنػػػػو  21مػػػػف الػػػػدنف لجق ػػػػانا المجتمعنػػػػة خػػػػبلؿ ال تػػػػرة 

ـ، وتوصػػػج  الدراسػػػة إلػػػى أف لأج ػػػدةل أولونػػػا  اهتمامػػػا  أحمػػػد بهػػػات الػػػدنف 0441
بق ػػػػانا المجتمػػػػا المصػػػػر  تػػػػد اتسػػػػم  بػػػػالت وع والشػػػػموؿ حنػػػػل شػػػػمج  العدنػػػػد مػػػػف 
المجاال  السناسنة واالتتصادنة واالجتماعنة والثقافنة واإلعبلمنػة،  مػا شػمج  العدنػد 

 نا المهمة المتعجقة بالمجتما المصر .مف الق ا

دراسػػػػة:  جػػػػوت  امػػػػؿ لموتػػػػؼ الصػػػػح ي أبػػػػو الخنػػػػر  جنػػػػ  مػػػػف الق ػػػػانا 
وحتػػى  هانػػة أزمػػة مػػارس  0492نولنػػو  21السناسػػنة المثػػارة فػػي ال تػػرة مػػف تنػػاـ ثػػورة 

، التػػػي ت اولػػػ  مسػػػنرة الصػػػح ي أبػػػو الخنػػػر  جنػػػ  الػػػذ  نرعػػػد واحػػػًدا ممػػػف (9)ل0499
ـ بما  شػرع فػي صػحن ة )الجمهػور المصػر ( مػف أف ػار 0492نولنو  21مهدوا لثورة 

 ػػد المج نػػة واالسػػتعمار واإلتطػػاع، و ػػاف نػػدعـ  ػػؿ مػػا نصػػدر عػػف ح ومػػا  الثػػورة 
جبهػة التػي تػرت أف حر ػة مف إجراتا  وتوا نف، إال أ   فػي أزمػة مػارس ا  ػـ إلػى ال

نولنػو تػد تامػػ  بػدورها فػي الق ػػات عجػى المج نػػة وتطهنػر الػببلد مػػف ال سػاد السناسػػي 
واالجتمػػػػػاعي وأف عجػػػػػى الجػػػػػنش أف نعػػػػػود إلػػػػػى ث  اتػػػػػ ، وتتػػػػػولى الح ػػػػػـ وزارة مد نػػػػػة 
دنمقراطنػة نختارهػػا الشػػع  عػػف طرنػػؽ اال تخابػػا ،  مػػا أنػػد حرنػػة الصػػحافة، مػػا أدت 
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 متػػػ  بػػتهـ مختج ػػػة، ربمػػػا فػػػي خطػػوة إلسػػػ ا  أصػػػوا  الصػػػح ننف إلػػى اعتقالػػػ  ومحا
 وتحونجهـ إلى أبواؽ لجتبرنر والت نند.

دراسػػة:  جػػوت إبػػراهنـ لالخطػػا  الصػػح ي لج اتػػ  محمػػد حسػػ نف هن ػػؿ فػػي 
مجػػػػاؿ عبلتػػػػا  مصػػػػر الدولنػػػػة فػػػػي جرنػػػػدة األهػػػػراـ ومججػػػػة وجهػػػػا   ظػػػػر: دراسػػػػة 

تحجنجنػػػة مقار ػػػة عجػػػى عن ػػػة ممثجػػػة لمقػػػاال  ، وفنهػػػا أجػػػر  الباحثػػػة دراسػػػة (8)تحجنجنػػػةل
محمػػػػد حسػػػػ نف هن ػػػػؿ حػػػػوؿ ت ػػػػانا )الوحػػػػدة بػػػػنف مصػػػػر وسػػػػورنا، حػػػػر  السػػػػونس 

ـ، العبلتػػػا  العربنػػػة السػػػوفنتنة(، التػػػي  شػػػر  بجرنػػػدة 0469ـ، حػػػر  نو نػػػو 0496
ـ ومقاالتػ  التػي  رشػر  فػي مججػة وجهػا  0499ـ حتػى 0499األهراـ في ال ترة مف 

مقػاؿ، وتوصػج  الدراسػة إلػى  91ـ وتوامهػا 2111ـ حتػى 0444  ظر في ال ترة مف
أف أسجو  هن ػؿ اتسػـ باالسػتطراد والتطونػؿ فػي عػرض المو ػوع، ون ثػر هن ػؿ مػف 
ذ ر   س  في الحدنل عػف أ  مو ػوع ونجعػؿ مػف   سػ  محػوًرا لجحػدنل،  مػا تمنػز 

ف بدتػػػة أسػػػجوب  بالمقػػػدما  األدبنػػػة لمقاالتػػػ  والقػػػدرة عجػػػى وصػػػؼ األشػػػخاص واألمػػػا 
وا ل تػرة مػف أهػـ ال تػرا  خػلن عؾ في الحدل ذات ، ومف ثـ نرعد هن ؿ مف أهـ مػف أر  

الزم نة التي مػر بهػا العػالـ العربػي، وعجػى الػرلـ مػف أف هن ػؿ شخصػنة أحاطػ  بهػا 
عبلمػػػا  االسػػػت هاـ ومػػػازاؿ لػػػ  أ صػػػار وخصػػػػـو فجػػػـ تعػػػرؼ مصػػػر طػػػواؿ تارنخهػػػػا 

ة بهػذا القػدر الػذ  اتتػر  فنػ  مػف الػرمنس الصح ي  ات  اتتػر  مػف السػجطة السناسػن
 جماؿ عبد ال اصر. 

دراسػػػػػة: أمنػػػػػرة السػػػػػعند لدور جمػػػػػاؿ الػػػػػدنف األفرػػػػػا ي فػػػػػي الحر ػػػػػة الوط نػػػػػة 
، ت اولػػػػ  شخصػػػػنة جمػػػػػاؿ الػػػػدنف األفرػػػػا ي وبر امجػػػػػ  (4)ل0849-0891المصػػػػرنة 

اإلصبلحي وأو اع مصػر فػي عهػد إسػماعنؿ المهنػ ة لتقبػؿ ف ػرع، ودورع فػي الحر ػة 
لوط نة المصرنة، وأثر األفرا ي وتبلمنذع عجى الحر ة الوط نة،  مػا ت اولػ  مدرسػت  ا

ال ظامنػػة ولنػػر ال ظامنػػة ثػػـ أثػػرع المباشػػر فػػي الحر ػػة الوط نػػة مػػف دخولػػ  الماسػػو نة، 
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وأثػػر مقاالتػػ  فػػي تشػػ نؿ الػػوعي الػػوط ي ع ػػد المصػػرننف وت سػػنس الحنػػاة الحزبنػػة فػػي 
لحػػز  الػػوط ي الحػػر ثػػـ تػػ ثنرع فػػي الصػػحافة مصػػر واس شػػات أوؿ حػػز  سناسػػي هػػو ا

ودور صػػحؼ عبػػد ان ال ػػدنـ الثبلثػػة )الت  نػػ  والتب نػػ ( و)الطػػامؼ( و)األسػػتاذ( فػػي 
 الحر ة الوط نة.

االجتمػػػػاعي  -دراسػػػػة:  شػػػػوة عبػػػػد القػػػػادر لعامجػػػػة أباظػػػػة الػػػػدور االتتصػػػػاد 
(: دراسػػػػػة فػػػػػي دور العػػػػػامبل  المصػػػػػرنة فػػػػػي المجتمػػػػػا 0491-0840والسناسػػػػػي )

ـ، 0492ـ إلػػػػى 0840، ت اولػػػػ  العامجػػػػة األباظنػػػػة، خػػػػبلؿ ال تػػػػرة مػػػػف (01)المصػػػػر ل
باعتبارهػػػػا إحػػػػدت العػػػػامبل  المصػػػػرنة التػػػػي اسػػػػتطاع  أف تحقػػػػؽ م ا ػػػػة  بنػػػػرة فػػػػي 
المجتمػػػا المصػػػػر  وتامػػػػ  بػػػ دوار شػػػػتى فػػػػي  ػػػواحي الحنػػػػاة المصػػػػرنة، االتتصػػػػادنة 

امجػػػػة األباظنػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ والسناسػػػػنة واالجتماعنػػػػة، إ ػػػػافة إلػػػػى ال شػػػػاط الثقػػػػافي لجع
 الصحافة واألد  والجمعنا  العجمنة والثقافنة.

دراسػػػػػة: سػػػػػػارة  بنػػػػػ  لأعمػػػػػػاؿ محنػػػػػي الػػػػػػدنف الجبػػػػػاد فػػػػػػي الصػػػػػحافة وف ػػػػػػوف 
، اسػػػتهدف  رصػػػد وتحجنػػػؿ أعمػػػاؿ ال  ػػػاف لمحنػػػي الػػػدنف الجبػػػادل فػػػي ف ػػػوف (00)ال تػػػا ل

لقػػػات ال ػػػوت عجػػػى أحػػػد أهػػػـ ف ػػػا ي الرسػػػ ـو الصػػػح نة ال تػػػا  والرسػػػـو الصػػػح نة، واس
وصػػا عي ال تػػا  فػػػي مصػػر والعػػػالـ العربػػي، وتوصػػػج  إلػػى أف لالجبػػػادل ف ػػاف متعػػػدد 
المواهػػ  اسػػتطاع توصػػنؿ ر نتػػ  بػػ  ثر مػػف أسػػجو  مػػف خػػبلؿ ال ارن ػػاتنر واإلخػػراؤ 
الصػػح ي وف ػػوف ال تػػا ، وتػػد أثػػرت الم تبػػة العربنػػة بمجموعػػة مػػف ال تػػ  التػػي أل هػػا 

ل ػػف البصػػرنة،  ػػذلؾ مقاالتػػ  ال  نػػة التػػي ترعتبػػر ورسػػمها وأخرجهػػا بهػػدؼ  شػػر لرػػة ا
بمثابػػة أرشػػنؼ ف ػػي ذو مسػػتوت رفنػػا سػػجؿ فنػػ   ػػؿ مػػا لػػ  عبلتػػة بػػال  وف البصػػرنة 
واهتـ بتعرنؼ ال  ػا نف وجمػا أعمػالهـ وتارنخهػا، وأف الجبػاد لدنػ  إحسػاس عػاؿ بهمػـو 

عتػزاز ب ػؿ مػا الوطف والمواطف، ما ظهر مف خبلؿ أعماؿ ال ارن اتنرنة ومقاالتػ  واال
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هو وط ي وتومي،  ما أ   ف اف مرتبط ببنمت  ارتباًطا شدنًدا، ونت ػ  ذلػؾ مػف خػبلؿ 
 م ردات  ال  نة المستخدمة في أعمال  وم ردات  الجرونة التي تجج  في مقاالت . 

أربػػػا دراسػػػا ، هػػػي دراسػػػة: عبػػػد ال ػػػرنـ  المسوووتوى اليربووويوأرجرنػػػ  عجػػػى 
، ت اولػ  تػارند الصػح ي والمػ ري أمػنف سػعند (02)الإبراهنـ لأمنف سعند م رًخا وصح نً 

 واهتمام  عجى  حو خاص بتارند الممج ة العربنة السعودنة.

دراسة: أ س الرشند لعبد العزنز الرشند رامد الصػحافة وال تابػة الصػح نة فػي 
، ت اولػػػ  دور الشػػػند عبػػػد العزنػػػز الرشػػػند فػػػي المجػػػاؿ الثقػػػافي فػػػي دولػػػة (01)ال ونػػػ ل

 ص في مجاؿ الصحافة وجهدع البارز في إرسات حرنة ال جمة.ال ون  وباألخ

دراسػػة: مػػار  ح ا نػػا لجػػورجي حبنػػ  ح ا نػػا: تػػارند أوؿ صػػحن ة عربنػػة فػػي 
، حنػل ت اولػ  تػػارند الصػح ي جػورجي ح ا نػػا وصػحن ت  )القػدس( التػػي (09)فجسػطنفل

 ـ.0409ـ إلى 0418أصدرها خبلؿ ال ترة مف 

ي لعبػػد الحمنػػد بػػف بػػادنس فػػي الجزامػػر دراسػػة: محمػػد بجنػػؿ لال شػػاط الصػػح 
، ت اولػػ  التػػارند الصػػح ي لجشػػند عبػػد الحمنػػد ابػػف بػػادنس خػػبلؿ (09)ل0429-0491

ـ، حنػػل إ ػػ  بػػرز   حػػد اإلصػػبلحننف الجزامػػرننف، مػػا 0491ـ إلػػى 0429ال تػػرة مػػف 
ـ إلػػػػػى 0429تقنػػػػػنـ تجربتػػػػػ  الصػػػػػح نة واإلعبلمنػػػػػة فػػػػػي الجزامػػػػػر خػػػػػبلؿ ال تػػػػػرة مػػػػػف 

 ـ.0491

 Xue Fengسػ  دراسػا ، هػي: دراسػة ) المستوى اىلنبيجى وظهر  ع 
Zhengالتػػػػي (06)(، وع وا هػػػػا لدراسػػػػة عػػػػف لػػػػي بػػػػاو : ممارسػػػػة الصػػػػحافة وال  ػػػػرل ،

(، وهػػو صػػح ي شػػهنر فػػي مقاطعػػة Li Baoyiت اولػػ  تػػارند الصػػح ي )لػػي بػػاو  
هو اف الصن نة، عمؿ بالصحافة أل ثر مف عشرنف عاًما، م ػذ دخولػ  عػالـ الصػحافة 

ـ، مػػػػا نجقػػػػي ال ػػػػوت أنً ػػػػا عجػػػػى الصػػػػحافة 0416ـ حتػػػػى وفاتػػػػ  عػػػػاـ 0402عػػػػاـ 
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المحجنة/ اإلتجنمنة وتارند روادها، حنل ت اول  الدراسة تصة حناة لػي بػاو  وأ شػطت  
 ي باو  في الصحافة.الصح نة، وف ر ل

( حػوؿ تػارند الصػح ي األمرن ػي لإر ػي Michael S. Sweeneyدراسػة )
-Ernie Pyle( ،)0411، ت اولػػ  حنػػاة الصػػح ي األمرن ػػي )إر ػػي بانػػؿ (09)بانػػؿل

ـ(، الػػػذ  عمػػػؿ مراسػػػبًل متجػػػواًل لعػػػدة صػػػحؼ، و ػػػاف ن تػػػ  أعمػػػدة صػػػح نة 0499
 تػ  عػف الج ػود األمػرن ننف خػبلؿ  تمنز  بالبساطة واالهتمػاـ بال ػاس العػادننف،  مػا

ـ(، حنػػػل عمػػػؿ  مراسػػػؿ حػػػر  أث ػػػات تجػػػؾ 0499-0414الحػػػر  العالمنػػػة الثا نػػػة )
الحػػر  وترتػػؿ بمػػدفا رشػػاش نابػػا ي أث ػػات أخػػر معػػارؾ الحػػر ، و ػػاف تػػد حصػػؿ عجػػى 

 ـ.0499( س ة Pulitzer Prizeجامزة بولنتزر )

ط الصػػح ي ( وع وا هػػا ل ػػووف سػػا  : ال شػػاYoung-Hee Kimدراسػػة )
، التػي استعر ػ  األ شػطة الصػح نة التػي تػاـ (08)والت  نر في الصحافة بعػد اإلتالػةل

بها  ووف سا   في عدد مف وسامؿ اإلعبلـ، فقد عمؿ ل حو خمسنف عاًما فػي مجػاؿ 
اإلعػػػػبلـ، ومػػػػف ذلػػػػؾ أ ػػػػ  عمػػػػؿ  صػػػػح ي فػػػػي و الػػػػة )هابػػػػدو   لؤل بػػػػات( م ػػػػذ عػػػػاـ 

المعاصػػر لجصػػحافة ال ورنػػة، وتػػـ فصػػج  عػػاـ  ـ، ولعػػ  دوًرا مهًمػػا فػػي التػػارند0492
ـ بسب  تقننػد الحرنػا  والسػنطرة عجػى ال تابػة، وبعػد االسػتبعاد أصػب  لػ  دور 0481

 بارز في تحجنؿ واتا الصحافة واإلعبلـ في  ورنا والت  نر فن  بش ؿ  قد .

وع وا هػػا لدراسػػة لجصػػح ننف  (Fabio Henrique Pereiraدراسػػة: )
، ت اولػػػػػ  الهونػػػػػػا  (04)ل0441-0491ننف: الترنػػػػػرا  فػػػػػي الصػػػػػحافة ال  ػػػػػرننف البػػػػػرازنج

المه نػة لجصػح ننف البػرازنجننف مػف خػبلؿ تحجنػػؿ االسػتقبللنة المه نػة لجصػحافة خػبلؿ ال تػػرة 
ـ مػػػف خػػػبلؿ تصػػػة حنػػػاة عشػػػرة مػػػف الصػػػح ننف الػػػذنف ا تقجػػػ  0441ـ إلػػػى 0491مػػػف 

فحسػ   إلػد، واألد  وال ػف..أ شطتهـ الصػح نة إلػى مجػاال  ف رنػة أخػرت مثػؿ السناسػة 
ل هو صػح ي نعمػؿ أنً ػا Intellectual-Journalistالدراسة ف ف لالصح ي ال  ر  
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فػػي أ شػػطة أدبنػػة أو أ ادنمنػػة أو سناسػػنة، لنجػػا بػػنف عػػالـ الصػػحافة وعػػالـ المثق ػػنف، 
وتوصج  الدراسة إلى أ   حدث  ترنرا  في الصحافة البرازنجنة خبلؿ ال صػؼ الثػا ي 

العشػػرنف، ومػػف ذلػػؾ أف الػػبعض مػػف الصػػح ننف البػػرازنجننف تػػد جمػػا بػػنف مػػف القػػرف 
عػػوالـ مختج ػػة فػػي ال ػػف والسناسػػة والثقافػػة واألد  مػػا نظهػػر العبلتػػة بػػنف الصػػح ننف 

 وعدد مف الجها  ال اعجة وم سسا  المجتما.

التػػي جػػات  تحػػ  ع ػػواف ل  ػػا مورنػػا والتعػػاوف مػػا  (Mia Guellدراسػػة: )
، حنػػل اهتمػػ  الدراسػػة بتقػػدنـ  تابػػا  (21)سػػنما اؿ( الم سػػن نةلصػػحن ة )ال جور ػػادا 

  ا مورنا فػي الصػحن ة الم سػن نة خػبلؿ السػ وا  األخنػرة مػف حناتهػا، فػي ال تػرة مػف 
ـ، فقد اهتم    ا مورنا بال شػاط الصػح ي واعتبػر    سػها سػ نرة 0449ـ إلى 0484

ا األصػػجي(، و ا ػػ  تػػد عاشػػ  وط هػػ -لج اتالو نػػة ) سػػبة إلػػى إتجػػنـ  اتالو نػػا ب سػػبا نا
في الم  ى )الم سنؾ( ل حو ثبلثنف عاًما، ول  هػا توت ػ  عػف ال تابػة فػي صػحن ة )ال 

 جور ادا سنما اؿ( ل تابة مقاال  الرأ  في صحن ة أخرت. 

دراسػػة أخػػرت ت اولػػ  سػػنرة شخصػػنة )ذاتنػػة( لجصػػح نة األمرن نػػة وال اشػػطة 
، وهػػي صػػح نة أمرن نػػة و اشػػطة  سػػونة عاشػػ  (20)ال سػػونة لجػػنف  ا  نجهػػاـ  رولػػيل

ـ، ولػػد  بػػ  ججترا ثػػـ سػػافر  إلػػى الوالنػػا  المتحػػدة فػػي 0410ـ و0824بػػنف سػػ تي 
ـ تزوجػػ  مػػف دن نػػد جودمػػاف  رولػػي، وهػػي 0899سػػف اث تػػي عشػػرة سػػ ة، وفػػي سػػ ة 

ترعد مف أتدـ سندا  الصحؼ األمرن نة، حنل  تب  لعدة صحؼ أمرن نة تحػ  اسػـ 
(Jennie June( وتامػػ  خػػبلؿ ال تػػرة ،)ـ( بتحرنػػر صػػحن ة )مػػر ة 0889-0861

ـ أسسػػػ  0868ـ دعػػػ  ألوؿ مػػػ تمر  سػػػامي، وفػػػي 0896األزنػػػات( ال صػػػجنة، وفػػػي 
ـ أسس   اد  الصحافة ال سامي في  نونػورؾ، و تبػ  0884أوؿ  اد   سامي، وفي 

 ـ.0848تارند حر ة  اد  المرأة في أمرن ا عاـ 
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اهتم  بعض البحول بدراسػة مسػنرة الصػحافة، أو جا ػ  مػف ذلػؾ التػارند،  

مػػف حنػػل  شػػ ة الصػػحافة ومسػػنرتها وتطورهػػا عبػػر مراحػػؿ زم نػػة مختج ػػة، إلػػى جا ػػ  
 بعض الدراسا  التي ت اول  تارند بعض الصحؼ ومسنرتها. 

، أف معظػـ هػذع الدراسػا  ن تمػي إلػى ى المصوريالمسوتو ونربلحظ ه ا، عجى 
أتسػػػاـ التػػػارند بالجامعػػػا  المصػػػرنة، فػػػي إطػػػار دراسػػػة التطػػػور االجتمػػػاعي والثقػػػافي 
لجماعػػػة مػػػا أو دولػػػة مػػػا، خػػػبلؿ فتػػػرة زم نػػػة محػػػددة، حنػػػل اهتمػػػ  بعػػػض دراسػػػا  
 التارند العاـ فػي هػذا اإلطػار بدراسػة ال شػاط الصػح ي، باعتبػارع أحػد تججنػا  ال شػاط
المجتمعػػي، الػػػذ  نػػػ ثر ونتػػػ ثر بظػػػروؼ المجتمػػا وتطػػػورع، ومػػػف ذلػػػؾ مػػػثبًل: دراسػػػة: 

، (22)(ل0411-0424سحر حسف ل ثار األزمة االتتصادنة عجى أو اع مصر مػف )
حنػػػل ألقػػػ  ال ػػػوت عجػػػى تػػػ ثنر األزمػػػة االتتصػػػادنة عجػػػى ال شػػػاط الصػػػح ي وتطػػػورع 

عشػػرن نا  وبدانػػة الثبلثن نػػا  خػػبلؿ األزمػػة االتتصػػادنة العالمنػػة التػػي وتعػػ   هانػػة ال
 مف القرف العشرنف، و نؼ ت ثر  الصحافة بها.

-0882دراسػػػػػة: أسػػػػػمات عبػػػػػد ال اصػػػػػر لاالتجاهػػػػػا  الثقافنػػػػػة فػػػػػي مصػػػػػر )
ـ 0882، التػػي ت اولػػ  االتجاهػػا  الثقافنػػة فػػي مصػػر خػػبلؿ ال تػػرة مػػف (21)(ل0409
نهػػا اشػػتعج  ـ، وهػػي ال تػػرة التػػي شػػهد  االحػػتبلؿ البرنطػػا ي لمصػػر، وف0409إلػػى 

الوط نة المصرنة وا طجؽ ال  ر القومي وت تح  عقػوؿ الشػع  مػف خػبلؿ االتجاهػا  
 الثقافنة التي تمثج  في الصحافة والم ل ا  التارنخنة والم تبا  وال  وف.

دراسة: محمد سعند السند لالم ثرا  ال ر سنة في مصر مف الحمجػة ال ر سػنة 
تػػػػي استعر ػػػػ  المػػػػ ثرا  ال ر سػػػػنة ، ال(29)(ل0894-0948إلػػػػى عصػػػػر إسػػػػماعنؿ )

عجػػى األد ، ومػػا اشػػتمؿ عجنػػ  مػػف الشػػعر وال ثػػر )الروانػػة والقصػػة والمقػػاؿ(، و ػػذلؾ 
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المػػػ ثرا  ال ر سػػػنة فػػػي ظهػػػور الصػػػحافة والطباعػػػة فػػػي  قػػػؿ األف ػػػار الرربنػػػة خاصػػػة 
 ال ر سنة وما لعبت  مف دور في إنقاظ الوعي السناسي والثقافي.

ف لالتطػػػػػور الح ػػػػػار  فػػػػػي عهػػػػػد الخػػػػػدنو  دراسػػػػػة: زنػػػػػداف مصػػػػػط ى زنػػػػػدا
، ت اول  الصحافة في عهد الخدنو  إسماعنؿ، الػذ  (29)(ل0894-0861إسماعنؿ )

 ػػاف امتػػداًدا لجػػدع محمػػد عجػػي، وشػػهد عهػػدع  ه ػػة صػػح نة وا ػػحة بصػػدور العدنػػد 
 مف الصحؼ.

-0869دراسة:  هى سػعند لالصػحافة الطبنػة واألحػواؿ الصػحنة فػي مصػر 
ـ إلػػى 0869الصػػحافة الطبنػػة واألحػػواؿ الصػػحنة فػػي ال تػػرة مػػف  ، ت اولػػ (26)ل0499
ـ، حنػػل ترعػػد الشػػموف الصػػحنة العمػػود ال قػػر  لحر ػػة اإل سػػاف ومػػف ثػػـ حر ػػة 0499

ال ػػوف ب  مجػػ ، وجػػات  دراسػػة المجتمػػا عجػػى  ػػوت الصػػحافة الطبنػػة باعتبارهػػا أهػػـ 
 وثنقة طبنة ت شؼ بدتة حقنقة الو ا الصحي في مصر.

ارة أنً ػػػا إلػػى بعػػض البحػػول والدراسػػػا  التػػي أرجرنػػ  فػػػي  مػػا تجػػدر اإلشػػ
مصػػر وت اولػػ  جا ًبػػا مػػف تػػارند الصػػحافة العربنػػة، م هػػا مػػثبًل: دراسػػة: محمػػد عبػػد 

، عالجػػ  (29)ل0494-0498الػػرحمف لالتطػػور االتتصػػاد  واالجتمػػاعي فػػي العػػراؽ 
ور ـ، حنػل ت اولػ : التطػ0494-0498التطور االتتصاد  واالجتماعي فػي العػراؽ 

االتتصػػػػاد  وشػػػػمؿ الزراعػػػػة والصػػػػ اعة والتجػػػػارة، والتطػػػػورا  االجتماعنػػػػة وشػػػػمج  
السػػ اف والصػػحة والتعجػػنـ واإلعػػبلـ، حنػػل عػػرض الباحػػل لتطػػور الصػػحافة العراتنػػة 
وو الػػة األ بػػات العراتنػػة م ػػذ  شػػ تها واإلذاعػػة العراتنػػة والتج زنػػوف العراتػػي، ثػػـ عػػرض 

 تي.لجتطورا  التي لحق  باإلعبلـ العرا

دراسػػػة: محمػػػد عبػػػد ان لاألو ػػػاع الثقافنػػػة والتعجنمنػػػة فػػػي لنبنػػػا فػػػي العهػػػد 
، ت اولػػػ  تطػػػور الصػػػػحافة فػػػي لنبنػػػا مػػػف عػػػػاـ (28)ل0400-0819العثمػػػا ي الثػػػا ي 
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ـ، وت سػػنس المطػػابا وا تشػػارها ودور الجالنػػا  وتتػػذاؾ فػػي 0400ـ إلػػى عػػاـ 0819
ال تػػػ  والصػػػحؼ، ودور  ججػػػ  المطػػػابا، وأسػػػمات م سسػػػنها، وأبػػػرز المطبوعػػػا  مػػػف

صػدار ال تػ ، و ػذلؾ أسػػمات  الجمعنػا  فػي  شػر الثقافػة عػف طرنػؽ إ شػات ال ػواد  واس
الصػػحؼ وم سسػػنها ومػػا نتعجػػؽ بثم هػػا وعػػدد صػػ حاتها والجرػػة الم توبػػة بهػػا ومادتهػػا 

 الصح نة وصحافة الجالنا  وصحافة المهجر. 

ف فػي ال صػؼ األوؿ دراسة: حامد عبد الحمند لالتطورا  الداخجنة في البحػرن
، ت اولػػػػ  تػػػػارند البحػػػػرنف خػػػػبلؿ ال صػػػػؼ األوؿ مػػػػف القػػػػرف (24)مػػػػف القػػػػرف العشػػػػرنفل

العشػػػرنف، ومػػػف ذلػػػؾ الحػػػر  العالمنػػػة الثا نػػػة وت ثنرهػػػا عجػػػى األو ػػػاع الداخجنػػػة فػػػي 
البحرنف مثؿ تطور األو اع السناسنة تبنؿ الحػر  والتػ ثنر المباشػر لجحػر  وتػدهور 

الحػػر  عجػػى أو ػػاع الػػ  ط ودور الصػػحافة أث ػػات الحػػر ،  األو ػػاع األم نػػة وتػػ ثنر
ـ متمثجػػة فػػي التعجػػنـ 0491ـ إلػػى 0411 مػػا ت اولػػ  الدراسػػة التطػػورا  الثقافنػػة مػػف 

األولػػػػى )ال تاتنػػػػ ( والتعجػػػػنـ ال ظػػػػامي والبعثػػػػا  العجمنػػػػة واأل دنػػػػة الثقافنػػػػة والمسػػػػر  
 ة في الببلد. والصحافة والم تبا  العامة والطباعة ودراسة األحواؿ الصحن

فػػي  -، التػػي ت اولػػ (11)ل0469-0499دراسػػة: حسػػنف إمػػاـ لت ػػنة القػػدس 
التطػػػور االجتمػػػاعي واالتتصػػػاد  لمدن ػػػة القػػػدس، مػػػف عمػػػاؿ وبػػػدو  -سػػػناؽ الدراسػػػة

وفبلحػػػػػػنف وب ػػػػػػوؾ وم سسػػػػػػا  اتتصػػػػػػادنة، وتعجػػػػػػنـ وأد  )شػػػػػػعر وتصػػػػػػة(، والمػػػػػػرأة 
 لصحافة في مدن ة القدس.ال جسطن نة، والجمعنا  األهجنة، باإل افة إلى و ا ا

دراسػػػػة: محمػػػػد حسػػػػنف لتطػػػػور العمػػػػؿ األهجػػػػي فػػػػي مصػػػػر فػػػػي ال تػػػػرة مػػػػف 
، التػػػي أو ػػػح  أ ػػػ  مػػػا بدانػػػة مظػػػاهر الح ػػػارة الحدنثػػػة فػػػي (10)ل0861-0409

ـ بػػػػدأ العمػػػػؿ األهجػػػػي فػػػػي التطػػػػور 0861مصػػػػر عجػػػػى نػػػػد الخػػػػدنو  إسػػػػماعنؿ سػػػػ ة 
ل  الصػػحافة األهجنػػة السػػرنا، وعرفػػ  مصػػر مػػف خبللػػ  ال ثنػػر مػػف مظػػاهر التحػػدن
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والجمعنػػػا  والمسػػػػار  والحػػػػدامؽ العامػػػة والمستوصػػػػ ا  العبلجنػػػػة ولنرهػػػا، ومػػػػف ثػػػػـ 
 ترصد الدراسة تارند عدد مف الم سسا  واأل شطة األهجنة وم ها الصحافة.

دراسة:  ور محمد الحبشي لالترنرا  السناسنة واالتتصػادنة واالجتماعنػة فػي 
الترنػػػػرا  المختج ػػػػة، السناسػػػػنة واالتتصػػػػادنة  ، ت اولػػػػ (12)(ل0460-0499ال ونػػػػ  )

ـ، التػي شػػهد  0469ـ إلػػى 0499واالجتماعنػة، فػي دولػػة ال ونػ  خػػبلؿ ال تػرة مػف 
ا تقػػػاؿ ال ونػػػ  مػػػف مرحجػػػة الحمانػػػة البرنطا نػػػة إلػػػى مرحجػػػة االسػػػتقبلؿ ال امػػػؿ عػػػاـ 

ـ، لت خذ في ب ػات  ه ػتها عجػى أسػس حدنثػة  دولػة  امجػة السػنادة، ومػف ذلػؾ 0460
 ها في الجا   االجتماعي شهد  اهتماًما بالتعجنـ وت وع ، والبعثا ، باإل ػافة إلػى أ

 االهتماـ بالم سسا  الثقافنة  المسر  والسن ما والصحافة وال واد  الثقافنة.

دراسػػة: محمػػد مصػػبا  امعمػػر لاألو ػػاع االتتصػػادنة واالجتماعنػػة والثقافنػػة 
و ػػػػػػاع االتتصػػػػػػادنة واالجتماعنػػػػػػة ، ت اولػػػػػػ  األ(11)(ل0490-0491إلتجػػػػػػنـ برتػػػػػػة )

ـ، حنػػػل ترعػػػد هػػػذع ال تػػػرة 0490ـ إلػػػى 0491والثقافنػػػة إلتجػػػنـ برتػػػة خػػػبلؿ ال تػػػرة مػػػف 
مرحجػػة تاممػػة بحػػد ذاتهػػا فػػي تػػارند لنبنػػا المعاصػػرة، أل هػػا شػػهد  عهػػًدا جدنػػًدا بسػػب  
 وتوع اإلتجنـ تحػ  سػنطرة اإلدارة العسػ رنة البرنطا نػة، وتػد ت اولػ  الدراسػة األو ػاع
الثقافنػػػػة لئلتجػػػػنـ، حنػػػػل التعجػػػػنـ وال ػػػػواد  والم تبػػػػا  ودورهػػػػا الثقػػػػافي،  مػػػػا ت اولػػػػ  
الصػػحافة المحجنػػة ودورهػػا فػػي إثػػرات الحنػػاة ال  رنػػة، و اتشػػ  العوامػػؿ التػػي أد  إلػػى 
ظهػػور ال شػػاط الصػػح ي فػػي اإلتجػػنـ عقػػ  الحػػر  العالمنػػة الثا نػػة،  مػػا استعر ػػ  

ال تػرة مػف حنػل الظػروؼ التػي صػدر  فنهػا  الجرامد والمجبل  التي صػدر  فػي تجػؾ
والمشػػػػ بل  التػػػػػي تعر ػػػػػ  لهػػػػا، و ػػػػػذلؾ الػػػػػدور الػػػػػذ  لعبتػػػػ  الصػػػػػحافة فػػػػػي  شػػػػػر 

 .االتجاها  ال  رنة

ذا  ا   الدراسا  السابقة، الخاصة ببحول مسػنرة الصػحافة وتطورهػا، تػد  واس
نػ  فػي أرجرن  في أتساـ التارند ب جنا  اؤدا  فػ ف ه ػاؾ بعػض الدراسػا  التػي أرجر 
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عدد مف األتساـ والتخصصا  األخػرت، م هػا دراسػة: عػبلت الػدنف عجػي لاسػتخداما  
الجمهور لجصحافة ال  نة واإلشباعا  المتحققة م ها دراسة مسػحنة وتارنخنػة مػف عػاـ 

فػػػػي جا ػػػػ   -، بقسػػػػـ اإلعػػػػبلـ  دا  حجػػػػواف، التػػػػي ت اولػػػػ (19)ـل2111إلػػػػى  0492
ا مصػػػػر، ودراسػػػػة: دعػػػػات عبػػػػد الح ػػػػـ تػػػػارند الصػػػػحافة ال  نػػػػة التػػػػي عرفتهػػػػ -م هػػػػا

الصػػعند  لصػػحافة الم سسػػا  اإلسػػبلمنة األهجنػػة فػػي مصػػر: دراسػػة تحجنجنػػة وف نػػة 
، بجامعػػػة األزهػػػر، ت اولػػػ  الصػػػحؼ التػػػي أصػػػدرتها (19)ل2119-0480لج تػػػرة مػػػف 

بعػػػض الم سسػػػا  اإلسػػػبلمنة األهجنػػػة/ الخنرنػػػة  هانػػػة القػػػرف العشػػػرنف ومطجػػػا القػػػرف 
دراسػػػػػػػة:  ػػػػػػرمنف عبػػػػػػد الر ػػػػػػػار الصػػػػػػابر لالمجػػػػػػبل  العجمنػػػػػػػة الحػػػػػػاد  والعشػػػػػػرنف، و 

، (16)ل0409حتػػػى  0869المتخصصػػػة فػػػي مصػػػر: دراسػػػة تارنخنػػػة فػػػي ال تػػػرة مػػػف 
بقسـ الصحافة إعبلـ القاهرة، وتد ت اول   ش ة وتطور المجبل  العجمنػة المتخصصػة 

ـ حتى تناـ الحػر  العالمنػة 0869في مصر م ذ صدور مججة )نعسو  الط ( عاـ 
ـ، متتبعة التخصصا  العجمنػة المختج ػة لجمجػبل  الصػادرة خػبلؿ 0409ولى عاـ األ

 هذع ال ترة والتي تمثج  في مجبل  طبنة صحنة وأخرت زراعنة.

دراسػػػة: رامػػػي عطػػػا صػػػدنؽ لصػػػحن ة ) زهػػػة األف ػػػار( فػػػي تػػػارند الصػػػحافة 
، التػػػي  شػػػرتها )مججػػػة بحػػػول الصػػػحافة( الصػػػادرة عػػػف تسػػػـ الصػػػحافة (19)المصػػػرنةل

بػػػػ عبلـ القػػػػاهرة، وت اولػػػػ  تػػػػارند صػػػػحن ة ) زهػػػػة األف ػػػػار( التػػػػي صػػػػدر  فػػػػي عهػػػػد 
ـ، حنػػػػل ال تحػػػػت ظ أ  مػػػػف دور ال تػػػػ  0891الخػػػػدنو  إسػػػػماعنؿ فػػػػي  حػػػػو عػػػػاـ 

ؼ ب عدادها، ول ف الباحل اجتهد في  تابة تػارند تجػؾ الصػحن ة مػف صػ حا  الصػح
المعاصػػػرة لهػػػا والدراسػػػا  والم ل ػػػا  التػػػي أشػػػار  إلنهػػػا، ودراسػػػة:  رنسػػػتن ا  ظمػػػي 
شػػػػػػ ر  نوسػػػػػػؼ لالػػػػػػدورنا  المسػػػػػػنحنة الصػػػػػػادرة فػػػػػػي مصػػػػػػر: دراسػػػػػػة فػػػػػػي ال ػػػػػػبط 

فػػػػي  -، بقسػػػػـ الم تبػػػػا   دا  اإلسػػػػ  درنة، حنػػػػل ت اولػػػػ (18)الببجنػػػػوجرافي واإلفػػػػادةل
التي ساعد  األتباط عجػى   ش ة الصحافة المسنحنة في مصر والعوامؿ -جا   م ها
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االشتراؿ بالصحافة، و ش ة الدورنا  المسنحنة )األرثوذ سػنة، اإل جنجنػة، ال اثولن نػة( 
 في مصر. 

، اهػتـ الػػبعض مػف البػاحثنف بدراسػة تػارند الصػػحؼ المسوتوى اليربويوعجػى 
ومسػػػنرة الصػػػحافة فػػػي دولػػػة مػػػا أو م طقػػػة مػػػا، ومػػػف ذلػػػؾ مػػػثبًل أف أ ثػػػر مػػػف دراسػػػة 

م هػا دراسػػة:  ػانؼ بػػف ث نػػاف  السوويودية اليربيووة المملنوةرند الصػحافة فػػي ت اولػ  تػػا
، ت ػػاوؿ فنهػػا (14)بػػف محمػػد للمحػػا  مػػف الصػػحافة فػػي عهػػد المجػػؾ بػػف عبػػد العزنػػزلا

الصحافة تبؿ المجؾ عبد العزنز حنل العصػر العثمػا ي وعهػد الشػرنؼ حسػنف، وألقػى 
عنػػة( وصػػحن ة )ال ػػبل ( ال ػػوت عجػػى صػػحن ة )الحجػػاز( ومججػػة )مدرسػػة جػػروؿ الزرا

وصػػػحن ة )برنػػػد الحجػػػاز(، ثػػػـ الصػػػحافة فػػػي عهػػػد المجػػػؾ عبػػػد العزنػػػز، حنػػػل ت ػػػاوؿ 
جرنػػػػدة )أـ القػػػػرت( وصػػػػحن ة )صػػػػو  الحجػػػػاز( ومججػػػػة )الم هػػػػؿ( وصػػػػحن ة )ال ػػػػدات 

 اإلسبلمي( ومججة )النمامة(. 

وتػػدـ محمػػد بػػف عبػػد الػػرزاؽ القشػػعمي، عجػػى مػػدار عػػدة سػػ وا ، أ ثػػر مػػف 
 ػػػػواف لالبػػػػدانا  الصػػػػح نة فػػػػي الم طقػػػػة الوسػػػػطى بالممج ػػػػة العربنػػػػة دراسػػػػة تحػػػػ  ع

السعودنةل، ت اوؿ مف خبللها تارند بعض الصػحؼ ومسػنرتها الصػح نة، حنػل ت ػاوؿ 
، (90)صحن ة معهد أ جاؿ جبللة المجػؾ سػعود( -، مججة )ال اصرنة(91)مججة )النمامة(
 .(99)راعة(، )مججة وزارة الز (91)، جرندة )القصنـ((92)مججة )الجزنرة(

وه ػػػاؾ أنً ػػػا دراسػػػة: عبػػػد الػػػرحمف بػػػف صػػػال  التػػػي جػػػات  تحػػػ  ع ػػػواف 
، التػػي ألقػػ  ال ػػوت عجػػى االتصػػاؿ ومختجػػؼ وسػػامؿ (99)لالرنػػاض وبػػدانا  اإلعػػبلـل

اإلعػػػػبلـ فػػػػي الرنػػػػاض حنػػػػل تػػػػدم  مقدمػػػػة تارنخنػػػػة حػػػػوؿ معرفػػػػة الرنػػػػاض بوسػػػػامؿ 
، التجن زنوف، و الػة األ بػات االتصاؿ، والطباعة وال شر )الم تبا (، الصحافة، اإلذاعة

 السعودنة، القطاع الخاص في اإلعبلـ. 
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، ومػف ذلػؾ دراسػة: إبػراهنـ اليرا يوةوت اول  أ ثر مف دراسة تارند الصحافة 
: فصػؿ مػف تػارند التربنػة والتعجػنـ فػي 0499-0418خجنؿ لإعدادنة الموصؿ لجب ػنف 

ف 0849ت سنسػػها سػػ ة ، التػػي ت اولػػ  تػػارند المدرسػػة م ػػذ (96)العػػراؽ المعاصػػرل ـ، واس
ـ، حنل ألقػ  ال ػوت عجػى ال شػاط الصػح ي 0499ـ و0418ر ز  عجى ال ترة بنف 

لتجؾ المدرسػة التػي أصػدر  عػدًدا مػف ال شػرا  والمجػبل ، وبػدأ   شػاطها الصػح ي 
ـ، وأو ػػح  0426حػػنف أصػػدر  لج ػػة الخطابػػة العربنػػة بهػػا مججػػة )ال ه ػػة( سػػ ة 

د أسػػهم  فػػي تطػػور الصػػحافة المدرسػػنة لػػنس فػػي الدراسػػة  نػػؼ أف تجػػؾ المدرسػػة تػػ
 الموصؿ فحس  ول ف في العراؽ  ج .

، (99)ل0409-0864دراسة: إناد طارؽ لتػارند الصػحافة البردادنػة مػف عػاـ 
ت ػػػاوؿ فنهػػػا: صػػػحافة برػػػداد فػػػي العهػػػد العثمػػػا ي وصػػػحافة برػػػداد فػػػي ظػػػؿ االحػػػتبلؿ 

، (98)ل0461-0496 البرنطػػػػا ي، ودراسػػػػة: هػػػػبلؿ  ػػػػاظـ لتطػػػػور الصػػػػحافة ال ج نػػػػة
ت اوؿ فنها تطور الصحافة ال ج نة فػي مرحجػة الثبلثن نػا  مػف القػرف العشػرنف، تطػور 

ـ، الجرامػػػػد ال ج نػػػػة 0461-0496المجػػػػبل  ال ج نػػػػة ودورهػػػػا ال  ػػػػر  خػػػػبلؿ ال تػػػػرة 
 ـ. 0461-0496ودورها ال  ر  

، (94)دراسػػة: حسػػنف عجػػي لمػػف األخبػػار العالمنػػة فػػي جرنػػدة بصػػرة العثما نػػةل
ـ واسػػتمر  حتػػى 0841 ػػاوؿ مػػف خبللهػػا تػػارند جرنػػدة )بصػػرة( التػػي صػػدر  سػػ ة ت

ـ، وألقػػػػػى ال ػػػػػوت عجػػػػػى ع ػػػػػاونف األخبػػػػػار الخاصػػػػػة بالشػػػػػموف العالمنػػػػػة 0409سػػػػػ ة 
ومصػػادر تجػػػؾ األخبػػار، و وعنػػػة األخبػػار فػػػي الجرنػػدة التػػػي ت وعػػ  بػػػنف أخبػػار عػػػف 

ادنة والعمرا نػة واألخبػار مه ة الصػحافة وأخبػار االختراعػا  العجمنػة واألخبػار االتتصػ
 االجتماعنة وأخبار الررام  واألخبار السناسنة والعس رنة.

دراسػػػػة: عمػػػػر إبػػػػراهنـ الشػػػػبلؿ لالتطػػػػورا  الثقافنػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ فػػػػي العهػػػػد 
، حنػػل ألقػػ  ال ػػوت عجػػى الطباعػػة والصػػحافة (91)ل0409-0864العثمػػا ي األخنػػر 
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المجػػالس األدبنػػة فػػي العػػػراؽ ـ، و 0864وتػػارند جرنػػدة )الػػزورات( التػػي صػػػدر  سػػ ة 
 ودورها في الحناة الثقافنة.

، مػا نع ػس اهتماًمػا وا ػًحا اللزائريوةوت اول  عدة دراسا  تارند الصحافة 
مف تبؿ الباحثنف، ب تابة تارند الصحافة فػي دولػة الجزامػر، ومػف ذلػؾ دراسػة: ف ػنؿ 

ت اولػػػ  مراحػػػؿ  ،(90)دلنػػو لالصػػػحافة الم توبػػػة فػػػي الجزامػػػر بػػػنف األصػػػالة وااللتػػػرا ل
تطػػػور الصػػػحافة الجزامرنػػػة الم توبػػػة، حنػػػل ألقػػػ  ال ػػػوت عجػػػى عػػػدد مػػػف الصػػػحؼ 

ـ، وتمنػػز  الدراسػػة بجػػداوؿ 0449ـ حتػػى عػػاـ 0462الجزامرنػػة م ػػذ االسػػتقبلؿ عػػاـ 
ـ، 0440ورسػػػػـو وأشػػػػ اؿ تبػػػػنف مسػػػػاعدا  الدولػػػػة لجصػػػػحؼ النومنػػػػة الخاصػػػػة عػػػػاـ 

سػة، وتطػور رنػادة الصػحؼ الجزامرنػة والعبلتة بنف الصحؼ العربنػة والصػحؼ المت ر 
 ـ.0449-0462ـ، وتطور مقرومنة الصحؼ الجزامرنة 0462-0449

، (92)دراسة: عرا  عبد الر ي لتطور الصػحافة فػي الجزامػر: التػارند والواتػال
ت اولػػػ  الصػػػحافة فػػػي الجزامػػػر فػػػي العهػػػد االسػػػتعمار ، وصػػػحافة عهػػػد االسػػػتقبلؿ، 

 وصحافة التسعن نا  في الجزامر.

، (91)دراسػة: فتنحػػة أوهانبنػػة لالصػحافة الم توبػػة فػػي الجزامػر: تػػراتة تارنخنػػةل
التػػػي ت اولػػػ   شػػػػ ة الصػػػحافة وتطورهػػػا، و شػػػػ ة الصػػػحافة فػػػي العػػػػالـ عموًمػػػا،  شػػػػ ة 
الصػحافة فػػي العػػالـ العربػػي، الصػػحافة العربنػػة أث ػػات السػػنطرة االسػػتعمارنة األوروبنػػة، 

الصػػػػحافة الجزامرنػػػػة وتطورهػػػػا، الصػػػػحافة  الصػػػػحافة العربنػػػػة بعػػػػد االسػػػػتقبلؿ،  شػػػػ ة
الم توبة في الجزامػر تبػؿ االسػتقبلؿ، الصػحافة الم توبػة فػي الجزامػر لػداة االسػتقبلؿ 

ـ ثػـ مرحجػة اإلعػبلـ 0488-0492ـ ثػـ ال تػرة 0492-0462وت اوؿ فنها ال ترة مػف 
 ـ وما بعدها( ثـ لالصحافة في ظؿ الظروؼ الراه ةل. 0488التعدد  )
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دوز عبػػػػد القػػػػادر لتطػػػػور الصػػػػحافة المطبوعػػػػة فػػػػي الجزامػػػػر بعػػػػد دراسػػػػة: ت ػػػػ
، ت اولػػ  مراحػؿ تطػػور الصػػحافة الجزامرنػة م ػػذ االسػتقبلؿ وحتػػى وتػػ  (99)االسػتقبلؿل

معاصػػر، حنػػل تسػػمها الباحػػل إلػػى سػػبا مراحػػؿ عجػػى ال حػػو التػػالي: المرحجػػة األولػػى 
-0494ـ، المرحجػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػة 0498-0469ـ، المرحجػػػػػػػػػة الثا نػػػػػػػػػة 0462-0469
ـ، 0448-0442ـ، المرحجػػػػػػة الخامسػػػػػػة 0442-0484ـ، المرحجػػػػػػة الرابعػػػػػػة 0488

إلػػى وتػػ   شػػر الدراسػػة  2102ـ، المرحجػػة السػػابعة 2102-2111المرحجػػة السادسػػة 
 ـ.2109في 

، همػػا دراسػػة: أمػػؿ جمػػاؿ لصػػحافة فلسووقياوت اولػػ  دراسػػتاف الصػػحافة فػػي 
عػػػبلـ فجسػػػطن ي  حنػػػل ألقػػػ  ال ػػػوت عجػػػى  ،(99)التطػػػور والتراجػػػال -: ال شػػػ ة0498واس

 شػػ ة الصػػحافة الرسػػمنة بالجرػػة العربنػػة وتطػػور الصػػحافة واإلعػػبلـ العربػػي وتشػػعبهما، 
ـ حػنف أصػدر   قابػة العمػاؿ لالهسػتدرو ل 0498حنل بػدأ  الصػحافة العربنػة عػاـ 

( اسػتمر  فػي الصػدور حتػى  اإلسرامنجنة صحن ة بالجرػة العربنػة فػي نافػا اسػمها )النػـو
  تستخدـ م ات  صػحن ة )فجسػطنف(، التػي  ا ػ  تصػدر فػي نافػا ـ و ا 0468عاـ 

ـ  مػػػا اسػػػتعمج  مطبعتهػػػا، ودراسػػػة: سػػػامي محمػػػد الشػػػاعر ل شػػػ ة 0498تبػػػؿ العػػػاـ 
، ت اوؿ فنها أهمنػة (96)ـ(ل0498-0861الصحافة الصهنو نة في فجسطنف وتطورها )

فجسػػطنف الصػػحافة ع ػػد الحر ػػة الصػػهنو نة، وعوامػػؿ  شػػ ة الصػػحافة الصػػهنو نة فػػي 
وتطورهػػػا وموتػػػؼ السػػػجطا  العثما نػػػة واالحػػػتبلؿ البرنطػػػا ي م هػػػا، الصػػػحافة الدن نػػػة 
الصػػػػهنو نة فػػػػي فجسػػػػطنف، الصػػػػحافة الحزبنػػػػة الصػػػػهنو نة فػػػػي فجسػػػػطنف، الصػػػػػحؼ 

 الصهنو نة المستقجة والمتخصصة في فجسطنف. 

همػػػا دراسػػػة: جػػػبلؿ  المغووور وت اولػػػ  دراسػػػتاف أنً ػػػا تػػػارند الصػػػحافة فػػػي 
أواخر القرن التاسا عشر ؿ خبلاألتصػػػى في المررب األج بنػػػة لصحافة ابوشػػػعن  ل

، اهتمػػػػػػػ  بتػػػػػػػ رند (99)ـل0402-0881هػػػػػػػػ/ 0111-0111العشػػػػػػػرنف وبدانة القرن 
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الصػػػػػػحؼ األج بنػػػػػػة، الصػػػػػػادرة بالجرػػػػػػا  اإل ججنزنػػػػػػة وال ر سػػػػػػنة واألسػػػػػػبا نة والعبرنػػػػػػة 
عبػد الػرزاؽ  ـ، ودراسػة:0402ـ و0881واأللما نة، في المرر  األتصػى بػنف سػ تي 

، التػػي ت اولػػ  (98)ل0499-0402ل ػػرنط لصػػحافة المرػػر : زمػػف الحمانػػة ال ر سػػنة 
الصػػػحافة الم توبػػػة بال ر سػػػنة والصػػػحؼ الوط نػػػة فػػػي المرػػػر  خػػػبلؿ فتػػػرة الحمانػػػة 

 ـ.0499ـ إلى 0402ال ر سنة التي استمر  مف 

، واللبنانيوووة والتونسوووية اليربيوووة مػػػا ظهػػػر  دراسػػػا  أخػػػرت عػػػف الصػػػحافة 
اتػػػا واحػػػدة ل ػػػؿ م هػػػا، هػػػي دراسػػػة:   ػػػدع السػػػمارة لمحطػػػا  فػػػي تػػػارند الصػػػحافة بو 

، ت اولػ  والدة الصػحافة التػي جػات  متػ خرة عػف (94)العربنػة فػي القػرف التاسػا عشػرل
الطباعػػػػة، وبدانػػػػة المطبوعػػػػا  فػػػػي أوروبػػػػا، وبدانػػػػة المطبوعػػػػا  العربنػػػػة والصػػػػحافة 

وروبػػي وأثػػرع عجػػى ال  ػػر اإلسػػبلمي العربنػػة، وصػػحافة القػػرف التاسػػا عشػػر، وال  ػػر األ
في القرف التاسػا عشػر، و نػؼ أف مػ رخنف نجمعػوف عجػى أف )جر ػاؿ الخػدنو ( أوؿ 

ـ بن مػػا ال نػػذ رها الػػبعض اؤخػػر مػػف 0801صػػحن ة عربنػػة صػػدر  فػػي مصػػر سػػ ة 
 الم رخنف.

، (61)ل0461-0416دراسة: محمد  ػنؼ ان لالصػحافة الطبلبنػة التو سػنة 
افة الطبلبنػػة التو سػػنة بػػالجرتنف العربنػػة وال ر سػػنة، حنػػل تسػػم  ت اولػػ  تػػارند الصػػح

فترة الدراسة عجى ال حو التالي: مرحجة ما تبؿ الحر  العالمنة األولػى وأسػمتها مرحجػة 
)البدانا (، فترة ما بنف الحربنف )صحافة متوا عة(، بعد الحر  العالمنة الثا نػة إلػى 

 ى مف االستقبلؿ )التراجا(. )العصر الذهبي(، ثـ الس وا  األول 0496

دراسػػػػة: سػػػػنؼ  جػػػػا  أبػػػػو صػػػػنبا لالصػػػػحافة الجب ا نػػػػة فػػػػي مرحجػػػػة الرنػػػػادة 
والت سػػػػنس: دراسػػػػة فػػػػي أرشػػػػنؼ م سسػػػػة المح وظػػػػا  الوط نػػػػة الجب ا نػػػػة الصػػػػحافي 

-0898، ت اولػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػحافة الجب ا نػػػػػػػػة وظػػػػػػػػروؼ ت سنسػػػػػػػػها )(60)ل0898-0409
ـ(، 0418-0896  السناسػػػػنة )ـ(، موتػػػػؼ الصػػػػحافة الجب ا نػػػػة مػػػػف التطػػػػورا0896
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ـ(، أبػػػػرز الصػػػػحؼ الجب ا نػػػػة وتوجهاتهػػػػا 0409-0418تطػػػػور الصػػػػحافة الجب ا نػػػػة )
 ـ(.0409-0898المت وعة )

وت اول  دراستاف تارند الصحافة وتطورهػا فػي العػالـ والم طقػة العربنػة، همػا 
، ودراسػػت  لتطػػور (62)دراسػػة: محمػػد فرنػػد محمػػود عػػز  لتطػػور الصػػحافة فػػي العػػالـل

 . (61)الصحافة في العالـ العربيل

ف  ػ  تجػدر اإلشػارة إلػى أف الػبعض مػف البحثػنف  المستوى اىلنبويأما عجى 
تػػد اهػػتـ بتقػػدنـ بحػػول ودراسػػا  خاصػػة بمسػػنرة الصػػحافة وتطورهػػا، باإل ػػافة إلػػى 
تػػػارند عػػػدد مػػػف الصػػػحؼ، وتػػػارند الطباعػػػة، وتػػػارند اإلعػػػبلـ الجدنػػػد، حنػػػل ت ػػػاوؿ 

(John C. Hartsock )مو ػػًحا  نػػؼ (69)لتػػارند الصػػحافة األدبنػػة األمرن نػػةل ،
اهتـ بعض الصح ننف بالسرد الحدنل الم اسػ  لجصػحؼ، وظهػور الصػحافة السػردنة 

 األدبنة وتطورها وصمودها أماـ األش اؿ الصح نة األخرت. 

( تػػارند الصػػحافة األمرن نػػة، عبػػر عػػدة David Paul P Nordوتػػدـ )
افة والتػارند الثقػافي واالجتمػاعي، مػف خػبلؿ االهتمػاـ دراسا  تربط بػنف تػارند الصػح

 . (69)بدراسة تارند الصحافة والصحؼ في مجتمعاتها

( لالصػحافة اإلسػرامنجنة Oren Meyersومػف دراسػا  هػذا المجػاؿ دراسػة )
، ت اولػ  (66)خبلؿ عصر الدولة الت ون ي: بنف اال تمات األنػدنولوجي والػوعي المه ػيل

الصػػح نوف اإلسػػرامنجنوف فػػي الخمسػػن نا  والسػػتن نا  مػػف القػػرف  العمجنػػة التػػي تػػاـ بهػػا
العشػػرنف، الخاصػػة بت سػػنس هونػػة جماعنػػة مػػف خػػبلؿ الت  نػػر وال تابػػة حػػوؿ ت ػػانا 
عػداد التقػارنر اإلخبارنػة  مهمة مثؿ أهمنة مه ة الصحافة ومصادر سػجطتهـ المه نػة واس

 الصح نة.
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، التي ت اولػ  (69)ةل( حوؿ لالصحافة العجمنBoyce Rensbergerدراسة )
الصػػػحافة العجمنػػػة م ػػػذ  هانػػػة القػػػرف التاسػػػا عشػػػر وبػػػاألخص فػػػي الوالنػػػا  المتحػػػدة 
األمرن نػػػة، ومرورهػػػػا بالعدنػػػػد مػػػػف المحطػػػػا ، ومػػػف ذلػػػػؾ ظهػػػػور صػػػػح ي العجػػػػـو أو 

(، و شػػػ ة )الرابطػػػة الوط نػػػة ل رت ػػػا  Science Journalistsالصػػػح ننف العجمنػػػنف )
لتحػػػػػوال  التػػػػػي طػػػػرأ  عجػػػػػى صػػػػػح ني العجػػػػػـو ـ، وا0419( سػػػػػ ة NASW -العجػػػػـو

واهتمػامهـ باألخبػار واال تشػػافا  العجمنػة الجدنػػدة وظهػور أبػوا  العجػػـو فػي الصػػحؼ 
 العامة. 

( لتػػارند الصػحؼ األسػبوعنة المحجنػة فػػي Beth H. Garfrerickدراسػة )
، ت اول  تارند الصحؼ المحجنػة األسػبوعنة فػي (68)ل0481-0411الوالنا  المتحدة 

ـ، والصػػػػػحؼ 0481ـ إلػػػػػى 0411نػػػػػا  المتحػػػػػدة األمرن نػػػػػة خػػػػػبلؿ ال تػػػػػرة مػػػػػف الوال
هػػػػي الصػػػػحؼ التػػػػي تصػػػػدر فػػػػي المػػػػدف الصػػػػرنرة  -وفًقػػػػا لم هػػػػـو الدراسػػػػة -المحجنػػػػة

والم ػػاطؽ الرن نػػة، واهتمػػ  باألخبػػار المحجنػػة لػػتع س واتػػا المجتمػػا األمرن ػػي خػػبلؿ 
لحنػػػػاة النومنػػػػة سػػػػ وا  القػػػػرف العشػػػػرنف، حنػػػػل اسػػػػتطاع  تجػػػػؾ الصػػػػحؼ أف تقػػػػدـ ا

األمرن نة أ ثر مف الصحؼ النومنػة ال بػرت، وعجػى الػرلـ مػف أ هػا تابجػ  ال ثنػر مػف 
المش بل  ل  ها احت ظ  دامًما بعوامؿ البقات مػف حنػل اهتمػاـ الجمهػور بهػا واهتمػاـ 

 بعض المعج نف بهذا ال وع مف الصحؼ.

ة وشػػب ة ( لروابػػط سػػحرنة: و الػػة األ بػػات األلما نػػHeidi Evansدراسػػة )
، التػػي اهتمػػػ  بم اتشػػة العبلتػػػة بػػنف االتصػػػاؿ (64)ل0499-0419األخبػػار العالمنػػػة 

والمجتمػػػػا، مػػػػف خػػػػبلؿ م اتشػػػػة دور و الػػػػة األ بػػػػات األلما نػػػػة فػػػػي مجػػػػاال  السناسػػػػة 
ـ، التػػي تمثػػؿ ذروة اإلنمػػاف األلمػػا ي 0499ـ إلػػى 0419واإلعػػبلـ خػػبلؿ ال تػػرة مػػف 

 ظػػػػاـ العػػػػالمي القػػػػامـ، وبػػػػد  و الػػػػة األ بػػػػات فػػػػي تػػػػدرة و ػػػػاال  األ بػػػػات عجػػػػى تجػػػػ  ال
األلما نة و   ها أحسف وسػنجة لتحسػنف سػمعة ألما نػا الدولنػة وتعزنػز التجػارة الخارجنػة 
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وخجؽ التماسؾ المجتمعػي فػي الػداخؿ، والسػنطرة عجػى الػرأ  العػاـ، فقػد  م ػ  ال خػ  
مػا أ سػ  و الػة األلما نة بدور الو الة فػي حػؿ المشػ بل  االجتماعنػة واالتتصػادنة، 

األ بات األلما نة ثقة  بنػرة حتػى أ هػا اسػتطاع  م افسػة مثنبلتهػا الدولنػة مثػؿ رونتػرز 
وهافػػاس، وأصػػبح  مػػورًدا أساسػػًنا لؤلخبػػار إلػػى أمرن ػػا الج وبنػػة وشػػرؽ  سػػنا خػػبلؿ 

(، ومػػف ثػػـ أو ػػح  الدراسػػة  نػػؼ أف و الػػة The Nazi periodال تػػرة ال ازنػػة )
لعبػػػػ  دوًرا فػػػػي الت ػػػػاوض عجػػػػى عبلتػػػػة جدنػػػػدة بػػػػنف السناسػػػػة األ بػػػػات األلما نػػػػة تػػػػد 

 واالتتصاد والمجتما خبلؿ ال صؼ األوؿ مف القرف العشرنف.

(، لالرسػالة الثقافنػة Gabriela Safta and Elena Popescuدراسػة )
، التػي تشػنر إلػى أ ػ  دامًمػا مػا  ػاف (91)لوسامؿ اإلعبلـ في بدانػة الصػحافة الروما نػةل

ي والتعجنمػػػي ح ػػػور فػػػي اهتمامػػػا  الصػػػح ننف والم ظػػػرنف فػػػي مجػػػاؿ لججا ػػػ  الثقػػػاف
الصحافة واإلعػبلـ، ومػف ثػـ تر ػز الدراسػة عجػى الصػحافة الروما نػة التػي ولػد  سػ ة 

ـ بجهػػود مجموعػػة مػػف المثق ػػنف فػػي ظػػؿ م ػػاي اسػػتبداد ، مػػف خػػبلؿ دراسػػة 0824
مشػار ة فػػي ثػبلل مػف تجػؾ الصػػحؼ، حنػل اهتمػ  الشخصػنا  الثقافنػػة والتارنخنػة ال

تطػػػػػونر الصػػػػػحؼ األولػػػػػى بت ػػػػػونر الشػػػػػع  و شػػػػػر الحرنػػػػػة والمعرفػػػػػة وتطػػػػػونر الجرػػػػػة 
الروما نة وخجؽ المواطف الذ  ل  دور محدد فػي القػرار السناسػي وبالتػالي خجػؽ الػرأ  

 العاـ، إ افة إلى تسجنؿ األحدال السناسنة واالجتماعنة والثقافنة. 

والصػحافة فػي مسػػتعمرة اله ػد مػػف لالتجرػػراؼ  (،Amelia Boneaدراسػة )
، درس  العبلتة بنف تارند الت  ولوجنا وتػارند الصػحافة فػي (90)ل0411حتى  0811

اله د، عبر التر نز عجى تػ ثنر واحػد مػف أبػرز تججنػا  ت  ولوجنػا االتصػاؿ فػي القػرف 
التاسػػػا عشػػػر، حنػػػل التجرػػػراؼ ال هربػػػامي )البرتنػػػا (، عجػػػى الصػػػحافة فػػػي مسػػػتعمرة 

ـ، فقػد بػدا التجرػراؼ   ػذاؾ باعتبػارع لحظػة 0411ـ إلػى 0811ؿ ال تػرة مػف اله د خػبل
ثورنػػػػة فػػػػي عػػػػالـ االتصػػػػاؿ، و ػػػػاف لػػػػ  تػػػػ ثنر وا ػػػػ  عجػػػػى  شػػػػر األخبػػػػار والتقػػػػارنر 
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ف جػػات هػػذا التػػ ثنر بشػػ ؿ تػػدرنجي، لعومػػؿ  اإلخبارنػػة خػػبلؿ القػػرف التاسػػا عشػػر، واس
واتعػػػػػة تحػػػػػ  االحػػػػػتبلؿ سناسػػػػػنة واتتصػػػػػادنة واجتماعنػػػػػة، السػػػػػنما وأف اله ػػػػػد  ا ػػػػػ  

البرنطا ي، ل ف البرتنا  عجػى أنػة حػاؿ سػهج  التواصػؿ بػنف اله ػد والعػالـ الخػارجي، 
 حنل ساعد  البرتنا  عجى ا تشار المعجوما  ووصولها بسرعة أ بر.

(، لالتجرػراؼ والصػحافة الصػ رات خػبلؿ Craig Carey مػا اهتمػ  دراسػة )
 Yellowالصػػػػػحافة الصػػػػػ رات ) ، بمو ػػػػػوع(92)األمرن نػػػػػةل -الحػػػػػر  اإلسػػػػػبا نة

Journalism) ـ، والتػػػ ثنر الػػػذ  0848األمرن نػػػة عػػػاـ  -خػػػبلؿ الحػػػر  اإلسػػػبا نة
أحدثػػػ  التجرػػػراؼ ال هربػػػامي   ػػػذاؾ، حنػػػل استشػػػهد  الدراسػػػة بصػػػحؼ شػػػعبنة مثػػػؿ 
صػػػػحؼ ونجنػػػػاـ را ػػػػدولؼ وجوزنػػػػؼ بػػػػولنتزر فػػػػي  نونػػػػورؾ، فػػػػي سػػػػناؽ تق نػػػػا  تجقػػػػي 

عادة إ تاجها في شػ ؿ أخبػار، وبػاألخص  ومعالجة اإلشارا  والتجررافا / البرتنا ، واس
أخبػار الحػر ،  مػػا ألقػ  الدراسػة ال ػػوت عجػى مراسػجي الحػػر ، وبن ػ   نػؼ عمػػد  

 بعض الصحؼ إلى اإلثارة في  قؿ أخبار الحر .

(، لت سػنس المججػة الدولنػة G A Bray and A N Howardدراسػة )
در  بم اسػبة مر ػي خمسػة وثبلثػنف ، التي صػ(91)لجسم ة: رحجة في الصحافة الطبنةل

 The International Journal ofعاًمػا عجػى ت سػنس المججػة الدولنػة لجسػم ة )
Obesity- IJO وهػػػي مججػػػة متخصصػػػة صػػػدر العػػػدد األوؿ م هػػػا فػػػي ن ػػػانر ،)

ـ  مججػػػة فصػػػجنة ثػػػـ صػػػار  تصػػػدر  ػػػؿ شػػػهرنف ابتػػػدات مػػػف سػػػ تها الخامسػػػة 0499
ـ، وتػػػد اهتمػػػ  الدراسػػػة بػػػاختراع 0440سػػػ ة وبػػدأ  فػػػي الصػػػدور شػػػهرًنا ابتػػػدات مػػف 

الطباعػػة فػػي م تصػػؼ القػػرف الخػػامس عشػػر بواسػػطة نوح ػػا جػػوت برؤ و شػػ ة الصػػحافة 
بعػػد ذلػػؾ، وم هػػا الصػػحؼ الطبنػػة، حنػػل ألقػػ  ال ػػوت عجػػى الصػػحافة الطبنػػة بوجػػ  

( ومحررنهػػػػا ومسػػػػنرتها فػػػػي عػػػػالـ IJOعػػػػاـ حػػػػوؿ العػػػػالـ، ثػػػػـ ر ػػػػز  عجػػػػى مججػػػػة )
 الصحافة.



  

ــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

34 
 

 

 

 Kubyshkin VA, Glyantsev SP, Yazhborovskayaدراسػة )
ASت اول  تارند الصحؼ التػي اهتمػ  (99)(، لتارند الصحافة الجراحنة في روسنال ،

 .The journal 'Surgeryلمججػة ) 021بمجاؿ الجراحة في روسنا في الذ رت اؿ 
N.I. Pirogov Journal'.) 

فػي برنطا نػا  لتصػورا  الصػحافة والصػح ننف (،Martin Conboyدراسػة )
، ت اولػػػ  عػػػدًدا مػػػف الػػػدورنا  البرنطا نػػػة الصػػػادرة أواخػػػر القػػػرف (99)ل0881-0411

ـ، وهػػي 0411ـ و0881التاسػػا عشػػر، وبػػاألخص خػػبلؿ ال تػػرة الواتعػػة بػػنف سػػ تي 
فتػػػػرة ل نػػػػة بالجػػػػدؿ والم اتشػػػػة بػػػػنف الطبقػػػػا  األدبنػػػػة والمثق ػػػػة حػػػػوؿ دور الصػػػػحافة 

ظػػػػنـ الت  ولوجنػػػػا المرتبطػػػػة بجمػػػػا األخبػػػػار والصػػػػح ننف، فقػػػػد شػػػػهد  تجػػػػؾ ال تػػػػرة ت 
و شػػػرها،  مػػػا بػػػدأ الصػػػح نوف فػػػي التعػػػرؼ عجػػػى أ  سػػػهـ  جماعػػػة مه نػػػة، وأتاحػػػ  

مصػػدًرا  -ومػػا أعقبهػػا مػػف إعػػادة تقنػػنـ مه نػػة لجصػػحؼ -التطػػورا  الت  ولوجنػػة   ػػذاؾ
ل ًنا لجم اتشة حوؿ دور ووظن ة الصحافة، و اف تػد سػبقتها م اتشػا  أخػرت مػف  ػوع 

ة الصحافة وو عها  سجطة رابعة، حنل أو ح  الدراسػة أف الصػحافة م سسػة حرن
ل، وا بػػػػ  التطػػػػورا  السناسػػػػنة لجحداثػػػػة وارتبطػػػػ  بم هػػػػـو Modernistل حداثنػػػػة

 الدنمقراطنة. 

 Hormone( التػي اختصػ  بدراسػة صػحن ة )Lee Song Jinدراسػة )
Culture)(96) تسػػػػعن نا  القػػػػرف ، وهػػػػي مججػػػػة لج ػػػػورننف فػػػػي النابػػػػاف، صػػػػدر  فػػػػي

العشرنف، واهتـ الباحل بدراستها مف حنػل المحتػوت والخصػامص وموتعهػا فػي تػارند 
المجػػػبل  ال ورنػػػة التػػػي صػػػدر  فػػػي المجتمػػػا النابػػػا ي، وبن ػػػ  الدراسػػػة أهمنػػػة هػػػذع 
المججػػة، فػػي ظػػؿ تراجػػا الصػػحؼ المطبوعػػة وم افسػػة وسػػامؿ اإلعػػبلـ النابا نػػة،  مػػا 

ألقػػػ  ال ػػػوت عجػػػى ال ػػػورننف الػػػذنف نعنشػػػوف فػػػي  أظهػػػر   نػػػؼ أف تجػػػؾ المججػػػة تػػػد
 الناباف عبر تقدنـ خبراتهـ وتجاربهـ النومنة.
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دراسػػة أخػػرت تػػدمها ثبلثػػة مػػف البػػاحثنف، حػػوؿ لخصػػامص اإلعبل ػػا  فػػي  
، اختصػػػػػ  بدراسػػػػػة ووصػػػػػؼ خصػػػػػامص  صػػػػػوص اإلعبل ػػػػػا  (99)صػػػػػحن ة سػػػػػنبرنال

بدانا  القػرف العشػرنف، (  هانة القرف التاسا عشر و Siberianالم شورة في صحن ة )
مػف حنػػل المحتػػوت والشػ ؿ وت اصػػنؿ التحػػوال  فػي لرػػة اإلعػػبلف، ومػف ثػػـ فقػػد ألقػػ  
الدراسة ال وت عجى جا   مف تارند الصحافة الروسػنة، حنػل تقػا سػنبرنا فػي الجػزت 

 الشرتي والشماؿ الشرتي مف روسنا. 

ة واهػػػػتـ الػػػػبعض مػػػػف البػػػػاحثنف وعجػػػػى  حػػػػو وا ػػػػ  بدراسػػػػة تػػػػارند الطباعػػػػ
وتطورهػػا وتوا ن هػػا وتػػ ثنر ذلػػؾ بالتػػالي عجػػى مسػػنرة الصػػحافة والصػػحؼ، السػػنما وأف 
 شػػ ة الصػػحافة تػػد ارتبطػػ  تارنخًنػػا بالطباعػػة  مػػا تػػ ثر  بعوامػػؿ تطورهػػا، ومػػف ذلػػؾ 

(، لوسػامؿ ذا  مرػزت: تػارند مػاد  وف ػر  Kathryn Anne Schwartzمػثبًل: دراسػة )
، التػي (98)لجمخطوطا  واس تاؤ المطبوعػا  فػي القػرف التاسػا عشػر بالقػاهرة العثما نػةل

عػػة فػػي القػػاهرة العثما نػػة خػػبلؿ سػػ وا  القػػرف التاسػػا ألقػػ  ال ػػوت عجػػى تػػارند الطبا
عشػػػػر، وأو ػػػػح   نػػػػؼ أف اتتصػػػػاد ال تابػػػػة فػػػػي القػػػػاهرة  ػػػػاف نتػػػػ لؼ مػػػػف صػػػػ اعة 
المخطوطا  القدنمة وص اعة الطباعػة الح ومنػة م ػذ عشػرن نا  القػرف التاسػا عشػر 
 باإل ػػافة إلػػى صػػ اعة الصػػحافة الح ومنػػة   ػػذاؾ، ومػػف ثػػـ توثػػؽ هػػذع الدراسػػة لقنػػاـ

 القاهرة بدم  الطباعة في اتتصادها السناسي مف خبلؿ ال تابة وال شر. 

، التي  اتش  تارند مطبعػة  جمسػ و / (94)(Steven K. Galbraithدراسة: )
ـ، 2109جػػود  التػػي وصػػج  إلػػى معهػػد روتشسػػتر لجت  ولوجنػػا ب نونػػورؾ فػػي ن ػػانر 

والثبلثن نػػػا  مػػػف وت اولػػػ  دورهػػػا فػػػي الصػػػحافة، وبػػػاألخص خػػػبلؿ فتػػػرة العشػػػرن نا  
، (81)(Stephanie Bennett and  Craig Fansler)القػرف العشػرنف، ودراسػة 

التػػي اهتمػػ  بدراسػػة تػػارند مطبعػػة دولمػػف، الموجػػودة حالًنػػا فػػي جامعػػة ونػػؾ فورسػػ  

http://00148oa.1103.y.https.search.proquest.com.mplb1ci.ekb.eg/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Schwartz,+Kathryn+Anne/$N?accountid=178282
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Bennett%2C%20Stephanie%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Fansler%2C%20Craig%22%7C%7Csl~~rl','');
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(Wake Forest University وهػػي توثػػؽ تػػارند وعمػػؿ صػػحافة لنػػاـ وجػػوزفنف ،)
 تارند الصحافة األنرل دنة. منجر ب نرل دا، وبالتالي 

و ػػاف مػػف المبلحػػظ اهتمػػاـ عػػدد مػػف البػػاحثنف بت ػػاوؿ تػػارند اإلعػػبلـ الجدنػػد 
وشب ا  التواصؿ االجتماعي، ما نمثؿ اتتحاًما لمو ػوعا  جدنػدة ولنػر تقجندنػة فػي 
الدراسػػػا  التارنخنػػػة، واالتتػػػرا  مػػػف الحا ػػػر فػػػي بعػػػض األحنػػػاف، ومػػػف ذلػػػؾ مػػػثبًل: 

(، للمحػػة تارنخنػػة عػػف  ثػػار وسػػامؿ اإلعػػبلـ الجدنػػدة عجػػى Quint Randleدراسػػة )
، حنػػػػل  اتشػػػػ  اؤثػػػػار اإلنجابنػػػػة واألخػػػػرت (80) شػػػػر المججػػػػة خػػػػبلؿ القػػػػرف العشػػػػرنفل

السػػػجبنة لوسػػػامؿ اإلعػػػبلـ الجدنػػػدة عجػػػى صػػػ اعة  شػػػر المججػػػة مػػػف م ظػػػور تػػػارنخي، 
القػػػر نف  وألقػػػ  ال ػػػوت عجػػػى تػػػارند المجػػػبل  فػػػي الوالنػػػا  المتحػػػدة األمرن نػػػة خػػػبلؿ

التاسا عشر والعشرنف،  جزت مف الثقافػة األمرن نػة، وبن ػ   نػؼ تعر ػ  المجػبل  
لم افسػػػة مػػػف جا ػػػ  األفػػػبلـ السػػػن مامنة واإلذاعػػػة والتسػػػجنبل  الصػػػوتنة والتجن زنػػػوف 
وال ندنو وال مبنػوتر واإل تر ػ ، لتصػؿ الدراسػة إلػى أف ظهػور وسػامؿ إعػبلـ جدنػدة ال 

نػػػل تهػػػتـ الوسػػػامؿ القاممػػػة، وم هػػػا المججػػػة، بالح ػػػاظ عجػػػى نجرػػػي الوسػػػامؿ القدنمػػػة، ح
تواجػػػدها والبحػػػل عػػػف طػػػرؽ البقػػػات، إ ػػػافة إلػػػى بػػػروز ف ػػػرة لالت امػػػؿل بػػػنف وسػػػامؿ 

 اإلعبلـ، واالست ادة مف بع ها بعً ا.

إلػػػػى  0449( لتػػػػارند الصػػػحافة مػػػػف Patricia L. Dooleyدراسػػػة )
ـ حتػػػى وتػػػ   شػػػر 0449، ت اولػػػ  تػػػارند الصػػػحافة خػػػبلؿ ال تػػػرة مػػػف (82)الحا ػػػرل

ـ، أخػػًذا فػػي االعتبػػار بعػػض الترننػػرا  االجتماعنػػة واالتتصػػػادنة 2114الدراسػػة فػػي 
والسناسنة والت  ولوجنة التي ساهم  في إعادة تش نؿ الصػحافة بشػ ؿ  بنػر، وم هػا: 

اإل تر ػػ ( والتطػػورا  فػػي تسػػارع تراجػػا األخبػػار المطبوعػػة وظهػػور الشػػب ة العالمنػػة )
ـ والحر   ػد اإلرهػا ، حنػل ت اولػ  2110سبتمبر  00األخبار السناسنة وأحدال 
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وا خ ػاض  (،Bloggersوظهػور الػػ ) (Webالدراسة تحوال  ص اعة البل وثورة الػػ )
 عدد الصحؼ وتوزنعها. 

وتوصػػج  تجػػؾ الدراسػػة إلػػى أف الصػػحافة تػػد خ ػػع  لسجسػػجة مػػف الترننػػرا  
ـ، حنػػػل ا ػػػطر  إلػػػى الت نػػػؼ مػػػا التطػػػورا  الت  ولوجنػػػة 0449بعػػػد عػػػاـ العمنقػػػة 

الجدنػػػدة و ػػػذا الت اعػػػػؿ مػػػا القػػػػوت االتتصػػػادنة واألحػػػدال السناسػػػػنة العالمنػػػة، حنػػػػل 
 ا ػػػػج  الصػػػػحافة مػػػػف أجػػػػؿ الت نػػػػؼ مػػػػا ارت ػػػػاع األسػػػػعار وا خ ػػػػاض اإلعبل ػػػػا  

إل تر ػػ  واهتمػػاـ ـ، و ػػذا ظهػػور ا2118واإلنػرادا  والر ػػود االتتصػػاد  العػػالمي عػاـ 
الػػػػبعض مػػػػف لنػػػػر المه نػػػػنف باتتحػػػػاـ مجػػػػاؿ الصػػػػحافة والمنػػػػؿ إلػػػػى  تابػػػػة األخبػػػػار 
وصػػػ اعة ال نػػػدنو،  مػػػا أثػػػر  وسػػػامؿ اإلعػػػبلـ الجدنػػػدة عجػػػى المجػػػاؿ السناسػػػي حنػػػل 

 Socialاستخدـ الصح نوف والمرشحوف السناسنوف المدو ا  والشب ا  االجتماعنة )
networksسػبتمبر إلػى اتخػاذ  00ت اال تخابػا ، وأدت هجػـو ( ل شر المعجوما  أث ػا

تػػدابنر أم نػػة لم افحػػة اإلرهػػا  بشػػ ؿ أدت أحناً ػػا إلػػى تقننػػد حرنػػة الصػػح ننف، ومػػا 
ذلػػؾ ت  ػػد الدراسػػة أف الصػػحافة )المطبوعػػة( سػػوؼ تسػػتمر، وسػػوؼ تبقػػى عجػػى تنػػد 

تمػػا، الحنػػاة، بسػػب  تػػدرتها عجػػى الت نػػؼ مػػا الترنػػرا  المختج ػػة التػػي تحػػدل فػػي المج
ف  اف مف المتوتا في المستقبؿ القرن  أف نستمر تراجا الصحؼ ال برت.   واس

(، لالتػػػػػارند االجتمػػػػػاعي لئل تر ػػػػػ  فػػػػػي لػػػػػر  Glenn Passدراسػػػػػة )
، التػػػي اهتمػػػ  بدراسػػػة تػػػارند الت  ولوجنػػػا الحدنثػػػة واإل تر ػػػ  فػػػي سػػػناؽ (81)أسػػػترالنال

مػػف أف التحقنػػؽ فػػي محجػػي مػػف م ظػػور التػػارند االجتمػػاعي، حنػػل ا طجقػػ  الدراسػػة 
العبلتػػػة بػػػنف ال  ػػػات اإلل ترو ػػػي والمجتمػػػا نتطجػػػ  المزاوجػػػة بػػػنف الب ػػػات االجتمػػػاعي 
واالتتصػػػػاد السناسػػػػي ومػػػػا بعػػػػد الحداثػػػػػة، وأف تطػػػػونر اسػػػػتخداـ اإل تر ػػػػ  هػػػػو ب ػػػػػات 
اجتمػػاعي وثقػػافي عجػػى المسػػتوت المحجػػي نػػرتبط بعمجنػػا  سناسػػنة واتتصػػادنة إتجنمنػػة 

ومف ه ا  اف االهتمػاـ بتػارند اإل تر ػ  عبػر اعتمػاد  هػ  أ ثػر وعالمنة أوسا  طاًتا، 
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ارتباًطػػػا بػػػال واحي االجتماعنػػػة والثقافنػػػة فػػػي سػػػناتاتها المحجنػػػة بػػػالتطبنؽ عجػػػى م طقػػػة 
 لر  أسترالنا. 

(، وع وا هػػػا لتػػػارند مػػػوجز لموتػػػا فػػػنس بػػػوؾ Niels Bruggerودراسػػػة: )
رند موتػا التواصػؿ االجتمػاعي ، ت اول  تػا(89)  ص إعبلمي: تطونر أ  ب نة فارلةل

ـ، مػف حنػل الوظػامؼ وسػمة الت اعجنػة 2101ـ إلػى 2119فنسبوؾ خػبلؿ ال تػرة مػف 
وأشػػػ اؿ االسػػػتخداـ مػػػف تبػػػؿ مجموعػػػة مػػػف ال ػػػاعجنف )أصػػػحا  المج ػػػا  الشخصػػػنة، 
المجموعا ، الشػر ا ، ومطػور  البرمجنػا (، وتػد بن ػ  تجػؾ الدراسػة موتػا فنسػبوؾ 

تر ػػ ، و نػػؼ ا تقػػؿ التواصػػؿ االجتمػػاعي مػػف الواتػػا إلػػى عػػالـ فػػي التػػارند العػػاـ لئل 
 اإل تر   عبر فنسبوؾ ب  ؿ التق نا  اإلعبلمنة الجدندة.

إف األمػػػر نثنػػػر تسػػػا ال  مهمػػػة ه ػػػا حػػػوؿ ماهنػػػة الدراسػػػة التارنخنػػػة؟ ومتػػػى 
 عتبر الحدل حدثًا تارنخًنا؟ وهؿ نم ف لباحػل تػارند الصػحافة أف نقػتحـ مو ػوعا  

ة؟ وهػؿ نم ػف أف تت ػاوؿ عػالـ اإلعػبلـ الجدنػد؟ ومػا  ػؿ ف   ػا  صػؿ بػذلؾ ترنبة زم نػ
إلػػى أف التػػارند هػػو ما ػػي وحا ػػر ومسػػتقبؿ، وأ ػػ  ال نقػػؼ ع ػػد الما ػػي فحسػػ ، 
ف    لطالمػا  ػاف ه ػا حا ػر، فبلبػد مػف أف ن ػوف ه ػاؾ ما ػي ومسػتقبؿ. والتػارند؟ 

ابتػػػػة فػػػػي األرض، شػػػجرة تح ػػػػي تصػػػة هػػػػذع الع اصػػػػر الزم نػػػة، ما ػػػػنها جػػػذورها الث
 .(89)وحا رها جذعها الم تص ، وفروعها الممتدة إلى السمات تحمؿ ثمار المستقبؿل
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اهتمػػػ  بعػػػض بحػػػول ودراسػػػا  تػػػارند الصػػػحافة بت ػػػاوؿ موتػػػؼ الصػػػحؼ 
واتجاهاتها مف ت انا المجتما، التي ت وعػ  مػا بػنف ت ػانا سناسػنة وثا نػة اتتصػادنة 
فرنقنػػػة،  سػػػبلمنة واس وثالثػػػة اجتماعنػػػة، باإل ػػػافة إلػػػى ت ػػػانا أخػػػرت دن نػػػة وجررافنػػػة، واس

جات ذلؾ بش ؿ مباشػر أو باإل افة إلى ت نة حرنة الصحافة مف م ظور تارنخي، و 
 لنر مباشر في سناؽ الدراسة. 

عػػدة دراسػػا  ت اولػػ  موتػػؼ الصػػحؼ مػػف  المسووتوى المصووريبػػرز  عجػػى 
 الق انا المصرنة والعربنة واإلفرنقنة واإلسبلمنة..

دراسػػة: محمػد أحمػػد نػػو س   ضووايا مصووريةفمػف أمثجػػة البحػول التػػي ت اولػ  
-0881ل تػػػػػرة مػػػػػا بػػػػػنف عػػػػػامي لالخطػػػػا  الػػػػػدن ي فػػػػػي الصػػػػػحؼ المصػػػػػرنة خػػػػػبلؿ ا

، حنػػل أجػػرت الباحػػل دراسػػة تارنخنػػة تحجنجنػػة عجػػى عن ػػة مػػف مػػواد الػػرأ  (86)ل0409
 -ـ وهػػي صػػحؼ )األهػػراـ0409-0881بالصػػحؼ المصػػرنة الصػػادرة خػػبلؿ ال تػػرة 

الجرنػػػػدة(، لنػػػػدرس مػػػػف خبللهػػػػا الخطػػػػا  الػػػػدن ي وت ػػػػنة  -الجػػػػوات -الم ػػػػار -الم نػػػػد
دن ي وت ػػنة تحرنػػر المػػرأة، الخطػػا  الػػدن ي وت ػػنة الشػػورت واالسػػتبداد، الخطػػا  الػػ

اإلصػػػػبل  وتجدنػػػػد ال  ػػػػر اإلسػػػػبلمي، الخطػػػػا  الػػػػدن ي وت ػػػػنة الوط نػػػػة المصػػػػرنة، 
الخطا  الدن ي وت نة الجامعة اإلسبلمنة، الخطا  الدن ي وت ػنة العبلتػة بػاؤخر، 

ؼ و ػػاف مػػػف أبػػػرز  تػػػام  الدراسػػػة أ ػػػ  تبان ػػ  الزوانػػػا التػػػي  ظػػػر  مػػػف خبللهػػػا صػػػح
 الدراسة ل ن نة التعامؿ ما معطنا  الح ارة الرربنة. 

دراسػػة: شػػرنف سػػبلمة لاتجاهػػا  الصػػحافة المصػػرنة  حػػو ت ػػانا المػػرأة فػػي 
، التي أو ح   نؼ أف ت نة المرأة تػد شػ ج  واحػدة (89)ل0496–0404ال ترة مف 

ر مف أهـ الق انا االجتماعنة في مصر التي سار  ج ًبا إلى ج   ما ت ػانا التحػر 
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الػػوط ي بشػػ ؿ عػػاـ فػػي عبلتػػة ت اعػػؿ وا ػػحة، حنػػل تزدهػػر وتقػػوت معهػػا وت ػػت س 
حػػنف ت ػػت س، و ا ػػ  ت ػػنة لالسػػ ور واالخػػتبلطل أ ثػػر الق ػػانا جػػداًل عجػػى المسػػتوت 
الصػػػح ي، ثػػػـ ت ػػػنة لالمشػػػار ة السناسػػػنةل، ثػػػـ ت ػػػنة لالعمػػػؿل، حنػػػل ا طػػػو  تجػػػؾ 

 ها المجتما المصر  مف تبؿ. الق انا عجى المطالبة ب دوار جدندة لجمرأة لـ ن ل 

دراسػػة: ماجػػدة عبػػد المر ػػي لموتػػؼ الصػػحافة المصػػرنة مػػف ت ػػانا التعجػػنـ 
، تتبعػػػػ  مواتػػػػؼ الصػػػػحافة المصػػػػرنة الحزبنػػػػة، (88)ل0490-0421فػػػػي ال تػػػػرة مػػػػف 

صػػحافة حػػز  الوفػػد، وحػػز  األحػػرار الدسػػتورننف، صػػحؼ الهنمػػة السػػعدنة وصػػحؼ 
ماعػػػة مصػػػر ال تػػػاة، وجماعػػػة اإلخػػػواف ت ظنمػػػا  الػػػرفض السناسػػػي واالجتمػػػاعي: ج

المسػػجمنف، وصػػحافة الت ظنمػػا  النسػػارنة، والصػػحافة المسػػتقجة فػػي ال تػػرة الممتػػدة مػػف 
ـ، وتوصػػػػج  إلػػػػى أف معالجػػػػا  الصػػػػحافة المصػػػػرنة لق ػػػػانا 0490ـ حتػػػػى 0421

التعجنـ جات  في صدر الص حا  األولػى، وت وتػ  فػي ذلػؾ صػحافة الوفػد واألحػرار 
ؾ صػػػحن ة األهػػػراـ، واعتمػػػد  جمنػػػا التنػػػارا  الصػػػح نة المصػػػرنة الدسػػػتورننف و ػػػذل

)الحزبنػػة م هػػا ولنػػر الحزبنػػة( ع ػػد معالجتهػػا لق ػػانا التعجػػنـ عجػػى أتػػبلـ  بػػار م  ػػر  
ومثق ػػي ال تػػرة المدروسػػة مثػػؿ طػػ  حسػػنف ومحمػػد حسػػنف هن ػػؿ والمػػاز ي وعبػػد القػػادر 

 حمزة والعقاد. 

صػػػػحافة المصػػػػرنة مػػػػف الثػػػػورة دراسػػػػة: محمػػػػد عبػػػػد الح ػػػػنظ البػػػػاز لموتػػػػؼ ال
، ت اولػػػػ  موتػػػػؼ صػػػػحؼ )مصػػػػر، (84)ل0882إلػػػػى  0899العرابنػػػػة فػػػػي ال تػػػػرة مػػػػف 

الػػوطف، الت  نػػ  والتب نػػ ، الطػػامؼ، الم نػػد، البرهػػاف، االعتػػداؿ، الوتػػاما المصػػرنة، 
ـ. وتوصػػػج  0882حتػػػى  هانػػػة  0899األهػػػراـ( مػػػف الثػػػورة العرابنػػػة فػػػي ال تػػػرة مػػػف 

المصػػػرنة تػػػد خرجػػ  مػػػف معطػػػؼ السػػجطة، وظجػػػ   ػػػذلؾ  الدراسػػة إلػػػى أف الصػػحافة
حتػػػى صػػػدر  الصػػػحؼ الشػػػعبنة )األهجنػػػة( مػػػا  هانػػػا  عصػػػر الخػػػدنو  إسػػػماعنؿ، 
وجات  استجابة لجترنرا  التي شهدتها المجتما المصر ، واعتبػر  السػجطة بمختجػؼ 
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توجهاتهػػػا أف الصػػػحافة مجػػػرد أداة لتحقنػػػؽ أهػػػدافها والػػػدفاع عػػػف مصػػػالحها لػػػذلؾ لػػػـ 
نقافها عف الصدور إذا تعارض مػا تقدمػ  مػا مصػالحها، تترد د في إلبلؽ الصحؼ واس

 ما اهتماـ السجطة بمختجؼ توجهاتها بالدعانة لجصحؼ الم ندة لها.

-0882دراسػػػػػػة: رابحػػػػػػة عراتػػػػػػي لالوحػػػػػػدة الوط نػػػػػػة والصػػػػػػحافة المصػػػػػػرنة 
، ت اولػػػػ  ت ػػػػنة الوحػػػػدة الوط نػػػػة بػػػػنف المسػػػػجمنف واألتبػػػػاط خػػػػبلؿ ال تػػػػرة (41)ل0404

ف ر ػػز  باألسػػاس عجػػى السػػناؽ التػػارنخي 0404ـ و0882الممتػػدة بػػنف سػػ تي  ـ، واس
العػػاـ، أ ثػػر مػػف السػػناؽ الصػػح ي، حنػػل أبػػرز  دور عػػدد مػػف الشخصػػنا  العامػػة 

توصػػج  الدراسػػة   ػػذاؾ ممػػف  ػػاف لهػػـ دور بػػارز فػػي ترسػػند تنمػػة الوحػػدة الوط نػػة. و 
إلى عدد مف ال تام  أهمها أف برنطا نػا أراد  تثبنػ  أتػدامها فػي مصػر، ولػذلؾ ف  هػا 
تعمػػد  إثػػارة ال ت ػػة الطام نػػة بػػنف المسػػجمنف واألتبػػاط مػػف خػػبلؿ عػػزلهـ مػػف الوظػػامؼ 
وتعنػػػػنف الشػػػػواـ بػػػػداًل مػػػػ هـ واس ػػػػعاؼ الجرػػػػة العربنػػػػة وتشػػػػجنا اإلرسػػػػالنا  التبشػػػػنرنة 

المصػػر ،  مػػا عمػػؿ المحتػػؿ عجػػى اسػػتمالة بعػػض الصػػحؼ إلػػى واس ػػعاؼ االتتصػػاد 
جا ب ، ول ف الصحؼ الوط نة واجه  تجؾ الخطة، حنل ظهػر  الوحػدة الوط نػة فػي 

ـ، ونرجػػػا ال  ػػػؿ فػػػي ذلػػػؾ إلػػػى عػػػدد مػػػف 0404أسػػػمى معا نهػػػا خػػػبلؿ ثػػػورة سػػػ ة 
 لت رنؽ.الم  رنف، المسجمنف واألتباط، الذنف لعبوا دوًرا مهًما في التصد  لمحاوال  ا

دراسػػػػػة: رم ػػػػػاف حسػػػػػا نف جػػػػػاد المػػػػػولى لالمعػػػػػارؾ القجمنػػػػػة فػػػػػي الصػػػػػحؼ 
، ت اولػ  عوامػؿ تػ جن  المعػػارؾ (40)المصػرنة فػي ال صػؼ األوؿ مػف القػرف العشػرنفل

األدبنة في المجتما المصر  خبلؿ ال صؼ األوؿ مف القػرف العشػرنف وم هػا العوامػؿ 
امؿ ال  سنة، ور ػز  الدراسػة عجػى أبػرز السناسنة والثقافنة وال  رنة باإل افة إلى العو 

المعػػارؾ والق ػػانا األدبنػػة   ػػذاؾ وم هػػا ت ػػنة الهونػػة وت ػػنة الجرػػة العربنػػة وت ػػانا 
األد  وال قػػد، حنػػل ت اعػػؿ مػػا تجػػؾ الق ػػانا عػػدد  بنػػر مػػف المثق ػػنف واألدبػػات مػػ هـ 
العقػػػاد وطػػػ  حسػػػنف ومحمػػػود تنمػػػور وعجػػػي الجػػػاـر والزنػػػا  ومحمػػػد فرنػػػد أبػػػو حدنػػػد 
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لنرهـ، وتوصج  الدراسة إلى أف تجؾ المعارؾ تد أثر  الحنػاة ال  رنػة وسػاهم  فػي و 
حنات ال زعة اإلسبلمنة في ال  ر المعاصر.   تطور الحناة األدبنة واس

-0414دراسػػػػػػة: إنمػػػػػػاف عبػػػػػػد المجنػػػػػػد لتػػػػػػارند وزارة الشػػػػػػموف االجتماعنػػػػػػة 
جتمػا بالعمػؿ دور الصػحافة فػي توعنػة الم -في سػناؽ الدراسػة -، ت اول (42)ل0480

االجتماعي وال شاط األهجي، وم اتشة مختجػؼ الق ػانا التػي اهتمػ  بهػا وزارة الشػموف 
االجتماعنػػػػة، حنػػػػػل  ا ػػػػػ  الصػػػػػحؼ بمثابػػػػة التسػػػػػجنؿ النػػػػػومي لؤلحػػػػػدال السناسػػػػػنة 
واالجتماعنػػة واالتتصػػادنة والثقافنػػة، و ا ػػ  ه ػػاؾ العدنػػد مػػف المو ػػوعا  الصػػح نة 

ر ، فاعتمػد  الدراسػػة عجػػى عػدد مػػف الصػػحؼ التػي عانشػػ  الحػػدل ووصػ ت  عػػف تػػ
النومنػػة، والػػدورنا  األخػػرت مثػػؿ )مججػػة الشػػموف االجتماعنػػة( التػػي عررفػػ  بعػػد ذلػػؾ 
باسػػـ )المجتمػػا الجدنػػد(، وت اولػػ  ال ثنػػر مػػف المشػػ بل  واألمػػراض التػػي عػػا ى م هػػا 

وصػحة المجتما المصر    ذاؾ مثؿ ت انا األسرة والزواؤ والطبلؽ والبطالػة والبرػات 
ال ػػبل  والعامػػؿ ولنرهػػا، حنػػل  تػػ  بهػػا مجموعػػة  بنػػرة مػػف الم  ػػرنف االجتمػػاعننف 

   ذاؾ.

دراسػػة:  سػػمة سػػنؼ اإلسػػبلـ لاألوبمػػة واألمػػراض فػػي المجتمػػا المصػػر  فػػي 
، اهتمػػػ  بتحجنػػػؿ وم اتشػػػة (41)(ل0499-0412ال صػػػؼ األوؿ مػػػف القػػػرف العشػػػرنف )

الصػحنة التػي ظهػر  فػي مصػر  معالجة الصحافة عجى مختجؼ توجهاتها لجمشػ بل 
 ـ.0499ـ إلى 0412خبلؿ ال ترة مف 

دراسػػػة: سػػػامنة محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف لأثػػػر الصػػػحافة عجػػػى الجرػػػة العربنػػػة فػػػي 
، ت اولػػ  دور الصػػحافة فػػي الػػدعوة (49)ـل0499-0880التػػارند الحػػدنل والمعاصػػر 

فة فػػي تررنػػ  لجعامنػة، والػػدعوة ل تابػػة الجرػػة العربنػػة بػاألحرؼ البلتن نػػة، ودور الصػػحا
الجرػػة العربنػػة، وتوصػػج  الدراسػػة إلػػى أف لجصػػحؼ  ثػػار سػػجبنة وأخػػرت إنجابنػػة عجػػى 

 الجرة العربنة. 
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وتدـ الباحل ه ا عدة دراسا  فػي هػذا المجػاؿ هػي لالق ػانا المجتمعنػة فػي 
، اهتمػػػػ  (49)ـل0411افتتاحنػػػػا  مججػػػػة )المصػػػػر ( لصػػػػاحبها سػػػػبلمة موسػػػػى سػػػػ ة 

التػػي  تبهػػا سػػبلمة موسػػى فػػي مججػػة )المصػػر (، التػػي  بتحجنػػؿ المقػػاال  االفتتاحنػػة
ـ، واسػػػتمر  فػػػي الصػػػدور ل حػػػو ثبلثػػػة شػػػهور، بهػػػدؼ 0411أصػػػدرها بالقػػػاهرة سػػػ ة 

ال شػػػؼ عػػػف الق ػػػانا المجتمعنػػػة، السناسػػػنة واالتتصػػػادنة واالجتماعنػػػة، التػػػي ت اولهػػػا 
سػبلمة سبلمة في افتتاحنة مججت ، و ش   الدراسة عف ت وع المو وعا  التي  تبها 

ف دار  فػي مجمجهػا حػوؿ  ه ػة المجتمػا المصػر  والرلبػة  موسى في افتتاحنات ، واس
فػػي االرتقػػات ب ب امػػ  والػػدعوة إلػػى تمثػػؿ ال مػػوذؤ الرربػػي واإلتتػػدات بػػ  مػػف أجػػؿ تحقنػػؽ 

  ه ة المجتما المصر . 

-0880ودراسػػت  لموتػػػؼ الصػػػحافة المصػػػرنة مػػػف ت ػػػنة الوحػػػدة الوط نػػػة: 
تػػػؼ الصػػػحافة المصػػػرنة مػػػف ت ػػػنة الوحػػػدة الوط نػػػة خػػػبلؿ ، ت اولػػػ  مو (46)ـل0404

ـ، وهػػي فتػػرة خصػبة ول نػػة، حنػػل شػػهد  0404ـ و0880ال تػرة الممتػػدة بػػنف سػ تي 
ـ(،  مػا 0882-0880بدانة االحػتبلؿ البرنطػا ي لمصػر عقػ  فشػؿ الثػورة العرابنػة )

إلػػى شػػهد  بػػزوغ الحر ػػة الوط نػػة المصػػرنة المرطالبػػة بػػالجبلت واالسػػتقبلؿ، ووصػػج  
ـ، حنػػل الثػػورة التػػي فجرهػػا المصػػرنوف  ػػد تػػوا  االحػػتبلؿ 0404تمػػة ذروتهػػا سػػ ة 

اإل ججنػز ، طجًبػػا لججػبلت وتحقنًقػػا االسػتقبلؿ، و شػػ   الدراسػة عػػف عمػؽ تنمػػة الوحػػدة 
الوط نػػة بػػنف المػػواط نف المسػػجمنف ومػػواط نهـ األتبػػاط، وبػػاألخص فػػي فتػػرا  االتحػػاد 

هػػداؼ وتػػنـ مشػػتر ة، عبػػر  ع هػػا مجموعػػة مػػف القػػومي والتماسػػؾ المجتمعػػي حػػوؿ أ
الصحؼ الوط نة بمقاال   ثنرة و تابا  أدبنة مت وعة شمج  الزجؿ وتصػامد الشػعر، 
وفػػػي المقابػػػؿ شػػػهد  بعػػػض ال تػػػرا  ا ػػػطرا  تجػػػؾ الوحػػػدة، وتوترهػػػا، السػػػنما وأف 
سػػػػجطا  االحػػػػتبلؿ  ا ػػػػ  تػػػػد اتبعػػػػ  سناسػػػػتها الشػػػػهنرة لفػػػػرؽ تسػػػػدل بػػػػنف المصػػػػرننف 
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ف ظج  الوحدة الوط نة تنمة مقدسة بنف المصػرننف عجػى اخػتبلؼ وبع هـ ب عً ا، واس
 ت وعاتهـ وا تماتاتهـ. 

ودراسػػػػت  لالمواط ػػػػوف األتبػػػػاط وت ػػػػنة الح ػػػػاظ عجػػػػى الجرػػػػة العربنػػػػة: تػػػػراتة 
تارنخنػػة فػػي  تابػػا  صػػح نة م ػػذ  هانػػة القػػرف التاسػػا عشػػر وحتػػى الربػػا األوؿ مػػف 

ض الصػحؼ التػي أصػدرها المواط ػوف األتبػاط ، ت اولػ  موتػؼ بعػ(49)القرف العشرنفل
مف ت نة الح ػاظ عجػى الجرػة العربنػة، خػبلؿ ال تػرة الممتػدة مػف  هانػا  القػرف التاسػا 
عشػػػر وحتػػػى الربػػػا األوؿ مػػػف القػػػرف العشػػػرنف، عبػػػر  تابػػػا  صػػػح نة مت وعػػػة  تبهػػػا 
مواط ػػػوف مصػػػرنوف، مسػػػجموف ومسػػػنحنوف، حنػػػل بػػػرز  ت ػػػنة الح ػػػاظ عجػػػى الجرػػػة 

 واحػػػدة مػػػف بػػػنف أبػػػرز الق ػػػانا الثقافنػػػة واالجتماعنػػػة وتتػػػذاؾ، وتػػػد توصػػػج  العربنػػػة 
الدراسػػة إلػػى اهتمػػاـ عػػدد مػػف المثق ػػنف األتبػػاط والمسػػجمنف بمسػػ لة الح ػػاظ عجػػى الجرػػة 
العربنة، مف خبلؿ  تابا  عدة في بعػض الصػحؼ التػي أصػدرها المواط ػوف األتبػاط 

طػا  ال تابػا  الصػح نة بػدورع بػػنف خػبلؿ ال تػرة محػؿ الدراسػة والبحػل، حنػػل ت ػوع خ
ثبلثػػػة فػػػرؽ أساسػػػنة، األوؿ نػػػدعو لجح ػػػاظ عجػػػى الجرػػػة العربنػػػة، بن مػػػا نػػػدعو الخطػػػا  

ف ػػاف  -و ػػاف األ ثػػر تواجػػًدا -الثػػا ي إلػػى إحنػػات الجرػػة القبطنػػة، أمػػا الخطػػا  الثالػػل
تػػ  نػػدعو إلػػى الع انػػة بح ػػظ الجرػػة العربنػػة مػػا االهتمػػاـ ب حنػػات الجرػػة القبطنػػة فػػي الو 

 ذات ، و اف ل ؿ فرنؽ مبررات  وأسباب . 

 القضوووايا اليربيوووةومػػػف أمثجػػػة البحػػػول التػػػي ت اولػػػ  موتػػػؼ الصػػػحؼ مػػػف 
، ت اولػػػ  (48)ل0492-0416دراسػػػة: أحمػػػد حامػػػد لحػػػز  الوفػػػد والق ػػػنة ال جسػػػطن نة 

ـ، 0492ـ إلػػى 0416موتػػؼ حػػز  الوفػػد مػػف الق ػػنة ال جسػػطن نة خػػبلؿ ال تػػرة مػػف 
حنل  اف لصحافة حز  الوفد دور  بنر في التعرؼ عجى موتػؼ الحػز  مػف ت ػنة 
فجسطنف،  ما  اف لتعامؿ الصحؼ الوفدنة مػا هػذع الق ػنة سػمات  وعبلماتػ  الممنػزة 

حػػػػدة العربنػػػػة والحنجولػػػػة دوف تهونػػػػد بوجػػػػ  عػػػػاـ، فقػػػػد تػػػػزعـ حػػػػز  الوفػػػػد مشػػػػروع الو 
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فجسػػطنف، وم ػػا اتتطػػاع أجػػزات مػػف أرا ػػنها،  مػػا رفػػض مشػػروع الرػػر  لجػػدفاع عػػف 
الشػػرؽ األوسػػط مػػا دامػػ  إسػػرامنؿ حجن ػػا م رو ػػا مػػف تبػػؿ هػػذع المشػػروعا ، واهػػتـ 

 بالعمؿ عجى تحسنف أو اع البلجمنف في لزة أو في مصر. 

-0412الجنبنػػػػة فنمػػػػا بػػػػنف عػػػػامي دراسػػػػة: عػػػػادؿ محمػػػػد لمصػػػػر والق ػػػػنة 
، ت اولػػ  موتػػؼ الصػػحافة المصػػرنة مػػف الق ػػنة الجنبنػػة خػػبلؿ ال تػػرة مػػف (44)ل0490
ـ، الػػذ  ع ػػس الػػروابط التارنخنػػة بػػنف البجػػدنف، ومسػػا دة مصػػر 0490ـ إلػػى 0412

ـ، وحر ػة الجهػاد الجنبػي فػي ال تػرة مػف 0400لجنبننف  د الرػزو اإلنطػالي لجنبنػا عػاـ 
 ـ، باإل افة إلى الموتؼ مف المهاجرنف الجنبننف في مصر. 0410ـ حتى 0421

دراسػػػػة: م تػػػػا  بجعنػػػػد لال شػػػػاط اإلنطػػػػالي فػػػػي مصػػػػر تجػػػػاع اسػػػػتعمار لنبنػػػػا 
، عالجػػ  ال شػػاط اإلنطػػالي فػػي مصػػر تجػػاع اسػػتعمار لنبنػػا مػػف (011)ل0882-0491
ـ، وأو ػػػػػح  أف ال شػػػػػاط االسػػػػػتخباراتي اإلنطػػػػػالي لػػػػػـ نسػػػػػقط 0491ـ إلػػػػػى 0882

مػػػف حسػػػابات ، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ الصػػػحافة العربنػػػة، والمطبوعػػػا ، والخطابػػػة الصػػػحافة 
و حوهػػػػا، لجتػػػػ ثنر عجػػػػى الػػػػرأ  العػػػػاـ اإلسػػػػبلمي فػػػػي مصػػػػر، والق ػػػػات عجػػػػى ال شػػػػاط 
المعػػاد  إلنطالنػػا فنهػػا، ف ػػبًل عػػف تقػػدنـ العػػروض والمررنػػا  لجنبنػػنف المقنمػػنف فػػي 

عػػودة إلػػى مػػد هـ وتػػراهـ، مصػػر، ومحاولػػة إت ػػاعهـ بوتػػؼ العػػدات لجح ػػـ اإلنطػػالي، وال
 واالست ادة مف رفاهنة الح ـ ال اشي ومد نت . 

دراسػػػػػة: ماجػػػػػد صػػػػػادؽ لالموتػػػػػؼ العربػػػػػي مػػػػػف الوحػػػػػدة المصػػػػػرنة السػػػػػورنة 
، عالجػػػػػ  الموتػػػػػؼ العربػػػػػي مػػػػػف الوحػػػػػدة المصػػػػػرنة السػػػػػورنة (010)(ل0498-0460)

ـ، و اتش  الدراسػة موتػؼ الصػحافة، وم هػا الصػحؼ السػودا نة، مػف 0498-0460
 س لة الوحدة واال  صاؿ. م
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دراسة: أحمد فتحي لموتؼ الصحافة المصرنة مف الحر ػة الوط نػة التو سػنة 
، اهتمػػػػػ  بتحجنػػػػػؿ موتػػػػػؼ الصػػػػػحافة المصػػػػػرنة مػػػػػف الحر ػػػػػة (012)ـل0496-0496

الوط نػػػة التو سػػػنة، حنػػػل لعبػػػ  الصػػػحؼ الػػػدور الػػػرمنس فػػػي إبػػػراز الحر ػػػة الوط نػػػة 
لتارنخنػػة التػػي لعبػػ  الػػدور األساسػػي فػػي التو سػػنة، وألقػػ  ال ػػوت عجػػى الشخصػػنا  ا

تنػػػػاـ الحر ػػػػا  التحررنػػػػة عػػػػف االسػػػػتعمار ال ر سػػػػي داخػػػػؿ تػػػػو س، ووجػػػػود الحػػػػز  
ـ،  مػػا ألقػػ  0496الدسػػتور  الػػذ   ػػاف لػػ  ال  ػػؿ األ بػػر فػػي اسػػتقبلؿ تػػو س عػػاـ 

ال وت عجى الق نة التو سنة في هنمة األمـ المتحدة والجامعة العربنة وأمػاـ المجتمػا 
 ي.الدول

-0499دراسة: هشاـ إبراهنـ لالق نة الجزامرنة في الصحافة المصرنة مػف 
، ألقػػػػ  ال ػػػػوت عجػػػػى الػػػػدور المصػػػػر  لمسػػػػاعدة الشػػػػع  الجزامػػػػر  فػػػػي (011)ل0462

الحصػػوؿ عجػػى االسػػتقبلؿ، ومعالجػػة الصػػحافة المصػػرنة لجق ػػنة الجزامرنػػة فػػي تجػػؾ 
لصػػحافة المصػػرنة خاصػػة ال تػػرة، حنػػل شػػهد  الق ػػنة الجزامرنػػة اهتماًمػػا  بنػػًرا مػػف ا

ـ،  مػػػػا ارتبطػػػػ  الق ػػػػنة الجزامرنػػػػة بالعػػػػدواف الثبلثػػػػي عجػػػػى 1952بعػػػػد ثػػػػورة نولنػػػػو 
مصػػػػر، مػػػػا نظهػػػػر ارتبػػػػاط ت ػػػػنة الجزامػػػػر بمصػػػػر ارتباًطػػػػا وثنًقػػػػا، و ػػػػاف لجصػػػػحافة 
المصػػػرنة دور  بنػػػر فػػػي دعػػػـ ومسػػػا دة الثػػػورة الجزامرنػػػة م ػػػذ ا ػػػدالعها فػػػي  ػػػوفمبر 

ـ بعػد توتنػػا 0462جػػى اسػتقبللها رسػػمًنا فػي نولنػػو ـ، حتػى حصػػج  الجزامػر ع0499
 ـ.0462ات اتنة ان ناف بنف الح ومة الجزامرنة والح ومة ال ر سنة في مارس 

دراسػػػػة: والت محمػػػػد طػػػػاهر لالق ػػػػػنة ال جسػػػػطن نة فػػػػي الصػػػػحافة المصػػػػػرنة 
-0498، ت اولػػ  الق ػػنة ال جسػػطن نة فػػي الصػػحافة المصػػرنة )(019)ل0498-0499
هػذع ال تػػرة مػف أهػـ المراحػؿ التارنخنػػة التػي مػر  بهػا الق ػػنة  ـ(، حنػل  ا ػ 0499

ال جسػػطن نة، فقػػد شػػهد  مجموعػػة مػػف التطػػورا  واألحػػدال التارنخنػػة المهمػػة، وم هػػا 
ـ 0496ـ والعػػػدواف الثبلثػػي عجػػػى مصػػػر 0498مػػػانو  09ظهػػور دولػػػة إسػػػرامنؿ فػػي 
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دراسػة عػػف ـ، و شػػ   ال0499ـ وزنػػارة الػرمنس السػػادا  لجقػدس 0469وحػر  نو نػو 
تعدد االتجاها  ال  رنػة لجصػحافة المصػرنة فػي هػذع المرحجػة، خاصػة مرحجػة مػا تبػؿ 

ـ(، حنػػػل  ا ػػػ  ه ػػػاؾ الصػػػحؼ الحزبنػػػة والمسػػػتقجة والدن نػػػة، 0492-0498الثػػػورة )
ولنرها، وتد أدت ذلؾ إلى وجود اختبلؼ فػي وجهػا  ال ظػر حػوؿ هػذع الق ػنة،  مػا 

مرحجػػة مػػا بعػػد الثػػورة تػػد تػػ ثر  فػػي تعامجهػػا  بن ػػ  الدراسػػة أف الصػػحافة المصػػرنة فػػي
 ما الق نة ال جسطن نة بال ظاـ السناسي الجدند في مصر وتوجهات  القومنة. 

، (019)دراسػػة: مػػ مف عجػػي طػػاهر لالق ػػانا العراتنػػة فػػي الصػػحافة المصػػرنةل
ـ إلػػػػى 0499ت اولػػػػ  الق ػػػػانا العراتنػػػػة فػػػػي الصػػػػحافة المصػػػػرنة خػػػػبلؿ ال تػػػػرة مػػػػف 

تػػرة الواتعػػة بػػنف ا تهػػات الحػػر  العالمنػػة الثا نػػة و هانػػة عصػػر عبػػد ـ، وهػػي ال 0461
ال ػػػرنـ تاسػػػـ، حنػػػل رصػػػد  الدراسػػػة ت ػػػنة  رػػػرد العػػػراؽ فػػػي الصػػػحافة المصػػػرنة، 
وت ػػػنة الثػػػورة فػػػي العػػػراؽ، ومسػػػ لة الوحػػػدة العربنػػػة واألحػػػبلؼ، وت ػػػانا االسػػػتقبلؿ 

أف الصػحافة المصػرنة تػد  والتحرر، والعبلتا  العراتنة العربنة، وتوصج  الدراسة إلى
ـ، فجػػـ تختجػػؼ ردود 1952اتخػػذ  خًطػػا واحػػًدا مػػف تطػػور الق ػػانا العراتنػػة تبػػؿ ثػػورة 

أفعػػػػاؿ ومواتػػػػؼ الصػػػػحؼ المصػػػػرنة المختج ػػػػة إزاتهػػػػا، سػػػػوات أ ا ػػػػ  صػػػػحً ا ت تمػػػػي 
لؤلحػػزا  المصػػرنة المختج ػػة أـ صػػحً ا مسػػتقجة أو خاصػػة، واسػػتمر الو ػػا عجػػى مػػا 

ت ق  الصػحؼ الرسػمنة والخاصػة فػي تب ػي مواتػؼ ت ػاد ت ػوف هو عجن  بعد الثورة، فا
واحػػدة تجػػاع تطػػور أحػػدال العػػراؽ، وأف ر نػػة الصػػحافة المصػػرنة لتطػػور األمػػور فػػي 

طبنعػة العبلتػا  الث امنػة بػنف البجػدنف، ف ا ػ  صػدت  -بقدر  بنػر -العراؽ تد ع س 
لر نػػػػة فػػػػي لتطػػػػور هػػػػذع العبلتػػػػا  بػػػػنف الوفػػػػاؽ والخػػػػبلؼ والصػػػػداـ، فاختج ػػػػ  هػػػػذع ا

 العصرنف المج ي والجمهور  وخبلؿ عهد تاسـ وما بعدع. 

 القضووايا اإلسووةميةومػػف أمثجػػة البحػػول التػػي ت اولػػ  موتػػؼ الصػػحؼ مػػف 
دراسػػتاف تػػـ إجرا همػػا فػػي معهػػد الدراسػػا  والبحػػول اؤسػػنونة بجامعػػة الزتػػازنؽ، همػػا 
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اله د فػي القػرف دراسة: فتحي حسف عباس لدور العجمات المسجمنف البارزنف في خدمة 
، ت اول  دور العجمػات المسػجمنف فػي خدمػة المجتمػا اله ػد  (016)الرابا عشر الهجر ل

فػػي المجػػاال  االجتماعنػػة والثقافنػػة والسناسػػنة واالتتصػػادنة خػػبلؿ القػػرف الرابػػا عشػػر 
الهجػػر ، وأبػػرز  أثػػر هػػ الت العجمػػات فػػي مجػػاال  القػػنـ الخجقنػػة واالجتماعنػػة وت  نػػد 

الصػػحافة واإلعػػبلـ والػػدعوة اإلسػػبلمنة، واستعر ػػ  الدراسػػة شخصػػنة هػػذا الػػدور فػػي 
ظهػػار جهػػود  العبلمػػة سػػند أحمػػد خػػاف، وم اتشػػة دور العػػالـ موال ػػا أبػػو ال ػػبلـ أزاد، واس
الشند أبو الحسف ال دور في خدمة اإلسبلـ والمسجمنف، ودراسة: أسػمات السػند لالػدعوة 

نػر مػف القػرف التاسػا عشػر وأوامػؿ القػرف اإلسبلمنة ومعوتاتها في تر نا في الربا األخ
، التػػػي ت اولػػػ  دور الم سسػػػا  واألجهػػػزة الح ومنػػػة (019)(ل0414-0896العشػػػرنف )

في خدمة الدعوة اإلسبلمنة فػي الدولػة العثما نػة، ومػف ذلػؾ دور الصػحافة فػي خدمػة 
 اإلسبلـ و هوض المجتما المسجـ.

أخػػػػونرة رم ػػػػاف مػػػػف خػػػػبلؿ دراسػػػػة:  بالقضووووايا اإلفريقيووووةوجػػػػات االهتمػػػػاـ 
، حنػػل (018)(ل0499-0499لالمقاومػػة الوط نػػة  ػػد الوجػػود ال ر سػػي فػػي جنبػػوتي )

ألقػػػ  ال ػػػوت عجػػػى دور الصػػػحافة،  ػػػمف م سسػػػا  ثقافنػػػة واجتماعنػػػة أخػػػرت، فػػػي 
ـ 0499حر ػػػػػة المقاومػػػػػة الوط نػػػػػة فػػػػػي جنبػػػػػوتي خػػػػػبلؿ ال تػػػػػرة الممتػػػػػدة بػػػػػنف سػػػػػ تي 

 ـ. 0499و

مػػػف م ظػػػػور  ريوووة الصوووحافةحوت اولػػػ  بعػػػض البحػػػول والدراسػػػا  ت ػػػػنة 
تػػػػارنخي، حنػػػػل ترعػػػػد حرنػػػػة الصػػػػحافة إحػػػػدت ت ػػػػانا المجتمػػػػا التػػػػي شػػػػرج  اهتمػػػػاـ 
الصحؼ عبر مسنرة الصحافة ومراحػؿ تطورهػا، ومػف ذلػؾ دراسػة: سػحر عبػد المػ عـ 
الخػػولي لالصػػحافة المصػػرنة بػػنف الرتابػػة الرسػػمنة والممارسػػة ال عجنػػة: دراسػػة تحجنجنػػة 

،  اتش  العوامؿ الم ثرة في الرتابػة وتشػرنعا  (014)ل0449-0492مقار ة لج ترة مف 
إعبلمػػي لجرتابػػة عجػػى  -و مػػاذؤ الرتابػػة عجػػى الصػػحؼ مػػف خػػبلؿ الت ظنػػر السوسػػنو
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الصحؼ، مف خبلؿ  ظرنا  اإلعبلـ، و ظرنا  عجـ االجتماع، و مػاذؤ الرتابػة عجػى 
ة عجػى الصػحافة الصحؼ في الدوؿ المتقدمة والدوؿ ال امنة، ثـ ت اول  الدراسة الرتابػ

المصػػػػرنة مػػػػف خػػػػبلؿ تارنخهػػػػا وأشػػػػ الها عبػػػػر عبلتػػػػة الصػػػػحافة بػػػػالمجتما ومعػػػػاننر 
األخبلؽ الصح نة واألبعاد السوسنولجنة لبلتصاؿ الجمػاهنر  والرتابػة عجػى الصػحؼ 
  مػوذؤ الرتابػػة فػي مصػػر خػبلؿ عصػػر جمػاؿ عبػػد ال اصػر وأ ػػور السػادا  وحسػػ ي 

 مبارؾ.

رنػة الصػحافة فػي الدسػاتنر المصػرنة: ر نػة دراسة: عواطؼ عبد الػرحمف لح
، ت اولػػ  م ػػاهنـ حرنػػة الصػػحافة بػػنف التعػػدد والتبػػانف، وحرنػػة (001)تارنخنػػة معاصػػرةل

الصػػػحافة فػػػي المواثنػػػؽ الدولنػػػة والدسػػػاتنر المصػػػرنة، والبػػػدامؿ التشػػػرنعنة واإلعبلمنػػػة 
  المطروحة التػي ت ػمف حرنػة إصػدار الصػحؼ وحرنػة التعددنػة والت ػوع، حنػل أ ػد

الدراسػػػة أف تػػػارند حرنػػػة الصػػػحافة فػػػي مصػػػر هػػػو جػػػزت مػػػف تػػػارند الحر ػػػة الوط نػػػة 
 المصرنة. 

-0844دراسػػػػة: ح ػػػػاف محمػػػػد لمصػػػػر والسػػػػوداف فػػػػي البرلمػػػػاف البرنطػػػػا ي 
، ت اول  ت انا مصر والسوداف في البرلماف البرنطػا ي خػبلؿ ال تػرة مػف (000)ل0429
تصػػادنة واالجتماعنػػة والثقافنػػة ـ، مػػف حنػػل الحنػػاة السناسػػنة واالت0429ـ إلػى 0882

، ومػػف  فػػي مصػػر والسػػوداف ورد فعػػؿ البرلمػػاف البرنطػػا ي بمججسػػن ، الجػػوردا  والعمػػـو
ذلؾ أحواؿ الصحافة، حنل حمج  الصػحافة عجػى  اهجهػا عػ ت ت ػونر األذهػاف ل ػي 
نعػػػػرؼ أفػػػػراد الشػػػػع  حقػػػػوتهـ وواجبػػػػاتهـ، ول ػػػػف ع ػػػػدما وتعػػػػ  مصػػػػر تحػػػػ  وطػػػػ ة 

تاسػػػػ  الصػػػػحافة مػػػػف تػػػػا وف المطبوعػػػػا  الػػػػذ  صػػػػدر عػػػػاـ االحػػػػتبلؿ البرنطػػػػا ي، 
ـ لنح ـ  رت ا  الصحافة ومو وعاتها، وتد شرج  حػوادل ا ػطهاد الصػحافة 0880

 9المصػػرنة وتمعهػػا أذهػػاف بعػػض أع ػػات البرلمػػاف البرنطػػا ي، حنػػل  اتشػػ  ججسػػة 
 ـ مو وع لحرنة الصحافة في مصرل، بنف م ند ومعارض. 0418نو ن  
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فقػػػػد اهػػػػتـ الػػػػبعض مػػػػف البػػػػاحثنف بدراسػػػػة موتػػػػؼ  ليربوووويالمسووووتوى اوعجػػػػى 
الصحؼ مف بعض ت انا المجتما، السناسنة واالتتصادنة واالجتماعنػة، إ ػافة إلػى 
تػػارند بعػػض األ شػػطة، ومػػف ذلػػؾ مػػثبًل: دراسػػة: عجنػػة العبل ػػي لالمشػػاعر الدن نػػة مػػف 

رس مػا 01خبلؿ أحدال احتبلؿ اسطمبوؿ فػي األرشػنؼ والصػحافة بتػو س: مظػاهرة 
، ت اولػػ  الو ػػا فػػي تر نػػا تبػػؿ احػػتبلؿ لاسػػطمبوؿل (002)بالعاصػػمة التو سػػنةل 0421

ـ بتػػػػو س وردود ال عػػػػؿ، 0421مػػػػارس  01مػػػػف خػػػػبلؿ الصػػػػحافة بتػػػػو س، ومظػػػػاهرة 
وأو ػػح  الدراسػػة  نػػؼ عبػػر  الدراسػػة عػػف تجػػذر ف ػػرة الت ػػامف اإلسػػبلمي وعمػػؽ 

بلؿ تحجنػػؿ مػػا  رشػػر فػػي الشػػعور بػػالروابط الروحنػػة بػػنف تػػو س ومر ػػز الخبلفػػة مػػف خػػ
 الصحؼ التو سنة   ذاؾ. 

( مػػػػف 0412-0420دراسػػػػة: وامػػػػؿ عجػػػػي ال حػػػػاس لالتعجػػػػنـ فػػػػي الموصػػػػؿ )
، ت ػػػاوؿ فنهػػػا: تطػػػور التعجػػػنـ فػػػي مدن ػػػة الموصػػػؿ، (001)خػػػبلؿ الصػػػحافة الموصػػػجنةل

وموتػؼ الصػػحافة الموصػجنة مػػف ت ػانا التعجػػنـ خػبلؿ فتػػرة الدراسػة والبحػػل، ودراسػػت  
، (009)ل0412-0420ي في الموصؿ خػبلؿ عهػد اال تػدا  البرنطػا ي لال شاط الصح

التػػي أو ػػح   نػػؼ سػػاهم  الصػػحافة الموصػػجنة فػػي  شػػر الػػوعي الصػػحي فػػي تجػػؾ 
 ال ترة ب شر المقاال  والمحا را  الطبنة.

دراسػػػػة  ػػػػرنـ زلنػػػػر المػػػػال ي لالصػػػػراع العسػػػػ ر  اله ػػػػد  البا سػػػػتا ي عبػػػػر 
موتػػػػؼ عػػػدد مػػػػف الػػػدورنا  العربنػػػػة  ، التػػػػي ت اولػػػ (009)ـل0491-0499الصػػػحافة 

واإلسػػػبلمنة واألج بنػػػة مػػػف الصػػػراع العسػػػػ ر  السناسػػػي بػػػنف اله ػػػد وبا سػػػتاف حػػػػوؿ 
ـ، وأو ػح  الدراسػة األهمنػة االسػتراتنجنة 0491ـ إلى عػاـ 0499 شمنر مف عاـ 

 ل شمنر، ما ا ع س عجى اهتماـ الصحؼ مت وعة االتجاها  بتجؾ الق نة. 

الصػػػػػحافة فػػػػػي التوثنػػػػػؽ ل شػػػػػ ة الخػػػػػط الحدنػػػػػد  دراسػػػػػة: ه ػػػػػد لسػػػػػاف لدور 
ـ: صػػػػػػػػػػػحن ة البشػػػػػػػػػػػنر البنروتنػػػػػػػػػػػة 0418-0411هػػػػػػػػػػػػ/ 0126-0108الحجػػػػػػػػػػػاز  
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ـ 0891، ت اولػػ  صػػحن ة )البشػػنر(  مصػػدر لؤلخبػػار خػػبلؿ ال تػػرة مػػف (006)مصػػدًرال
ـ ومصػػػادرها اإلخبارنػػػة، ثػػػـ ر ػػػز  الدراسػػػة عجػػػى خطػػػوا  المشػػػروع م ػػػذ 0499إلػػػى 

 ا طبلؽ ال  رة والبدانا  األولى حتى ح ؿ االفتتا . 

دراسػػػػػػػة: خجػػػػػػػود عبػػػػػػػد الجطنػػػػػػػؼ لالبصػػػػػػػرة مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ صػػػػػػػحن تي الرشػػػػػػػاد 
، ت اولػػػػ  تػػػػارند مدن ػػػػة البصػػػػرة مػػػػف خػػػػبلؿ صػػػػحن تنف محجنتػػػػنف همػػػػا (009)والم نػػػػرل

ـ( وصػػػػحن ة )الم نػػػػر( التػػػػي 0400-0401خػػػػبلؿ ال تػػػػرة ) )الرشػػػػاد( التػػػػي صػػػػدر 
 صدر  في   س ال ترة.

دراسػػػة: م ػػػى حجػػػو الخطنػػػ  لالمسػػػتوط ا  الصػػػهنو نة فػػػي مػػػر ة الصػػػحافة 
: ح ومػػػػة نهودنػػػػة  ػػػػمف ح ومػػػػة 0404-0414العربنػػػػة فػػػػي بػػػػبلد الشػػػػاـ ومصػػػػر 

هودنػة ، ت اول  االستنطاف النهود  في فجسطنف، وبروز مس لة ح ومة ن(008)عثما نةل
 ػػمف ح ومػػة عثما نػػة، وتصػػاعد الم ػػاظرا  الصػػح نة حػػوؿ تجػػؾ الق ػػنة، واحتجػػاؤ 
الشػػبنبة النافنػػة، واحت ػػاال  المسػػتوط نف الصػػهنو ننف العج نػػة فػػي فجسػػطنف بعػػد إعػػادة 
العمػػؿ بالدسػػػتور العثمػػػا ي، وتجػػػ س الصػػػهنو ننف بالج سػػػنة العثما نػػػة وت  نػػػدهـ عجػػػى 

 عثما نتهـ.

: 0414-0429لمججػػػة الشػػػها  وت ػػػانا عصػػػػرها  دراسػػػة: بودن ػػػة السػػػعند
، ت اولػػػػ  ت ػػػػنة لتجػػػػ سل الجزامػػػػرننف مػػػػف حنػػػػل التمتػػػػا (004))اال ػػػػدماؤ والتجػػػػ س(ل

بالحقوؽ ال ر سنة وظروؼ وأسبا  الػدعوة إلػى التجػ س، ورصػد  الدراسػة دور مججػة 
)الشػػػػها ( وفرنقهػػػػا فػػػػي المعر ػػػػة  ػػػػد التجػػػػ س، وأو ػػػػح  عوامػػػػؿ فشػػػػؿ مشػػػػروع 

الراف ػة لهػذا المشػروع وأثرهػا  -مػ هـ ابػف بػادنس -دد مػف الشػنويالتج س، وفتاوت عػ
عجػػى المتج سػػنف الجزامػػرننف، ثػػـ ت اولػػ  الدراسػػة ت ػػنة لاال ػػدماؤل مػػف حنػػل ا ػػدماؤ 
ال خ  الجزامرنة فػي األمػة ال ر سػنة، وأسػبا  رفػض الجزامػرننف ل  ػرة اال ػدماؤ، و ػذا 

 موتؼ الشنوي الرافض لهذع ال  رة. 
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ض مف البػاحثنف بدراسػة تػارند الصػحؼ األج بنػة وموت هػا مػف وتد اهتـ البع
ت انا عربنػة، ومػف ذلػؾ دراسػة: سػالـ فػرؤ عبػد القػادر السػوند  لالصػحافة اإلنطالنػة 

، حنػػل بن ػػ   نػػؼ أف (021)ـل0400-0401وموت هػػا مػػف االحػػتبلؿ اإلنطػػالي لجنبنػػا 
  إنطالنػػػا،  ا ػػػ  الصػػحؼ اإلنطالنػػػة، القومنػػػة وال اثولن نػػػة والجنبرالنػػػة وصػػػحافة ج ػػػو 

تػػػػدعو صػػػػراحة إلػػػػى لػػػػزو لنبنػػػػا حتػػػػى نتحقػػػػؽ التػػػػوازف فػػػػي البحػػػػر المتوسػػػػط، و شػػػػر 
ف  ا   ه اؾ بعض الصحؼ التي عار   الرزو.  الح ارة حسبما ادع ، واس

ومثجمػػػػا الحػػػػاؿ فػػػػي البحػػػػول والدراسػػػػا  المصػػػػرنة، فقػػػػد اهػػػػتـ الػػػػبعض مػػػػف 
صػػح نة وت ثنرهػػا عجػػى وتطػػور التشػػرنعا  ال الصووحافة  ضووية حريووةالبػػاحثنف بت ػػاوؿ 

الصػػػػحافة، ومػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػثبًل دراسػػػػة: مػػػػرواف األسػػػػمر لحرنػػػػة الصػػػػحافة األرد نػػػػة فػػػػي 
ـ وال  بػة ثػـ 0498، مف حنل الخج نة التارنخنة وال ترة التي أعقبػ  عػاـ (020)المنزافل

مرحجة التسعن نا  مف القرف العشرنف، ودراسة: ل   مجند حسػف لحرنػة الصػحافة فػي 
، التػػػػي ت اولػػػػ  ت ػػػػنة حرنػػػػة الصػػػػحافة فػػػػي (022)ل0468-0429 الدسػػػػاتنر العراتنػػػػة

ـ 0498ـ و0429العػػػراؽ،   حػػػد أبػػػرز أشػػػ اؿ حرنػػػة الػػػرأ  والتعبنػػػر، فػػػي دسػػػاتنر 
ـ، و ػػذا تػػوا نف المطبوعػػا  الصػػادرة خػػبلؿ تجػػؾ ال تػػرة، مػػف خػػبلؿ 0468ـ و0469و

عػػدة مباحػػل اهتمػػ  برصػػػد ووصػػؼ وتحجنػػؿ حرنػػة الصػػػحافة فػػي المواثنػػؽ الدولنػػػة، 
ـ(، ثػػػـ 0498-0420رنػػػة الصػػػحافة فػػػي الدسػػػتور العراتػػػي خػػػبلؿ العهػػػد المج ػػػي )وح

ـ(، 0468-0498حرنػػػة الصػػػحافة فػػػي الدسػػػاتنر العراتنػػػة خػػػبلؿ العهػػػد الجمهػػػور  )
، (021)ودراسػػة: جػػاما بن ػػا لالمشػػهد الصػػحافي المرربػػي فػػي لمػػار الحػػر  العظمػػىل

االسػتث ات و نػؼ أف  ت اول  تػا وف الصػحافة خػبلؿ تجػؾ ال تػرة مػف حنػل تطبنػؽ حالػة
بعض الصحؼ أصبح  بػوؽ دعانػة ل ر سػا ومحاولػة الصػحؼ رفػا مع ونػا  القػرات، 
 مػػا ألقػػ  ال ػػوت عجػػى تػػداعنا  الحػػر  العظمػػى عجػػى المشػػهد الصػػح ي ومػػف ذلػػؾ 
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الت ننؽ عجى الحرنا  وبالتالي ت خر بروز صػحافة أهجنػة حػرة فػي المرػر ، وتعرتػؿ 
 القرف العشرنف.ظهور صحافة وط نة حتى ثبلثن نا  

بدراسػة موتػؼ الصػحؼ  المسوتوى اىلنبويواهتـ البعض مف الباحثنف عجى 
 مف بعض الق انا المجتمعنة، ومف ذلؾ مثبًل: 

-84( لالصػػحافة البرنطا نػػة والثػػورة ال ر سػػنة Stuart Andrewsدراسػػة )
، التي ت اول  موتؼ عدد مف الػدورنا  البرنطا نػة، وبػاألخص الصػحؼ (029)ل0944

األسػػبوعنة والشػػهرنة التػػي  ا ػػ  تصػػدر فػػي ل ػػدف، مػػف الثػػورة ال ر سػػنة التػػي ا ػػدلع  
ـ، و ػػػاف لهػػػا تػػػ ثنرا   بنػػػرة عجػػػى أوروبػػػا 0944ـ واسػػػتمر  حتػػػى عػػػاـ 0984عػػػاـ 

ة البرنطا نػػة  هانػػة والعػػالـ الرربػػي، مػػا نجقػػي ال ػػوت عجػػى جا ػػ  مػػف تػػارند الصػػحاف
 القرف الثامف عشر وموت ها مف أحدال الثورة ال ر سنة. 

( لب ػػات وسػػامؿ اإلعػػبلـ الجمػػاهنر : ال ػػوع Rikke Andreassenدراسػػة )
االجتمػػاعي والعػػرؽ والجػػ س والقومنػػة تحجنػػؿ لوسػػامؿ اإلعػػبلـ الػػد مر ي عػػف األتجنػػا  

، ر ػػػز  عجػػػى صػػػور وسػػػامؿ اإلعػػػبلـ الد مر نػػػة لؤلتجنػػػا  فػػػي (029)ل0490-2119
رف الحػػػػاد  أوامػػػػؿ السػػػػبعن نا  مػػػػف القػػػػرف العشػػػػرنف إلػػػػى أوامػػػػؿ العقػػػػد األوؿ مػػػػف القػػػػ

والعشػػػرنف، مػػػف خػػػبلؿ تحجنػػػؿ لقطػػػا  تجن زنو نػػػة ومقػػػاال  صػػػح نة، حنػػػل تسػػػاتل  
 -الدراسػػػػة  نػػػػؼ تػػػػـ تقػػػػدنـ األتجنػػػػا  فػػػػي وسػػػػامؿ اإلعػػػػبلـ فػػػػي السػػػػناؽ االجتمػػػػاعي

التػػػػارنخي؟ و نػػػػؼ أثػػػػر  الترطنػػػػة اإلخبارنػػػػة عجػػػػى ت ػػػػونف المشػػػػاهدنف والقػػػػرات مػػػػف 
  بػنف الج سػنف؟ حنػل  اتشػ  الدراسػة الػد مر ننف وفهمهػـ لج ػوع االجتمػاعي والعبلتػا

الهػػػػػاجر  -المهػػػػػاجر الج ػػػػػامي -عػػػػػدًدا مػػػػػف الق ػػػػػانا المهمػػػػػة مثػػػػػؿ: الهػػػػػاجر الوافػػػػػد
الػػػذ ور المسػػػجمنف الػػػذنف اعتػػػدوا ج سػػػًنا عجػػػى  -المػػػرأة المحجبػػػة -المػػػرأة -الم ػػػطهد

احتػػػراـ القػػػا وف، وتوصػػػج  الدراسػػػة إلػػػى أف بعػػػض  -المهػػػاجر لنػػػر الرمػػػدم  - خػػرنف
 ح نة أظهر  التمننز  د األتجنا .ال تابا  الص

http://0012bad.1103.y.https.search.proquest.com.mplb1ci.ekb.eg/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Andreassen,+Rikke/$N?accountid=178282
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( لالتجػػػػارة والثقافػػػػة فػػػػي مه ػػػػة Henry S. Sommervilleدراسػػػػة )
، التػػػػػي ألقػػػػػ  ال ػػػػػوت عجػػػػػى االتجاهػػػػػا  الجدنػػػػػدة التػػػػػي ظهػػػػػر  فػػػػػي (026)الصػػػػحافةل

ـ بالوالنػػػػا  المتحػػػػدة األمرن نػػػػة، مػػػػف خػػػػبلؿ 0499ـ و0499الصػػػػحافة بػػػػنف سػػػػ تي 
(، ومػػف ذلػػؾ االهتمػػاـ George Braziller Inc( و)Grove Pressم سسػػتي )

التجػار ، باعتبارهػا أعمػااًل  -ب حدال التوازف بنف المهمة الثقافنة والجا   االتتصاد 
هادفة لجرب ، حنل تمتػا ال اشػروف والمحػرروف بػوعي ذاتػي حػوؿ حقنقػة الصػراع بػنف 

إلػى القنـ التجارنة واألخرت الثقافنػة، فحػاولوا ت ػرنس القػنـ الثقافنػة مػا الوصػوؿ أنً ػا 
توسػػنا أسػػواؽ ال تػػا  والصػػحؼ واالبت ػػار ال  ػػي عبػػر التق نػػا  الجدنػػدة، مػػف خػػبلؿ 

 عمجهـ في الصحافة وال شر. 

لاألتػراؾ  (Oana-Camelia Stroescu and Dorin Popaدراسػة )
وتعزنػػػز  0489إلػػػى  0496فػػػي الصػػػحافة النو ا نػػػة خػػػبلؿ أزمػػػا  بحػػػر إنجػػػة مػػػف 

، ر ػػػػز  عجػػػػى خصػػػػامص الجرػػػػة (029)رسػػػػنةلالقوالػػػػ  ال مطنػػػػة فػػػػي  تػػػػ  التػػػػارند المد
المسػتخدمة فػي تقػدنـ األتػراؾ فػي الصػحؼ النو ا نػة خػبلؿ األزمػا  الث امنػة فػي بحػػر 
إنجػػػة، حنػػػل عر ػػػ  الصػػػحؼ النومنػػػة النو ا نػػػة المواتػػػؼ القومنػػػة عػػػف األتػػػراؾ مػػػف 
خػػبلؿ تعزنػػز األسػػاطنر والقوالػػ  ال مطنػػة التػػي شػػاع  فػػي ال تػػ  المدرسػػنة لجتػػارند 

فػػي التعجػػنـ االبتػػدامي والثػػا و ، وأو ػػح  الدراسػػة أف لجتػػوتر الث ػػامي جػػذوًرا  النو ػػا ي
راسخة بنف ح ػومتي تر نػا والنو ػاف، وه ػاؾ صػورة لؤلتػراؾ ع ػد النو ػا ننف فػي التػرال 
والثقافة م ػذ بدانػة القػرف التاسػا عشػر بسػب  الخبلفػا  حػوؿ بحػر إنجػة وتبػرص، مػا 

وخػػبلؿ األزمػػا   رسػػ  الصػػحؼ النو ا نػػة  أدت إلػػى عػػدة مشػػ بل  م هػػا سػػوت ال هػػـ،
الصور ال مطنة عف تر نا وتدمتها  بجد نثنر التهدند ونمنؿ لج ػزاع والخػداع واالسػت زاز 
ونسػػتعد لجحػػر ، بن مػػا تحػػافظ ح ومػػة النو ػػاف عجػػى حقوتهػػا وتجتػػـز بػػالقوا نف، و ا ػػ  

الدراسػة (، وتوصػج  New Ottomanismت ظر لتر نا عجى أ ها العثما نػة الجدنػدة )
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إلػػى أف لرػػة الصػػحؼ النو ا نػػة لرػػة إث نػػة ال تشػػجا عجػػى تهنمػػة الم ػػاي الم اسػػ  لحػػؿ 
المشػػ بل  الث امنػػة وال تشػػجا عجػػى الحػػوار الجنػػد، بن مػػا البعػػد عػػف القوالػػ  ال مطنػػة، 
سػػػوات فػػػي الصػػػحؼ أو فػػػي  تػػػ  التعجػػػنـ، نزنػػػد مػػػف فػػػرص الوصػػػوؿ إلػػػى مصػػػالحة 

 تارنخنة ونمهد السبنؿ لجتصال . 

ا  ال  ( لمذبحػػة مػػElaine Diane Katherine Hargroveدراسػػة )
، اهتمػػػػػ  بدراسػػػػػة (028)والصػػػػػحافة: تقنػػػػػنـ دور الصػػػػػحافة فػػػػػي ترطنػػػػػة عػػػػػار وط ػػػػػيل

المعالجػػة الصػػح نة لمذبحػػة/ مجػػػزرة )مػػا  ال ( فػػي ثػػػبلل صػػحؼ أمرن نػػة  بػػػرت، 
( تػد وتعػ  خػبلؿ حػر  ال نت ػاـ عػاـ The My Lai massacreو ا ػ  مجػزرة )

ها الصػػحؼ ووسػػامؿ ـ عجػى أنػػد  ج ػػود أمػػرن ننف، وأثػػار  الصػور التػػي تػػداولت0468
 اإلعبلـ في وت  الحؽ عجى المجزرة موجة است  ار عالمنة.

( ل ػػػػد ت ػػػػوؽ البػػػػػنض: صػػػػحافة السػػػػػود Khuram Hussainدراسػػػػة )
، ف ػي سػتن نا  القػرف العشػرنف ظهػر  (024)الرادن النة وت نة التارند متعدد الثقافػا ل

أصػوا  بػارزة   تابا  في الوالنا  المتحدة تدعو إلى إصػبل  اجتمػاعي جػذر ، عبػر
في مجتمعا  السود )األمرن نوف مف أصؿ إفرنقػي(، وطرحػ  ت ػانا إصػبل  التعجػنـ 
والشرطة وتحرنر السود ومواجهة ف رة ت وؽ البنض، واهتم  بعػض الصػحؼ بمسػ لة 
سوت تعجنـ األط اؿ السود في المدارس الح ومنة، ما االهتماـ بتقدنـ الحجػوؿ والبػدامؿ 

لجمجتمعػػا  المهمشػػة، وطرحػػ  أسػػمجة حػػوؿ الرػػرض مػػف  لتحسػػنف ال ػػرص التعجنمنػػة
التعجػػنـ وسناسػػػا  المعرفػػة والعبلتػػػة بػػػنف الثقافػػة والتػػػارند والتحرنػػػر. فػػي هػػػذا اإلطػػػار 

مقػاؿ خػبلؿ السػتن نا  وبعػض سػ وا  السػبعن نا ، حػوؿ  9111حجج  الدراسػة  حػو 
مػػػا  التعجػػػنـ ومحتػػػواع، واحتجػػػ  الصػػػحؼ عجػػػى الطػػػابا الع صػػػر  فػػػي  تػػػ  التػػػارند،

تػ طنر المعرفػػة التارنخنػة فػػي حػوار أوسػػا حػوؿ السػػجطة واالمتنػاز والتحرنػػر، وحاولػػ  
بعض ال تابا  ب ات محتوت تارنخي ن خذ في االعتبػار تعػدد الثقافػا ، ونقػاـو التػارند 

http://00148no.1103.y.https.search.proquest.com.mplb1ci.ekb.eg/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Hargrove,+Elaine+Diane+Katherine/$N?accountid=178282
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السػػطحي الػػذ  نر ػػز عجػػى األبطػػاؿ واألعنػػاد، والعمػػؿ عجػػى تجػػاوز الم ػػاهنـ الخاطمػػة 
 مد نة.وحصوؿ الجمنا عجى الحقوؽ ال

( لأخبػار السػجطة السػعودنة فػي ل ػدف تػانمز F. Abdullah Alrebhدراسة )
، ت اول  أخبار السجطة السػعودنة فػي صػحن تي (011)ل0412-0410و نونورؾ تانمز 

(، خػبلؿ New York Times( و) نونػورؾ تػانمز London Times)ل ػدف تػانمز 
ـ، وهػػػي ال تػػػرة التػػػي شػػػهد  ت سػػػنس الممج ػػػة العربنػػػة 0412ـ إلػػػى 0410ال تػػرة مػػػف 

السعودنة، حنل وجػد  الدراسػة أ ػ  بػداًل مػف تصػونر القنػادة السػعودنة ب  هػا متخج ػة، 
ف ف هاتنف الصػحن تنف مالتػا إلػى المبالرػة فػي تصػونر تطػور الدولػة السػعودنة   ػذاؾ، 

اعتػػراؼ أمرن ػػا بممج ػػة ال جػػد والحجػػاز تحػػ  تنػػادة ابػػف  فقػػد أبػػرز  ) نونػػورؾ تػػانمز(
سػػػعود صػػػاح  ال ارنزمػػػا ووصػػػ ت  ب  ػػػ  لعربػػػي واحػػػد نجمػػػا بػػػنف صػػػ ا  المحػػػار  
والػػزعنـ الػػدن ي والسناسػػيل، وأبػػرز  الجرنػػدتاف صػػعود الممج ػػة السػػعودنة وا تصػػارا  

ندنػػة التػػي ابػػف سػػعود عجػػى المتمػػردنف و جاحػػ  فػػي ب ػػات دولتػػ ، واهتمتػػا بالسػػجطة التقج
تع ػػس العبلتػػة القونػػة بػػنف الػػدنف والسناسػػة حسػػبما  ػػوتش فػػي التػػرال اإلسػػبلمي،  مػػا 
أبرزتػػػا أ ػػػ  زعػػػنـ الوهابنػػػة،  طام ػػػة دن نػػػة متعصػػػبة لجمسػػػجمنف، وأ ػػػ  حجنػػػؼ عربػػػي، 
وبشػػ ؿ عػػاـ  ا ػػ  صػػورة الممج ػػة العربنػػة السػػعودنة أ ثػػر إنجابنػػة فػػي )ل ػػدف تػػانمز( 

سػػػب  تواجػػػد برنطا نػػػا فػػػي الم طقػػػة أ ثػػػر مػػػف أمرن ػػػا، مػػػف ) نونػػػورؾ تػػػانمز(، ربمػػػا ب
دراؾ برنطا نا لسنطرة ابف سعود عجى الػ  ط  مػورد مهػـ، مػا تػد ن سػر التر نػز عجػى  واس
التعص  الوهابي في ) نونورؾ تانمز( مقابؿ التر نز عجى ب ػات سػجطة ابػف سػعود فػي 

 )ل دف تانمز(. 

نر الصػػػحافة (، لمشػػػ جة األلػػػواف: تقػػػار Pamela E. Walckدراسػػػة )
األمرن نػػػػػػػة والبرنطا نػػػػػػػة وتػػػػػػػ طنر الصػػػػػػػراعا  الع صػػػػػػػرنة خػػػػػػػبلؿ الحػػػػػػػر  العالمنػػػػػػػة 

، ت اولػػ  تعػػاطي وسػػامؿ اإلعػػبلـ مػػا العبلتػػا  العرتنػػة فػػي حػػر  تامػػ  (010)الثا نػػةل
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عجى أساس العرؽ، مػف خػبلؿ دراسػة ثبلثػة أحػدال أمرن نػة هػي أعمػاؿ الشػر  التػي 
رلـ وا  جػار من ػات شػن الو، و ػذلؾ ثبلثػة ا دلع  في دنترون  وأعماؿ الشر  في هػا

أحػػػدال فػػػي الممج ػػػة المتحػػػدة هػػػي أوؿ حػػػادل عرتػػػي فػػػي لأ تػػػرنـل وأنرل ػػػدا الشػػػمالنة 
والتمرد في جسر لبامبرل وأعماؿ شر  برنستوؿ، وحاول  الدراسة اإلجابة عػف سػ اؿ 

( 29 نػػػؼ  شػػػػر  الصػػػحؼ الرمنسػػػػة وصػػػػحافة السػػػود هػػػػذع األحػػػدال عبػػػػر دراسػػػػة )
ن نػػػة وبرنطا نػػػة ولنرهػػػػا مػػػف الوثػػػامؽ باإل ػػػػافة إلػػػى التػػػارند الشػػػػ و ؟، صػػػحن ة أمر 

وتوصج  الدراسة إلى أف الصحؼ في  بل البجدنف لالًبا ما تجج  مف السػباؽ فػي هػذا 
األمر، حنل  اف مف الصع  تجاهؿ تجؾ األحدال تماًما، وجات هذا الجهد لجحد مػف 

الصػػحافة البرنطا نػػة، وفػػي دور العػػرؽ فػػي ال ػػرط عجػػى الح ومػػة،  مػػا الحػػاؿ فػػي 
بعض األحناف  اف العامجوف في مجػاؿ األخبػار نخ ػعوف لرتابػة ذاتنػة خوًفػا مػف أف 

 Axisتػػ د  صػػور الع ػػؼ بػػنف األمػػرن ننف إلػػى تػػ جن   لػػة دعانػػة دوؿ المحػػور )
powers وفػػػػي بعػػػػض األحنػػػػاف  ػػػػاف المراتبػػػػوف فػػػػي زمػػػػف الحػػػػر  نػػػػ خروف  شػػػػر ،)

الدراسػػػػة اختبلفػػػػا  فػػػػي الطرنقػػػػة التػػػػي  شػػػػر  بهػػػػا التقػػػػارنر اإلخبارنػػػػة،  مػػػػا وجػػػػد  
الصػػػػحافة األمرن نػػػػة والبرنطا نػػػػة الحػػػػوادل المحجنػػػػة مػػػػف حنػػػػل حجػػػػـ و بػػػػرة الترطنػػػػة 

 اإلخبارنة. 

(، ل تابػػة تػػارند الحػػر  العالمنػػة األولػػى بعػػد Adrian Binghamدراسػػة )
حنػػػػػات الػػػػػذ رتل0408عػػػػػاـ  ، ت اولػػػػػ  جا ًبػػػػػا مػػػػػف عمػػػػػؿ (012): الصػػػػػحافة والتػػػػػارند واس

ـ(، وعمجػوا فػي 0408-0409لصح ننف الذنف  تبػوا تػارند الحػر  العالمنػة األولػى )ا
ظػػروؼ صػػعبة إلػػى جا ػػ  السػػجطا  العسػػ رنة، فػػي ظػػؿ الرتابػػة وتقننػػد حرنػػة ال شػػر، 
بمػا نسػاهـ فػي إحنػات ذ ػرت الصػراع وفهمػ ، ومػف ذلػؾ الطرنقػة التػي تػـ بهػا صػػنالة 

وتارنخنػػة فػػي أعقػػا  الحػػر  مثػػؿ مع ػػى الحػػر ، السػػنما وأ ػػ  ظهػػر  أعمػػاؿ ثقافنػػة 
الروانا  والمسرحنا  واألفػبلـ والمػذ را  التػي أعػدها المشػار وف فػي الحػر ، إال أف 
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دور الصػػح ننف فػػي وصػػؼ وت سػػنر الصػػراع بعػػد الحػػر  لػػـ نحػػظ باالهتمػػاـ ال ػػافي، 
 -حنػػػػل تشػػػػنر الدراسػػػػة إلػػػػى أف الصػػػػحافة فػػػػي مجموعػػػػة الػػػػدوؿ المشػػػػار ة )برنطا نػػػػا

أسػػػترالنا(،  ػػػاف لهػػػا تػػػ ثنر تػػػو  عجػػػى  -الوالنػػػا  المتحػػػدة -أنرل ػػػدا -ألما نػػػا -فر سػػػا
ـ 0408المواتؼ العامة لذ رنا  المذبحة العس رنة،  ما أ ػ  بعػد ا تهػات الحػر  عػاـ 

اهتمػػػ  بعػػػض الصػػػحؼ بت سػػػنر وتحجنػػػؿ ال ػػػزاع بمػػػا أدت إلػػػى ظهػػػور حقػػػامؽ جدنػػػدة 
ال زاع، ومف ثػـ سػاعد   ووجها   ظر جدندة وتحدند المسمولنة الجماعنة عف ا دالع

 تجؾ ال تابا  عجى ال هـ العاـ لجحر  العالمنة األولى.

( لال ػػار واإلنمػػاف: ترطنػػة  ارثػػة شػػنجي Samuel J. Martlandدراسػػة )
، ت اولػػ  الترطنػػة الصػػح نة (011)و شػػؼ اال قسػػاما  الدن نػػة بػػنف الصػػحافة العالمنػػةل

(، وهػػي Church of Campaniaلحػػادل ا ػػدالع ال نػػراف فػػي   نسػػة  ومبا نػػا )
ـ مػا أسػ ر 0861شػنجي، تعر ػ  لجحرنػؽ فػي دنسػمبر  -  نسة تدنمػة فػي سػا تنالو

فتػاة، حنػل  اتشػ  الدراسػة اال قسػاما  بػنف الصػحافة العالمنػة  2111عف وفاة  حو 
تجػػاع الحػػادل، وردود ال عػػؿ  ػػد ال  نسػػة ال اثولن نػػة وفشػػؿ شػػنجي فػػي ت ػػونف فرنػػؽ 

العالـ بهذا الحدل الذ  أصب  حدنل السػاعة، ومػف إط ات فعاؿ، فقد اهتم  صحؼ 
ذلػػػؾ أف  ثنػػػرنف وجهػػػوا الجػػػـو لرجػػػاؿ الػػػدنف، وعػػػاد  دعػػػوا  خاصػػػة ب ػػػرض سػػػنطرة 
الدولػػػة عجػػػى ال  نسػػػة،  مػػػا أف بعػػػض الصػػػحؼ لالبروتسػػػتا تنةل هاجمػػػ  المعتقػػػدا  

و اتشػػ  بعػػض الصػػحؼ الحرنػػؽ وأسػػباب  و ػػرورة إعػػادة الت  نػػر فػػي  ال اثولن نػػة،
 ات ال  امس. طرؽ ب 

( لالصػحافة والت ػامف االشػترا ي فػي بػون س Juan Buonuomeدراسػة )
، اهتمػ  بتحجنػؿ التػوترا  التػي أحػدثها التحػدنل (019) نرس  هانة القرف التاسا عشػرل

الصػح ي فػػي مسػ لة الت ػػامف االشػػترا ي فػي بػػون س  نػػرس )بػاألرج تنف(، حسػػبما تػػـ 
 نة لمروجنهػػػػػا، مػػػػػف خػػػػػبلؿ المججػػػػػة التعبنػػػػػر ع ػػػػػ  فػػػػػي األف ػػػػػار والممارسػػػػػا  الصػػػػػح
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(    ػػػات مػػػاد  وخطػػػابي مػػػف الت اعػػػؿ السناسػػػي La Vanguardiaاألسػػػبوعنة )
وم تا  لجحناة الحزبنة في سػ واتها األولػى، و ػذلؾ الت ػاتض بػنف األف ػار والممارسػا  
التػػػػي اسػػػػتمدها االشػػػػترا نوف مػػػػف ال شػػػػاط الصػػػػح ي مػػػػف جا ػػػػ ، ومػػػػف جا ػػػػ   خػػػػر 

( Juan B. Justoذا المجػاؿ بعػض القػادة البػارزنف مثػؿ )المسػارا  التػي تػاـ فػي هػ
 (.Adrian Patroniو)

( لاإلمبراطورنػػة  حػػف: العدالػػة العرتنػػة واألمػػػة Cristina Mislanدراسػػة )
، (019)ل0491-0418والحػػػػػػر  العالمنػػػػػػة فػػػػػػي مقػػػػػػاال   جودنػػػػػػا جػػػػػػو ز األسػػػػػػبوعنة 

 ننف لالسػػودل أو ػػح   نػػؼ أ ػػ  أث ػػات الحػػر  العالمنػػة الثا نػػة سػػعى عػػدد مػػف الصػػح
إلػػػى تشػػػ نؿ سناسػػػا  الوالنػػػا  المتحػػػدة األمرن نػػػة والعالمنػػػة، لم افحػػػة تػػػوا نف )جػػػنـ 

( التي ت رس التمننز والع صرنة وال اشنة، ومف ثـ ر ػز  الدراسػة JIM Crow - رو
عجػػى المقػػاال  االفتتاحنػػة األسػػبوعنة التػػي  تبتهػػا  جودنػػا جػػو ز، وهػػي صػػح نة ولػػد  

التػػي تقػػا ج ػػو  البحػػر ال ػػارنبي بػػالقر  مػػف ف ػػزونبل، حنػػل (، Trinidadفػػي دولػػة )
أجػػػر  الدراسػػػة تحجػػػنبًل تارنخًنػػػا مو ػػػوعًنا لمقػػػاال   جودنػػػا األسػػػبوعنة فػػػي صػػػحن ة 

(The Young Communist League’s Weekly Review خػبلؿ ال تػرة ،)
ـ، وتوصػػػػج  إلػػػػى أف جػػػػو ز تػػػػد عػػػػزز  تػػػػدخؿ الوالنػػػػا  0491ـ إلػػػػى 0418مػػػػف 

لحر  العالمنة الثا نة مف خبلؿ دعػـ الخدمػة العسػ رنة وت  نػد الت ػامف المتحدة في ا
عبػػػر الػػػدوؿ والػػػربط بػػػنف تػػػوا نف جػػػنـ  ػػػرو وال اشػػػنة،  مػػػا اسػػػتخدم  ال اتبػػػة خطاًبػػػا 
إمبراطورًنا نتقاطا ما العدالة الع صرنة في الحز  الشػنوعي بم صػة الجبهػة الشػعبنة 

مثػػؿ  جودنػا جػػو ز تػد سػػاهم  أحناً ػػا األمرن نػة، لتصػػؿ الدراسػة إلػػى أف ثمػة أصػػوا  
 في  مو القوة العالمنة األمرن نة حتى في الوت  الذ  ا تقد  فن  سناساتها.

( لالح ػـ فػي تشوسػوف وسناسػة التوفنػؽ بػنف النابػاف Choi Hye-juدراسػة )
، اهتمػ  (016)وتشوسوف في افتتاحنا  صحن ة تشوسوف جػو جرف خػبلؿ العشػرن نا ل
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جػػو جرف(، وهػػي مججػة شػػهرنة عامػػة، وموت هػػا مػػف ت ػػانا  بدراسػة صػػحن ة )تشوسػػوف
المجتمػػا، التػػي ت وعػػ  بػػنف ت ػػانا السناسػػة والصػػحافة والتعجػػنـ والقػػا وف واالتتصػػاد، 
خػػػػػبلؿ العشػػػػػرن نا  مػػػػػف القػػػػػرف العشػػػػػرنف، وهػػػػػي فتػػػػػرة مهمػػػػػة حنػػػػػل شػػػػػهد  تنػػػػػاـ 

اسػػػة اإلمبراطورنػػػة النابا نػػػة و ا ػػػ  م طقػػػة تشوسػػػوف مسػػػتعمرة نابا نػػػة، فاهتمػػػ  الدر 
بػالتعرؼ عجػػى تجػػؾ المسػػتعمرة مػػف خػػبلؿ صػػحن ة )تشوسػػوف جػػو جرف(، التػػي اهتمػػ  
بالػػػػدعوة إلػػػػى تعجػػػػنـ الشػػػػع  التػػػػارند والجرػػػػة والزراعػػػػة واله دسػػػػة وتحقنػػػػؽ االسػػػػتنعا  
االتتصاد  وتشجنا الم ظما  الشبابنة وو ا األسس لجح ـ والػتخجص مػف التمننػز، 

 الترننر واالستنقاظ. وحل النابا ننف المقنمنف في تشوسوف عجى 

مػف زاونػة تارنخنػة، فػي مجمجػ  أو  حرية الصوحافة ما  اتش البعض ت ػنة 
( وع وا هػا لالصػحافة Christine Lucianekفي جا   م  ، ومف ذلؾ مػثبًل دراسػة )

، وهػي تسػتهدؼ جعػؿ الطػبل  نقومػوف ب حػص (019)الحرة فػي الدنمقراطنػة الدسػتورنةل
سسػوف لجوالنػا  المتحػدة األمرن نػة ل هػـ سػناؽ حرنػة عدة  رات أعر  ع هػا اؤبػات الم  

الصحافة، وبالتالي دراسة الدور الذ  تجعبػ  الصػحافة ووسػامؿ اإلعػبلـ، والحاجػة إلػى 
مواطف نعي الدنمقراطنة جنًدا، ومف ثـ مساعدة الطبل  عجى ب ات مهارا  عمجنػة فػي 

 ار البعد التارنخي. تقننـ المعجوما  وب ات حجة حوؿ حرنة الصحافة ت خذ في االعتب

( وع وا هػػا لمحا مػػة جػػوف بنتػػر ز جػػر بتهمػػة Richard Klugerدراسػػة )
، ت اولػػػ  الق ػػػنة الخاصػػػة بمحا مػػػة جػػػوف بنتػػػر ز جػػػر عػػػاـ (018)القػػػذؼ والتشػػػهنرل

ـ بتهمػػػة القػػػذؼ والتشػػػهنر، عجػػػى خج نػػػة معار ػػػت  لسناسػػػا  حػػػا ـ  نونػػػورؾ 0919
  بالق ػات وأثػرت   سػ  وت سػ  مػف   ذاؾ )ونجناـ  وسػبي(، ذلػؾ األخنػر الػذ  تبلعػ

عمجػػ  بصػػ قا  عدنػػدة، فتمػػ  محا مػػة الطػػابا وال اشػػر لصػػحن ة جػػوف بنتػػر ز جػػر، 
صػػػحن ة ) نونػػػورؾ ون جػػػي(، التػػػي جعجهػػػا ز جػػػر  موذًجػػػا لصػػػحافة حػػػرة جرنمػػػة ت تقػػػد 

 سناسا  الحا ـ. 
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( التػػي جػػات  تحػػ  ع ػػواف للعبػػة القػػوت السناسػػنة الثبلثػػة L. Maدراسػػة )
( Su Bao، التػي  اتشػ  ت ػنة صػحن ة )سػو بػاو (014)في ت نة سو باولالمشار ة 

باعتبارها ت نة بالرػة األهمنػة فػي تػارند الصػحافة الصػن نة، وتعػ  فػي مطجػا القػرف 
عػػػػػبلف  العشػػػػػرنف، حنػػػػػل ا تقػػػػػد  امتنػػػػػازا  األجا ػػػػػ  ودعػػػػػ  لئلطاحػػػػػة بالمج نػػػػػة واس

الصػػراع بػػنف  الجمهورنػػة، و شػػر  أخبػػاًرا عػػف الجػػنش الثػػور  وأشػػاد  بػػ ، وأظهػػر 
الح ػػػػاـ اإلتطػػػػاعننف والمثق ػػػػنف التقػػػػدمننف، مػػػػا أدت إلػػػػى تعر ػػػػها لجقمػػػػا واإللػػػػبلؽ، 
وتعرض بعض صح ننها لجسجف والمحا مػة، وتشػنر الدراسػة إلػى أف الق ػنة لػـ ت ػف 
صػػدار الح ػػـ مجػػرد ت ػػنة تتعجػػؽ ب شػػر رسػػالة/ رسػػامؿ  م ػػذ وتوعهػػا إلػػى المحا مػػة واس

د مف القوت السناسنة، ومف ثػـ تقػدـ الدراسػة فهًمػا إخبارنة، بؿ  م  الت افس بنف عد
أ بػػػر وأ ثػػػر عمًقػػػا لتطػػػور صػػػ اعة األخبػػػار وعمػػػؿ الصػػػحافة فػػػي الصػػػنف فػػػي ذلػػػؾ 

 الوت .

اهتماًمػػػا مصػػػرًنا وعربًنػػػا وأج بًنػػػا بدراسػػػة  -دوف شػػػؾ -وه ػػػذا نع ػػػس األمػػػر
 ت نة حرنة الصػحافة، وهػو أمػر طبنعػي باعتبػار حرنػة الصػحافة واحػدة مػف الق ػانا
والمو وعا  التي  ا   ومازالػ  تػ رؽ الصػح ننف والمع نػنف بحقػوؽ اإل سػاف وم هػا 

 حرنة الرأ  والتعبنر، و اف مف الطبنعي أف ت ع س عجى اهتماما  الباحثنف.

إف ثمة ات اًتا بنف الباحثنف المع ننف بالجرة و دابهػا عجػى أهمنػة الصػحؼ، مػا 
عجػػى ع ػػانتهـ بدراسػػة الصػػحافة وتػػارند روادهػػا، وهػػو أمػػر لػػ  مػػا نبػػررع مػػف ا ع ػػس 

حنػػل إف الصػػحؼ، جرامػػد ومجػػبل ، وسػػنجة مهمػػة أمػػاـ األدبػػات، مػػف شػػعرات وزجػػالنف 
وتصصػػػػننف وروامنػػػػنف، ل شػػػػر أعمػػػػالهـ األدبنػػػػة، مػػػػف شػػػػعر وزجػػػػؿ وتصػػػػص تصػػػػنرة 

صػحافة عجػى لرػة وروانا  مسجسجة و افة ص وؼ األد ، وبطبنعة الحاؿ فقد أثر  ال
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األد ،  ما أثر األد  عجى لرة الصحافة، ومف ثـ ف ف ثمة عبلتة تونػة جمعػ  بػنف 
 .(091)الصحافة واألد ، ما تججى في العدند مف البحول والدراسا 

عػدة دراسػا  اهتمػ  بمو ػوعا  لرونػة مػف  المسوتوى المصوريتبرز عجػى 
 ػػوع ال ثػػر ال  ػػي والب نػػة األسػػجوبنة، ومػػف ذلػػؾ مػػثبًل دراسػػة: هشػػاـ أحمػػد عجػػي لال ثػػر 

( دراسػػػػة 0492-0404فػػػػي ال تػػػػرة مػػػػا بػػػػنف الثػػػػورتنف ) :ال  ػػػػي فػػػػي صػػػػحن ة األهػػػػراـ
، ت اولػػ  م هػػـو الصػػحافة األدبنػػة، واالتجاهػػا  ال  رنػػة فػػي ال صػػؼ األوؿ (090)ف نػػةل

ف القرف العشرنف ومدت ت ثنرها فػي الػ ص األدبػي، والترنػرا  السناسػنة واالجتماعنػة م
التػػػػػي شػػػػػهدها المجتمػػػػػا المصػػػػػر  وت ثنرهػػػػػا عجػػػػػى الصػػػػػحافة واألد ، و ػػػػػذا ت ػػػػػنة 
اإلصػػػبل  االجتمػػػػاعي والسناسػػػػي وتػػػػ ثنر ذلػػػؾ عجػػػػى األف ػػػػار األدبنػػػػة ودور حر ػػػػا  

فػػػي رواؤ بعػػػض االتجاهػػػا   البعػػػول والترجمػػػة وارتبػػػاط الصػػػحافة ب ػػػؿ ذلػػػؾ ودورهػػػا
واال تمػػػاتا  ال  رنػػػة واألدبنػػػة واهتمػػػاـ  رت ػػػا  هػػػذع ال تػػػرة بق ػػػانا المجتمػػػا المصػػػر  
وهمومػػ ، ومحاولػػة إصػػبل  بعػػض العنػػو  االجتماعنػػة، وت ػػاوؿ المشػػ بل  المصػػرنة 
بطرنقػػة األد  واإلبػػداع ال  ػػر ،  مػػا ت اولػػ  الدراسػػة دور ال رتػػا  فػػي إصػػبل  ال  ػػر 

جنه   حو اإلصبل  مف  احنػة الشػ ؿ والم ػموف، ودور جرنػدة )األهػراـ( واألد  وتو 
 في تب ي المواه  األدبنة.

دراسػػػة: عبػػػد الحمنػػػد صػػػبل  لالتعػػػد  والجػػػزـو بػػػنف العربنػػػة التراثنػػػة وعربنػػػة 
، ت اولػػ  (092)الصػػحافة المصػػرنة: رسػػامؿ الجػػاحظ ومقػػاال  محمػػود شػػا ر أ موذًجػػال

نثًا، وتقسػنـ األفعػاؿ مػف حنػل التعػد  والجػزـو ع ػد مو وع الجزـو والتعد  تػدنًما وحػد
ال حاة، وأب نة األفعاؿ المجػردة والمزنػدة وبنػاف المتعػد  م هػا والػبلـز ووسػامؿ التعدنػة، 

 بػذة عػف الجػاحظ و بػذة عػف محمػد محمػود شػا ر، مػا المقار ػة بن همػا  باإل افة إلى
 فنما نتعجؽ بمو وع الدراسة الرمنس.
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ا ػػي لمقػػاال  محمػػد حسػػ نف هن ػػؿ: دراسػػة فػػي الب نػػة دراسػػة: عمػػاد عبػػد الر 
، ت اولػػػػ  الظػػػػواهر األسػػػجوبنة فػػػػي مقػػػػاال  ال اتػػػ  الصػػػػح ي محمػػػػد (091)واألسػػػجو ل

حسػ نف هن ػؿ، وال شػؼ عػف السػما  األدبنػة التػػي تمنػز أسػجوب ، فقػد  ػاف هن ػؿ مػػف 
أبػػػػرز الصػػػػح ننف الػػػػذنف جػػػػذبوا القػػػػارو ب سػػػػجوبهـ فػػػػي ال تابػػػػة، حنػػػػل ال تقػػػػؿ أهمنػػػػة 

ألسػػجو  فػػي  تاباتػػ  عػػف أهمنػػة وثامقػػ  وخبراتػػ  السناسػػنة، و ػػاف لػػ  ف ػػؿ  بنػػر فػػي ا
وصػػوؿ المقػػاؿ إلػػى هػػذع الم ا ػػة، وحسػػ  الدراسػػة فقػػد ت وعػػ  مقػػاال  محمػػد حسػػ نف 
هن ػػػؿ مػػػف جهػػػة األسػػػجو ، وتراوحػػػ  مقاالتػػػ  بػػػنف المقػػػاال  الذاتنػػػة والمو ػػػوعنة، 

ة اإلط ػػػا ، الػػػذ  نختجػػػؼ عػػػف والذاتنػػػة المو ػػػوعنة، وتمنػػػز  بعػػػض مقاالتػػػ  بظػػػاهر 
التطونؿ واإلسها ،  ما تمنز بػ لبراعة االسػتهبلؿل مػف حنػل حسػف ابتػدات المقػاال ، 
وابتػػػدات  بلمػػػ  باألل ػػػاظ العذبػػػة الخالنػػػة مػػػف الثقػػػؿ والت ػػػافر، مػػػا البعػػػد عػػػف التعقنػػػد 
والمطابقػػة لمقت ػػى الحػػاؿ، ف ػػاف ه ػػاؾ: االسػػتهبلؿ باالسػػت هاـ واالسػػتهبلؿ بػػالحوار 

سػػػتهبلؿ باألسػػػجو  الخبػػػر ، و اتشػػػ  الدراسػػػة األسػػػجو  القصصػػػي فػػػي مقػػػاال  واال
هن ػػػؿ الػػػذ  نرت ػػػز عجػػػػى السػػػرد والوصػػػؼ أو الحػػػػوار، وأسػػػجو  أد  الػػػرحبل  فػػػػي 

 مقاال  هن ؿ.

دراسػة  دراسة: محمد أبو ال صر لفف المقاؿ الصح ي ع د أحمد بهات الػدنف:
ي مقػاال  ال اتػ  الصػح ي أحمػد ، اهتم  بدراسػة الظػواهر األسػجوبنة فػ(099)أسجوبنةل

بهات الدنف، وال شؼ عف السما  األدبنة التي تمنز أسجوب ، وهو نعد رمػًزا مػف رمػوز 
ال  ر القومي الذ  أثػرت سػاحا  العقػؿ العربػي عبػر أجنػاؿ عدنػدة، بمقػاال  سناسػنة 
واتتصادنة واجتماعنة، تعامؿ مف خبللها ما ت انا  ثنػرة ومت وعػة، و اتشػ  الدراسػة 

لخػػػػواص األسػػػػجوبنة واألسػػػػالن  ال  نػػػػة ع ػػػػد بهػػػػات الػػػػدنف، مػػػػف حنػػػػل ت ػػػػنة الجرػػػػة ا
واألسػػجو  والمعجػػـ الجرػػو  الخػػاص بػػ ، وأهػػـ الظػػواهر األسػػجوبنة ع ػػدع والمتمثجػػة فػػي 
 ثرة الترادؼ، والجمؿ المعتر ة، والعبلتا  الث امنػة فػي مقاالتػ ، وأهػـ الصػور ال  نػة 
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ألدبػػي، وأخنػػًرا أشػػ اؿ الب ػػات ال  ػػي لجمقػػاؿ ع ػػدع لدنػػ ، ومػػدت توظن ػػ  لجتػػرال الػػدن ي وا
مػػف حنػػل القوالػػ  المباشػػرة ولنػػر المباشػػرة، وحجػػـ المقػػاؿ، والهن ػػؿ ال  ػػي لجمقػػاؿ مػػف 
الع واف والمقدمة والعرض والخاتمػة، ومػف أبػرز  تػام  الدراسػة أف بهػات الػدنف اسػتخدـ 

هػػا عجػػى القػػارو، تالػ  العمػػود الصػػح ي فػي التصػػد  لجمشػػ بل  والق ػػانا التػي نطرح
وتػػػػد اسػػػػتخدـ فػػػػي عمػػػػودع الصػػػػح ي االسػػػػتماال  الم طقنػػػػة أ ثػػػػر مػػػػف االسػػػػتماال  
العاط نة، إلت اع الجمهور مف القرات بآرام  ووجهػة  ظػرع فػي المو ػوع الػذ  نطرحػ ، 
وتػػػد ت وعػػػ   تابػػػة األعمػػػدة ع ػػػد بهػػػات الػػػدنف خػػػبلؿ مشػػػوارع الصػػػح ي فه ػػػاؾ عمػػػود 

   .التارنخي وعمود الم اسبا  التحجنؿ والعمود ال قد  والعمود

ومػف جا ػ   خػر ه ػاؾ عػدد مػف الدراسػا / الرسػامؿ األ ادنمنػة التػي ت تمػػي 
إلػػى مجػػاؿ الجرػػة العربنػػة و دابهػػا أنً ػػا، ل  هػػا ت اولػػ  جا ًبػػا مػػف تػػارند الصػػحافة فػػي 
سناؽ الدراسة، ومف ذلؾ مثبًل: دراسة: فرندة األمنف المصػر  لأد  األط ػاؿ فػي لنبنػا 

، حنػػل ألقػػ  (099)دراسػػة تارنخنػػة تحجنجنػػةل ؼ الثػػا ي مػػف القػػرف العشػػرنف:فػػي ال صػػ
 الدراسة ال وت عجى  ش ة وتطور صحافة األط اؿ في لنبنا.

دراسػػة: عمػػاد عبػػد الرا ػػي عبػػد الػػرتوؼ محمػػد لاتجاهػػا  ال قػػد األدبػػي فػػي 
 -الص حا  األدبنة في الصحافة المصػرنة فػي العقػدنف األخنػرنف مػف القػرف الما ػي

، اهتمػػػػ  بدراسػػػػة اتجاهػػػػا  ال قػػػػد األدبػػػػي فػػػػي جرنػػػػدة (096)ة األهػػػػراـ  موذًجػػػػالصػػػػحن 
ـ، وال شػؼ عػف االهتمامػا  2111ـ إلػى عػاـ 0480)األهراـ( خبلؿ ال ترة مف عػاـ 

األدبنػػػة وال قدنػػػة التػػػي سػػػاد  الصػػػ حا  األدبنػػػة المتعػػػددة خػػػبلؿ هػػػذع ال تػػػرة، حنػػػل 
األدبنػػػػة فػػػػي الصػػػػحؼ والصػػػػ حا   –أو ػػػػح  الدراسػػػػة أهمنػػػػة دور هػػػػذع الصػػػػ حا 

فػػي تطػػور الحر ػػة األدبنػػة، و نػػؼ رصػػد  حر ػػة األد  وال قػػد  -النومنػػة بشػػ ؿ عػػاـ
،  مػػا اهتمػػ  برصػػد العبلتػػة التارنخنػػة بػػنف  والتطػػورا  التػػي تجحػػؽ بهػػا نوًمػػا بعػػد نػػـو

 الصحافة واألد .
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ف  ػاف ن تمػي إلػى مجػاؿ تػارند الصػحافة، دراسػة تحػ   وتدـ الباحل ه ا، واس
االجتمػػػػاعي فػػػػي مججػػػػة  -نة العبلتػػػػة بػػػػنف األد  واإلصػػػػبل  السناسػػػػيع ػػػػواف لإشػػػػ ال

، اختصػػػػػ  بال شػػػػػؼ عػػػػػف طبنعػػػػػة (099)ـل0841-0842)األسػػػػػتاذ( لعبػػػػػد ان ال ػػػػػدنـ 
االجتمػػاعي مػف خػػبلؿ رصػد وتحجنػػؿ  -العبلتػة بػػنف األد  ودعػوة اإلصػػبل  السناسػي

ال تابػػػا  األدبنػػػة لعبػػػد ان ال ػػػدنـ فػػػي مججػػػة )األسػػػتاذ(، التػػػي صػػػدر  بالقػػػاهرة عػػػاـ 
ـ، و ػاتش مػف خبللهػا مو ػوعا  0841ـ، وتوت   فػي العػاـ التػالي مباشػرة، 0842

تماعنػػػة مت وعػػػة، و شػػػ   الدراسػػػة عػػػف اسػػػتخداـ ال ػػػدنـ لػػػبعض وت ػػػانا سناسػػػنة واج
األشػػ اؿ األدبنػػة بهػػدؼ توصػػنؿ رسػػامؿ وأف ػػار لهػػا بعػػد سناسػػي أو اجتمػػاعي، حنػػل 
 ػػػاف ال ػػػدنـ ن شػػػر المقػػػاؿ والشػػػعر والزجػػػؿ والمحػػػاورا ،  مػػػا  ػػػاف نسػػػتخدـ العامنػػػة 

مػا نع ػس  المصرنة إلى جا   الجرة العربنة ال صػحى، ب سػجو  أدبػي شػامؽ وجػذا ،
االجتمػػاعي فػػي الصػػحافة المصػػرنة،  -ارتبػػاط األد  بالػػدعوة إلػػى اإلصػػبل  السناسػػي

 -وباألخص في فترا  الت ننؽ عجػى الحرنػا ، حنػل  ا ػ  الصػحؼ وسػنجة م اسػبة
 ل شر تجؾ الر ت واألف ار.  -وال تزاؿ

اهػػتـ عػػدد مػػف بػػاحثي الجرػػة العربنػػة و دابهػػا، و ػػذا  المسووتوى اليربوويوعجػػى 
بػػاحثي الدراسػػا  اإلسػػبلمنة، بدراسػػة تػػارند الصػػحافة والصػػحؼ، ومػػف ذلػػؾ  عػػدد مػػف

مػػثبًل دراسػػة: عبػػد ال اصػػر أحمػػد لالشػػعر الحػػر فػػي الػػنمف م ػػذ البػػدانا  األولػػى حتػػى 
، أو ػػػح   نػػػؼ أف ه ػػػاؾ عػػػدة عوامػػػؿ (098)ف نػػػةل -ـ: دراسػػػة تارنخنػػػة0490عػػػاـ 

ة العربنػة الوافػدة إلػى مهد  ل  وؤ تصندة الشعر الحر في النمف م ها ت ثنر الصػحاف
 النمف مثؿ: مججة رسالة، والمقتطؼ، وأبولو ولنرها.

دراسػػة: عبػػد ان بػػف عبػػد الػػرحمف الحنػػدر  لالحر ػػة األدبنػػة فػػي عهػػد المجػػؾ 
، التػػي ت اولػػ  اإل تػػاؤ األدبػػي الػػذ  (094)ـل0469-0491هػػػ/ 0189-0191سػػعود 

نرة الذاتنػػػػػة وأد  شػػػػػمؿ الشػػػػػعر والمجموعػػػػػا  القصصػػػػػنة والمقالنػػػػػة والروانػػػػػا  والسػػػػػ
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الرحبل  والمسرحنة، وال شاط األدبي والثقافي، وم ها المجػالس األدبنػة )الصػالو ا (، 
و ػػػػذا الجرامػػػػػد والمجػػػػبل  التػػػػػي صػػػػػدر  فػػػػي الم طقػػػػػة الرربنػػػػة والوسػػػػػطى والشػػػػػرتنة 

 بالسعودنة، والمطابا، ودورها في إثرات الحر ة الثقافنة واألدبنة.

الوشػمي لالبحػل عػف التنػار: مبلمػ  ال قػد األدبػي دراسة: عبد ان بف صػال  
، ت اولػػػػ  (091)هػػػػػ( المحتجبػػػة لتوثنػػػػؽ وتحجنػػػػؿل0181-0891فػػػي صػػػػحن ة القصػػػػنـ )

االسػػػػتقباؿ الثقػػػػافي لصػػػػحن ة )القصػػػػنـ(،  والح ػػػػور األدبػػػػي وال قػػػػد  لهػػػػا، والحر ػػػػة 
ال قدنػػػة فنهػػػا مػػػف حنػػػل مػػػ ه  ال قػػػد، والتعرنػػػؼ بال تػػػ ، وح ػػػور األج ػػػاس األدبنػػػة 

ها وتشػػػػمؿ الشػػػػعر والقصػػػػة والرحجػػػػة، والمقػػػػاال  ال قدنػػػػة الت ظنرنػػػػة، والتعقنبػػػػا  و قػػػػد
ال قدنػػػػػة، والحػػػػػوارا  األدبنػػػػػة، وال قػػػػػد السػػػػػاخر، وتوصػػػػػج  الدراسػػػػػة إلػػػػػى أف صػػػػػحن ة 
)القصػػنـ(  ا ػػ  صػػدت وا ػػًحا لجحر ػػة الثقافػػة العربنػػة عجػػى مسػػتوت ال قػػد الصػػح ي 

 ومراجعت .واست تا   بار ال تا  ودراسة اإل تاؤ العربي 

دراسػػػػػة: عبػػػػػد الباسػػػػػط الرػػػػػابر  لالصػػػػػحافة األدبنػػػػػة بػػػػػالقنرواف خػػػػػبلؿ فتػػػػػرة 
، ت اولػػ  الدراسػػة عػػدًدا مػػف الػػدورنا  األدبنػػة باإل ػػافة إلػػى (090)االسػػتعمار ال ر سػػيل

عػػػدد مػػػف أعبلمهػػػا والصػػػحؼ األدبنػػػة بػػػالقنرواف واألشػػػ اؿ األدبنػػػة فنهػػػا،  مػػػا تجقػػػي 
 دبنة. الدراسة ال وت عجى وظامؼ الصحافة األ

دراسة: شرنبط أحمد شرنبط لتججنػا  الخطػا  ال قػد  واألدبػي فػي الصػحافة 
ـ لجرنػػػػػدة الم ػػػػػارل لصػػػػػاحبها محمػػػػػود بػػػػػوزوزو 0499الجزامرنػػػػػة تبػػػػػؿ ثػػػػػورة  ػػػػػوفمبر 

، ت اول  التعرنؼ بجرندة )الم ار( ومحتوت الجرندة، ثـ ألقػ  ال ػوت فػي (092) موذًجال
المقالػة  -تججناتػ  فنهػا مػف حنػل: الشػعرالجا   األ بػر م هػا عجػى الخطػا  األدبػي و 

الخبػر الثقػافي واألدبػي، وتمنػز  الدراسػة بجػداوؿ  -المقالػة المسػرحنة -ال قدنة األدبنػة
بداعاتهـ األدبنة التي ظهر  في جرندة )الم ار(.  لج رت ا  واس
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دراسة: حناة عمػارة لأد  الصػحافة اإلصػبلحنة الجزامرنػة مػف عهػد الت سػنس 
، ت اولػػ  تػػارند الصػػحافة العربنػػة، والحر ػػة اإلصػػبلحنة فػػي (091)لإلػػى عهػػد التعددنػػة

الجزامػػر، واألبعػػاد المو ػػوعنة ألد  الصػػحافة اإلصػػبلحنة، وتػػدم   مػػاذؤ أدبنػػة مػػف 
المقالػػػػػة األدبنػػػػػة والشػػػػػعر والقصػػػػػة القصػػػػػنرة، إلػػػػػى جا ػػػػػ  الخصػػػػػامص ال  نػػػػػة ألد  

 الصحافة اإلصبلحنة. 

-0412ألدبنػػة فػػي الموصػػؿ دراسػػة: وامػػؿ عجػػي أحمػػد ال حػػاس لالصػػحافة ا
، ت اولػػػػ  األد  فػػػػي الصػػػػحافة الموصػػػػجنة، مػػػػا اإلشػػػػارة إلػػػػى عػػػػدد مػػػػف (099)ل0498

الصػػحؼ األدبنػػة مػػا تو ػػن  دور  ػػؿ م هػػا فػػي خدمػػة األد  العربػػي، و نػػؼ  ا ػػ  
منػػداً ا لتشػػجنا المواهػػ  األدبنػػة الشػػابة، واحت ػػاف أتػػبلـ األدبػػات والشػػعرات والمثق ػػنف 

 مف أب ات العراؽ. 

بهػػذا المجػػاؿ  ػػاف  اىلنبيووةى الجا ػػ  اؤخػػر نبػػدو أف اهتمػػاـ البحػػول وعجػػ
( وع وا هػػػا Angela Kershawتجػػػنبًل جػػػًدا، فجػػػـ تظهػػػر أمػػػاـ الباحػػػل إال دراسػػػة )

، (099):  تابػػة تػػارند الحا ػػر فػػي فر سػػا بػػنف الحػػر ل0469-0849لسػػنموف تنػػر  
(، وهػػي صػػح نة وروامنػػة فر سػػنة Simone Teryالتػػي ت اولػػ  سػػنرة )سػػنموف تنػػر  

ـ، ت تمػػي لعامجػػة صػػح نة، فوالػػدها هػػو الصػػح ي 0469ـ و0849عاشػػ  بػػنف سػػ تي 
جوسػػتاؼ تنػػر  ووالػػدتها أ درنػػ  فنػػولنس. ا  ػػم  سػػنموف إلػػى الحػػز  الشػػنوعي فػػي 
م تصؼ ثبلثن نا  القرف العشرنف بعد زنارة االتحػاد السػوفنتي، وعمجػ   مراسػجة لعػدة 

 نا أث ػػػات الحػػػػر  المد نػػػة، وتػػػػد ألقػػػ  الدراسػػػػة ال ػػػوت عجػػػػى صػػػحؼ، وذهبػػػ  إلسػػػػبا
ال تابا  األدبنة واإل تاؤ األدبي لسنموف تنر ، ومف ذلؾ الروانػا  التارنخنػة، خاصػة 
وأ هػػػا رف ػػػ  الحداثػػػة لصػػػال  الواتعنػػػة االشػػػترا نة، وتػػػ ثر  بمنولهػػػا السناسػػػنة، وهػػػو 

سػػػة العبلتػػػة بػػػنف الصػػػحافة  مػػػط شػػػاما بػػػنف ال رت ػػػا  النسػػػارننف   ػػػذاؾ، وع سػػػ  الدرا
واألد ، بػػػنف الواتػػػا والخنػػػاؿ، و ػػػذا العبلتػػػة بػػػنف التػػػارند واألد ،  مػػػا أبػػػرز  دور 
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المػػرأة فػػي األد  الػػواتعي، وبالتػػالي دورهػػا فػػي  تابػػة التػػارند وت اعجهػػا مػػا عػػدد مػػف 
الق ػانا األدبنػة المعاصػػرة، مػا نػدعو إلػػى  ػرورة إعػادة ا تشػػاؼ روانػا  الصػػح نا  

 ال اتبا .

( ومجموعػة بػاحثنف، حػوؿ لاألد  Mark Canadaباإل ػافة إلػى م لػؼ )
العبلتػػة التارنخنػػة بػػنف الصػػحافة  -عبػػر عػػدة دراسػػا  -، الػػذ  ت ػػاوؿ(096)والصػػحافةل

واألد  فػػػػي الوالنػػػػا  المتحػػػػدة األمرن نػػػػة، وبػػػػاألخص خػػػػبلؿ القػػػػر نف التاسػػػػا عشػػػػر 
األدبنػة المت وعػة، مثػؿ والعشرنف،  مػا ألقػ  ال ػوت عجػى الصػحافة األدبنػة واألشػ اؿ 

الشػعر والقصػػة، التػػي اسػػتخدمتها فػػي م اتشػػة ت ػػانا وط نػػة، باإل ػػافة إلػػى عػػدد مػػف 
 أدبات الصحافة. 

مػػػف خػػػبلؿ مراجعػػػة التػػػرال العجمػػػي فػػػي بحػػػول ودراسػػػا  تػػػارند الصػػػحافة 
مبلحػػػظ أف ثمػػػة  ػػػدرة ـ،  ػػػاف مػػػف ال2109ـ إلػػػى 2111المصػػػرنة خػػػبلؿ ال تػػػرة مػػػف 

وا ػػحة فػػي ال تابػػػا  المتعجقػػة باإلشػػػ النا  الخاصػػة بتػػارند الصػػػحافة، حنػػل ت  ػػػرد 
عواطػػؼ عبػػد الػػرحمف فػػي هػػذا المجػػاؿ بدراسػػتها ل حػػو مػػ ه  ل تابػػة تػػارند الصػػحافة 

، وهػػي تػػ تي اسػػت مااًل الجتهػػادا  سػػابقة تػػدمتها عواطػػؼ عبػػد الػػرحمف (099)المصػػرنةل
، وتػػد ت اولػػ  فػػي دراسػػتها مسػػ لة اسػػتخداـ (094)ـ0482، وعػػاـ (098)ـ0449فػػي عػػاـ 

الصحن ة في الدراسا  التارنخنة،  ما رصد  بحػول وم ل ػا  تػارند الصػحافة عجػى 
مػػػدت  حػػػو  صػػػؼ تػػػرف، م ػػػذ م تصػػػؼ القػػػرف العشػػػرنف، وتػػػدم  تػػػراتة  قدنػػػة لمػػػا تػػػـ 

 إ جازع في تارند الصحافة مف  ت  وم ل ا  ورسامؿ جامعنة/ أ ادنمنة.
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اإلشارة أنً ا إلى اجتهػاد الباحػل ه ػا فػي هػذا المجػاؿ مػف خػبلؿ  ما تجدر 
 .  (061)دراست  لالم ه  التارنخي في البحول الصح نةل

ولػػػـ نجحػػػظ الباحػػػل أًنػػػا مػػػف البحػػػول العربنػػػة التػػػي ت اولػػػ  إشػػػ النا  تتعجػػػؽ 
 ببحول تارند الصحافة، ما نع س  قًصا وا ًحا ومهًما في هذا المجاؿ.

فػػ ف ه ػػاؾ عػػدًدا مػػف البحػػول والدراسػػا  التػػي  نبوويالمسووتوى اىلأمػػا عجػػى 
ت اولػػػػ  بعػػػػض اإلشػػػػ النا  فػػػػي بحػػػػول تػػػػارند الصػػػػحافة ومسػػػػنرتها، و تابػػػػة تػػػػارند 
الصػػػحافة وتعجنمػػػ  فػػػي ظػػػؿ عػػػدد مػػػف الترنػػػرا  المجتمعنػػػة، والعبلتػػػة بػػػنف المػػػ رخنف 

 والصح ننف، ومف ذلؾ مثبًل: 

، التػي (060)الصػحافةل( لجػنمس  ػار  وتػارند David Paul Nordدراسػة )
(، عػػػالـ االتصػػػاؿ األمرن ػػػي James Careyتجقػػػي ال ػػػوت عجػػػى جػػػنمس  ػػػار  )

ـ(، الػػػذ  اهػػػتـ عجػػػى  حػػػو خػػػاص بدراسػػػة تػػػارند الصػػػحافة، 2116-0419الشػػػهنر )
 The Problemو شر الوعي بهػذا التخصػص، ومػف أبػرز مقاالتػ  فػي هػذا الشػ ف ل

of Journalism History ودفعػ  الػبعض إلػى (062)ـ0499ل، التػي  شػرها سػ ة ،
 الت  نر في  ن نة  تابة تارند الصحافة و ن نة القناـ بذلؾ ال وع مف البحول. 

( مقػاال  خػر،  تبػ  James W. Carey-ونرذ ر أف لػ )جنمس ونجناـ  ار 
ـ بعػػػػد وفاتػػػػ ، تحػػػػ  ع ػػػػواف لتػػػػارند تصػػػػنر 2119ـ، ل  ػػػػ   رشػػػػر سػػػػ ة 2111سػػػػ ة 

، إذ  ػػػاف جػػػنمس  ػػػار  نػػػرت أف الصػػػحافة (061)لجصػػحافة لجصػػػح ننف: اتتػػػرا  ومقػػػاؿل
هػػي  ػػوع مػػف الػػدراما واألحػػدال وأ هػػا لنسػػ  مجػػرد وسػػنجة لبلتصػػاؿ العػػاـ، وبالتػػػالي 

 نم ف  تابة هذا التارند عجى هذا ال حو. 

( Mark Hampton and Martin Conboy مػا تجػدر اإلشػارة إلػى دراسػة )
ت اتشػػػاف أف ػػػػؿ الطػػػػرؽ ، وهػػػػي عبػػػارة عػػػػف مقػػػػالتنف (069)ل قػػػاش حػػػػوؿ تػػػارند الصػػػػحافةل
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والم ػػػاه  لجبحػػػل و تابػػػة تػػػارند الصػػػحافة، فمػػػف جا بػػػ  ن  ػػػد )مػػػارؾ هػػػامبتوف( أف تػػػارند 
الصحافة نج  أف ن وف أ ثر عمًقا فػي التػارند الثقػافي والسناسػي واالتتصػاد  وأف تػارند 
وسامؿ اإلعبلـ هػو م تػا  هػذع المهمػة. بن مػا نػرت )مػارتف  و بػو ( ب ػرورة فصػؿ تػارند 

افة بع انػػة مػػف تػػارند وسػػامؿ اإلعػػبلـ مػػف أجػػؿ فهػـػ خصامصػػ  الممنػػزة. وعجػػى أنػػة الصػػح
( صػاـر وأ ػ  Historical approachحاؿ فهمػا نت قػاف عجػى أهمنػة اتبػاع  هػ  تػارنخي )

 أمر  رور  إلجرات الدراسا  الصح نة التارنخنة. 

، وهػو (069)( ل نػؼ فقػد المػ خروف جمهػورهـ؟لThomas Benderدراسػة )
ـ طرحتػػػ  هػػػذع الدراسػػػة، مػػػف خػػػبلؿ م اتشػػػة عبلتػػػة المػػػ رخنف األ ػػػادنمننف سػػػ اؿ مهػػػ

بػػالجمهور العػػاـ فػػي الوالنػػا  المتحػػدة األمرن نػػة خػػبلؿ سػػ وا  القػػرف العشػػرنف، مػػف 
خبلؿ م اتشة عدة ت انا ومو ػوعا  م هػا الم افسػة بػنف أعمػاؿ المػ رخنف و تابػا  

ر  لجوالنػػػػا  المتحػػػػدة، حنػػػػل الصػػػػح ننف المع نػػػػة بالتػػػػارند، وبػػػػاألخص التػػػػارند ال  ػػػػ
أو ػػح  الدراسػػة أ ػػ  إذا  ػػاف جمهػػور المػػ رخنف نتمثػػؿ فػػي المػػدارس وال جنػػا ، وأف 
جمهػػػورهـ مػػػف العامػػػة فػػػي ت ػػػاتص مجحػػػوظ، فقػػػد أصػػػب  ه ػػػاؾ عػػػدد مػػػف الصػػػح ننف 
الم افسػػػػنف لجمػػػػ رخنف، حنػػػػل ن تػػػػ  الػػػػبعض مػػػػف الصػػػػح ننف مقػػػػاال  حػػػػوؿ أحػػػػدال 

ف بهػػا لجعامػػة والجمهػور، حتػػى أ ػػ  ا خ ػػض التػارند عجػػى صػػ حا  الصػحؼ ونتوجهػػو 
عػػػدد المقػػػػاال  التػػػي  تبهػػػػا م رخػػػػوف لصػػػال  مقػػػػاال  الصػػػػح ننف خػػػبلؿ ال تػػػػرة مػػػػف 

ـ عجػػػى  حػػػو وا ػػػ ، فالصػػػح نوف نقػػػدموف مو ػػػوعا  تارنخنػػػة 2118ـ إلػػػى 0488
 لجقارو العاـ، وهـ ن م وف جمهورهـ عجى ع س الم رخنف.

ة والتعجػػػنـ األ ػػػادنمي فػػػي تطػػػونر ( لدور تػػػارند الصػػػحافElliot Kingدراسػػػة )
، أو ػػػح  الدراسػػػة  نػػػؼ أف ل ػػػؿ (066)المعرفػػػة األساسػػػنة فػػػي مجػػػاؿ التعجػػػنـ الصػػػح يل

تخصػػص أ ػػادنمي معارفػػ  األساسػػنة التػػي نجػػ  عجػػى الطػػبل  أف نعرفوهػػا جنػػًدا، و  ػػس 
الحػػػػاؿ فػػػػي مجػػػػاؿ الصػػػػحافة، فطػػػػبل  الصػػػػحافة بحاجػػػػة إلػػػػى تعجػػػـػ المعػػػػارؼ األساسػػػػنة 
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مهػػػارا  الصػػػح نة، والمعرفػػػة األساسػػػنة هػػػي المعرفػػػة الت سنسػػػنة لتطػػػونر باإل ػػػافة إلػػػى ال
( داخػػػػػؿ مجتمػػػػػا Cultural Literacyال  ػػػػػاتا  الثقافنػػػػػة ومحػػػػػو األمنػػػػػة الثقافنػػػػػة )

متخصػص، مػا نسػاعد عجػى ب ػات الهونػة المه نػػة، وتشػنر الدراسػة إلػى أهمنػة معرفػة  ن نػػة 
لصػػحافة واسػػتحدال طػػرؽ أف ػػؿ تطػػور الصػػحافة وعمجهػػا، ومػػف ثػـػ أهمنػػة دراسػػة تػػارند ا

في تعجنمها، خاصة وأف  ثنرنف ال نعرفػوف شػنًما عػف تػارند الصػحافة، والػبعض ال نعػرؼ 
شػػنًما عػػف ا تصػػارا  وفشػػؿ الصػػحافة وصػػحافة البػػ س فػػي ثبلثن نػػا  القػػرف التاسػػا عشػػر 
والصػػػحافة الصػػػ رات فػػػي تسػػػعن نا  القػػػرف التاسػػػا عشػػػر وتػػػ ثنر اإل تر ػػػ  والمػػػدو ا  م ػػػذ 

 نا  القػػرف العشػػرنف، ف ػػبًل عػػف التػػارند االتتصػػاد  لم سسػػا  اإلعػػبلـ، والتػػارند تسػػعن
القػػػا و ي لجصػػػحافة األمرن نػػػة، والعبلتػػػة بػػػنف الصػػػح ننف والعمجنػػػة السناسػػػنة، والصػػػح ننف 
البػػػارزنف وأبػػػرز الصػػػحؼ، والصػػػحافة المتخصصػػػة، ومػػػف ثػػـػ ت  ػػػد الدراسػػػة أف المعػػػارؼ 

حافة حتػػػى ن ػػػوف طػػػبل  الصػػػحافة عجػػػى وعػػػي التارنخنػػػة هػػػي معرفػػػة أساسػػػنة فػػػي الصػػػ
 ب دوارهـ االجتماعنة والسناسنة، فدور الجامعة هو خجؽ المعرفة و شرها وتقدنمها. 

وه ذا نع ػس األمػر اهتمػاـ البػاحثنف األجا ػ  بم اتشػة اإلشػ النا  الخاصػة 
 ببحول تارند الصحافة في دراساتهـ، بصورة أ بر مف الباحثنف المصرننف والعر . 

تمنػػز  الدراسػػا  األج بنػػة بوجػػود دراسػػا  خاصػػة بتػػارند ال  ػػوف الصػػح نة، 
، بدراسػػػة بعػػػض ال  ػػػوف اىلنبوووي المسوووتوىحنػػػل اهػػػتـ الػػػبعض مػػػف البػػػاحثنف، عجػػػى 

 الصح نة، مثؿ التصونر ال وتولرافي والقصص اإلخبارنة، ومف ذلؾ: 

لالتصػػونر ال وتػػولرافي واالتصػػاال   (Sherre Lynne Parisدراسػػة )
-0881البصػػػرنة فػػػي المػػػدارس األمرن نػػػة لجصػػػحافة: جامعػػػا  منسػػػور  وت سػػػاس 
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، التػػػػي بحثػػػػ  جهػػػػود المعجمػػػػنف لب ػػػػات الم ػػػػاه  العجمنػػػػة ل قػػػػؿ التصػػػػونر (069)ل0441
ال وتػػولرافي لجصػػحافة مػػف تجػػارة إلػػى مه ػػة، والعمػػؿ عجػػى تحقنػػؽ االحتػػراـ لجتصػػونر 

مجػػػالنف األ ػػػادنمي والمنػػػدا ي، وذلػػػؾ عبػػػر بحػػػل بػػػرام  التصػػػونر ال وتػػػولرافي فػػػي ال
ـ، 0441-0881الصػػػػػح ي فػػػػػي جامعػػػػػا  والنػػػػػة منسػػػػػور  وت سػػػػػاس خػػػػػبلؿ ال تػػػػػرة 

ومسػػػػػاعي الػػػػػدم  بػػػػػنف الجا ػػػػػ  التق ػػػػػي والعجػػػػػـو االجتماعنػػػػػة بشػػػػػ ؿ ن اسػػػػػ  دراسػػػػػة 
الصػحافة، حنػػل  شػ   الدراسػػة عػػف جهػود مرعجمػػي التصػػونر ال وتػولرافي خػػبلؿ تجػػؾ 

تػػرة لت  نػػد شػػرعنة التصػػونر ال وتػػولرافي عبػػر ب ػػات بػػرام  م اسػػبة ت اسػػ  الصػػحافة ال 
والعجـو االجتماعنة لتعجنـ الصح ننف، في إطػار مػف المرو ػة التػي تحقػؽ الت امػؿ بػنف 
الصػػحافة والت  ولوجنػػا والعجػػـو االجتماعنػػة، مػػا نػػرج  االسػػتمرار مسػػتقببًل فػػي تطػػونر 

 تجؾ الم اه . 

( لتصػػػونر الما ػػػي: جػػػدار بػػػرلنف فػػػي Rachel Somersteinدراسػػػة )
، أو ػػح  الدراسػػة  نػػؼ أف وسػػامؿ اإلعػػبلـ، وم هػػا الصػػحافة، (068)ل29الػػذ رت الػػػ 

أداة مهمة تعتمد عجنها الجماهنر في التعرؼ عجى الما ي، ما نع س العبلتػة القونػة 
تعبنػػر بػػنف الصػػحافة والتػػارند، إال أف الػػذا رة البصػػرنة تػػد حظنػػ  باهتمػػاـ أتػػؿ مػػف ال

ال تػػابي والػػذا رة ال تابنػػة، ومػػف ثػػـ تػػ تي هػػذع الدراسػػة لمعالجػػة هػػذع ال جػػوة مػػف خػػبلؿ 
ـ(، 2109-0484ل ػػت  جػػدار بػػرلنف ) 29صػػحن ة بالػػذ رت  29تقنػػنـ  ن نػػة احت ػػاؿ 

مػػػف خػػػبلؿ الصػػػور ال وتولرافنػػػة، عبػػػر المقار ػػػة بػػػنف الصػػػحؼ التػػػي  ا ػػػ  رأسػػػمالنة 
ـ، ومػػف ثػػـ اهتمػػاـ الصػػحؼ فػػي االحت النػػة 0484واألخػػرت التػػي  ا ػػ  شػػنوعنة عػػاـ 

ب عادة  شر عدد مف الصور، التػي ت وعػ  بػنف صػور مبدعػة وصػور  صػ  تذ ارنػة 
 وصور أسطورنة وصور المقاومة. 

( لإعػػادة ا تشػػاؼ السػػرد: تػػارند ثقػػافي Thomas R. Schmidtدراسػػة )
، (064)ل2110-0464لروانػػة القصػػص اإلخبارنػػة الصػػح نة فػػي الصػػحؼ األمرن نػػة 

http://0014eze.1103.y.https.search.proquest.com.mplb1ci.ekb.eg/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Schmidt,+Thomas+R./$N?accountid=178282
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( Journalistic Storytellingالتػػي حججػػ  ظػػاهرة التوسػػا فػػي الصػػحافة السػػردنة )
والترننػػػر الم سسػػػي فػػػي صػػػ اعة الصػػػحؼ األمرن نػػػة فػػػي الربػػػا األخنػػػر مػػػف القػػػرف 
العشػػػػرنف، حنػػػػل ألقػػػػ  ال ػػػػوت عجػػػػى االتجػػػػاع  حػػػػو الصػػػػحافة السػػػػردنة ذا  الطػػػػابا 
السػػرد  فػػي تسػػعن نا  القػػرف العشػػرنف، حػػنف حػػدل تطػػور فػػي تق نػػا  السػػرد لتشػػ ؿ 

ة جدنػدة لجترطنػة اإلخبارنػة الصحافة السردنة لش بًل ثقافًنا في األخبارل، أ ػاؼ طرنقػ
 و تابة األخبار في الصحؼ النومنة.

فػػػي هػػػذا المجػػػاؿ هػػػي دراسػػػة: حػػػاتـ بػػػدنو  عبنػػػد  عربيوووةو جمػػػ  ه ػػػا دراسػػػة 
، (091)الشػػػمر  لأخبػػػار المحافظػػػا  فػػػي صػػػحن ة حمػػػورابي: دراسػػػة وصػػػ نة تحجنجنػػػةل

 ت اولػػػ  تعرنػػػؼ الخبػػػر وع اصػػػرع وتحرنػػػر األخبػػػار فػػػي صػػػحن ة )حمػػػورابي( وأشػػػ ال 
واإلخػػراؤ الصػػح ي لجصػػحن ة، مػػا دراسػػة تحجنجنػػة وصػػ نة ألخبػػار المحافظػػا  التػػػي 

ـ حتػى 0419حزنػراف  29ت اولتها صحن ة )حمورابي( م ػذ صػدور عػددها األوؿ فػي 
ـ، حنػػػػل ت وعػػػػ  تجػػػػؾ األخبػػػػار بػػػػنف 0416    6( م هػػػػا الصػػػػادر فػػػػي 90العػػػػدد )

ة والتربونػػة والدن نػػة والعسػػ رنة األخبػػار الثقافنػػة والسناسػػنة واإلدارنػػة والصػػحنة والخدمنػػ
 والرنا نة واالجتماعنة. 

التػػي جمعػػ  بػػنف  المسووتوى المصووريثمػػة بعػػض البحػػول والدراسػػا  عجػػى 
أ ثػػر مػػف مجػػاؿ بحثػػي مػػف مجػػاال  بحػػول تػػارند الصػػحافة، مثػػؿ الجمػػا بػػنف دراسػػة 

الصػح نة وموت هػا مػػف ت ػانا المجتمػا، ومػػف تػارند الصػحافة وعػدد مػػف الشخصػنا  
ذلؾ مثبًل: دراسة: رشاد رم اف عبد السػبلـ عثمػاف لال شػاط النهػود  فػي مصػر مػف 

، ت اولػػػ  أو ػػػاع النهػػػود فػػػي مصػػػر مػػػف حنػػػل أعػػػدادهـ (090)ل0422-0849عػػػاـ 
وطػػػػوام هـ ومجموعػػػػاتهـ وم سسػػػػاتهـ، و ػػػػذلؾ ال شػػػػاط الصػػػػهنو ي الػػػػذ  تػػػػاموا بػػػػ ، 
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صػػرنة مػػف هػػذا ال شػػاط،  مػػا عر ػػ  الدراسػػة ال شػػاط الثقػػافي وموتػػؼ الصػػحافة الم
صػػدار الصػػحؼ، وأو ػػح  الدراسػػة  نػػػؼ أف  لجنهػػود، ومػػف ذلػػؾ إ شػػات الم تبػػػا  واس

 الصحافة المصرنة  ا   عجى عجـ بال شاط الصهنو ي وأهداف  م ذ بدانت .

أنً ػػػا رسػػػالة الماجسػػػتنر الخاصػػػة بالباحػػػل ه ػػػا وع وا هػػػا لصػػػحافة األتبػػػاط 
، التػي ت اولػ  (092)ـل0411ـ إلػى 0899ا مػف ت ػانا المجتمػا المصػر  مػف وموت ه

دور المػػػواط نف األتبػػػاط ومشػػػار تهـ فػػػي صػػػ اعة الصػػػحافة المصػػػرنة عبػػػر إصػػػدار 
ال ثنػػػر مػػػف الصػػػحؼ التػػػي ت وعػػػ  فػػػي شػػػ جها وم ػػػمو ها،  مػػػا ألقػػػ  ال ػػػوت عجػػػى 

ض تػػارند عػػػدد مػػػف هػػػ الت الصػػح ننف، باإل ػػػافة إلػػػى موتػػػؼ تجػػؾ الصػػػحؼ مػػػف بعػػػ
 ت انا المجتما مثؿ الجبلت والدستور والتعجنـ وتحرنر المرأة والعمؿ األهجي الخنر . 

ورسػػالت  لجػػد توراع التػػي جػػات  تحػػ  ع ػػواف لصػػحافة الصػػعند وموت هػػا مػػف 
، التػػػػي (091)ـل0461ـ إلػػػػى 0886الق ػػػػانا الوط نػػػػة واالجتماعنػػػػة فػػػػي مصػػػػر مػػػػف 

الصػػػح ننف فػػػي الصػػػعند، ت اولػػػ   شػػػ ة الصػػػحافة وتطورهػػػا فػػػي صػػػعند مصػػػر، ودور 
ومشػػار تهـ فػػي صػػ اعة الصػػحافة المصػػرنة،  مػػا ألقػػ  ال ػػوت عجػػى تػػارند عػػدد مػػف 
هػػ الت الصػػح ننف، باإل ػػافة إلػػى موتػػؼ تجػػؾ الصػػحؼ مػػف بعػػض ت ػػانا المجتمػػا 
 ق ػػنة االسػػتقبلؿ والدسػػتور وتحرنػػر المػػرأة والتعجػػنـ، لتصػػؿ الدراسػػة إلػػى اهتمػػاـ تجػػؾ 

مصػػر بق ػػانا المجتمػػا المحجػػي باإل ػػافة إلػػى  الصػػحؼ بػػربط المػػواطف فػػي صػػعند
 ربط  بالمجتما المصر    ؿ.

أنً ػػا دراسػػة: محمػػد شػػعباف لاتجاهػػا  صػػحؼ حػػز  الوفػػد والهنمػػة السػػعدنة 
-0416وال تجػػػػة الوفدنػػػػة  حػػػػو ت ػػػػانا المجتمػػػػا المصػػػػر  السناسػػػػنة واالجتماعنػػػػة )

اتجاهػػػػا   ، اسػػػػتهدف  رصػػػػد وتحجنػػػػؿ ومقار ػػػػة(099)(: دراسػػػػة تحجنجنػػػػة مقار ػػػػةل0491
صػػػػحؼ حػػػػز  الوفػػػػد )الوفػػػػد المصػػػػر  وصػػػػو  األمػػػػة( والهنمػػػػة السػػػػعدنة )الدسػػػػتور 
واألساس( وال تجة الوفدنة )ال تجة(  حػو عػدد مػف الق ػانا السناسػنة واالجتماعنػة، هػي 
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التعجػػنـ والمػػرأة والعدالػػة االجتماعنػػة( فنمػػا بػػنف  -)الجػػبلت ووحػػدة واد  ال نػػؿ والدسػػتور
ؼ عف الػدور الػذ  تامػ  بػ  تجػؾ الصػحؼ فػي إدارة ـ، لج ش0491ـ و0416عامي 

الصراعا  الحزبنة،  مػا اسػتهدف  الدراسػة ال شػؼ عػف مظػاهر تعبنػر الصػحؼ عػف 
هػػػذع األحػػػػزا  وت سػػػنر أسػػػػبا  االخػػػتبلؼ أو االت ػػػػاؽ بػػػنف اتجاهػػػػا  هػػػذع الصػػػػحؼ 
المختج ػػػة تجػػػاع الق ػػػانا المدروسػػػة، وال شػػػؼ عػػػف أدوار هػػػذع الصػػػحؼ فػػػي الدعانػػػة 

ألحزابهػا، والقنػاـ بالت صػنؿ التػارنخي لجصػحؼ الرسػمنة ولنػر الرسػمنة التػي السناسػنة 
صػدر  عػػف أو عبػػر  عػف هػػذع األحػػزا . وأو ػح  الدراسػػة أ ػػ  فػي وتػػ  األزمػػا  
والصػػراعا  ال تػػرت الصػػحن ة سػػوت بعػػنف واحػػدة هػػي عػػنف حزبهػػا، ولهػػذا ت بػػا ر اهػػا 

والتوجنػػػ ، ف ا ػػػ   مػػػف سناسػػػا  وتوجهػػػا  الحػػػز  الػػػذ  نمػػػارس عجنهػػػا حػػػؽ المج نػػػة
الق ػػانا المدروسػػة منػػداً ا لج ػػزاع والصػػراع واألهػػوات بػػنف الصػػحؼ الحزبنػػة المدروسػػة 
 ا ع اس وا ػ  لجصػراع بػنف األحػزا  والقنػادا  السناسػنة التػي عبػر  ع هػا و ا ػ  

 لساف حالها. 

فقد ظهر  عدة دراسػا  ت اولػ  أ ثػر مػف محػور أو  المستوى اليربيوعجى 
ذلػػؾ مػػثبًل دراسػػة: عبػػد ان بػػف خمػػنس ال  ػػد  لبػػدانا  الصػػحافة مجػػاؿ بحثػػي، ومػػف 

، ت اولػػ  تػارند المطبعػة السػػجطا نة (099)العرما نػة فػي ز جبػار: دراسػػة تارنخنػة تحجنجنػةل
فػػػي ز جبػػػار، الواتعػػػة فػػػي شػػػرؽ إفرنقنػػػا، والصػػػحؼ العما نػػػة األولػػػى فػػػي ز جبػػػار، ثػػػـ 

-0490 ه ػػػػػػة: ـ( و)ال0462-0414ر ػػػػػز  الدراسػػػػػػة عجػػػػػػى صػػػػػػحن تي )ال جػػػػػػؽ: 
ـ( مػػػػف حنػػػػػل ال  ػػػػػوف الصػػػػػح نة المسػػػػتخدمة والمو ػػػػػوعا  الم شػػػػػورة فنهمػػػػػا 0499

والخصػػػػػامص الشػػػػػ جنة واإلخػػػػػراؤ الصػػػػػح ي، والق ػػػػػانا والظػػػػػواهر المه نػػػػػة المتعجقػػػػػة 
 بالصحافة فنهما، ورواد الصحافة العما نة في ز جبار. 

ة : دراسػ0498-0414دراسة: محمػد عبػد الهػاد  عبػود لالصػحافة ال ج نػة 
، ت ػػاوؿ فنهػػا البنمػػة الثقافنػػة وال  رنػػة وا ع اسػػاتها عجػػى  شػػوت الصػػحافة (096)تارنخنػػةل



  

ــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

11 
 

 

 

ال ج نػػػػة، والمو ػػػػوعا  االجتماعنػػػػة فػػػػي الصػػػػحافة ال ج نػػػػة، ومو ػػػػوعا  التػػػػارند 
وم هجػػػ  وت سػػػنرع فػػػي الصػػػحافة ال ج نػػػة، والق ػػػانا السناسػػػنة فػػػي الصػػػحافة ال ج نػػػة، 

 حافة ال ج نة.والجوا   االتتصادنة واألدبنة في الص

دراسػػػة  ػػػؿ مػػػف: جاسػػػ  عبػػػد الحسػػػنف ومقػػػداـ عبػػػد الحسػػػف لمججػػػة اإلنمػػػاف 
، ت اوال فنها سػنرة م سػس المججػة الشػند (099): دراسة تارنخنةل0468-0461ال ج نة 

موسى النعقوبي )صاح  االمتناز(، وسػنرة السػند هػاد  الح ػنـ )رمػنس التحرنػر(، ثػـ 
طارها  العاـ، وأبرزا اهتماما  مججػة )اإلنمػاف( وأبػرز ألقنا ال وت عجى ش ؿ المججة واس

 رت ابها، ومعالجاتها التارنخنة لعدد مف الق انا والمو ػوعا  والشخصػنا  التارنخنػة، 
 % مف ص حاتها.11حنل ش ج  ال تابة في هذا الحقؿ  حو 

دراسػػػػة: تػػػػاو زة مح ػػػػوظ لت ػػػػانا المشػػػػرؽ العربػػػػي السناسػػػػنة والتحررنػػػػة فػػػػي 
، ت اولػػ  (098)ـ( دراسػػة تارنخنػػة تحجنجنػػةل0496-0421زامرنػػة )الصػػحافة العربنػػة الج

 شػػػ ة وتطػػػور الصػػػحافة العربنػػػة الجزامرنػػػة والصػػػعوبا  التػػػي واجهتهػػػا، ثػػػـ اهتمامػػػا  
الصػػػحافة العربنػػػة الجزامرنػػػة بالق ػػػانا الوط نػػػة وموات هػػػا مػػػف ت ػػػانا سناسػػػنة بػػػارزة، 

ـ(، 0496-0421نػػػة )والق ػػػنة ال جسػػػطن نة فػػػي اهتمامػػػا  الصػػػحافة العربنػػػة الجزامر 
وموتػػػػؼ الصػػػػحافة العربنػػػػة الجزامرنػػػػة مػػػػف ت ػػػػرنس المشػػػػروع الصػػػػهنو ي وتنػػػػاـ دولػػػػة 

ـ، والق ػػػػنة المصػػػػػرنة فػػػػي اهتمامػػػػا  الصػػػػػحافة العربنػػػػة الجزامرنػػػػػة 0498إسػػػػرامنؿ 
ـ(، ت ػػػانا الشػػػاـ )سػػػورنا ولب ػػػاف( فػػػي اهتمامػػػا  الصػػػحافة العربنػػػة 0421-0496)

العراتنػػػػة فػػػػي اهتمامػػػػا  الصػػػػحافة العربنػػػػة ـ(، والق ػػػػنة 0496-0421الجزامرنػػػػة )
 ـ(. 0496-0421الجزامرنة )

-0804دراسػػػػػػػػة: أحمػػػػػػػػد شػػػػػػػػا ر لتػػػػػػػػارند تطػػػػػػػػور الصػػػػػػػػحافة فػػػػػػػػي إنػػػػػػػػراف 
ـ، 0419-0804، ت ػػػػػػاوؿ فنهػػػػػػا: بػػػػػػدانا   شػػػػػػوت الصػػػػػػحافة اإلنرا نػػػػػػة (094)ـل0409
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وموتػػؼ الصػػػحافة اإلنرا نػػػة مػػػف األحػػػدال السناسػػنة خػػػبلؿ مرحجػػػة الحر ػػػة الدسػػػتورنة 
 ـ. 0409-0414ـ، وتطور العمؿ الصح ي في إنراف 0419-0414

ودراسػػػة: محمػػػد سػػػعند عقنػػػ  لتطػػػورا  األزمػػػة التو سػػػنة مطجػػػا خمسػػػن نا  
، ت اولػػػ  التعرنػػػؼ بجرنػػػػدة (081)مػػػف خػػػبلؿ جرنػػػدة لالم ػػػارل الجزامرنػػػةل 21القػػػرف الػػػػ 

ـ، 0490مػارس  24)الم ار( و ا   صحن ة  صؼ شػهرنة صػدر عػددها األوؿ فػي 
 ما ألق  الدراسة ال وت عجى حنػاة صػاح  الجرنػدة محمػود بػوزوزو، ثػـ ت اولػ  فػي 
الجا ػػػ  األ بػػػر م هػػػا األو ػػػاع فػػػي تػػػو س مطجػػػا الخمسػػػن نا  مػػػف القػػػرف العشػػػرنف، 

 ؼ الحر ة الوط نة م ها  ما بد  في جرندة )الم ار(. والسناسة االستعمارنة وموات

التػػي ت اولػػ  أ ثػػر مػػف مجػػاؿ  اىلنبيووةولػػـ نجحػػظ الباحػػل أًنػػا مػػف البحػػول 
بحثي في دراسة واحدة، وربما نعود ذلؾ إلى االهتماـ بت اوؿ جزمنػا  محػددة والتعمػؽ 

 ، المصػرنة في تحجنجها وت سػنرها، مػا األخػذ فػي االعتبػار أف عػدد البحػول والدراسػا
والعربنة، التي جمع  بنف أ ثر مف مجػاؿ بحثػي مػف مجػاال  تػارند الصػحافة،  ػاف 

 تجنبًل مقار ة بباتي المجاال  والمحاور. 

 ( المستوى اىناديمي 1-1) 

 شػػ   ال تػػام  ال منػػة عػػف سػػنطرة الرسػػامؿ األ ادنمنػػة، )رسػػامؿ الماجسػػتنر 
المتعجقػة بتػارند الصػحافة، حنػل إ هػػا  المصوريةوالػد توراع(، عجػى البحػول والدراسػا  

%( مػػػف مجمػػػؿ تجػػػؾ البحػػػول 81.89شػػػرج  موتػػػا الصػػػدارة ب سػػػبة إجمالنػػػة بجرػػػ  )
والدراسا ، ما مبلحظة أف رسامؿ الماجستنر جػات  فػي الترتنػ  األوؿ ب سػبة بجرػ  

%( بن مػػػػػػا جػػػػػػات  رسػػػػػػامؿ الػػػػػػد توراع فػػػػػػي الترتنػػػػػػ  الثػػػػػػا ي ب سػػػػػػبة بجرػػػػػػ  60.24)
ا األمػػػػر مبلحظتػػػػنف أساسػػػػنتنف، األولػػػػى اهتمػػػػاـ عػػػػدد مػػػػف %(، ونثنػػػػر هػػػػذ22.98)

البػػاحثنف، بػػاألخص فػػي مجػػاال  الصػػحافة والتػػارند والجرػػة، فػػي مرحجتػػي الماجسػػتنر 
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والػد توراع، بتجػؾ ال وعنػة مػف البحػول، أمػا المبلحظػة الثا نػة فهػي أف بعػض البػاحثنف 
د ا صػرفوا إلػى مف الذنف اهتموا بدراسػة مو ػوعا  تػارند الصػحافة فػي الماجسػتنر تػ

مجػػاال  بحثنػػة أخػػرت فػػي مرحجػػة الػػد توراع، وأف الػػبعض مػػ هـ ا صػػرؼ بالتػػالي إلػػى 
 مجاال  أخرت في مرحجة ما بعد الد توراع. 

ومف بعػد رسػامؿ الماجسػتنر والػد توراع جػات  البحػول الم شػورة فػي دورنػا  
بة %(، ثػػػـ البحػػػول الم شػػػورة فػػػي م ل ػػػا  عجمنػػػة ب سػػػ00.24عجمنػػػة ب سػػػبة بجرػػػ  )

%(، ولػػػـ نظهػػػر أمػػػاـ الباحػػػل أ  مػػػف البحػػػول المقدمػػػة فػػػي مػػػ تمرا  9.81بجرػػػ  )
عجمنػػػػة، مػػػػا تػػػػد نع ػػػػس عػػػػدـ االهتمػػػػاـ بػػػػ دراؤ بحػػػػول تػػػػارند الصػػػػحافة عجػػػػى مامػػػػدة 

 الم تمرا  وال دوا  العجمنة.

عػػف البحػػول والدراسػػا  المصػػرنة  اليربيووةوتػػد اختج ػػ  البحػػول والدراسػػا  
نػل جػات  البحػول الم شػورة فػي دورنػا  عجمنػة فػي إلى حد  بنػر فػي هػذا األمػر، ح
%(، ثػػػـ رسػػػامؿ الماجسػػػتنر والػػػد توراع ب سػػػبة 89.99المرتبػػػة األولػػػى ب سػػػبة بجرػػػ  )

%(، ثػػػػػػـ البحػػػػػػول المقدمػػػػػػة فػػػػػػي مػػػػػػ تمرا  عجمنػػػػػػة ب سػػػػػػبة 4.18إجمالنػػػػػػة بجرػػػػػػ  )
%(، ولػػـ تظهػػر أمػػاـ الباحػػل بحػػول م شػػورة فػػي م ل ػػا  عجمنػػة، مػػا نع ػػس 9.99)

مػػف البػػاحثنف ب شػػر البحػػول والدراسػػا  فػػي الػػدورنا  العجمنػػة المرح  مػػة اهتمػػاـ عػػدد 
 أ ثر مف سبؿ ومجاال  ال شر األخرت. 

مػا البحػول والدراسػا  العربنػة إلػى حػد  اىلنبيوةوات ق  البحول والدراسػا  
مػػا، مػػف حنػػل الع انػػة ب شػػر بحػػول تػػارند الصػػحافة فػػي الػػدورنا  العجمنػػة المرح  مػػة، 

ل األج بنة الم شػورة فػي دورنػا  عجمنػة فػي المرتبػة األولػى ب سػ  حنل جات  البحو 
%(، تجنهػػػػػا البحػػػػػول الم شػػػػػورة فػػػػػي م ل ػػػػػا  عجمنػػػػػة ب سػػػػػبة بجرػػػػػ  99.90بجرػػػػػ  )

%(، ثػـ 06.49%(، ثـ رسامؿ الماجسػتنر والػد توراع ب سػبة إجمالنػة بجرػ  )22.69)
 %(.9.66البحول المرقدمة في م تمرا  عجمنة ب سبة )
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أف الدراسا  المصرنة جػات  فػي األلجػ  األعػـ فػي شػ ؿ  مف الوا   إذف
رسػػػامؿ ماجسػػػتنر ود تػػػوراع، ومػػػف جا ػػػ   خػػػر عػػػدـ اهتمػػػاـ  جنػػػا  وأتسػػػاـ الصػػػحافة 
واإلعػػػبلـ فػػػي الجامعػػػا  المصػػػرنة بػػػ دراؤ بحػػػول تػػػارند الصػػػحافة  ػػػمف م تمراتهػػػا 

رند و ػػػدواتها العجمنػػػة، ف ػػػبًل عػػػف تراجػػػا اهتمػػػاـ البػػػاحثنف ب شػػػر بحػػػول متعجقػػػة بتػػػا
الصػػحافة فػػي الػػدورنا  العجمنػػة المرح  مػػة التػػي تصػػدر عػػف  جنػػا  ومعاهػػد اإلعػػػبلـ 

 (.2والش ؿ  1واؤدا  والجرة ولنرها مف التخصصا  القرنبة )ا ظر الجدوؿ 
 (3لدوع )

 يوض  توزيع عينة البحوث والدراسات وفًقا للمستوى اىناديمي

 العيىت

 البحوث والذراساث 
 إجمالي

 أجىبيت عربيت مصريت

 % ك % ك % ك % ك

 %11.22 12 %2.33 2 %8.38 1 %32.16 83 رسالت ماجستير

 %21.45 12 %22.56 3 %2.12 8 %11.23 21 رسالت دكتوراي

دراست مىشورة 

في دورياث 

 علميت 

4 22.16% 14 32.12% 16 21.42% 38 13.31% 

دراست مىشورة 

في مؤلفاث 

 علميت

 %3.31 22 %11.31 21 %5 صفر 1.38% 8

دراست مقذمت 

في مؤتمراث 

 علميت

 %8.21 3 %2.33 8 %2.12 8 %5 صفر

 %255 28 %255 22 %255 31 المجموع
24

5 
255% 
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 (1رنع )
 يوض  توزيع عينة البحوث والدراسات وفًقا للمستوى اىناديمي

 
 
 
 
 

 

 

 

 ( نمق البحوث ما حيث الفردية واللماعية 1-3) 

نػػرتبط بالمسػػتوت األ ػػادنمي لجبحػػول والدراسػػا   مػػط تجػػؾ البحػػول مػػف حنػػل 
 و هػػا بحوثًػػا فردنػػػة أـ بحوثًػػا مشػػتر ة وجماعنػػػة؟ حنػػل  شػػ   ال تػػػام  ال منػػة عػػػف أف 

 المصووريةالطػػابا ال ػػرد  تػػد لجػػ  عجػػى مجمػػؿ بحػػول تػػارند الصػػحافة فػػي الدراسػػا  
%( لجبحػول المشػتر ة، ونرجػا ذلػؾ فػي جا ػ  0.60%( مقابؿ )48.18ب سبة بجر  )

  بنر م   إلى سنطرة رسامؿ الماجستنر والد توراع وهي بطبنعتها دراسا  فردنة.

%( 48.06ب سػػبة ) اليربيووة مػا لجػػ  الطػػابا ال ػػرد  أنً ػػا عجػػى الدراسػػا  
 اىلنبيوووةسػػػبة لجبحػػػول %( لجبحػػػول المشػػػتر ة، و  ػػػس الحػػػاؿ بال 0.80فػػػي مقابػػػؿ )

ف بػػدا أمام ػػا89.88ب سػػبة ) لػػى حػػد مػػا -%(، واس حػػرص  سػػبي أ بػػر مػػف جا ػػ   -واس
البػػاحثنف األجا ػػ  عجػػى إعػػداد بحػػول مشػػػتر ة وجماعنػػة حنػػل وصػػج   سػػبتها إلػػػى 

 (.1والش ؿ  9%(. )ا ظر الجدوؿ 09.14)
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إف األمػػر نع ػػي أف البحػػول ال ردنػػة تحتػػػؿ المرتبػػة األولػػى مقار ػػة بػػػالبحول 
المشتر ة والجماعنة، سوات في الدراسا  المصرنة أو العربنػة أو األج بنػة، مػا نجعج ػا 
 صػػػؿ إلػػػى أف االتجػػػاع العػػػاـ فػػػي إعػػػداد بحػػػول تػػػارند الصػػػحافة، خػػػبلؿ ال تػػػرة محػػػؿ 
الدراسػػة والبحػػل،  ػػاف فردًنػػا فػػي األلجػػ  األعػػـ، مػػا نع ػػس  ػػعؼ االهتمػػاـ بالعمػػؿ 

ف  ا ػػ  ه  ػػاؾ محػػاوال  محػػدودة لت ػػونف فػػرؽ بحثنػػة البحثػػي الجمػػاعي والمشػػترؾ، واس
إلجػػػرات بحػػػول مشػػػتر ة وجماعنػػػة فػػػي تػػػارند الصػػػحافة، ومػػػف ذلػػػؾ مػػػثبًل محػػػاوال  

 عواطؼ عبد الرحمف ومعها  جوت  امؿ في الحالة المصرنة. 

 ( 4لدوع )
 يوض  نمق البحوث ما حيث الفردية واللماعية
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 (3رنع )
 الفردية واللماعيةيوض  نمق البحوث ما حيث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نوع الدراسة 1-4)

ترعػػد بحػػول تػػارند الصػػحافة، بشػػ ؿ أساسػػي ورمػػنس، بحوثًػػا  ن نػػة ال  منػػة، 
حنل تعتمد عجى دراسػة الوثػامؽ، و قصػد بهػا لالصػحؼل عجػى مختجػؼ أشػ الها وت ػوع 

فهػػـ م ػػامن ها، وتحجنجهػػا وجمػػا الحقػػامؽ م هػػا وحولهػػا وتر نبهػػا وت سػػنرها مػػف أجػػؿ 
األحدال الما نة، ما تد نسػاعد عجػى فهػـ الحا ػر عجػى  ػوت األحػدال والتطػورا  

،  مػػا ترعػػد تجػػؾ الدراسػػا  فػػي بعػػض األحنػػاف  قطػػة ا طػػبلؽ لجدراسػػا  (080)الما ػػنة
 المستقبجنة. 

وتػػد ا تمػػ  بحػػول تػػارند الصػػحافة، التػػي تػػـ دراسػػتها، سػػوات عجػػى المسػػتوت 
جهػا وبطبنعػة الحػاؿ  دراسػا  تارنخنػة، إلػى المصر  أو العربي أو األج بي، فػي مجم

مجػػػاؿ البحػػػول الوصػػػ نة التحجنجنػػػة الت سػػػنرنة المقار ػػػة، حنػػػل إ هػػػا اهتمػػػ  بالوصػػػؼ 
والرصد والتسجنؿ، واهتم  في جا ػ   خػر بتحجنػؿ وت سػنر الظػاهرة مو ػوع الدراسػة 

 والبحل. 
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 مػػا اهتمػػ  بعػػض البحػػول والدراسػػا  بعقػػد المقار ػػا  عجػػى مسػػتوت مسػػنرة 
صػػػػح ي الواحػػػػػد وموت ػػػػػ  مػػػػػف ت ػػػػػانا المجتمػػػػػا طػػػػػواؿ مسػػػػػنرت ، أو عجػػػػػى مسػػػػػتوت ال

الصػػحن ة الواحػػدة عبػػر مسػػنرتها الصػػح نة، أو عجػػى مسػػتوت ال تػػرة الزم نػػة المدروسػػة 
مػػف خػػبلؿ تقسػػنمها إلػػى فتػػرا  زم نػػة فرعنػػة والمقار ػػة بػػنف اتجاهػػا  الصػػحؼ التػػي 

 تمثؿ مجتما البحل. 

 ( ملتمع البحث 1-5)

عجػى الصػحؼ  المصوريةاـ األ بر في بحول تػارند الصػحافة ا ص  االهتم
ال بنػػرة، التػػي تصػػدر مػػف العاصػػمة )القػػاهرة(، مقػػر الحػػا ـ وح ومتػػ ، وتػػد نعػػود ذلػػؾ 
إلػػى أ هػػا الصػػحؼ األ ثػػر ا تشػػاًرا وتػػ ثنًرا وا تظاًمػػا فػػي الصػػدور بمػػا نسػػم  بدراسػػتها، 

ثق ػػػنف والم  ػػػرنف  مػػػا أف تجػػػؾ الصػػػحؼ جمعػػػ  بػػػنف صػػػ حاتها عػػػدًدا  بنػػػًرا مػػػف الم
 -إلػػى حػػد  بنػػر -والصػػح ننف المعػػروفنف، وهػػي  ػػذلؾ الصػػحؼ التػػي تتػػوفر أعػػدادها

فػػػػي دور ال تػػػػ ، وبػػػػاألخص فػػػػي دار ال تػػػػ  المصػػػػرنة، وتتمنػػػػز بتػػػػوفر ال ثنػػػػر مػػػػف 
المعجومػػػا  حولهػػػا،  مػػػا أف األمػػػر نػػػرتبط فػػػي بعػػػض األحنػػػاف بطبنعػػػة المو ػػػوعا  

 البحثنة وال ترا  الزم نة المدروسة.

ال أف ه ػػاؾ بعػػض االسػػتث اتا  القجنجػػة، ومػػف ذلػػؾ مػػثبًل أ ػػ  ظهػػر  بعػػض إ
البحػػػػول التػػػػي ت اولػػػػ  جا ًبػػػػا مػػػػف تػػػػارند الصػػػػحؼ اإلتجنمنػػػػة )المحجنػػػػة( مثػػػػؿ رسػػػػالة 
الباحػػػػل ه ػػػػا لجماجسػػػػتنر وع وا هػػػػا لصػػػػحافة األتبػػػػاط وموت هػػػػا مػػػػف ت ػػػػانا المجتمػػػػا 

الصػػػػػح ي  ، حنػػػػػل ت ػػػػػاوؿ فنهػػػػػا ال شػػػػػاط(082)ـل0411ـ إلػػػػػى 0899المصػػػػػر  مػػػػػف 
لجمواط نف األتباط سوات في القاهرة أو في لنرها مػف المػدف المصػرنة، ورسػالت  أنً ػا 
لجػػد توراع التػػي جػػات  تحػػ  ع ػػواف لصػػحافة الصػػعند وموت هػػا مػػف الق ػػانا الوط نػػة 

، التػػي ت ػػاوؿ فنهػػا الصػػحؼ (081)ـل0461ـ إلػػى 0886واالجتماعنػػة فػػي مصػػر مػػف 
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جنػػػزة وال نػػػـو وب ػػػي سػػػونؼ والم نػػػا التػػػي صػػػدر  فػػػي صػػػعند مصػػػر وشػػػمج  مػػػدف ال
 وأسنوط وسوهاؤ وجرجا واألتصر وت ا وأسواف. 

والدراسػػػػا   اليربيووووةوربمػػػػا  جػػػػد أنً ػػػػا   ػػػػس المبلحظػػػػة بال سػػػػبة لجدراسػػػػا  
ف ظهػػػػر  بعػػػػض اىلنبيووووة ، التػػػػي ر ػػػػز  عجػػػػى الصػػػػحؼ ال بػػػػرت، دوف لنرهػػػػا، واس

جهػػة معن ػػة، االسػػتث اتا ، حنػػل ظهػػر  بحػػول ودراسػػا  عربنػػة ت اولػػ  م طقػػة أو 
ومػػػف ذلػػػؾ عجػػػى سػػػبنؿ المثػػػاؿ بعػػػض الدراسػػػا  العراتنػػػة التػػػي ت اولػػػ  تػػػارند بعػػػض 
الصػحؼ فػي جهػا  معن ػة، فػي برػداد والموصػؿ وال جػؼ، م هػا مػثبًل دراسػة: إبػػراهنـ 

: فصػؿ مػف تػارند التربنػة والتعجػنـ فػي 0499-0418خجنؿ لإعدادنة الموصؿ لجب ػنف 
طػػػػارؽ لتػػػارند الصػػػػحافة البردادنػػػة مػػػػف عػػػػاـ ، ودراسػػػة: إنػػػػاد (089)العػػػراؽ المعاصػػػػرل

-0496، ودراسػػػػػة: هػػػػػبلؿ  ػػػػػاظـ لتطػػػػػور الصػػػػػحافة ال ج نػػػػػة (089)ل0864-0409
، ودراسػػة  ػػؿ مػػف: جاسػػ  عبػػػد الحسػػنف الخ ػػاجي ومقػػداـ عبػػد الحسػػػف (086)ل0461

، ودراسػػة: محمػػد (089): دراسػػة تارنخنػػةل0468-0461بػػاتر لمججػػة اإلنمػػاف ال ج نػػة 
 .  (088): دراسة تارنخنةل0498-0414عبد الهاد  عبود لالصحافة ال ج نة 

( Beth H. Garfrerickومف أمثجة البحػول والدراسػا  األج بنػة ه ػا دراسػة )
، حنػل (084)ل0481-0411لتارند الصحؼ األسبوعنة المحجنة في الوالنػا  المتحػدة 

الوالنا  المتحدة األمرن نة التػي تصػدر ت اول  تارند الصحؼ المحجنة األسبوعنة في 
فػي المػػدف الصػػرنرة والم ػاطؽ الرن نػػة، حنػػل اهتمػ  تجػػؾ الصػػحؼ وعجػى  حػػو رمػػنس 

 باألخبار المحجنة.

وعجى أنة حاؿ ف ف ثمة حاجة  رورنة إلى االهتماـ بدراسة تػارند الصػحؼ 
نة التػػػي لػػػـ تحػػػظ باالهتمػػػاـ ال ػػػافي مػػػف الدراسػػػة والبحػػػل مػػػف حنػػػل مسػػػنرتها الصػػػح 

وموت ها مف ت انا المجتما، وأبرز روادهػا مػف ال رت ػا  والصػح ننف، مػا نتطجػ  إلقػات 
ال ػػوت عجػػى الصػػحؼ المجهولػػة ولنػػر المعروفػػة فػػي الدراسػػا  الصػػح نة التارنخنػػة، 
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بهػػػدؼ توثنقهػػػا وت صػػػنجها تارنخًنػػػا، ومػػػف جا ػػػ   خػػػر حتػػػى ت تمػػػؿ مبلمػػػ  الصػػػورة 
 وتطورها. الخاصة بتارند الصحافة مف حنل مسنرتها 

 ( اليينة الزمنية 1-6)

نرقصػػد ه ػػا ال تػػرا  الزم نػػة التػػي ت اولتهػػا بحػػول ودراسػػا  تػػارند الصػػحافة، 
باإل ػػػػافة إلػػػػى المػػػػدت الزم ػػػػي لتجػػػػؾ الدراسػػػػا ، و ػػػػاف مػػػػف المربلحػػػػظ أف الدراسػػػػا  

تػد ر ػػز  عجػى سػ وا  القػرف التاسػػا عشػر والقػرف العشػرنف، وهػػو  واليربيوة المصورية
ع مػف حنػل معرفػة مصػر والمجتمعػا  العربنػة بالصػحافة م ػذ  هانػا  أمر ل  مػا نبػرر 

 -الزمػاف والم ػاف -القرف الثامف عشر وبدانا  القرف التاسا عشر، حنل عرفػ  مصػر
ـ(، بن مػا بػدأ  الصػحافة الرسػمنة 0810-0948الصحافة مف خبلؿ الحمجة ال ر سنة )

صػدور صػحن ة ـ( ب0898-0819في عهػد محمػد عجػي باشػا م سػس مصػر الحدنثػة )
)جر ػػاؿ الخػػدنو ( التػػي نختجػػؼ الم رخػػوف حػػوؿ تػػارند صػػدورها، ثػـػ صػػحن ة )الوتػػاما 

ـ 0869ـ، بن مػػا بػػدأ  الصػػحافة األهجنػػة عػػاـ 0828المصػػرنة( التػػي صػػدر  فػػي عػػاـ 
   بصدور صحن ة )واد  ال نؿ( لصاحبها عبد ان أبو السعود.

دة، بح ػـػ أسػػبقنة الػػدوؿ فقػػد ت اولػػ  فتػػرا  زم نػػة بعنػػ اىلنبيووةأمػػا الدراسػػا  
األوروبنػػة واألمرن نػػة فػػي معرفػػة الصػػحافة، إال أ هػػا اهتمػػ  أنً ػػا بت ػػاوؿ فتػػرا  زم نػػة 

 ترنبة وت رنخها، حنل حرص  بعض البحول والدراسا  عجى االتترا  مف الحا ر.

 المدرسوةوعجى الجا   اؤخر فقد اتسم  معظـ بحول تارند الصػحافة فػي 
ا بحػػول التػػارند العػػاـ، بطػػوؿ ال تػػرة الزم نػػة التػػي ت اولتهػػا، ، وربمػػا مػػف تبجهػػالمصوورية

وباألخص الدراسا  األ ادنمنة )رسامؿ الماجسػتنر والػد توراع(، مػا نػ ثر بالتػالي عجػى 
عمجنػػة التحجنػػؿ والت سػػنر والتعمػػؽ فػػي دراسػػة الظػػاهرة مو ػػوع الدراسػػة والبحػػل، وهػػو 

 .لنبيةواى اليربيةاألمر الذ  ت رر أنً ا في بعض البحول 
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فمف أمثجة البحػول الم شػورة فػي دورنػا  عربنػة عجمنػة مرح  مػة التػي ت اولػ  
فترا  زم نة طونجة دراسة: محمد فرند محمود عز  التي جػات  تحػ  ع ػواف لتطػور 

، حنػل ت ػاوؿ فنهػا: الرسػامؿ اإلخبارنػة الم سػوخة والخػػدما  (041)الصػحافة فػي العػالـل
البرندنة والصحافة في أوروبا وأمرن ا وتقدـ الطباعة وو ػاال  األ بػات وصػحافة القػرف 
العشرنف وصحافة القرف الحاد  والعشرنف وأهـ الصحؼ بالعالـ في الوالنػا  المتحػدة 

 ناباف والصنف الشعبنة. األمرن نة وروسنا االتحادنة وبرنطا نا وفر سا وال

وتػػػػػد أتبعهػػػػػا بدراسػػػػػة أخػػػػػرت تحػػػػػ  ع ػػػػػواف لتطػػػػػور الصػػػػػحافة فػػػػػي العػػػػػػالـ 
، ت ػػػػاوؿ فنهػػػػا  شػػػػ ة وتطػػػػور الصػػػػحافة فػػػػي الػػػػدوؿ العربنػػػػة، فػػػػي مصػػػػر (040)العربػػػػيل

والسػػوداف والمرػػر  والجزامػػر وتػػو س ولب ػػاف وسػػورنا ولنبنػػا والعػػراؽ والػػنمف والسػػعودنة 
اإلمػػػارا  ومورنتا نػػػا وسػػػجط ة عمػػػاف والصػػػوماؿ واألردف وال ونػػػ  والبحػػػرنف وتطػػػر و 

 باإل افة إلى صحؼ المقاومة ال جسطن نة. 

ولعػػؿ األمػػر نجعج ػػا  صػػؿ إلػػى أف ه ػػاؾ مدرسػػتنف فػػي تحدنػػد ال تػػرة الزم نػػة 
المدروسػػة، المدرسػػة األولػػى نهػػتـ باحثوهػػا بدراسػػة فتػػرا  زم نػػة طونجػػة وال شػػؼ عػػف 

نر ز باحثو المدرسة الثا نة عجػى فتػرا   أبرز مبلمحها وخصامصها بش ؿ عاـ، بن ما
 زم نة صرنرة والتعمؽ في ت اصنجها وجزمناتها.

 ( حلس الدراسات1-7)

 ػػاف مػػف الطبنعػػي أف نػػرتبط بطػػوؿ ال تػػرة الزم نػػة، التػػي درسػػتها ال ثنػػر مػػف 
بحػػول تػػارند الصػػحافة، زنػػادة حجػػـ تجػػؾ البحػػول والدراسػػا ، حنػػل اتسػػم  بحػػول 
تػػػارند الصػػػحافة، وعجػػػى وجػػػ  التحدنػػػد الرسػػػامؿ األ ادنمنػػػة )الماجسػػػتنر والػػػد توراع(، 

ؿ األ ادنمنػػة التػػي ت اولػػ  بال ػػخامة و ثػػرة عػػدد الصػػ حا ، وهػػي سػػمة تمنػػز الرسػػام
تػػارند الصػػحافة، المصػػرنة والعربنػػة واألج بنػػة، وذلػػؾ م ػػذ بػػدت االهتمػػاـ بهػػذا المجػػاؿ 
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البحثػػػػػي، وهػػػػػي ذا  السػػػػػمة التػػػػػي تمنػػػػػز أنً ػػػػػا رسػػػػػامؿ التػػػػػارند العػػػػػاـ فػػػػػي مختجػػػػػؼ 
الجامعػػػا ، بن مػػػا ظهػػػر  بعػػػض البحػػػول والدراسػػػا ، الم شػػػورة فػػػي دورنػػػا  عجمنػػػة 

 وأتؿ في حجمها وعدد ص حاتها.  مح مة، أ ثر تر نًزا

تر نػز البحػول عجػى فتػرا   -مف وجهة  ظر الباحل ه ا -إف األمر نتطج 
زم نػػػة معقولػػػة، واالسػػػت ادة مػػػف المعػػػارؼ المباشػػػرة المتعجقػػػة بمو ػػػوع الدراسػػػة، وعػػػدـ 
ت رار المعجومػا ، حتػى ترتػا  ال رصػة لجتر نػز فػي الق ػنة مو ػوع الدراسػة والبحػل، 

سػػػػهاما  جدنػػػػدة، مػػػػا نػػػػ ع س بالتػػػػالي عجػػػػى حجػػػػـ تجػػػػؾ وتقػػػػدنـ إ ػػػػافا   معرفنػػػػة واس
 البحول. 

 ( اىقر والمداخع النظرية 1-8)

الموودخع اعتمػػد  بحػػول ودراسػػا  تػػارند الصػػحافة فػػي األلجػػ  األعػـػ عجػػى )
ف لػـػ تػػذ رع بعػػض الدراسػػا  صػػراحة، حنػػل خجػػ  بعػػض البحػػول التوواريخي (، حتػػى واس

ر  الػذ  اسػتخدمت  واعتمػد  عجنػ ، بػؿ إ ػ  فػي والدراسا  مف اإلشارة إلى اإلطار ال ظ
بعض األحناف، ومف ذلػؾ بعػض البحػول الم شػورة فػي دورنػا  عجمنػة مرح  مػة، جػات  
مقدمػػة البحػػل  جػػزت مػػف الجا ػػ  ال  ػػر  واإلطػػار المعرفػػي الخػػاص بمو ػػوع الدراسػػة، 

جرامنة  ما هو متبا في رسامؿ الماجستنر والد توراع.  ولنس  مقدمة م هجنة واس

( هػػػو المػػػدخؿ األ ثػػػر م اسػػػبة المووودخع التووواريخيوفػػػي حقنقػػػة األمػػػر فػػػ ف )
ومبلممة لطبنعة الدراسا  التارنخنة ومو ػوعاتها بوجػ  عػاـ، وبحػول دراسػا  تػارند 
الصػػحافة ومو ػػوعاتها بوجػػ  خػػاص، حنػػل إ ػػ  نمثػػؿ اإلطػػار الم اسػػ  لجتعامػػؿ مػػا 

الصػحؼ مصػدًرا  ت انا ومشػ بل  ومو ػوعا  بحػول تػارند الصػحافة، وفنػ  ت ػوف
أولًنػػػا لجبنا ػػػا  والمعجومػػػا ، ووثػػػامؽ تارنخنػػػة مهمػػػة ال ل ػػػى ع هػػػا لجتػػػارند الػػػوط ي 
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ولجباحػػػػل فػػػػي تػػػػارند الصػػػػحافة بمجاالتهػػػػا المت وعػػػػة، حنػػػػل تتججػػػػى فامػػػػدتها وتت ػػػػ  
 .  (042)أهمنتها ع د دراسة التطور االجتماعي والسناسي والثقافي لجمجتما

: الوصػؼ (041)افة في عػدة أمػور م هػاون ند هذا المدخؿ بحول تارند الصح
التارنخي لجصحؼ )الوثامؽ(، مف حنل المحتوت والش ؿ واألعػبلـ البػارزنف، وال شػؼ 
عػػف  رامهػػـ وأف ػػارهـ واتجاهػػاتهـ تجػػاع الق ػػنة أو الق ػػانا مو ػػوع الدراسػػة والبحػػل، 
باإل ػػػػػافة إلػػػػػى الوصػػػػػؼ التػػػػػارنخي لعبلتػػػػػة العمجنػػػػػة الصػػػػػح نة وع اصػػػػػرها بالوتػػػػػاما 

ل التارنخنػة فػي إطػار السػناؽ المجتمعػي،  مػا نسػاعد هػذا المػدخؿ مػف حنػل واألحدا
رصػػػد ثػػػـ تحجنػػػؿ وت سػػػنر موتػػػؼ الصػػػحؼ مػػػف الق ػػػنة/ الق ػػػانا مو ػػػوع الدراسػػػة 
والبحل، السنما وأ   مف وظامؼ البحل التارنخي في مجاؿ الصحافة تسجنؿ ورصػد 

جػرات المقار ػا  بػنف المراحػؿ التارنخنػة الم ختج ػة والخػروؤ بتعمنمػا  هذع العبلتػا ، واس
 .  (049)وت سنرا  تارنخنة لحر ة العمجنة الصح نة

ذا  ػػاف عجػػـ التػػارند عامػػة، وتػػارند الصػػحافة خاصػػة، نػػرتبط ارتباًطػػا وثنًقػػا  واس
، ف  ػػػػػػ  ظهػػػػػػر مػػػػػػا نرسػػػػػػمى بالتػػػػػػارند (049)بػػػػػػالعجـو االجتماعنػػػػػػة واإل سػػػػػػا نة األخػػػػػػرت

بتو ن  المظػاهر العامػة االجتماعي، ف صب  عجـ التارند أ ثر حنونة في م مو  ، 
لجتطور االجتماعي والثقافي طبًقا لما أحدثت  وعدلػػ  فنػػػ  العوامػػػػػؿ المختج ػة مػف  ظػـ 

 .(046)وتوت وصداـ بنف الطبقا  والهنما  المختج ة الموجودة في المجتما

ونربلحػػػظ ه ػػػا أ ػػػ  ظهػػػر  بعػػػض البحػػػول المصػػػرنة التػػػي حاولػػػ  التطػػػونر 
جدنػدة، إلػػى جا ػ  المػدخؿ التػػارنخي، ومػف ذلػؾ مػػثبًل واسػتخداـ مػداخؿ وأطػػر  ظرنػة 

دراسػػة  جػػوت  امػػؿ لموتػػؼ الصػػح ي أبػػو الخنػػر  جنػػ  مػػف الق ػػانا السناسػػنة المرثػػارة 
، (049)ل0499وحتػػػى  هانػػػة أزمػػػة مػػػارس  0492نولنػػػو  21فػػػي ال تػػػرة مػػػف تنػػػاـ ثػػػورة 

 -حنػػػػل اعتمػػػػد  فػػػػي دراسػػػػتها عجػػػػى عػػػػدة  مػػػػاذؤ هػػػػي:  مػػػػوذؤ لالتحجنػػػػؿ المػػػػوت ي
Situational Analysis ل الذ  نقـو عجى أف السجوؾ اإل سا ي نػرتبط بموتػؼ معػنف
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وأف العوامؿ البنولوجنة وال  سنة واالجتماعنة والثقافنة الخاصة بػال رد تػ ثر فػي ت سػنر 
ل Situational Strategy-وت اعػؿ ال ػرد تجػاع الموتػؼ   مػوذؤ لاسػتراتنجنة الموتػؼ

فػػي فتػػرة زم نػػة معن ػػة  قػػوة ثقافنػػة واجتماعنػػة  الػػذ  نر ػػز عجػػى األف ػػار التػػي ترطػػر  
الػذ  ن تػرض أف األف ػار تتحػوؿ  لPivotal Moment - مػوذؤ لالجحظػة المحورنػة

ل Power of Model -ع ػد  قطػة معن ػة  تنجػة وجػود  ػروط   مػوذؤ ل تجػة القػوت
 .  (048)الذ  ن ترض أف بعض الم سسا  واألفراد نسنطروف ونوجهوف المواتؼ

بعػػػض األطػػػر ال ظرنػػػة األخػػػرت، إلػػػى  اىلنبيوووةالبحػػػول واسػػػتخدم  بعػػػض 
 جا   المدخؿ التارنخي، حس  مو وع الدراسة، ومف ذلؾ مثبًل: 

(، لالتػػػػػػػػارند االجتمػػػػػػػػاعي لئل تر ػػػػػػػػ  فػػػػػػػػي لػػػػػػػػر  Glenn Passدراسػػػػػػػػة )
، التػػػي اهتمػػػ  بدراسػػػة تػػػارند الت  ولوجنػػػا الحدنثػػػة واإل تر ػػػ  فػػػي سػػػناؽ (044)أسػػػترالنال

 Annalesد االجتماعي، باالعتماد عجى مدرسػة أ ػالنس )محجي، ومف م ظور التارن
School ـ وتطػػػور  مػػػا الوتػػػ ، وتػػػدم   هًجػػػا 0424(، التػػػي ت سسػػػ  ب ر سػػػا عػػػاـ

جدنػػػػػًدا لدراسػػػػػة التػػػػػارند، مػػػػػف حنػػػػػل إعطػػػػػات اهتمػػػػػاـ أ بػػػػػر لجسػػػػػناتا  االجتماعنػػػػػة 
  سػها  واالتتصادنة والثقافنة التي تقا فنهػا األحػدال، بػداًل مػف التر نػز عجػى األحػدال

واألفػػػراد المع نػػػنف، فن ػػػوف التػػػارند أ ثػػػر ارتباًطػػػا بػػػال واحي االجتماعنػػػة والثقافنػػػة فػػػي 
 سناتاتها المحجنة.

(، لب ػات وسػػامؿ اإلعػبلـ الجمػػاهنر : ال ػػوع Rikke Andreassenدراسػة )
نػػة تحجنػػؿ لوسػػامؿ اإلعػػبلـ الػػد مر ي عػػف األتجنػػا  االجتمػػاعي والعػػرؽ والجػػ س والقوم

، حنػػػػػل اعتمػػػػػد  عجػػػػػى عػػػػػدة  ظرنػػػػػا  م هػػػػػا  ظرنػػػػػة مػػػػػا بعػػػػػد (211)ل0490-2119
االسػػتعمار وال ظرنػػة ال سػػونة و ظرنػػة القومنػػة، السػػنما وأف تجػػؾ الدراسػػة ر ػػز  عجػػى 
صػػور وسػػامؿ اإلعػػبلـ الد مر نػػة لؤلتجنػػا  فػػي أوامػػؿ السػػبعن نا  مػػف القػػرف العشػػرنف 

http://0012bad.1103.y.https.search.proquest.com.mplb1ci.ekb.eg/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Andreassen,+Rikke/$N?accountid=178282
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أوامػػػػؿ العقػػػػد األوؿ مػػػػف القػػػػرف الحػػػػاد  والعشػػػػرنف، مػػػػف خػػػػبلؿ تحجنػػػػؿ لقطػػػػا   إلػػػػى
 تجن زنو نة ومقاال  صح نة.

 ( اىقر المن لية )المناهج( 1-9)

مف المبلحظ أف بحػول تػارند الصػحافة، فػي مسػتوناتها المختج ػة، المصػرنة 
افة والعربنػػة واألج بنػػة، وعبػػر مجاالتهػػا المختج ػػة، شخصػػنا  صػػح نة ومسػػنرة الصػػح

وت ػػػانا المجتمػػػا وال  ػػػوف الصػػػح نة ولنرهػػػا، تػػػد اعتمػػػد  فػػػي األلجػػػ  األعػػػـ عجػػػى 
مووون ج (،  مػػػا اسػػػتخدم  بعػػػض البحػػػول والدراسػػػا  )المووون ج التووواريخياسػػػتخداـ )

(، وهػػي م ػػاه  تتسػػؽ تحليووع المسووتوى الثوواني( ومػػ ه  )الموون ج المقووارا( و)المسوو 
لبحػػػول لػػػـ تػػػذ ر صػػػراحة مػػػا طبنعػػػة الدراسػػػا  التارنخنػػػة، مػػػا مبلحظػػػة أف بعػػػض ا

الم ػػاه  التػػي اسػػتخدمتها واعتمػػد  عجنهػػا، ومػػف ذلػػؾ مػػثبًل ال حصػػًرا بعػػض بحػػول 
التارند العاـ، إال أ   تبنف استخدامها لهػذع الم ػاه  مػف خػبلؿ تػراتة البحػل/ البحػول 

 وطرنقة العرض وتر ن  المعجوما  التارنخنة وصنالة ال تام  في ش جها ال هامي. 

مون ج البحوث وتػد نرسػمى أنً ػا ) المون ج التواريخي(،ر فػ ف )وفي واتا األمػ
(، نرمثػػػؿ المػػ ه  األ ثػػػر مر اسػػبة ومبلممػػػة لطبنعػػة هػػػذع الدراسػػا  الصػػػح نة التوواريخي

التارنخنػة مػػف حنػل ا تمامهػػا إلػى دراسػػا  وبحػػول تػارند الصػػحافة، الػذ  نرمثػػؿ بػػدورع 
  التػػارنخي الباحػػل أتػػدـ حقػػوؿ البحػػل العجمػػي فػػي عجػػـ الصػػحافة، حنػػل ن نػػد المػػ ه

ودراسػػت  فػػي القنػػػاـ بعػػدد مػػف اإلجػػػراتا  العمجنػػة، وم هػػا تجمنػػػا البنا ػػا  والحصػػػوؿ 
عجػػػى  افػػػة المعجومػػػا  المرتاحػػػة المتعجقػػػة بالظػػػاهرة، مو ػػػوع الدراسػػػة، مػػػف مصػػػادرها 
األولنػػة )صػػحؼ الدراسػػة والدراسػػا  العجمنػػة السػػابقة مػػف رسػػامؿ الماجسػػتنر والػػد توراع 

العجمنػػة( والمصػػادر الثا ونػػة )وتشػػمؿ الم ل ػػا  والمقػػاال (، و قػػدها  وبحػػول الػػدورنا 
إلثبػػػػا  الحقػػػػامؽ التارنخنػػػػة وت ظنمهػػػػا وتر نبهػػػػا لجػػػػربط بن هػػػػا وتعجنجهػػػػا، أ  ت سػػػػنرها 

 .  (210)وتحجنجها، ثـ إ شات الصنرة التارنخنة الم اسبة لعر ها بصورة معقولة ومقبولة
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الما ػػػػي بطرنقػػػػة م هجنػػػػة  حنػػػػل نهػػػػتـ البحػػػػل التػػػػارنخي ال قػػػػد  باسػػػػترداد
ومو ػػػوعنة مػػػف خػػػبلؿ تجمنػػػا األدلػػػة وتقونمهػػػا والتحقػػػؽ م هػػػا ثػػػـ تر نبهػػػا وتولن هػػػا 

، حنػػػل تتحػػػدد مراحػػػؿ (212)السػػػتخبلص الحقػػػامؽ والوصػػػوؿ إلػػػى خربلصػػػا  مح مػػػة
البحل التارنخي في هذا اإلطار عجػى ال حػو التػالي: إعػداد المصػادر والمراجػا، جمػا 

 .  (211)ال قد العجمي، وأخنًرا مرحجة الت سنرالمادة العجمنة، مرحجة 

لػػػى جا ػػػ  المػػػ ه  التػػػارنخي ه ػػػاؾ ) (، بػػػاألخص فػػػي شػػػق  مووون ج المسووو واس
الوصػػػ ي، حنػػػل نجػػػرت اسػػػتخدام  فػػػي إطػػػار مسػػػ  ووصػػػؼ الصػػػحؼ الصػػػادرة فػػػي 
مجتما معنف خبلؿ فترة زم نة معن ػة، أو مسػ  الصػحؼ التػي أصػدرها أو  تػ  فنهػا 

لجدراسػػة والبحػػل، أو مسػػ  الصػػحؼ الصػػادرة عػػف شخصػػنة صػػح نة ت ػػوف مو ػػوًعا 
 حز  سناسي أو الم ندة لتوج  ما.  

(، الػػذ  نهػػدؼ إلػػى المقار ػػة بػػنف الصػػحؼ الموون ج المقوواراوه ػػاؾ أنً ػػا )
وموت ها مف الق نة أو الق انا مو وع الدراسة والبحل، لجتعرؼ عجػى أوجػ  التشػاب  

 -ا لجمقار ػػػة بػػػنف موتػػػؼ الصػػػح يواالخػػػتبلؼ فنمػػػا بن هػػػا، وربطهػػػا ب سػػػبابها، أو ربمػػػ
 مف ت نة ما عبر فترا  زم نة مت وعة.  -مو وع الدراسة

( الػذ  اسػتخدمت  بعػض البحػول والدراسػا ، تحليع المسوتوى الثوانيم ه  )
وهو نشنر إلى إجرات مراجعة عجمنة وتراتة  قدنة لجرسامؿ العجمنة/ األ ادنمنػة )بحػول 

شػػػورة فػػػي دورنػػػا  ومػػػ تمرا  وم ل ػػػا  عجمنػػػة، الماجسػػػتنر والػػػد توراع( والبحػػػول الم 
الخاصة بمو وع الدراسة والبحل، برنة االست ادة مف ذلػؾ التػرا ـ ال  ػر  والمعرفػي، 

 دوف الحاجة إلى إعادة إ تاؤ ما تـ إ تاج  مف تبؿ.

وتجدر اإلشارة ه ا إلى اهتماـ بعض البحول والدراسا  بذ ر الم ػاه  التػي 
االهتمػاـ عػف بعػض البحػول األخػرت، وبشػ ؿ عػاـ فمػف  استخدمتها، بن مػا لػا  هػذا
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الوا ػػػ  أمام ػػػا أف االهتمػػػاـ بػػػالم ه / الم ػػػاه  المسػػػتخدمة فػػػي الرسػػػامؿ األ ادنمنػػػة 
)رسػػامؿ الماجسػػتنر والػػد توراع( أ بػػر م ػػ  فػػي األبحػػال، حنػػل إف  ثنػػًرا مػػف البحػػول 

را  عجمنػػة لػػـ والدراسػػا  الم شػػورة فػػي دورنػػا  عجمنػػة أو البحػػول المرقدمػػة فػػي مػػ تم
تػػػذ ر الم ػػػاه  التػػػػي اسػػػتخدمتها صػػػراحة، لػػػػنس هػػػذا فحسػػػ  بػػػػؿ إف مقدمػػػة بعػػػػض 

جػػػات  باعتبارهػػػا جػػػزًتا مػػػف الم ػػػموف  -و مػػػا ذ ر ػػػا مػػػف تبػػػؿ -البحػػػول والدراسػػػا 
والجا   ال  ػر  والمعرفػي لجظػاهرة أو الق ػنة مو ػوع الدراسػة والبحػل، دوف اهتمػاـ 

 جرامنة لجدراسة. بذ ر اإلجراتا  الم هجنة والجوا   اإل

 ( أدوات لمع البيانات 1-11)

اعتمػػد  بحػػول ودراسػػا  تػػارند الصػػحافة بشػػ ؿ رمػػنس عجػػى اسػػتخداـ أداة 
(، وهػي أداة  ػرورنة التحليوع الوثوائقي(، التػي ترسػمى أنً ػا أداة )التحليع التواريخي)

لبحػػػول ودراسػػػػا  تػػػارند الصػػػػحافة، حنػػػػل إ هػػػا ترسػػػػتخدـ لتحجنػػػؿ محتونػػػػا  األصػػػػؿ 
نخي بال قػػد الػػبلـز لجتحقػػؽ مػػف مع ػػى األل ػػاظ ومػػف تصػػد الم لػػؼ بمػػا  تبػػ ، إلػػى التػػار 

جا   تحجنؿ الظروؼ المجتمعنة المختج ة، السناسػنة واالتتصػادنة واالجتماعنػة، التػي 
 .(219)دروف فنها األصؿ التارنخي إلثبا  صحة المعجوما  المدو ة ب 

صػػػحؼل، مو ػػػوع ونرقصػػػد باألصػػػؿ التػػػارنخي فػػػي بحػػػول تػػػارند الصػػػحافة لال
الدراسػػة والبحػػل، عجػػى مختجػػؼ أشػػ الها مػػف جرامػػد ومجػػبل ، ومختجػػؼ م ػػامن ها مػػف 
 صحؼ عامة وأخرت متخصصة، و ذا ت وع مج ناتها وتوجهاتها ال  رنة واألندنولوجنة. 

النقووووود الخوووووارلي وفػػػػػي الدراسػػػػػا  الصػػػػػح نة التارنخنػػػػػة ف  ػػػػػ  نػػػػػتـ إجػػػػػرات ل
مر ػػاي السناسػػي واالتتصػػاد  واالجتمػػاعي ل، مػػف خػػبلؿ اإلحاطػػة الشػػامجة بالللصووحيفة

والثقػػػافي واإلعبلمػػػي أث ػػػات فتػػػرة صػػػدور الصػػػحن ة، فالمر ػػػاي السناسػػػي نشػػػمؿ طبنعػػػة 
السػػجطة القاممػػة وممارسػػاتها السناسػػنة القرنبػػة أو البعنػػدة عػػف الممارسػػة الدنمقراطنػػػة، 
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اسػػػنة ونشػػػمؿ المر ػػػاي االتتصػػػاد   وعنػػػة ال ظػػػاـ االتتصػػػاد  الػػػذ  تب تػػػ  السػػػجطة السن
ومصادر الدخؿ والثروة وطرؽ توزنعهػا، ونت ػمف البعػد االجتمػاعي الخرنطػة الطبقنػة 
وشػػرام  المجتمػػػا والعبلتػػػة بن هػػا وبػػػنف السػػػجطة السناسػػنة، ونت ػػػمف البعػػػد اإلعبلمػػػي 
الخرنطػػػػػة الصػػػػػح نة واإلعبلمنػػػػػة لج تػػػػػرة محػػػػػؿ الدراسػػػػػة والبحػػػػػل مػػػػػف حنػػػػػل المج نػػػػػة 

الوداخلي  النقودومف جا    خر ف    نتـ إجػرات ل والتوجها  السناسنة وال  رنة ولنرها،
ل، وذلؾ برصد  ؿ ما نتعجؽ بالصحن ة ذاتهػا مػف حنػل البعػد الم ػا ي الػذ  للصحيفة

نت ػػػػمف خرنطػػػػة اال تشػػػػار والتوزنػػػػا الجررافػػػػي لجصػػػػحن ة، البعػػػػد الزم ػػػػي لجصػػػػحن ة 
 ونت مف دورنة الصدور، البعد االتتصاد  ونت مف مصػادر تمونػؿ الصػحن ة، البعػد
السناسػػػي ونت ػػػمف عبلتػػػة الصػػػحن ة بالسػػػجطة السناسػػػنة، البعػػػد اإلعبلمػػػي لجصػػػحن ة 
ونت ػمف م ػمو ها وطابعهػا اإلعبلمػػي، البعػد الت  ولػوجي لجصػػحن ة مػف حنػل مػػدت 
خػراؤ وطباعػة الصػحن ة، البعػد البشػر  لجصػحن ة ونت ػمف أبػرز  ت ثنرع عجى تحرنر واس

 . (219) هاالعامجنف فنها وجهازها التحرنر  والمسمولنف ع

تحليووووع وتػػػػد أشػػػػار  بعػػػػض البحػػػػول والدراسػػػػا  األج بنػػػػة إلػػػػى اسػػػػتخداـ )
(، ما نعبر في حقنقت  عف اسػتخداـ التحجنػؿ التػارنخي )الوثػامقي(، ومػف ذلػؾ المحتوى

لاألتػراؾ فػي  (Oana-Camelia Stroescu and Dorin Popaمػثبًل دراسػة )
وتعزنػػز القوالػػ   0489 إلػػى 0496الصػػحافة النو ا نػػة خػػبلؿ أزمػػا  بحػػر إنجػػة مػػف 

( لأخبػار F. Abdullah Alrebh، ودراسػة )(216)ال مطنة في  ت  التػارند المدرسػنةل
 . (219)ل0412-0410السجطة السعودنة في ل دف تانمز و نونورؾ تانمز 

(، فػػي ت  نػػد لؤلهمنػػة والقنمػػة أسوولو  المقووابةتواسػػتخدم  دراسػػا  أخػػرت )
 Fabio Henriqueاإلث ػولرافي، مثػؿ دراسػة: )العجمنػة الخاصػة بالتػارند الشػػ و  

Pereira)  0491لدراسػػة لجصػػح ننف ال  ػرننف البػػرازنجننف: الترنػػرا  فػػي الصػػحافة-
(، لالتصػونر ال وتػولرافي واالتصػاال  Sherre Lynne Paris، ودراسػة )(218)ل0441
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-0881البصػػػرنة فػػػي المػػػدارس األمرن نػػػة لجصػػػحافة: جامعػػػا  منسػػػور  وت سػػػاس 
، مػػػػا تػػػػد نع ػػػػس اهتماًمػػػػا مػػػػف تبػػػػؿ البػػػػاحثنف األجا ػػػػ  بتطػػػػونر أدوا  (214)ل 0441

 البحل التارنخي، والتعامؿ ما المصادر الحنة دوف اال ت ات بالوثامؽ واألوراؽ. 

ل، أسوولو  تحليووع الخقووا وتػػد حاولػػ  بعػػض الدراسػػا  المصػػرنة اسػػتخداـ ل
مثػػؿ دراسػػة  فػػي التعامػػؿ مػػا ال صػػوص الصػػح نة التػػي ت تمػػي ل تػػرا  زم نػػة تارنخنػػة،

–0404شرنف سبلمة لاتجاها  الصحافة المصرنة  حو ت انا المػرأة فػي ال تػرة مػف 
، ودراسػة محمػد البػاز لموتػػؼ الصػحافة المصػرنة مػػف الثػورة العرابنػة فػػي (201)ل0496

، إال أف تجػػؾ الدراسػػا  توصػػج  إلػػى أف التحجنػػؿ (200)ل0882إلػػى  0899ال تػػرة مػػف 
اسػػػػػبة لطبنعػػػػػة الدراسػػػػػة التارنخنػػػػػة، وأف تحجنػػػػػؿ التػػػػػارنخي )الوثػػػػػامقي( هػػػػػو األ ثػػػػػر م 

 الخطا  أ ثر م اسبة لجدراسا  اؤ نة المعاصرة. 

ومػػػػف المبلحػػػػظ عػػػػدـ االهتمػػػػاـ بػػػػذ ر األدوا  المسػػػػتخدمة فػػػػي ال ثنػػػػر مػػػػف 
بحول الدورنا  والم تمرا ، عجى الع س مف رسامؿ الماجستنر والد توراع التػي تجتػـز 

 صة باإلجراتا  الم هجنة واإلجرامنة.بال بط العجمي وذ ر الخطوا  الخا

 ( إرناليات تثيرها الدراسات 1-11)

واتػػا األمػػر أف بحػػول ودراسػػا  تػػارند الصػػحافة تحتػػاؤ المزنػػد مػػف دراسػػػة 
وبحػػل اإلشػػ النا  المتعجقػػة بالمػػداخؿ ال ظرنػػة والم ػػاه  وأدوا  التحجنػػؿ، إ ػػافة إلػػى 
التعامؿ مػا الصػحؼ  وثػامؽ تارنخنػة وم هجنػة ال تابػة التارنخنػة ولنرهػا، مػا نػ ع س 

الدراسػا ، حنػل  ػاف مػف المبلحػظ أف بالتالي عجى تطونر تجؾ ال وعنة مف البحػول و 
المتعجقػػػة باإلشػػػ النا  الخاصػػػة  المصوووريةثمػػة  ػػػدرة وا ػػػحة فػػػي البحػػػول والدراسػػػا  

ف تجػػدر اإلشػػارة إلػػى دراسػػة عواطػػؼ عبػػد الػػرحمف التػػي اهتمػػ   بتػػارند الصػػحافة، واس
بم اتشة بعض اإلش النا  مف  وع: م ه   تابة تارند الصػحافة المصػرنة، واسػتخداـ 
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 وثنقػػػة فػػػي الدراسػػػا  التارنخنػػػة فػػػي دراسػػػتها لالصػػػحافة المصػػػرنة: دراسػػػة الصػػػحن ة 
، باإل ػػػافة إلػػػى اجتهػػػاد الباحػػػل ه ػػػا فنمػػػا نتعجػػػؽ باسػػػتخداـ (202)ـ(2119تارنخنػػػةل )

المػػ ه  التػػػارنخي فػػي البحػػػول الصػػػح نة فػػي دراسػػػت  لالمػػػ ه  التػػارنخي فػػػي البحػػػول 
 .  (201)ـ(2114الصح نةل )

افة إلػػػى أف ه ػػػاؾ عػػػدًدا مػػػف الدراسػػػا  ونشػػػنر تػػػارند بحػػػول تػػػارند الصػػػح
المب ػػرة التػػي اهتمػػ  عجػػى سػػبنؿ المثػػاؿ برصػػد إشػػ النة العبلتػػة  المصووريةوالم ل ػػا  

بػػنف التػػارند والصػػحافة واألد  وبعػػض اإلشػػ النا  األخػػرت، م ها:لالصػػحن ة  وثنقػػة 
، لالصػػػػحافة بػػػػنف (209)ـ(0482تارنخنػػػػة: متػػػػى ولمػػػػاذا..؟ل لعواطػػػػؼ عبػػػػد الػػػػرحمف )

، لالعبلتػػػة ال ظرنػػة والم هجنػػػة بػػػنف (209)(0489واألد ل لمحمػػػد سػػند محمػػػد )التػػارند 
، لهمػػػػػػـو الصػػػػػػحافة (206)ـ(0486عجػػػػػػـ الصػػػػػػحافة وعجػػػػػػـ التػػػػػػارندل لرأفػػػػػػ  الشػػػػػػند )

، ل تابػة تػارند الصػحافة (209)ـ(0449والصح ننف في مصرل لعواطؼ عبد الػرحمف )
 .(208)ـ(0449المصرنة: ر نة م هجنةل ل عما  أحمد عثماف )

ف أبػػرز تجػػؾ اإلشػػ النا  إشػػ النة تتعجػػؽ باسػػتخداـ الصػػحن ة  وثنقػػة ومػػف بػػن
تارنخنػػػػة، وو ػػػػعها فػػػػي البحػػػػول والدراسػػػػا ، التارنخنػػػػة واألدبنػػػػة والصػػػػح نة، سػػػػوات 
 مصػػػدر أولػػػي أو  مصػػػدر ثػػػا و ، وهػػػو أمػػػر نرجػػػا إلػػػى عػػػدة اعتبػػػارا  م هػػػا  ػػػوع 

، (204) ػػػوابطالدراسػػػة ومجالهػػػا وهػػػدفها، وذلػػػؾ فػػػي إطػػػار مجموعػػػة مػػػف المعػػػاننر وال
تتعجػػػػؽ فػػػػي مجمجهػػػػا ب خ ػػػػاع الصػػػػحن ة لجبحػػػػل وال قػػػػد والتمحػػػػنص، ومػػػػدت إفادتهػػػػا 

 لجق نة مو وع الدراسة والبحل.

بم اتشػػػة إشػػػ النا  فػػػي  اليربيوووةوفػػػي الوتػػػ  الػػػذ  لػػػـ تهػػػتـ فنػػػ  الدراسػػػا  
العدنػػد مػػف اإلشػػ النا  التػػي  اىلنبيووةبحػػول تػػارند الصػػحافة، فقػػد أثػػار  الدراسػػا  

الصحافة ومسنرتها، في ظؿ عدد مػف الترنػرا  المجتمعنػة، إ ػافة إلػى  تتعجؽ بتارند
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مسػػ لة العبلتػػة بػػنف المػػ رخنف والصػػح ننف، ولنرهػػا، مػػا سػػبؽ اإلشػػارة إلنػػ  فػػي إطػػار 
 التص نؼ المو وعي لبحول ودراسا  تارند الصحافة.

 ( التمويع )بحوث ممولة(1-11)

( أحػد المسػامؿ التػي تسػاعد Fundraisingنمثؿ تمونؿ البحول والدراسا  )
عجػػى إ جػػاز أعمػػاؿ بحثنػػة تتطجػػ  العمػػؿ الجمػػاعي والمشػػترؾ، إال أ ػػ  لػػـ نظهػػر أمػػاـ 

 المصوريةـ، أ  مػف البحػول 2109ـ إلػى عػاـ 2111الباحل، خبلؿ ال ترة مف عػاـ 
الممولػػة، محجًنػػا أو إتجنمًنػػا أو دولًنػػا، مػػا تػػد نع ػػس  ػػعؼ اهتمػػاـ م سسػػا  التمونػػؿ 

ومػػف جا ػػ   خػػر فقػػد نرجػػا األمػػر إلػػى عػػدـ سػػعي المهتمػػنف ببحػػول بهػػذا المجػػاؿ، 
تػػػارند الصػػػحافة إلػػػى مخاطبػػػة الم سسػػػا  الممولػػػة والجهػػػا  الما حػػػة، لت  نػػػذ بحػػػول 

ف  ا ػػ  ه ػػاؾ تجػػار   بحثنػػة  عربيووةمشػػتر ة ودراسػػا  جماعنػػة فػػي هػػذا المجػػاؿ، واس
تسػعن نا  القػرف  سابقة في تمونؿ بحول تارند الصحافة، م ها مثبًل تجربة متمنزة في

لالموسػوعة الصػح نة العربنػةل التػي أعػدها مجموعػة مػف إصػدار العشرنف، تمثجػ  فػي 
البػاحثنف والمػػ ل نف مػف عػػدد مػف الػػدوؿ العربنػة تحػػ  رعانػة )الم ظمػػة العربنػة لجتربنػػة 

 ـ. 0449( وصدر  س ة ALECSO -والثقافة والعجـو

 ( مدارس بحوث تاريخ الصحافة 1-13)

أف الدراسة الحالنة، وفي إطػار الرلبػة فػي دراسػة االتجاهػا   عجى الرلـ مف 
لػػػى حػػػد  -الحدنثػػػة فػػػي بحػػػول تػػػارند الصػػػحافة محجًنػػػا وعربًنػػػا ودولًنػػػا، تػػػد اعتمػػػد  واس

عجػػػػى حصػػػػر شػػػػامؿ لبحػػػػول ودراسػػػػا  تػػػػارند الصػػػػحافة التػػػػي أرجرنػػػػ  فػػػػي  - بنػػػػر
نة العجمنػة الجامعا  والمعاهد المصرنة، أو التي  رشر  في عدد مف الدورنا  المصر 

والمرح  مػػة، باإل ػػافة إلػػى الدراسػػا  الم شػػورة فػػي عػػدد مػػف الم ل ػػا  العجمنػػة، بن مػػا 
اعتمػػد  عجػػى عن ػػة عمدنػػة فنمػػا نتعجػػؽ بػػالبحول والدراسػػا  العربنػػة واألج بنػػة، ف   ػػا 
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مػف حنػل  -عجى سبنؿ المثػاؿ ال الحصػر - ستطنا أف  تبنف بعض المدارس العجمنة
 اسا  تارند الصحافة، والمبلم  العامة ل ؿ م ها. م هجنة و تابة بحول ودر 

تتمثػػؿ المبلحظػػة الرمنسػػة ه ػػا فػػي اهتمػػاـ البػػاحثنف  المدرسووة المصووريةف ػػي 
لػػػػػى حػػػػػد  بنػػػػػر -المصػػػػػرننف بت ػػػػػاوؿ مو ػػػػػوعا  مت وعػػػػػة فػػػػػي تػػػػػارند الصػػػػػحافة  -واس

المصػػرنة، حنػػل ظهػػر فػػي تجػػؾ المدرسػػة اهتمػػاـ مت ػػوع بتػػارند الصػػحافة، سػػوات فػػي 
ا  الصػػح نة أو فػػي دراسػػا  التػػارند العػػاـ أو فػػي دراسػػا   دا  الجرػػة إطػػار الدراسػػ

العربنػػػػة، وبػػػػاألخص فػػػػي مرحجتػػػػي الماجسػػػػتنر والػػػػد توراع،  مػػػػا تمنػػػػز  بحػػػػول تجػػػػؾ 
المدرسػػػة بطػػػوؿ ال تػػػرة الزم نػػػة المدروسػػػة، مػػػا ا ع ػػػس عجػػػى  بػػػر حجمهػػػا فػػػي ألجػػػ  

 األحناف. 

أنً ػػا، وبح ػػـ  المدرسووة المصوورية مػػا تمنػػز  بحػػول تػػارند الصػػحافة فػػي 
ا تمػػػػػات الجا ػػػػػ  األ بػػػػػر م هػػػػػا إلػػػػػى الرسػػػػػامؿ األ ادنمنػػػػػة، حنػػػػػل رسػػػػػامؿ الماجسػػػػػتنر 
والػػد توراع، بػػالتزاـ البػػاحثنف بػػاإلعبلف عػػف الجوا ػػ  الم هجنػػة واإلجرامنػػة لجدراسػػة، مػػف 
حنػػل مو ػػوع الدراسػػة وأهمنتػػ  والدراسػػا  السػػابقة ومشػػ جة الدراسػػة والمػػدخؿ ال ظػػر  

سػػػا التها واإلطػػػار الم هجػػػي لجدراسػػػة الػػػذ  نت ػػػمف  ػػػوع الدراسػػػة وأهػػػداؼ الدراسػػػة وت
والم اه  واألدوا  المستخدمة واإلطار اإلجرامي لجدراسة الػذ  نت ػمف العن ػة الزم نػة 
ف التزمػػػػ  بعػػػػض البحػػػػول العربنػػػػة واألج بنػػػػة، خاصػػػػة رسػػػػامؿ  ومجتمػػػػا البحػػػػل، واس

 الماجستنر والد توراع بهذا األمر أنً ا.

اهتـ الباحثوف الوافدوف الذنف ندرسػوف ب تسػاـ الصػحافة  ومف جا    خر فقد
واإلعػػبلـ والتػػارند فػػي الجامعػػا  المصػػرنة بدراسػػة تػػارند الصػػحافة فػػي بجػػدا هـ، وهػػو 
أمر ل  ما نبررع، خاصة وأف بع هـ درس في مصر في إطػار م حػة دراسػنة حصػؿ 

الجػامعي، مػا عجنها مػف بجػدع، ومػف المتوتػا أف نعػود إلػى وط ػ  لنشػارؾ فػي التػدرنس 
 نجعج  أ ثر ارتباًطا بتارند البجد الذ  ن تمي إلن . 
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، التػي تمنػز  المدرسوة اللزائريوةومف بنف البحول والدراسػا  العربنػة تبػرز 
باهتمػاـ بعػػض البػاحثنف فػػي بحػوثهـ وعجػػى  حػػو وا ػ  بػػ براز ال ثنػر مػػف المعجومػػا  

  عػػػػف الصػػػػحؼ عبػػػػر اسػػػػتخداـ األشػػػػ اؿ والرسػػػػـو والجػػػػداوؿ التػػػػي تحػػػػو  معجومػػػػا
ومسػػنرتها واهتماماتهػػا فػػي مػػتف البحػػل، األمػػر الػػذ  تمنػػز  بػػ  أنً ػػا بعػػض بحػػول 

ف  ا ػ  المدرسوة اليرا يوة تر  ػؿ اسػتخداـ الجػداوؿ ول ػف مػػا  المدرسوة المصورية، واس
 و عها في مبلحؽ في  هانة الدراسة. 

وتػػػػد ا ع سػػػػ   شػػػػ ة الصػػػػحافة، باإل ػػػػافة إلػػػػى  شػػػػ ة االهتمػػػػاـ بالدراسػػػػا  
، التػػػي البحووووث اليربيوووةة التارنخنػػػة، عجػػػى مو ػػػوعا  وع ػػػاونف ال ثنػػر مػػػف الصػػح ن

 المدرسوة السويوديةبدأ  تهتـ بهػذع ال وعنػة مػف البحػول والدراسػا ، ومػف ذلػؾ مػثبًل 
التػػي اهتمػػ  بت ػػاوؿ تػػارند الصػػحؼ ومسػػنرتها، ربمػػا بسػػب  حػػداثتها ال سػػبنة فػػي هػػذا 

ود االهتمػػاـ فنهػػا بدراسػػا  وبحػػول التػػي نعػػ بالمدرسووة المصووريةالمجػػاؿ مقار ػػة مػػثبًل 
ف ظهػػر   تابػػا  مب ػػرة فػػي القػػرف  تػػارند الصػػحافة إلػػى أربعن نػػا  القػػرف العشػػرنف، واس
التاسا عشر، سوات في شػ ؿ م ل ػا  أو  تابػا  صػح نة، تعر ػ  لتػارند الصػحافة 

 وتطورها. 

التػي تمنػز   المدرسوة اىمرينيوةومف بنف البحول والدراسا  األج بنة تبػرز 
عض بحوثها باالتترا  مف فترا  زم نة معاصرة، ما نتسؽ مػا طبنعػة الدراسػا  في ب

الصػػػح نة واإلعبلمنػػػػة فػػػػي الوالنػػػا  المتحػػػػدة بوجػػػػ  عػػػػاـ، وهػػػو األمػػػػر الػػػػذ  نع ػػػػس 
إش النة مهمػة تتعجػؽ بطبنعػة الحػدل المػدروس ومتػى  عتبػرع حػدثًا تارنخًنػا، باإل ػافة 

فػػي دراسػػتها، مػػا ا ع ػػس عجػػى رشػػاتة إلػػى االهتمػػاـ بت ػػاوؿ جزمنػػا  محػػددة والتعمػػؽ 
بعػػض تجػػؾ البحػػول، إلػػى جا ػػ  االهتمػػاـ بتػػارند الصػػح ننف، وتػػارند بعػػض ال  ػػوف 
الصح نة، و ذلؾ االهتماـ بمسػامؿ وت ػانا إشػ النة خاصػة ببحػول تػارند الصػحافة. 

، البريقانيوة، التػي  ػم  عػدة مػدارس فرعنػة، م هػا مػثبًل المدرسة اىوروبيوةوه ػاؾ 
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بق ػػانا محجنػػة مثػػؿ التػػارند األوروبػػي الطونػػؿ، عجػػى المسػػتوت السناسػػي  التػػي اهتمػػ 
 واالتتصاد  واالجتماعي.

، التػي ت ػـ الصػنف والنابػاف و ورنػا، الرور  سسويوية المدرسةوه اؾ أنً ا 
ومػػػف بػػػنف أبػػػرز سػػػماتها االهتمػػػاـ بدراسػػػة الشخصػػػنا  الصػػػح نة إلػػػى جا ػػػ  ت ػػػانا 

وموتؼ الصحافة م ها، وربما   ػس الحػاؿ ومو وعا  محجنة في تارند تجؾ الم طقة 
، وت ػػـ عػػدة دوؿ م هػػػا البرازنػػؿ، مػػف حنػػل اهتمامهػػػا مدرسووة أمرينووا الةتينيوووةفػػي 

 بالت رند لجصح ننف. 

حنػػل لػػوحظ بشػػ ؿ عػػاـ اهتمػػاـ بػػاحثي تػػارند الصػػحافة، مػػف مصػػر والػػدوؿ 
لػػى حػػد  بنػػر -العربنػػة واألج بنػػة بدراسػػة تػػارند الصػػحافة فػػي ببلدهػػـ، مػػا نع ػػي  -واس

ارتبػػػاط الباحػػػل ببنمتػػػ  المحجنػػػة واهتمامػػػ  بدراسػػػة ت ػػػانا المجتمػػػا الػػػذ  نعػػػنش فنػػػ  
 ون تمي إلن . 

رس بحػػػػول تػػػػارند الصػػػػحافة  مػػػػا تشػػػػابه  المحػػػػاور والمجػػػػاال  بػػػػنف مػػػػدا
المختج ػػػة التػػػي اهػػػتـ البػػػاحثوف بدراسػػػتها، حنػػػل ت وعػػػ  لأج ػػػدة المو ػػػوعا ل بشػػػ ؿ 
أساسػػي بػػنف دراسػػة الشخصػػنا  الصػػح نة ودراسػػة مسػػنرة الصػػحافة وتطورهػػا ودراسػػة 
ف ظهػر  مجػاال  بحثنػة أخػرت م هػا: تطػور  موتؼ الصحؼ مف ت انا المجتمػا، واس

ش   النا  بحول تارند الصحافة. ال  وف الصح نة تارنخًنا واس

ولػػوحظ أنً ػػا اهتمػػاـ عػػدد مػػف بػػاحثي التػػارند العػػاـ وبػػاحثي الجرػػة ببحػػول 
تارند الصحافة، مف زاونة تارنخنة أو زاونػة أدبنػة ولرونػة، مػا نع ػس االرتبػاط ال بنػر 

 والمساحة المشتر ة التي تجما بنف الصحافة والتارند واألد . 
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نعتقد الباحػل ه ػا أف االسػتمرار فػي دراسػة تػارند الصػحافة وتدرنسػ ، أمػًرا واجًبػا 
ومطجًبا  رورًنا، ال ل ى ع   في المجتمعػا  العرنقػة والػدوؿ ال اه ػة عجػى السػوات، 
فالتػػػارند هػػػػو الػػػذا رة الجمعنػػػػة لؤلمػػػة، وهػػػػو ذا ػػػرة الجماعػػػػة الصػػػح نة، با تصػػػػاراتها 

فػػػي لػػػرس رو  اال تمػػػات ع ػػػد طػػػبل  الصػػػػحافة  وا  سػػػاراتها، ونسػػػاعد االهتمػػػاـ بػػػ 
والجماعة الصح نة التي ترمارس المه ة،  ما أف دراسػة التػارند ت شػؼ الػدور الػوط ي 

وعبػر  -لجصحافة المصرنة في الترننر االجتماعي والسناسي، ف ي  ثنػر مػف األحنػاف
 بػػػػرز  الصػػػػحافة باعتبارهػػػا جػػػػزًتا مػػػػف تػػػػارند الحر ػػػػة -التػػػارند الحػػػػدنل والمعاصػػػػر

الوط نػػة وال  ػػاؿ القػػومي، وظهػػر  ال ثنػػر مػػف الزعامػػا  الوط نػػة التػػي جمعػػ  بػػنف 
 المجالنف السناسي والصح ي في الوت  ذات .

إف التارند معجـ جند لئل سػاف، م ػ  نسػتقي الح ػـ والمػواعظ والخبػرا  ونػتعجـ مػف 
 ػػػ  التجػػػار  واألزمػػػا ، والتػػػارند نحقػػػؽ التواصػػػؿ بػػػنف األجنػػػاؿ، ونم ػػػف اسػػػتعادة موات

وأف ػػػػارع لعػػػػبلؤ مشػػػػػ بل    نػػػػة معاصػػػػػرة،  مػػػػا أف التػػػػارند نػػػػػ عش الػػػػذا رة الوط نػػػػػة 
ـ( مرحًقػػػػا حػػػػنف 0419 -0894لجمػػػػواط نف، وتػػػػد  ػػػػاف الشػػػػند الججنػػػػؿ محمػػػػد عبػػػػدع )

إلػى أف تػراتة التػارند  -فػي تػوؿ مػ ثور لػ  -استوع  أهمنة التػارند وفامدتػ  إذ نػذه 
 ف  ػ  -وحسػ  حسػف عثمػاف - ػ   خػرواج  مف الواجبا  الدن نة المقدسة، ومػف جا

لال ل ى لئل ساف عف دراسة ما ن  باعتبارع  امً ػا اجتماعًنػا، فن برػي عجنػ  أف نعػرؼ 
 .(221)تارند تطورع وتارند أعمال  و ثارعل

ومػف ثػـ فػ ف دراسػة تػارند اإلعػبلـ المصػر  بوجػ  عػاـ، ودراسػة تػارند الصػػحافة 
الواتا الصح ي واإلعبلمي فػي  بوج  خاص، تساعد عجى ب ات  سؽ  ظر  عاـ ن سر
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، حنػػػػل تسػػػػاهـ دراسػػػػة تػػػػارند (220)المرحجػػػػة الراه ػػػػة فػػػػي إطػػػػار اسػػػػتمرارنت  التارنخنػػػػة
فػػي ت سػػنر ال ثنػػر مػػف األمػػور الحا ػػرة، مػػا نسػػاعد فػػي  -بشػػ ؿ أو أخػػر -الصػػحافة

الوتػػػػ  ذاتػػػػ  عجػػػػى تحدنػػػػد التطجعػػػػا  وب ػػػػات االسػػػػتراتنجنا ، ذلػػػػؾ أ هػػػػا تع ػػػػس ر نػػػػة 
ه ها البعض وتقدـ خدما  مت وعػة لجمجتمػا، السػنما وأ ػ  ال ل ػى مستقبجنة لمه ة نمت

 عف الصحافة في عالم ا المعاصر.

مف هذا الم طجػؽ فػ ف ثمػة مجموعػة مػف االتتراحػا  نجتهػد الباحػل فػي تقػدنمها، 
 عدة محاور عجى ال حو التالي:  عبر

 ( التياوا واليمع المرترل3-1)

 مشػػػترؾ بػػػنف أتسػػػاـ الصػػػحافة ثمػػػة حاجػػػة  ػػػرورنة إلػػػى التعػػػاوف والعمػػػؿ ال
والتػػػػارند والجرػػػػػة العربنػػػػة فػػػػػي  جنػػػػا  اإلعػػػػػبلـ و جنػػػػا  اؤدا  بالجامعػػػػػا  
المصػػرنة، مػػف خػػبلؿ ت ظػػنـ ال ػػدوا  والمػػ تمرا  العجمنػػة المشػػتر ة المتعجقػػة 
بتػػػػارند الصػػػػحافة، مػػػػا نسػػػػاعد عجػػػػى تطػػػػونر بحػػػػول تػػػػارند الصػػػػحافة فػػػػي 

 مو وعاتها. مو وعاتها وم اهجها وأدواتها، باإل افة إلى 

  تشػػػػػجنا االهتمػػػػػاـ بالعمػػػػػؿ الجمػػػػػاعي والمشػػػػػترؾ عبػػػػػر ت ػػػػػونف فػػػػػرؽ بحثنػػػػػة
ومجموعػػا  عمػػؿ، والقنػػاـ ببحػػول مشػػتر ة وجماعنػػة، بػػنف بػػاحثي الصػػحافة 
واإلعػػبلـ والتخصصػػا  اإل سػػا نة واالجتماعنػػة األخػػرت، فمػػف شػػ ف التعػػاوف 

الر نػػػػة ه ػػػػا أف نرعطػػػػي أبعػػػػاًدا متعػػػػددة تتسػػػػـ بػػػػالعمؽ فػػػػي التحجنػػػػؿ واتسػػػػاع 
ال قدنػػػػة، ب  ػػػػؿ الم اتشػػػػا  العجمنػػػػة الجػػػػادة بػػػػنف البػػػػاحثنف القػػػػاممنف عجػػػػى 
البحػػل، مػػا األخػػذ فػػي االعتبػػار أف ه ػػاؾ تجػػار  محػػدودة فػػي هػػذا الصػػدد 

 ن بري االست ادة مف إنجابناتها وتج   عثراتها. 
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  إذا  اف أساتذة التارند العاـ نشتر وف في م اتشػة رسػامؿ الماجسػتنر والػد توراع
التػػي ترجػػرت فػػي مجػػاؿ تػػارند الصػػحافة، ف  ػػ  حػػاف الوتػػ  ألف نشػػترؾ أسػػاتذة 
التػػػارند العػػػاـ مػػػا أسػػػاتذة تػػػارند الصػػػحافة فػػػي اإلشػػػراؼ عجػػػى تجػػػؾ الرسػػػامؿ، 

مػػػا نسػػاعد عجػػػى ت امػػػؿ و  ػػس الحػػػاؿ بال سػػبة ألسػػػاتذة الجرػػػة العربنػػة و دابهػػػا، 
الر نة وتقدنـ أعماؿ مت امجػة، م هجًنػا ومعرفًنػا،  مػا نج ب ػا إعػادة إ تػاؤ مػا تـػ 
إ تاجػػ ، بسػػب  التػػداخؿ بػػنف عجػـػ الصػػحافة وعجػـػ التػػارند، والتػػداخؿ أنً ػػا بػػنف 
تػػػارند الصػػػحافة و دا  الجرػػػة، ولنػػػا  أج ػػػدة بحثنػػػة، و ػػػعؼ التواصػػػؿ بػػػنف 

 سا نة واالجتماعنة في  ثنر مف األحناف. الباحثنف في مجاؿ العجـو اإل 

  إدراؤ مو ػػػوعا  تػػػػارند الصػػػػحافة  ػػػػمف المػػػػ تمرا  وال ػػػػدوا  العجمنػػػػة فػػػػي
مجػػػاال  العجػػػـو اإل سػػػا نة واالجتماعنػػػة المختج ػػػة، وبػػػاألخص عجػػػـو الصػػػحافة 

 واإلعبلـ والتارند والجرة.

  عجػػػى تشػػػجنا البحػػػول المشػػػتر ة  -تخصػػػص اإلعػػػبلـ -حػػػل لج ػػػة الترتنػػػا
 ماعنة بنف الباحثنف. والج

 ( الررانة والتربيل 3-1)

  التشػػػػبنؾ وعقػػػػد الشػػػػرا ا  بػػػػنف الجهػػػػا  المحجنػػػػة )المصػػػػرنة( المع نػػػػة بتػػػػارند
الصػػحافة وتطورهػػا، مػػف أجػػؿ تب ػػي مشػػروعا  بحثنػػة وت  نػػذ بحػػول مشػػتر ة، 
باإل ػػػػافة إلػػػػى تػػػػوفنر الصػػػػحؼ والوثػػػػامؽ أمػػػػاـ البػػػػاحثنف، ومػػػػف ذلػػػػؾ: أتسػػػػاـ 

اهػػػد الصػػػحافة واإلعػػػبلـ، باعتبارهػػػا م سسػػػا  أ ادنمنػػػة الصػػحافة ب جنػػػا  ومع
مع نػػػػة فػػػػي جا ػػػػ   بنػػػػر م هػػػػا بالبحػػػػل العجمػػػػي، باإل ػػػػافة إلػػػػى دار ال تػػػػ  

( فػي National libraryوالوثامؽ القومنة، التي تمثؿ بػدورها الم تبػة القومنػة )
مصػػر المع نػػة عجػػى  حػػو رمػػنس بح ػػظ التػػرال الثقػػافي وحمانػػة اإل تػػاؤ ال  ػػر  
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عصػػػػور،  ػػػػذلؾ: الم تبػػػػا  التراثنػػػػة وم تبػػػػا  البجػػػػدنا  بالمحافظػػػػا ، عبػػػػر ال
وم تبػػة اإلسػػ  درنة، والهنمػػة العامػػة لبلسػػتعبلما ، والهنمػػة الوط نػػة لجصػػحافة، 
و قابة الصح ننف، والم سسا  الصح نة، إ افة إلى الم سسػا  المد نػة لنػر 

ال  ػػػامس  الح ومنػػػة المع نػػػة بػػػالترال الثقػػػافي واالجتمػػػاعي ومػػػف ذلػػػؾ م تبػػػا 
واألدنػػػرة والمعاهػػػد الدراسػػػنة والمرا ػػػز الثقافنػػػة بال  ػػػامس القبطنػػػة األرثوذ سػػػنة 

 والبروتستا تنة وال اثولن نة، ومثنبلتها في األوتاؼ واألزهر الشرنؼ. 

  دعػػػوة المرا ػػػز والهنمػػػػا  البحثنػػػة المع نػػػة بالدراسػػػػا  التارنخنػػػة إلػػػى االهتمػػػػاـ
طػػػار مػػػف الت سػػػنؽ والتعػػػاوف فنمػػػا بدراسػػػا  تػػػارند الصػػػحافة المصػػػرنة، فػػػي إ

بن هػػػا، ومػػػػف تجػػػؾ المرا ػػػػز عجػػػى سػػػػبنؿ المثػػػاؿ ال الحصػػػػر: مر ػػػز الدراسػػػػا  
مر ػػز تػػارند مصػػر المعاصػػر التػػابا  -التارنخنػػة ب جنػػة اؤدا  جامعػػة القػػاهرة

مر ػز/ مشػروع  -لئلدارة المر زنة لجمرا ز العجمنة بدار ال تػ  والوثػامؽ القومنػة
 ابا لم تبة اإلس  درنة. ذا رة مصر المعاصرة الت

  دعػػوة الم ظمػػا  الثقافنػػة، المصػػرنة والعربنػػة والدولنػػة، لتب ػػي مشػػروعا  بحثنػػة
مشتر ة وجماعنة في مجاؿ بحول ودراسا  تػارند الصػحافة، ومػف ذلػؾ مػثبًل 
م ظما  النو س و واإلنسنس و واألل سو وم تبة اإلسػ  درنة ولنرهػا فػي إطػار 

 نة بالجامعا  المصرنة.مف التعاوف ما المرا ز البحث

  التواصػػػػػؿ مػػػػػا دور ال تػػػػػ  العربنػػػػػة، وبػػػػػاألخص فػػػػػي لب ػػػػػاف وسػػػػػورنا واألردف
وفجسػػػطنف والجزامػػػر وتػػػو س والمرػػػر ، خاصػػػة وأف تػػػارند الصػػػحافة المصػػػرنة 
هػػداتا  الصػػحؼ والمطبوعػػا  التػػي  ا ػػ  تػػتـ  نشػػنر إلػػى االهتمػػاـ بتبػػادؿ واس

 ر  ودور ال ت  العربنة. بنف الصح ننف المصرننف ولنرهـ مف الصح ننف الع
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  التواصؿ ما الم تبا  الدولنػة، ومػا تحونػ  مػف صػحؼ لنػر موجػودة فػي دور
 Library ofال تػ  المصػػرنة والعربنػة، ومػػف ذلػػؾ مػثبًل: م تبػػة ال ػػو جرس )

Congress( الم تبػة البرنطا نػة ،)The British Library الم تبػة الوط نػة ،)
 (، ولنرها.  La Bibliothique nationale de Franceال ر سنة )

  التواصؿ ما أب ات وأسر وعامبل  الصح ننف الراحجنف، لبلسػت ادة مػف م ل ػاتهـ
 ومذ راتهـ وم تباتهـ الخاصة، التي تر وها بعد وفاتهـ. 

  ت ظنـ م تمر دور  ندور مو ػوع  حػوؿ الجدنػد فػي دراسػا  تػارند الصػحافة
  الجدنػػدة فػػي دراسػػا  تػػارند المصػػرنة، نقػػدـ فنػػ  البػػاحثوف األبحػػال والدراسػػا

شػػ النا ، حتػػى نظػػؿ هػػذا الحقػػؿ البحثػػي  -الصػػحافة المصػػرنة، مػػف ت ػػانا واس
عػػػػامًرا باألبحػػػػال  -الػػػػذ  نمثػػػػؿ بػػػػدورع الحقػػػػؿ األـ لجحقػػػػوؿ البحثنػػػػة األخػػػػرت

والبػػاحثنف، السػػنما وأ ػػ  مجػػاؿ نزخػػر بالمو ػػوعا  والق ػػانا البحثنػػة التػػي لػـػ 
 نتـ دراستها بعد.

 البحثية ( الموضوعات3-3)

  و ػػػا أج ػػػدة بحثنػػػة فػػػي مجػػػاؿ بحػػػول تػػػارند الصػػػحافة، مػػػف خػػػبلؿ التعػػػاوف
والت سػػنؽ بػػنف أتسػػاـ الصػػحافة واإلعػػبلـ، باإل ػػافة إلػػى أتسػػاـ التػػارند والجرػػة 
العربنػػة و دابهػػا بالجامعػػا  المصػػرنة، السػػنما وأف ه ػػاؾ مو ػػوعا  وت ػػانا 

التػػي صػػدر  فػػي بحثنػػة تحتػػاؤ إلػػى دراسػػة وتحجنػػؿ، ومػػف ذلػػؾ مػػثبًل الصػػحؼ 
األتػػالنـ ورواد الصػػحافة اإلتجنمنػػة/ المحجنػػة، خػػبلؿ ال صػػؼ الثػػا ي مػػف القػػرف 

 العشرنف، وت ثرها بالظروؼ واألو اع التشرنعنة واإلم ا نا  االتتصادنة.
  الع انػػػة بدراسػػػة الشخصػػػنا  الصػػػح نة المػػػ ثرة فػػػي مسػػػنرة الصػػػحافة، التػػػي لػػـػ

هػا فػي مسػنرة الصػحافة المصػرنة، تردرس مف تبؿ، عجى الرلـ مف دورهػا وت ثنر 
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أ ػػػػنس  -رجػػػػات ال قػػػػاش -أمن ػػػػة السػػػػعند -ومػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػثبًل: موسػػػػى صػػػػبر 
إبػػػػػراهنـ  ػػػػػافا ولنػػػػػرهـ ال ثنػػػػػر مػػػػػف الصػػػػػح ننف  -صػػػػػبل  عنسػػػػػى -م صػػػػػور

 والصح نا .
  االتتػػػرا  مػػػف فتػػػرا  زم نػػػة معاصػػػرة، ومػػػف ذلػػػؾ ال صػػػؼ الثػػػا ي مػػػف القػػػرف

سناسػػنة واتتصػػادنة واجتماعنػػة، العشػػرنف الػػذ  شػػهد تطػػورا  مجتمعنػػة  ثنػػرة، 
 أثر  عجى الصحافة ومسنرتها. 

  ت ػػاوؿ مو ػػوعا  بحثنػػة جدنػػدة واتتحػػاـ مسػػاحا  لنػػر تقجندنػػة، تتعجػػؽ ب  ػػوف
العمػػػؿ الصػػػح ي وت ػػػانا المجتمػػػا والت ظػػػنـ المه ػػػي لججماعػػػة الصػػػح نة وفػػػي 
مقػػػػدمتها  قابػػػػة الصػػػػح ننف التػػػػي تجػػػػاوز  خمسػػػػة وسػػػػبعنف عاًمػػػػا مػػػػف العمػػػػؿ 

وال  ػػػاؿ الػػػوط ي، إلػػػى جا ػػػ  التػػػ رند لجم سسػػػا  الصػػػح نة القومنػػػة ال قػػػابي 
 والحزبنة والخاصة، والمججس األعجى لجصحافة. 

  االهتمػػػاـ بالدراسػػػا  المقار ػػػة، لبحػػػل أوجػػػ  االت ػػػاؽ واالخػػػتبلؼ بػػػنف مختجػػػؼ
 الصحؼ عجى ت وعها وتعددها، عبر فترا  وحق  زم نة مختج ة. 

 ذلػػؾ مػػثبًل االهتمػػاـ بالدراسػػا  التتبعنػػػة  الجمػػا بػػنف التػػارند والمعاصػػرة، ومػػف
التطورنػػة، وبػػاألخص ع ػػد دراسػػة الق ػػانا الممتػػدة مثػػؿ ت ػػانا التعجػػنـ وتم ػػنف 
المػػػرأة وحرنػػػة الصػػػحافة والحرنػػػا  العامػػػة والعدالػػػة االجتماعنػػػة، ولنرهػػػا، بمػػػا 

 نجعؿ الدراسا  الصح نة التارنخنة أحد مداخؿ الدراسا  المستقبجنة. 
  االسػػػػت ادة مػػػػف ذا ػػػػرة الصػػػػح ننف واإلعبلمنػػػػنف الػػػػذنف عاصػػػػروا فتػػػػرا  زم نػػػػة

ترنبػػة، عبػػر لقػػاتا  بحثنػػة متعمقػػة، ونم ػػف اإلشػػارة ه ػػا إلػػى عػػدد مػػف ال رت ػػا  
 -لػونس جػػرنس -الصػح ننف المعاصػرنف مػػ هـ مػثبًل ال حصػًرا: ودنػػا فجسػطنف

 بنػؿ  -ماجػد عطنػة -م نػد فػوز  -سػمنر رجػ  -إبػراهنـ سػعدة -محمود مػراد
 س ات البنسي.. ولنرهـ. -أمن ة ش نؽ -ز ي
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 ( المداخع والمناهج واىدوات البحثية3-4)
  إذا  ا ػػػ  بحػػػػول تػػػارند الصػػػػحافة تجنجػػػػة التجدنػػػد  سػػػػبًنا فنمػػػا نتعجػػػػؽ بتطػػػػونر

اإلجػػػػػػراتا  والجوا ػػػػػػ  الم هجنػػػػػػة، مػػػػػػف حنػػػػػػل المػػػػػػداخؿ ال ظرنػػػػػػة والم ػػػػػػاه  
نتطجػػػ  العمػػػؿ عجػػػى تطونرهػػػا المسػػػتخدمة وأدوا  التحجنػػػؿ، ف  ػػػ  األمػػػر الػػػذ  

عبػػر م اتشػػا  عجمنػػة بػػنف بػػاحثي عجػـػ الصػػحافة ولنػػرع مػػف العجػػـو اإل سػػا نة 
واالجتماعنة،  عجـو اإلعبلـ والتارند والجرة، في ظػؿ الحاجػة إلػى أطػر  ظرنػة 

 وم هجنة جدندة.
  متابعػػػػة الجدنػػػػد فنمػػػػا نتعجػػػػؽ بػػػػػ لالمػػػػدخؿ التػػػػارنخيل، باعتبػػػػارع المػػػػدخؿ شػػػػاما

الم اسػػػ  فػػػي الوتػػػ  ذاتػػػ ، فػػػي مجػػػاؿ بحػػػول ودراسػػػا  تػػػارند االسػػػتخداـ، و 
 الصحافة. 

  االسػػػػت ادة مػػػػف لمػػػػدخؿ التحجنػػػػؿ الثقػػػػافيل، و ن نػػػػة تطبنػػػػؽ أدواتػػػػ  فػػػػي بحػػػػول
 .  (222)ودراسا  تارند الصحافة

  ،متابعة الجدند في الم اه  شامعة االستخداـ فػي البحػول والدراسػا  التارنخنػة
مػػػػ ه  تحجنػػػػؿ  -مػػػػ ه  المسػػػػ  -لمقػػػػارفالمػػػػ ه  ا -وم هػػػػا: المػػػػ ه  التػػػػارنخي

 المستوت الثا ي.
  ربط بحول تارند الصحافة برنرها مف العجـو األخرت التػي تر ػز بشػ ؿ رمػنس

عجػػى دراسػػة اإل سػػاف وت اعبلتػػ ،  عجػـػ الػػ  س وعجػـػ االجتمػػاع وعجػـػ السناسػػة، 
ولنرهػػػا، ومػػػف ثػػـػ بحػػػل إم ا نػػػة االسػػػت ادة مػػػف التطػػػورا  الم هجنػػػة وال ظرنػػػة 

 نة التي تشهدها العجـو االجتماعنة واإل سا نة عامة. والمعرف
   مػػف الم نػػد لبحػػول تػػارند الصػػحافة تعددنػػة المػػداخؿ الم هجنػػة وت ػػوع األدوا

، مػػا نتطجػ  اسػػتخداـ المػ ه  الت ػػامجي، وهػو نرسػػمى أنً ػا بمػػدخؿ (221)البحثنػة
 Integratedلالت امجنػػػػػػػة الم هجنػػػػػػػةل، أو مػػػػػػػدخؿ الت امػػػػػػػؿ المعرفػػػػػػػي )
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Approach)(229)  فت وف الدراسة في إطار ت ػامجي ن خػذ فػي الحسػباف م ػت ،
المػػػادة اإلعبلمنػػػة والوسػػػنجة اإلعبلمنػػػة والم ػػػموف وطبنعػػػة الجمهػػػور والسػػػناؽ 

، وهو م ه  نقـو عجػى الجمػا بػنف عػدد مػف الم ػاه  (229)المجتمعي والتارنخي
حقنػؽ واألدوا  واألسالن  البحثنة التي ترم  ف الدراسة الصػح نة التارنخنػة مػف ت

 أهدافها بصورة أ ثر عمًقا عجى مستوت التحجنؿ والت سنر.  
  ومػػػف جا ػػػ   خػػػر الع انػػػة بػػػ جرات ال قػػػد الخػػػارجي والػػػداخجي لجصػػػحن ة، حنػػػل

نرقصد بال قد الخارجي ت اوؿ األبعاد المختج ػة التػي عاصػرتها الصػحن ة سناسػًنا 
عبلمًنػػا، أمػػا ال قػػد الػػداخجي أو الػػذات ي فنرقصػػد بػػ  ت ػػاوؿ واتتصػػادًنا واجتماعًنػػا واس

البعػػد الم ػػا ي لجصػػحن ة و ػػذا األبعػػاد الزم نػػة والبشػػرنة واالتتصػػادنة والسناسػػنة 
واإلعبلمنػػػػػػػػة والت  ولوجنػػػػػػػػة لجصػػػػػػػػحن ة، باإل ػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػى م ػػػػػػػػموف المػػػػػػػػادة 

 .(226)اإلعبلمنة
 ( أهداف البحوث3-5)

  تحدند أهداؼ معقولة لجبحل في مجاؿ تارند الصػحافة، مػا نسػاعد البػاحثنف
التعمؽ في دراسة ت انا وجوا   محػددة، ودراسػتها بصػورة أ ثػر عمًقػا عجى 

وتحجنبًل وت سنًرا، دوف االتتصار عجى عمجنة التسجنؿ والرصد فحسػ ، ومػف 
ثػػـ نتجػػاوز البحػػل إلػػى دراسػػة األسػػبا  وعبلتػػة الظػػاهرة الصػػح نة بظػػواهر 

ي ، وبالتػػػال(229)المجتمػػػا وواتعػػػ ، ودراسػػػة مختجػػػؼ جوا ػػػ  الظػػػاهرة وأبعادهػػػا
 ف    ال داعي لتشع  أهدؼ البحل. 

 ( الفترات الزمنية للبحوث3-6)
  حل الباحثنف عجى ت اوؿ فترا  زم نة صرنرة، والتعمؽ في دراسػة ت اصػنجها

وجزمناتهػا، وهػػو األمػر الػػذ  نػ ع س بال ػػرورة عجػى جػػودة التحجنػؿ والتعمػػؽ 
هػو في الت سنر،  مػا نػ ع س أنً ػا عجػى رشػاتة تجػؾ البحػول فػي حجمهػا، و 
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اتجػػاع عػػالمي فػػي إعػػداد رسػػػامؿ الماجسػػتنر والػػد توراع ولنرهػػا مػػف البحػػػول 
والدراسا  الم شورة فػي الػدورنا  العجمنػة المرح  مػة أو المرقدمػة فػي مػ تمرا  

 و دوا  عجمنة.
 ( التوثي  والنرر3-7)

  ،إعداد ببجنوجرافنا )تاممػة( بػالبحول التػي أرجرنػ  فػي مجػاؿ تػارند الصػحافة
 المعاهد وال جنا ، وتحدنثها أواًل ب وؿ.في مختجؼ 

  إعداد تاممة بالم ل ا  العجمنة التي صدر  في مصر والم طقػة العربنػة عػف
 تارند الصحافة المصرنة والصحافة العربنة.

   إ شػػػػات موتػػػػا إل ترو ػػػػي أ ػػػػادنمي متخصػػػػص فػػػػي تػػػػارند الصػػػػحافة، تحػػػػ
ؼ تحقنػؽ إشراؼ  خبػة مػف األ ػادنمننف المتخصصػنف فػي هػذا المجػاؿ، بهػد

التواصؿ بنف الباحثنف وتػوفنر المعجومػا  الم اسػبة أمػامهـ، إلػى جا ػ   شػر 
البحول والدراسػا  والمقػاال  العجمنػة المرح مػة،  مػا نم ػف أف نع ػى الموتػا 
ب شػػر الجدنػػد عػػف ال تػػ  الصػػادرة حػػدنثًا المتخصصػػة فػػي تػػارند الصػػحافة، 

الم ل ػػػػا  حنػػػػل نم ػػػػف أف ن ػػػػـ الموتػػػػا م تبػػػػة إل ترو نػػػػة ت ػػػػـ  صػػػػوص 
والبحػػػول والمقػػػاال  المتعجقػػػة بتػػػارند الصػػػحافة فػػػي إطػػػار مػػػف الت سػػػنؽ مػػػا 

 أصحا  تجؾ البحول والم ل ا  بما ن مف حمانة المج نة ال  رنة. 
   مواصجة الجهود الخاصػة بح ػظ الجرامػد والمجػبل  الموجػودة فػي دور ال تػ

التجػػؼ  المصػػرنة فػػي صػػورة فنجمنػػة )من ػػروفنجـ ومن ػػروفنش(، حمانػػة لهػػا مػػف
وال ػػناع، مػػا األخػػذ فػػي االعتبػػار أف ه ػػاؾ جهػػوًدا متمنػػزًة فػػي هػػذا الشػػ ف 

 تحتاؤ مزنًدا مف االهتماـ لسرعة إ جاز تجؾ المهمة القومنة. 
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  إصػػدار دورنػػة عجمنػػة مح مػػة، متخصصػػة فػػي  شػػر بحػػول ودراسػػا  تػػارند
الصػػػػحافة المصػػػػرنة، مػػػػػا تػػػػد ن ػػػػػوف بدانػػػػة لصػػػػدور دورنػػػػػا  عجمنػػػػة أ ثػػػػػر 

 و ما نرعرؼ بػ )تخصص التخصص(. تخصًصا، أ
  التواصػػػؿ مػػػا الم تبػػػا  ودور ال شػػػر التػػػي اهتمػػػ  ب شػػػر م ل ػػػا  رامػػػدة فػػػي

تػػارند الصػػحافة، واخت ػػ  تجػػؾ الم ل ػػا  لسػػب  أو  خػػر، ومػػف ذلػػؾ: م تبػػة 
اؤدا  وم تبػػػة الخػػػا جي وم تبػػػة المسػػػتقبؿ ولنرهػػػا، مػػػف أجػػػؿ إعػػػادة طبػػػا 

د الصػػحافة المصػػرنة، وتوفنرهػػا أمهػػا  ال تػػ  والم ل ػػا  التػػي ع نػػ  بتػػارن
أمػػػػاـ البػػػػاحثنف، سػػػػوات فػػػػي صػػػػورة مطبوعػػػػة أو فػػػػي صػػػػورة إل ترو نػػػػة عجػػػػى 

 أسطوا ا  مدمجة.
   إعػػػداد خرنطػػػة صػػػح نة خاصػػػة بالصػػػحؼ التػػػي عرفتهػػػا مصػػػر عبػػػر فتػػػرا

 زم نة مختج ة، م ذ معرفة مصر بالصحافة في  هانا  القرف الثامف عشر. 
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ر ز  الدراسا  األولى في مجاؿ الصحافة واإلعبلـ عجى بحول تارند 
الصحافة، إلى الحد الذ  نم ف القوؿ مع  إ ها احتج  مر ز الصدارة بنف البحول 

إلى  -وعجى  حو وا   -والدراسا  اإلعبلمنة دوف م ازع أو م افس، ما أدت
صرنة بترا ـ عجمي وتمتعها برصند محتـر ومقدر فنما ازدهار الم تبة البحثنة الم

 نتعجؽ ببحول تارند الصحافة ودراساتها. 

إال أ   ما الوت  تؿ  إتباؿ الباحثنف عجى هذا المجاؿ لصال  مجاال  
بحثنة أخرت، فمف خبلؿ مراجعة دتنقة لجترال العجمي في بحول الصحافة واإلعبلـ 

شمؿ رسامؿ الماجستنر والد توراع والبحول خبلؿ الس وا  القجنجة الما نة، ون
الم شورة في عدد مف الدورنا  والم ل ا  العجمنة، باإل افة إلى الم تمرا  وال دوا  
حجاًما مف تبؿ باحثي اإلعبلـ عف اتتحاـ مجاؿ  العجمنة، ف   ا  بلحظ تراجًعا واس

 بحول تارند الصحافة، المصرنة والعربنة. 

إلى صعوبة مصادر بحول تارند الصحافة  نعود ذلؾ في جا    بنر م  
وعدـ توفرها أحناً ا، مف حنل الوثامؽ األساسنة، ومف ذلؾ لنا  بعض الصحؼ 
بال امؿ أو لنا  بعض مججدا  وس وا  بعض الصحؼ األخرت، ف بًل عف 

، سوات تجؾ الموجودة في الهنمة (228)اخت ات عدد مف المج ا  الخاصة بالصح ننف
 أو في  قابة الصح ننف أو في الم سسا  الصح نة ذاتها. العامة لبلستعبلما  

 ذلؾ أنً ا رلبة البعض مف الباحثنف في ارتناد مجاال  بحثنة إعبلمنة 
جدندة، باإل افة إلى ذلؾ ف ف ثمة سبًبا  خر، ربما نبعد في حقنقت  عف االحتناجا  
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احتناجا   جنا  البحثنة األ ثر إلحاًحا، نتعجؽ بمتطجبا  لسوؽ العمؿل، و قصد ه ا 
ومعاهد وأتساـ الصحافة واإلعبلـ، الح ومنة والخاصة عجى السوات، التي تر ز لالًبا 
في إعبل اتها الخاصة بطج  أع ات هنمة تدرنس وهنمة معاو ة عجى مجاال  
التحرنر الصح ي وت  ولوجنا االتصاؿ وصحافة اإل تر  ، وتجما نظهر مف نطج  

 حافة. باحثنف متخصصنف في تارند الص

إف  ؿ ذلؾ ولنرع ساعد عجى اتجاع ال ثنر مف الباحثنف صو  دراسة 
(، وما ذلؾ ف    New Mediaت  ولوجنا االتصاؿ ومو وعا  اإلعبلـ الجدند )

نبقى مجاؿ تارند الصحافة في حاجة إلى مزند مف إجرات البحول والدراسا  لسد 
، السنما وأف دور ال قص، واست ماؿ دراسة ال ثنر مف الظواهر والمو وعا 

 عجى الرلـ مف  سبنتها، واس اتة الم اطؽ المعتمة.  -الباحل هو استجبلت الحقنقة

ومف ثـ ف    في  وت اهتماما  الباحل، ومراجعة الدراسا  السابقة، 
بجا   ما تـ اإلطبلع عجن  مف دراسا  حدنثة في مجاؿ التخصص، وما أثارت  مف 

ند التوجها  البحثنة المستقبجنة لجباحل وفًقا  تام  وتوجها  مستقبجنة، نم ف تحد
 لعدد مف المحاور عجى ال حو التالي: 

 ( المحور اىوع: رخصيات صحفية4-1)

  دراسة عدد مف الشخصنا  الصح نة، وبناف دورها في ال شاط الصح ي
ومسنرة الصحافة، وتحجنؿ موات ها واتجاهاتها مف ت انا المجتما، ومف تجؾ 
الشخصنا  عجى سبنؿ المثاؿ: أ طوف سندهـ صاح  وم سس جرندة 

 )وط ي(. 
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 ( المحور الثاني: تاريخ الصحف ومسير  الصحافة4-1)

  ـ 0498جرندة )وط ي(، وهي جرندة أسبوعنة، ت سس  س ة دراسة تارند
، وهي تتمتا بخصوصنة وا حة  والزال  توالي الصدور أسبوعًنا إلى النـو

 مف حنل  و ها جرندة عامة ذا  اهتماـ خاص بالش ف القبطي.

  دراسة تارند الصحافة المتخصصة في مصر، في إطار السناؽ االجتماعي
مف ذلؾ تارند الصحافة الرنا نة وروادها، والثقافي لجمجاما المصر ، و 

 و ذا الصحافة الق امنة، والصحافة االتتصادنة، والصحافة الدن نة. 

 ( المحور الثالث: مو ف الصحف واتلاهات ا ما  ضايا الملتمع4-3)

  دراسة موتؼ الصحؼ المصرنة مف بعض الق انا التي لـ تحظى بالدراسة
بلتة بنف العجـ والدنف، وت ثر اإلعبلف ال افنة، ومف ذلؾ مثبًل: ت نة الع

الصح ي باألحدال القومنة، وحرنة الصحافة في مصر خبلؿ عصر 
ـ( وت ثرها بال واحي السناسنة واالتتصادنة 2100-0480مبارؾ )

 واالجتماعنة. 

  دراسة الصحؼ الحزبنة وموت ها مف ت انا المجتما المصر  م ذ
 ـ. 2100ن انر  29رة سبعن نا  القرف العشرنف وحتى ا دالع ثو 

 ( المحور الرابع: الظواهر الصحفية4-4)

  دراسة ظاهرة الصحؼ الصادرة بتراخنص أج بنة خبلؿ الس وا  األخنرة مف
القرف العشرنف والس وا  األولى مف القرف الحاد  والعشرنف، في محاولة 

 لتجاوز مس لة الت ننؽ عجى حرنة إصدار الصحؼ   ذاؾ.  
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 عض األحزا  السناسنة لتراخنص صح نة خبلؿ  هانا  دراسة ظاهرة بنا ب
القرف العشرنف والس وا  األولى مف القرف الحاد  والعشرنف،  محاولة 

 الت اؼ عجى م انقا  السجطة لعمجنة إصدار الصحؼ. 

  ـ، 0492ـ إلى 0404دراسة ف وف ال تابة الصح نة وتطورها م ذ ثورة
السناسنة واالتتصادنة وتو ن  مدت ت ثرها باألحدال المجتمعنة، 

 واالجتماعنة. 

  دراسة الص حا  المع نة بالتارند في الجرامد والمجبل ، وهي الظاهرة التي
 عرفتها بعض الجرامد والمجبل . 

   دراسة ال تابا  الصح نة التي تت اوؿ ت انا تارنخنة ومقار تها ب تابا
 الم رخنف.

 مصرنة، وت ثرها دراسة تطور استخداـ الصورة الصح نة في الصحؼ ال
ـ وثورة 2100ـ وثورة 0492ـ وثورة 0404باألحدال القومنة، في ثورة 

 ـ. 2101نو نو  11

  ما نتطجا الباحل إلى تطونر تدرنس مقرر تارند الصحافة المصرنة في 
  جنا  ومعاهد وأتساـ الصحافة واإلعبلـ. 
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أصنبًل مف تارند الوطف نرمثؿ تارند الصحافة المصرنة في حقنقت  جزًتا 
مصر، ونرعد االستمرار في دراست  وتدرنس  واجًبا وط ًنا نح ظ الترال الثقافي واإل تاؤ 
ال  ر  لجصح ننف ولنرهـ مف المثق نف والم  رنف، ممف شهد  ص حا  الصحؼ 

بداعاتهـ في شتى مجاال  الثقافة والمعرفة اإل سا نة.  أف ارهـ و تاؤ أتبلمهـ واس
االستمرار في إعداد بحول تارند الصحافة المصرنة ن مف  ومف ثـ ف ف

االستمرار في ا تشاؼ التارند االجتماعي والثقافي لجمواط نف المصرننف خبلؿ س وا  
القر نف التاسا عشر والعشرنف، بؿ إف دراسة تارند الصحافة ترساهـ أنً ا في دراسة 

ختجؼ أش الها وت وع التارند السناسي واالتتصاد  لجمصرننف، فالصحؼ، عجى م
م امن ها، و ما هو مت ؽ عجن  بنف الم رخنف، بمثابة سجؿ نومي لجق انا واألحدال 
في مختجؼ األ شطة والمجاال ، ما نرساهـ في تدونف تارند المصرننف الحدنل 
والمعاصر، مف خبلؿ ر نة بحثنة شامجة، ت خذ في االعتبار األبعاد المجتمعنة 

 ة أو االتتصادنة أو االجتماعنة.المختج ة، سوات السناسن
 ما أف دراسة تارند الصحافة تساعد عجى فهـ ال ثنر مف الظواهر المجتمعنة 

 لجحا ر الذ   عنش ، ومف ثـ اال طبلؽ  حو المستقبؿ الذ   تطجا إلن .
 وختاًما،،

ف ف الباحل ه ا عجى نقنف تاـ ب ف المجاؿ مازاؿ م توًحا أماـ الجدند مف 
سا  الخاصة بتارند الصحافة المصرنة، وهو ما ن مؿ في القناـ ب  البحول والدرا

مستقببًل، إ افة إلى ت  نذ بحول مشتر ة وجماعنة مف خبلؿ التعاوف ما فرؽ عمؿ 
 ن ـ عدًدا مف الباحثنف المع ننف بمجاؿ تارند الصحافة والمهتمنف ب .
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، رسالة ماجستنر، جامعة القاهرة،  جنة اإلعبلـ، تسـ الصحافة، 1956–1919
 ـ. 2110/2112

مو ف الصحافة المصرية ما  ضايا التيليس في الفتر  ما اف، ماجدة عبد المر ي محمد سجنم 88
 ـ.2111، رسالة ماجستنر، جامعة القاهرة،  جنة اإلعبلـ، تسـ الصحافة، 1913-1951

 1877مو ف الصحافة المصرية ما الثور  اليرابية في الفتر  ما محمد عبد الح نظ الباز،  84
 ـ. 2111ة اإلعبلـ، تسـ الصحافة، ، رسالة ماجستنر، جامعة القاهرة،  جن1881إلق 

، رسالة ماجستنر، 1919 -1881الوحد  الوقنية والصحافة المصرية رابحة عراتي سجنماف،  41
 ـ.2119جامعة األزهر،  جنة الدراسا  اإل سا نة، تسـ التارند، 

الميارل القلمية في الصحف المصرية في النصف اىوع ما رم اف حسا نف جاد المولى،  40
 ـ.2116، 29، جامعة األزهر، مججة  جنة الجرة العربنة ب سنوط، العدد اليررياالقرا 

، رسالة 1981-1939تاريخ وزار  الرئوا اطلتماعية إنماف عبد المجند إبراهنـ الحسن ي،  42
 ـ. 2119ماجستنر، جامعة ب ها،  جنة اؤدا ، تسـ التارند، 

ملتمع المصري في النصف اىوع ما القرا اىوبئة واىمراض في ال سمة سنؼ اإلسبلـ سعد،  41
، رسالة ماجستنر، جامعة القاهرة،  جنة اؤدا ، تسـ التارند، (1947-1911اليرريا )

 ـ. 2109
أثر الصحافة علق اللغة اليربية في التاريخ الحديث والمياصر سامنة محمد عبد الرحمف،  49

لعجمي في اؤدا ، العدد ، جامعة عنف شمس،  جنة الب ا ، مججة البحل اس1881-1955
 ـ.2106، 9الجزت  -09

القضايا الملتميية في افتتاحيات مللة )المصري( لصاحب ا سةمة موسق رامي عطا صدنؽ،  49
جامعة القاهرة(، العدد الخامس  -، المججة المصرنة لبحول اإلعبلـ ) جنة اإلعبلـس1931سنة 

 ـ. 2101دنسمبر  -واألربعوف: أ توبر
، س1919-1881مو ف الصحافة المصرية ما  ضية الوحد  الوقنية: رامي عطا صدنؽ،  46

 ـ2106 -جامعة القاهرة(، العدد الثالل -المججة المصرنة لبحول الرأ  العاـ ) جنة اإلعبلـ
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المواقنوا اى باق و ضية الحفاظ علق اللغة اليربية   راء  تاريخية في رامي عطا صدنؽ،  49

، المججة ذ ن اية القرا التاسع عرر وحتق الربع اىوع ما القرا اليرريا نتابات صحفية من
 ـ. 2109جامعة القاهرة(، العدد األوؿ: ن انر  -المصرنة لبحول اإلعبلـ ) جنة اإلعبلـ

، رسالة د توراع، 1951-1936حز  الوفد والقضية الفلسقينية أحمد حامد السند مرسي،  48
 ـ. 2110سـ التارند، جامعة عنف شمس،  جنة اؤدا ، ت

، رسالة 1951-1931مصر والقضية الليبية فيما بيا عامي عادؿ محمد محمد عثماف،  44
 ـ. 2119د توراع، جامعة عنف شمس،  جنة اؤدا ، تسـ التارند، 

، 1943-1881النراق اإليقالي في مصر تلاي استيمار ليبيا م تا  بجعند عثماف لونطة،  011
 ـ. 2119زتازنؽ،  جنة اؤدا ، تسـ التارند، رسالة د توراع، جامعة ال

-1958المو ف اليربي ما الوحد  المصرية السورية )ماجد صادؽ عبد الججنؿ أحمد،  010
 ـ. 2119، رسالة ماجستنر، جامعة الم صورة،  جنة اؤدا ، تسـ التارند، (1961

-1946نسية مو ف الصحافة المصرية ما الحرنة الوقنية التو أحمد فتحي وهن  محمود،  012
 ـ. 2119، رسالة ماجستنر، جامعة الم صورة،  جنة اؤدا ، تسـ التارند، س1956

، 1961-1945القضية اللزائرية في الصحافة المصرية ما هشاـ إبراهنـ عجي إبراهنـ،  011
 ـ.2101رسالة ماجستنر، جامعة الم صورة،  جنة اؤدا ، تسـ التارند، 

، 1977-1948القضية الفلسقينية في الصحافة المصرية والت محمد طاهر عبد السبلـ،  019
 ـ. 2101رسالة ماجستنر، جامعة ب ي سونؼ،  جنة اؤدا ، تسـ التارند، 

، رسالة ماجستنر، جامعة القضايا اليرا ية في الصحافة المصريةم مف عجي طاهر،  019
 ـ. 2109الم صور،  جنة اؤدا ، تسـ التارند، 

دور اليلماء المسلميا البارزيا في خدمة ال ند في القرا ة، فتحي حسف عباس محمد حسو  016
، رسالة ماجستنر، جامعة الزتازنؽ، معهد الدراسا  والبحول اؤسنونة، الرابع عرر ال لري

 ـ.2111
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الدعو  اإلسةمية وميو ات ا في ترنيا في الربع اىخير أسمات السند ال اجي محمود سجنماف،  019

، رسالة ماجستنر، جامعة (1919-1876ئع القرا اليرريا )ما القرا التاسع عرر وأوا
 ـ.2101الزتازنؽ، معهد الدراسا  والبحول اؤسنونة، تسـ األدناف المقار ة، 

-1945المقاومة الوقنية ضد الولود الفرنسي في ليبوتي )أخونرة رم اف عمر عنسى،  018
لعجـو والتربنة، تسـ التارند، ، رسالة د توراع، جامعة عنف شمس،  جنة الب ا  لآلدا  وا(1977
 ـ.  2106

الصحافة المصرية بيا الر ابة الرسمية والممارسة الفيلية: دراسة سحر عبد الم عـ الخولي،  014
، رسالة ماجستنر، جامعة اإلس  درنة،  جنة اؤدا ، 1995-1951تحليلية مقارنة للفتر  ما 

 ـ.2112تسـ االجتماع، شعبة اإلعبلـ واالتصاؿ، 
، في: حرية الصحافة في الدساتير المصرية )رؤية تاريخية مياصر (عواطؼ عبد الرحمف،  001

، القاهرة: دار ال  ر  ضايا إعةمية تاريخية ومياصر  في الوقا اليربيعواطؼ عبد الرحمف، 
 .96-11ـ، ص ص 2101العربي، 

، 1914-1899ني مصر والسوداا في البرلماا البريقاح اف محمد عبد الجواد عبد الباتي،  000
 ـ. 2109رسالة د توراع، جامعة عنف شمس،  جنة الب ا  لآلدا  والعجـو والتربنة، تسـ التارند، 

المراعر الدينية ما خةع أحداث احتةع اسقمبوع في اىرريف والصحافة عجنة العبل ي،  002
ألعجى ، تو س، جامعة م وبة، المعهد ابالياصمة التونسية 1911مارس  11بتونس: مظاهر  

لتارند الحر ة الوط نة، أعماؿ ال دوة العجمنة الدولنة العاشرة حوؿ المرر  العربي في 
 ـ.2111العشرن نا ، مانو 

( ما خةع الصحافة الموصلية، 1931-1911التيليس في الموصع )وامؿ عجي ال حاس،  001
 ـ.2111،  ا وف األوؿ 11، العدد اليرا ، مللة )سدا  الرافديا(

النراق الصحي في الموصع خةع ع د اطنتدا  البريقاني وامؿ عجي أحمد ال حاس،  009
 ـ.2111، 69، العراؽ، جامعة برداد، )مججة  جنة اؤدا (، العدد 1911-1931

، س1951-1947الصراع اليسنري ال ندي البانستاني عبر الصحافة  رنـ زلنر المال ي،  009
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 ..جتاهات احلديثة فى دراسات وضع األجندةاال

الثانيى وكمية من املستو حتليلية دراسة  

 

 

(مصر)جامعة المنيا  -  (اإلمارات)جامعة زايد    

 

معرفدددل لتل ادددا المعدددسلة الرجاسدددال ل ت سهدددس  ى ال راسدددل  لدددهددد   تهددد   
 الل اثدددددل فدددددى  راسدددددس  اس وددددد ل مسدددددتى مل  سددددد ل  التل ادددددا الثدددددسول 

Secondary Qualitative Analysis  فدى ى اسسد ل  الممدى لد بسإلضدسفل
تل اددا  بددرد ال راسددس  الل اثددل ال ددس رل فددى م ددسا  راسددس  لضدد  اس ودد ل 

 000لق  قدسة البسلدب بتل ادا  . 7002للتى  7002فى الفترل من عسة 
 راسدل   وبادل بهد   تل اد  لل د   23 راسل عربادل ل 53 راسل موهس 

ت سهددددس  البلثاددددل التددددى لر   ضددددمن  راسددددس  ترتادددد  ال  بددددرد لتقادددداة 
 تودسمى  راسدس  اس ود لاسلللاس  عرباس ل  وباس. لق  تل    ال راسدل  لدى 
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علىىىس مىىىىعال العىىىالر ، ىىىحب مطىىىردى  صىىىاا،و عنىىىاع  ىىىس اإلعجاىىىىات النظريىىىة 
ااألداات ال،اثيىىة المىىىع.دمةا حمىىا لحىىدت النعىىااس ل  الدراىىىات العر،يىىة  لىى  

الجاان  المنيجية العقليدية ااألداات ال،اثيىة المععىارع علييىا  علييا إىع.دار
س مثب إىع.دار منيس المىح اعاليب المضما ىعحس الدراىات األجن،يىة العى

حمىىا رحىىىزت علىىس الدراىىىات  الممعىىد  االمقارنىىىو س إىىىع.دمت المىىنيس العجري،ىى
،زيىىىىاد  الععىىىىاا  ،ىىىىي  اع،ىىىىر  عىىىىرات زمنيىىىىة مع،اعىىىىد ا ا ىىىىد لاصىىىىت الدراىىىىىة 

عىىاد  مىىىح ال.ريطىىة ال،اثيىىة  ىىس مجىىاب دراىىىات األجنىىد   ال،ىىا اثي  العىىر  ااا
ازيىىاد  اإلىعمىىار ،الدراىىىات المقارنىىة امراجعىىة األداات االمنىىاىس المىىىع.دمة 

 ازياد  اإلىعمار ،الدراىات ال،ينية اع،ر  عرات زمنية معناعةا 

 

الثدسو،ر ال راسدس  المافادل ر   المسدتل وظرال ترتاد  اسلللادس  ألاس ود ل  ر  راسدس  
  تمسع،.اس و ل الفقال ر لسسجا التلا ا ال
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،الر ر م  مرار مايقر  م  .مىة عقاد علس ،دايات دراىات اضى  األجنىد ى  هنيىا  
العىىىزاب ع ىىىاب ايىىىزا ميمىىىا مىىى  إىعمىىىار المجعمىىى  األحىىىاديمس منىىى  الدراىىىىة األالىىىس العىىىس 

 2791عىار  McCombs and Donald Shawادانالىد  ىا  لجراىىا مىاحام،س
لثنىىاح املىىة االنع.ا،ىىات الرااىىىية األمريحيىىة ى ،ىىب ايعضىىاعع العقىىدير العلمىىس ليىىا يامىىا 

ىعح ىىا يا لىىرداار الةاعلىىة العىىس عمارىىىيا اىىىااب اإلعىى ر  ىىس الايىىا  إ،عىىد يىىار  نعيجىىة 
 الىياىية ااإلجعماعيةا 

عصىىىاب ،دراىىىات  عرعيىى  األالايىىات .اصىىة  ىىىس ا ىىد إىىىعمر عنىىامس إىعمىىار علمىىاح اإل
المجعمعىىات الديمقراطيىىة العىىس عىىالس عنايىىة .اصىىة إلىعمامىىات الىىرلل العىىار اعاجياعىىو 
حُمد. ت  س عمليات صىن  القىرارات ااضى  الىياىىات علىس المىىعايات حا ىةى  يمىا 
س عيعر الداب  ير الديمقراطية ،دراىات اض  األالايات ر ،ىة  ىس إاحىار الىىيطر  على

الىىرلل العىىار ى إ  يىىعر عاظيىىع اىىىااب اإلعىى ر لعرحيىىز إىعمىىار الىىرلل العىىار اىىاب  ضىىايا 
،عينيىىىاى ا ع ىىىعيت إنع،اىىىىو ، ىىىى   ضىىىايا ل.ىىىرل ال ُيىىىراد لىىىو العةحيىىىر  ييىىىا ) ،ىىىىيانس 

 :Setting the agenda( ا احا  صدار الط،عة الثانية م  حعا  1002امادهى 
the mass media and public opinion 1022ار  ع et al., McCombs, 

( دليب علس مدل الثراح ال ل ععميز ،و ى ه النظريىة ااياعيىا .اصىة  ىس ظىب 2014(
،ياة إع ميىة جديىد  علعى   ييىا اىىااب العااصىب االجعمىاعس دارا  ىاع ا االنظريىة عىر 
عط،يقيىىا   ىىس الع ىىرات  مىى  األ،اىىاى علىىس مىىىعال العىىالر اصىىلت الىىس مىىايقر  مىى  

 (ا   ,.Kim, et al 20(17دراىة   221

 theلقىىد إعىىىعت اعناعىىت اإلعجاىىىات ال،اثيىىة  حمىىا عنامىىت ال.ريطىىة النظريىىة 
theoretical map of agenda setting   لنظريىىة عرعيىى  األالايىىات مىى  ظيىىار
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 ,Guo)اإلنعرنىت اعقنيىىات االعصىىاب الاديثىة  االعايىىرات المعصىىاعد   ىس ال،ياىىة االعصىىالية
L. 2014)لر يعىد الىىلاب الى ل عىدار االىو ىى ه الدراىىات ىىا عحىاي  الىرلل لا عاييىر   ا 

اإلعجىىاه  اىىى  ،ىىب لصىى،ح الىىىلاب ىىىائ مىىا دار اىىىااب اإلعىى ر  ىىس عنميىىة معىىارع معينىىة 
لل ل  دراىىىات عرعيىىى  األالايىىات )اضىىى  األجنىىد ( لىىىر ععىىد عناىىىس ر عىى  القضىىايا العامىىىة 

رلل ااإلعجىىاه ى ،ىىب لصىى،ات اىىىااب اإلعىى ر  قىىط مناىىس العرحيىىز علىىس اإل نىىاع اعاييىىر الىى
 عيعر ليضًا الحثر ،دراىة عىثير اىااب اإلع ر  س اض  لجند  الجميارا

اإلعجاىىات ال،اثيىة الجديىد   االدراىة الاالية عىىعس إلىس الععىرع علىس  ل،ىرز  
 1029ااعىىىىس  1009مىىىى  عىىىىار  عالميىىىىا اعر،يىىىىا  ىىىىس الةعىىىىر    ىىىىس دراىىىىىات األجنىىىىد 
 Secondaryلىىىىلا  العاليىىىب الحيةىىىس مىىى  المىىىىعال الثىىىانس ،اىىىىع.دار  لىىىىلا  

Qualitative Analysis  اصىىةو األىىىلا  األمثىىب  ىىس عاليىىب النعىىااس العامىىة العىىس،
عاصىىلت ليىىا األد،يىىات العلميىىة  ىىس  ىىرع مىى   ىىراع المعر ىىة ،يىىدع عقىىدير رليىىة علميىىة 

اىاعيا ال ىحاليا معحاملة ع  العراى العلمس لدراىات عرعي  األالايات ) األجند (  إعج
 طرل علييا م  عاير اعطار عالميا اعر،يا ا   الدااعيا ال،اثية لم اظة ما

 

 قضال ال راسل:
يةضب ال،ااىى إىىع.دار مصىطلح ) ضىية الدراىىة( اليىىت )م ىحلة الدراىىة( ،هعع،ىار 

الدراىىىىىة عنعمىىىىس لةاىىىىة الدراىىىىىات العاثيقيىىىىة الاصىىىىةية ى  الدراىىىىىة الااليىىىىة  ال  ل  ىىىىى  
ععضىىم  م ىىحلة ،اثيىىة  يعطلىى  ح ىىع النقىىا  عنيىىا الاصىىاب لالىىاب ليىىا ا امىى  ىنىىا 
ععادد  ضية الدراىىة  ىس رصىد اعاليىب لىىر ال،ىرز اإلعجاىىات ال،اثيىة االعنظيريىة  ىس 

داريات العلميىىة المامحىىة األجن،يىىة ،اىىاى ادراىىىات عرعيىى  األالايىىات المن ىىار   ىىس الىى
االعر،يىىىة احىىى لد  ااعىىىد ال،يانىىىات العالميىىىة المعرا ىىىة  ىىىس مجىىىاب الدراىىىىات اإلع ميىىىةى 
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للا ىىاع اعقىىدير رليىىة علميىىة معحاملىىة عىى  العىىراى العلمىىس لدراىىىات عرعيىى  األالايىىات 
عجاىىىىات ماضىىىاعاعيا ع،ىىىر  عىىىر    )األجنىىىد ( إعجاىاعيىىىا ا ل ىىىحاليا الدااعيىىىا ال،اثيىىىةى ااا

لم اظىىة مىىاطرل علييىىا مىى  عايىىر اعطىىارى مىى  .ىى ب   1029- 1009ع رىىىناات 
 Secondary Qualitativeإىىع.دار لىىلا  العاليىب الحيةىس مى  المىىعال الثىانس  

Analysis  اصىىىةو األىىىىلا  األمثىىىب  ىىىس عاليىىىب النعىىىااس العامىىىة العىىىس عاصىىىلت ليىىىا،
المىىىنيس ،رصىىىد اعاليىىىب األد،يىىىات العلميىىىة  ىىىس  ىىىرع مىىى   ىىىراع المعر ىىىةا ايىىىىمح ىىىى ا 

الظاىر  م  . ب الجم  الماضاعس االمنعظر لل،يانات ا قا للمعايير العلميىة الىىليمة 
جراح المقارنات ،ي  المدارس العلمية الم.علةىةا  ا ىد ا،عحىر راجىرز ىى ا المىنيس  ىس  ااا
،دايىىة الثمانينىىات مىى  القىىر  الماضىىس ،اعع،ىىاره لاىىد األىىىالي  الميمىىة  ىىس عاليىىب لىىىر 

امل ىرات  العىىراحر العلمىس  ىىس لل مجىاب مىى  المجىاالت المعر يىىوا حمىا إىىىع.در  نعىااس
ال،ااىىى العاليىىب الحمىىس لعقىىدير رليىىة ،يىىدع عقىىدير رليىىة عاليليىىة نقديىىة معحاملىىةا  ا ىىد 

 Youngjuا يىانجس  Yeojin Kimإععمد ال،ااى علس دراىىة حىب مى  يىاجي  حىير 
Kim  ا ىاع ىا زااShuhua Zhou  ىرت  ىس داريىة ،اىاى االعىس ن 1029عىار 

 األجند  ا  

          

عيىدع ىى ه الدراىىة إلىس عع،ى  اعاليىب اإلعجاىىات ال،اثيىة  ىس ،اىاى ادراىىات عرعيىى  
 األالايات م  . بئ 

 رصد اعاليب لىر المدا.ب ااالعجاىات  النظرية  س ،ااى عرعي  األالاياتا -

ليىىىىب لىىىىىر القضىىىىايا االماضىىىىاعات العىىىىس اظيىىىىت ،هىعمىىىىار ال،ىىىىااثي  مىىىى  رصىىىىد اعا -
 المدارس الم.علةة العر،ية ااألجن،ية  س دراىات اض  األجند ا

 رصد لىر المناىس ااألداات األحثر اىع.داما  س ،ااى عرعي  األالاياتا -
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عقىىىدير رليىىىة نقديىىىة لل،اىىىاى االدراىىىىات العىىىس عناالىىىت القضىىىايا ااال ىىىحاليات ماىىىىب  -
 لدراىةاا

 إىع. ص رلية اعصار لل،ااى المىعق،لية  س مجاب دراىات اض  األجند ا -
 

 ئ   هتم  ال راسل ب اسغل م ملعل من التسسؤل  ع ى الولل التسلى

 اىس االعجاىات النظرية الىااد   س ،ااى األجند ؟ئ م لل

 ،ااى األجند ؟ ئ ماىس لىر القضايا االماضاعات األحثر دراىة  سثسواس

 ئ ماىس الاىيلة االع مية األحثر دراىة  س ،ااى األجند ؟ثسلثس

 ئ ماىس لىر  المناىس ااألداات األحثر دراىة  س ،ااى األجند ؟رابعس

 ئ ماىس النظريات األ.رل المىع.دمة  س ،ااى األجند ؟ىسمسس

ثمىىة عاامىىب عديىىد  عاىىدد لىميىىة ىىى ه الدراىىىة منيىىا علىىس ىىى،يب نىىدر  األد،يىىات العر،يىىة  
جمليىىىاا ضىىىرار  مراجعىىىة العىىىس عناالىىىت عقيىىىير امراجعىىىة دراىىىىات عرعيىىى  األالايىىىات ،م

.ىىىىع ع ال،ياىىىىة  دراىىىىىات عرعيىىىى  األالايىىىىات  ىىىىس ضىىىىاح معايىىىىرات ثىىىىار  المعلامىىىىات ااا
 اعىد  ،يانىات عى  ل،ىرز  اإلع مية العىس ظيىرت  ييىا نظريىة عرعيى  األالايىاتا عىا ير

الدراىىىىات العر،يىىىة ااألجن،يىىىة  ال.اصىىىة ،دراىىىىات عرعيىىى  األالايىىىات العىىىس لجريىىىت  ىىىس 
ا اإلىىىيار  ىىس مجىىاب األد،يىىات المعصىىلة ،دراىىىات عرعيىى   1029-1009الةعىىر  مىى  

األالايات ا،ما يىير  س عا ير مىاد  ،اثيىة  اديثىة عى  ل،ىرز اإلعجاىىات ال،اثيىة  ىس 
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ا ىىىىد جمعىىىىت ىىىىى ه الدراىىىىىة ،ىىىىي  الجىىىىان،ي  الحيةىىىىس االحمىىىىس لعاقيىىىى   مجىىىىاب ،اىىىىاى ى
 العحامبا

اإلاعماليىىىة ى نظىىىرا لععمىىىد ال،ااىىىى الاصىىىاب الىىىس عنعمىىىس عينىىىة الدراىىىىة إلىىىس العينىىىات 
الدراىات المرع،طة ،ماضاع الدراىة ) دراىىات عرعيى  األالايىات( امى  ثىر عىر إ.عيىار 
العينىىة ،ىىىىلا  العينىىة المعااىىة ،اصىىةيا العينىىة األحثىىر إىىىع.داما  ىىس ،اىىاى العاليىىب 

عمىىد ال،ااىىى الحيةىىس مىى  العىىراى العلمىىس ال.ىىاص ،المجىىاالت العلميىىة العريضىىةا ا ىىد إع
علىىىىس األ،اىىىىاى االدراىىىىىات المن ىىىىار  االايىىىىر من ىىىىار  االماحمىىىىة ،الىىىىداريات العر،يىىىىة  
ااألجن،يىىىة  ات الىىىىمعة العلميىىىة المميىىىزه االصىىىادره عىىى  ملىىىىىات علميىىىة م ىىىياد ليىىىا 
االمع.صصة  س ال،ااى اإلع مية ا،ااى الرلل العار ااإلعصىاب الجمىاىيرل ى حمىا 

 ااعىد ال،يانىات العالميىة المعرا ىة  ىس مجىاب الدراىىات إععمد ال،ااى علس العديد م  
  اإلع مية مثب ئ

Science Direct, Scopus, Ebesco, Emerald Insight, Willey, 
Sage, ProQuest, All Academic, Springer Link 
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 اياضح الجداب العالس اجر العينة اعازيعيا ئ
  نوع البحوث

 دراساث وبحوث عربيت دراساث وبحوث أجنبيت العينت

 بحوث 75 35

 

اىىىس عمثىىب الع ىىر   1029الىىس   1009ععاىىدد الةعىىر  الزمنيىىة لل،اىىى  ىىس الةعىىر  مىى  
 ىناات األ.ير   س دراىات عرعي  األالايات ) األجند ( ا

 تطلر اإلت سهس  البلثال لوظرال اس و لألترتا  اسلللاس  

العديد م  العصىنيةات للمرااىب ااالعجاىىات ال،اثيىة العىس مىرت  اض  ،ااثا اإلعصاب
ماحىىىايب ،يىىا ،اىىاى عرعيىى  األالايىىاتى حىىا  مىى  ل،رزىىىا عصىىنيع اضىىعو  حىىب مىى  

 Davidاديةيىد ايةيىر  Donald Shawادانالىد  ىا   M.McCombsمىاحام،س 
Weaver  ( ىىس دراىىىة عىىر ن ىىرىا  ىىس داريىىة Mass Communication & 
Society اح لد دراىة حب م  ياجي  حىير ى 1022( عارYeojin Kim   ا يىانجس

Youngju Kim    ا ىاع ىىا زااShuhua Zhou  ا ىىد عناالىىت ا 1029عىىار
ل،رزاإلعجاىىىىات ال،اثيىىة  العىىىس مىىىرت ،يىىا دراىىىىات األجنىىد   .ىىى ب ال.مىىىىة الدراىىىعا  

 احانت حما يليئ العقاد الماضية م  عمر نظرية عرعي  األالايات

           First-level agenda settingبئالمىعال األا  ا2
 :         Second-level agenda setting المىعال الثانس ا1
           Need for Orientationالااجة للعاجوئ  ا3
             Agenda Building،ناح األجند  ئ ا2
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 Inter-media agenda settingاألجندات  ال،ينيةئ      )المعدا.لة(  ا2
  :   Third-level (or network) Agenda Setting المىعال الثالى ا6
          Policy Agendaلجند  الىياىة ئ ا9
    Agenda Meldingدمس األجند ئ  ) األجند  اال قية(   ا2

 المستل  اسلا: 

 ىىىىىار العديىىىىىد مىىىىى  ال،ىىىىىااثي   ،دراىىىىىىة الع  ىىىىىة ،ىىىىىي  لجنىىىىىد  اىىىىىىااب االعىىىىى ر الجنىىىىىد  
دراىىىات األجنىىد  االعىىس ،ىىدلت مىى  الدراىىىة الجمياراىىىا مىىاعرع ،المىىىعال األاب مىى  

ى الث،عىىا عىى   waMcCombs & Shالعىىس   ىىار ،يىىا حىىب مىى   2791األالىىس عىىار 
ىعمامىىىات الىىىرلل العىىىارا ايع.ىىى   طريقيىىىا  ىىىدر  اىىىىااب اإلعىىى ر علىىىس عرعيىىى  لالايىىىات ااا

عليىو  المىعال  األاب م  لالايات إىعمامات الجماىير معايرا عا،عىا ليىا اىىا مىايطل 
امىازاب ىى ا اإلعجىاه ال،اثىس ىىا المىىيطر   Public Agendaاض  لجند  الجميار 

علىىىس معظىىىىر دراىىىىات عرعيىىىى  األالايىىىىات ىىىىااح األجن،يىىىىة لا العر،يىىىة  ا   ،ينمىىىىا يىىىىرل  
ل  المىىعال األاب مىى     ,Balmas, & Sheafer )1020،المىاسى ا  ىيا ر )

رنىىىا ا،مىىىا يجىىى  العةحيىىىر  يىىىوا  ىىىه  نظريىىىة األجنىىىد   يرحىىىز علىىىس دار اإلعىىى ر  ىىىس إ.،ا
 عرحيز المىعال الثانس يرحز علس  احيةية العةحير يما ل.،رعنا ،و اىااب اإلع ر اا

احثيرا مىا يىرع،ط المىىعال الثىانس ،ىالايىات العناصىر االىىمات  ىس العاطيىة اإلع ميىة 
 ما ،النى،ة للجميارا  لماضاع

ااثي  العىر  منى  لاب دراىىة عر،يىة ا د اظىس المىىعال األاب ،هىعمىار العديىد مى  ال،ى
(  االعىىس 1029( اعىىس لاىىدى دراىىىة  لياىىىمي  لامىىد )2726ل،ىىىيانس  امىىاد  عىىار )

إىعيد ت الععرع علس دار الصاع المصىرية  ىس عرعيى  لالايىات القضىايا الىياىىية 
ينىىاير اع  اعيىىا ،ال ىى،ا  الجىىامعس ى ا ىىد عاصىىلت الدراىىىة إلىىس  12 ىىس مصىىر ،عىىد 



  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
  

951 
 

 

 

ينىاير  12،اطيو   ايىة ،ىي  لجنىد   اىىااب اإلعى ر المقىراح  ،عىد ثىار  اجاد ع  ة ارع
(  االعىىىس  1022الجنىىىد  ال ىىى،ا  ا  ا ىىىس نةىىىس اإلعجىىىاه جىىىاحت دراىىىىة ىايىىىدا عىىىزاز )

ىىعت إلىس الععىرع علىىس دار ماا ى   العااصىب االجعمىاعس   ىىس اضى  لجنىد  ال ىى،ا   
الدراىىات العر،يىة ،المىىعال  ا د زاد إىعمار عدد م  ،العط،ي  علس القضايا الىياىيةا

األاب مىىى  دراىىىىات األجنىىىد  اعناعىىىت مجىىىاالت الماضىىىاعات االقضىىىايا العىىىس رحىىىزت 
علييىىىا دراىىىىات ىىىى ا اإلعجىىىاه ال،اثىىىس ايىىىى رحزعىىىدد مىىى  ال،ىىىااثي  علىىىس دراىىىىة دار 
اىىىااب اإلعىى ر  ىىس عرعيىى  لالايىىات الجمىىاىير ،النىىى،ة للقضىىايا الىياىىىية مثىىب دراىىىة  

ى ،ينمىىا رحىىزت دراىىىات ل.ىىرل علىىس  ضىىايا  المىىرل  منيىىا )الىىىرا  ( 1023الزىرانىىسى )
( اىنىىىىىاد دراىىىىىىات عناالىىىىىت   ضىىىىىايا ل.ىىىىىرل 1002ى مامىىىىىد 1007ى عثمىىىىىا  1022

( ا ضىىىىىىايا  ال اإلاعياجىىىىىىات ال.اصىىىىىىة 1002حاإلصىىىىىى م اإلجعمىىىىىىاعس  )اليمىىىىىىانس ى
( ا ضىىىىىايا الععلىىىىىير ) الاي نىىىىىىسى 1022( ا ضىىىىىايا ال،ياىىىىىة )ىىىىىىىاجسى 1007)مامىىىىىدى 
( (MCcombs & Shaw 1977حى  مى    ىدراحمعا،عىة للدراىىة األالىس (ا 1021

ايىى عىر العرحيىز علىس إنعقىاب عرعيى  Attribute Agenda  مةيىار لجنىد  الصىةات 
لالايات العناصر االىمات م  العاطيىة االع ميىة لماضىاع مىا الىس الجميىار اعىىثير 

يمىا عىرع ،المىىعال  لد علس االىعمار ،الماضاع اعرعي،و ،ي  الماضاعات األ.رل  
اىىا إمعىداد   Second Level of Agenda Settingالثىانس لدراىىات األجنىد 

للمىىىعال األاب اييىىعر ،ىالايىىات العناصىىر االىىىمات  ىىس العاطيىىة اإلع ميىىة لماضىىاع 
ا ا ىد لجريىت العديىد مى  (Littau, & Stewart, 2015) .مىا ،النىى،ة للجميىار 

مىاحس مىاحام،س ال.ىرا  الثىانس مى  ،ينيىا دراىىات الدراىات ااب دراىات المىىعال 
McCombs, (2014) (1022احى لد درىىة لىس ا لىي  رايىسLee, H., &Len-

Ríos,(  ا اي.علىىىىع المىىىىىعال الثىىىىانس عىىىى  المىىىىىعال األاب مىىىى  ايىىىىى عرحيىىىىزه علىىىىس
طىىار الىى ل عىىعر  يىىو عاطيىىة اىىىااب اإلعىى ر للماضىىاع ،اإلضىىا ة إلىىس حيةيىىة عاطيىىة اإل

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22McCombs%2C%20Maxwell%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22McCombs%2C%20Maxwell%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Lee%2C%20Hyunmin%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Lee%2C%20Hyunmin%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Lee%2C%20Hyunmin%22%7C%7Csl~~rl','');
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عىى ر للماضىىاع االجاانىى  العىىس ل،رزعيىىا اعىىىثير  لىىد علىىس عرعيىى  الماضىىاع اىىىااب اال
 ىار  إلىس ل  عىىددا مى  ال،ىااثي   ىد ر،طىىاا ،ىي   اامىة لالايىات الىرلل العىىارا اعجىدر اإل

العىىس عةاىىص عىىىثيرات  Priming ،ىىي  دراىىىات اضىى  األجنىىد  ا،اىىاى األالايىىات  
ار للعىحىىىد مىىى  مىىىدل ،ىىىراز اضىىى  األجنىىىد  علىىىس الىىىرلل العىىىار اعلىىىس إىعمامىىىات الجميىىى

  ضايا معينة ى ادارىا  س ع حيب األراح ا 

( ل  العىىىطير ىىىا إمعىىداد لاضىى  األجنىىد  McCombs, 2014) حمىىا لحىىد مىىاحام،س
( لل اضى  األجنىد  مى  Second-level agenda-settingمىىع.دما مصىطلح )

عةىىىىير  المىىىىعال الثىىىانس ا لىىىد لاصىىىع لثىىىر اإل،ىىىراز لمميىىىزات العاطيىىىة االع ميىىىة  ىىىس
إ.عيىىىىىار مةيىىىىىار لا  حىىىىىر  يىىىىىعر اضىىىىى  يعنس الجميىىىىىار للقصىىىىىص اال.،اريىىىىىةا  العىىىىىىطير 

الماضىىاع  ىىس إطارىىىا مىى  .ىى ب الىىىيا  اإلعصىىالس اجعليىىا  ات ماىىزل ا.اصىىة مىى  
 ،ىىىب اىىىىااب اإلعىىى ر االعىىىاملي  ،يىىىا االجميىىىار ،طريقىىىة عىىىلدل إلىىىس  يىىىر الماضىىىاع لا 

 عةىير ا

لعىىىىس ىىىىىعت إلىىىىس إىعح ىىىىاع العاامىىىىب العىىىىس امىىىى  ،ىىىىي  اإلعجاىىىىىات النظريىىىىة اليامىىىىة اا
 Need forاالااجىة للعاجىوا اح مةيىار عضعع لا عقال عىثيرات اضى  األجنىد  ى جىا

orientation   الىىى ل  يصىىىع  عىىىىثير العاامىىىب النةىىىىية ا الةىىىرا  الةرديىىىة  ،ىىىي  ل ىىىراد
الجميىار االجماعىات المرجعيىة علىس عمليىىة عرعيى  األالايىاتى ايةعىرض ىى ا المةيىىار 

اععاىدد الااجىة ثير اضى  األجنىد  ال يعاقى  ،ىنةس الدرجىة ،النىى،ة لحىب األ ىرادا ل  عى
ى  ىالةرد لى   Uncertaintyاعىدر اليقىي  Relevance األىميىة للعاجىو مى  .ى ب 

يىىىعس للاصىىاب علىىس معلامىىات مىى  اىىىااب اإلعىى ر  إ ا حانىىت القضىىية ليىىىت ليىىا 
مىا  امىىعال عىدر اليقىي ا اىىا صلة  .صيو ،وا ا،العالس عقىب لديىو الااجىة للعاجىوا ل

عىىدر اليقىىي  من.ةضىىة  عىىزداد   ا حانىىت درجىىة ال ىىرط الثىىانس الماىىدد للااجىىة للعاجىىوى إ
الااجة للعاجوا اعندما عحا  القضايا  ات لىمية  .صية عالية اعدر اليقىي  مرعةى ى 
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ىعحا  الااجة إلس رصد لل عاييرات  س علد المىااب لعلسا ا د إىعمىت العديىد مى   
اىىىىىات  الاديثىىىىة   ىىىىس مجىىىىاب ،اىىىىاى األجنىىىىد   ،ع  ىىىىة الااجىىىىة للعحيىىىىع االعاجىىىىو الدر 

 & Camajادراىىة Na Yeon L., (2016)الىياىىس االقراراإلنع.ىا،س منيىا دراىىة 
Lindita, (2014)  ادراىىةValenzuela, Sebastián; Chernov, (2016) 

 ه ا ا ىىىد ااالىىىت ،عىىىض ىىىى(1022ا صىىى،ام جاىىىىر ) (1022زىىىىر  جمعىىىة )ادراىىىىة 
عىىلثر  ىىس عمليىىة اضىى  األجنىىد  امنيىىا الدراىىىات ر،ىىط الااجىىة للعاجىىو ،معايىىرات  رديىىة 

االعةر ىىة ،ىىي  القضىىايا العطةليىىة ا يىىر العطةليىىة اىىىس ط،يعىىة انىىاع القضىىايا المطرااىىة 
   علد العس عق   س معنااب ال.،ر  ال .صية للجميارا

ىىعمرارى علىد  م  ،ي  لحثر اإلعجاىات ال،اثية  سا  دراىات عرعي  األالايات عطارا ااا
المععلقىىة ،،نىىاح األجنىىد  حىاىىد اإلعجاىىىات ال،اثيىىة اليامىىة العىىس  اظيىىت ،هىعمىىار عىىدد 
ح،يىىر مىى  ال،ىىااثي  ىىىااح علىىس مىىىعال الدراىىىات العر،يىىة لا األجن،يىىة اا ىىد  ىىارد  ىىس 

مىىاع اعلمىىاح  ا اإلعجىىاه ال،اثىىس العديىىد مىى  ال،ىىااثي   ىىس ع.صصىىات الىياىىىة ااإلجعىىى
الىىىىىنةس اإلجعمىىىىىاعس اعلمىىىىىاح اإلعصىىىىىاب ى اعليىىىىىو ي اىىىىىظ ععىىىىىدد االنعمىىىىىاحات ال،اثيىىىىىة 
لملىىىىىىس ىىىىى ا اإلعجىىىىاه الىىىى ل يععامىىىىب مىىىى  المىىىىلثرات الثقا يىىىىة ااإلجعماعيىىىىة ااإلداريىىىىة 
االمينيىىىىة المىىىىىلالة عىىىى  ،نىىىىاح لجنىىىىد  اىىىىىااب اإلعىىىى ر ا اىىىىى ا اإلعجىىىىاه ال،اثىىىىس ييىىىىعر  

عىىىس عىىىعاحر  ىىىس عرعيىىى  األاىىىداى االقضىىىايا  ىىىس اىىىىااب ،دراىىىىة العاامىىىب االمعايىىىرات ال
 ىىىىىىه ا حانىىىىىىت دراىىىىىىىات األجنىىىىىىد   ىىىىىىد ،ىىىىىىدلت ،الىىىىىىىلاب مىىىىىى  يضىىىىىى  لجنىىىىىىد   اإلعىىىىىى ر ا
 ىا  دراىىات ،نىاح األجنىد  ااالىت   ?Who sets the public agendaالجميىار

اعجيىت دراىىات ا لقىد sets  the media-agenda?  Whoاالجا،ىة علىس ىىلاب 
راىىىة الحيةيىىة العىىس عاضىى  ،يىىا لجنىىد  اىىىااب االعىى ر ممىىا يعطلىى  ،نىىاح األجنىىد  الىىس د

الععامب م  الملثرات الثقا ية ااالجعماعية ااالداريىة االمينيىة العىس عىى،  اضى  لجنىد  
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لياضىىح العاامىىب المىىلثر   ىىس ،نىىاح لالايىىات اىىىااب  Media-agenda الاىىىيلة 
 االع را اعنقىر دراىات ،ناح األجند  الس ث ى مىعاياتئ

رحىزت  يىو الدراىىات علىس   First Level of agenda buildingئ المسدتل  اسلا
 علس م  يض  لجند  اىااب االع ر؟ ماىس مصادر لجند  اىااب االع را 

رحىزت  يىو الدراىىات   Second  Level of agenda buildingالمىىعال الثىانس
 حيةية العس ععر ،يا اض  لجند  اىااب االع راالعلس  علس 

 نعيجىىىىة  Online agenda-setting األجنىىىىد  اإللحعرانيىىىىة  ئالمسددددتل  الثسلددددب
العطىىارات المعىىىارعة االمععا ،ىىة  ىىس اىىىااب اإلعىى ر الجديىىد  امىى  اىىداى عايىىر ح،يىىر 
 ىىىىس نمىىىىا   اإلعصىىىىاب اط،يعىىىىة الع  ىىىىات اإلجعماعيىىىىة ااألداح االعصىىىىالس للىياىىىىىيي  

مىى  .ىى ب   ن ىىر األ.،ىىار لصىى،ح مىىىع.دمس اىىىااب اإلعصىىاب الاديثىىة  ىىادري  علىىس
المىىىدانات االاىىىىىا،ات ال.اصىىىىة ،يىىىر علىىىىس اىىىىىااب العااصىىىب االجعمىىىىاعيا امىىىى  ىنىىىىا 
إعجيىىىت الدراىىىىات  ىىىس مجىىىاب ،نىىىاح األجنىىىد  الىىىس الععىىىرع علىىىس مىىىدل عىىىىثير اىىىىااب 
اإلع ر الاديثة معمثلىة  ىس  ى،حة اإلنعرنىت علىس ،نىاح لجنىد  اىىااب اإلعى ر العقليديىة 

الجميىىار مىى  ناايىىة ل.ىىرل ا،نىىاح علىىس علىىد الدراىىىات ظيىىر مىى  ناايىىة ا،نىىاح لجنىىد  
ا ىد  ىار عىدد مى  ال،ىااثي  ،عطىاير مةىاىير  اOnline agenda-settingمصطلح  

عععلىى  ،،نىىىاح األجنىىد  اإللحعرانيىىىة لدراىىىة مىىىدل  ىىىدر  الجميىىار علىىىس العىىاثير  ىىىس ،نىىىاح 
عضىىر الاحامىىة االمصىىادر  األجنىىد ا ،هعع،ىىار ل  الجميىىار لاىىد القىىال ال.ارجيىىة العىىس

 اإل.،ارية  ات النةا  اجماعات المصالح ااىااب اإلع ر األ.رل ا 

اععع،ىىر مصىىادر ،نىىىاح لجنىىد  الاىىىيلة اإلع ميىىىة مىى  العاامىىب اليامىىىة العىىس عقىىىع اراح 
 ط،يعة األاىداى االقضىايا العىس عيىعر ،يىا اىىااب اإلعى ر ا امى  ىنىا إعجىو العديىد مى  

مصىىادر األ.،ىىارا ع  ىىة الاىىىااب العقليديىىة ،الاىىىااب الاديثىىة  ال،ىىااثي  لدراىىىة ع  ىىة
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االعىىىىثير المع،ىىىادب ،ىىىي  حىىىب نىىىىاع  ىىىس ،نىىىاح اعرعيىىى  لجنىىىىد  ا .ىىىرى  قىىىد إىعمىىىت ىىىىى ه 
الدراىىىىات ،ىىىالععرع علىىىس حيةيىىىة انعقىىىاب القضىىىايا مىىى  اىىىىيلة أل.ىىىرل ى احيىىىع يععمىىىد 

ديثىىىة  ىىىس طىىىرم الصىىىاةيا  االىياىىىىيا  علىىىس الاىىىىااب الاديثىىىة ى ادار الاىىىىااب الا
،ىىداح رليىىو  ييىىا ا   ةىىس  عااعيىىا الةرصىىة لىىو للنقىىاش االيىىا ااا القضىىايا علىىس الجميىىار ااا

( اىاب دار ماا ى  العااصىب االجعمىاعس  ىس ،نىاح لجنىد  1026دراىة لنديىو القاضىس )
القاار ،االعصاب  ىس الصىاع المصىرية ،النىى،ة لر.،ىار االقضىايا الماليىة ى عاصىلت 

ة إيجا،يىىة ،ىىي  إىعمىىار ماا ىى  العااصىىب اإلجعمىىاعس ،األ.،ىىار إلىىس اجىىاد ع  ىىة ارع،اطيىى
نع،ا  القاار ،االعصاب ليا اظيارىا  س لجند  الصاع    ااالقضايا المالية ااا

العىىس ىىىد ت إلىىس    Ordaz Valer, (2015)امىى  ،ىىي  الدراىىىات األجن،يىىة دراىىىة 
الىياىىية لثنىاح  معر ة دار اىااب اإلعى ر العقليديىة االاديثىة  ىس ،نىاح لجنىد  األاىزا 

ايىىىى عاصىىىىلت  إلىىىىس ل  اإلعىىى ر العقليىىىىدل دعىىىىر  1022اإلنع.ا،ىىىات األىىىىى،انية عىىىىار 
،اضام لجند  األازا  م  . ب إ ععاايات الصاع  عىر  اإلنع.ا،ىات ى  ىس اىي  ل  
المدانات الىياىية نجاىت   ىس إيجىاد اىاارا ماضىاعيا منةعاىا اىاب القضىايا العامىةا  

( ى إىىىىعيد ت دراىىىىة  لجنىىىد  مقىىىاالت الىىىرلل  ىىىس 1026ا ىىىس دراىىىىة لمنىىىس المرا ىىىس )
 1026ماا   الصاع األمريحية ناا المر ىاي  لننع.ا،ىات الرااىىية األمريحيىة عىار 

،ىىالعط،ي  علىىس مىىا عس الاا ىىنط  ،اىىىت االنيايىىارد عىىايمز مىى  .ىى ب عط،يىى  مىىنيس 
 رل المىىىح االمىىنيس المقىىار ى عاصىىلت الدراىىىة إلىىس عايىىز لجنىىد  حىى  المىىا عي  ليىىي

حيلنعىىا  ضىىد دانالىىد عرامىى ا امىى  اإلعجاىىىات الاديثىىة العىىس نالىىت إىعمىىار العديىىد مىى  
ا  Intermedia Agenda Settingال،ىااثي  مىايعرع يعىرع ،اىىر األجنىد  ال،ينيىة 

العديىىىىد مىىىى  ال،ىىىىااثي   ىىىىهعجياا  لدراىىىىىة األجنىىىىدات ال،ينيىىىىة  ا ىىىىد جىىىى   ىىىىى ا اإلعجىىىىاه 
لة علىىىىس لجنىىىد  اىىىىىيلة ل.ىىىىرلا مىىى  ،ىىىىي  ىىىىى ه )المعدا.لىىىة( لمعر ىىىىة عىىىىىثير لجنىىىد  اىىىىىي

 Marquez, Lopez andالريىاس  الدراىات ماعاصلت إليو دراىة مارحيز ا لا،يز

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194065612&amp;eid=2-s2.0-85027047424
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, Arias,  (2017)    اجاد عطا،  ،ي  لجند  الماضاعات العس عىر طرايىا علىس م
اىىىا  عىىايعر للىىرايس األمريحىىس دانالىىد عرامىى  لثنىىاح الاملىىة االنع.ا،يىىة مىى  اىىىا،ات 

ل   Eli and Arne,(2015) اىىا مىا لحىد عليىو   عىايعر لجيىات مليىده لىوا علىس
اىااب مثب اىا،ات المر اي   س  عايعر ا يى،اد عقىار ،ىدار ىىار لثنىاح االنع.ا،ىات  
 س العىثير علىس الىرلل العىار االنىا.،ي  ى حمىا ل  الصىاةيي  يععمىدا  علييىا حمصىدر 

 ا،ية ا،رامجير اآرااير الر.،ار ع  ىلالح المر اي  الن طعير االنع.

ل  ىنىاد  Bethany , Kate and Di ,( 2015 ) حمىا لث،ىت ،اثىانس احىات ا دل 
عىىىدا.ً  ،ىىىي  لجنىىىدات الاىىىىااب الاديثىىىة االعقليديىىىة   ىىىس امىىى ت االنع.ا،ىىىات الرااىىىىية 

 ا  1021األمريحية عار 

 Conway, Kenski and Wang,( 2015الاضىح  حانىاال احنىىحس ااانىس )
عىىايعر علىىس النىىا.،ي  ااىىىااب اإلعىى ر لثنىىاح الامىى ت االنع.ا،يىىة الرااىىىية  ىىس عىىىثير 

الااليات المعاد  احيع ل  مر اس الرااىة إىعةاداا منو  س عقىدير طىرم ماضىاعاعير 
علىىس النىىا.،ي  اد ىى  اىىىااب اإلعىى ر للعرحيىىز علييىىاا اعاصىىب ىىىحجير،ا احىىادلينس ا 

 Skogerbo, Bruns , Quodling and Ingebresen , (2016)انجي،ريىى  
 إلس ل  اىااب االعصاب الاديثة  امت ،دار  عاب  س لثناح  عرات االنع.ا،ات  س حب
م  اىىعراليا االنىرايس االىىايد ى مى  ايىى العرحيىز علىس  ضىايا معينىة لدرد النىا.،ا  
لىميعيا الص،ات  س داار  إىعماماعير ى ا ارحاا  س النقاش االيااحما لحىدت دراىىة 

إلىس ل  صىاع مثىب الاا ىنط  ،اىىت االنيايىارد    .Denham, (2014) ار  لىديني
عىىىايمز  الىىىاس انجلىىىاس عىىىاير عضىىى  لجنىىىد  اىىىىااب ل.ىىىرل حىىىالعليةزيا   ىىىس العديىىىد مىىى  

اال ىىىد ل  المجعمىىى  اإل عراضىىىس لعىىى  دارا ىامىىىا  ىىىس ع ىىىحيب ىىىى ا اإلعجىىىاه  القضىىىاياا 
ر اإللحعرانيىىة اعىثيرىىىىا ال،اثىىس  ىىس دراىىىات األجنىىىد  ايىىى عنىىامس دار اىىىىااب اإلعىى 

 (ا1029) لامد  ارا ى  يري  ماىيى علس لجند  الاىااب العقليدية 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195319082&amp;eid=2-s2.0-85027047424
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ا س دراىة اديثىة   ارنىت ،ىي  عىىثيرات لجنىد  النىى.ة اإللحعرانيىة لصىايةة النيايىارد 
لجند  النى.ة المط،اعة لنةس الصايةة ى اجىداا ل   ىراح النىى.ة المط،اعىة   عايمزم 

يعىىدلا  لجنىىداعير ، ىىحب م.علىىع عىى   ىىراح النىىى.ة اإللحعرانيىىة للصىىايةةى أل  القىىراح 
علىىىس االنعرنىىىت لىىىديير  المزيىىىد مىىى  الىىىىيطر  علىىىس ععرضىىىير لر.،ىىىارى ىىىى ه الىىىىيطر  

يىىة  ضىىايا معينىىة ،المقارنىىة مىى  عمحىىنير مىى  عحىىاي   عصىىارات ارلل م.علةىىة اىىاب لىم
األجنىىد  مىى  دالىىة الىىس ل.ىىرل  ةىىس دراىىىة ا ىىد ي.علىىع عىىىثير  ا ىىراح النىىى.ة المط،اعىىة

لجريىىت  ىىس  انىىا لحىىدت ل   عىىىثير لجنىىد  إاىىدل الاىىىااب علىىس لجنىىد  الاىىىيلة األ.ىىرل 
)األجنىىد  المعدا.لىىة( لىىر ياىىدى ال ،ىىى،  نىىاع الاىىىيلة االع ميىىة ) إعىى ر عقليىىدل لا 

جديد( لا ،ى،  نمط الملحية ) احامس لا .ىاص( اانمىا جىاح عامىب اللاىة ىىا إع ر 
 Sikanku, (2011)   األحثر عىثيرا  س األجنىدات المعدا.لىة ،ىي  الصىاع الاانيىة 

إلىس عىىثير المىدانات  Meraz, (2009 حمىا  ىى  عىدد مى  ال،ىااثي  مثىب ميىراز )
ل المصىادر العىس يىىىعقس اإل.،اريىة علىس لجنىد  اىىااب اإلعى ر ى ايىىى لصى،ات إاىد

منيىىا عىىدد ح،يىىر مىى  الصىىاةيي  األ.،ىىار العىىس ين ىىرانيا ى  مىىا ين ىىره األ ىىراد ،اىىىااب 
العااصىىب االجعمىىاعس يعىىد  ىىس اىىاب عاقيقىىو النع ىىار ام ىىارحة ع،ىىر ىىى ه الاىىىااب لاىىد 
الماضىىىىىىاعات العىىىىىىس عرحىىىىىىز علييىىىىىىا اىىىىىىىااب اإلعىىىىىى ر اععنااليىىىىىىا ،ايىىىىىىى عنعقىىىىىىب ىىىىىىى ه 

ا ىىد إىعمىىت   ااب الاديثىىة إلىىس لجنىىد  الاىىىااب العقليديىىةاالماضىىاعات مىى  لجنىىد  الاىىى
 ،عىىىض الدراىىىىات العر،يىىىة ،دراىىىىة ىىىى ا اإلعجىىىاه ال،اثىىىس  امنيىىىا دراىىىىة ميىىىا  عاىىىس ى 

( العس ىعت  إلىس الععىرع علىس علىس الع  ىات المع،ادلىة ،ىي  لجنىد  حىب مى  1023)
يات .اصىىىىىة ( الجنىىىىىد  الةضىىىىىاا –از،يىىىىىة  –الصىىىىىاع ،ىىىىىا.ع ع عاجياعيىىىىىا )  اميىىىىىة 

 المصرية ،ا.ع ع لنماط ملحيعيا) احامية ا.اصة ( الجند  الصةا ا

ا ىىس ظىىب  عنىىامس إىىىع.دار اىىىااب العااصىىب االجعمىىاعس اعاىىاب ال،ياىىة اإلعصىىالية الىىس 
حىاىد اإلعجاىىات   Agenda Melding،ياة عةاعلية ى ظير مايعرع ،دمس  األجند  
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ل  الجميىىىار يقىىىار ،ىىىدمس ار،ىىىط ال،اثيىىة الجديىىىد  لدراىىىىات األجنىىىد  اىىىىا مةيىىىار يعنىىىس 
األجنىىدات  ىىىس إطىىىار يعةىىى  مىىى   يمىىىو ى ال   لىىد يىىىعر نعيجىىىة إىىىىع.دار عىىىدد ح،يىىىر مىىى  
الجميارلاىااب العااصب اإلجعماعس امصادر إ.،ارية ل.رل إلىعحماب معلاماعو عى  

اى ا الجيد م   ،ىب الجميىار يىىمس ،ىدمس  األاداى ى اإليجاد آراح ععة  م  عا عاعوا
،ينمىىا عضىىى  اىىىااب اإلعىى ر األجنىىىد ى  ىىه  الجميىىار يىىىدمس ىىى ه األجنىىىد   األجنىىد ا إ 

لث،عىت عىدد مى  الدراىىات  ىدر  الاىىااب الاديثىة امنيىا  لععاا   م   يمو اصةاعوى ا ىد
اىااب العااصب االجعماعس علس عرعي  لالايىات  ضىايا مىىع.دمس الاىىيلة اع ىحيليا 

عااو الةرصة لير للنقاش  االعةاعىب ، ىىنياا  ،عىد ل  حانىت نظريىة إلدراحير لط،يععيا ااا
عرعيىىى  األالايىىىات مرع،طىىىة ،عىىىىثير اإلعىىى ر علىىىس الجميىىىار لصىىى،ات ععنىىىااب لجنىىىدات 
المجماعىات اإللحعرانيىىة  الداات العااصىب ،ينيىىا ايىى ع ىىحلت ىى ه المجماعىىات ع،ىىر 
اىااب االعصاب الاديثة لعع ارد  س نةس القير ااالعجاىىات اا راح االمصىالح )لامىد 

 (ا1029ى سارا ى  يري  ماى 

 إلىس Weaver, Wojdynski r, & Shaw, D.,(2010ا ىد لحىد  عىدد مى  ال،ىااثي )  
لنىىو يجىى  دراىىىة نظريىىة عرعيىى  األالايىىات  ىىس ضىىاح مةيىىار دمىىس األجنىىد  مىى  .ىى ب 
ث ثة معايرات لىاىية ىيئ  عاير عملية عحاي  األجند  ى عاير طريقىة عىىثير الاىىيلة 

ا ىس دراىىة لدانالىد  (Yu, et, al., 2006) .ياىدى  ييىا ىى ا العىىثير ى ال،ياىة العىس
لحىىد  ييىىا ل  ىنىىاد ث ثىىة عناصىىر عىىلثر  ىىس عحىىاي  األجنىىد   Shaw, (2017 ىىا )

األ قيىىة ايىىى يىىرع،ط العنصىىر األاب ،اىىىااب االعىى ر مىى  منظىىار ل قىىس لمىىا العنصىىر 
ل .صىىىىية أل ىىىىراد الثىىىىانس يىىىىرع،ط ،اىىىىىااب اإلعىىىى ر مىىىى  منظاررلىىىىىس ال.يىىىىرا ال.،ىىىىر  ا

الجميىىارا اعاجىىد نىىدر   ىىس الدراىىىات العر،يىىة العىىس عناالىىت ىىى ا اإلعجىىاه ى  اىىى  علىىر 
ال،ااىى العاجىد ىىال دراىىة عر،يىة اااىىد  اىىس دراىىة ألامىد ا ىارا  ا ىري  ماىىىس 

الح ىىىع عىىى  حيةيىىىىة ع ىىىحب لالايىىىات الماضىىىاعات االقضىىىىايا (  ىىىىعت  الىىىس 1029)
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صىىىب االجعمىىىاعس االعىىىس يععقىىىدا   ىىىس لىميعيىىىا  المعدا.لىىىة ،ىىىي  مىىىىع.دمس اىىىىااب العاا
ا،ىىىي  حىىىب مىىى  لالايىىىات ماضىىىاعات ا ضىىىايا المىىىىع.دمي  ا .ىىىري  الم ىىىارحي   ىىىس 
مجماعىىات ع،ىىىر ىىىى ه الاىىىااب ى احىىى لد ط،يعىىىة الع  ىىىة ،ينيىىا ا،ىىىي  لالايىىىات  ضىىىايا 

 اىااب اإلع ر العقليديةا 

 Networkعرع ،هىىر ام  ،ي  المعالر األىاىية  س عمردراىات عرعي  األجنىد  مىا
agenda setting y   لا اضى  األجنىد  االلحعرانيىة   ،اعع،ارىىا المىىعال الثالىى

 Pew) مرحىز ل،اىاى ،يىا،ىو م  دراىات األجند  ى  ةىس لاىدى إىىعط ع للىرلل  ىار 
Research Center   علىىس عينىىة محانىىة   1029ل ىىىطس  12-2 ىىس الةعىىر  مىى

% مىىى  األمىىىريحيي  ياصىىىلا  علىىىس 69ل     ىىىردا ى لحىىىدت نعىىىااس اإلىىىىعط ع 2792
معلامىىىاعير مىىى  .ىىى ب  ىىى،حات العااصىىىب اإلجعمىىىاعس اإ  اإلعىىى ر الجديىىىد لدل  إلىىىس 
اىىداى عىىد  ظىىااىر امىى  لىميىىا الم ىىارحة  ىىس اضىى  األجنىىد  ايىىى يىىنجح اإلعىى ر 
الجديد لايانًا  س عىليط الضاح ،حثا ة علس  ضايا مىحات عنيا  ىس اىىااب اإلعى ر 

ممىىا يجعىىب ىىى ه القضىىايا الميمىىة ىاجىىىًا للمجعمىى ى للعةحيىىر  ييىىا امنا  ىىعيا العقليديىىةى 
ى س) لامىىىد  ىىىارا ى  ىىىيري  ماىىىىامعالجعيىىىا اظيىىىار إعىىى ر الجميىىىار إلىىىس الجميىىىار

لقىىد عايىىرت النظىىر  إلىىس عمليىىة عحىىاي  األجنىىد  ى حمىىا عايىىرت الطريقىىة العىىس  (ا1029
العىس ععحىا   ييىا األجنىد ا ايىى علثر ،يا الاىىيلة علىس عمليىة عحىاي  األجنىد  اال،ياىة 

إ.علةىىت ىىى ه ال،ياىىة مىى  عمليىىة  اعصىىاب عىىعر  ىىس اعجىىاه اااىىد إلىىس ،ياىىة عةاعليىىةى امىى  
عمليىىىة اعصىىىاب ي.علىىىىع  ييىىىا القىىىاار ،االعصىىىىاب عىىى  الجميىىىار المىىىىىعق،ب إلىىىس عمليىىىىة 

اظىااةير ايصى،ح  ييىا الجميىار  اعصاب يمح  ل  يع،ادب م  . ليا األطراع لداارىىر
ا ممىىا لدل لظيىىار Guo, &McCombs,  ( 2011عىىااًل للاىىىيلة ) مىىىع.دمًا  

اىىىىااب مةيىىىار األجنىىىد  العحىىىىية االعىىىس ععنىىىس انعقىىىاب األجنىىىد  مىىى  الىىىرلل العىىىار الىىىس 
اإلعىى ر ى ايىىى علعىى  الاىىىااب  الجديىىد  دارًا مزداجىىًا  ىىس العىىىثير علىىس لجنىىد  اىىىااب 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcc4.12124/full#jcc412124-bib-0036
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 ,Groshek & Groshek اإلع ر ا،ناحىا اح لد  س العىثير علس لجنىد  الجميىار
(2010) Sayre, Bode, Shah, Wilcox & Shah ,(2010)ا 

اب معىس احيىع يقى  طرم ال،ااثا  ىىلاال اى س عصر ما،عد اإلعصاب الجماىيرل ى ا 
عىثير اض  األجند   ىس عصىر  ى،حات العااصىب اإلجعمىاعسار ر ىى ا العاييىر الح،يىر 
إال ل  اىىىىااب اإلعىىى ر العقليديىىىة لىىىر عةقىىىد دارىىىىا  ىىىس ىىىى ا العصىىىر الىىى ل عحىىىاثرت  يىىىو 
اىىااب االعصىىاب اان ىىطرت  يىو  طاعىىات الجمىىاىير إلىىس لجىزاح صىىاير ى   زلنىىا نىى حر 

رلل العىار العىالمس ، ىى  العديىد مى  القضىايا العالميىة مثىب نجاايا  س اضى  لجنىد  الى
ىىيد     ( ضىية اإلرىىا  اعايىر المنىاأل  األمىر الى ل يلحىد ،قىاح الىدار االعىىثير القىدير

   ا )1020،.يت ى 

 ىىس ظىىب ىىى ه ال،ياىىة اإللحعرانيىىة الجديىىد   ىىار مىىاحام،س ا ىىا ،عحىىاي  مجماعىىة ،اثيىىة مىى   
مراجعىىىة اعاىىىىي  المةىىىاىير األىاىىىىية ال.اصىىىة ،نظريىىىة عرعيىىى  األالايىىىات امااالىىىة لجىىىب  

ىعح ىىاع مجىىاالت ،اثيىىة جديىىد   لىىد  ىىاماا ،هىىىع.دار ثىى ى مىىدا.ب ا ا،نىىاح علىىس إرعيىىاد ااا
ى  Agenda-Cutting طى  األجنىد   Agenda setting،اثيىة اىىس ئ اضى  األجنىد 

اييىعر  Agenda Sufing   .(Whyte, Christopher E., 2016)عصىةح األجنىد   
المد.ب األاب ،اع  ة ،ىي  ،ىراز  ضىية مىا ا،ىي  المىدل الى ل يععقىد  يىو الجميىار ،ىىميىة 

ى يرحىىىز علىىىس ل   Agenda-cuttingىىىى ه القضىىىيةا لمىىىا المىىىد.ب الثىىىانس  طىىى  األجنىىىد 
الجميىار اييىعر ،ى،عض القضىايا ا ىد اليىدرد اجادىىاى اعىس عضىعيا اىىااب اإلعى ر علىس 

،رازىىىا مثىىب  ضىىايا اإليىىدز االم ريىىا ا امىىا المىىد.ب الثالىىى لجنىىدعيا ا   Agenda sufingاا
 يرحىىىىز علىىىىس إع،ىىىىاع اىىىىىااب اإلعىىىى ر لماجىىىىو اإلىعمامىىىىات العىىىىس عضىىىىعيا اىىىىىااب األعىىىى ر 
األ.رل ال،ارز ا ايى ل    لد يىاعد  س العن،ىل ،القصىص العىس يمحى  ل  عاطييىا اىىااب 

امىى  ىنىىا  ىىه  ىىى ا العصىىار يىىىعس للم امىىة ،ىىي   اإلعىى ر اال.ىىرل اعلىىد العىىس عىىىعليمياا
ما،ي  القصص الصاةية االاىيلة اإلع ميىة االا ىت المناىى  لن ىرىاا االةحىر  المطرااىو 
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ىنىىا ىىىس دراىىىة الاا ىى  حمىىا ىىىا ى االاا ىى  حمىىا عطراىىو اىىىااب اإلعىى ر مىى  .ىى ب ) اضىى  
ر )  طىى  األجنىىد ( األجند اعصىىةح اعىىزلس األجنىىد ( االاا ىى  الىى ل الععرضىىو اىىىااب اإلعىى 

    (Shafi, A., 2017) .اعىثير حب  لد علس عصارات الجميار للاا  

العنىىاع  ىىس االعجاىىىات ال،اثيىىة  ياضىىح  مىىدل الثىىراح الىىدل ععميىىز ،ىىو النظريىىةى   إ    
امىى  الميىىر اإل ىىار  الىىس ل  اإلعجاىىىات الاديثىىة  ىىس دراىىىات عرعيىى  األالايىىات العقلىىب 

لا علاييىىا ى علىىس العحىىس مىى  دلىىد مىىازاب اإلعجىىاه األاب  مىى  لىميىىة اإلعجاىىىات األ ىىدر
ىىىا األحثىىىر ىىىيطر  علىىىس معظىىر الدراىىىىات اعىىس األ  ا ىىىس م.علىىع داب العىىىالر ى إ  
اداثة االعجاه ال،اثس ال يقلب م   يمىة اإلعجىاه األ ىدر ى حمىا انىو اليعنىس لنىو األ ضىب 

 ىىدر االعجىىاه ال،اثىىس ممىىا ىىى،قو لا ل  ااعياجنىىا اليىىو ،درجىىة لح،ىىر ممىىا ىىى،قوا حمىىا ل  
اليعنىىىىس لننىىىىا  ىىىىد اصىىىىلنا الىىىىس الاقيقىىىىة العلميىىىىة ، ىىىىانوا  ىىىىالعلار االجعماعيىىىىة الععىىىىرع 
الاقىىاا  المطلقىىةا حمىىا ل  ع ىىع  المعايىىرات اعايىىر ال،ياىىة االع ميىىة اظيىىار اىىىااب 
العااصىىىب االجعمىىىاعس ،االضىىىا ة الىىىس ععىىىدد المعايىىىرات  ىىىس ظىىىب ،ياىىىة اع ميىىىة معايىىىر  

ااجة الىس ال،اىى ااعىاد  ال،اىى ، ىحب مىىعمرا اىنىاد اعجىاه مى  اجديد  يجعلنا  س 
ال،ااثي  يرل ل  االعجاىات العديد   الىا،قة  يعي،يا عدر اجىاد اطىار علمىس معحامىب 
يجم  اينى  ،ينيا ام  ىنا عظير الااجة الماىة الىس ضىرار  اجىاد عصىار منيجىس 

 رعىس لاضى  األجنىد   معحامب م   ،ب ال،ااثي   يعال  علس ىل،يات دراىة حب نظار
 ا(1022،ىيانس إ،راىير اماد ى ) علس اد 

 اإلت سهس  الموه ال الل اثل فى وظرال لض  اس و ل:

لثار ال،ااثا  العديد م  اإل حاليات المنيجيىة   ىس إطىار ال،اىاى الاديثىة  ىس اضى  
 األجند  علس لىاس ل  اإلعجاىات الاديثة لر علعزر حثيىرا ،العصىار المنيجىس األصىلس
حمىىىىا طراىىىىو ملىىىىىىا النظريىىىىةا مىىىى  ،ىىىىي  ىىىىى ه القضىىىىايا إىىىىىعط عات الىىىىرلل اعاليىىىىب 
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المضما  ى  مىا زالىت ال،اىاى عىىع.در عاليىب المضىما  لاال ثىر إجىراح ،اىى ميىدانس 
للعىحىىد مىى  رليىىة الجميىىار للقضىىايا الميمىىة ى ،اإلضىىا ة إلىىس ل  الدراىىىات اعىىس األ  

لقضىىايا  ىىس اىىىااب اإلعىى ر احىى لد ىىىااح األجن،يىىة لا العر،يىىة ععنىىااب مجماعىىة مىى  ا
ىىع.دار معامىب  مجماعة م  القضايا لدل الجماىير ثر  ياىىيا ،األىىلا  العجميعىس ااا
اىىي،رما ا لمعر ىة مىدل اإلرع،ىىاط ،ىي  األجنىديعي ا ا ىد انعقىىد العديىد مى  ال،ىااثي  ىىى ه 

  (Donald, Shaw, 2017 )الطريقة ،آعع،ارىا العظير الع  ة الى،،ية

ىىىىىلاب المطىىىىرامى لييمىىىىا يىىىىىعس لاال اىىىىىااب اإلعىىىى ر ىىىىىس العىىىىس عىىىىلثر  ىىىىس امىىىىازاب ال 
الجميىىارى لر الجميىىار ىىىا الىى ل يىىلثر  ىىس عاطيىىة الىىرلل العىىارا اإل ىىحالية الثانيىىة ىىىس 
 ضية اىا  الةار  الزمنسى االمععلقة ،الا ت الزمنىس األمثىب الى ل ين،اىس ل  عاطىس 

ى ايىى اىددت ال،اىاى  ىاار   يو  ضية ما  ،ب ل  عص،ح  ات لىميىة لىدل الجميىار
عع،ىىرت لنىىو حلمىىا زاد الا ىىت حلمىىا زاد عىىىثير الاىىىيلة  زمنيىىة م.علةىىة لقضىىايا م.علةىىة ىااا
علس لجند  الجميارا اإل حالية الثالثة اىس عععل  ،قضىية  يىاس ،ىراز ىىمة لا صىةة 
معينةا ايى ااالت ،عىض الدراىىات الاديثىة عاييىر طريقىة القيىاس ،الىىلاب عى  لىىر 

لىميىىة ى ىىىااح عىىر   اىىىا الجميىىار مناىىى،ة لىىوا لحنيىىا لىىر ععاصىىب لةىىاار   اتم ىىحلة ير 
 لىىىد ،هىىىىع.ار الطريقىىىة العقليديىىىة ى لا عىىى  طريىىى  األىىىىالة المةعااىىىة ى لا عىىى  طريىىى  

 إ.عيار لىر  ضايا م  ،ي   اامةا

نقىىىاط لعاديىىىد لىىىىر  2ا ىىىد اىىىااب آ.ىىىرا  اضىىى  لىىىىالة ،هىىىىع.دار مقيىىىاس محىىىا  مىىى   
 Bipolar Semanticإىىع.در مقيىاس داللىس ثنىااس القطى   ضىية ى االى،عض ا .ىر

حمىىا ىىىا المعمىىاب ،ىىو  ىىس الدراىىىات العجري،ىىة ى ا،عضىىيا إعع،ىىر ل  عىىدر اإلجا،ىىة ىىىا 
ي   مل ىىىر علىىىس ،ىىىراز الماضىىىاع لا القضىىىية المثىىىار ا النىىىو حلمىىىا زاد عىىىدد األ ىىىراد الىىى

  األجنىىد   إ  مىىىعق،ب دراىىىات اضىى الياملىىا  رليىىا عجىىاه  ضىىية مىىا حلمىىا زاد ،رازىىىاا
حما يرل ملىىا النظرية يعا ع علس ،راعة ال،ىااثي   ىس عىدر اال عصىار علىس دراىىة 
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حب نظىار  رعىس لاضى  األجنىد  علىس اىد ى اال،اىى  ىس عصىار منيجىس حلىس يةاىص 
العةاعب االديناميحية االعىثير المع،ادب ،ي  اإلع ر االرلل العار االىياىة  ىس إطىار مىا 

ا  مىىى  الضىىىرارل دراىىىة لحثىىىر مىىى  محىىىا  مىىى  محانىىىات يىىىمس ،مىىىنيس عاليىىىب الىىىنظر 
المجعم  ،اعع،ار ل   لىد يمثىب مطل،ىا ايايىا لنضىس ال،اىى العلمىس  ىس النظريىةى حمىا 

 ل  دراىة حب محا  م  ى ه المحانات علس اد  ىياحر عليو ،العجز االقصارا

 ال راسل الممال

    7002-7002الفترل من أل   لل: تطلر ع    راسس  اس و ل فى
 (1شكل )

      

 

 

 

 

 

 

 

 مىى  .ىى ب مىىىح العىىراى العلمىىس األجن،ىىس االعر،ىىس المعىىام  ىىس دراىىىات اضىى  األجنىىد 
دراىىىة لجن،يىىة(  .ىى ب الع ىىر ىىىناات األ.يىىر   92الىىس  دراىىىة عر،يىىة ،االضىىا ة 35)
(ا  قىىىد لظيىىىرت القىىىراح  العاليليىىىة االنقديىىىة لرد،يىىىات العلميىىىة ل  عىىىدد 1029-1029)

الدراىىىات ال،اثيىىة المععلقىىة ،نظريىىة عرعيىى  األالايىىات يعزايىىد ،مىىرار الا ىىت ىىىااح عر،يىىا 
( عزايىد عىدد 2ل ىحب ر ىر )لا لجن،يا ا   يما يععل  للدراىات األجن،ية حما يعضح مى  ا
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ى لمىىا الدراىىىات  1026% عىىار 10ليصىىب الىىس  1009%  ىىس عىىار 2الدراىىىات مىى  
ليصىىب  1022%  إرعةى   ىىس عىار 9ا2ىىىس    1009العر،يىةى حانىىت النىى،ة  ىىس عىار 

% ى االم اىىظ ل  نىىى،ة العطىىار  ىىس عىىدد الدراىىىات العر،يىىة لىىيس ،ىىىنةس 2ا29الىىس 
ا ىد يعىاد  لىد إلىس ل   الدراىىات األجن،يىة  ىملت الزياد   س عىدد الدراىىات األجن،يىة 

جارا يىىىىىىىا معظىىىىىىىر داب العىىىىىىىالر  قىىىىىىىد مثىىىىىىىب   ىىىىىىىماب لمريحىىىىىىىاى لىىىىىىىىياى لارا،ىىىىىىىا المريحىىىىىىىا 
اععةىى  ىىى ه النعيجىىة مىى  ماعاصىىلت الييىىا دراىىىات حىىب مىى   ا،ريىىب ايمىىا    ال عينيىىةا

 (Gabriel Weimann, et al., 2017 & Kim, et al., 2017)احير اآ.ىرا ى 
حىدت عنىامس عىدد دراىىات عرعيى  األالايىات علىس مىىعال العىالر لع ىمب معظىر االعس ل

 اإلعجاىات ال،اثيةا

 .7002-7002ثسواس: هة الت سهس  الوظرال فى  راسس  اس و ل فى الفترل من 

،النىىى،ة ألىىىر اإلعجاىىىات النظريىىة الىىىااد   ىىس ،اىىاى األجنىىد  ىىىااح عر،يىىا لا لجن،يىىاا 
ألجنىد  ع،ىر .مىىة عقىاد عناعىت اعطىارت اعىس اصىلت لحدت النعىااس  ل  دراىىات ا

( حىىا  ل،رزىىىا دراىىىات (Kim, et al., 2017إلىىس اىىاالس ثمانيىىة إعجاىىىات ،اثيىىة 
المىىىىعال األاب ىىىىااح  ىىىس الدراىىىىات العر،يىىىة لااألجن،يىىىةا ،النىىىى،ة للدراىىىىات األجن،يىىىة 

ة % ى ثىىىىر  دراىىىىىات األجنىىىىد  ال،ينيىىىى 6ا16ىىىىىيطرت دراىىىىىات المىىىىىعال األاب ،نىىىىى،ة 
% ى  6ا22%  ا ىىىس العرعيىىى  الثالىىىى  ،نىىىاح األجنىىىد  ،نىىىى،ة 6ا22)المعدا.لىىىة( ،نىىىى،ة 

نةىىىس الاىىىاب ،النىىىى،ة للدراىىىىات العر،يىىىة جىىىاحت دراىىىىات المىىىىعال األاب  ىىىس العرعيىىى  
%  اععةىى  ىىى ه النعيجىىة 10%  يليىىو دراىىىات ،نىىاح األجنىىد  ،نىىى،ة 1ا32األاب ،نىىى،ة 

لحىىدت لنىىو ،ىىىالر ر مىى  ىىىيطر  دراىىىىات ى العىىىس  1029مىى  دراىىىة حىىىير ال.ىىرا  عىىار 
المىعال األاب اعس اال  علس  ال،ية دراىىات عرعيى  األالايىات الىس لنيىا ل.ى ت  ىس 
العنىىا ص  ىىس الىىىناات األ.يىىر  ى  ةىىس  عىىر  الىىى،عينات رحىىزت معظىىر الدراىىىات علىىىس 
المىىىىىعال األاب االثىىىىانس االااجىىىىة للعاجىىىىو ى لمىىىىا  عىىىىر  الثمانينىىىىات  قىىىىد رحىىىىزت  ال،يىىىىة 
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ى ااألجنىىىىىىد  ال،ينيىىىىىىة Policy agendaاىىىىىىىات علىىىىىىس ،نىىىىىىاح لجنىىىىىىد  الىياىىىىىىىة الدر 
Intermedia agenda setting   ى امى  عايىر ال،ياىة االعصىالية اظيىار اىىىااب

 Network Agenda settingالعااصب األجعماعس ظيرت دراىات المىعال الثالى
(third-level) ت ،اثيىة  لىر م  دراىات األجند ا ام  الم اىظ لنىو  عاجىد إ عجاىىا

الىىر يعثىىر   Agenda meldingععنااليىىا الدراىىىات العر،يىىة مثىىب األجنىىد  األ قيىىة 
 ا1029ال،ااى ىال علس دراىة اااد    س عار 

 
 

 

 

 

 

 

 (2شكم )

.أهم القضايا والموضوعاث األكثر دراست فى بحوث األجندة: ثالثا  

حُأنخٓا دراساث األجُدة ، أكدث  فيًا يخعهق بأْى انقضايا ٔانًٕضٕعاث انخى

انُخائج  أٌ كال يٍ  انقضايا انًخُٕعت ٔانقضايا انسياسيت كاَج  أكثز انقضايا 

. 2002ٔحخى  2002انخى ركزث عهيٓا دراساث األجُدة فى انفخزة يٍ 

بانُسبت  نهدراساث األجُبيت جاءث انقضايا انًخُٕعت فى انخزحيب األٔل بُسبت  

% . َفس انُخيجت بانُسبت 26.6ا انسياسيت بُسبت  %  يهيٓا انقضاي22
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% 42.5نهدراساث انعزبيت فقد إحخهج  انقضايا انًخُٕعت انخزحيب األٔل بُسبت 

حخفق ْذِ انُخيجت يع ياحٕصهج انيّ دراست %. 20ثى انقضايا انسياسيت بُسبت 

.2002كيى ٔأخزٌٔ عاو   

 

 

 

 

 

 

 (3شكم )

 رمد  ع اهس  راسس  ترتا  اسلللاس : رابعس:  هة اللسسجا العالمال التى

 يمىىا يععلىى  ،ىىىىر الاىىىااب االع ميىىة العىىس رحىىزت علييىىا ،اىىاى األجنىىد  ع،ىىر .مىىىة 
عقىىىادا لحىىىدت النعىىىااس  ل  الصىىىاع يلييىىىاالعليةزيا  ثىىىر اىىىىااب العااصىىىب االجعمىىىاعس   

ت حىىىىاناا لحثرالاىىىىىااب االعصىىىىالية الىىىىس عناالعيىىىىا دراىىىىىات األجنىىىىد  ا  ،النىىىىى،ة للدراىىىىىا
% يلييىىىا اىىىىااب العااصىىىب 31األجن،يىىةى جىىىاحت  الصىىىاع  ىىىس العرعيىى  األاب ،نىىىى،ة 

%ا  لماالدراىىىات  العر،يىىة 3ا12%  ثىىر العليةزيىىا  ،نىىى،ة  6ا11اإلجعمىىاعس ،نىىى،ة 
%  9ا12% يلييىىا العليةزيىىا  ،نىىى،ة 1ا32جىىاحت الصىىاع  ىىس العرعيىى  األاب ،نىىى،ة 
حثىىىر مىىى  اىىىىيلة )ل.ىىىرل( ،نىىىى،ة %  ال2ا29ثىىىر اىىىىااب العااصىىىب االجعمىىىاعس ،نىىىى،ة 

%ا ا ى ه النعيجة علحد ل  الصاع الح،رل مازالىت عمىارس دارا ح،يىرا  ىس اضى  10
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األجنىىىد  ى ،ىىىالر ر مىىى  عراجىىى  مقراايعيىىىا ى  مازالىىىت اىىىىااب اإلعىىى ر العقليديىىىة  عىىىزاد 
 الجميار ،المعلامات العس يىع.دمانيا  س النقا ات اإللحعرانيةا

 (4شكم )

 

 

 

 

 
 

 

 

ستى امس فى بللب اس و ل.  ىسمسس:  هة  الموسهج لاس لا  اسمثرا 

ىىىع.داما   ىىس ،اىىاى األجنىىد ا لحىىدت  ،النىىى،ة ألىىىر  المنىىاىس ااألداات ال،اثيىىة األحثراا
النعىىااس ل   مىىنيس المىىىح اعاليىىب المضىىما  ىىىااح  ىىس الدراىىىات العر،يىىة لا األجن،يىىة 

اىىىىع.دمت  ىىس  ال،يىىىة دراىىىات األجنىىىد   حىىاناا  لحثىىىر المنىىاىس ااألداات ال،اثيىىىة العىىس
علس مىدار .مىىة عقىاد ا  قىد اىىع.در عاليىب المضىما   ىس الدراىىات العر،يىة ،نىى،ة 

% ا ا ىىىد 21%  ا ىىىس الدراىىىىات األجن،يىىىة ،نىىىى،ة  لثحثىىىر مىىى  79اصىىىلت لحثىىىر مىىى  
لحىىىدت النعىىىااس  ل  الدراىىىىات األجن،يىىىة عةا ىىىت علىىىس الدراىىىىات العر،يىىىة   ىىىس عاظيةيىىىا 

األداات ال،اثيىىة الحيةيىىة  مثىىب المقىىا، ت المععمقىىة امنا  ىىات المجماعىىات للعديىىد مىى  
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المرحىىز  ادراىىىات الاالىىة ى ممىىا محىى  الدراىىىات األجن،يىىة مىى  إضىىا ة  ال،عىىد العةىىىيرل 
االرليىىىة ال اعيىىىة االمجعمعيىىىة للنعىىىااس اعحىىىس الدراىىىىات العر،يىىىة العىىىس إععمىىىدت ، ىىىحب 

عىىىدد ماىىداد منيىىا علىىس األىىىىلا  لىاىىىس علىىس األىىىلا  الحمىىىس ى  ىىس اىىي  اععمىىد 
الحيةسا اى ا يةىر  يا   ال،عد العةىىيرل عى   العديىد مى  الدراىىات العر،يىة اعا ةيىا 
 قىىىىىط  عنىىىىىد مرالىىىىىة الاصىىىىىعا  مازالىىىىىت اىىىىىىعمارات االىعقصىىىىىاح مىىىىى  لحثىىىىىر األداات 

 إىع.داما  س ال،ااى العر،ية ا 
 

 

 

 

 

 

 

(5شكم)   

 بللب اس و ل؟ مسهى الوظراس  اسىر  المستى مل فى سس سس:

 ىس دراىىات األجنىد ى لحىدت النعىااس ،النى،ة ألىىر النظريىات العىس اىىع.دميا ال،ىااثا  
ل  لحثىىر النظريىىات حانىىت ىىىس نظريىىة األطىىر اإلع ميىىة  يلييىىا نظريىىة اىىارس ال،اا،ىىةا 
العىىب ىىى ه النعيجىىة ععةىى  مىى  ما ىىى  إليىىو ملىىىس النظريىىة مىىاحام،س ل  العىىىطير ىىىا 

إ.عيار مةيار لا  حىر  يىعر اضى  الماضىاع  ىس يعنس  ا  العىطيرإمعداد لاض  األجند 
إطارىىىىا مىىى  .ىىى ب الىىىىيا  االعصىىىالس اجعليىىىا  ات ماىىىزل ا.اصىىىة مىىى   ،ىىىب اىىىىااب 

 هااإلع ر االعاملي  ،يا االجميار ،طريقة علدل إلس  ير الماضاع لا عةىير 



  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
  

916 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 شكم رقى )6(

اإلت سهس  الل اثل فدى  راسدس  اس ود ل عدن  م دل ىال دس  عسمدل تمش  مرا عل 
 من  همهس:

عنىىامس دراىىىات عرعيىى  األالايىىات  علىىس مىىىعال العىىالر ، ىىحب مطىىردى   النظريىىة   .0
ععىىد األحثىىر ثىىراحا مىى  ايىىى عىىدد الدراىىىات ااأل،اىىاى العىىس لنجىىزت احىى لد عىىدد 

اإلعجاىىىىات النظريىىىة يصىىىاا   لىىىد نمىىىا اعنىىىاع  ىىىس  ىال،لىىىدا  العىىىس ط،قىىىت  ييىىىا
 االمناىس ال،اثية المىع.دمةا 

جىاحت  دراىىات المىىىعال األاب   ىس العرعيىى  األاب مى  ،ىىي  جميى  اإلعجاىىىات  .2
ال،اثيىىة  المععىىدد  للنظريىىة اىىىا مىىايعنس ل  دراىىىات ا ألجنىىد  العقليديىىة  مازالىىت 

 ىس األ ال اعس ا  ا
لية العىىس رحىىزت علييىىا مازالىىت  الصىىاع االعليةزيىىا  ىىىس لحثىىر الاىىىااب اإلعصىىا .3

 دراىات األجند ا
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ىىع.دار  .4 إىعمار الدراىات األالس ،عاليب الماعىال اعرحيزىىا علىس مىنيس المىىح ااا
اإلىعقصاحات ادراىات الاالىة   ىس  عىر  زمنيىة اااىد ى علىس الىر ر مى  دراىىعيا 

 الماضاعات م.علةة ااىااب  إعصالية معناعة
عاىىىى  آ ىىىا  دراىىىىات األجنىىىد ى اثراايىىىا ازيىىىاد  نضىىىجيا  ىىىس الدراىىىىات األجن،يىىىة  .5

 ىاعناع المعنيي  ،يا م  ال،ااثي  ام  ع.صصات م.علةة  ا
،ىىىالر ر مىىى  العقىىىار  الملاىىىاظ ،ىىىي  ،ىىىااثس دراىىىىات األجنىىىد    ىىىس المجعمعىىىات  .6

ىىعاداى  ى،حات عااصىب ععنىس  الار،ية ازياد  ااالت ادرجات الععاا  ،يىنيرى ااا
دراىىىىىىة  ضىىىىىايا ،اثيىىىىىة م ىىىىىعرحة مىىىىى  رلل  ثقا يىىىىىة اىياىىىىىىية م.علةىىىىىةى إال ل  ،

ال.ريطة ال،اثية  س مجاب دراىات األجند  ،ىي  ال،ىااثي  العىر  مازالىت م،عثىر  
 امجزل  ى اعس علس مىعال الدالة الاااد  ا 

لع،ت عحنالاجا اإلعصاب الاديثىة ااإلنعرنىت دارا ح،يىرا  ىس ثىراح دراىىات األجنىد   .2
عد علىىىس إىىىىعاداى إعجاىىىىات ،اثيىىىة جديىىىد  علىىىس مىىىىعال العىىىالر مثىىىب ممىىىا ىىىىا

ادراىىىىات دمىىىس  Network Agenda-Setting دراىىىىات المىىىىعال الثالىىىى
 اAgenda- Meldingاألجند  

 حب إنعقاب ،عض الاىااب اإلع ميىة العقليديىة الىس ال،ياىة اإللحعرانيىة عاىاال ح،يىرا  ىس   .2
ى طىىرم ماضىاعات ،اثيىىة جديىد  لىىر عحىى  إىعمامىات دراىىىات األجنىد  ى ىىىااح مى  ايىى

مطرا ة م   ،ب ى لا م  ايىى اإلىعمىار ،منا  ىة دار الاىىااب الجديىد  العىس طراعيىا 
ى ه ال،ياة   س ع حيب لجند  الجميىارى الاجىو ال ى،و ااإل.ىع ع ،ىي  الاىىااب العقليديىة 

 ااإللحعرانية ى اعىثير ى ه الاىااب علس عملية اض  األجند  ا
العىىىىزاب دراىىىىىات األجنىىىىد  عىعح ىىىىع الجديىىىىد مىىىى  اإلعجاىىىىىات ال،اثيىىىىة االمىىىىدا.ب    .9

 Agenda-Surfing طىى  األجنىىد  ى   Agenda-Cuttingالنظريىىة الجديىىد  مثىىب
 عصةح ) عزلس األجند (ا

ل لىى  الدراىىىات العر،يىىة  ىىس مجىىاب دراىىىات األجنىىد  إ عقىىدت ال،عىىد العةىىىيرل    .00
ع.دار الجاانىى  المنيجيىىة العقليديىىة اعا ةىىت عنىىد مرالىىة الاصىىع ا لىىد ،ىىى،  إىىى
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ااألداات ال،اثيىىىىىىة المععىىىىىىارع علييىىىىىىا مثىىىىىىب إىىىىىىىع.دار مىىىىىىنيس  المىىىىىىىح اعاليىىىىىىب 
المضىىىىما  ى دا  إىىىىىع.دار منىىىىاىس ،اثيىىىىة ل.ىىىىرل إال   ىىىىس عىىىىدد ماىىىىداد مىىىى  
الدراىىىىات ) مىىىنيس الدراىىىىات المقارنىىىة ا المىىىنيس العىىىاري.س(ا  ىىىس اىىىي   رحىىىزت 

راىىات الممعىد  االمقارنىو اع،ىر  عىرات زمنيىة  ال،ية الدراىىات األجن،يىة  علىس الد
ىع.دار المنيس العجري،س ى ،االضا ة الىس مىنيس المىىح ،العينىة ، ىقية  مع،اعد  ااا

 الاصةس االعاليلسا 
لىىر عىىى  حثيىىر مىى  ال،اىىاى العر،يىىة  ىىس مجىىاب دراىىىات األجنىىد  الىىس  مااح،ىىة ا   .00

الىر ر مى  ععىددىا عط،ي   االعجاىات النظرية المعاصر  لدراىات األجند   علس 
 ايى ا ةت معظميا عند المىعال األاب م  دراىات األجند  ا

علس الر ر م  ل  ،ناح األجند  يمثب لاىد العطىاارات النظريىة لدراىىات األجنىد    .02
الىىس ل  الحثيىىر مىى  الدراىىىات العر،يىىة لطلقىىت علييىىا نظريىىة ،نىىاح األجنىىد  عحىىس 

النظرية العس عمثب عطار نظريىة  الدراىات األجن،ية العس ععع،رىا لاد االعجاىات
 ،ااى األالاياتا

 ال،يىىة الدراىىىات العر،يىىة  إ عقىىدت الىىس العمىىب الجمىىاعس  لا ال،اىىاى ال،ينيىىة ا   .03
عحس الدراىات الار،ية العس عميزت ،الةر  ال،اثيىة الم.علةىة ا مى  ع.صصىات 

 علمية مععدد  ا 
مثىىىب انعحاىىىىا  ال،يىىىة ال،اىىىاى العر،يىىىة  ىىىس مجىىىاب دراىىىىات عرعيىىى  األالايىىىات ع .04

لل،ااى المن ار   س الداريات األجن،ية ، حب لا ،ى.رى اال عع،ر عى  إعجاىىات 
 ،اثية لا عنظيرية مىعقلة يمح  رصدىا اعع،  عطارىاا

معظىىىر الدراىىىىات األجن،يىىىة ى اا  لىىىر يحىىى  جميعيىىىا ى عقىىىيس العىىىاثير مىىى  .ىىى ب   .05
الىة للاصىاب إلىس الدراىات العجري،ية لا الدراىات الممعد  ع،ر  عرات زمنيىة مط

المعايىىرات العىىس عىىى،  العىثيرىاىىى ا ،عحىىس ل لىى  الدراىىىات العر،يىىة العىىس عقىىيس 
 العىثيرات م  . ب اىعمارات اىعقصاح ااجراح مقا، ت مععمقةا

ل ل  الدراىات األجن،ية  ىس دراىىات األجنىد  إععمىدت علىس جمى  ال،يانىات مى   .06
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ا مىىىايعنس إ.عيىىىار العينىىىة العينىىىة علىىىس مىىىرالعي  ا ىىىس  عىىىرات زمنيىىىة مع،اعىىىد  اىىىى
المناىىى،ة للدراىىىة ممىىا يىىىاعد  ىىس اىىاالت حثيىىر  علىىس معر ىىة الع  ىىة الىىى،،ية ى 
عحس الدراىات العر،ية العس عقار ،جم  ال،يانات مر  اااد  اىا مىاال يىىير  ىس 

 عاديد العىثير االمعايرات المى،،ة لوا 
 ت لر لرؤال ل ت سهس  المستقب ال ل راسس  اس و ل:

مااح،ة اإلعجاىىات النظريىة الاديثىة  لنظريىة عرعيى  األالايىات  لل:  ضرلرل 
االعىىس اصىىىلت الىىس ثمانيىىىة إعجاىىىىات ،اثيىىة الىىىيس الا ىىىاع  قىىط عنىىىد اىىىداد 

 المىعال األاب االثانس ا
ضىىرار  ل  عااحىى  ،اىىاى عرعيىى  األالايىىات العاىىاالت الدراماعيحيىىة ثسواددس:   

يىىىىة ىىىىىااح عالميىىىىا لا إ ليميىىىىا لا ماليىىىىا امىىىىا االمعىىىىىارعة  ىىىىس ال،ياىىىىة اإلع م
جعماعية اثقا ية ى ايجى  ل   يصاا   لد م  عايرات ىياىية ااا عصادية ااا
يحىىا   لىىد ا ىى  لىىىس علميىىة  مدراىىىة عىىىاعد علىىس اصىىع ا يىىر اعةىىىير  

 ى ه العااالتا
ععضىىمنيا ىىى ه النظريىىة مىى  اا ىى   معر ىىة مىىدل  عطىىا،  األ حىىار العىىسثسلثددس:  

المجعمعىىات العر،يىىة العىىس عنىىعس  ييىىا مضىىامي  إع ميىىة ا قىىا لىىىيا  ي.علىىع 
 عما ىا ماجاد  س المجعمعات الار،يةا

ضرار  عقىير الجماىير العس يعر عط،ي  الدراىات علييىا لعحىا  لحثىر   رابعس:
 عاديداى ممايىيب القدر  علس العن،ل ،ىلاحياعيا  س المىعق،با

ضىىرار  اإلىعمىار ،ىىاجراح ال،اىاى ال،ينيىىة  ا الم ىعرحة االععىىاا  مىى   ىسمسدس:
المدارس األجن،ية الم.علةة اىا األمر ال ل عةعقىد اليىو ال،اىاى العر،يىة اعىس 

   اا 
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ى ،يىىراتى السدد طل الساسسددال لاإلعددالة فددى الددلطن العربدد،(ا 1022لامىىد الزىرانىىسا)  .0

 الط،عة األالس ا مرحز دراىات الااد  العر،يةى

الععىىىىرض للصىىىىاا ة الىىىىىعادية الياميىىىىة اع  عىىىىو ،عرعيىىىى   . (1023لامىىىىد الزىرانىىىىس ا) ا1
 ىرىىىىالة دحعىىىااره  يىىىر من ىىىار لالايىىىات المااضىىىي  الىياىىىىية لىىىدل الجميىىىار الىىىىعاد اى 

 جامعة القاىر  ىحلية االع را

رعيىى  ( ا دار اىىىااب العااصىىب االجعمىىاعس  ىىس ع1029لامىىد  ىىارا ى  ىىيري  ماىىىسا ) ا3
لالايات المجعم  ااىااب اإلع ر العقليدية دراىة  س مةيار األجند  األ قية المعدا.لة ى 
المددؤتمر الع مددى الثددسوىرت الم تمدد  العربددى لشددبمس  التلا ددا ال تمددسعى فددى عددسلة 

 نا م،رى حلية االدا ى جامعة الىلطا   ا،اسا 1-لحعا،ر 30ا متغار

العااصىىىب االجعمىىىاعس علىىىس الماعىىىال ال،رامجىىىس  ( ا عىىىىثير ماا ىىى 1029لمنيىىىة الانىىىارا ) ا2
بلددب مقدد ة ل مددؤتمر الع مددى السددول  ل  معاددل العرباددل المقىدر ،الةضىىاايات المصىرية ى 

الجامعىىىة  – المرامادددل سسدددست ل العدددالة ت ال دددلسفل لالعدددالة فدددى ع دددر المع لمدددس ت
 ا1029احعا،ر  12-21األمريحية  ،القاىر   س الةعر  م  

الصاا ة المحعا،ىة اعرعيى  االايىات الجميىار الجزااىرل ناىا  . (1022لمينة ىاجس ا ) ا2
رسدددسلل دراىىىىة اصىىةية عاليليىىىة لجريىىد  ال ىىىرا  اليىىىامس اجميارىىىا ى  القضىىايا ال،يايىىىة

 إ،راىير ىلطا   ي،اط الجزاارا ى جامعة  متلرال غار موشلرل

ية الع  ىىىىىة ،ىىىىىي  االععمىىىىىاد علىىىىىس القنىىىىىاات الةضىىىىىاا”  .( 1020إليىىىىىار يىىىىىانس لامىىىىىد ا ) ا6
رىىىالة  ر اال.،اريىىة العر،يىىة امىىىعال المعر ىىة ،القضىىايا الدا.ليىىة لىىدل الجميىىار المصىىرل

 دحعاراه  ير من ارهى جامعة القاىر ا حلية االع را
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( الالايىىىىات ااعجاىىىىىات الجميىىىىار المصىىىىرل ناىىىىا 1022،رلنىىىىت نزيىىىىو مامىىىىد  ا،يىىىىب ا )  .2
جامعىة  ر غادر موشدلر  رسسلل  متدلرا  ضايا المرل  المقدمة  س الصاع االعليةزيىا  ى 

 القاىر  ىحلية االع را

 راسددس  فددى اإلعددالة لتموللل اددس الت ددسا لالددر   ( ا 1002،ىىىيانس  إ،ىىراىير امىىاد ا) ا2
 ى  القاىر ئ عالر الحع ى الط،عة األالسا العسة

( ا العاامىىب المىىلثر   ىىس ،نىىاح  لجنىىد  الةضىىاايات العر،يىىة عجىىاه 1021انىىا  ياىىىع ا ) ا7
لصىىاا   -لعر،يىىة دراىىىة عط،يقيىىة علىىس ث ثيىىة األطىىراعا احامىىات ضىىايا عمىىب المىىرل  ا

ى حليىة االعى رى جامعىة 22ى العىدد  الم  ل الم درال لبلدلب العدالةنقا،اتا  -لعماب
 القاىر ا

دار القنىىاات الةضىااية العرا يىىة  ىىس عرعيىى  لالايىىات  ر(  1020) ر ايىدر مامىىاد اىىى  ا20
رسدددسلل  متدددلرا  غادددر ات العرا ىىىس ى الجميىىىار العرا ىىىس ازاح انع.ا،ىىىات مجلىىىس الماا ظىىى

 ى ىجامعة ،اداد ى  حلية االع راموشلر 

( ا ا دار الصىىىىاا ة الُعمانيىىىىة  ىىىس عرعيىىىى  لالايىىىىات االىعمىىىىار 1021.الىىىد الاي نىىىىس ا ) ا22
ى  يىر رسسلل  متدلار ،قضايا الععلير لدل الجميار العمانيئ د ارىة عاليلية اميدانيةا ى 

 من ار ىالقاىر ئ جامعة عي   مسا

( ا دار الىرامس الاااريىة  ىس القنىاات الرىىمية  ىس 1002رييار ىىامس اىى  ياىىع ا ) ا21
رسددددسلل  متددددلرا  غاددددر عرعيىىى  لالايىىىىات القضىىىىايا الىياىىىىىية لىىىىدل الجميىىىىار المصىىىىرل ى 

 ى  جامعة القاىر ى حلية االع رموشلر 

عرعيىىى  لالايىىىات الجميىىىار ناىىىا  دار الصىىىاا ة اللي،يىىىة  ىىىس.( 1022زىىىىر  جمعىىىةا ) 3 ا23
حليىىىىة  رى جامعىىىىة القىىىىاىر  رسددددسلل  متددددلرا  غاددددر موشددددلر  ضىىىىايا األمىىىى  االجعمىىىىاعس ى 

 االع را
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( ا دار الصىىاع المصىىرية  ىىس عرعيىى  االايىىات الجميىىار ناىىا 1007ىىىمام مامىىد ا ) ا22
ى  32ى العىىىدد  الم  دددل الم دددرال لبلدددلب العدددالة ضىىىايا  ال االاعياجىىىات ال.اصىىىة ى 

 ا630-233لحعا،رى ص ص  - رىجامعة القاىر ىيالياحلية االع

(ا اإلعجاىات الاديثة  س ،ااى الصاا ةئمراجعة مىاية انقديةى 1020ىيد ،.يتا ) ا22
 260  -29ى العدد الىادس ى الم  ل العربال ل عالة لاإلت سا

عرعيىىىىى  اىعمامىىىىىات المىىىىىرل   ( ا  دار الصىىىىىاا ة النىىىىىىاية  ىىىىىس1022 ىىىىىحرية الىىىىىىرا  ا ) ا26
العىدد  ر م  دل البسلدب العالمدىرالعرا ية ناا القضىايا العامىةى دراىىة عاليليىة ميدانيىة 

 ا209-99ى ص  16

( ا ،ناح لجند  األ.،ار  س الجرااد العرا ية النماط العايز 1022)  ص،ام جاىر عاد ا ا29
ر ى جامعىة ،اىداد ى ى حليىة االعى  17ى العىدد م  ل البسلب العالمدى  س مصىادرىا ى 

 ا299 – 222ص

( ا  دار الصىىىاع المصىىرية  ىىىس عرعيىى  لالايىىىات القضىىىايا 1002ع،ىىد الجىىىااد ىىىعيدا ) ا22
العىدد الاااىد  –الم  ل الم رال لبللب اإلعالةلدل الرلل العار الريةيئدراىة مىىاية ى

 ا376-323االث ثا  ىحلية االع رى جامعة القاىر  ى 

اا ة الىعادية  س عرعي  االايات  ضىايا المىرل  لىدل ( ا دار الص1007عزه عثما ا ) ا27
 متددس  المددؤتمر الع مددى اسلاردراىىىة عاليليىىة ميدانيىىةى س الجميىىار النىىىااس الىىىعادلئ 

 ى حلية االع رىجامعة القاىر ا اسسرل لالعالة لتل اس  الع ر

(ا دار الصىىاا ة المصىىرية  ىىس عرعيىى  لالايىىات الجميىىار ناىىا 1002 ىىاد  اليمىىانسا ) ا10
العىىدد  – الم  ددل الم ددرال لبلددلب اإلعددالة ضىىايا اإلصىى م االجعمىىاعس  ىىس مصىىر ى 

 ا321-113الثانس االث ثا  ى حلية االع رى جامعة القاىر  ى 
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(  ا المجىىىى ت المصىىىىرية اعرعيىىىى  اىعمىىىىار القىىىىراح ،م ىىىىح ت 1002لميىىىىاح ال،ايىىىىرل ا ) ا12
لىىد العاىىى  ى العىىدد المج – الم  ددل الم ددرال لبلددلب االددر   العددسةالمجعمىى  المصىىرل ى 

 ا2172-2127األاب ىحلية االع ر ى جامعة القاىر ى

( ا االعجاىىىات ال،اثيىىة الجديىىد   ىىس نظريىىة  األجنىىد ى مىى  يرعىى  1021لينىىد  ضىىيع ا ) ا11
 ا107-271ى 20ى العدد  م  ل اللممللالايات اىااب االع ر ى 

اب ألجند  األ.،ار  س ( ا العاامب الملثر  علس ،ناح القاار ،االعص1009ماجد  مراد ا ) ا13
ى حليىىة االعىىى رى 12ى العىىىدد   الم  دددل الم ددرال لبلدددلب اإلعددالةاإل اعىىة المصىىرية ى 

 ا163-102جامعة القاىر  ى

( ا العاامب الملثر   ىس ،نىاح لالايىات  ضىية اىر  صىعد  1022مامد علس القعارلا ) ا12
ربادل لدال عددالة الم  ددل الع ىس الصىاا ة اليمنيىةئ دراىىة  ىس اطىىار نظريىة ،نىاح األجنىد ى 

 ا122-229ىص 21ى الجمعية الىعادية ل ع ر ااالعصابى العددلالت سا

الع  ىىة ،ىىي  الصىىاا ة ا ىىاد  الىىرلل االجميىىار    . (1009مامىىد ،ىى  علىىس القعىىارل ا ) ا12
رسدسلل  متدلرا   س عرعي  لالايات القضىايا الماليىة  ىس الىيم ى دراىىة ميدانيىة عاليليىةى 

 االمار مامد ،  ىعاد االى مية ىحلية الدعا  ااالع راى ىجامعة غار موشلر 

الس طل الىسمسل : ترا   لسسجا اإلعدالة التق ا ادل ل دعل  (ا 1022ماماد علر الدي ا )  ا16
عالة الملاطن  ا62ى الجزح األابى القاىر  ئ الىاا  للن ر االعازي  ى ص   لسفل لا 

 ادددد  ر الباجددددل لاللسددددسجار اإلعددددالة الرقمددددى ال (ا 1022ا مامىىىىاد علىىىىر الىىىىدي ا ) 23 ا19
 القاىر ئ دار الىاا ا

( ا  لجنىىد  مقىىاالت الىىرلل  ىىس ماا ىى  الصىىاع األمريحيىىة ناىىا 1026منىىس المرا ىىسا ) ا12
،ىالعط،ي  علىس مىا عس الاا ىنط   1026المر اي  ل نع.ا،ات الرااىية األمريحية عىار 

-ياليىىىا-العددالىىىىا،  – ر الم  لالع مادددل  لبلدددلب ال دددلسفل،اىىىىت االنيايىىىارد عىىىايمز
 ى،عم،ر
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الع  ىىة المع،ادلىىة ،ىىي  لجنىىد  الصىىاع اانعحاىىىيا علىىس عرعيىى   . (1023ميىىا  عاىىس ا ) ا17
ى جامعىىىة  رسددسلل  متددلرال غاددر موشددلرللالايىىات الصىىةا  للقضىىايا العامىىة  ىىس مصىىرى 

 المنياى حلية األدا ا

( ا االعىى ر الىياىىىس االمثقىىع العضىىال  ىىس الجزااىىر .ىى ب 1026ماىىىس ع،ىىد ا) ا ) ا30
 الاملة االنع.ا،ية  عر 

 ا223-77ىص16ىالعدد م  ل الع لة الوسسوال لال تمسعالى 1021لع ريعات  ا32

( ا دار ماا ىىىى  العااصىىىىب االجعمىىىىاعس  ىىىىس ،نىىىىاح اجنىىىىد  القىىىىاار 1026نديىىىىة القاضىىىىسا )  ا31
الم  دل الم درال ،االعصاب  س الصاع المصىرية ،النىى،ة لر.،ىار االقضىايا الماليىة ى

 ى العدد الرا، ىحلية االع رىجامعة القاىر ا22جلد الم – لبللب الر   العسة

( ا دار الصىاا ة المصىرية  ىس عرعيى  لالايىات الجميىار ناىا 1007ندية القاضسا )  ا33
 راسل مق مل ل مؤتمر الع مى الىسمس عشرر  ضايا االص م االجعماعس  س مصرى 

االع رىجامعىىىة القىىىىاىر ى ى حليىىىة العدددالة  لال دددالقراللاق  لالتلدددد اس ر ال دددد  اسلا
 ا 223-272

دار الصىىىىاا ة االلحعرانيىىىىة  ىىىىس معالجىىىىة القضىىىىايا  .( 1023ىالىىىىة  ،ىىىىىيانس حعاحىىىىتا ) ا32
االجعماعيىىىة لل ىىى،ا  الجىىىامعس  ىىىس ضىىىاح نظريىىىة عرعيىىى  األالايىىىات  ) دراىىىىة عط،يقيىىىة 

 ى  جامعة طنطا ى حلية العر،ية الناعية ارسسلل  متلرال غار موشلرلمقارنة(ى 

( ىمعىىايير ،نىىاح لجنىىد  القضىىايا العامىىة المقدمىىة  ىىس ،ىىرامس الىىرلل 1007 ى ) ى،ىىة  ىىاىي ا32
الم  ل دراىة  س القاار ،االعصابى  –،القناات العليةزيانية المصرية الاحامية اال.اصة 

العىىىىىىىدد الثالىىىىىىىى االث ثا ىحليىىىىىىىة االعىىىىىىى ر ى جامعىىىىىىىة  – الم دددددددرال لبلدددددددلب اإلعدددددددالة
 ا219-263القاىر ى
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دار ماا ىىىىى  العااصىىىىىب االجعمىىىىىاعس  ىىىىىس عرعيىىىىى  االايىىىىىات . (  1022ىايىىىىىدا عىىىىىزاز ا ) ا36
رىىىالة دحعىىاراه ى   1022ينىىاير  12ال ىى،ا  المصىىرل ناىىا القضىىايا الىياىىىية ،عىىد ثىىار  

 حلية األدا ا رجامعة المنا ية ر  ير من اره

( ادار الصىىىىىاع المصىىىىىرية  ىىىىىس عرعيىىىىى  لالايىىىىىات القضىىىىىايا 1029ياىىىىىىمي  لامىىىىىد ا ) ا39
ر رسدسلل  متدلرال غادر ر اع  اعيىا ،ال ى،ا  الجىامعس ينىاي 12الىياىية  س مصىر ،عىد 

جامعىىة عىىي   ىىمس ى معيىىد الدراىىىات االعليىىا للطةالىىةى  ىىىر االعىى ر اثقا ىىة رموشددلرل 
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New Research Trends in Agenda-

Setting Studies 
Secondary and Quantitative Analysis Study 

Dr. Hamza Saad 

Zayed University, UAE & Al-Minia University, Egypt 

  ABSTRACT          

This study aims to examine the main features of the 
new trends in agenda studies using the secondary 
analytic approach in analyzing the newest studies in 
agenda setting issues from 2007 till 2017, in addition 
to the the quantitative approach. 

 The researcher has analyzed 110 studies-75 foreign and 35 Arabic- 
to determine, describe and evaluate the key research trends which 
came in Arabic and foreign agenda setting studies. The results 
confirmed that studies of the agenda theory are increasing steadily 
worldwide with diversity in the theoretical trends and used research 
tools. In addition, primary studies focus on content analysis and the 
survey approach (method). Also, most Arabic agenda setting studies used 
the traditional methods and known research tools such as content analysis 
and survey, contrary to the foreign studies conducted in the same field 
where they were characterized by the different research teams 
specializing in many scientific branches. The study recommends more 
cooperation among Arab researchers and the re-survey of the research 
map in fields of agenda studies. It also recommends giving more attention 
to comparative studies, revising the used methods and tools and focusing 
more on interdisciplinary studies through different timespans (periods). 

Keywords: Agenda-setting theory, Secondary Analysis, Qualitative 
analysis, Quantitative analysis, Agenda-melding. 

 



  

ــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

395 
 

 
 

 

    

  

 

مواقع التواصل اإلجتماعي كقاعدة بيانات لقياس الرأى 

 العام  : الواقع واإلشكاليات

 MSAمدرس بكمية اإلعالم جامعة 

 

لغييااخواإلااملصوعصااخاموعصياام  و ياانووساامى مو قع ااتوعصلقعإلااموعى ل اام  و اا 
سلطمعوعص سلاد قنو نو اللا وعصالييامموعصافم يااوقعى ل م يااوعصليعياخو انوق يامموع

نظاااخى و يااامموعصفااااميموقعص قااااق مموعصيم ااااو عاااخوإلاااي ملي وعص اإلاااياو لااا و قع اااتو
عصاىموا لخ اووو-Public sphere اقو عصلقعإلموعى ل ام   و عيادوانونامنوعص  امموعصيام 

يلنااام شو ياااووعأل اااخعدو يااامموعصفااااميمو- وJurgan Habermassعألص ااامن عصيااامص و
او عاااخوااوقعصامإلاااااو ااا وعأل ااامننوعصيم ااااق مموعصيم ااااواااامخهوعصااادقعلخوعص نق يااااقعص قاااا
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ؤاه  الحااايا ما   اال  ؤاه   تمكا  ؤاء ا ارااراد ما  النحاا   ا   ، المناقشاا  المباشار 
با  تتا ا  تيااال النحاا  عبار  اد د المكاا  لت ما  باهل    Khan,2014).  الم اقا   

، الااهي يعباار عاا  رتياان  World Citizenم اطنااال جدياادال يطماا  عمياان الماا اط  العااالم  
ها   يا  تي م ا ع ا  العاالم ما   اال  تا  تن الش تاية عما  ذ ادل ؤاه  الم اقا    ا 

ية معيناة، الا  يمكا  كان  تم  الم اق  تتب   مسا ة ال رد لمتعبيار عا  رهيان تجاا  قاا
 ذست داملا كآدا  لحياس الرتل العام؟  

عان  البا ث   ا  ال ترا  السابحة م  اإلشكاليا  المنلجية  غير المنلجياة 
لحياس الرتل العام  انجد ؤنا  اإلشاكاليا  التا  تتعما  بي تياار العيناة  تعمايم النتاا   

تاا  تتعماا  بااالمب    ن ساان  ت يااتا  تساا مة اإلسااتطالعا ، ذلاا  جاناات اإلشااكاليا  ال
مث  ال  ف  التشك   عدم الرغباة اا  ذظلاار الارتل ال حيحا    با  اشام  الكثيار ما  
اإلستطالعا  ا  الكثيار ما  ار قاا   اا  التنبا ا بنتاا   اإلنت اباا  كماا  اد  بعاد 

م ال ااةل بااهل  نتااا    6102 ااا ت د نالااد تراماات بينت ابااا  الر اسااة ارمريكيااة عااام 
    لك   بعد ظل ر م اق  الت ات  اإلجتماع Newport, (2016)  ستطالعالا 
يمكا   سات داملا ك سايمة لمتعبيار عا  الارتل ، تمكا  الباا ث   ما  ذسات دا  منلجاال ا  
 opinionست دامن لحياس الرتل العام  يا  الم ا عا  الم تم ة ؤ  تعادي  الارتل ا

mining  ذلاا  ظلاا ر مااا يساام  عباار م اقاا  الت اتاا  اإلجتماااع    الااهي تدل بااد ر  
 هل  عم  مست ل الباا ثي   الدراساي ،   sentiment analysisبت مي  المشاعر ت 

 هلااااا  عمااااا  مسااااات ل الشاااااركا   Semantic pollingساااااتطالع الاااااد ل  ت   ا 
  المءسسا  المعنية بحاايا الرتل العام 

و  
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وقدقخهو  و يمسوعصخاموعصيم :و opinion miningليدينوعصخامو

يحتاااد بتعااادي  الااارتل ذسااات دام المعم ماااا  المتا اااة عمااا  اإلنترنااا  لمعرااااة 
ذتجاؤااا  اراااراد ن اا  م ااا عا  م اادد    ماا  تشااكا  تعاادي  الاارتل كاا  ماا  ت مياا  

  Semantic polling كهل  اإلستطالع الد ل   Sentiment analysisالمشاعر 

هلياا  تكن ل جياة  ؤا  ذسات داموSentiment analysisل ليموعص  م خواقو
عما  م اقا    لغ ية ط رؤا برامجيا    لغ يا   لتتانيف اءراا  المشااعر  اإلتجاؤاا 

الت ات  اإلجتماع  بشك  عام  م قا  تا تير  الماد نا  العاماة بشاك   ااك   هلا  
 لمتعرف عم  ذتجاؤا  اراراد تجا  قاايا الرتل العام ت  لت ق  نتا   اإلنت ابا   

 ؤااا  نمااا ه  متاااغر  -م الدراساااا  عمااا  م قااا  تااا تير يرجااا  تركيااات معظااا 
د   غيااار  مااا  م اقااا  الت اتااا   -Micro blogging platform لمماااد نا 

اإلجتماااع  ذلااا  عاااد  تسااابات منلاااا الطااااب  السياسااا  الاااهي يغماات عمااا  ؤاااها الم قااا  
 041باإلاااااة ذلاا  تناان يساامب لم اارد بااالتعبير عاا  رتياان ماا   ااال  نااك مكاا   ماا  

 ت مي  ؤها الم ق  تكثر سل لة م  غير    رف احط مما يجع 

باإلااااااااة ذلاااا   معااااااجم Software طاااا ر البااااا ث   هلياااااا  كمبياااا تر 
Lexicon    قاا اميس معااان Corpora    متعاادد   لتتاانيف الكممااا  طبحااال لماادل

المشااااعر التااا  ت مملاااا ماااا باااي  سااامب   ايجااااب   معتاااد    يطمااا  عمااا  ؤاااه  اءلياااة 
Natural language processing NLP   ياتم هلا  الت ميا  ما   اال  ترباا  ،

( ااا  دراسااتلما  اا   Kim and Kim  6104 طاا ا  تساسااية  ااا لا كاا  ماا  
، تنحياة   ذعاداد النتا ك، ذعاداد  Twitterالطاقة الن  ية  ؤما ت اد النتا ك ما  

ساات را  اررقااام  النتااا     عاااد  مااا  قااام س لمكممااا  ، ثاام ت قاا  د    النتاا ك  ا 
لمراجعاة   Human Rater   الدارس   ذل  اإلساتعانة بالعنتار البشارييمجأ البا ث  
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النتاا ك  اااما  ذرتباطلااا بالم ااا ع،  لتجناات ار طاااا اءليااة ت  التحنيااة التاا  قااد 
 ت د  تثناا الت مي  

 Roman, Cobos, and Cristóbal باإلااااة ذلا  هلا  طا ر كا  ما  
عتباار  ت  النتاا ك تتكا   ما  جما  تاغير   بلااا انظاام ت ار يأ اه اا   )6104(  

ن عا     لها كا  ؤنا  ثال  مرا ا  ما  الت ميا   ؤا ا العديد م  اإل تتارا   ا 
الت مي  ار ل  لمنت ك لاما  ذرتباطان بالم اا ع م ا  الدراساة ، ثام ت ميا  ت ار 

 ااك   إلستبعاد ك  ما يتعم  بارسماا ت  المتطم ا  الغير   حة ثام ت ميا  ثالا 
بد لة الكمما  اإليجابية ت  السمبية  كماا ذ  ؤاها الت ميا  يأ اه اا  اإلعتباار الساما  

 ,As cited in; Estévez-Ortiz, García-Jiménez )الديم اغراية لممست دم 
 & Glösekötter, 2016,p853) 

   يمكاا  اإلعتماااد عماا  الكممااا   احااط  ماادل للا اإليجاااب   الساامب   لكاا   
 ,BravoMárquezه ااا  اإلعتبااار قاا   الكممااا ،  لااها تاانف كاا  ماا  يجاات ار اا

Mendoza and Poblete  )6104) تجاا الكمما  ليس احط  احاال لالpolarity   
   intensity  لك  تياال  احال لمح  

 Grosse, González, Chesñevar and Maguitman قد ط ر كا  ما  
( نم هجال تدريجيال لمنت ك المأ  ه  ما  تا تير يبادت بالم اا ع ارساسا  ثام 6102(

،  هلاا    Opinion Treesالكممااا  اركثاار ت تتااال ،  تطماا  عميلااا شااجر الاارتل
لتجنااات عااادم اإلتساااا    ال تااا   ذلااا  نتاااا   تكثااار ت ديااادال كماااا ؤااا  م ااااب بالشاااك  

 التال  ال اك بم ا ع اإلجلاضا
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(Grosse, González, Chesñevar, & Maguitm. ,2015,p.392) 

عصامصوعل ليمو مونلبو نوعى يمضو عخو قع توو opinion trees  خوعصخامو
وعصلقعإلموعى ل م  

 (0شك  رقم  

( عناد دراسااتلم Du, Xu, Song and Toa  6102 كارر هلا  كا  ما  
اراااراد ن اا  التطعاايم اااد ت ااد ارمااراض،  ياا  تاام ذاااااة مر مااة جديااد   إلتجاؤااا 

بااا ارمااا  ،الك ااا  ، المحا ماة ، التكم اة  غيرؤاا  كماا ؤا  م اااب  لمتتانيف  اتاة
 بالشك  التال ا

  



  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

391 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Du, Xu, Song & Toa, 2017,p.64) 
 تتنيف النت ك ال اتة بالتطعيم  ذل  عد  مرا    

 (6شك  رقم  

  ت تااااا ل عمااااا   - اتاااااة تااااا يتر - لكااااا  م اقااااا  الت اتااااا  اإلجتمااااااع  
-الجيااا  الجدياااد مااا   – Emojisنتااا ك احاااط   لكااا  ت تااا ل عمااا  ذن عاااا   ت  

Emoticons    لاها طا ر كا  ما ،Kralj Novak, Smailović ,  Sluban and 
Mozetič   6102ت   قام س لله  اإلن عا    تطمح ا عمين )Emoji sentiment 
ranking   ذن عااااا  ماااا  تشاااالر اإلن عااااا    220لرساااام  ريطااااة مشاااااعر مك نااااة ماااا

( نمااا ه  6102 ت ااار     Wangد لاااة ت ربياااة   كاااهل  طااا ر  01المسااات دمة اااا  
 Hybrid model of sentimental entityم تمااف لرتااد اإلن عااا   ت  

recognitionا ؤا  م ااب اا     ي  تن  ا اإلن عا   ذل  ترب  ا اا  تساساية كما
 الشك  التال ا 
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(Wang Et.al .2016, p.4) 

وقز اللووWangاخيطاوعىنييمالموق فًموصن قىهو
 (3 نموخ  و)

( بتطاا ير تتاانيف اإلن عااا   احااط ، 6102 تمال اان    Wang لاام يكتااف 
قااد ت تاا ل عماا  ر ابااط ت  ا تتاااارا  ت    لكاا  ت ااا  ا ت  النتاا ك عماا  تااا يتر

 ت طاا ذمال ية اتمم ا برنامجلم ب ي  يتم ذستبعاد ؤه  النت ك م  الت مي   

باإلااااة ذلاا  هلاا  تام الااربط بااي  ت مياا  اإلن عاا    بااي  م اقاا  ارشاا اك 
( Chin,  Zappone and  Zhao 6102 ،  يا  قاام كا  ما   Locationsت 

،  قااام ا اياان 6102ال  ذنت ابااا  الر اسااة ارمريكيااة عااام باايجراا ت ماايالل لممشاااعر  اا
بتتاانيف مشاااعر اراااراد تجااا  مرشاا   الر اسااة ماا   ااال  مااا يكتب ناان عماا  تاا تير  

سااااتبعد ا كاااا  النتاااا ك التاااا  لاااام ت تاااا ل عماااا   ت  ذن عااااا   ،  كااااهل   Emojis ا 
     تااام  الت مياا  م اقاا  المساات دمي  لمعراااة URLالنتاا ك التاا  بلااا ر ابااط ت  

تتني ا  المشاعر لك  مرشب ا  ك    ية عم   د  ،  بالرغم ما  ت  ت دياد م قا  
% احاااط مااا  النتااا ك عيناااة الدراساااة ، ذ  ذنلااام 0المسااات دم لااام يكااا  متاااا  ذ  لاااا 
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ذسااتعان ا بمااا يكتباان اراااراد عاا  تماااك  تعماااللم ت  دراسااتلم ت  ارماااك  التاا  يتااردد   
مشاعر ر د المرش ي  اا  كا    ياة  احاال عميلا    ايما يم  شك  ي اب تتنيف ال

 لله  الدراسة

  

 
 
 

 

 
(Chin,  Zappone &  Zhao,2016,p12) 

اانمءوولإلني وعىنييمالمول مهوعصخليسودقنمصدولخع بو  وعصقاليمموعص الليا
وعىنل معمموعأل خينيا

 ( 4شك  رقم  
 ,Diaz, Gaman , Hofmanباإلاااااة ذلاا  هلاا   ااا   كاا  ماا  

Hiciman and Rothschild  6102  التأكيد عم  ار ر  اإلست اد  م  البياناا )
المتا اااة عمااا  م اقااا  الت اتااا  اإلجتمااااع  ايمااااؤ  تبعاااد مااا  مجااارد اررقاااام  النسااات 
الم  ية ،  تشا را ذل  تنن   يجات التعاما  ما  ت ميا  المشااعر عما  ذنان ذستحتااا   

السااااما  الديم غراايااااة  ياااا  تناااان ماااا   ااااال  ت مياااا  المشاااااعر يمكاااا  التعاااارف عماااا  
لممسااات دم  التعااارف عمااا  مااادل ذؤتمامااان  ت رطااان السياسااا   كماااا يمكااا  رتاااد مااادل 
ذ ااتالف اءراا لم اارد ال ا ااد   ااال  اتاارا  تمنيااة م تم ااة   لاااما  التمثياا  التاا يب 
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بماا يتناسات  Re-weightلمعينا ،ذقتر  البا ث   ار ر  ذعاد   ت  النست الم  ياة 
ت دمي  ااا  المجتماا  ماا   ياا  الناا ع  العماار  غيرؤااا ماا  ماا  النساات ارتاامية لممساا

 السما  الديم غرااية 
تم ذست دام ت مي  المشاعر لحياس الارتل العاام بشاك  عاام اا  عاد  دراساا  مناه 
بدايااة ؤااها العحااد ،  ياا  تاام ذجااراا دراسااة لحياااس ذتجاؤااا  اراااراد ن اا  م ااا عا  عامااة 

 Afinnهلا  ما   اال  اإلسات اد  ما  قاام س قتتااد ،   مث   البي ة  التم    المر ر  ا 
Lexicon   لحياس ذتجا   ق   الكمماا    تام اإلساتعانة بالنتا ك الماأ  ه  ما  تا تير ما

تجااا    تااامن  الدراسااة عااد  عمميااا  ذ تاااا ية  ااال  اللاشااتا  ثاام  سااات مت سااط ا 
م  ياة ما   النسابة ال 2ذلا    2-منلا مت سط ال ت   اإلن راف المعياري  الدرجاة ماا باي  

  Javaاااsoftware   ثاام عاارض النتااا   ماا   ااال   Tweetsبااي  عاادد النتاا ك ت  
تجاؤاا  النااس ن ا     -Estévez) لمتعرف عم  النست الم  ية ال اتة بكا  م اا ع  ا 

Ortiz, García-Jiménez,  & Glösekötter, 2016  ) 
ارااااراد ن ااا  السياساااا    تااام اسااات دام ت ميااا  المشااااعر لمتعااارف عمااا  ذتجاااا 

تجاااا  سااامب  قااا ل ن ااا  ا،  تباااي  مااا  الدراساااة  جااا د  6102العاماااة اااا  الي ناااا  عاااام 
 Antonakakiسياسة التحشف ا  الي ناا   التتاراا  السياساية الي نانياة  ار ربياة  

.et.al ,2017 (  
تمااا ايمااا ي ااك ت قاا  نتااا   اإلنت ابااا   دراسااا  الاارتل العااام ، احااد كاناا  

 Hamling  با  ارمريكية مجا ل  تبال لهل  المنل  ،  ي  تجرل ك  م اإلنت ا
and Agrawal  6102 ت ماايالل لمشاااعر مساات دم  تاا تير تثناااا ذنت ابااا  الر اسااة )
،  هلاا  لمعراااة ؤاا  نتااا   الت مياا  تت اا  ماا  نتااا   اإلنت ابااا  6102اإلمريكيااة عااام 

تت   ما  نتاا   اإلنت اباا  ذلا   اد  ال عمية ،   جد البا ثا  ت  نتا   ت مي  المشاعر
مااا    ترجعااا هلاا  ذلاا  بعااض الت ااديا  التاا   اجلتلمااا  ااال  ذجرا لمااا لمدراسااة منلااا 
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تاااع بة التعاماااا  ماااا  التراكياااات المعحااااد  اااا  المغااااة  ار طاااااا اإلمال يااااة  النتاااا ك 
 السا ر ، باإلاااة ذل  عدم التمثي  الت يب لممجتم  بأكممن 

باي  نتاا   ت ميا  المشااعر لم قا  تا تير  نتاا      ا ل  دراساة ت ارل الاربط
ذسااتطالع لماارتل تاام ذجرا اان عباار التمي اا   ااا  ؤاا ن  كاا ن  ااا  م ا لااة لت قاا  نتيجااة 
اإلسااتطالعا  التحميديااة    كشاا   الدراسااة ت  نتااا   ت مياا  المشاااعر تاارتبط ذ تااا يال 

ت مياااا  بنتااااا   هلاااا  اإلسااااتطالع التحمياااادي لمااااد   مسااااة عشاااار ي مااااال، ممااااا يءكااااد ت  
 ( (Chan , Fu, 2013المشاعر يعد مءشرال جيدال  لحياس الرتل العام 

دراساة ت اارل ت تتا  ااا  المجاا  البي اا   تنا لا  قاااية التغيار المنااا   
لرتاااد ذتجاؤاااا  ارااااراد ن  ؤاااا ،  يااا  تااام ت ميااا  جميااا  النتااا ك التااا  بلاااا كمماااة 

عماا  م قاا  6104 تاا  ي نياا   6111ااا  ال تاار  ماا  ساابتمبر  Climate منااا ( ت  
Twitter   مااا   اااال  اإلساااتعانة بمحيااااس معاااد مسااابحال لدراساااة الساااعاد  ،   جاااد   

الدراساة ت  الكاا ار  الطبيعيااة للااا د ر ااا  تحمياا  السااعاد  لاادل اراااراد بعكااس اراكااار 
ال اااراا  المظااااؤرا  تتياااد ماا  نسااابة الساااعاد  عناادؤم  كماااا  جاااد  ت  اإلساااتجابا  

كثاار بااي  نشااطاا التغياار المنااا   محارنااة بمتجاؤمياان، ر بااار التغياار المنااا    تكاا   ت
 ,Cody, Reagan) مما يءكد عما  تؤمياة تا يتر اا  نشار الا ع  باهل  الم اا ع 

Mitchell, Dodds & Danforth  ,2015) و
 Rui ,Hong-li, Xing and ااا  مجااا  اإلقتتاااد ، تجاارل كاا  ماا  

Xiao-Meng  6102ا   الب رتاة  ( دراسة لرتد مست ل التشاءم باي  التايني   
 يااا  قاااام الباااا ث   بال تااا   عمااا  ذتجاؤاااا  ارااااراد مااا   اااال   تعميحااااتلم  ااا   

التااين  باإلاااااة ذلاا  تعميحااا  الجرا ااد ااا   Weiboالب رتااة التااينية عماا  م قاا  
   كشاا   الدراسااة ت  نتااا   الت مياا  تعكااس  اقاا  6102ال تاار  ماا  يناااير  تاا  ذبرياا  

اعر اإل باااط ااا  ال قاا  التاا  ذن  ااا  اياان اإلقتتاااد التااين  ،  ياا   جاااا  مشاا
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تسعار الب رتة ا  بداية العام، ثم تب  هل   الة م  ذرت اع المشاعر ا يجابياة نظارا 
   جاااا  نتااا   ؤااه  6102لبدايااة تعاااا  ال الااة اإلقتتااادصة ااا  التااي  ااا  ذبرياا  

 Wenhao, ,Yi, Kinkeung and Haoran الدراسااة لتءكااد نتااا   دراسااة 
تااا   جاااد  ت  ذتجاؤاااا  ارااااراد  ااا   الب رتاااة اااا  التاااي  عبااار م قااا  ( ال6102 

Weibo  تعكااس ال اقاا  ال عماا  لمب رتااة مااا بااي  تااع د  ؤباا ط   ساااعد عماا  رتااد
 هل  ذست داملم إلسم ت السالس  التمنية ا  رتد اإلتجاؤا  ن   الب رتة 

 اااااا  مجاااااا  ارد ياااااة  العحااااااقير ، تااااام ت ميااااا  مشااااااعر ارااااااراد  ااااا   ت اااااد 
ياااا  مااا   اااال  ماااا  النتااا ك الم جااا د  عمااا  تااا تير اااا  ال تااار  مااا  نااا امبر التطعم
بيساات دام تساام ت السالساا  التمنيااة   كشاا   الدراسااة ت   6102 تاا  مااارس  6102

التعميحاااا  التااا  تتاااام  الحمااا  مااا  عااادم ك ااااا  التطعااايم بااادت  تحااا  مااا  ال قااا    ت  
الم تم اة  كاهل  ماا تبثان  عنا  عالقة ارتباطية بي  ذتجا  المشاعر  بي  تيام اإلساب ع

 Du, Xu, Song and  ساا   اإلعاالم التحميدياة ما  ت باار  ا   هلا  التطعايم 
Toa, 2017)   ) 

 ماا  المال ااظ  جاا د العديااد ماا  الدراسااا  التاا  ذساات دم  ت مياا  المشاااعر 
لحيااااس ذتجاؤاااا  ارااااراد ن ااا  الم اااا عا  اإلقتتاااادية  السياساااية  البي ياااة  الد ا ياااة 

مساات ل السااعاد   اإل باااط ،  يعكااس هلاا  ذؤتمااام البااا ثي  بيساات دام   كااهل   لحياااس
م اقااا  الت اتااا  اإلجتمااااع  كحاعاااد  بياناااا  ثرياااة لحيااااس الااارتل العاااام   كماااا تعكاااس 
النتا    جا د عالقاة ق ياة باي  ار ادا  اإليجابياة  السامبية  باي  مشااعر ارااراد التا  

تاا  اإلجتماااع ، ممااا يءكااد عماا  يعباار   عنلااا  يااا  ؤااه  ار اادا  عباار م اقاا  الت ا
 تؤمية ت مي  المشاعر كمءشر لمرتل العام تجا  الحاايا  الم ا عا  

الااا  شاااك  مااا  تشاااكا  وSemantic pollingا اااموعىسااالطالعوعصااادالص و
تعدي  الرتل  لكنن ي تك بت مي  الكالم بشك  عاام  لايس المشااعر احاط    ت   ما  
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(، Nick Anstead and Ben O'loughlin  6104تطما  ؤاها المتاطمب ؤا  
 ي  تجريا دراسة كي ياة لمناقشاة مادل ااعمياة اإلساتطالع الاد ل  لحيااس الارتل العاام 

   ياااتم اإلساااتطالع الاااد ل  مااا  6101 اااال  اإلنت اباااا  العاماااة اااا  بريطانياااا عاااام 
وا  Anstead & O'loughlin,2014,p.209)  ال  ثال  مرا    ؤ  

لبيانااا  الم جاا د  ااا  م اقاا  الت اتاا  ال تاا   عماا  عاادد كبياار ماا  ا -0
 keywordاإلجتمااااع  مااا   اااال  ذسااات دام تحنياااة الكمماااا  الدالاااة 

based technique   ت  ذساات دام باارام  كمبياا تر مت تتااة تب اا
ا  د    الكمما   المعنا  العاام ،  لااما  مادل جا د  البياناا  ياتم 

مال مااة  تعيااي  عناتاار بشاارية لتتاا يب تل ت طاااا قااد تحاا  نتيجااة لعاادم
النتاااا ك  لمتأكااااد ماااا  ذرتباطلااااا بالم ااااا ع  اتااااة ذها كاناااا  ؤنااااا  

 عبارا  سا ر  ت  م تتر    ت لملا برام   تطبيحا  الكمبي تر   
يتم ت مي  ؤه  البيانا  م   ال  تحنيا  لغ ياة عبار الكمبيا تر  هلا     -6

لم تاا   عماا  مءشاارا  رقميااة  اا   المشاااعر اإليجابيااة  الساامبية تجااا  
   ت  ار تات ت  السياسا  المرش ي

 الت ت  ذل  ذ تاايا  ت  رس م بيانية مناسبة      -1
ؤنا  بعض الشاركا  التا  ت تتا  اا  ؤاها النا ع ما  اإلساتطالع مثا   

،  ؤا  ذ ادل الشاركا  6112الت  تأسس  مناه عاام  Semiocastالشركة ال رنسية 
قااام س المعااان   يااا   التاا  تعتمااد عماا  رتااد تراا اراااراد  ت ميملااا د ليااال ماا   ااال 

 Social Mediaالحاايا العامة ا  م تمف تن اا العالم  مست دمة ا  هل  تعبيار 
Intelligence    ت  هكاااا الم اقاا  اإلجتماعيااة، لتنشاار بعاادؤا بااار ميتير عماا  الم قاا
عا  التااا  تجرتلاااا (   مااا  تبااارت اإلساااتطالwww.semoicast.comال ااااك بلاااا  
ؤااا  ذساااتطالع رتل  ااا   رءياااة  لااا  العلاااد ارميااار م ماااد بااا  سااامما  ؤاااه  الشاااركة 

http://www.semoicast.com/
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بعاااد اإلعاااال  عنلاااا اااا  ت اااد ال ااا ارا  التم تي نياااة عمااا  قناااا   6111لمساااع دية عاااام 
% مااا  الساااع ديي   11العربياااة ،  تظلااار  النتاااا   ت  ؤاااه  الرءياااة  قااا  ذست ساااا  

تطالع ماااا يحاااا  عااا   لااا  العلاااد م ماااد بااا  %  كماااا ت ااااب اإلسااا02بينماااا ذنتحااادؤا 
%(  ماانلم ماا  ذقتاابس محاااط  ماا  20ساامما  عباار  تاا تير، اماانلم ماا  تثناا  عمياان  

 ااا ار  التم تيااا ن  ،   تظلااار اإلساااتطالع ت قعاااا  ارااااراد مااا  ؤاااه  الرءياااة كماااا ؤااا  
 م اب بالشك  التال ا

 

 

 

 

 

 

https://semiocast.com/downloads/Semiocast_Twitter_debate_on_Saudi_Ar
abia_Vision_2030_20160516.pdf 

وسلطالعوعصدالص وعصامصوعإل مىمموعأل خعدون قوخؤياوقص وعصييدنلملجوعال

و0232(وصلسيقدياو م وMBS   دوعنوسل من)

 (2شك  رقم  
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 الت  تح م برتد  ت ميا   Twitterminsterكما ت جد شركة ذنجميتية تسم 
لجعا  السياساة ها  طااب  ذجتمااع   تسال  ما  الت اتا   Twitterهراا اراراد عبر 

 ارااااراد  الحنااا ا  اإلعالمياااة   مااا   اااال  الم قااا  ال ااااك بلاااا يمكااا  باااي  الساساااة 
التعاارف عماا  تكثاار الم ااا عا  التاا  تساات  ه عماا  ذؤتمامااا  الماا اطني  ماا   ااال  

 (   Twitter   www.twitterminster.comر ابط لم ق  

 ؤنااا  شااركا  ت اارل  تساات دم ن ااس التحنيااا  لتاا ار معم مااا  لعمال لااا ماا  
الحناا ا  اإلعالميااة ت  للعمااا  ال اتااة  مساااعدتلا ااا  التعاارف عمااا يحااا  عنلااا عباار 

 Storyful Meltwater      Lexaltics ;م اقا  الت اتا  اإلجتمااع  مثا  شاركا 
 ؤنااا  بعااض الشااركا  المت تتااة ااا  هلاا  اإلسااتطالع الااد ل   لكاا  ايمااا ي ااك 

 المت تتاة اا   6110عاام  التا  تأسسا  Linguamaticsمجا  م دد مث  شركة 
  )www.linguamatics.com/aboutusال ي ية   مجا  العحاقير  التكن ل جيا

 اا و يمسااامموعصااخاموعصيااام و اا وعصيااامص ووOpinion miningإ اانمصيمموإساالادع وو
 عصيخع :

المشاااعر   اإلسااتطالع الااد ل  ماا   ااال  م اقاا   شاا  ت  كاا  ماا  ت مياا    
الت اتا  اإلجتمااع  ؤماا ماا  المنااؤ  البينياة  اما   الللمااا يمكا  الجما  باي  عماا م 

  باإلاااااة ذلاا  قياسااا  الاارتل العااام   لعاا  ذنتشااار  بااي  البااا ثي  ال اساات  المغ يااا
 المت تتي  ا  العحاد ار يار يرجا  ذلا  عاد  تسابات منلاا ا تطا ر عما م ال اسات 
 البرمجيا  ذل  جانت تؤمية م اق  الت ات  اإلجتماع   تدا ملا ا  جمي  مجاا   

لم  ساا اا كاناا  مشااكال  ال يااا  باإلاااااة ذلاا  مشااكال  قياااس الاارتل العااام ااا  العااا
 منلجية  غير منلجية  

http://www.twitterminster.com/
http://www.linguamatics.com/aboutus
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 ياااا  يسااااتطي  البااااا ث   ت  المسااااتطمع   ماااا   ااااال  ت مياااا  المشاااااعر ت  
اإلسااتطالع الااد ل  ال تاا   ذلاا  هراا اراااراد  يااا  الم ااا عا   الحاااايا الم تم ااة 

  ممااااا يساااااعد عماااا  الاااات مك ماااا  ذشااااكاليا  د   المجاااا ا ذلاااا  تساااا مة إلسااااتطالعا 
متعاااادد  منلاااااا عاااادم  ياديااااة جلااااة الب اااا  ت  الشاااا ك الااااهي يحاااا م باإلسااااتطالع ت  
ارس مة هاتلا  باإلااااة ذلا  عادم رغباة المب ا   اا  التعبيار عا  رتيان ت  عادم هكار 
الااارتل ال حيحااا    ااااال مااا  نظااار  اء اااري  لااان كماااا  اااد  اااا  ذساااتطالعا  ماااا قبااا  

    (Newport, 2016)  اسة ارمريكيةذنت ابا  الر 

كما يمك  م   ال  تم  اإلستطالعا  ال ت   عم  تكبر عدد ما  اءراا  
عم  مست ل العالم كمان  لايس عما  مسات ل د لاة م ادد  ،  اتاة بعاد ذنتشاار م اقا  
الت اتااا  اإلجتمااااع  باااي  كااا  ا اااا   طبحاااا  المجتمعاااا  نظااارال إلتا تلاااا  سااال لة 

ءدل باد ر  ذلا  تنا ع كبيار باي  اءراا الناات  عا  تنا ع مسات دم  ذست داملا    مما يا
 م اق  الت ات  اإلجتماع  بشك  كبير   

 تاا ار ؤااه  اإلسااتطالعا  الحاادر  عماا  المحارنااة بااي  هراا اراااراد عماا  ماادل  
اتااارا  تمنياااة ط يماااة  تتااا  ذلااا   ماااس سااان ا   هلااا  بيسااات دام ذسااام ت السالسااا  

 اءراا  احال لمظر ف ت  ار دا  الم تم ة التمنية لمتعرف عم  مدل تط ر 

 بااااالرغم ماااا  كاااا  ؤااااه  المميااااتا  لتماااا  اإلسااااتطالعا  ذ  ت  ؤنااااا  عااااددال ماااا  
اإلشكاليا  الت  ت اجن ك  م  ت مي  المشاعر  اإلستطالع الاد ل  اا  العاالم بشاك  
عام  ا  العالم العرب  بشك   اك   ي  م   ال  الب    الت ميا  لام نجاد دراساة 

بيااة ذسااات دم  ت ميااا  مشااااعر ت  اإلساااتطالع الاااد ل  اااا  قيااااس الااارتل العام  قاااد عر 
يرج  هل  ذل  قمة اإلعتماد عم  الب ا    الدراساا  البينياة اا  العاالم العربا    يا  
 بااد ماا  تطاا ير ت ااد باارام  ال اساات اءلاا  باإلاااااة ذلاا  قااام س معااان   متاانف 
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إ ااانمصياوتتاانيف   يعاااد هلااا  لغاا ل ذلااا  جاناات عناتااار بشااارية لمتأكااد مااا  تااا ة ال
تماااام البا ااا  المن ااارد إلجاااراا ت ميااا  المشااااعر  االعاااالم العربااا  ي تاااا  ذلااا  لطعيفيااااو

 لمحيام بتم  الب    ت  اإلستطالعا    يمموع اياواقوإسلطال ياو لاإلإلا

ها تام تا اار ؤاه  الجلااا  الب ثياة العربياة التا  تحاا م بت ميا  المشااعر ت  ت مياا    ا 
الت اتاااا  اإلجتماااااع  ، ايجاااات التساااااء  عاااا  المغااااة التاااا  ساااايتم  الكااااالم عباااار م اقاااا 

الوت ميملا  ام  المال ظ ت  مست دم  م اق  الت ات  اإلجتماع  اا  العاالم العربا  
يساات دم   مااا يماا ا  المغااة  يساالاد قنوصغاااوقع اادلو اا وعصليعيااخو اانوعصااخا وقصناان

ط بااااي  المغااااة العربيااااة العربياااة ، المغااااة اإلنجميتيااااة ، المغااااة العاميااااة ت  الم ميااااة ،  مااااي
 اإلنجميتياااة باإلااااااة ذلااا  ال رانكااا ارت   ذلااا  جانااات هلااا  ، ت جاااد ذشاااكاليا  ت ااارل 
 اتااة بت مياا  المشاااعر بشااك  عااام ،  التاا  تشاام  كي يااة تعاماا  المتاانف ماا  مااا 
يمااااا ا السااااا رية ت  الاااااتلكم ، الجمااااا  باااااي  اإليجابياااااا   السااااامبيا  اااااا  ناااااك  ا اااااد، 

اا اإلمال يااااة ، الساااايا  العااااام لمكااااالم ، الجماااا  اإل تتااااارا  ااااا  ال اااار ف ، ار طاااا
المن يااة  غيرؤااا   ماا  المال ااظ ت  ؤنااا  العديااد ماا  الدارسااي  قااام ا بتطاا ير تحنيااا  
 متااااان ا  قاااااادر  عمااااا  التعامااااا  مااااا  معظااااام ؤاااااه  اإلشاااااكاليا  ت  قاااااام ا بيساااااتبعاد 

 Antonakaki) النتا ك التا  ت ا ل تل مماا ساب   ت  بيسات دام عناتار بشارية
.et.al,2017; Wang.et.al,2016)    

لت ميااا   إ ااانمصيممو ني يااااباإلااااااة ذلااا  هلااا  نااااق  العدياااد مااا  الباااا ثي     
المشاااعر  اإلسااتطالع الااد ل  منلاااا ماادل ذمكانيااة تمثياا  العينااة المااأ  ه  ماا  م اقاا  
ت   جميعلم ت  عيناا  اإلساتطالع  الت ات  اإلجتماع  لمت مي  لممجتم  ارتم    ا 

 مياا  المشاااعر ؤاا  عينااا  غياار ممثمااة لممجتماا  ارتاام  ملمااا كاناا  الااد ل  ت  ت
 Anstead) عينا  كبير    ي  ت  كبر  جم العينة   يعن  ذمكانية تعمايم نتا جلاا
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&  O’Loughlin ,2014 ; Jensen,2017 )   قد يرجا  عادم تمثيا  ؤاه  العيناة 
السياسااية عباار لممجتماا  ذلاا  ت  عاادد كبياار ماا  المساات دمي    يعباار   عاا  هرا لاام 

 يكت اا   بيساات داملا ااا    - اتااة ااا  العااالم العرباا  –م اقاا  الت اتاا  اإلجتماااع  
تغاراض تعميمياة ت  ذجتماعياة ت ارل   قاد يرجا  هلا  ذلا  تشاككلم ت  عادم ذن اراطلم 
ااا  ال اقاا  السياساا ، باإلاااااة ذلاا  ذناان يااتم ذسااتبعاد عاادد كبياار ماا  النتاا ك التاا  

م  المتنف اءل  التعام  معلا   بالتاال  تحاف ت  ل مشكال  ت  ت طاا يتعت ع
ؤااه  اإلشااكالية تمااام الحاادر  عماا  تعماايم نتااا   ؤااه  الدراسااا  ت  اإلسااتطالعا    ماا  

ت  اإلساتطالع الغيار دقيا  الاهي   Straw Pollؤنا اتعما  ؤاه  اإلساتطالعا  بمثاباة 
 تماام السياسا   يمك  تعمايم نتا جان  لكا  يحا م بت  يات ارااراد عما  المشااركة  اإلؤ

(Glynn, Herbst, Keefe, Shapiro & Lindeman 2004,p.53)   بعكاس  
اإلسااتطالعا  التاا  تعتمااد عماا  تساام ت العينااا  الممثمااة لممجتماا  بمااا يااام  تعماايم 
النتااا   عماا  المجتماا  كماان   قااد هؤاات بعااض البااا ثي  ت  نتااا    ت مياا  المشاااعر ت  

ا   الكي ية التا  تعطا  معم ماا  م تامة عا  اإلستطالعا  الد لية تك   بمثابة النت
الم ااا ع  يمكاا  اإلساات اد  بلاااا ااا  ذجااراا اإلسااتطالعا  التحميدياااة تكثاار ماا  ك نلاااا 

    (Anstead &  O’Loughlin ,2012) نتا   كمية يمك  تعميملا

 ؤاا   إ اانمصياوااال يااا باإلاااااة ذلاا  اإلشااكاليا  التطبيحيااة  المنلجيااة ، تااأت  
تراا اراااراد ااا  ذجااراا ب اا   ت  ذسااتطالعا  بااد   ماا ااحتلم  ماادل تاا ة ذساات دام 

ام  ت القياا  الب ا  العمما  ت  يعمام المب  ثا   تنلام يشاارك   اا  ذجاراا ب ا  ماا 
ب ياا  يكاا   لااديلم  ريااة اإل تياااار ااا  المشاااركة ت  عاادم المشاااركة  ذ  ت  هلااا    

لجاااأ الباااا ث   اااا   يت حااا  بيسااات دام ت ميااا  المشااااعر ت  اإلساااتطالع الاااد ل     قاااد
الغااارت ذلااا   ااا  ؤاااه  اإلشاااكالية مااا   اااال  ت اااه تتاااري ال إلجاااراا ؤاااه  الب ااا   مااا  
ذ دل الجامعا  ت  الجلاا  الب ثياة   لكا  ؤا  تأ اه الشاركا  الرب ياة المت تتاة 
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ا  ذعداد اإلستطالعا  الد لياة  تتاري ال ما  ؤاه  الجلاا ؟  بالنسابة لمعاالم العربا  
يجاات ت  تحاا م بااهل   مااا معااايير ذ تيارؤااا؟؟    ؤاا  يمكاا   مااا  الجلااا  الب ثيااة التاا 

يءدل ذجراا اإلستطالعا  الد لية ا  العاالم العربا  ذلا  عات ف ارااراد عا  التعبيار 
عاا  هرا لاام عباار م اقاا  الت اتاا  اإلجتماااع  ؟؟؟ كاا  ؤااه  التساااء    اإلشااكاليا  قااد 

المشاااعر اا  قياااس الاارتل تحاف عا حااال تماام ذساات دام اإلسااتطالعا  الد لياة ت  ت مياا  
 العام 

، ااايها كاناا  م اقاا  إ اانمصيمموااااخم ت ياارال تااأت  ذلاا  جاناات اإلشااكاليا  السااابحة 
الت اتاا  اإلجتماااع  تسااتطي  ت  تاا ار قاعااد  بيانااا  عاا  المب اا ثي   ماادل تااأثيرؤم 
ا  غيرؤم، امماها   يأ ه المتنف المسات دم اا  ذعتباار  ذ اتالف ت تا  اءراا عما  

متاااابع  كااا  مسااات دم  اماااا  تؤااام عيااا ت اإلساااتطالعا  التحميدياااة ؤاااا    سااات عااادد
المسا ا  بي  الش ك العادل  قاد  الرتل  ي  ت  كالؤماا للماا ن اس  ت  الارتل اا  

 Glynn, Herbst, Keefe, Shapiro & Lindeman)اإلساااتطالع
2004,p16.)    لك  ا   الة اإلستطالع الد ل  يمكا  ذعااد  ار تا  ما   اال   

 د متابع  ك  منلما  عد
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تن عااا  تسااااليت قيااااس الااارتل العاااام عبااار التااااري    امكااا  عتااار كانااا  لااان و

تساااليت م تم ااة لحياااس الاارتل العااام  احااال لممنااا  السياساا   التكن لاا ج  اياان   بمااا ت  
سمة هل  العتر ؤ  م اق  الت ات  اإلجتماع   تادا ملا اا  جميا  مناا   ال ياا ، 

اإلسااات اد  مااا  ؤاااه  الم اقااا  اااا  قيااااس الااارتل العاااام  ذ  ت  ؤناااا  بعاااض االباااد مااا  
الت ديا  التطبيحية  المنلجياة  ار القياة التا  يجات العما  عما   ملاا  التتادل للاا 
سااااتطالعا  تعكاااااس ذتجاااااا  اراااااراد  ياااااا  الم اااااا عا   لم تاااا   عمااااا  دراساااااا   ا 

عاااالم العربااا    الحااااايا الم تم اااة  كماااا يجااات  جااا د جلاااا  ب ثياااة مت تتاااة اااا  ال
تتبناا  هلاا  الماانل   تساات دمن ااا  قياااس الاارتل العااام ت اكبااال ماا  تد ا  هلاا  العتاار 
 ساماتن  ا   كاا    يااتم تعمايم نتا جان  لكاام ما  المءكاد تناان سايعط  مءشارا   حيحيااة 

 ع  الرتل العام   

و  
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أهميللك وريللتط قدملل ت م لل ا تيثلل      يلل  ى يمثللا تقدملللت تقدوج قلل   
ى تقدللت يل قمجد  د لل    لللم د    دللى أضلل ا تقمساالل ا  تقتللتو ا داللد لم   لل

 م للل ت تقمالللد ووي    تقدللل ثيت  لللي ت  ر   لللك  م للل ت  ىدالللدميل تق  للل ا  قللل
تقلتتاللل ا تألو ليميلللك قثثللل ت  ثم  لللك  ىتألمفللل ا   الللل تجاولللط هللل ت تقدمللل ت ثوللل

ى وريت م  تقر  ثي  رإ تتء ثتتتا تقر     تقلتتا ا تقدل   ي  تهدت ثلل األطفػاؿ
 د ثيتتا  ل ت ل ه ه تيث ج ا.ى دج  قا تيث    ث اد  ر قمفا قوداتف ثو
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لتحميػؿ  دراسػات إجػرا  إلػ  البػاحثيف عػدد مػف االىتمػاـ ىػذا دفػ  وقػد
 البحثيػة االتجاىػات تحديػد بيػدؼ المجػاؿ   دراسػات ىػذا  فػ البحػث حالػة وتقػويـ

   فييػا القػو  والعػعؼ  نػواح وكشػؼ نتائجيػا أىػـ ورصػد والنظريػة والمنيجيػة ليػا  
  الكيفػ التحميػؿ عمػ  لمبحػث   واعتمػادا جديػد  اتجاىػات واقتػراح مػا يمكػف أف يمثػؿ

 عمميػة دوريػات  وتمؾ المنشور  ف بالجامعات  العمم لإلنتاج  الثان وتحميؿ المستوى
 تحمػؿ واإلعػالف   وسائؿ اإلعالـ ونظريات ببحوث ويتعمؽ محكمة   محمية وعالمية
يسػاعد  مػا وىػو اإلعػالف والطفػؿ   دراسػات  فػ والتنظيػر البحػث واقػ  الدراسة الراىنػة

 .المجاؿ ىذا  ف البحثية االىتمامات ألجند  أولية خريطة وع   ف

 أ اًل: د ليل متوولك تقلتتاللك:

أطػػر منيجيػػة وتنظيريػػػة  يتزايػػد اىتمػػاـ الدراسػػات والبحػػوث العمميػػة بتبنػػ 
عديػػػد    لبحػػػث أنمػػػاط وتػػػ ثيرات اإلعػػػالف فػػػ  األطفػػػاؿ   وعميػػػو يمكػػػف بمػػػور  مشػػػكمة 

  حتػػ 9009رصػػد وتحميػػؿ واقػػ  بحػػوث ودراسػػات اإلعػػالف والطفػػؿ مػػف    الدراسػػة فػػ
 ـ(. 9008

 ث جيً : أهميك تقلتتاللك:

 -تنب  أىمية الدراسة مف خالؿ المؤشرات اآلتية :

مػدار  عمػ  المؤسسػات والشػركات لإلعػالف كوسػيمة ترويجيػة اسػتخداـ تزايػد واقػ  (0
 االتصػاؿ  فػ البػاحثيف جانػ  مػف اىتمػاـ مػف ذلػؾ رافؽ وما الماعية   األعواـ
 والتػ ثيرات واالستخدامات التطور والتطبيقات وتقييـ لمتابعة أخرى عممية وحقوؿ
 اإلعالنات. بيذه الخاصة
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 تناولػت اإلعػالف وعالقتػو بالطقػؿ   تقػويـ البحػوث والدراسػات التػ  إلػ الحاجػة (9
  التػ التطبيقػات وكػذلؾ نتػائ  ىػذه البحػوث  لتفسػير بمورتيػا يػتـ  التػ والنظريػات

حػداث حوليػا  تمػت  أف يسػتفيد   يمكػف المجػاؿ ىػذا  فػى نظػر   معرفػ تػراكـ وا 
 البيئػة  فػ لبحػوث اإلعػالف والطفػؿ جديػد  نظريػةى رؤ  تطػوير  ف الباحثوف منو

 والعالمية. العربية

 ث قثً : أهلتف تقلتتاللك:

  فػ والتنظيريػة البحثيػة االتجاىػات وتحميػؿ تتبػ  إلػ  الدراسػة تيػدؼ
  فػػ والمنشػػور  اإلعػػالف والطفػػؿ خػػالؿ السػػنوات العشػػر األخيػػر   وبحػػوث دراسػػات
إبػراز   رؤية نقدية يمكف االعتماد عمييػا فػ وتقديـ واألجنبية  العممية العربية الدوريات

 ىذا المجاؿ.  االتجاىات العممية الحديثة ف

 -:في الدراسة أىداؼ تتحدد األساس ىذاوعم   

 .مجاؿ دراسات وبحوث اإلعالف والطفؿ  ف البحث حالة رصد واق  (0
 اتبعتيا دراسات وبحوث اإلعالف  لإلجرا ت المنيجية الت ووصؼ تحميؿ (9

 .والطفؿ
 .اإليجابيات أو السمبيات ف  دراسات وبحوث اإلعالف والطفؿ عف الكشؼ (3
 عرض ومقارنة أبرز النتائ  الت  قدمتيا دراسات وبحوث اإلعالف والطفؿ. (4
 صياغة رؤية مقترحة لمستقبؿ دراسات وبحوث اإلعالف والطفؿ. (5
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 تترا : دا سالا تقلتتالللك:

 : عف التساؤالت اآلتية اإلجابة إل  الدراسة  تسع

 (؟9008حت   9009اإلعالف والطفؿ مف  واق  دراسات وبحوث ما .0
 إيجابيات وسمبيات دراسات وبحوث اإلعالف والطفؿ؟ ما أبرز .9
 اتبعتيا دراسات وبحوث اإلعالف والطفؿ؟  األطر المنيجية الت ما .3
 ما أىـ المداخؿ النظرية الت  تبنتيا دراسات وبحوث اإلعالف والطفؿ؟ .4
 مية لدراسات وبحوث اإلعالف والطفؿ؟ما مالمح الرؤية المستقب .5

   ماً : مج ل تقلتتاك:

  الدراسػػػػة الراىنػػػػة عمػػػػ  مػػػػػني  المسػػػػح التحميمػػػػ  بمسػػػػتواه الكيفػػػػػ تعتمػػػػد
 مػف أنػت  ونشػر   لمػا Meta Analysis الثػان  المسػتوى مػف التحميػؿ باسػتخداـ

 الوقوؼإل   التحميؿ وييدؼ باإلعالف والطفؿ  دراسات وبحوث عربية وأجنبية ترتبط
 المرتبطػة الدراسػات فػ  والتنظيريػة المنيجيػة والجوانػ  العمميػة  التطػورات عم  آخػر

 التػراث سػعيًا إلثػرا  القصػور  أوجػو وتالف  وتدعيميا  اإليجابيات عم  والتعرؼ بو 
 .العمم  وبمور  رؤية مستقبمية لالتجاىات البحثية ف  ىذا المجاؿ

 ا لاً : ثيجك تقلتتاك:

 اإلعػالف والطفػؿ دراسػات وبحػوث مػف عينػة عمػ  الدراسػة تطبيػؽ تػـ
 العينػة   وتعػمنت (2018) عػاـ إلػ   (2009)  عػاـ مػف بػد ً  العربيػة واألجنبيػة 

 -:كالتالي موزعة ( دراسة وبحثاً 55 
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 تقايجك
 

 ج ع تقايجك
 أ جري ثتري

 02 53 لتتا ا  ر   

البػاحثوف عمػ  مكتبػة كميػة الدراسػات العميػا لمطفولػة بجامعػة عػيف  واعتمد
شػػػمس ومكتبػػػة كميػػػة اإلعػػػالـ بجامعػػػة القػػػاىر  فػػػ  انتقػػػا  الدراسػػػات والبحػػػوث العربيػػػة 
المتاحػػػة والمحكمػػػة   ودراسػػػات الماجسػػػتير والػػػدكتوراه بػػػذات الكميتػػػاف وبكميػػػة اآلدا   

مدراسػات األجنبيػة  تػـ اإلعتمػاد قسػـ اإلعػالـ بجػامعت  حمػواف وعػيف شػمس. بالنسػبة ل
عمػػ  قواعػػد البيانػػات كمصػػدر أساسػػ  لجمػػػ  مػػا نشػػر عػػف مجػػاؿ اإلعػػالف وتمثمػػػت 

 ,Science Direct, Emerald Insight  Publications, All Academicأبرزىػا فػ : 
Springer Link  Proquest.    

 ا راً : تقلتتا ا تقا رمك: 

تناولت بالدراسػة عالقػة اإلعػالف   ونستعرض فييا الدراسات والبحوث الت
 النحو اآلتي:  ـ ونتناوليا عم9008  وحت 9009الفتر  مف عاـ   بالطفؿ ف

  "تػػػ ثير االعػػػالف االلكترونػػػ 9008تناولػػػت دراسػػػة: سػػػميماف البصػػػير.  
بػػدى طػػال  الجامعػػات : دراسػػة تطبيقيػػة عمػػ  طػػال    عمػػ  خطػػوات القػػرار الشػػرائ

عمػػػ  االنترنػػػت عمػػػ  مراحػػػؿ قػػػرار الشػػػرا  مجتمعػػػة جامعػػػات القصػػػيـ"  أثػػػر االعػػػالف 
وعم  كؿ مرحمة مػف مراحػؿ الشػرا    ادراؾ الحاجػة لممنػت   البحػث عػف المنتجػات   
جم  المعمومات عف المنت  تقييـ البدائؿ عف المنتجػات  اتخػاذ قػرار الشػرا   تقيػيـ مػا 

قبػػؿ الطػػال  ي  بعػػد الشػػرا (. ىػػذا وقػػد توصػػمت الدراسػػة الػػ  اف اكثػػر المنتجػػات التػػ
اجيز  الياتؼ الذكية   وبػرام  الحاسػ  اآللػي    لمبحث عمييا عبر االنترنت تتمثؿ ف
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السػػػػػيارات  االلعػػػػػا   افػػػػػالـ الفيػػػػػديو  اجيػػػػػز  الكمبيػػػػػوتر  االلكترونيػػػػػات  المنتجػػػػػات 
وتػػذاكر السػػفر. واتعػػح وجػػود تػػ ثير لمشػػاىد  اعالنػػات ى الرياعػػية  االسػػتثمار العقػػار 
قػػرار الشػػرا  مجتمعػػة لػػدى طػػال  جامعػػة القصػػيـ كمػػا تبػػيف االنترنػػت عمػػ  خطػػوات 

وجػػود تػػ ثير لمشػػاىد  اعالنػػات االنترنػػت عمػػ  مرحمػػة ادراؾ الحاجػػة لممنػػت  ومرحمػػة 
جم  البيانات والمعمومات عف المنت  والمقارنة بيف المنتجات و تقيػيـ البػدائؿ ومرحمػة 

ت عمػػ  مرحمػػة اتخػػاذ قػػرار تقيػػيـ مػػا بعػػد الشػػرا . كمػػا تبػػيف عػػدـ وجػػود تػػ ثير لالعالنػػا
 الشرا .

  بعنػػػػػواف: "تعػػػػػرض 9007واسػػػػػتيدفت دراسػػػػػة: شػػػػػيما  محمػػػػػد حسػػػػػيف. 
المراىقيف لمحمالت اإلعالنية لمجمعيات الخيرية بالفعائيات المصرية وعالقتػو بثقافػة 

لػػػػدييـ"  إلػػػػ  التعػػػػرؼ عمػػػػ  عالقػػػػة تعػػػػرض المػػػػراىقيف لمحمػػػػالت   العمػػػػؿ التطػػػػوع
لػػػدييـ    بالفعػػػائيات المصػػػرية بثقافػػػة العمػػػؿ التطػػػوعاإلعالنيػػػة لمجمعيػػػات الخيريػػػة 

والميػػداني  واسػػتخدمت مػػدخؿ ال ػػػرس   مػػني  المسػػح بشػػقيو التحميمػػ  واعتمػػدت عمػػ
 400عينػػة عشػػوائية مػػف طػػال  الجامعػػات المصػػرية قواميػػا    الثقػػافي  وطبقػػت عمػػ
الجمعيػات الخيريػة   %( قػد سػبؽ ليػـ التطػوع فػ35أف نسػبة    مفرد (  وتوصمت إلػ

الفعػػائيات المصػػرية  وكػػذلؾ يتعػػح أيعػػا   بعػػد مشػػاىدتيـ لحمالتيػػـ اإلعالنيػػة فػػ
أكتػػػوبر وجامعػػػة عػػػيف 6وجػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػائية بػػػيف أفػػػراد العينػػػة بجامعػػة 

احػػدى الجمعيػػات الخيريػػة بعػػد مشػػاىدتيـ لحمالتيػػا اإلعالنيػػة   التطػػوع فػػ  شػػمس فػػ
 الفعائيات المصرية.  ف

عمػػػػ  "االسػػػػتماالت  9007ركػػػػزت دراسػػػػة: أحمػػػػد محمػػػػد نجيػػػػ .  بينمػػػػا
واألسالي  اإلعالنية المستخدمة ف  اإلعالنػات المقدمػة فػ  قنػوات األطفػاؿ الفعػائية 
وعالقتيػػا بجػػذ  انتبػػاه الموىػػوبيف لإلعػػالف" وتنتمػػ  ىػػذه الدراسػػة إلػػ  فئػػة الدراسػػات 
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مسػػح بالعينػػة ع لصػػعوبة الوصػػفية بشػػقييا التحميمػػ  والميػػدان  واعتمػػدت عمػػ  مػػني  ال
إجػػرا  مسػػح شػػامؿ لجميػػ  مفػػردات مجتمػػ  الدراسػػة ع لػػذلؾ تػػـ االعتمػػاد عمػػ  عينػػة 
تحميمية ُممثمة لإلعالنات المقدمة ف  قنوات األطفاؿ الفعائية   وعينػة ميدانيػة ممثمػة 

السػػػػمات ”( مفػػػػرد . وجػػػػا ت اسػػػػتمالة 080( سػػػػنة قواميػػػػا  09:  9لمموىػػػػوبيف مػػػػف  
رتيػػػػػػػ  األوؿ مػػػػػػػف حيػػػػػػػث االسػػػػػػػتماالت اإلعالنيػػػػػػػة المنطقيػػػػػػػة فػػػػػػػ  الت” والخصػػػػػػػائص

المسػػػتخدمة فػػػ  اإلعالنػػػات المقدمػػػة عمػػػ  قنػػػوات األطفػػػاؿ الفعػػػائية عينػػػة الدراسػػػة   
 ف  الترتي  الثان .” األخبار والمعمومات”وجا ت استمالة 

  بعنػػػػواف: "الحمػػػػالت 9007عبػػػػدالعظيـ.   وسػػػػعت دراسػػػػة: محمػػػػد عمػػػػ
  مصػػػر وت ثيراتيػػػا عمػػػييـ"  إلػػػ  سػػػرطاف ألطفػػػاؿ فػػ  تشػػػفاإلعالنيػػة التميفزيونيػػػة لمس

  األطفػػػػاؿ مرصػػػػ  بحػػػػث التػػػػ ثيرات المعرفيػػػػة والوجدانيػػػػة والسػػػػموكية لمحمػػػػالت عمػػػػ
عينػة   والميػداني  وطبقػت عمػ  مني  المسح بشقيو التحميم  السرطاف  واعتمدت عم

اف السػػرط  أف األطفػػاؿ مرعػػ  مفػػرد (  وتوصػػمت الدراسػػة إلػػ 000متاحػػة قواميػػا  
ويتفػػػاعموف معيػػػا بدرجػػػة   يحبػػػوف متابعػػػة الحمػػػالت اإلعالنيػػػة التميفزيونيػػػة لممستشػػػف

 كبير . 

. بعنػػػػواف: "اسػػػػتخدمات  9007وسػػػػعت دراسػػػػة: مصػػػػطف  سػػػػمير عمػػػػ  
معػػػرفة الػػدور الػػذى   واإلشػػباعات المتحققػػة منػػو". إلػػ  المػػراىقيف لإلعػػالف اإللكترونػػ

لُمػراىقيف بالمعمومػات واإلشػباعات   تعػد يؤديو اإلعػالف عبر شبكػة االنترنػت إلمػداد ا
مجػػػػرد تقػػػػديـ المعمومػػػػات عػػػػف   ال تعنػػػػ  ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػف الدراسػػػػات الوصػػػػفية التػػػػ

الجوان  الخاععة لمدراسة فحس  بؿ تتعدى ذلؾ ال  استخالص الدالالت منيػا تبعػا 
مػػػدخؿ االسػػػتخدامات واإلشػػػباعات  وتسػػػتخدـ مػػػني    ليػػػدؼ الدراسػػػة  واعتمػػػدت عمػػػ

عينػػػػػو مػػػػػف مسػػػػػتخدميف اإلنترنػػػػػت   عمػػػػػ  والميػػػػػدان  لعينػػػػػة بشػػػػػقيو التحميمػػػػػالمسػػػػػح با
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(  سػػنة. ومػػف أىػػـ نتػػائ  الدراسػػة: جػػا  05-08( مفػػرد  مػػف سػػف  400المػػراىقيف  
مقدمػة الػدواف  الطقوسػية السػتخداـ عينػػة   فػ” ممػ  وقػت الفػراغ والػتخمص مػف الممػؿ”

” وقػػتى أ  اسػػتخدامو فػػ ألنػػو موجػػود ويتػػاح”الدراسػػة لإلعالنػػات عبػػر االنترنػػت  ثػػـ 
بػػػالكمبيوتر   بحكػػػـ العػػػاد  وارتبػػػاط”  ثػػػـ ”بػػػداف  الفعػػػوؿ” المرتبػػػة الثانيػػػة  ثػػػـ   فػػػ

لإلنترنػت  .كمػا أوعػحت النتػائ  وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف الػػذكور   واسػتخدام
 بعض الدواف  النفعية الستخداـ عينة الدراسة لإلعالنات عبر االنترنت.  واإلناث ف

.(   بعنػػواف "الحمػػالت Kurtoses Igor 2016ت دراسػػة:  بينمػػا سػػع
سموفينيا: دراسة تحميمية باستخداـ مجموعػة   اإلعالنية التمفزيونية الموجية لألطفاؿ ف

بيانػػات إعالنيػػة مػػدتيا اثنػػ  عشػػر شػػيرًا"   إلػػ  التعػػرؼ عمػػ  تسػػويؽ األطعمػػة كثيفػػة 
زيػاد  الػوزف والبدانػة لػدى األطفػاؿ  ولتحفيػز صػػناع   محتمػؿ فػ  الطاقػة كعامػؿ سػبب

لتقييػػد تسػػويؽ األغذيػػة  اقترحػػت   اسػػتخداـ التنمػػيط ال ػػذائ  السياسػػات عمػػ  البػػد  فػػ
منظمػػػة الصػػػحة العالميػػػة مػػػؤخرا نموذجػػػا منسػػػقا  واسػػػتيدفت الدراسػػػة تقيػػػيـ إعالنػػػات 

جػػػػرا  تحميػػػػؿ سػػػػموفينيا باسػػػػتخداـ النمػػػػوذج المػػػػذكور وتػػػػـ إ  األطعمػػػػة التمفزيونيػػػػة فػػػػ
  ( إعالنػػػا ذات صػػػمة باألغذيػػػة تبػػػث فػػػ93باسػػػتخداـ مجموعػػػة بيانػػػات تمثيميػػػة مػػػف  

تخعػ  بعػد ذلػؾ     وتػرتبط اإلعالنػات ب غذيػة محػدد   والتػ9003عػاـ   سموفينيا فػ
لمتصػػػنيؼ وفقػػػا لنمػػػوذج منظمػػػة الصػػػحة العالميػػػة والمممكػػػة المتحػػػد  لمم ػػػذيات. وقػػػد 

تيػػػة: أف إعالنػػػات الشػػػوكوالتو والحمويػػػات تمثػػػؿ خمصػػػت الدراسػػػة إلػػػ  أىػػػـ النتػػػائ  اآل
  : فػ77جمي  أوقات المشػاىد   وأف   : مف اإلعالنات ذات الصمة باألغذية ف37

سػػػنوات(  يقعػػػوف أوقاتػػػًا كبيػػػر  فػػػ  مشػػػاىد  اإلعالنػػػات  9-4األطفػػػاؿ مػػػف عمػػػر  
 التميفزيونية.
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.(   بعنػػواف "عالقػػة Kelly, Chapman  2016وتناولػػت دراسػػة:  
قيػػاس   األطفػػاؿ لإلعالنػػات التميفزيونيػػة باتبػػاعيـ ألنمػػاط غذائيػػة سػػمبية"  إلػػتعػػرض 

األثػر المحػػدد لإلعالنػات التمفزيونيػػة عػف التسػػويؽ غيػر الصػػح  لم ػذا   ومػػدى تػػ ثير 
( طفػال أسػتراليا تتػراوح أعمػارىـ بػيف 407ذلؾ عمػ  األطفػاؿ  وطبقػت الدراسػة عمػ   

ت  قيمػػػػوا عػػػػادات مشػػػػاىد  التمفزيػػػػوف اسػػػػتطالع عمػػػػ  اإلنترنػػػػ  سػػػػنة( فػػػػ 06   00 
كثيػػر مػػف   مػػف األطعمػػة  والمشػػروبات غيػػر الصػػحية المعمػػف عنيػػا فػػ 09واسػػتيالؾ 

األحيػػػاف. وكػػػاف اسػػػتيالؾ ىػػػذه األطعمػػػة والمشػػػروبات  أقػػػؿ أسػػػبوعيا أو أسػػػبوعيا أو 
أكثػر(. وقػد خمصػػت الدراسػة إلػػ :  أف الصػمة بػػيف مشػاىد  التمفزيػػوف وعػعؼ النظػػاـ 

ى بالنسػػبة لألطفػػاؿ الػػذيف شػػاىدوا أكثػػر التمفزيػػوف التجػػاري  وأولئػػؾ الػػذيف أقػػو   ال ػػذائ
تعرعػػوا فعػػال لإلعالنػػات. وأف ىػػذا االرتبػػاط بػػيف التعػػرض لإلعالنػػات وسػػو  الت ذيػػة 

 لألطفاؿ.   يؤكد الحاجة إل  تدخؿ السياسة العامة لمحد مف التعرض اإلعالف ال ذائ

واف " تحميػػػػؿ محتػػػػوى (    بعنػػػػParthian. 2016وتطرقػػػت دراسػػػػة:  
تسػػػػتيدؼ األطفػػػػاؿ والبػػػػال يف عمػػػػ    الحمػػػػالت اإلعالنيػػػػة لألغذيػػػػة والمشػػػػروبات التػػػػ

  النكػػػػا "  إلػػػػ  مقارنػػػػة االسػػػػتراتيجيات المسػػػػتخدمة فػػػػى سػػػػر   شاشػػػػات التمفزيػػػػوف فػػػػ
لألطفػاؿ والكبػار    التروي  إلعالنات األغذية والمشػروبات عمػ  التمفزيػوف السػريالنك

( قنػػا  فػػ  التمفزيػػوف السػػريالنك   06ينػػة عشػػوائية مػػف بػػيف  وطبقػػت الدراسػػة عمػػ  ع
( إعالنا مختمفا عف األغذيػة والمشػروبا. وقػد خمصػت الدراسػة إلػ  أف 95وتـ تحميؿ  

:( مػػػػف األطفػػػػاؿ يشػػػػاىدوف اإلعالنػػػػات التميفزيونيػػػػة بدرجػػػػة عاليػػػػة  ومػػػػف بيػػػػنيـ 78 
 :( ادع  الفوائد الصحية.74 

(   بعنػػػػػواف " تحميػػػػػؿ Kim  Hyuksoo .9006بينمػػػػػا سػػػػػعت دراسػػػػػة:  
محتػػػػػوى الحمػػػػػالت اإلعالنبػػػػػة التمفزيونيػػػػػة الموجيػػػػػة لألطفػػػػػاؿ " إلػػػػػ  تحميػػػػػؿ محتػػػػػوى 
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إعالنػػات التمفػػاز الموجيػػة لألطفػػاؿ  وتمثمػػت عينػػة الدراسػػة فػػ  أربػػ  قنػػوات تمفزيونيػػة  
الواليػػات المتحػػد  بثػػت خػػالؿ السػػاعات مػػف السػػاعة الثالثػػة بعػػد   رئيسػػة لألطفػػاؿ فػػ

سػػػبتمبر  5أغسػػػطس إلػػػ   93يػػػر إلػػػ  السػػػاعة السػػػابعة مسػػػا  خػػػالؿ الفتػػػر  مػػػف الظ
. وقد خمصت الدراسة إل  أىـ النتػائ  اآلتيػة: أف اإلعالنػات التجاريػة ال ذائيػة 9009

العامة تستخدـ ندا ات مقنعة م  إشارات مركزية أكثػر تػواترا مػف اإلعالنػات التجاريػة 
 ال ذائية ذات الت ذية المنخفعة.

(   بعنػػواف "تػػ ثيرات Uribe, Rodrigo. 2016واسػػتيدفت دراسػػة:  
العالمػػات التجاريػػة غيػػر الصػػحية فػػ  التميفزيػػوف عمػػ  األطفػػاؿ "  إلػػ  التعػػرؼ عمػػ  

مختمػػػؼ الفئػػػات   تػػػ ثير وعػػػ  العالمػػػات التجاريػػػة غيػػػر الصػػػحية عمػػػ  األطفػػػاؿ فػػػ
د خمصػػػت المػػػني  التجريبػػػي  وقػػػ  سػػػنة(  واعتمػػػدت عمػػػ 05 - 9العمريػػة مػػػف سػػػف  

بالعالمػػة التجاريػػة  والسػػموؾ الشػػرائ   نحػػو الوجبػػات   الدراسػػة إلػػ  أف كػػال مػػف الػػوع
السريعة وماكدونالدز( زاد عندما تعرض األطفاؿ ليذه التقنية التسػويقية  بالمقارنػة مػ  

 المجموعة العابطة(. 

بعنػػػواف: "تػػػ ثير   9006كمػػػا تعرعػػػت دراسػػػة: دعػػػا  مصػػػطف  السػػػيد. 
واالسػػػتجابة الشػػػرائية   العالنػػػات التميفزيونيػػػة عمػػ  السػػػموؾ الشػػػرائمشػػاىد  االطفػػػاؿ ل

لالبا "  إل  رصد تاثير االعالنات التميفزيونية عم  االطفاؿ ومدى اسػتجابة االطفػاؿ 
لمشرا  سوا  بانفسيـ او مف خالؿ ابائيـ وىؿ يستجي  االبا  لمشرا  واتجاىػاتيـ نحػو 

تقدميا االعالنػات التميفزيونيػة   القيـ التشرا  سم  معمف عنيا ومدى رعا االبا  عف 
االسػػػػتجابة الشػػػػرائية لالبػػػػا . وتعتمػػػػد الدراسػػػػة عمػػػػ  نظريػػػػة المسػػػػئولية   وتاثيرىػػػػا فػػػػ

الػػ  الدراسػػات الوصػػفية حيػػث اعتمػػدت عمػػ  اسػػتخداـ االسػػمو    االجتماعيػػة وتنتمػػ
مػف  لعمؿ استمارتيف استبياف احدىما لالبا  واالخرى لالطفاؿ وتـ سح  عينػة  الكم
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 950سػػنة قواميػػا  09-9المػػدارس الحكوميػػة والتجريبيػػة والخاصػػة لالطفػػاؿ مػػف سػػف 
 أ  مف محافظات القاىر  والجيز  والدقيمية. 950طفؿ و

بعنػواف: "دور اإلعػالف   9005بينما تناولػت دراسػة: ىويػدا عػزت أحمػد. 
الكي"  تعمػػـ الطفػػؿ السػػموؾ االسػػتي  ك حػػد مػػداخؿ التنشػػئة االجتماعيػػة فػػ  التميفزيػػون

لمطفػػػؿ  التعزيػػػز    وذلػػػؾ مػػػ  األخػػػذ بالحسػػػباف كػػػؿ مػػػف أشػػػكاؿ السػػػموؾ االسػػػتيالك
التقميػػد( والمت يػػرات الديموجرافيػػة  النػػوع  السػػف(   وتػػـ تطبػيػػػؽ البحػػث عمػػ  األطفػػاؿ 

( سػػنو  وتوصػػمت الدراسػػة إلػػي:  وجػػود عالقػػة طرديػػة معنويػػة بػػيف 09-9مػػف سػػف  
 كاؿ السموؾ االستيالكي.وأش  تعرض الطفؿ لإلعالف التميفزيون

بعنػػػػواف: "اإلعالنػػػػات  Park  Meung-Guk 9005وسػػػػعت دراسػػػػة:  
االحتياجػػات الخاصػػة ى الفعالػػة عػػف الخدمػػة العامػػة لمنظمػػات األلعػػا  األولمبيػػة لػػذو 

مف أجؿ جػذ  المتطػوعيف المسػتقبميف". إلػ  اختبػار إحػدى نظريػات اإلقنػاع الخاصػة 
ألشخاص إل  مساعد  اآلخريف الذيف ىػـ بحاجػة تدف  ا  بإعالنات الخدمة العامة الت

  ( طالبػػػػة فػػػػ09طالػػػػ ( و   090إلػػػػ  المسػػػػاعد    اشػػػػتممت عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػ   
مسػػػػتوى التعػػػػاطؼ ى مجموعػػػػات الدراسػػػػة. وخمصػػػػت الدراسػػػػة إلػػػػ  أف المبحػػػػوثيف ذو 

اإلعالنات عف الخدمة العامػة وذلػؾ   كاف لدييـ دافعًا لتقييـ الرسائؿ الوارد  ف  العال
 سب  اتجاىاتيـ وميوليـ الوجدانية والعاطفية. ب

بعنػواف: "اإلعالنػات  Steenburg  Eric Van 9005وركزت دراسػة:  
غيػػػػر الربحيػػػػة والنوايػػػػا السػػػػموكية: أثػػػػار الرسػػػػائؿ اإلقناعيػػػػة عمػػػػ  التبرعػػػػات والعمػػػػؿ 
التطػػػوعي". عمػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  النوايػػػا السػػػموكية لػػػدى المتبػػػرعيف والمتطػػػوعيف عنػػػدما 

لبعض الرسائؿ اإلقناعية المقدمػة مػف قبػؿ إحػدى المنظمػات ال يػر ربحيػة   يتعرعوف
(. وقػػد خمصػػت E L M P Bواسػػتخدمت الدراسػػة  نظريػػة السػػموؾ المخطػػط ؿ  
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أنػػو عنػػدما يػػن مس أو ينػػدم  الفػػرد فػػ  اإلعػػالف إلػػ  جانػػ  ميولػػو نحػػو   الدراسػػة إلػػ
تحديػػد ميولػػو التطوعيػػة وتحديػػد مقػػدار التبػػرع الػػذى يسػػع   التبػػرع فػػ ف ذلػػؾ يسػػاعد فػػ 

لتقديمػو   وذلػؾ يعتمػد عمػ  الرسػائؿ الموجػػود  فػ  اإلعالنػات  فعنػدما تشػير الرسػػائؿ 
الموجػػود  بػػ ف بعػػض اإلشػػخاص األخػػريف داعمػػيف لتمػػؾ القعػػية فػػإف التبرعػػات تػػزداد 

تكػػوف لديػػو قابميػػة  بشػػكؿ أكبػػر عنػػدما يكػػوف المػػر  أكثػػر انػػدماجا فػػ  اإلعػػالف وعنػػدما
 لمموافقة عم  التبرع بشكؿ أكبر.

(   بعنػػػػػواف "آثػػػػػار البػػػػػرام  Cho  Eunji .9005كمػػػػػا سػػػػػعت دراسػػػػػة:  
آثػار   التمفزيونية العنيفة عم  فعالية اإلعالف بيف األطفػاؿ الصػ ار"  إلػ  التحقيػؽ فػ

اسػػتخداـ تسػػتيدؼ األطفػػاؿ ب  البػػرام  التمفزيونيػػة العنيفػػة عمػػ  فعاليػػة اإلعالنػػات التػػ
طريقة تجريبية  وجػدت ىػذه الدراسػة أف البػرام  العنيفػة تثيػر مسػتوى عػاؿ مػف اإلثػار  
بػػيف األطفػػػاؿ الحاعػػريف   ممػػػا يعػػزز إلػػػ  حػػػد كبيػػر فعاليػػػة اإلعػػالف   عنػػػدما كػػػاف 
ينظر إل  اإلعالف عمف برنام  عنيػؼ  أظيػر األطفػاؿ اسػتذكارا أفعػؿ لإلعالنػات 

ف أكثػػػر ممػػػا كػػػاف عميػػػو الحػػػاؿ عنػػػد النظػػػر إلػػػ  ومواقػػػؼ أكثػػػر مال مػػػة تجػػػاه اإلعػػػال
برنػػام  غيػػر عنيػػؼ  كمػػا تػػـ العثػػور عمػػ  أعمػػ  نيػػة الشػػرا  وتفعػػيؿ   اإلعالنػػات فػػ

 العالمة التجارية بيف األشخاص الذيف شاىدوا اإلعالف.

. بعنػػواف: "التػػ ثيرات 9003بينمػػا سػػعت دراسػػة: أحمػػد عػػزت عبػػد العظػػيـ 
فزيػػػػون  عمػػػػ  طػػػػال  الجامعػػػػات المصػػػػرية"  إلػػػػ  المختمفػػػػة لإلعػػػػالف التفػػػػاعم  التمي

التعرؼ عم  الت ثيرات المختمفة لإلعالف التفػاعم  التميفزيػون  عمػ  طػال  الجامعػات 
المصػػرية  و تنتمػػ  ىػػذه الدراسػػة إلػػ  الدراسػػات الوصػػفية وتعتمػػد عمػػ  مػػني  المسػػح 

قواميػػػا  والميػػػداني  وطبقػػػت ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػ  عينػػػة ميدانيػػػة  بالعينػػػة بشػػػقيو التحميمػػػ
( مفػػرد  مػػف طػػال  الجامعػػات  وعينػػة تحميميػػة تمثمػػت فػػ  اإلعالنػػات التفاعميػػة 400 



  

ـــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

772 
 

 
 

 

 –روتانػا  –الحيػا   -(   CBC - MBCالتميفيزيونية مف خمس قنػوات فعػائية ىػ  
. وقػد خمصػت الدراسػة 9003( يوما فػ  الفتػر  مػف أبريػؿ إلػ  مػايو 30النيار( لمد   

قػػػة دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف معػػػدؿ التعػػػرض لإلعػػػالف إلػػػ  أىػػػـ النتػػػائ  اآلتيػػػة: وجػػػود عال
 ونوع الت ثيرات الناتجة عف ىذا التعرض.  التفاعم  التميفيزيون

.(. بعنػػػػػواف: "الم ػػػػػة المرئيػػػػػة فػػػػػ  Luo  Hui 9003وسػػػػػعت دراسػػػػػة:  .
اإلعالنػػات وعالقتيػػا باإلقنػػاع الوجػػدان  والعػػاطف  "  إلػػ  دراسػػة عالقػػة الم ػػة المرئيػػة 

فػػ  اإلقنػػاع الوجػػدان  والعػػاطف  فػػ  اإلعالنػػات  وفقػػًا ولسػػػائؿ  مثػػؿ الرسػػـ  واأللػػواف
ثػار  اإلدراؾ البصػر  مػف أجػؿ ى محدد  فإنيا تقـو بتقديـ القو  التناظرية ذات العاطفة وا 

ولذلؾ فإف ىػذا البحػث قػد قػاـ بتمخػيص العديػد مػف التراكيػ    استثار  الجان  الوجدان
جػؿ إثػار  العواطػؼ والوجػداف  وتناولػت وقاـ بتمخيص طريقة ت ييػر زاويػة الرؤيػة مػف أ

ىػػػذ  الدراسػػػة العالقػػػات التناظريػػػة بػػػيف الم ػػػة العاطفيػػػة والوجػػػداف  وىػػػذا البحػػػث قػػػاـ 
بتمخيص طريقة ت يير زوايا الرؤية مف أجؿ استثار  العواطؼ والوجػداف. وقػد خمصػت 

يػػػػة الدراسػػػػة إلػػػػ  أىػػػػـ النتػػػػائ  اآلتيػػػػة: أف ىػػػػذا البحػػػػث قػػػػد اسػػػػتنت  إسػػػػياـ الم ػػػػة المرئ
يعتبػػر اسػػتثنائيًا حيػػث يمكػػف لممصػػػمـ أف   والوجػػػدان  اإلقنػػاع العػػاطف  والبصػػرية فػػ

يبحث عف قاعد  الم ة المرئية استنادًا عم  العالقات التناظرية بيف تمػؾ الم ػة المرئيػة 
ويمكنػػػػو أيعػػػػًا ممارسػػػػة الم ػػػػة المرئيػػػػة المالئمػػػػة   والوجػػػػدان  وبػػػػيف اإلقنػػػػاع العػػػػاطف

واطػػػػؼ والمشػػػػاعر واالنفعػػػػاالت ودعػػػػـ وتعزيػػػػز اإلقنػػػػػاع والمػػػػؤثر  مػػػػف أجػػػػؿ نقػػػػؿ الع
 اإلعالف.  الموجود ف  العاطف  الوجدان  االنفعال

( . بعنػػواف " تطػػوير Spielvogel  Julia. 2013واسػػتيدفت دراسػػة:  
األطفػػػاؿ"  إلػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  دور المظيػػػػر   محػػػو األميػػػة اإلعالنيػػػة التمفزيونيػػػة فػػػػ

ؿ الجسػـ  تقػدير الػذات( والمت يػرات المتعمقػة  مؤشر كتمة الجسـ  تصور شكى الجسد
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تجػػػاه ال ػػػذا   موقػػػؼ األىػػػؿ تجػػػاه ى بعػػػادات األكػػػؿ  اختيػػػار الطعػػػاـ  الموقػػػؼ النقػػػد
تطوير الدعاية ب رض محو األمية اإلعالنية لػدى األطفػاؿ  واسػتنادا إلػ    ال ذا ( ف

  فػػ  ج بحثػػمفيػػـو احتػػراـ الػػذات ونظريػػة التنػػافر المعرفػػي  يػػتـ تطػػوير واختبػػار نمػػوذ
سػػػنة(  باسػػػتخداـ  00و   7( طفػػػال تتػػػراوح أعمػػػارىـ بػػػيف  949دراسػػػة تجريبيػػػة مػػػ   

تجػػػاه ال ػػػذا  يػػػتـ تحديػػػدىا عمػػػ  أنيػػػا ى النمذجػػػة  واالعتػػػزاز بػػػالنفس والموقػػػؼ النقػػػد
محػػو األميػػة اإلعالنيػػة مباشػػر   ويتػػ ثر تقػػدير الػػذات بشػػكؿ كبيػػر   العوامػػؿ المػػؤثر  فػػ

دراؾ شكؿ الجسـ  ف حيف يػتـ تحديػد الموقػؼ   مف قبؿ مؤشر كتمة الجسـ لألطفاؿ وا 
مف قبػؿ الخيػارات ال ذائيػة لألطفػاؿ وتصػور األطفػاؿ مػف موقػؼ والػدييـ نحػو ى النقد

محػو األميػة اإلعالنيػة ال ذا   ووجدت أدلػة عمػ  أف تػ ثير تصػور شػكؿ الجسػـ عمػ  
 ىو بوساطة تماما مف قبؿ احتراـ الذات.

(   بعنػػواف " شػػرا  مػػا يػػتـ Huang  Rui .9003بينمػػا سػػعت دراسػػة:  
اإلعػػػالف عنػػػو عمػػػ  شاشػػػة التمفزيػػػوف؟ أدلػػػة مػػػف حظػػػر اإلعالنػػػات ال ذائيػػػة الموجيػػػة 

ات لألطفػػػػاؿ"  إلػػػػ  التعػػػػرؼ عمػػػػ  مػػػػا إذا كانػػػػت مبػػػػادر  األطفػػػػاؿ لألغذيػػػػة والمشػػػػروب
يقيػػػد اإلعػػػػالف ى لمصػػػناعات ال ذائيػػػة الػػػذ  برنػػػام  التنظػػػيـ الػػػذات  اإلعالنيػػػة   وىػػػ

ت ييػػر   الحػػد مػػف تعػػرض األطفػػاؿ لإلعالنػػات وفػػ  الموجػػو لألطفػػاؿ  كػػاف فعػػاال فػػ
  نفػػذت ىيرشػػي  9008-9006السػػموكيات الشػػرائية لألسػػر المعيشػػية  وخػػالؿ الفتػػر  

ى نتػػػػائ  الحاليػػػػة إلػػػػ  أف تنفيػػػػذ كفبػػػػاتعيػػػػدات كفبػػػػاي. وتشػػػػير ال ى مػػػػارس  وكػػػػادبور 
ى لػػدييا أطفػػاؿ مػػف العمكػػة فقاعػػة كػػادبور   خفعػػت تػػردد الشػػرا  مػػف قبػػؿ األسػػر التػػ

:( ولكػػػػف لػػػػيس الشػػػػوكوالتو. ويبػػػػدو أف ىػػػػذا قػػػػد نػػػػت  عػػػػف إعػػػػالف 80ادامػػػػز  بنسػػػػبة 
حػػػػيف اسػػػػتمر األطفػػػػاؿ   آدمػػػػز لمقعػػػػا  عمػػػػ  جميػػػػ  الفئػػػػات العمريػػػػة  فػػػػى كػػػػادبور 

ومػػارس لمشػػوكوالتة عمػػ  البػػرام    ت عاليػػة إلعالنػػات ىيرشػػيتعرعػػوف عمػػ  مسػػتويا
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العامػػة. وخمػػص المؤلفػػوف إلػػ  أف تقييػػد اإلعػػالف الموجػػو لألطفػػاؿ قػػد ال يقمػػؿ بشػػكؿ 
 لألطفاؿ.  فعاؿ مف التعرض اإلعالن

(  بعنػػواف " فيػػـ األطفػػاؿ Owen, Laura. 2013وتناولػػت دراسػػة:  
دراسػة مقارنػة"  رصػد  -النػات التمفزيونيػة لإلعالنات غير التقميدية مقابؿ فيميـ لإلع

ومقارنة فيػـ األطفػاؿ لإلعالنػات التمفزيونيػة مػ  اإلعالنػات غيػر التقميديػة واسػتخدمت 
 6 – 7تتػػػػراوح أعمػػػػارىـ    ( طفػػػػال مػػػػف الصػػػػؼ الثػػػػان034الدراسػػػػة مقػػػػابالت مػػػػ   

المممكػػة المتحػػد  حػػوؿ طبيعػػة ونوايػػا   سػػنوات( فػػ 00-9سػػنوات( والصػػؼ الخػػامس  
مثمػػػة المختمفػػػة لإلعػػػالف  والجمػػػ  بػػػيف أشػػػكاؿ االسػػػتجابة المفتوحػػػة والمحػػػدد . وقػػػد األ

خمصت الدراسة إلػ  أىػـ النتػائ  اآلتيػة: أف األطفػاؿ أظيػروا فيمػًا أكثػر تعقيػدا بكثيػر 
لإلعالنػات التمفزيونيػة مقارنػة باإلعالنػات غيػر التقميديػة  كمػا توصػمت إلػ  صػعوبات 

 قة.فيـ األطفاؿ لمتكنيكات التسوي

بعنػػػػواف: "التصػػػػميـ   9003وسػػػػعت دراسػػػػة: ىػػػػان  صػػػػالح محمػػػػد عبػػػػد.
 09الرقمػػ  كمػػدخؿ الثػػرا  االعػػالف االرشػػادى المت يػػر الطفػػاؿ المرحمػػة العمريػػة مػػف 

توظيػػػػؼ االمكانػػػػات الفنيػػػػة والتقنيػػػػة فػػػػ  التصػػػػميـ الرقمػػػػ  فػػػػ    سػػػػنو"  إلػػػػ 04الػػػػ  
(  04الػػػ   09مػػػف   االعػػػالف االرشػػػادى المت يػػػر الموجػػػو الطفػػػاؿ المرحمػػػة العمريػػػة

إمكانيػة بنػا    سنة. تتناوؿ الدراسة المني  التحميم  و المني  التجريب . وتوصػمت إلػ
فكػػػر  تصػػػميمة واعالنيػػػة ابداعيػػػة قويػػػة ومميػػػز  مػػػف خػػػالؿ ادخػػػاؿ بعػػػض االسػػػالي  

 الجرافيكية الحديثة ف  تصميـ االعالف االرشادى.

بعنػواف: "نمػػوذج   9003محمػد عبػػد الحمػيـ.   بينمػا تناولػت دراسػػة: أمػان
قنػػػوات األطفػػػاؿ المتخصصػػػة عمػػػ  العالقػػػة بػػػيف أسػػػالي    مقتػػػرح لتػػػ ثير اإلعػػػالف فػػػ

يتخػػذىا األطفػػاؿ   األطفػػاؿ لمتػػ ثير واسػػتجابة الوالػػديف"  تحديػػد ودراسػػة األسػػالي  التػػ
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اسػتجابة  تمبيػة مطػالبيـ الشػرائية  والتعػرؼ عمػ  اسػتراتيجيات  لمت ثير عم  والدييـ فػ
يسػػتخدميا أطفػػػاليـ    يسػػتخدميا اآلبػػػا  لمػػرد عمػػ  أسػػالي  التػػػ ثير التػػ  الوالػػديف التػػ

تناولػت   العديد مف الدراسات األجنبية والعربية التػى الجان  النظر   وتناوؿ البحث ف
أسػػػالي  تػػػ ثير األطفػػػاؿ عمػػػ  الوالػػػديف وطػػػرؽ اسػػػتجابة الوالػػػديف  ثػػػـ تناولػػػت الباحثػػػة 

قنوات األطفاؿ الفعائية عم  سموؾ األطفاؿ الشػرائي  وبنػا  عمػ    ت ثير اإلعالف ف
  مفرد   تمثؿ الطفػؿ فػ930الدراسة النظرية تمت الدراسة الميدانية عم  عينة قواميا 

وأحد والديو(  حيث تـ تصميـ استمار  استقصا  لكػؿ منيمػا.  09-7المرحمة العمرية 
التبػايف  تحميػؿ االرتبػاط واالنحػدار   حيث تـ االستعانة باألسػالي  اإلحصػائية: تحميػؿ

اتفػػاؽ   أسػػمو  نمذجػػة المعػػادالت الييكميػػة  تحميػػؿ المسػػارات(. وتوصػػمت الدراسػػة إلػػ
أف أىـ المحػاور الفرعيػة مػف أسػالي  األطفػاؿ   آرا  كؿ مف عينة األطفاؿ واآلبا   ف

ة  ويتمػوه ف  الت ثير  واألكثر استخداما مف قبؿ األطفاؿ ىػي: أسػمو  التممػؽ والمداىنػ
بفػػارؽ كبيػػر   أسػػمو  اإلقنػػاع   ثػػـ أسػػمو  االستشػػار  والطمػػ  المباشػػر   بينمػػا جػػا  

 الصػػػراخ ورفػػػ  الصػػػوت  البكػػػا    الترتيػػػ  األخيػػػر والمتمثػػػؿ فػػػ  أسػػػمو  العػػػ ط فػػػ
إظيػػار   والتيديػد بعػػدـ األكػػؿ أو المػذاكر  ...( وقػػد يرجػػ  ذلػؾ لعػػدـ رغبػػة األطفػاؿ فػػ

 .      غير المقبولة مف الوالديف  أو المستقصأنيـ يستخدموف ىذه األسالي

بعنواف: "تعػرض األطفػاؿ  9003غري .   كما سعت دراسة: عز  سنوس
-9عينة مػف األطفػاؿ مػف سػف  ى الطموح لدى لإلعالنات التمفزيونية وعالقتو بمستو 

تتعػمنيا اإلعالنػات   الطمػوح التػ  المالمػح الدالػة عمػ  التعرؼ عم  سنة ("  إل09
 نية عينة الدراسة.التمفزيو 

بعنػػػػػواف:  9003فػػػػػ  حػػػػػيف اسػػػػػتيدفت دراسػػػػػة: وسػػػػػاـ محسػػػػػ  محمػػػػػد. 
تنميػػػة القػػػدرات االبداعيػػػة لطفػػػؿ   مجػػػالت االطفػػػاؿ ودوره فػػػ  فػػػ  "االعػػػالف التفػػػاعم
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المرحمػػة االبتدائيػػة"   تطػػوير مجػػالت االطفػػاؿ بمػػا يواكػػ  التكنولوجيػػا الحديثػػة وطفػػؿ 
لطفػػػؿ المرحمػػػة االبتدائيػػػة. وتعتمػػػد   داعاالبػػػى ىػػػذا العصػػػر وذلػػػؾ لالرتقػػػا  بالمسػػػتو 

وصػػػؼ وتحميػػػؿ اعػػػالف   لالسػػػتفاده منػػػو فػػػ  التحميمػػػ  المػػػني  الوصػػػف  الدراسػػػة عمػػػ
ويسػتكمؿ ذلػؾ مػف خػالؿ بعػض الدراسػات التطبيقيػة باسػػتخداـ ى مجمػة الطفػؿ المصػر 

  تصػػميـ اعػػالف مجمػػة الطفػػؿ  ومػػف اىػػـ النتػػائ   التػػ  نتػػائ  الدراسػػات التحميميػػة فػػ
جػػػذ  انتبػػػاه طفػػػؿ المرحمػػػة   يسػػػاىـ فػػػ  توصػػػمت إلييػػػا الدراسػػػة أف اإلعػػػالف التفػػػاعم

 االبتدائية لمعموف االعالف. 

بعنػػػػواف: "تػػػػ ثير إعالنػػػػات  9003وسػػػػعت دراسػػػػة: شػػػػذا ممػػػػدوح محمػػػػد. 
مػدى اىتمػاـ الطفػؿ   التعرؼ عمػ  لمطفؿ"  إل  السموؾ الشرائ  الرسـو المتحركة عم

التمييػػػػػز بػػػػػيف اإلعالنػػػػػات   لمػػػػػدى قػػػػػدر  الطفػػػػػؿ عمػػػػػ بإعالنػػػػػات الكػػػػػارتوف. التوصػػػػػؿ
عينػػػة عشػػػوائية مػػػف اوليػػػا  امػػػور اطفػػػاؿ   التميفزيونيػػػة وبػػػيف المحتػػػوى البرامجػػػي. وىػػػ

مفػػػرد . وتوصػػػمت الدراسػػػة أف  400سػػػنة يبمػػػه قواميػػػا مػػػف  6:09المػػػدارس مػػػف سػػػف 
وف النسػػػبة االكبػػػر مػػػف االطفػػػاؿ وفقػػػا لمػػػا اورده اوليػػػا  امػػػورىـ عينػػػة الدراسػػػة يتعرعػػػ

%( ويمػػػػػييـ بفػػػػػارؽ واعػػػػػح مػػػػػف 56.3إلعالنػػػػػات الرسػػػػػـو المتحركػػػػػة دائمػػػػػا بنسػػػػػبة  
%( واخيػرا بنسػبة عػػئيمة 98.9يتعرعػوف إلعالنػات الرسػـو المتحركػة احيانػا بنسػبة  

 %(.05.5مف يتعرض مف االطفاؿ إلعالنات الرسـو المتحركة بشكؿ نادر بنسبة  

  ف: "أثػر العنػؼ فػبعنوا 9009وسعت دراسة: حناف عبد المجيد عواؾ. 
( سػػػنوات"  9-6لعينػػػة مػػػف األطفػػػاؿ    اإلعالنػػػات التميفزيونيػػػة عمػػػ  السػػػموؾ العػػػدوان

اإلعالنػات التميفزيونيػة  ومػا يترتػ  عمػ  ىػذا   إل  اكشؼ عف أثر مشاىد  العنػؼ فػ
( سػػػػنوات  واسػػػػتخدمت 9 – 6لػػػػدى طفػػػػؿ المرحمػػػػة المتوسػػػػطة    مػػػػف سػػػػموؾ عػػػػدوان

ع حيػث أنػو مػف أنسػ  المنػاى  لتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة  الباحثة المني  شبو التجريبػي
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إنػػػػاث(  مػػػػف  00ذكػػػػور  و 00وتكونػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف عشػػػػريف طفػػػػاًل وطفمػػػػة  
سػػنوات  وقػػد تػػـ اختيػػارىـ مػػف مدرسػػة  9إلػػ   6األطفػػاؿ ممػػف تراوحػػت أعمػػارىـ مػػف 

  بمػػلألطفػاؿ (  ق  راجػاؾ لم ػات بمديػػة القػاىر   وتػـ اسػػتخداـ مقيػاس السػموؾ العػػدوان
وبعػػػدي(   وقػػػد قامػػػت الباحثػػػة بتعػػػديؿ بعػػػض العبػػػارات حتػػػ  تناسػػػ  عينػػػة الدراسػػػة  
لػػػ  جانػػػ  ىػػػذا  تػػػـ تصػػػميـ اسػػػتمار  اسػػػتبياف   وحسػػػا  خصائصػػػو السػػػيكومترية. وا 
واسػػتمار  تحميػػؿ المعػػموف  وبعػػض العمميػػات اإلحصػػائية المناسػػبة. وأنتيػػت الدراسػػة 

ميفزيونيػػة كانػػت واقعيػػة بنسػػبة كبيػػر  اإلعالنػػات الت  إلػػ   أف طبيعػػة مشػػاىد العنػػؼ فػػ
 %.90.9بم ت 

بعنػػواف: "تػػاثير االعػػالف   9009واسػػتيدفت دراسػػة: ايمػػاف محمػػد عمػػ . 
التوجيػػو نحػػو اىميػػة االبتعػػاد عػػف   عمػػ  اتجاىػػات التخيػػؿ لػػدى الطفػػؿ المصػػرى"  إلػػ

تنميػػػة الخيػػػاؿ المػػػدمر والعنػػػؼ الػػػذى يتػػػرؾ اثػػػار سػػػمبية عمػػػ  سػػػموؾ الطفػػػؿ مػػػف قبػػػؿ 
ات االعالنيػػة. تاكيػػد الحفػػاظ عمػػ  القػػيـ الثقافيػػة لمجتمعاتنػػا العربيػػة الشػػرقية الممارسػػ

باسػػتخداـ االسػػتماالت والقػػيـ و االسػػتراتيجيات التػػ  تتماشػػ  معػػو. ومػػف أىػػـ النتػػائ  
التاكيػػد عمػػ  ارتقػػا  التفكيػػر بالصػػور  لػػدى االطفػػاؿ و اعػػاد  صػػياغة لممعرفػػة الجديػػد  

 الذاكر .  د بالفعؿ فبحيث يمكف اف يرتبط بما ىو موجو 

  التعػرؼ عمػ  إل 9009بينما سعت دراسة: مرو  مرتع  الحمامصي. 
وت ثيرىػػا عمػػ  الطفػػؿ"   واسػػتخدمت ىػػذه   اإلعػػالف التمفزيػػون  "اسػػتخداـ الكوميػػديا فػػ

اسػاس   يقػـو ىػذا المػني  عمػ Experimental method  الدراسػو المػني  التجريبػ
 ىما مستقؿ واالخر تجريبي.العالقو السببيو بيف مت يريف احدا

بعنػواف: "تػ ثير اإلعالنػات  9009كما سػعت دراسػة: حنػاف حسػيف نصػر 
عمػػ  العػػادات الصػػحية لمطفػػؿ المصػػرى"  إلػػ  التعػػرؼ عمػػ  خصػػائص   التميفيزيػػون
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اإلعالنات التميفزيونية المقدمة  والتعرؼ عم  أثر اإلعالنات التميفزيونية فػ  إكتسػا  
لػػ  وعػػ  العػػػوابط التػػ  تحقػػػؽ  - اإليجابيػػةاألطفػػاؿ العػػادات الصػػػحية  السػػػمبية(  وا 

ترشػػػيد تقػػػديـ اإلعالنػػػات التميفيزيونيػػػة المقدمػػػة لمطفػػػؿ. واعتمػػػدت الدراسػػػة فػػػ  إطارىػػػا 
النظػػرى وبنػػا  فروعػػيا عمػػ  نظريػػة ال ػػرس الثقػػاف   ومػػف أىػػـ مػػا افترعػػتو الدراسػػة 

يػػة واكتسػػا  الطفػػؿ الحاليػػة وجػػود ارتبػػاط بػػيف مسػػتوى التعػػرض لإلعالنػػات التميفيزيون
  العػػػػػادات اإليجابيػػػػػة والسػػػػػمبية  واسػػػػػتخدمت الدراسػػػػػة مػػػػػني  المسػػػػػح بشػػػػػقيو التحميمػػػػػ

والميػػػػدان   حيػػػػث قامػػػػت بتحميػػػػؿ عينػػػػة مػػػػف اإلعالنػػػػات التميفزيونيػػػػة المقدمػػػػة بالقنػػػػا  
( إعالنػا بالقنػػا  80األولػ   وقنػا  روتانػا سػػينما  واشػتممت ىػذه العينػة التحميميػػة عمػ   

( مفػػػرد  مػػػف 900بقنػػػا  روتانػػػا سػػػينما  وبمػػػه قػػػواـ العينػػػة الميدانيػػػة   (096األولػػػ    
سػنة( مػف المشػاىديف لإلعالنػات التميفيزيونيػة  و  09 – 9جميور األطفاؿ مف سف  

أكتػػوير. وقػػد 6( مفػػرد  مػػف األبػػا  واألميػػات مػػف محافظػػات القػػاىر  والجيػػز   و900 
كر الطفػػػؿ لإلعػػػالف وبػػػيف خمصػػػت الدراسػػػة إلػػػ  أىػػػـ وجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف تػػػذ

 مستوى تعرعو لإلعالف. 

. بعنػواف : دور اإلعالنػات  9000وتصدت دراسة: حاتـ سميـ عالونة : 
التنشئة االجتماعية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة  دراسػة ميدانيػة عمػ  عينػة   التمفزيونية ف

محافظػػػة إربػػػد(  إلػػػ  معرفػػػة مػػػدى مشػػػاىد  أطفػػػاؿ مػػػا قبػػػؿ   مػػػف أوليػػػا  األمػػػور فػػػ
يكتسػػبونيا منيػػا  ومعرفػػة إذا كػػاف   المدرسػػة إلعالنػػات التمفزيػػوف  ومػػدى الفائػػد  التػػ

ىذه الدراسة إلػ  الدراسػات   ىؤال  األطفاؿ يقمدوف اإلعالنات التمفزيونية أـ ال  وتنتم
محافظػػػة     األمػػػور فػػعمػػػ  عينػػة مػػػف أوليػػا  الوصػػفية  واسػػتخدمت المػػػني  المسػػح

%( 98.9مفرد . وقد خمصت الدراسػة إلػ  أف   400  إربد  وتمثمت عينة الدراسة ف
%( 90.9محافظػػػة إربػػػد يشػػػاىدوف التمفزيػػػوف وأف    مػػػف أطفػػػاؿ مػػػا قبػػػؿ المدرسػػػة فػػػ
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%( مػػػف أوليػػػا  األمػػػور يشػػػجعوف 87.8مػػػنيـ يشػػػاىدوف اإلعالنػػػات التمفزيونيػػػة وأف  
 نات.أطفاليـ عم  مشاىد  اإلعال

بعنػواف: "أخالقيػات اإلعػالف  9000وركزت دراسة: صػفا محمػد إبػراىيـ. 
  تحميػؿ اإلعالنػات التميفزيونيػة فػ  التميفزيون  و عالقتيا بتنشئة الطفؿ المصرى"  إل

ثػػالث قنػػوات عربيػػة ىػػ  روتانػػا سػػينما: و ميمػػودى أفػػالـ: وسػػبيس تػػوف عمػػ  إمتػػداد 
بيػػػدؼ تقيػػػيـ إلػػػ  أى مػػػدى  9000 فبرايػػػر-05إلػػػ   9009نػػػوفمبر -05الفتػػػر  مػػػف 

تراعػػػ  األخالقيػػػػات المتفػػػؽ عمييػػػػا عمػػػ  مسػػػػتوى العػػػالـ مػػػػف خػػػالؿ مواثيػػػػؽ الشػػػػرؼ 
اإلعالنيػػة و التػػ  عرعػػت الرسػػالة فػػ  أحػػد الفصػػوؿ إلييػػا و إنتيػػت الدراسػػة إلػػ  أف 

كانت قنا  ميمودى أفالـ تمتيا قنػا  روتانػا سػينما كإثػار  وتجػاوزات  اأكثر القنوات تجاوزً 
رفات غيػػػر الئقػػػة  ومواثيػػػؽ الشػػػرؼ العربيػػػة كانػػػت اكثػػػر عموميػػػة مػػػف المواثيػػػؽ وتصػػػ

 األجنبية.

. بعنػػػواف: "دور التػػػ ثيرات 9000وسػػػعت دراسػػػة: محمػػػد حسػػػف العػػػامرى 
المعرفيػػػػة والوجدانيػػػػة لإلعالنػػػػات التميفيزيونيػػػػة فػػػػ  الطفػػػػؿ العراقػػػػ "  إلػػػػ  إبػػػػراز أىػػػػـ 

-9التميفيزيونية ف  الطفؿ العراق  مػف سػف  الت ثيرات المعرفية والوجدانية لإلعالنات 
لػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  نػػػوع التػػػ ثيرات التػػػ  تخمقيػػػا اإلعالنػػػات التميفيزيونيػػػة  09 سػػػنة(  وا 

وتنتم  ىذ  الدراسة إل  البحوث الوصفية  وقد اعتمدت عم  مني  المسػح الميػدان   
عداديػػػة وطبقػػػت عمػػػ  عينػػػة مػػػف تالميػػػذ المرحمػػػة اإلبتدائيػػػة والثانويػػػة المتوسػػػطة واإل

( مفػػػػرد  مػػػػف أوليػػػػا  50( مفػػػػرد  بالتسػػػػاوى بػػػػيف الػػػػذكور واإلنػػػػاث  و  400قواميػػػػا  
( مفػػرد  مػف المدرسػػيف والمعممػػيف  واسػتخدمت الدراسػػة آدا  اإلسػػتبياف 50األمػور  و  

كػػ دا  لجمػػ  المعمومػػات.  وقػػد خمصػػت الدراسػػة إلػػ  وجػػود عالقػػة دالػػة إحصػػائيا بػػيف 
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راسػػة وبػػيف التػػ ثيرات الوجدانيػػة  ووجػػود عالقػػة دالػػة كثافػػة مشػػاىد  األطفػػاؿ عينػػة الد
 إحصائيا بيف الت ثيرات الوجدانية واتجاىات األطفاؿ نحو اإلعالنات التميفزيونية.

بعنػػػػػػػواف: "أثػػػػػػػر السػػػػػػػياؽ   Puntoni 9009كمػػػػػػػا اسػػػػػػػتيدفت دراسػػػػػػػة:  
رد فعػؿ   فػ  عم  استقباؿ اإلعالف"  إلػ  دراسػة  دور السػياؽ االجتمػاع  االجتماع

سػػتيمؾ عمػػ  اإلعػػالف حيػػث ركػػزت فيػػو عمػػ  اثنػػيف مػػف األبعػػاد الرئيسػػية لمسػػياؽ الم
مقابػػؿ عػػدـ التواجػػد االجتمػػاعي  وتكػػويف الجميػػور    االجتمػػاعي: التواجػػد االجتمػػاع

رؤيػػػة اإلعػػػالف بشػػػكؿ منفػػػرد أو برفقػػػة ى أ  وأيعػػػا فحػػػص آثػػػار التواجػػػد االجتمػػػاع
عم  االسػتجابة مػ    تكويف الذاتشخص آخر مف أجؿ استقباؿ الرسالة  وتقييـ أثر ال

اإلعػػالف  واسػػتخدمت ىػػذ  الدراسػػة المػػني  التجريبػػي. وقػػد خمصػػت الدراسػػة إلػػ  أىػػـ 
النتػػائ  اآلتيػػة: أف وجػػود شػػخص آخػػر أثنػػا  رؤيػػة اإلعػػالف يزيػػد مػػف إمكانيػػة تنػػاوؿ 

أجريػت   إحدى القعايا عم  أساس الرغبات االجتماعية ومف ثـ وجدت التجار  التػ
يعكػػس التحػػوؿ ى عمػػ  الػػذاكر  وىػػو األثػػر الػػذ  أثػػرًا دااًل لمسػػياؽ االجتمػػاعبػػ ف ىنػػاؾ 

 أوقات رد الفعؿ.  ف  النسب

بعنػواف: "دور اإلعػالف   9009عبد الواحد محمػود.   وسعت دراسة: عم
الػدور   المراىقات"  إلػ  التعػرؼ عمػى تكويف الصور  الذىنية لمفتاه لد  ف  التميفزيون

ى تكػػػويف الصػػػور  الذىنيػػػة لمفتػػػاه لػػػد  فػػػ  يمكػػػف أف يمعبػػػو اإلعػػػالف التميفزيػػػونى الػػػذ
المراىقػػػػات وذلػػػػؾ حسػػػػ  اخػػػػتالؼ المسػػػػتويات االجتماعيػػػػة واالقتصػػػػادية والتعميميػػػػة 
والعمريػػو وغيرىػػا مػػف المت يػػرات الديموجرافيػػو واسػػتخدمت الدراسػػة مػػني  المسػػح حيػػث 

تكػػويف الصػػور  الذىنيػػة لمفتػػاه   ف فػػتسػػع  الدراسػػة إلػػ  قيػػاس دور اإلعػػالف التميفزيػػو 
( مفػرده مػف المراىقػات مػف 900عينة ميدانية قواميا     لدى المراىقات  وطبقت عم
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إعػػالف تػػـ تكػػرارىـ  54سػػنو   وعينػػة مػػف اإلعالنػػات التميفزيونيػػة قواميػػا 04-09سػػف 
 مر . 600

بعنػػواف: "القيمػػة التشػػكيمية  9009كمػػا ركػػزت دراسػػة:احمد محمػػد احمػػد. 
ؽ االعالن  الخاص بسينما الطفؿ ف  الواليات المتحػد  االمريكيػة"  عمػ  إلقػا  لمممص

العو  عم  مراحػؿ تطػور وازدىػار الممصػؽ السػينمائ  الخػاص باألعمػاؿ السػينمائية 
المػػني  المتبػػ  ىػػو   الخاصػػة بالطفػػؿ فػػ  الواليػػات المتحػػد  االمريكيػػة  واعتمػػدت عمػػ

عػػػرور  تقػػػديـ الممصػػػؽ   مت الدراسػػػة إلػػػالمػػػني  التػػػاريخ  والمػػػني  التحميمػػػ . وتوصػػػ
السينمائ  الخاص باالطفاؿ كعمػؿ فنػ  مسػتقؿ وبػ كثر مػف اسػمو  فنػ  حتػ  يسػاىـ 

 ف  االرتقا  باالحساس الفن  الخاص باألطفاؿ.

 

   ث مجً : جد ئل تقلتتاك:

عػػػػػرض مجموعػػػػػة الدراسػػػػػات والبحػػػػػوث المتاحػػػػػة لإلعػػػػػالف والطفػػػػػؿ  بعػػػػػد
والمنيجيػػػة ليػػػذ  البحػػػوث ومناقشػػػة بعػػػض نتائجيػػػا  المػػػداخؿ النظريػػػة   بػػػالتركيز عمػػػ

ن مؿ أف تكػوف نػوا  نػوا  إلتجاىػات حديثػة   أمكف استخالص مجموعة مف النتائ  الت
عػرض لتمػؾ النتػائ  ثػـ   إثػرا  بحػوث ودراسػات اإلعػالف والطفػؿ  وفيمػا يمػ  تسيـ فػ

 عرض مجموعة مف التوصيات:

  مػػػػني  المسػػػػح فػػػػ  النتػػػػائ  اعتمػػػػاد الدراسػػػػات والبحػػػػوث العربيػػػػة عمػػػػ تعكػػػػس -
دراسػػػػة:  شػػػػيما  محمػػػػد.   %(  كمػػػػا فػػػػ69.0بنسػػػػبة بم ػػػػت    المرتبػػػػة األولػػػػ

.    دعػػػػا  مصػػػػطف9007  محمػػػػد عمػػػػي. 9007سػػػػمير.     مصػػػػطف9007
(  وجػػػػػػػا  المػػػػػػػني  9000  محمػػػػػػػد حسػػػػػػػف. 9003صػػػػػػػالح.     ىػػػػػػػان9006
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 Uribeدراسػػػػػة:    %( كمػػػػا فػػػػػ30.7بة  المرتبػػػػة الثانيػػػػػة بنسػػػػػ  فػػػػػ  التجريبػػػػ
Rodrego .9006  Juia .9003 .ويػػػػدؿ ىػػػػذا 9009  مػػػػرو  مرتعػػػػي   )

المقػػاـ األوؿ    البحػػوث التجريبيػػة فػػ  أف الدراسػػات األجنبيػػة تعتمػػد عمػػ  عمػػ
  إلػػ  ويرجػ  البػاحثوف عػػزوؼ الدراسػات العربيػػة عػف اسػتخداـ المػػني  التجريبػ

  مطمػػو  إلنجػػاز البحػػوث  والعقبػػات التػػال  الزمنػػى صػػعوبة التطبيػػؽ  والمػػد
جرا ات ونفقات مالية.  تواجو الدارسيف مف موافقات وا 

اسػػػتخداـ الدراسػػات العربيػػػة لمػػداخؿ نظريػػػة تقميديػػػة   الدراسػػة إلػػػ توصػػػمتكمػػا  -
الترتيػػػػ  األوؿ بنسػػػػبة   حيػػػػث إف مػػػػدخؿ اإلسػػػػتخدامات واإلشػػػػباعات جػػػػا  فػػػػ

  9007سػػمير.   ف  مصػػط9007%( مثػػؿ دراسػػة :  شػػيما  محمػػد. 69.3 
وسػػػائؿ   مػػػدخؿ اإلعتمػػػاد عمػػػ  الترتيػػػ  الثػػػان  (  وفػػػ9003حنػػػاف حسػػػيف. 
بنسػػبة   الترتيػػ  الثالػػث مػػدخؿ ال ػػرس الثقػػاف  %(  وفػػ07.4اإلعػػالـ بنسػػبة  

بحػوث   حيف أف ىنػاؾ نظريػات ونمػاذج تصػمح لإلسػتخداـ فػ  %(  ف03.9 
  والتػػػػػػ ثير اإلعالنػػػػػػي  والمسػػػػػػئولية اإلعػػػػػػالف والطفػػػػػػؿ مثػػػػػػؿ نمػػػػػػوذج اإلمتيػػػػػػاز

  اعتمػػدت عمػػ  ( والتػػ9006دراسػػة:  دعػػا  مصػػطفي.   اإلجتماعيػػة كمػػا فػػ
اسػػػػتخدمتيا   نظريػػػػة المسػػػػئولية اإلجتماعيػػػػة  ونظريػػػػة السػػػػموؾ المخطػػػػط والتػػػػ

 (.Eric Van.2015الدراسات األجنبية  ى إحد

  سػػتبياف فػػاعتمػػدت البحػػوث عمييػػا جػػا ت أدا  اال  يتعمػػؽ بػػاألدوات التػػ وفيمػا -
سػػػػػمير.     مصػػػػػطف9007دراسػػػػػة:  شػػػػػيما  محمػػػػػد.   المقػػػػػاـ األوؿ كمػػػػػا فػػػػػ

صػػػػػػالح.     ىػػػػػػان9006  دعػػػػػػا  مصػػػػػػطفي. 9007  محمػػػػػػد عمػػػػػػي. 9007
(  ثـ أدا  تحميؿ المعػموف مثػؿ دراسػة:  شػيما  9000  محمد حسف. 9003
  أحمػػد عػػزت 9007  محمػػد عمػػي. 9007سػػمير.     مصػػطف9007محمػػد. 
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بحػػوث   الػػرغـ مػػف أىميتيػػا فػػ  المقػػابالت المقننػػة عمػػ (  وقػػؿ اسػػتخداـ9003
اإلعػػػالف والطفػػػؿ لمػػػا يترتػػػ  عمييػػػا مػػػف نتػػػائ  عمميػػػة دقيقػػػة حيػػػث إف طبيعػػػة 

المراحؿ العمرية المبكر  والمتوسطة ال يتناس  معيا االسػتبياف وىػذا   الطفؿ ف
اسػتخدمت   طبيعة النتائ  العممية لمبحػث  ومػف الدراسػات التػ  يؤثر بدوره عم

(  أمػػػػػػا الدراسػػػػػػات 9009المقػػػػػػابالت المتعمقػػػػػػة دراسػػػػػػة:  حنػػػػػػاف عبدالمجيػػػػػػد. 
 EricVan.2015المقابالت بشػكؿ كبيػر مثػؿ: دراسػة:    األجنبية فتعتمد عم

Uribe Rodrego .2016  Owen. 2013  Juia .2013.) 

أف   طبقت عمييا البحوث والدراسات فقد توصمت النتػائ  إلػ  الت العيناتأما   -
بنسػػبة   المرتبػػة األولػػ  سػػنة( جػػا ت فػػ 08:  09المرحمػػة العمريػػة مػػف سػػف  

  9007  شػػػيما  محمػػػد. 9007سػػػمير.   %( مثػػػؿ دراسػػػة:  مصػػػطف73.3 
 09:  9(  بينمػػػا جػػػا ت مرحمػػػة الطفولػػػة المتػػػ خر  مػػػف  9003أحمػػػد عػػػزت. 

.  %( مثػػػػؿ: دراسػػػػة:  محمػػػػد عمػػػػ09.5بنسػػػػبة    الترتيػػػػ  الثػػػػان  سػػػػنة( فػػػػ
المرتبػػػػة   حػػػػيف جػػػػا ت مرحمػػػػة الطفولػػػػة المبكػػػػر  والمتوسػػػػطة فػػػػ  (  فػػػػ9007

 (.9009.  %( مثؿ: دراسة:  مرو  مرتع8.9األخير  بنسبة  

  فػػػ  اإلحصػػػا  الرقمػػػ  النتػػػائ  تركيػػػز البحػػػوث والدرسػػػات عمػػػ أوعػػػحتكمػػػا  -
عػػػو  نتػػػائ  البحػػػوث   عػػػرض النتػػػائ  بشػػػكؿ كبيػػػر دوف تفسػػػيرىا وتحميميػػػا فػػػ

تشػابو   الصمة وخبر  ومالحظة البػاحثيف  باإلعػافة إلػالعربية واألجنبية وثيقة 
اإلىتمػػاـ ى بعػض النتػائ  فيمػا يتعمػؽ بكثافػػة التعػرض لموسػائؿ اإلعالنيػة  ومػد

 لمرسالة اإلعالنية.  الجميور المتمق  بيا  وقياس حجـ ت ثيرىا عم
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 د ااً : د  ي ا تقلتتاك : 

بعد تحميؿ بعض البحوث العربية واألجنبية المتاحة عف اإلعػالف والطفػؿ 
مالمػػح لمرؤيػػة ن مػػؿ أف تكػػوف   أمكػػف لمبػػاحثيف صػػياغة مجموعػػة مػػف التوصػػيات التػػ

    ونػػوا  لػػدعـ اإلتجاىػػات الحديثػػة فػػ المسػػتقبمية لدراسػػات وبحػػوث اإلعػػالف والطفػػؿ
 -ىذا المجاؿ وى :

الطفولػػػة المبكػػػر  والمتوسػػػػطة   مرحمتػػػ  وبحػػػوث تجريبيػػػة عمػػػػ دراسػػػاتإجػػػرا   -
 ىذ  المرلحؿ الميمة لمطفولة.  لقياس ت ثيرات اإلعالف عم

بحػػػػوث اإلعػػػػالف والطفػػػػؿ بشػػػػكؿ كبيػػػػر نظػػػػرًا   فػػػػ  المػػػػني  التجريبػػػػ اسػػػػتخداـ -
مواجيػػػػة خطػػػػور    نتػػػػائ  عمميػػػػة دقيقػػػػة تفيػػػػد فػػػػ  الحصػػػػوؿ عمػػػػ  ألىميتػػػػو فػػػػ
 أطفالنا.  اإلعالف عم

قػػػػػة تتناسػػػػػ  مػػػػػ  المراحػػػػػؿ العمميػػػػػة لمطفػػػػػؿ مثػػػػػؿ عمميػػػػػة دقي أدوات اسػػػػػتحداث -
المالحظػػػة العمميػػػة المقننػػػة  المباشػػػر  وغيػػػر المباشػػػر (   والمقػػػابالت لمحصػػػوؿ 

 نتائ  عممية أكثر موثوقية وقابمية لمتعميـ.  عم

  يفيػػػد فػػػى اإلحصػػػائية بالقػػػدر الكػػػاؼ الػػػذ بالجوانػػػ  تػػػدري  البػػػاحثيف لإللمػػػاـ -
 لصالحة إلستخراج نتائ  عممية دقيقة.صياغة الفروض  واختيار المعامالت ا

الجيات المعنية ببحوث ودراسات اإلعػالف والطفػؿ بعقػد الػورش العمميػة  إىتماـ -
إعػػداد وبنػػا  كػػوادر   اإلعػػالـ وثقافػػة واألطفػػاؿ  والمسػػاىمة فػػ  الت ىيميػة لبػػاحث
 والعممي.  ىذا المجاؿ األكاديم  عممية متميز  ف
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نحػػػو دراسػػػة موعػػػوعات متطػػػور  جػػػدير  بالدراسػػػة وعػػػدـ قبػػػوؿ  البػػػاحثيف توجيػػو -
اسػػػػتخداـ المػػػػداخؿ النظريػػػػة  نحػػػػواألفكػػػػار البحثيػػػػة التقميديػػػػة   ودعػػػػـ التوجػػػػو 

 بحوث اإلعالف والطفؿ.  الحديثة ف

مجػاؿ اإلعػالف وعػدـ قبػوؿ مراجػ    المراجػ  العمميػة الحديثػة فػ  عمػ اإلعتماد -
إال إذا اقتعػػػػت حاجػػػػة البحػػػػث عمميػػػػة تجػػػػاوز عمييػػػػا عشػػػػر سػػػػنوات ميالديػػػػة 

 العممية لذلؾ.

اإلبتكػػػار والتجديػػػد وعػػػدـ التكػػػرار   دراسػػػات اإلعػػػالف والطفػػػؿ عمػػػ  بػػػاحث حػػػث -
 مػػفوالتعزيػػز   والتقميػػد لمدراسػػات السػػابقة دوف تحميميػػا واختيػػار المناسػػ  منيػػا

 الباحثيف.ى قيمة دراسات ىذا المجاؿ لد
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أحمد عزت عبدالعظيـ. " الت ثيرات المختمفة لإلعالف التفاعم  التميفزيون  عم   .0
  جامعة عيف شمس  معيد تا قك م  اديتطال  الجامعات المصرية"  

 .9003الدراسات العميا لمطفولة  قسـ اإلعالـ وثقافة األطفاؿ  

لطفؿ ف  أحمد محمد احمد. "القيمة التشكيمية لمممصؽ االعالن  الخاص بسينما ا .9
  جامعة حمواف  كمية الفنوف تا قك م  اديتالواليات المتحد  االمريكية"  

 .9009الجميمة  قسـ الجرافيؾ  

أحمد محمد نجي .  "االستماالت واألسالي  اإلعالنية المستخدمة ف  اإلعالنات  .3
المقدمة ف  قنوات األطفاؿ الفعائية وعالقتيا بجذ  انتباه الموىوبيف لإلعالف" 

  جامعة عيف شمس  كمية التربية النوعية  قسـ اإلعالـ التربوى  ك لود تتطتا ق
9007. 

قنوات األطفاؿ   محمد عبد الحميـ.  "نموذج مقترح لت ثير اإلعالف ف  أمان .4
تا قك المتخصصة عم  العالقة بيف أسالي  األطفاؿ لمت ثير واستجابة الوالديف" 

 .9003سـ إدار  األعماؿ    جامعة عيف شمس  كمية التجار   قلود تتط

ايماف محمد عم . "تاثير االعالف عم  اتجاىات التخيؿ لدى الطفؿ المصرى"  .5
 .9009  جامعة حمواف  كمية الفنوف التطبيقية  قسـ االعالف  تا قك م  اديت

التنشئة االجتماعية ألطفاؿ ما   حاتـ سميـ عالونة. "دور اإلعالنات التمفزيونية ف .6
محافظة إربد"    ة ميدانية عم  عينة مف أوليا  األمور فقبؿ المدرسة  دراس

  ص 9000  97  جامعة اليرموؾ  المجمد 3  العدد م وك أر    تقيتم ك
9055- 9079. 
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حناف حسيف حسف نصر. "ت ثير اإلعالنات التميفزيونية عم  العادات الصحية  .7
سـ اإلذاعة   جامعة القاىر   كمية اإلعالـ  قتا قك م  اديتلمطفؿ المصرى"  

 .9009والتميفزيوف 

اإلعالنات التميفزيونية عم  السموؾ   حناف عبد المجيد عواؾ. "أثر العنؼ ف .8
  جامعة عيف تا قك م  اديت( سنوات" 9-6لعينة مف األطفاؿ    العدوان

 .9009شمس  معيد الدراسات العميا لمطفولػة  قسـ اإلعالـ وثقافة األطفػاؿ  

ير مشاىد  االطفاؿ لالعالنات التميفزيونية عم  السموؾ دعا  مصطف  السيد. "ت ث .9
جامعة القاىر   كمية  ,تا قك م  اديت ,"واالستجابة الشرائية لالبا   الشرائ

 .9006اإلعالـ  قسـ االذاعة والتميفزيوف  

بدى   عم  خطوات القرار الشرائ  سميماف البصير. "ت ثير االعالف االلكترون .00
 طال  الجامعات : دراسة تطبيقية عم  طال  جامعات القصيـ"  

  السموؾ الشرائ  شذا ممدوح محمد.  "ت ثير إعالنات الرسـو المتحركة عم .00
 .9003  جامعة حمواف  كمية اآلدا   قسـ اإلعالـ  تا قك م  اديت لمطفؿ"

خيرية شيما  محمد حسيف. "تعرض المراىقيف لمحمالت اإلعالنية لمجمعيات ال .09
  تا قك م  اديتلدييـ"    بالفعائيات المصرية وعالقتو بثقافة العمؿ التطوع

جامعة عيف شمس  معيد الدراسات العميا لمطفولة  قسـ اإلعالـ وثقافة األطفاؿ  
9007. 

صفا محمد إبراىيـ. "أخالقيات اإلعالف التميفزيون  و عالقتيا بتنشئة الطفؿ  .03
القاىر   كمية االعالـ  قسـ االذاعة   جامعة تا قك م  اديتالمصرى" 
 .9000والتميفزيوف  
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ى غري . "تعرض األطفاؿ لإلعالنات التمفزيونية وعالقتو بمستو   عز  سنوس .04
  جامعة تا قك م  اديتسنة(" 09-9عينة مف األطفاؿ مف سف  ى الطموح لد

 .9003عيف شمس  معيدالدراسات العميا لمطفولة  قسـ اإلعالـ وثقافة األطفاؿ  

تكويف الصور  الذىنية   ف  عبد الواحد محمود. "دور اإلعالف التميفزيون  عم .05
  جامعة عيف شمس  معيد الدراسات العميا تا قك لود تتهالمراىقات"  ى لمفتاه لد

 .9009لمطفولة  قسـ اإلعالـ وثقافة األطفاؿ  

تميفيزيونية محمد  حسف العامرى. "دور الت ثيرات المعرفية والوجدانية لإلعالنات ال .06
  جامعة الدوؿ العربية  المنظمة تا قك لود تتطف  الت ثير ف  الطفؿ العراق "   

العربية لمتربية والثقافة والعمـو  معيد البحوث والدراسات العربية  قسـ الدراسات 
 .9000اإلعالمية  

سرطاف   عبدالعظيـ. "الحمالت اإلعالنية التميفزيونية لمستشف  محمد عم .07
  جامعة عيف شمس  معيد تا قك م  اديتمصر وت ثيراتيا عمييـ"    فاألطفاؿ 

 .9007الدراسات العميا لمطفولة  قسـ اإلعالـ وثقافة األطفاؿ  

وت ثيرىا   اإلعالف التمفزيون  مرو  مرتع  الحمامصي.  "استخداـ الكوميديا ف .08
  جامعة عيف شمس  كمية اآلدا   قسـ عمـو تا قك م  اديتعم  الطفؿ"  

 .9009االتصاؿ واإلعالـ  

واإِلْشَباَعاُت   مصطف  سمير عم  . "اسِتْخَداَماُت الُمَراِىِقيَف لإِلْعالِف اإِلِلْكِتُرونِ  .09
  جامعة عيف شمس  معيد الدراسات العميا تا قك م  اديتالُمَتَحقَِّقُة ِمْنُو"  

 .9007لمطفوؿ  قسـ االعالـ وثقافة الطفؿ  

صميـ الرقم  كمدخؿ الثرا  االعالف االرشادى ىان  صالح محمد عبد. "الت .90
  جامعة تا قك م  اديتسنو"  04ال   09المت ير الطفاؿ المرحمة العمرية مف 

 .9003حمواف  كمية التربية الفنية  قسـ التصميمات الزخرفية  
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ك حد مداخؿ التنشئة االجتماعية   ىويدا عزت أحمد . "دور اإلعالف التميفزيون .90
  جامعو عيف شمس  كميو تا قك م  اديتالسموؾ االستيالكي" تعمـ الطفؿ   ف

 .9005التجار   قسـ اداره االعماؿ  

تنمية   مجالت االطفاؿ ودوره ف  ف  وساـ محس  محمد.  "االعالف التفاعم .99
  جامعة حمواف  كمية تا قك م  اديتالقدرات االبداعية لطفؿ المرحمة االبتدائية"  

 .9003عالف  الفنوف التطبيقية  قسـ اال
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 دور وسائل اإلعالم اجلديد  فى صنع القرار السياسي فى

 مصر فى مرحلة التحول الدميقراطي..

                              )تويرت منوذجًا(.. 
 

 القاعدة تطور التكنولوجيا الرقمية ووسائل اإلعالم الجديد، وتزايدفي ظل 
الشعععععواية والجما يريعععععة المسعععععتئدمة لدعععععيد الوسعععععائل، توعععععدد  ا يعععععدولوجيا  

 وفئععععا  قطاعععععا  لتشعععمل االنتشعععار لدععععيد المواقعععع  نطععععا  والتوجدعععا ، وتوسعععع 
ه عريضععة، ا معر العيا  تعاح الأراعة  مععام الجمدعور لمتوايعر ععن  رائعع اجتماعيعة

ومواقأععه واتجا اتععه والتأاعععل معع  مييطععه السياسععي واالجتمععاعي، و اععا  الأععرد 
الييععاة السياسعععية وفاعميععة مشعععاركته وا تمامععه االشععع ن  مععدركاأل   ميععة دورد فعععي

 الوام، ومن ثم ت ثيرد في اناعة القرار السياسي. 
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فقددس هدداإلع ا ادددع ابشسلددس وظددي  طويددال فددا سيددالو اب طدد  ابهلاهددا افددس       
طشدددالت بوطظددداويل فدددا ابقمدددالا اب اطدددل اددد  يولدددو الهدددس اسة طددد  اهدددا و  اأسااسددد   

سالل هدا فددا ابطظداويل فدا صدرا ابقددواو  ىاأصدو  اب دااوا  ابهلاهدلا  أيمددو طدلد  إبد
ابهلاهدا  طد  لددد  ودث ابطمداطل  ابطلسو ددل ططدا لدس لددؤمو اودى ابهدوا  اوس اب  دد  

 ابهلاها بصارا ابقواو. 

آمداو فدا ابيقد  ابهلاهدا وصد ل ااطدل افدى إلذا ابدرطي السصدابى ابشسلدس بد  
 ابيولدو اوابدسابططاوهل ابهلاهدلل وصد ل لاصدل  اب د  طد  أإلدع طؤظدوات سود  ا مداو 

 س و سد  أا ااسشاإلاسد   اسظديل  ساشهاسد  اب داع  ابدوأ  اودى ابسدثملو فدا لو ود  ابدذ 
طد  لود   يارد  اهدلول إادطلدل سطمد  طسر هدا  بوس ولدوط لردل   لمدالا أا أإلدسا  واسشدا 

فددااول  شددسس لطسويددا  ابقددسوة اوددى طلايوددل ابددوأ  اب دداع اصدداع أإلسافدد  اابددسديع طددا 
 .ع ط  ابطؤههات ابسقولسللطظايو  وسوشل أيوو اأهو 

يطددا هددااس ا ادددع ابشسلددس ولصا صدد  ابس ااولددل اهددهاب  سددافو  اوددى لهدداو 
طشا  ل سسييع وطيساا  ابهويل  ططا لوو فماء وأى طلسو  اد  اب مداء ابسقولدس   
لوددو إلددذا اب مدداء ابس ددااوا ول ددل شسلددسة طدد  ا واء اابس اادد  اابطظدداويل يطددا أردد  لوددو 

اابسلدداوات االلولددات االفددواس فددا أ  ليددا  بهددع صددات ظددسلس  فوصددل بيدد  السشاإلددات
 الرسظاو الول  ابسيو ل و لسا  ا  ابولاول ابسا لسطسا وها ا ادع ابسقولس  . 

 ابطيسداى اد  اظديو ابلدا  واهدا   ا اددع ابشسلدس  ابطيسداى للسود ا 
 سرداع يلدث طد فدا اهدا   ا اددع ابسقولدس   اذبد   اولد  ابطس داو  ا ادطدا
 إلددذا سظدديل  اطصداسو ابس ولولددل اابوطددا  اابوغدات فلد   ابطهدسلسطل اباهدا ي
 ابسيدالو طد  يابدل فدا يارد  اد  فمدد    فلد  ابطسمدطرل اابس داادت ابطيسداى 
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 هدااء ولارداتل اابسغلدو اابسشدسس ابطهدسطو بوسلراطليلدلسهدع واب طيسداى لرد  اابسغللدو
 .اولها ابطرظاو ابطيساى فا أا ابسيولقات  إلذ  طهسلسطا فا سطموت

 يولدو ريدا اودى السصدابا ابهدلاواسرداع  طواردلوا مدافل بيارد  لسهدع واب 
ات إلدددذ  اباهدددا   إلدددذا إبدددى شاردددب سرددداع الرهددداو اب يولدددل اابمقافلدددل إطيارلددد و مددد 

االلسلاباشلددل بطهددسلسطا اهددا   ا ادددع ابشسلددس  يلددث أ  سردداع ول ددات السصددا  
  س اابساشهات الهلطا ابساشهات ابهلاهلل. ار يس اوى سراع اس سس الفياو ااب قا

سالسو  فقس اهسياع ابطالدا أ  لرقد  يد   -طالا ابسسال  ابطصغو –الاصل 
فددابرطا الللددو طدد  ابسغولددس طدد  طددا لس وددو وسردداا  ابقددواوات ابهلاهددلل طيدد  ابسواهددل  

طد   ش د  ابهلاهدلل اب دااول  االيد اب ابهلاهدلل  ا  لو  ابطرلطات غلو ابيياطلل
يارد  لقدسع وهدا   لصدلوة إبدى سالسو ر ه  و   فقس طل طرصل بوس و ل ابهلاهلل سوسال

 .اطساو سهط سايل بوشطلا ب ابوها  غابولل إلذ  ايا    ابشطهاو

ليددداب غلدددو طيدددسس  يوفدددا   041ليددداب يسدددالسوي ابطيدددساس فدددا يلدددث ل دددس  
ل  ابسغولددس ول ددل ط سايددل بوس ولددو فددا أ    ابلصدا   االهددسلساطات أا ابالددا  
ااوددى ابددوغع طدد  يدد  سودد  ابيولددل ابطسايددل   الددت اادد  أ  طامدداع اوددث  أهددواب

إل اد  اهدا   ا اددع ابسقولسلدل  سالسوي؛ وابسابا سلسو  أساات سيولو  ي طالااوى 
 .  اتبسغولسا بطيساىسإلا يط ابع ليسسأ  إلرا  هطات الصا   لطي  

 السابكة..الدراسات العلنية 

طواظدوة   اوسويدت وشظديابلل ابسواهدل ابيابلدل وصداوة ابسدا ابسواهدات ابوايمدل وصدست
الدددس سودددل  أ  إلردددا  لودددل فدددا ابسواهدددات ابسدددا سراابدددت سدددثملوات اهدددا   ا اددددع ابشسلدددس اودددى 
ابقدددواو ابهلاهدددا  يلدددث سدددع وصدددس ابسواهدددات ابسدددا سراابدددت سدددثملوات اأسااو اهدددا   ا اددددع 
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الددس سرااددت ابسددثملوات االسااو طددا طاالددا ابسااصدد  الشسطددااا    ابشسلددس ابهلاهددلل اوددالل
ول  ساوإلدا فدا ابطظداويل ابهلاهدلل  ا لرداع ابهلاهدا  ابسيدالت ابهلاهدلل  ابيظدس اابس و دل  
ا لراع ابهلاها  س  ل  ابسلطقوايلل اللع ابطاايرل  اذب  وااسواوإلدا أسااو إلاطدل افااودل فدا 

الدددس لو اودددى اب طولدددل ابهلاهدددلل اابدددذى ل دددس ابقدددواو ابهلاهدددا أيدددس ابردددااس  ابرها لدددل بهدددا  ابسدددثم
 سواهات ط  يلث ابهس  طا ول :ابسوالرت 

  دراسععا   ععدف  الععف الكشعععر عععن تعع ثيرا  التوااععل االجتمعععاعي ونشععر ا ئاععار اعععين
ا فعععراد معععن ئعععالل وسعععائل التوااعععل االجتمعععاعي عمعععف اوععع  الجوانععع  السياسعععية مندعععا 

 Rebecca مثعل دراسعة..)التواال السياسي، االقناع السياسي، المشاركة السياسعية   

Ping Yu,(2016)
ابسددددا ويمددددت يلدددد  لددددوسوي الهددددسلساع غلددددو ابهلاهددددا  اهددددسهد   

ابطيساى غلدو ابهلاهداو االهدسلساع غلدو ابهلاهدا ابرظدي  إرسداج ابطيسداى غلدو ابهلاهداو 
ابهدددوا  ابهلاهدددا اوددى إلدددذ  ابطاالدددا  ودددابسيولو  باهددا   الاددددع الشسطاالدددل وددابس ولو اددد 

اوددى الرسددل  طر صددوسل  طدد  طهددسلسطا فلهددوا  اسددالسو  اساصددوت رسددا   ابسواهددل إبددى أ  
الهددسلساع غلددو ابهلاهددا ابرظددي لددوسوي اوسوايددا  إلشاولددا  و لدداسة ابسااصدد  ابهلاهددا  اس هددو 

برسددا   اوددو طددال ى اب ددلس إلددذ  اب دلددل ش  لددا طدد  لددد  اب  ابلددل ابهلاهددلل  اسس ددو أرطدداي ا
 و.0. وا  اسالسو

 ,Trevor Diehl , Weeks , Zúñiga  ابهددلاو ذاسدد  سهددس  سواهددل افددى -

2016))
 اللوداو اد  ابويدث اهدوايلات الشسطدااا ابس ااد  لدؤسى يلد  اهسيظدا  إبدى 

 اوابسدابا ابط داو  ا  ابطسرداع ابهلاهدا بودوأ  ابس دو  إبدى الشسطاالدل الاددع اهدا   اودى

 اهدسلساع  الدس ساصدوت ابسواهدل إبدى أ  بو دوس ابهلاهدلل ا واء اسغللدو ابرلدو إاداسة إبدى

 ابيرهدا ابهلاهدلل غلدو الهدسلساطات أ  ذبد   طد  االإلدع ابهلاها ا لراع إبى لؤس  اللواو
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 إلدذ   ابهلاهدا ا لرداع إبدى ألمدا   سدؤس  الشسطاالدل الاددع باهدا   اس ااولدل اشسطاالدل

 و.2ات ط  لدبها اابطرالظ ابظويل لصا   لد  ط  ش  لا سسيقو اب دلات

((Jihyang Choi, 2016سواهل فى يل  فولت  -
لدواءة اللوداو     طدا ودل  مددث أرطداي 

اسدددددثملواسهع اودددددى ابطظددددداويل  فدددددى هدددددلاو طاالدددددا ابسااصددددد  الشسطدددددااا ارظدددددوإلا  اسثللدددددسإلاو
فدددا  لددداسة ابطظددداويل فدددا رظدددو اللوددداو لهددداإلع ابهلاهدددلل  يلدددث ساصدددوت ابسواهدددل إبدددى أ   

فدددا ابطقاوددد  بدددع سدددوسوي لدددواءة اللوددداو اسثللدددسإلا وظدددي  يولدددو وابطظددداويل  ل ابيلددداة ابهلاهدددل
طاالدا اوا مافل إبى ذبد   اشدست ابسواهدل أ  ابسدثملوات غلدو ابطواظدوة لهدسلساع   ابهلاهلل

ء ابدذل  اوى ابطظاويل اوو رظو اللواو سيا  وثاوى سوشدل ودل  إلدؤل ابظويات الشسطاالل
بسلهع سوشل اابلل ط  ابلووة ابهلاهلل وابظدويل اوثلد  سوشدل ودل  إلدؤلء ابدذل  بدسلهع طهدساى 

   .و3 ابلووة إلذ  ط طساهي 

 ((Masahiro Yamamoto, J Kushin, Dalisay, 2015لدس أشدوت سواهدل ا  -
 فسوة لد  الطوليى ابغوب فا ابيياطلل ابشاط ات إيسى بيدب ا رسورت ظويل اوى طه 

ابسااصد   أ رسدا   ابسواهدل  ألهدوتا   2102 ردافطوو  ارسلاودات لود  أهداولا مدمدل
 اب طولل فا الؤمو  ابهلاهلل ال لس ابطظاويل ل    الشسطاالل ابظويات اوو اابرظو ابس ولوا 

  و.4 ابسلطقوايلل

 ايدددا  اب دلدددل ودددل  رظدددو اطساو دددل اللوددداو اودددى طاالدددا اهدددا   ا اددددع ابشسلدددس اساافدددا -
 ,Shehata, A., Stromback, J., Ljungberg)  ابطظداويل ابهلاهدلل ساصدوت سواهدل

E: 2014)   إبددى أ  اهددسلساع طاالددا ابسااصدد  الشسطددااا وظددي  ادداع اطساو ددل اللودداو
 لددداسة ابسدددسل  فدددى ابيلددداة سدددؤسى إبدددى  ابهلاهدددلل فدددى اهدددا   ا اددددع ابسقولسلدددل طددد  لدبهدددا 

  بطسيدددوو بطاالدددا ابسااصددد  الشسطدددااا ودددل  ابطددداايرل ابهلاهدددلل طدددا ابالدددت  االهدددسلساع ا
 .و5 لطي  أ  ليا  سافا بوطظاويل ابهلاهلل
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  Zhang. Shannon L. Bichard, Seltzer) 2010) ساصوت سواهدلوفى ذات السياق  -
الاسطددددداس اودددددى طاالدددددا ابظدددددويات إبدددددى أ  ابسدددددى أشدددددوت اهدددددسيداا  بودددددوأى اودددددو ابهددددداس  

ل د   ابطرالظدل ودل  الفدواس ططدا ا  الشسطاالل لؤمو إبى يس يولو فا  لداسة ابطظداويل ابطسرلدل
 . و6 يد ط  ابطظاويل ابطسرلل اابرظاي ابهلاها

  كما تناول  او  الدراسا  الدور العيا تقعوم اعه وسعائل )االععالم الجديعد  فعف تكعوين
يطددس     (7)و2103 سواهدسا   بطلدداء يطدسا  اب رد    وتوزيعز العوعف السياسععي مندعا ..

 سظدديل  ابمقافددل ابهلاهددللابشسلددس فددا ساو اهددا   ا ادددع  يددا  (8) و2104أيطددس اطددو 
ط ددوسة  اابمارلددل اوددى  611ابسواهددل الابددى يوقددت اوددى الرددل طدد    اابددااى ابهلاهددا
ط ددوسة طدد  طهددسلسطا الرسورددت اطاالددا ابسااصدد  الشسطددااا  641الرددل طيارددل طدد  

أ  اهددا   ا ادددع ابشسلددس سهددهع وظددي  فددى ول ددات طلسو ددل إل أ  ابرسددا   اس قددت فددا 
اايهددداب ابط واطدددات  شدددات ابلاصدددل وسظددديل  ابمقافدددل ابهلاهدددلليولدددو فدددا إظدددواع ابيا
رسدددا   ألمدددا  إبدددى أ  طاالدددا ابسااصددد  الشسطدددااا اب  يطدددا أظددداوت االلوددداو ابهلاهدددلل

 .لفواس اب لرلسظيل  ابااى ابهلاها  فاسههع 

  وسععائل اإلعععالم الجديععد فععف دعععم اليععرا  السياسععف،   دوار تناولعع الدراسععا  التععي  مععا
دارة يوار اين النشطاء  والأاعمين واناع القرار   :فمندا وا 

و 774اابسددا يوقددت اوددى الرددل لااطهددا  وTang,2014) ،G. ،Lee ،F.L.Fسواهدل
ط وسة  اابسى ساصوت رسا شها إبى أ  ابطويدامل  لقاطدا  وظدي  اامد  وابسااصد  طدا 

والسصددددددا  ابطواظددددددو   لولهددددددا ابس ددددددو  بطظدددددداويل ابط واطددددددات  اب ددددددااول  ابهلاهددددددلل 
 .و9ابهلاهلل 

http://ssc.sagepub.com/search?author1=Shannon+L.+Bichard&sortspec=date&submit=Submit
http://ssc.sagepub.com/search?author1=Trent+Seltzer&sortspec=date&submit=Submit
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لطيددد  بظدددويات ابسدددى ساصدددوت إبدددى أرددد   وKamal Sedra, 2013)سواهدددل ايدددذب   -
  سهددااس فددا ألطيدد    ا طدد  ابويدداس ابهلاهددا ولددواج  سيددا  طرصددل بأابسااصد  الشسطددااا 

اددددع اهددا   ا   يددذب  رسورددتا  ىسهل ددل ابلددوا  ابطراهددول بقلدداع طشسطددا طدددسرا رظددي اودد
  بويظدددددد  ادددددد  اب هدددددداس لبيسددددددوارلا  رظدددددياء  سهددددددسلسع ابأالشسطاالدددددل اابظددددددويات لطيدددددد  

 .و01 رها  ااب ر  ابهلاها اارسهايات يقاو ا

 ابسدا ساصددوت  و2102سواهدل رشدداى اودس ابهددع فهطدى   رسدا  اإلدا طدا لس دو طدا   -
لردالو  25أمرداء أيدساث ابمداوة ابطصدولل  سدالسو طالدا اودا رظدوت ابسدا ابسدسالرات أ إبدى 

 يطدا  الالدات ايد  الطاي  ي  فا اليساث اوا الا  يظاإلس أهاها وساو  لاطت 2100

 ايظدس اليدساث ابطظداويل  فدا ابهلاهدلل  ابرظياء ول  يااو إساوة فا إلاع وساو ألما تلاط

 طيسداى سيولد   اذبد  طد  لدد  ابيدسث فدا بوطظداويل بهدع اابطؤلدسل  ابطس اي ل  ط  ابط لس

 .و00 ابطصولل ابماوة أيساث وسياوات اابطس وقل سالسو اوا طالا سسالراتاب

 إبدى أ  ظدويات ابسااصد  Kalyango,  Adu-Kumi) (2012  يطدا ساصدوت سواهدل -
ابطسراادل هدااست ابطهدسلسطل  اودى ابوقداء اودى  اهدا   ا اددع ابشسلدسالشسطااا اطاالا 

اسصددا  طددا صددار ا ابقددواو ابهلاهددا اورددداء ادلددات طسرااددل طددا مقافددات هلاهددلل طلسو دددل  
ابس و دددل ابهلاهدددلل لدددسع طددد  لدددد  ابسااصددد  طدددا ا لدددول  اورددداء ا ايدددذب  ألهدددوت أ  ابمقدددل 

 و.02 اسصالت شلسة وااهيل اها   ا ادع الشسطاالل

عو إبددددى أ  ظددددويات ابسااصدددد  الشسطددددااا 2102ل  ططددددساح ابيليددددا  اساصددددوت سواهدددد -
أهددهطت وددساو و لهددا فددا ابسيددالت ابهلاهددلل ابسددا ظددهسإلا ابطشسطددا ابطصددو  فددا ابهددراات 
الللوة  يطا أسايت ظويات ابسااص  الشسطااا فماءا  بوس ولدو اد  ابيويدات اابشطاادات 

  ابيوا  ابهلاهدا  يلدث ياردت يوطدل ابهلاهلل اليسشاشلل ابشسلسة اط  مع إيساث يابل ط
 .و03 ابهو فا ابسااة بوماوة اوص ل لاصل طال ا اب لس وا  اسالسو
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  كما سو  او  الدراسا  الف ايث دوافع  اسعتئدام وسعائل اإلععالم الجديعد وت ثيراتدعا
اابسدى  Qihao Ji, (2017) سواهدل عمف النقاش والثقة السياسعية ومعن  عيد الدراسعا ..

 وابرقدا  ابسرودؤ فدا الشسطاالدل ا اددع واهدا   اللوداو برظدوسا  فولد ساوا   رسا شهداألهدوت 

 السوداع اادسس صدسالاتاب ذبد  اودى ادداة  الشسطاالدل الاددع اهدا   اودى ابهلاهدا

 .و04 اللواو ورظو لسروث ابهلاها الإلسطاع طا شرب إبى شروا   اابطساو ل  

 ابسدا أشدوت Stockmann, Daniela & Luo, Ting,(2015) اساصدوت سواهدل -
 ابصددل   إبددى أ طقدداودت راالددل طددا ابطسلصصددل  وسيراباشلددا ابط واطددات االسصددالت فددا 

ابددوأ  اب دداع اوددو ا رسورددت    اأ ظددويل ا رسورددت فددا ابصددل  سددافو طهددايل بورقددا  ابهلاهددا
ا   لداإلوا  فدا و د  اهددا   ا اددع الشسطاالدل وظددي  أيمدو هدهابل ططدا إلددا اولد  فدا اهدد

بطرالظددل ابهلاهددلل فددا اب مدداء ا بيسوارددا لددؤس  إبددى أظدديا  طلسو ددل اطهددايات   اأ  لددوىأ
 و.05 ط  ابرقا  ابهلاها

ابسددا سظددلو رسا شهددا إبددى أ   و2105طيطددس يددساارا   ظددلول  اإلددا طددا لس ددو طددا سواهددل -
ابظددويات الشسطاالددل اهددسياات طدد  لددد  ابطشددا  اب دداع الفسوامددا اوددى ظددويل الرسورددت 
وطا أسايس  ط  سافلو طهدايل طد  ابيولدل بوظدواب فدا يدوح لمدالاإلع  افدس  ابطشدا  بورقدا  
ابهلاهددددا يابهددددا طدددد  لددددد  طشددددا  ادددداع ل لس اطدددد  أيددددس ططددددا هدددداإلع فددددا اطولددددل ابسيددددا  

 (.26)ابسلطقوايا فا طصو

إبدى  ( (Jisun An,  Chay ,Gummadiz ,et all_, 2011 يطدا ساصدوت سواهدل -
سيددسث طدد  لددد   إلرددا  يطلددل ل لهددسها  طدد  ابس ددو  ابغلددو طواظددو باهددا   ا ادددع أ 

إطا ط  لدد  الصدسلاء ابدذل  لسو دا  طصداسو إادطلدل ط لردل  أا اد  يولدو  طالا سالسو
أ  ابس دو  غلدو ابطواظدو باهدا   ا اددع  ابرسدا   ألمدا  يطا سودل    ابوها   ابط اس إوهابها
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بسرددددددددداع ابهلاهدددددددددا طددددددددد  اللوددددددددداو ابسدددددددددا لس دددددددددو  بهدددددددددا الشسطدددددددددااا أسى إبدددددددددى ساهدددددددددا ا
 . و07 ابطهسلسطل 

 ييث  ن  نا  ندرة فعي الدراسعا  التعي تتنعاول عالقعة وسعائل اإلععالم الجديعد اعالقرار و
الدراسعععا  التعععي  عععدف  العععف استكشعععار راعععد  الاايثعععة اوععع   اشعععكل مااشعععر السياسعععي

   ومندا ..قوم اه وسائل اإلعالم في اناعة القرار تما ية الدور اليي 

هد ت لهسيظدا  ابدساو ابدذ   ابسدا (Andrea Ceron ,Fedra Negri, 2016) سواهدل -
ب وس  اها   الادع الشسطااا فدا س  لد  ابس ااد  ودل  ابهلاهدلل  اابطداايرل   طد  لدد  
سيولدد  ابس ولقددات طدد  لودد  طهددسلسطا اهددا   الادددع الشسطاالددل  اابسددا لطيدد  اهددسلساطها 

واهدل يط واطات سساع اط  صراع ابقواو فدى صدرا ابهلاهدل اب اطدل  الدس ساصدوت رسدا   ابس
سقلدلع ابودسا    فدىإبى أ  طيساى اها   الادع الشسطاالدل لطيد  أ  سهدااس صدراع ابقدواو 

ابهلاهددلل ابطسايددل افقددا بس مددلدت ابطدداايرل  لددد  طويوددل صددلاغل ابهلاهددل اب اطددل؛ يطددا 
 .  و08 لطي  أ  سهااسإلع اوى وصس آواء ابطاايرل  لد  طويول ابسر لذ؛ ااطولات ابس و ل

ابسدى اهدسلسطت ابطدره  ابسشولودا   (Marcinkowski, Frank., 2014) هدلايدذب  سوا -
ابذى لشطا ول  سيول  ابطيساى  اسيول  اباما و اابطقاودت طا ابلودواء  الدس أظداوت رسدا   

إبددى أ  سدثملو ا ادددع اودى اطولددل صدرا ابقددواو اامديل بوغالددل فدا اهددا   ا ادددع  ابسواهدل
يطدددا  لدددل ا ادطلدددل فدددا ط لطهدددا هدددوولل فدددا يدددد ابوودددسل  البطارلدددل اابهالهدددولل  اأ  ابسغي

سلهو ابرسا   أ  إلذا ابراع ط  ابسغيلل لهوب آماوا  هوولل اوى ابمقدل اب اطدل فدا ابطؤههدات 
سول  أ  طشوس اشداس اهدا   ا اددع لغلدو طد  هدوا  ابطظداويل  فدا ظدويات  ابهلاهلل  فقس
   .و09 صرا ابقواو

ابسددى  (Risto Kunelius1, Esa Reunanen,2012) افددى ابهددلاو ذاسدد  سواهددل  -
و صدددارا لدددواو طددد  ابرلودددل ااهدددسولا  61اهدددسلسطت أساة ابطقاوودددل اودددى الردددل يل لدددل لااطهدددا  
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اابسا ساصدوت رسا شهدا إبدى أ  ابقدواو ابهلاهدا فدا فروردسا إلدا  و ط وسة 409بورلول  اسسإلع 
طسدثمو وددا ادع سطاطددا   اابسددثمو وددا ادع طسوددال  فدا أظدديا  فااوددل  اابددرطي اليمددو وددوا ا  إلددا 
أ   ابسثمو وا ادعو لوسوي وطصاسو ألوى بوهدويل  فثصدياب ابطياردل ابوهدطلل اابطظداويل  

  ألمدددا  طددد  ابطصددداسو ا ادطلدددل اليل دددا  أف دددابهع و  ابلدددل فدددا ظدددويات ابهلاهدددل لهدددس لسا 
يهدب طسيووددات ا ادددع اان  يددا  وددسوشات طس ااسددل  اطدا ذبدد  فددش  إلرددا  ألمددا  طشطااددات 

 .و21 ط  صراع ابقواو ابذل  لل ابا  طهسقول  سطاطا  ا   سثملوات ا ادع
 التعليق على الدراسات السابقة ..

  أسااو اسدددثملوات اهدددا   ا اددددع سراابدددت أ  سواهدددل بدددع سوصدددس ابسواهدددات ابهددداوقل
لاصدل ابسواهدات اب وولدل  ولرطدا  وظدي  طواظدوابشسلس اوى صرا ابقواو ابهلاهدا 

 ابمقدل ودددد شااردب ادلدل اهدا   ا اددع ابشسلدس  وددد ارلدت ابسدا ابسواهدات سراادت
ابدددااى  -ا لرددداع ابهلاهدددا -ابلودددوة ابهلاهدددلل –ابط وفدددل ابهلاهدددلل  - ابهلاهدددلل
 -ابسلطقوايلدددددل –ابيظدددددس اابس و دددددل ابهلاهدددددلل  - ابطظددددداويل ابهلاهدددددلل -ابهلاهدددددا
ابسددا  قددس سطلدد  إلددذا ابطشددا  وددافو  فددا ابسواهدداتابسيددالت ابهلاهددللو ف -ابطاايرددل
  أظيا  اسلسة ط  ابسثملوات ابهلاهدلل باهدا   ا اددع ابشسلدس وظدي  اداع سراابت

ألددل سواهددات سسردداا  ادلددل  سددافورلددوا  ب ددسع  الددس سددع اومددها فددا ابسواهددل ابيابلددل
وظددي  طواظددو  ابيارهددا طيددااو  ا ادددع ابشسلددس و طولددل صددراال ابقددواو ابهلاهددا

إلاطددل افااوددل فددا ابسددثملو اوددى اب طولددل ابهلاهددلل اابددذى ل ددس ابقددواو ابهلاهددا أيددس 
 .ابرااس  ابرها لل بها

   وي ت أغوب ابسواهات اوى ظويات ابسااص  الشسطااا واصد ها ابظدي  الودو
طددد  أظددديا  اهدددا   ا اددددع ابشسلدددس  اودددالل  و دددس ساوإلدددا ابوددداو  فدددا اب سلدددس طددد  
اليساث ابسا طو وها اب ابع ااباي  اب ووا اطصو وظي  لا  فا اب سدوة الللدوة  
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طاالدل وابطقاوردل واهدا   ا اددع وطاالدا الشسب ابسدثملو ابهلاهداابمداء اودى  اسهولي
اددسع إغ ددا  سقددسلو لدداة اهددا   ا ادددع الشسطاالددل طدد  لودد  اليدد اب طددا   ابو لهددلل

سادددع يددد  طرهطدددا اأهدددابلب اهدددا   ولرطدددا أغ ودددت ابسواهدددات  ابهلاهدددلل اصدددراع ابقدددواو
 .لوبآل

  رالظدددت ابسواهدددات ابهددداوقل ابسيدددالت فدددا اباهدددي ابهلاهدددا فدددا لددد  ابسيراباشلدددا
اابددساو ابددذى ب وسدد  ابظددويات الشسطاالددل ياهددلي بس  لدد  ابرقددا  ابهلاهددا  ابيسلمددل 

اس  لددددد  ابط واطددددات طدددد  لدددددد  ابسااصدددد  ودددددل  ايابددددل ابيددددوا  اابرقدددددا  ابهلاهددددا 
ابسا ارسقوت ط  لدبهدا إبدى ابطشدا  اب داع ططدا سفدا ابرلدب الداسة ابدوأ   ابطهسلسطل 

 .إبى ابسااشس وقاة لهسغد  إلذا اب ماء ابولطا فا اطولل ا لراع ابهلاها 

  رسددا   ابسواهددات ابسيددا  فددا اب دلددل وددل  ابطؤههددات ابهلاهددلل اابشطهدداو أوددو ت
طدد  ابسغلددوات فددا ابطظددهس أ  إلرددا  ابيملددو  طددا وددوا  اهددا   ا ادددع ابشسلددس  يلددث

وطا فا ذب  ابطظداويل ابرظديل طد  شاردب اهدا    ا ادطا باها   ا ادع ابسقولسلل
ا لدداسة سردداع ابط واطددات ابطا اددل اوددو اهددا     ا ادددع اابصددي لل  اأفددواس ابشطهدداو

 .  ابطشا  ابهلاها فاا ادع الشسطاالل اوالل  

  ردات اطولدل صدرا ابقدواو ابهلاهدا طد  سراابت يول دل اطيا ابسا ابسواهات سوالرت
يلددث ابهددس  طددا وددل  سواهددات اهددسهسفت ابس ددو  اوددا ابطسغلددوات ابطددؤموة فددا اسلدداذ 
ابقددواو اطددسى اوسودداي ذبدد  و وهدد ل ابرلدداع ابهلاهددا ايول ددل ابطشسطددا ابددذ  لسابددس فلدد  
ابقدددددواو   اسواهدددددات اهدددددسهسفت ظدددددوح ااالدددددب ابسااصددددد  ابهلاهدددددا وابرهدددددول بقااادددددس 

شددواءات صددرا  ابقددواو ابهلاهددا  وددابسويل  اوددى طاإللددل ابددساو ابددذ  لقدداع ودد  رلدداع اان
السصا  فا صراال ابقواوات ط  أش  سواهل اب دلدل ابسواسبلدل ودل  ا اددع ااهدا و  

   .اابهلاهل ططمو  فا اطولل صرا ابقواو ابهلاها
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  يف..وقد استفادت الدراسة احلالية مو الدراسات السابكة 

س ومدت  اوولدل سواهدل اشداس ادسع طد  اسثيدست   بوويدث ابط وفلدل اليدو ورداء -
طالددا  اسيسلدسا   ابقددواو ابهلاهدا أسااو اهدا   ا اددع ابشسلددس فدى صدرا بسواهدل
 .ابطشا  إلذا فا بإلمافل طياابل ابسواهل إلذ  ُس س   اوابسابا  سالسو

ابسواهدددل ابيابلددددل اب دلدددل وددددل  اهدددا   ا اددددع ابشسلددددس يدددرطي اسصددددابا  سراابدددت -
اابقددواو ابهلاهددا يطرددس  بورلدداع ابهلاهددا بيظدد  اس هددلو سيدداوات اب دلددل وددل  

بسصدو  ودذب  ردااة بوط لدس    Mediatiztionابرلاطل  فى إياو أاوطل ابهلاهل 
لدددس طددد  سيدددالو إلدددذا ابطشدددا  االمددداا  إبدددى ابط   يدددا  اب وولدددل طددد  ابسواهدددات

 . ابقلاس اابسيولو

 اطولدل أيدوا  ودل  ابقا طدل اب دلات أ  إبى ارسهت لس ابهاوقل ابسواهات يارت إذا -

 سقدالع فدا سثملوإلدا بهدا السصدا  ااهدا   اابشطهداو  ابهلاهدلل  السصدا  ابهدويل

 إلدذ  اهدطات لصدا   فدا اللسدفدات فدش  السصدا   ابرداع طد  إلدذا فااولدل

 فدا اللسدفدات ايدذب اابلدوا  ابهلاهدلل  ابطشسط دات  اودو ابمدمدل اليدوا 

ابمددواو  ابقلدداع وسواهددات شسلددسة  طدد  سش دد  ولرهددا ابقا طددل اب دلددات يول ددل
بواصا  إبى رسا   سساايب طا إلذا ابسغلو االلسد   بسصدو  ودذب  ردااة بوط لدس 

  ا ادع ابشسلدس واهدا و  ابطلسو دل اابطسراادل فدا طشداأسااو ط  ابسواهات يا  
 .اابهلاهات اب اطل ابقواو ابهلاهاصرا 

 الدراسة..مشكلة 

 ابسدددايدددساث ابهلاهدددلل ا طدددا الس اطر دددرلدددوا  بسرددداطا ساوي اهدددا   ا اددددع ابشسلدددسي 
إلدذ   فدا ا اددعاطهداإلطل إلدذا ابرداع طد  طصدو أمرداء طويودل الرسقدا  ابدسلطقوايا   هاسظهس
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اسشاإلددات ابشطدداإللو طدد  لددد  إوددوا  اب سلددس طدد  اباهددا   فددى سظدديل  يددساث ادد  يولددو ال
إلددذ  اباهدددا   بدددو   ابقمددالا ططدددا هددداإلع فددى سوردددى ابشطهددداو بهددذ  الاسوددداوات اردددس امدددا 
آوا   اأيياط  ا  سو  ابقمدالا  الدس لسليدى ساوإلدا فدى ابسدثملو اودى ابشطداإللو إبدى ابسدثملو 

 فا صار ا ابقواو أر ههع.

فددو  سغلددو إلليوددل ابطشسطددا صددار ل ابقددواو  فقددس  ابيياطددل ايددسإلا س ددس بددعيلددث 
 اهدا   اودو طهدواو غلدو وظدي  السصدابلل ابوهدا   سدسفوا  2100لردالو  25ابطصو  و دس 

 ابدوأ  اإلسطاطدات وط وفدل ابطهسطدل  ابودايمل  أطداع شسلدسة ويملدل سيدسلات الشسطدااا ابسااصد 

  اودى الإلسطاطدات سود  اد  ابس ولدو فدا ابشسلدس ا اددع سيولقدات سيطود  ابدذ  ابشسلدسا  اب داع

 . اوالل  ريا ابقواوات ابهلاهلل ابطهسالاتيافل 

اريدلدددا  طدددد  ابيقددددا و ابسددددا س ومددددها السااو ابطسطلدددد ة باهددددا   ا ادددددع ابشسلددددس  ا  
يدددساث  ابشطهددداواوساهدددا اهدددسلساطاسها طددد  لوددد   ااب دددااول  ابهلاهدددلل   اساوإلدددا فدددا صدددرا اان

ابدذى ب وسد  سود  الساات  ساوابسغللو فى شطلا ابطشالت  فش  إلذ  ابسواهدل سيداا  وصدس ابد
لدددد   فدددى ابسدددثملو اودددى ابططاوهدددل ابهلاهدددلل ااودددى سلراطلدددل اطولدددل صدددرا ابقدددواو ابهلاهدددا

 ... طويول ابسيا  ابسلطقوايى

دور  معااوراء  اوى طا هوو سوواوت طظيول ابسواهل  اسطموت فدا ابسهداؤ  ابسدابا ي 
وسععععائل اإلعععععالم الجديععععد فععععف اععععن  القععععرار السياسععععي فععععف ماععععر  ثنععععاء فتععععرة التيععععول 

   الديمقراطف؟"
 .. أهنية الدراسة

 أيسمت ابسى ابشسلس سراابها باها   ا ادع فا ابسواهل طاماع أإلطلل سسشوى

 فدا سالل د  ايل لدل اابطشسط دات  بألفدواس االسصدابا ا ادطدااب مداء  فا يولوا   سثملوا  
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يطدا ابطلسو دل اودى صدرا ابقدواو ابهلاهدا فدى طصدو   اآمداو  ابهلاهدا ابسااصد  اطولدل
االا ا اددع ابشسلدس اساو  ابسدثملو  ابدذى لدس طرالظل سروا أإلطلل ابسواهل ط  طياابسها 

لسليددى ابسددثملو فددا ابشطدداإللو  إبددى ابسددثملو فددا صددار ا ابقددواو  فقددس يددا  ساو اهددا   
ابهلاهدددلل   اإلدددا طدددا هددد ت اابقدددواوات ا اددددع ابشسلدددس وددداو ا  فدددا اب سلدددس طددد  ابقمدددالا 
 ابسواهل ابيابلل طرالظس  اسسوا طهاواس  ابطلسو ل.

   -التالية:الدراسة من ئالل النقاط  النظرية  مية ايمكن تيديد كما 

اطدا  2100لردالو 25سثسى أإلطلل ابسواهل ط  أإلطلل اب سوة اب طرلل اقب مداوة  .0
ظدددددهسس  ابهدددددايل ابطصدددددولل طددددد  سيدددددالت هلاهدددددلل اأيدددددساث المدددددالا إلاطدددددل 
ااهسمرا لل فا ساولخ طصو  الهاو طويال بوساو ابهلاهدا باهدا   ا اددع 

 ابشسلس.

ابيوددوى باهددا   ابسااصدد  الشسطددااا فددا اطولددل ابسااصدد  ابهلاهددا  الإلطلددل .2
ابسا أسويها صراع ابقواو ااب دااول  ابهلاهدلل  إبدى شاردب ابطهدسلسع اب داس  
بدددساو إلدددذ  اباهدددا   فدددا ابيلددداة ابهلاهدددلل  اس  لددد  اهدددسلساطها فدددا ابطشدددا  

 ابهلاها .

 كما تنا  ا  مية التطايقية لديد الدراسة من مياوالتدا :

سقددددسلع طؤظددددوات اوطلددددل طقررددددل لسااو اهددددا   ا ادددددع ابشسلددددس اوددددى ابقددددواو  .0
 ابهلاها فى طصو ط  لد   ابسيولو اوى طشطاا  ط  ابقمالا اابقواوات.

سهدددداإلع ابسواهددددل فددددا طياابددددل إمددددواء سواهددددات السصددددا  ابهلاهددددا اهددددسشاول  .2
بطيدداالت ابسيددالو فدددا إلددذا ابطشددا   اابسدددا طدد  ابططيدد  أ  سمدددل  ظددل ا  إبدددى 
طاماع ابويث اسهاإلع فدا س هدلو ابلداإلوة ابطسواهدل رلدوا  ب دسع اشداس سواهدات 
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اب دلددددل وددددل  اهددددا   ا ادددددع ابشسلددددس اطسلددددذ ابقددددواو ابهلاهددددا  اوولددددل سسردددداا 
 اابهلاهات اب اطل .

 أهداف الدراسة ..

ا اددع  اهدا   أسااو اوى ابس و   بسيقلو إلس  ااع اإلا يسه ى ابسواهل 
ي افددى ابقددواو ابهلاهددا فددا طصددو فددى طويوددل ابسيددا  ابددسلطقوايا فددى صددرا  ابشسلددس

 ا سلل:سيقلو الإلسا  اب والل  إبىابسواهل  تهول  سيقلو إلذا ابهس  ه 

 ا ادع ابشسلس  سالسو رطاذشا و وظث  لواوات ابسواهل . طيساى اها   سيول  -0

للاس يشع ابمودات أا ابسغلدو فدا سدثملوات اهدا   ا اددع ابشسلدس وظدث  لدواوات  -2
 ابسواهل يهب طوايوها ابطلسو ل. 

 الدراسة..تساؤالت 

 طا طيساى طالا   سالسوو وظث  لواوات ابسواهل ؟ ط  يلث: .0

 ابطصسوو  بوسغولسات. -ابلصا   ابظيولل   ابوغل  -

 إبى سيقلق  .ابهس  ابذى له ى ابطيساى ابطرظاو  -

 ابس هلوات ابسا سوراإلا طهسلسطا سالسو. -

 السشا  اب اع بوطيساى ريا ابقواو ابهلاها. -     

 .السشا  اب اع بوطيساى ريا صارا ابقواو ابهلاها -

و دس  -أمرداء  -طا يول ل ابطيساى ابطرظاو يهب طواي  ابقواو ابهلاهدا   لود   .2
 ابقواوو الرل ابسواهل ؟
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 ..لدراسة ل  اإلطار الهظزى

سهددددددددسرس ابسواهددددددددل فددددددددى إياوإلددددددددا ابرلددددددددو  اوددددددددى طددددددددسل  أاوطددددددددل ابهلاهددددددددل 
Mediatization   ابرلددددداطل  السصدددددابى اب دلدددددل ودددددل  فدددددا س هدددددلو  لهدددددسلسعابدددددذى

اابهلاهدددا  ارلدددوا  ب دددسع اشددداس سواهدددات اوولدددل سوردددت إلدددذا ابطشدددا   اي دددت ابسواهدددل 
الهاهدلل بهدا اطوايوهدا ابطلسو دل ابيابلل اوى الإلسطاع وظوح أاوطل ابهلاهل اابط اإللع 

إبددى شارددب س هددلو اب دلددل وددل  ا ادددع اهددوا  ابهلاهددلل  فددى طوايدد  صددرا ابقدددواو 
 . ابهلاها اوالل  فا ول ل ا ادع ابشسلس

 فدداواإلسطدداع يولددو  Mediatization)   أاوطددل ابهلاهددلط هدداع  فقددس يلددى  
 Kentآهددب  ابوايددث يرددت اوددى لددس ابسواهددات الياسلطلددل طرددذ طرسصدد  ابمطارلرلددات

Asp (0986ابرلدددداع سددددثمو وطاشوهددددا ابيظدددد  ادددد  طددددسى لددددسع   وااسواوإلددددا اطولددددل و 
بوهلاهدل  ططددا ل رددى  سغيلسهددا فددا ا اددع اهددا   بطيابددب اابلدل سوشددل إبددى ابهلاهدا
  أبملدددس اهدددرامدددع ابوايمدددا   و 20ابهلاهدددا  ابسااصددد  اودددى ا اددددع اهدددا   سدددثملو

Altheide and Snow 0988اصددد   لدددد  سواهدددسهطا ابسدددى ياابدددت طددد    و
 الإلطلددددددل ابطسصددددددااسة باهددددددا   ا ادددددددعوابلددددددوا  اابطلدددددداإلو ااب االددددددب ابطوسويددددددل 

 و.22 ابطشسطا فا اارسظاوإلا

 ابسغللدددو اطولدددل إبدددى يMediatizationي يطدددا لظدددلو ط هددداع أاوطدددل ابهلاهدددل
 طشدالت طلسود  أيمدو سدثملوا  فدا  ا اددع اهدا   أصدويت ابدذى وطاشود  الشسطدااا

ابيلدداة  اإلرددا  اب سلددس طدد  ابسواهددات ابسددا سورددت ابط هدداع وااسودداو  سردداطى ساو اهددا   
 .و23 ا ادع فا اب طولل ابهلاهلل

اطولدل { وثرد ..   Mediatizationوفف الدراسعة الياليعة يمكعن توريعر..)     
ابطلسو ددددل  ابهلاهددددلل اابطؤههددددات ابشسلددددس ا ادددددع اهددددا   ططاوهددددات رسلشددددل سسظددددي 
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اب ااوددل  لدد ساس طدد  لدبهددا سددثملو ار دداذ ا ادددع فددا اب طولددات  اابشهددات طرلطدداتااب
 . }ابهلاهلل ااوى ابطؤههات ااب ااول  ابهلاهلل 

 المنطععع  إلطدددا الهاهدددلل  امردددل  طددد  ابط ددداإللعاودددى   عممعععة السياسعععةسقددداع 
اب يدوة الهاهدلل   و political logic السياسعي المنطع    media logicاإلعالمعي
أ  اها   ا ادع اابهلاهدل سظدي  امردل  طد  الرلطدل ابطؤههدلل ابطلسو دل بوط هاطل  

يد  بدسلها طشطااسهدا ابلاصدل طد  اب دااول  اابطرلطدات   سلدسع أغدوا  طلسو دل ابسدا
 .اابطؤههات اابقاااس اا شواءات االيسلاشات اابطصاب 

 هددسواطوا ألسددوح الددس  
Strömbäck  2118بدددثاوطل ابهلاهددل أووددا طوايدد   و

Mediatization  ذبددد  ا رسورددددت فددداطددد  أشددد  سصددداو أفمددد  بددددساو ا اددددع وطدددا 
 :و24 اإلى

ابسوشددددل ابسددددا لظددددي  وهددددا ا ادددددع ابطصددددسو ابطهددددلط  بوط واطددددات ادددد  ابهلاهددددل -0
 اابطشسطا.

 ابسوشل ابسا لهسق  وها ا ادع ا  ابطؤههات ابهلاهلل .-2

ابطريدددو ابهلاهدددا أا ابطريدددو ا ادطدددا اودددى طيسددداى  ابسوشدددل ابسدددا لييدددع وهدددا -3
 ا ادع.

ابسوشددل ابسدددا لييددع وهدددا ابطريدددو ابهلاهددا أا ابطريدددو ا ادطددا اودددى اب دددااول   -0
 .ابهلاهلل 

لميتععوا وسععائل اإلععععالم  و  اإلعالمععيتوجيععه المنطععع   كممععا زاد ا  نععه )
تععع ثير وسعععائل الجدعععا  الأاعمعععة كممعععا زاد  لممؤسسعععا  السياسعععية  و المنظمعععا   و

 السياسة  .  عممة اإلعالم وكمما زاد تقدم
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  عممة السياسة وان  القرار السياسف..

 طد  لدد  اهدا   ا اددع ابشسلدس طهسالات أاوطل ابهلاهدل أ  سلهو  لطي 
ا ادطددددددا  ابسثللددددددسفابهلاهددددددلا  لهددددددسلسطا  اهددددددا   ا ادددددددع الشسطاالددددددل بيهددددددب 

الرظددديل أ   et al Kriesi و2117 اآلدددوا   يولهدددااابشطدداإللو   يلدددث لدددوى 
ب دددااول  ابهلاهدددلل  طددد  لدددد  طدددريهع اهدددا   إمدددافلل ا طددد  فدددو ا ادطلددل ساهدددا 

فددى طياابددل ابسددثملو اوددى  طدد  لددد  ابمددغي ابلدداوشا ابهلاهددلل اوددى اب طولددل بوسددثملو
أا الرسظداو طدا  صرا ابقواو ابهلاها اوو اها   ا ادع اوالل  ا ادع ابشسلدس

 و.25 ابشطهاو

وططاوهدددل ابمدددغي اودددى  اابرلودددل لهدددط  ابسااصددد  اب ددداع بو دددااول  ابهلاهدددلل ا 
اب دااوا   وفدال يلدث  اوى اطولل صرا ابقواو ابهلاهدا اوابسابا ابسثملو صراع ابقواو

لهددسوسبا  الرظدديل ابهلاهددلل  ابهلاهددلا  لمددالا ط لرددل القووددا  طدد  لمددالا ألددو   أا
وظددي  أيمددو  ابشطاإللولددل ويظددس لااددسسهع والرظدديل ا ادطلددل إذا يارددت هسهددط  بهددع

 .ف ابلل ط  ابقراات ابطؤههلل

 االئتالفا  في ا تمام وسائل اإلعالم عار عمميا  ومرايل ان  القرار.. 

اوددو اطولددات صددرا ابقددواو   يولددوا   طهددساى ابسغيلددل ا ادطلددل س ااسددا   لس دداات        
اطددسى اهددسلساع اب ددااول  لهددسواسلشلات إادطلددل غلددو طواظددوة   يهددب سوشددل الإلطلددل

للسودد  طهددساى ابسغيلددل ا وا مددافل إبددى اللسدفددات فددا اطولددات امددا ابهلاهددات  
 .ا ادطلل ألما اوو طواي  صرا ابقواو

اب اطد  ب د  ا   للسو  اإلسطاع اها   الادع ول  اطولات صدرا ابقدواو يلث
بس مدل  اهدا   ا اددع لإلطلدل  ارلدوا    السياسعية  ميعة القضعية  إلدا ابياهدع الا 
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  سيلدى ابقمدالا ابهلاهدلل ابهاطدل أا ابوداو ة واإلسطداع اهدا   ا اددعغابوا  طا ابلوو  ف
إلدددذ  اللسدفدددات فدددا   اددد  و مدددها ابدددو   طددد  يلدددث الإلطلدددل ابقمدددالا سلسوددد ا 

اإلسطددداع اوابطمددد  لددد ساس   طهدددساى ابسغيلدددل ا ادطلدددل فددداالإلطلددل س هدددو اللسدفدددات 
   و.26 اها   الادع يهب طهساى ابصواع فا اطولل صرا ابقواو

الرظديل أ   et al Kriesi و2117اآلدوا    يولهدىلدوى  وهدذا ابط ردى ا 
ب دددااول  ابهلاهدددلل  طددد  لدددد  طدددريهع اهدددا   إمدددافلل ا طددد  فدددو ا ادطلددل ساهدددا 

طددد  لدددد  طياابدددل ابسدددثملو اودددى  اودددى اب طولدددل طددد  لدددد  ابمدددغي ابلددداوشا بوسدددثملو
أا الرسظداو طدا  صرا ابقواو ابهلاها اوو اها   ا ادع اوالل  ا ادع ابشسلدس

 .و27 ابشطهاو
 ..يف بيئة اإلعالم اجلديد  أعلنة السياسة

  إ  بدع ألمدا   ط  ابطسالدا أ  لهدسطو Mediatization أاوطل ابهلاهل   ط هاعإ    
اوطلدل  أيودو اولهدا  وؤىطد  لدد  شسلدس اب ابولطدى لي  ل سإلدو  فدا اصدو ا اددع

لود  ظدابس  إبدى و  يلدث ابطس ا ودل  ابط سسبدل  ابطظييل  Schultz و2114ظابس   
 اابيسلمدلسقولسلدل شطلدا أردااع اهدا   ا اددع  اب لاوول بوسيولو اودى أاوطل ابهلاهل أ 

ادد     و لددسا  ريالددات أاهددا ابرلولددل فددااهددسلساع  الساهدداطوددت اوددى ف طولددل اب ابطددل 
 و.28  ابسلطقوايلات ابغوولل

طدد  أشدد  فهددع  Schultz و2114سصددرل  ظددابس   أ   اطدد  ابشددسلو وابددذيو
فقدس   فا ابسغللدوات ابراسشدل اد  اهدا   ا اددع ابشسلدسة لاوطل ابهلاهلأفم  اوواوة 

 :و29 اإلا إبى أووا ف ات طهطل أاوطل ابهلاهلصر  طلسو  شاارب ابسغللو فا 
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   قدددددسوات السصدددددا  باهدددددا   الاددددددع ابيدددددساس ابيول لدددددل ساهدددددا   اابسطدددددسسابساهدددددا
 .وا رهارا

     سي  اها   ا ادع طي  الرظيل اابطؤههات الشسطااللو الهسوسا. 
   سرددسط  اهددا   ا ادددع طددا طلسودد  الرظدديل غلددو ا ادطلددل فددا ابيلدداة    ابددسط

 .الشسطااللو

  اب ااوا  اابطرلطات ط  شطلا ليااات ابطشسطا لساا طدا  طدا ابطريدو  ابطاا طل 
 و.ا ادطا

طهدددددسالات أاوطدددددل   أ Gilpinو 2100  غلوودددددل  فدددددى ذات ابهدددددلاو لدددددوىا  
فابهلاهدلا  اودى   و31  طد  لدد  اهدا   ا اددع ابشسلدسأ  سلهو  ابهلاهل لطي 

شاذولل بوهدا وهع فدا اش  ابلصا   لهسلسطا  اها   ا ادع الشسطاالل بيهب 
ابسقدددداولو ا ادطلددددل ابسقولسلددددل  يلددددث أصددددويت اهددددا   ا ادددددع الشسطاالددددل اهددددلول 

هع ابصدددي لل  وشاددداسة سا لدددا وهدددا و يدددذب  لقددداعو  30 ظددد ولل بوصدددس آواء ابهلاهدددلل 
الرسوردددت واهدددسلساع طرصددداسهع  أا إاددداسة صدددلاغسها أا إاددداسة طددد  لدددد   اطقدددالسهع
 .و32 اساشلهها ط  لو  ا لول سها سسع لواءبيى  إرساشها

ابهلاهدددلل ابسدددا  ابهددوايلاتفددى س هدددلو اددسس طددد  أاوطددل ابهلاهدددل سهدددااس  يطددا     
  امدديوت امددا ابووبطددا  ادد  يدد ب 2103ا ادداع  ددف لهددوت اوددو طالددا سددالسو

اودو سغولددسات يارددت  2102بداسددذاو فدا ادداع  Diane Ebotو وداتأسلددا   اب طد  
اامدا  يياطدل ابلد طهسظداو لداع   2100افدا اداع   س سوو طهوول بدرقهاع اب ولدا

وسغولددس اهددط  ادد  يولددو ابليددث وددسل طدد   Bolz  وإس ودداب   ابووليددارى يدد ب اب طددا 
 و.33 اسلاب  فا طووا ابويث  ططا ساا اراال  ابصي  بويساول ا  اسع ي اءس 
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طدد   Mediatizationسددثملوات أ  سيسمدد   لطيدد  طددا ابهدداوقل الطموددل سامدد 
  ال هدلطا اردس اهدسلساط  طد  لود  يثيس اها   ا ادع ابشسلس سالسوع  لد  اهسلسا

 .بسقولسللاالإلسطاع و  ط  لو  اها   ا ادع ا لواولل ا  يابرلولي

  فف الدراسة اليالية .. السياسة  عممةمسا مة 

 ي لقددددسع Mediatizationرلددددوا  ل  ابطددددسل  ابرلددددوى بددددددد ي أاوطددددل ابهلاهددددل 
طد  لدد  سالل د  فدا ابسيقدو طد   وؤلل ظاطول ا  ساو ا ادع فدا ابرلداع ابهلاهدا

إطياردات طد   ود  لسطسداوا مافل إبى طا   سثملوات الادع ابشسلس اوى ابقواو ابهلاها
اسطدددد   فددددا ابويدددداث يددددا  اب دلددددل وددددل  ا ادددددع اابهلاهددددل سصددددو  بوطهدددداإلطليولددددوة 

ابسددا ا     اب دلددل اسغلوإلددا اوددى طددو ابدد ط سيدداو سوددايددذب    ابشاارددب ابطوسويددل وهطددا
 ط  أرطاي الهسهد  ا ادطدا ايسدى وسءا    Mediatization دأو اس سوسوي وي  ط 

ابسغيلددل  اب دلددل ابطؤههددلل وددل  اهددا   ا ادددع اابهلاهددل  ااااطدد  ااطولددات سظدديل 
طؤههدات مو اب ااول  ابهلاهدلل  اابطرلطدات اابسث اطسى  ا ادطلل بوهلاهل اابطشسطا
  .ابهلاهلل واها   ا ادع

ااسهدددالا  طدددا طدددره  ابسواهدددل اأإلدددسافها فقدددس السوودددت ابسواهدددل فدددى شاإلوإلدددا طددد   
ابهلاهددددددلي  طمددددددطا  أاوطددددددل ابهلاهددددددل    يلددددددث سسورددددددى ابسواهددددددل ابيابلددددددل ي أاوطددددددل

Mediatization  وصدددد س  لقددددسع س هددددلوا  ظدددداطد    بو دلددددل وددددل  ابرلدددداطل  السصددددابى
اابطسطمددددد  فدددددا اهدددددا   ا اددددددع ابشسلدددددس  اابرلددددداع ابهلاهدددددا ابطسطمددددد  فدددددا ابهدددددويل 

 ابهلاهللو.
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 ..وفف سايل يل  قام  الاايثة

  وسيولدددد  ابطيسدددداى ابطرظدددداو اوددددى طالددددا سددددالسو  يرلدددداع اسصدددداباو يددددا  لددددواوات
  ابطيسداى اودى ابقدواوات ابهلاهدلل يرداس  بورلداع ابهلاهدا ابسواهل  اويث سثملوات ذبد

 لد  مدث فسوات هلاهلل لرلطل هلاهلل طلسو ل.

    ااوى ابوغع ط  سقاوب ابطسة اب طرلل ب سدوات ابسواهدل ابسيولولدل  إل أرهدا س ودو اد
سردداع االددسد  فددا ابورددى الشسطاالددل اابهلاهددلل اابهلاهددات االيدد اب  اذبدد  بس هددلو 

ودددل  اطولدددات صدددرا  ددداات االدددسد  سدددثملوات ا اددددع اودددى اب طولدددل ابهلاهدددلل طدددسى س
ابط وفدل يلد  سسودال  أاوطدل ابهلاهدل ودل  صدراع ابقدواو  فدا الرلطدل ابطلسو دل  ابقدواو

أ  يل  للسو  سثملو امغي ا ادع يهب طصاسو ابهويل ابطلسو دل اودى طلسود  
 سوسلوات صراع ابقواو؟

 االجرائيةالتعريفات والمفاهيم 

 اإلعالم الجديد .. 

لقصدس ودا ادع ابشسلدس فدى ابسواهدل ابيابلدل  اباهدا   ابسيراباشلدل ابولطلدل ابسدا رسشددت 
اددد  اردددسطاج ابدددر  اابصدددات ااب لدددسلا اأ  طصدددسو بوط واطدددات ودددابيطولاسو  اسسرددداع 
أظدديا  اسيولقددات اهددا   ا ادددع ابشسلددس  فددا ادع ابشسلددس ليطدد  سردداع فددا الظدديا  

ابصد ب امدا س ولد  ظداط  اد  ا اددع  اابسيراباشلا اابلصدا    ايلدث أرد  طد 
ابشسلددس فددى لددد  إ ابددل اب ددااوو ودددل  ابقددسلع اابشسلددس  اأصدددويت ابيددساس ابطاشدداسة ودددل  
اباهدددا   ابطلسو دددل إلدددى يدددساس اصددديراالل  سسرددداا  ابسواهدددل ابيابلدددل اهدددا   ا اددددع 
ابشسلددددس وددددابسويل  اوددددى اهددددا   ابسااصدددد  الشسطددددااا وصدددد سها ابظددددي  الوددددو  طدددد  

ادددع ابشسلددس  اوددالل  طالددا ابسددسال  ابطصددغو  سددالسوو بياردد   لطمدد  سيولقددات ا 
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ابطالا اليمو ارسظاوا  فى فدى السصدا  ابهلاهدا الاصدل ودل  اب دااول  اابرلدب امرداء 
 .فسوة ابسيا  ابسلطقوايا 

 .. القرار السياسي

طيصددددول إلددددا ابردددداس  ابرهددددا ا بوهددددويل أا ابرلدددداع ابهلاهددددا أا ابطؤههددددات ابيايطددددل ا 
الددددس سلسودددد  ظددددي  ابقددددواوات اادددد  طددددا وددددل  ابقرااددددات ابظلصددددلل بصددددارا ابقددددواو  ابس 

ابهلاهددلل فطرهددا طددا إلددا صدداسو ادد  أيددس ابهددويات ابسظددول لل أا ابسر لذلددل  اإلددا لددواو 
وهددطا ذا ظددو إشوا ددا الددسع رظددو  فددا ابشولددسة ابوهددطلل  اإلرددا  لددواوات ألددوى سصددسو 

وات هلاهلل يوس ف   بوهدويل فى لوا  اهسمرا لل ا  و   ابشهات اسسوشع إبى لوا
 -لددواو  -ابهلاهدلل سشدا  طيابددب ظد ولل   لدس سصددسو ابقدواوات فدى صدداو طرهدا  لدارا 

سصددو  أا اهددسشاول ف ولددل بوطيابددب ططددا ل يددى  -يددااو شدداس يددا  ابقمددلل  - ولددا 
إلذ  الشواءات صوغل ابقواو ابهلاها  اسلسو  سود  الشدواءات سو دا  بوول دل اابلدوا  

 لصسو فلها ابقواو ايول ل ابرلاع اابرلول ابطؤههل بهذا ابقواو.. ابهلاهلل ابسا
 .. المنهجية للدراسة إلجراءاتا

 نوع الدراسة

ابسدا سهدسهس  وصدس اسيولد  أسااو  الايعوث الواعأيةسرسطا إلذ  ابسواهدل إبدى    
اهدددا   ا اددددع ابشسلدددس فدددى صدددرا ابقدددواو ابهلاهدددا فدددى طصدددو فدددى طويودددل ابسيدددا  
ابسلطقوايا  اذب  ط  لدد  ابسيولد  ابيل دا  ابدذى لهدس  إبدى وصدس سدثملوات اهدا   
 ا ادع ابشسلس اوى طمطا  ابقواوات ابهلاهلل طي  ابسواهل فى فسوة  طرلل طيسسة.
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 الدراسة ..مههج 

وظدقل  اباصد ا اابسيولودا  ابطه  ا ادطداول  طره   ابيابلل سشطا ابسواهل
  ابهلاهدددارلددداع اباطدددره  سيولددد  ابدددرلع ابدددذ  لدددووي   فدددا سواهدددل ابلددداإلوة للدددس ابسواهدددل
 .ولواف   ابسالولل  اابلاوشلل

و اذبددد  وهدددس  سهدددشل  المسععع  اإلعالمعععي معععند ال دددت ابسواهدددل ابيابلدددل   
فددا امدد ها ابددواإل  و ددس شطددا ابولارددات ابد طددل اابيافلددل ارهددا اادد   اسيولدد  ابلدداإلوة

اراصدددوإلا طددد  لدددد  طشطاادددل طددد  ا شدددواءات ابطرلطدددل ابسدددا سيدددسس رددداع ابولاردددات 
 .   اطصسوإلا ايوو ابيصا  اولها

 طالددا سددالسو  طهدد  طيسدداى طدد  لددد  ابطددره  فددا ابسواهددل ابيابلددل  الددس اهددسلسع 
وصدس وهدس  يرطاذشا  باهدا   ا اددع ابشسلدسو اابطس وقدل وقمدالا الدواوات ابسواهدل 

 ساوإلا فا و   ابقواوات ابهلاهلل  فا طصو.

   ثانياأل: مند   تيميل النظم..

 System ابدرلع   سيولد  طدره  اودى الاسطداس ابسواهدل طامداع لقسمدا    

Analysisصددو اابطيارددات اصدد ا  سللقددا  بسيسلددس ابددذى لقدداع اوددى طياابددل اصدد  اب را
ط دددابع ابس ددداادت ااب دلدددات ودددل  إلدددذ  اب راصدددو  اس سودددو اهدددا   ا اددددع فدددى اب يدددو 

 .ابرلطا رلاطا  ط سايا  لس اا  طا ابول ل ابطيليل لؤمو فلها السثمو وها

 :و34 ويركز تحليل النظم على ثالث عمليات رئيسية 

أا اب راصددو ابطيويددل بإلرسدداج اابطددؤموة فددا ابطرددس   Inputsاصدد  بوطددسلدت  -0
 ابرها ا.
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اإلددددا فددددا يابددددل ابرلدددداع  outputsاصدددد  بوطرددددس  ابرهددددا ا أا ابطهددددسهس  طردددد   -2
 ا ادطا ابطماطل  ا ادطلل 

أا اطولددل س اادد  اب راصددو ابسالوددل اابطيارددل  اصدد  اب طولددات ابسالولددل برلدداع   -3
  دلات ول  إلذ  اب راصو.بورلاع بسيال  ابطرس  ابرها او ايول ل اب

يابدل ابدرلع  فداال سوو ابهلاو ابلا  ويويل ابرلاع فدا ول سد  ايويسد  ابسالولدل  
 ابط سايل يابرلاع ا ادطا  ش ءا  ط  ابطسلدت ياباص  ابيوى بورلاع .  

 ايسظدا  اطولدل طد  ساللد  طدسل  سيولد  ابدرلع فدى ابسواهدل ابيابلدل لطيد     

 اهدا    اودل  ابهلاهدا  ابرلداع لطمودا  ابدذل  ابهلاهدا ابقدواو صدراع ودل  ابس ااد 
 اابلاوشلدل ابسالولدل اب دلدات ا سصدابا اسيولد  ابرلداع سطمد  ابسدا الاددع ابشسلدسو

 :ا سلل  ابرقاي اوى والوسيا  ولرها  اذب 

ايسظددا  ساو رلدداع السصددا  ابطسطمدد  فددا  اهددا   ا ادددع ابشسلددس و فددا صددرا  -
ابقدددواوات ابهلاهدددلل  ال ل ردددى ذبددد  سشاإلددد  رلدددع السصدددا  ابسقولسلدددل ل  اهدددا   
الادددع ابشسلددس وصدد سها سسطلدد  وددابسراع االرددسطاج فهددا ظدداطول بيدد  إلددذ  اباهددا   

صي لل  هااء فدا  ابصدي   رسلشل  بو سلس ط  الاسواوات طرها إااسة سا لا  اب
أا ابسو  لددا    ابواسلدداو بووهددا   اوددو ا رسورددت واهددسلساع ابطرصددات ابسددا لسليهددا 
ا اددددددع ابشسلددددددس  ييهدددددداواسهع ابظلصددددددلل اوددددددى طاالددددددا ابسااصدددددد  الشسطددددددااا 

 اابطسارات  اذب  وهس  ط وفل ساو طلوشات   اها   ا ادع ابشسلسو. 

ابرلدداع طدد  لددواوات اهلاهددات بوس اطدد  طددا طلوشددات ابرلدداع ابهلاهددا اطددا ارسشدد   -
أ  يلدددد  اهدددسشاب بهددددذ  ابطيابدددب اطددددا ظددددي   طيابدددب اهددددا   ا اددددع ابشسلددددس

يددااو شدداس يددا   -سصددو  –لددواو -الهددسشاول  إلدد  شدداءت فددا صدداوة   لددارا 
 ابقملل و.
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اب طولات اسمع الرظيل اابس اادت ابسدا لقداع وهدا ابرلداع ابهلاهدا اهدسشاول إبدى  -
اول  ط  ابرلاع السصدابى  اهدا   ا اددع ابشسلدسو  يلدث سطدو طيابب طيوايل 

ابطيابب و طولل سيال  يالول سال  ابرلاع لود  أ  سلهدو فدا ظدي  طلوشدات ال 
 لسيا  ط  ابطيابب إبى لواوات ف ولل إل اسس لول  .

 ابرلداع طدسلدت فدا سظديل  يولدو يدس إبدى الاددع ابشسلدس لدس سهداإلع اهدا   إ  -

اذبد   طد  لدد   والا  د   للداع ابرلداع ابهلاهدا اودى ابطهدااسة مدع اطد  ابهلاهدا
يلدث أ  شطهداو  ابهلاهدا س اا  ابشطهاو ط  لدبها وااسواو  لطم  ول دل ابرلداع 

اها   ا ادع ابشسلس هااء يا  شطهاو ااع أا رلواى لطم  ابقا ع والسصا  فدى 
 بسطولدو وهدا و  ابشسلدس يدذب اها   ا ادع  ابرلاع يطا لهس ط  اب طولل ا ادطلل

 ابرلاع.  فى ظي  طلوشات اب اع ابوأ  إبى

  طددسل  سيولدد  ابددرلع  فددا طياابددل بس هددلو اب دلددل  ساللدد فددا إلددذ  ابسواهددل.. سددع
وددل  ابقددواو ابهلاهددا يردداس  أهاهددا بورلدداع ابهلاهددا اوددل  اهددا   ا ادددع ابشسلددس 

 .يش ء ل لسش أ ط  ابرلاع ا ادطا سال  ابسابل 

 ..نع الدراسةجمت

 -: ابسواهل ابطسطم  فا طشسطا سع السلاو

و القضعععععايا وا يعععععداث السياسعععععية المتومقعععععة اعععععالقرارا  السياسعععععيةابسغولدددددسات   -
ابط وامل اوى صد يات طالدا  سدالسو فدا اب سدوة ابسدا سهدوو اسودى صدساو  ابقدواوات 
ابهلاهددلل طيددد  ابسواهدددلو اإلدددى اب سددوات ابسدددا ظدددغ  فلهدددا ابقددواو ابرصدددلب اليودددو طددد  
سغيلددل اهددا   ا ادددع اابددوأ  اب دداع   أ  أ  ليددا  ابقددواو طمدداو  فددا طددسة  طرلددل لودد  

ابقددواو ابهلاهددا اطرالظدد  إيساملاسدد  اأهددواو   ابيددسث او ددس  و سددوة يافلددل سهددط  وسردداا 
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وهددددس  وصددددس ابساشدددد  ابهددددا س فددددا ابطشسطددددا ريددددا ابقددددواو فددددا طوايودددد  ابطلسو ددددل طرددددذ 
ابسيملو بصساو  إبى سساالات اوساس الف ا  ابطلسو ل يا  ابقواو  اذب  طد  لدد  

 .  طالااب فاوصس يشع ابطهاإلطات اابطساو ات 

ايسدى الرسلاودات  2100لردالو  25فدا اب سدوة طد  ابقواوات ابهلاهلل ابسا ال ت  -
  يلددث يارددت إلددذ  اب سددوة طدد  أيمددو اب سددوات يهددطا  اسرااددا  فددا 2104ابو اهددلل لارلدد  

سدددداولخ طصدددددو طددددد  يلددددث يول دددددل رلدددددع ابييدددددع اابلددددوا  اسغلدددددو الورلدددددل ابهلاهدددددلل 
 السلاو ابقواوات الرل ابسواهل طرها.االشسطاالل  اابسا سع 

 

 : عيهة الدراسة

 ..  وال: عينة القرارا  السياسية

 اودى ظدي  سيدا  فقدس اسلاذإلدا  لدسع ابسدا ابهلاهدلل ابقدواوات يول دل سلسود 

سرظدو وابشولدسة  لداارل  ظدي  فدا سلدوج لدس يطدا  ا اولدل لدواوات أا و اهدلل  طواهدلع
ابيدد  وردداء اوددى يول ددل ابطويوددل اب طرلددل بوسواهددل اابسددا ظددهست فددى و دد    ابوهددطلل

اب سدددوات فدددواع فدددا و ددد  ابطؤههدددات ابوهدددطلل  صدددسوت اب سلدددس طددد  ابقدددواوات ابغلدددو 
 تهداإلططؤههلل ابراسشل ا  يول ل ابطويول ابماولل ابسا طو وها ابطشسطا ابطصدو   

 بوسابل .  لاب اط ابهلاهل وهع فا اطواظو و لها وظي  ابقواوات إلذ 

 الردددل ابهلاهدددلل أشدددوت ابوايمدددل سواهدددل اهدددسيدالل للسلددداو  ابقدددواواتالدددس 
لرددالو  25فددا اب سددوة طدد  اذبدد  ادد  يولددو يصددو ابقددواوات ابسددا صددسوت   ابسواهددلو
  الددس سددع السلدداو إلددذ  ابطددسة اب طرلددل 2104ايسدى الرسلاوددات ابو اهددلل لارلددا  2100

و  ابط اصدو  االسدفدات اودا سقلدلع أساء طويول ياهطل فا ابسداولخ ابطصدوااسواوإلا 
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يلددث يارددت إلددذ  اب سددوة طدد  أيمددو   ابرلدداع ابهلاهددا فددا طويوددل الرسقددا  ابددسلطقوايا
اب سدددوات يهدددطا  اسراادددا  فدددا سددداولخ طصدددو طددد  يلدددث يول دددل رلدددع ابييدددع اابلدددوا  

  الددس لاطددت ابوايمدل ويصددو ابقدواوات واهددسلساع لااددسة االورلدل ابهلاهددلل االشسطاالدل
ودددثساات ابويدددث اابسصدددرل  ابطاشددداسة ابولاردددات ابسظدددول لل ابقاطلدددل بطصدددو بدهدددس اسة 

   يابسابا:سع سيسلسإلا  اابسا اباصا  إبى ابطااس اابط واطات ابد طل  فاوابقااسة 

 2102رلددد  لا  31ايسدددى  2100فووالددو  00ابقددواوات ابصددداسوة لددد  اب سدددوة طددد    -
لمداإلا ابطشودس الاودى بوقداات  اابسدا 2100لردالو 25ابسدا سودت وااسواوإلا اب سدوة 

 .ابهويل اسهوط  طهاع و لس ابشطهاولل فاابطهويل 

 2103 لارلددددد  31إبدددددى  2102لابلدددددا 0ابقدددددواوات ابصددددداسوة لدددددد  اب سدددددوة طددددد    -
 .طيطس طوهى ابهويل فسوة سابى ابو لس الهوووااسواوإلا 

ايسددى الرسلاوددات ابو اهددلل  2103لابلددا   3سوة لددد  اب سددوة طدد  ابقددواوات ابصددا  -
 .  2104لارلا 

اب سددوات ابددمدث  فدداأاددساس ابشولددسة ابوهددطلل ابطهددشول وقااددسة ابولارددات ابسظددول لل   -
 فدداابقددواوات  ط لددعطدد  يلددث اب ددسس اساولددل ابرظددو  وااسواوإلددا اباادداء ابددذى ليطدد  

 .ابسواهلفسوات 

 ابسداو اابقداارل  ابقدواواتابامدا و ا الهدسيدالل إبدى سيسلدس أإلدع  إلسفت ابسواهل  
 ابددددوأ  اب دددداع ظددددغوتاابسددددا  ابسددددا صددددسوت وظددددث  لمددددالا ابسواهددددلا لمدددد ت بوسيولدددد  

طاقععاأل قععد تععم ائتيار ععا و ... اهددا   ا ادددع ارابددت أيوددو لددسو طدد  ابطساو ددل اابطرالظددلا 
 لمموايير التالية:
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 يلددث طموددت إلددذ  ابقددواوات اابقمددالا ابطصددايول بهددا أوددو  طدطدد   ..أإلطلددل ابقددواو
فسدوة  طرلدل طمودت  فدايلدث ال دت   لدد  سود  اب سدوة فدا طصدو ابيلاة ابهلاهدلل
ايسدى الرسلاودات  2100لردالو  25بوهدويل اإلدى طد   ابسصدااس لطل ابطريردى 

 .2104ابو اهلل  لارلا 

  ط  لدد  اهدا   ا اددع اطاالدا اليمو سراال   إلايارت إلذ  ابقمالا اابقواوات
 ابسااص  الشسطااا لد  سو  اب سوة .

  سراع وساس اب    ط  شارب ابهويل ابهلاهلل سشا  ابقمالا  هدااء وصدساو ابقدواو
 أا الرظغا  وسواهس  سطهلسا  بصساو لواوو

  ودل  ابقداى ابهلاهدلل االشسطاالدل فدى ابطشسطدا  اتابقدواو إلدذ   ابشدس  ابطمداو يدا
ذبددددد  ابشدددددس  اسقددددداع و دددددو   ابشسلدددددس اأ  س يدددددس اهدددددا   الاددددددع  ابطصدددددو 

 السشاإلات ابطلسو ل ريا  .

  االسصابى اودو فسدوة  طرلدل يافلدل  ابهلاهااإلسطاع ابرلاطل   اوىابقواو  يصا
 سهط  وايسظا  سياو اب دلل ولرهطا .

 تعععم  واعتمععاداأل عمعععف الموععايير السعععااقة وفععف ضعععوء نتععائ  الدراسعععة االسععتطالعية
   ائتيار القرارا  التالية:

  ابصدددداسو ادددد  ابطشوددددس الاوددددى بوقدددداات ابطهددددويل  2100بهددددرل  0ابقددددواو ولددددع
 . 0970بسهساو  س سلدت سهساولل اجراء وسظيل 

 رددافطوو  20وو طيطددس طوهددى فددى هددا اددد  ابسهددساو  ابصدداسو ادد  ابددو لس ال
2102  . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2011
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   وسرلددددلع يددددو ابسلدددداإلو االشسطااددددات اب اطددددل 2103بهددددرل  017ابقددددارا  ولددددع 
 ابصاسو ا  ابو لس الهوو اسبا طرصاو. اابطاايب

 ثانيا: عينة وسائل اإلعالم الجديد ..

هدددش   ابطالدددا اذبددد  ل  و سدددالسو ابسدددسال  ابطصدددغو  السددداوت ابوايمدددل طالدددا
ط دددسلت طوس  دددل طددد  الهدددسلساع ودددل  ابهلاهدددلل  أمرددداء فسدددوة ابسيدددا  ابدددسلطقوايا فدددا 

وددسأ   يلددث ابهلاهددا ابطصددو  ظدد ولل فددا ابريدداواب ذاتطدد  ابطاالددا طصددو  وااسودداو  
سددالسو لهددسلسع يطؤظددو للدداس بوددوأ  اب دداع ططددا ل لددس ابهلاهددلل  اا ادطلددل  اوددى يددس 

ابيملددو طدد  سصددوليات  يارددتا   هددااء يلددث لهددسلسطار  ياهددلول بقددواءة طدد اج ابظدداوع
 ااب ابطى. طيي اإلسطاع ابوأ  اب اع ابطصو فى سو  اب سوة  ابطغوسل  ابطصولل  

ابقدواوات ابهلاهدلل  اد  سدالسو اوس فدا طدا بشطلدا ابظداط  بطهد ا بصد اول رلدواا 
 طد  ب لردل سيولولدل لدواءة سقدسلع اوداابيابلدل  ابسواهدلابوايمل فدى  ااسطستطي  ابسواهل 

 ط واطدات اودى ابيصدا  ذبد  لسدل  يلدث   سدالسو طالدا اودا رظدوت ابسدا ابسغولدسات

وابيوطدات ابط سايلدل  اادسس طد  اذب  اد  يولدو ابويدث    ابلاإلوة ا  امولل س صلولل
ابيويدددددات اابشهدددددات اب ااودددددل ا  و ابطرظددددداوة اودددددى صددددد يات ابطهدددددسلسطل إلاظساجابددددددد 

 ااب ددااول  ابهلاهددلل  ابططموددل  بيافددل ابيويددات اابشهددات ابهلاهددلل اذبدد  بيارهددا سطمدد 
  اذبد  ابيلداة ابهلاهدلل لدد  فسدوة ابسواهدل فدا ابهلاهداابسثملو ا يافل أظيا  ابس اا  

وقدواوات ابسواهدل اابطمداوة  ابطوسويدل اابقمدالا ابطامدااات يول دل اودى ابس دو  هدس و
ااسودوت ابسغولدسة لدس ا   ااسشاإلاسهدا ابسغولدسات سود  سواطصد اابس و  اوىهع سغولساسفى 

يدددسإلا  فدددايوفدددا   041ث  ابسغولدددسة اباايدددسة طياردددل طددد  وددداوطدددا   إلدددى ايدددسة ابسيولددد 
 .اللصى

http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/578233
http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/578233
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  طلصصدل طاالدا ادسة اودا رظدوت ابسدا ابسغولدسات وصدس اسشطلدا سدع الدس

 ,tweetarchivist  لدااطا  اطرهدا سدالسو اودا طالدا سرظدو ابسدا ابوهدا   اد  بوويدث

Followthehashtag Tweetchup , lucidya ,Tool  ابيد  ليلدت ابوايمدل
أ  إلددذ  ابطاالددا ل سيسدداى اوددى أوظددل  ط سدداح بوسغولددسات ابسددا طددو اولهددا فسددوة  طرلددل 

بسدى سدع ابساصد  إبلهدا ياردت فدى فسدوة ل سسليدى هدسل أظدهو طامدلل يالول  فابرسدا   ا
اإلددى غلدددو يافلدددل بطامدداع ابسواهدددل  بدددذا ااسطددست ابوايمدددل اودددى طيددو  ويدددث سدددالسو 

هددااء  ابسيولدد  الرددل السلدداو فددا home-https://twitter.com/searchابطسقددسع 
اودى ابقمدالا ايدذب  ابيوطدات ابط سايلدل  ابسابدلو   # )ابهاظدساج(وابويدث اد  يولدو  

  اإلددا يطددا ذيورددا طهددوقا  اب سددوات وسدداولخ طيددسس أا اليددساث ابطوسويددل وددابقواو ابهلاهددا
  .…since)  (until ..يوطدل ط سايلدل لولهدا اب طرلدل ابهداوقل اابسابلدل بوقدواو واهدسلساع

 طمددددددد : ا ادددددددد  اب طرلدددددددل اب سدددددددوةيدددددددسإلطا  اولرهطدددددددا أا أ طردددددددذ... يسدددددددىو(
 until:2012-06-01ابسهساوى

 مدط  ف دلا سقد ابسداات سغولدساب ابهداوقل بومدااوي افقدا اب لردل ظدطوتلدس ا  

(Top Tweets) أا ابيوطدل ابسابدل  وابهاظدساج اوسوايدا   اليمدو ابسغولدسات إبدى اسظدلو 

(The most relevant tweets)   
  اوسويدت ابسدا) اابيوطدات ابسلبلدل ابهاظدساج  (أإلدع ابسدابا ابشدسا  ال دو 

 ...ا اابقواوات طي  ابسواهلابقمال فا اابواو ة ابطهطل االيساث وابقمالا

  

https://twitter.com/search-home
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  1جدول رقم )

 الداشتاج والكمما  الداللية الئااة اقضايا وقرارا  الدراسة

 عينة الدراسة زمنياأل ..
اوى أ  سيا  اب سوة  ابسواهل بقواوات فسوة  طرلل لوولل افسوة و سلل  سع سيسلس

يافلل بسراا  ابقواو اا اساس ب  اطرالظ  ايساملاس  ابو لهلل اأهواو  اوذب  ليا  ب  
افى   ايسى لسع سهل ل ابطشسطا بقوا  ابقواو  لااسة ط  ابظوالل وابرهول بووأ  اب اع

ابطسة  س ااتاسم    شطا ابولارات ابلاصل وابقمالا اابقواوات طي  ابسواهل أمراء
قوولل ابطؤظوات اب اب طرلل بسساا  ي  لواو ا  ا لو ط  لد  ابطالا  فقس سيا 

 -: ال اس ذب  إبى  أيمو ط  ابو سلل ااب يسلاصل وو   ابقواوات اب

 الكلنات املفتاحية )الدالة( #اهلاشتاج  الكزار

إشواء سظيل  بشرل 
 ابس سلدت ابسهساولل

 # ابس سلدت_ ابسهساولل
Dostor2011# 

 س سل  ابسهساو #

 س سل  ابسهساوبشرل 
 ابس سلدت ابسهساولل

 الهس ساء
 ا اد _ابسهساو # ا اد  ابسهساو  ابطيط 

 
 ا اد  ابسهساو 

 إبغاء ا اد  ابسهساو 
 ا   ابرا ب اب اع

لارا  سرللع يو  ابسلاإلو 
االشسطااات اب اطل 

 اابطاايب

 لارا  ابسلاإلو ابسلاإلو_لارا  #

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1?src=hash
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سطل  و  ط  لصا   طسطمول فى ابهوال لو اطا اسصابارلاع ي  سالسويول ل  -
ابلاع  فا لرظو  ابطالاطا  اا رلل اابسيسلث ابطهسطو  فقس لماإلى و  السليى

 .اوى طساو ظهاو ابصي  اباوللل فااباايس طا لسع سرااب  

سلطقوايا اسغلو  ارسقا يول ل ابطويول اب طرلل ابطصايول بوسواهل اإلى طويول  -
  إبى ابقواواتو   الورلل ابهلاهلل ارلع ابييع سيساج إبى هوال فى اسلاذ  فا

طاايول بأليساث اابسياوات ابسا سيسث فى ابوأ  اب اع  شارب اسلاذ لواوات اهسمرا لل
 ابساولخ ابطصو  ابط اصو. ط فى سو  ابطويول ابياهطل 

ابرلاع السصابى  فايهب سوشل سراا  ابقواو اب طرلل اب سوة سع سيسلس  بذا.. 
اوى اإلسطاع ابرلاع  لهسياذاابسا سلما ب ااط  اسة طرها صساو لواو آلو 

اء ابطسة ابقارارلل ابطيسسة لارارا  بوطؤههات أا ابقاى ابطلسو ل أا ارقم السصابى 
 .ط  لواو  لو سو  اب سوة السو تالس  لواو  أ ابطشسطا بداسوا  اوى  فا

  البيانات:أدوات مجع أساليب  و

سيول  طمطا   ط  لد تيميل المضمون أساة  اهسلسطت ابسواهل ابيابلل 
 طلوشات ابرلاع السصابى  سالسو رطاذشا و.

 نتائج الدراسة

  إبى ابسواهل لاطت ابوايمل وسيول  طيساى ص يات سالسو وظث  لواوات
شارب وصس طيساى ص يات ابيويات اابشهات اب ااول ااب ااول  ابهلاهلل  

ابسثملو اليوو فا ابططمول  بطلسو  ابيويات اابشهات ابهلاهلل  اذب  بيارها سطم  
  الس ابيلاة ابهلاهلل لد  فسوة ابسواهل يطا أرها سطم  يافل أظيا  ابس اا  ابهلاها
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سع اما ف ات بوسيول  لس سلسو  ط  لواو إبى آلو يهب ابهطات اابلصا   
 .بطيساى ابسغولسات يا  ابقواواب اطل 

   ط  لد شسلو وابذيو أر  بع سيلى ابقواوات و سوات طسهاالل ط  ابسساا 
وهوب ابسهاوع اب طرا بوسااص  ابس ااوا اوى ابطالا االسد  أإلطلل )تويتر ،  طالا

 .ي  لواو ا  ا لو إبى شارب ساللت صساو ابقواو

 التغريدا  يول قرارا  الدراسة تواير عينة  يوض  2جدول )  
 

الفترة الزمنية  القرار
 للتحليل

عدد 
 التغريدات

 عدد التغريدات مراحل القرار

 % ك
تشكيل لجنة 

إجراء 
التعديالت 
 الدستورية

 -يناير 95من 
مارس  95

9222 

فبراير  24-يناير 95 قبل  4222
9222 

642 25.
5 

 22 -فبراير 24 أثناء 
 9222مارس 

9526 69.
5 

 بعد
 القرار

مارس  95-مارس 22
9222 

222  99 

اإلعالن 
الدستوري 

 المكمل

أكتوبر  22من 
9229 - 

 9222يناير22

نوفمبر 92-أكتوبر 22 قبل 2295
9229 

9222 22 

ديسمبر  2 -نوفمبر92 أثناء
9229 

2225 42.
2 

بعد 
 القرار

يناير  22-ديسمبر  2
9222 

9942 92.
2 

قانون تنظيم  
 حق  التظاهر
واالجتماعات 

العامة 
 والمواكب

سبتمبر  22من 
يناير  2 - 9222

9224 

نوفمبر 94-سبتمبر22 قبل  5226
9222 

9224 59.
9 

نوفمبر  96-نوفمبر94 أثناء 
9222 

229 26.
2 

بعد 
 القرار

يناير  2-نوفمبر  96
9222 

2222 22.
5 
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توديال  دستورية  اجراء لجنة تشكيل) 2111لسنة  1القرار رقم  القرار األول ..
 م .1791لدستور 

 نبذة عو الكزار وتداعياته..

ابسااا  2111لسنة  1القرار رقم  الاوى بوقاات ابطهويل أصسو ابطشوس
فا اسة طااس أهاهلل يارت  0970بشرل  شواء س سلدت سهساولل بسهساو وسظيل 

سملو ط  إياو ابطظاويل ابهلاهلل  اهااست اوى ابورلل ابهويالل بورلاع 
 ابقارا  اابسهساو ابقاما ابهاوو الولو اوى أ  لوأس إلذ  ابوشرل ابهلاها 
و  وي ت ابوشرل اطوها اوى أوو ل أطاو سس وو وارسلاب 35 ياوو ابوظو  ابطصو 

اطسة وقاء و لس ابشطهاولل اس لل  را و    اارسلاوات طشوها ابظ ب اابظاوى  
قولو يابل ابيااوئ  إل ا  أإلع ايل لل اما اس سل  سهساو ابودس فا ابطهسقو   اس

 و.36طا أه وت ار  إلذ  ابوشرل إلا الرقهاع و س الهس ساء اوى لواواسها 

و اابسا يارت سق  طار ا  يقلقلا  76اط  أوو  إلذ  ابطااس س سل  ابطاسة  
أطاع سوظ  ابطهسقول  بو اهل ابشطهاولل  لرها يارت سسمط  ظوايا  س شل لل  

و اابسا يارت سسل  لى و لس بوشطهاولل أ  لطس 77ابطاسة  وا مافل إبى إبغاء 
و اهس  وسا  أ  للس  طرى  الس اسبت ابطاسة ويلث سصو  طسة ابو اهل أوو ل 

 .هراات لاوول بوطس طسة ألوى فقي  اذب  وا مافل إبى س سلدت شاإلولل ألوى

 88 ط  ابسهساو اس سل  ابطااس  079سلس  ابوشرل وسواهل إبغاء ابطاسة 
ايافل طا لسص  وها ط  طااس بمطا  سلطقوايلل ار اإلل  و93  089  76  77 

ابوظو   ياوو وشارب و لهها   ارسلاوات و لس ابشطهاولل اطشوها ابظ ب اابظاو 
 .لول  ي  طرهع لولو فا ابظ ا  ابقارارلل اابسهساوللآأاماء  7سسثب  ابوشرل ط  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
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  اأاورت ا  طقسوياسها فى ارسهت ابوشرل ط  طهطسها فا ابطااس ابطيسس
أصسو ابطشوس الاوى بوقاات ا   2100فووالو  26طؤسطو صي ا اقسس  فى لاع 

فووالو ولارا  وطااس ابسهساو ابسا سع إسلا  س سلدت اولها   26ابطهويل ابطصولل لاع 
 .079طااس وا مافل إبى إبغاء ابطاسة  8اإلا 

 وابطرس  سس وو اأهواب  ابسصالت هوالالساء ا  طديلات اوىيارت إلرا  

 ايسى الهس ساء  ابطشسط ا بورقا  طيوايل يطهاسة طرذ صساو  ابشسلس ابسهساو اإلا

 يهع اسع ا  فمد    واب ابيولات فا لاصل ارسقاساتياب   أملوت يلث  اول 

ماوةا   ابسهساو فا ابلدفللابطااس  اوى ابساافو سطاعان ا   ابيا  اف اال اللسد    ان
 أسى بقوا  ابس سلدت ابسهساولل ابشسلسة  ططا 70يا  ابطاسة ابمارلل ط  سهساو

 و   ابصساطات ا  فمد   ابشط لل  ط  اابيرلهل ابطسرلل اابولووابلل ابقاى لرهياب

 لهواب ابشهات ط  اغلوإلا اابطييطل ابسهساولل ابطهرلل اابرقاوات ابسثهلهلل ول 

 .ابسهساو واهسيقالاسهع فا سس وو

طولا   08هس ساء اوى ابس سلدت ابسهساولل  اأسبى ريا السع إشواء اطا ذب  
 04طولا  رالب وثصااسهع فا الهس ساء  اصات أيمو ط   45رالب ط  أص  

 إلذ طولا  رالب مس  4طولا  بصاب  ابس سلدت ابسهساولل  فا يل  صات ريا 
 و.37 ابس سلدت

%  مع صسوت ابس سلدت 77.2ايارت ابرسلشل اوى الهس ساء ر ع ورهول 
ابي  اهسطو ابوأ  ابواف   ولا  ط  ابطشوس الاوى بوقاات ابطهويل فى ظي  

بوسهساو يسى و س س سلو  لا طا  ل  أصياو  لوا  أر  لوس ط  صلاغل سهساو شسلس 
 و.38لرالو  الومى يطايات ابظ ب  25ل وو ا  أإلسا  ماوة 

 



  

ـــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

925 
 

 
 

 

 -نتائج حتليل حمتوى تويرت حول الكزار  :
و ط  ابسغولسات ابسا يسوت اسع سساابها 4037لاطت ابوايمل وسيول  اسس   

  وهس  وصس ابساش   2100طاوس  25ايسى  2100لرالو  25لد  اب سوة ط  
ابها س فا ابطشسطا ريا ابقواو فا طوايو  ابطلسو ل طرذ ابسيملو بصساو ابقواو إبى 

وصس يشع ابطهاإلطات الات اوساس الف ا  ابطلسو ل ياب   اذب  ط  لد  سسا
  االسشاإلات رياإلا  سسراابها ابسغولسات ابساطالا اابس صلدت اب فااابطساو ات 

 -اشاءت ابرسا   اوى ابريا ابسابى :
  الهس ساء فا ابطظاويل إبا ابسااة سالسوطالا  اوا رظوت ابسا ابسغولسات تساو 

 إلذا برسا   اب هع اسع يابل ابطرظاوة   ابوها تاايه ابسهساولل ابس سلدت اوا

ددد و تابسصال سع با طصو فا سثيهل ابذ  طا لول مبويا  اامي لي  بع  ا الهس ساء
 إلذ  ط  ابظلصلل بطاال هع سالسو طهسلسطا واج   يلثالهس ساء إلذا فا ول 

 .اابط اومل  ابطؤلسل  هااء ابسهساولل ابس سلدت

  من ييث لغة التغريدا  .. 

سواايت طهسالات ابس ولو ابوغالل بوسغولسات ابسا سراابت لواو سظيل  بشرل   
ابس سلدت ابسهساولل ول  ابوغل اب وولل اب اطلل ااب صيى  ااب وولل ابطيساول 

% ط  ابسغولسات ابوغل اب اطلل 66.8وابيوا  ابدسلرلل  اان  يا  لغوب اوى 
بوسراا  ول  ف ات طهسلسطا  ابطصولل بيارها الهه  فى ساصل  ابط رى االلوب

ابطالا  ولرطا سواايت رهول ابسغولسات ابسى ط شت ول  اب وولل االرشول لل رهول 
  %ط  ابسغولسات اب وولل ابطيساول ويوا  ارشول لل03.2إبى شارب %  01.5

 أطا ابرهول ابواللل فقس اووت ارها ابسغولسات ابطيساول وا رشول لل.
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وابوغل الرشول لل   وها و  يساو  اواابطهسلسطل   و   يو  لهوفقس    
  اذب  فى وائل غنيم طم  ابراظي   االرشول لل اب وولل ابوغسل ول   ايذب  ط لشا  

طياابل بطلايول ابوأ  اب اع اب ابطا  الطي  س هلو ذب  رسلشل بدإلسطاع اب ابطا 
س يا  و   ابيولو ابسا يارت سيلى و  اليساث فى طصو فى سو  اب سوة  فق

ابرظياء لهسلسطا  ا ادع الاصل سالسو يثيس أساات ابسثملو ابو لهلل  ايارت 
ايالت أرواء اصي  أشرولل يووى سرق  سغولسات و   ابرظياء يطصاسو 

 أهاهلل للواوإلا .  

 

ودابط ج ودل  ابوهشدل ابشداسة اابهدالوة لهدو  سدالسو طهدسلسطا لياب اسهعيطا       
ذب  ط  لد  الاسوا  اوى إشواء س سلدت اودى ابسهدساو ابقدسلع ل  ابهدس  يدا  

 و ددد  طددد سهدددساو شسلدددس ابدددع ليددد  س دددسلدت اودددى سهدددساو لدددسلع  ايدددذب  ابهدددلولل 
شطااددل ا لدداا   ىإبدد ابط ددوا  وارسطددا هع بوسهددساو ابوشرددل ابسثهلهددلل ظلصددلات
طدد  اشدداس ابطيدداطا صددويى صدداب  وابوشرددل  سددالسو طهددسلسطا هددلو فقددس ابطهددوطل  

الودددا ابوشردددل طددد  ظلصدددلات لارارلدددل ألدددوى طددد  اشهدددل رلدددوإلع أيمدددو لودددوة اأيقلدددل 
 وابسااشس  الاصل أهاسذة ابقارا  وابشاط ات ابطصولل. 

تبكٞ جل١ٓ تعدٌٜ ايدضتٛز فٝٗا ؾبحٞ ؾاحل ٚ َفٝٗاؽ اجلٌُ ٚ ال ايبططٜٛطٞ ٚ ال حيت ملا 

 .    اخلضريٟ احملطٛب اخٛإ ٜبكٞ اٍٚ ايكؿٝد٠ نفس 
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يطا هلو ابو   ط  صلغل و   ابطااس ابط سبل اابصاسوة فا ا اد  ابسهساو  
 .25ابذى سد الهس ساء طم  ابطاسة 

: ز٥ٝظ ايدٚي١ ٖٛ ز٥ٝظ اجلُٗٛز١ٜ... بسناتو ٜا محاد٠ ٜا 52اد٠ ايدضتٛزٟ املـــــ اإلعالٕ

 ٖالٍ..

  من ييث ماادر التغريدا .. 

رلوا  بطا لسطسا و  طالا ابسسال  ابطصغو سالسو ي ماء اسصابا يو  ط     
سراات لاا  ابسراع اابس سس اا سايل  يلث لسهع ابطالا وسراع ابشطهاو ابطهسلسع  

ول  سغولسات صاسوة ا  اها   إادطلل ايارت بها ابرهول طصاسو ابسغولسات طا 
%  اوطا وثر  إلذ  ابرهول ل س وو ا  طهساى 48.2اليوو يلث ووغت رهوسها 

يطا ووغت رهول ابسغولسات ابصاسوة ا  رظياء افااول  هلاهلل   سثملو ابطصسو 
ابطلسو ل  الاسة ابطشسطا ابطسرا او   ابرلب اططموا الي اب اابسلاوات ابهلاهلل

  ولرطا يارت ابرهول ابواللل ط  ابشطهاو اب اع % ط  إشطابا ابسغولس يا  ابقواو31
سغولسة يا   4037%  ط  أص  20.8ط  طهسلسطا ابطالا اابسى لسوت ودد 

لس  اوى أ  إلرا  فشاة ول  ابسثملو ابراس  ا  ظهوة اارسظاو  ابقواو  اإلا طا
 اول  ظهوة طصسو ابسغولسة. ابسغولسات

 ..التأسيرا  التي تانا ا مستئدمي تويتر لأليداث 

سظلو رسا   ابسيول  إبى سراا  و   ابسغولسات س هلوات ااشهات رلو    
طهسلسطى سالسو فا طياابل ب هع اس هلو ابقواو اظوي  بوالا طساو ا ابطالا  فرشس 

اوى ابرصا  ابااوسة فى ابس سلدت ابطقسويل سرياى  فى إلذا ا ياو سغولسات س هو
%  ولرطا ااسووت رهول 34ورهول  سطلل  ول  ابطاايرل  فى يقاو ابططاوهل ابهلاهلل

بو لس ابشسلس اابس سلدت ابطقسويل سطر  % أ  24.7ألوى ط  ابسسالرات اسقسو وددد 
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اارت طرها ابودس   اابساس ابشطهاولل لر س ابصديلات االلسصاصات ابااه ل بو 
 .فى سهساو شسلس يطا سهسس سيقلو يطايات ابظ ب

 
% ط  ابسغولسات ابسا ااسووت أ  ا لاا  02.7يطا لطي  وصس 

اهس اسة ط  س سل  ابسهساو اأرهع لهسطا   اابهو لل  إلع أيمو ابقاى ابهلاهلل
 وطصابيهع اوى يهاب طصاب  والى أفواس ابطشسطا.

ُٖا االخٛإ ٚ ايطًفٝني ٚ عػإ ندٙ ُٖا  ايدضتٛز تعدٌٜاملطتفٝدٜٔ ايٛحٝدٜٔ َٔ 

 ايٛحٝدٜٔ ايًٞ عاٜصٜٔ ٜكٛيٛ اٙ.. 

% ط  ابسغولسات ب يوة أ  ابس سلدت ابسهساولل إلى 20.6يطا واشت   
إبى  اب هيو ابيولو ابايلسة ابطسايل أطاع ابطصولل  برق  ابهويل ط  ابطشوس 

الهسقواو اااسة طيسس  اأرها لياة فى هول  طؤههات طرسلول فى طسى  طرى 
 سابل ابطؤههات.

 جدٜد دضتٛز يتحكٝل شَين جدٍٚ اآلٕ حت٢ ٢ٖ املطسٚح١ ايدضتٛز١ٜ ايتعدٜالت

  ..من ييث الددر من النشر 

أاميت ابرسا   أ  سراا  ابقواو ط  لد  ابطالا سشاا  طشدوس رقد  ابط واطدات  
االلواو اسيول  ابيسث اسو اس  إبدى طياابدل سظديل  اسشاإلدات ابشطهداو اابيدث اودى 

% طد  ابسغولدسات سادت بدوف  29.3ابس و ل ابهلاهلل  ط  ودل  إلدذ  ابسغولدسات رشدس 
إلوات طولارلدد   بغدداء الهددس ساء أا طقاي ددل ابسصددالت اوددى ابسهددساو  ودد  ساددت بطلددا
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% طددددد  ابسغولدددددسات بيظدددددس ابشطهددددداو 24.2اودددددى طدددددااس ابسهدددددساو  فدددددا يدددددل  سادددددت 
بوسصددددالت وددددددد ي ر ددددع ي بصدددداب  س ددددسل  طددددااس ابسهددددساو لاسإلددددا ططموددددا سلدددداوات الهدددددع 

اودى فرشس أوا اب دد طامدا و دلس يد ب اباهدي لغدوس طؤيدسا  ابهلاها اي ب اباهي 
  .أيمو طصاب  ابطصولل س سل  ابسهساو للسع أ  

بطقاي ددل  ابطيابوددات سددالسو طالددا اوددا ارسظددوت ابسددا ابسددسالرات لدداستفقددس  
 ود  لو ..  الهس ساء  اابسااة بوسصالت

 ايًٞ عاٜصٜٔ ٜكٛيٛ اٙ.. يٛ عاٜصٖا َدْٝ٘ بهسٙ الشّ تكٍٛ أل
وفمدهع  ا  اسع طقاي ل الهدس ساء وغدع سغولساتاب% ط  32.5اووت  يطا

ادسس  إلارظدو  ابسدا   طرهدا ابسغولدساتابس سلدت ابسهساولل ابطقوو إشدواء الهدس ساء اولهدا
 طالدا اودا ابطدسرااليد اب اابقداى ابهلاهدلل اطرلطدات ابطشسطدا لداسة اططمودا طد  

   اطرها طا اوو ار  ابهلس اطوا طاهى فى سغولسس .. سالسو

     
يطددددا غددددوس ابددددسيساو طيطددددس ابوواساددددا طيابوددددا ومددددواوة إبغدددداء الهددددس ساء  اامددددا لاويددددل 

 بويولو..
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ا سد  ابقاى % ط  ابسغولسات بوسلاإلوات طم  سااة ي 00.6اسات 

فى ابطقاو  يابب ابو   وي    بوف  س سل  ابسهساو طولارل ابايرللي بطلاإلوة 
لاست سغولسات بع سسشاا  رهوسها   يطا طؤلت سهساو وشصساو إاد   ساافقا
يا  سرطلل ابااى ابهلاها بوطااي   % ابسااة بوطظاويل فا بقاءات سمقل لل2.4

ابطصو   فقس غوس ابراظي اا   غرلع طيابوا  وددد لاسة ابااى ارس ابطااي  وثإلطلل 
 ابسلطقوايلل.

 
  ..من ييث االتجاد الوام لمتغريدة نيو القرار 

% هددووى ريددا ابقددواو طدد  شارددب 55.8و بوسغولددسات ارهددوس  شداء ابساشدد  اليودد    
% طدددد  ابسغولددددسات السشددددا  36.4طلسودددد  ابسلدددداوات ابهلاهددددلل ابطسرلددددل  ولرطددددا طموددددت 

ا لشاوا ريدا ابقدواو لهدو ذبد  طد  لدد  سغولدسات ططمودا سلداوات الهددع ابهلاهدا 
ابددل يولددوة ايدد ب اباهددي اأرصدداوإلع  فقددس ظددهست ابهددايل ابهلاهددلل لددد  سودد  اب سددوة ي
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طدددد  الهددددسقياب طدددد  شارددددب ططموددددا ابسلدددداوات ا هدددددطلل بوسصددددالت ودددددد ر عو اودددددى 
ابس سلدت ابسهساولل طهسلسطل ظ او ابسل   أطا ابرهول ابواللل فقس ألدذت طالد  غلدو 

 اام  ريا ابقواو لهو ط  لد  اب سلس ط  ابسغولسات اطرها 

 املؤقت.. ٚال دضتٛز جدٜد ديٛقيت؟؟تعدٌٜ ايدضتٛز  ..ْٗٞ األحطٔأؼ عازف١ اقسز َ

 

  ..من ييث االتجاد الوام لمتغريدة نيو اان  القرار 

صارا ابقواو لسطم  إلرا فى  ابطشوس الاودى بوقداات ابطهدويلو وصد س  أاودى     
% طدددد  44.8إلددددوع ابهددددويل ابهلاهددددلل فددددى طصددددو فددددى الددددت ابقددددواو  الددددس اوددددوت 

ابسغولددسات ادد  اسشددا  ط دداو  بوطشوددس الاوددى بوقدداات ابطهددويل  فقددس شوددب ابقددواو 
ابهلاهددلل  ابهددويلطرددذ سهددوط   طشوددسا  ارسقدداسات بووسظدديل  بشرددل س ددسل  ابسهددساو أ

  ااووت ابسغولسات ا  الاسوا  اودى هداء سطملد  ابسلداوات 2100لرالو  25و س 
 .اابياا   ابطلسو ل فى سظيل  بشرل س سل  ابسهساو

اّ  َٓتدـ   غـع   دلًـظ  خيتازٖـا  تأضٝطـ١ٝ  مجاع١ غسع١ٝ مجع١ٝ ٜا افضٌ غسع١ٝ اٟ

 .ايعطهسٟ اجملًظ خيتازٖا مجع١ٝ غسع١ٝ

يطددا طموددت سغولددسات أرصدداو شطااددل ا لدداا  ابطهددوطل  اابسلدداوات ا هدددطلل 
% اابسدددا سدددوى فدددى ابقدددواو 38.5ابساشددد  ابطؤلدددس ريدددا صدددارا ابقدددواو اووغدددت رهدددوسها 

لياة ط  أش  ارسلاوات ووبطارلل لس سسدل  بهدع اب وصدل يولدوة بويصدا  اودى أغوولدل 
بالددت  أطددا ابرهدول ابواللددل فس وددو ووبطارلدل وااسودداوإلع أيمددو ابيلاردات سرللطددا فددى ذبد  ا
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ادد  ساشدد  طيالددس ريدددا ابطشوددس الاوددى بوقدداات ابطهدددويل اط لطهددا طدد  ابشطهددداو 
اب اع ط  طهسلسطا ابطاالا اابسى سمو فى لدواوات ابطشودس الاودى بوقداات ابطهدويل 

 اسوغب فى اهسقواو الاماع اااسة ابهساء . 

   ..تيميل ميتوا التغريدا  يس  مرايل القرار 

فى طياابل بوويث ا  إوإلاصات هاوقل بصساو ابقواو وطالدا سدالسو اشدست      
طيابوددددات اوددددوت ادددد   2100لرددددالو 25و ددددس  % طدددد  ابسغولددددسات64.5ابوايمددددل أ  

ايساودددل سهدددساو شسلدددس لسدددااءع طدددا طسيوودددات   0970ومدددواوة س يلددد  اب طددد  وسهدددساو
ابسهدددساو طيارلدددل اطددد  س دددسلدت فقدددي اودددى إبدددى إ قلدددلذإلدددب ابوفدددا يدددل  ابطويودددل  

  .ابط ي

 !ْسٜد دضتٛزا جدٜدا !إىل ايكٛات املطًح١: حنٔ ال ْسٜد تعدٌٜ َٛاد يف ايدضتٛز
 ميهٔ تعدٌٜ ايدضتٛز إال َٔ خالٍ ز٥ٝظ َٓتد  ال

أطا ابطويودل ابولرلدل ابسدا أاقودت صدساو ابقدواو وسظديل  ابوشردل اسيسلدس طاادس 
الهدس ساء اهددوقت إاددد  رسددا   الهددس ساء  فقددس اوددو يمافددل ابسغولددس فددى إلددذ  ابطويوددل 

س  ظدهس% ط  إشطابا ابسغولدس يدا  ابقدواو اد  ابشدس  ابيولدو ابدذى 62.5ابذى ووغ 
ل بس دددسل  ابسهدددساو اسيسلدددس طااددددس وسظددديل  ابوشردددل ابسثهلهدددل اعععدور القعععرارطويودددل 

 اطياردات ياا د  سطملد  يد  ث طدلو سس ودو  أيدساث طد  وهدا اوسدوي اطداالهدس ساء  

يدداوو ابوظددوى و ددلس بشرددل س ددسل  ابط يددو    يلددث لرسطددىومددللط ورهددب ابطشسطددا
ا لددداا  شطاادددل  فدددا ابقلددداس   اصدددويى صددداب  ابهلاهددداابسهدددساو بسلددداو ا هددددع 

 أمداو شدسل  ططدا هلاهدا  ابطهوطل  إلا اما ابوشرل ابايلس ابذى لرسطى إبدى فصدل  
أ  ليدا  بهدا  فداا  أهواب سشاإلد  يدو شطلدا ابقداى ااب صدا   ابهلاهدلل اللدوى 
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 ا لدددداا  يصددددا ا  بوؤلسهددددا اب يولددددل فددددى امددددالل بشرددددل س ددددسل  ابسهددددساو ل ططمودددد
 .ابطهوطل  ايسإلع بهذا ابيو

 

الددددس يوصددددت ابوايمددددل اوددددى اددددو  ابطقسي ددددات ابهدددداوقل رلددددوا  بيارهددددا طؤظددددوا  اوددددى  - 
ابسرددددال  فددددى ساشدددد  ابسغولددددسات ريددددا سظدددديل  بشرددددل ابس ددددسلدت ابسهددددساولل وددددل  ابسلدددداوات 
ابطلسو ل  إبى شارب ابسغولسات ابسابلل ط  شارب طهسلسطى ابطالا اابسا س ودو اد  يابدل 

 اب  ات وابوشرل .اسع ابوما ا  اسع سطمل  اب سلس ط  
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 يطهداسة صدساو ا  ابسهدساو إادساس فسدوة لدد ابسدا يدسمت ابسداسوات  إبدى وا مدافل -

شسل  يولدوا  اودوت  اوى ابسهساو الهس ساء طويول ظهستفقس  ابطشسط ا بورقا  طيوايل
 ابقمالا طهثبل اي  وال  الهس ساء سيابب إلواتطلاب ار  ابسغولسات ط  لد  ابسااة

 .ابسهساو فا ابلدفلل

 طسودددىء  الا  ليطدددا وصدددست ابسغولدددسات فدددى إلدددذ  ابطويودددل اسشددداإلل  طلسو دددل 
 يظدس ا هددطلل و ر دعد  اسدساا إبدى ابسصدالت ودو لد  ابسا سيوع الهدس ساء ود ساااتواب

 ابظدد ب ابطصددو  أرصدداو شطااددل اللدداا  ااددسس طدد  للاساسدد  ايدد ب ابردداو طدد  لدبهددا
  اسدع ايددو ابسهساولل  وهدوب وغودسهع فدا يساودل سهدساو شسلدسبوطاافقل اوى ابس سلدت 

ابسدددا أيوقددد  ابساالدددل ي طيطدددس يهدددل    يغددد اة ابصدددراسلواب سلدددس طددد  ابظددد اوات أوو إلدددا ي
 ل قابي.

ابقدددداى فدددا يددددل  اوددددو ابطظددددهس ا لددددو طدددد  ابسغولددددسات ادددد  ااسددددوا  ط لددددع 
لدو اا دسد  ظددواب لأيد اب ابشوهدل اابسشطدا اابشط لدل ابايرلدل بوسغطسطمودل فدا  ابهلاهدلل

ابطدسرا وا مافل إبى اسس ط  طرلطات ابطشسطدا  ابوواسااابماوة اابيطول ابظ ولل بساع 
 اياابدددت أ  سامددد  ليددداوة ابقدددواو  يطدددا اودددى الهدددس ساء اودددى ابس دددسلدت ابسهدددساولل 

شطااددددل ا لدددداا  ابطهددددوطل  إبددددى طواش ددددل طال هددددا طدددد  ابس ددددسلدت اابرلددددو إبددددى  ساددددت
 .ابطصويل اب ولا بواي 
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يطدددا بدددع سلسوددد  هدددطات ابطلوشدددات ابطس وقدددل ورلددداع السصدددا   سدددالسوو فدددا 
ادد  ابهددداوقل بصدددساو ابقدددواو طددد  يلدددث ابطمدددطا    معععا اوعععد اعععدور القعععرارطويوددل 

 اابساشهات  يلث يارت ابهطل اب اطل بوسغولسات إلا ابسظيل  ااسع ابمقل اابسولب.
 

  ..2112نوفمار  22  الاادر  فياإلعالن الدستوري المكمل    القرار الثاني ..

 نبذة عو الكزار وتداعياته

رئعععيس الجمدوريعععة ا سعععا  ميمعععد ابدددذى أصدددسو  ابسهدددساو   أمددداو ا ادددد 
شددسل  يولددو ا وددل  يافددل ابقدداى اابسلدداوات ابهلاهددلل  2102رددافطوو  22الوو دداء  مرسععف

بهددذا ا اددد  اا لددو  ا  اابقمددا لل  اارقهددطت طصددو إ اء  إبددى فددولقل ؛ أيددسإلطا طؤلددس
ابصدواع سفاادا  اد  اهدسقد  طؤههدل ابقمداء مدس فا  يوفا  ابقماة   اسلواف  ب   

فدا  ابقمداء اهدسقد طدااس مدس  طدا ااسووسد  طؤههدل ابقمداء امدس ا اد  ابسهساو 
 و.39و ابسهسا 

بددع لقدد  الطددو ادد  إلددذا ابيددس ودد  س ددسا  إبددى أيددساث اردد  ااظددسوايات وددل   
  فهقي لسوى اشويدى  اأيولدت طقداو بيد ب  بإلاد  ابطؤلس اابط او  يد ابيوفل 

الهدوو طيطددس  لهدوت لا  طدوة او دس أظدهو لولودل طد  سدابى ابدو لس  ابيولدل ااب سابدل
 .ييع ابودس  ابسااات ابطيابول وويلو  فا يا  اهسطواو إلذا ا اد  طوهى

قلدددددل و دددددلس أيدددددسث ا ادددددد  ابسهدددددساو  شدددددسل  لارارلدددددا  اسهدددددساولا  يدددددا  أي
اشسل  يا  سيصل  ابو لس بقواواس   اطردا ابقمداء طد  رلدو لمدالا يد    ابشطهاولل

وطرددا ابقمدداء طدد  رلددو   اشددسل  لمددا لا  يددا  اهددسقد  ابقمدداء  ابسثهلهددلل اابظدداوى
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فددا لمددالا طرلدداوة أطدداع ابطيددايع ا ساولددل  إلددذ  ابقددواوات  االدد  ابرلددو ابي دد  اوددى
 .برا ب اب اع اس لل  را ب ااع شسلس ا لاابسهساولل  اصوااا  يا  إلاب

 00يلرطدددددا أصددددسو و ددددلس ابشطهاولدددددل لددددواوا  لددددداع  ار ااعععععا  القععععراروددددسأت 
و    ابرا ب اب اع ابطهسظداو اودس ابطشلدس طيطداس اس للرد  هد لوا  بطصدو  2102أيساوو

اسيولد  أيدس طهدااسل  وابقلداع وطهداع اطود  بيدل  س لدل  را دب اداع فا سابدل اب اسليدا  
إلدا ابقدواو ابدذى ااسدو  اولد  ابرا دب اب داع  اأصدسو ولاردا  طهداء ابلداع ابسدابا   ا شسلس

الدس وفد    2106أيس فل  اوى وقاء  فا طرصو  يسى رهالل طسس  ابقارارلل فا اداع 
اسمدداط  طددا ابرا ددب اب دداع طشوددس إساوة ردداسى   اوددى بوقمدداء إلددذا ابقددواوابطشوددس ال

ابقمددداة رددداسى    يطدددا سادددا2102ووأيسدددا  02ابقمددداة ابدددذى أصدددسو ولاردددا  طهددداء لددداع 
بشط لدددل اطاطلدددل ياو دددل بدددساع ابرا دددب اب ددداع طهدددسسا  واسلددداذ اشدددواءات سصددد لسلل فدددا 

 و.41 ابشط لل اب طاطلل فا يابل اسع ابسواشا ا  ابقواو

 03ااقب س الس ابطؤلسل  بوقاء ابرا ب اب اع سواش ت ابو اهدل اد  لواوإلدا لداع 
يطددا أبقددى ابددو لس الهددوو طيطددس أيسدداوو اأاورددت اهددسطواو ابرا ددب اب دداع فددا طرصددو   

 فقدي هدااات و دس  2102ردافطوو 23 ابشط دل لداع االتياديعة قار  مام ئطا  طوهى

أرصداو  فقدي   طد  يظدس فدا لوقلد  ليداب أا  إلدذا يدا  ا اد  ابسهساو   إصساو ط 
 لاصدل اوصد ل ا ادد  إلدذا اودى إصدساو إلساطد  لهدواب فلد  لوط  لياب أا  ايا 

 و.40 الهسمرا لل ا شواءات طاسة

اهدددسطواو ط اومدددل ا ادددد  ابسهدددساو  طددد  شاردددب ف دددات طسراادددل طددد  طدددا 
  ابسهددساو ادد  ا اددد  طددس طوهددى ابددو لس الهددوو طيأسى إلددذا إبددى سواشددا ابظدد ب  
ولصدا  الادد   اولد  الس داو هدلسع طدا بصدلاغل لارارلدل بشردل سظديل  اذبد  و دس
 شداس اه فدؤاس طيطدس اابطهسظداو طيدى طيطداس ابطهسظداو ابو اهدل طد  سمدع ابسهدساو  
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 األطد  هدويا  ااصداع طامدا أودا اب دد و مدالل اب داا  ابدسيساو طيطدس هدولع الوأهها

 ردافطوو 22 إادد  إبغداء اودى ابدر  لدسع أ  إبدى ابوشردل ابظداووشى ارسهدت اطرداو رداو

 و.42 ابشسلس ا اد  ط  الابى ابطاسة فى

فدددا  إادرددا  سهددساولا شسلددس ردد  2102سلهددطوو   8اأصددسوت ابو اهددل فددى 
نعععوفمار  21يمغعععف اإلععععالن الدسعععتوري الاعععادر اتعععاري  " طاسسددد  الابدددى اودددى أرددد  

 "ترتع  عمعف يلع  اإلععالن معن  ثعاروياقعف اعيييا معا  اعتاعارا معن اليعوم، 2112
سيصل  طشوس ابظاوى اابشط لدل ابسثهلهدلل طد  ابيد  االوقداء اودى طاادس الهدس ساء 

و ددددس أ  ارسهددددت ابشط لددددل ابسثهلهددددلل طدددد  إاددددساس   2102سلهددددطوو 05اوددددى ابسهددددساو 
 و.  43 ااوم  اوى ابو لس بسقسلط  ااوم  بدهس ساء اب اع

طيطددس طوهددى امدديو إبددى اب دداسة ادد  اوددى ابددوغع طدد  أ  ابددو لس الهددوو 
صدددساو إاددددد  سهدددساو  شسلدددس  بيردددد  اظدددسوي هدددولا  ابقددددواوات  ا ادددد  ابسهدددساو  اان

ابغدداء   وط رددى أسو اددسع إبغدداء لددواو ابددذى سددع  ابهدداوقل وددل  الاددد  ابيددابا االاددد 
إلابل ابرا ب اب اع اس لدل  لو دا  بد   ططدا أسى ابدى وفد  و د  ابقداى ابطسرلدل او د  

 و.44 طصو بهذا الاد  المالماة 
 -نتائج حتليل حمتوى تويرت حول الكزار:

و سغولدددددسة يسودددددت اسدددددع سدددددساابها اودددددى يهددددداوات 7925سدددددع سيولددددد  طيسددددداى  
أ  طرددذ  2103لرددالو 00ايسددى  2102أيسدداوو  00 سددوة طدد  طهددسلسطا سدداسلو فددى اب

او فددى لددواو ادد   ابرا ددب اب دداع اوددس ابطشلددس طيطدداس  ابددذى لطمدد  وسالددل اوإلاصددات ابقددو 
  اسددساالات ذبدد   2102سلهددطوو  9أيسدداوو ايسددى إبغدداء ا اددد  ابسهددساو  فددى  00

فسدددوة  طرلدددل لوولدددل افسدددوة و سلدددل يافلدددل بسرددداا  ابقدددواو ابهلاهدددا ابيدددابا اطرالظددد  اإلدددى 
وهددس  وصددس ابساشدد  ابهددا س فددا ابطشسطددا ريددا ابقددواو فددا إيساملاسدد  ابو لهددلل اأهددواو   
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بصدساو ابقدواو إبدى ابسدساالات اوساس الف دا  ابطلسو دل طوايو  ابطلسو ل طرذ ابسيمدلو 
اابس صددلدت  سددالسو فدداوصددس يشددع ابطهدداإلطات اابطساو ددات يددا  ابقددواو  طدد  لددد  

 -االسشاإلات رياإلا اشاءت ابرسا   اوى ابريا ابسابى : سسراابها ابسغولسات ابسا

 طالددا سدالسو سددساالات ا ادد  ابسهددساو   اودا رظددوت ابسددا ابسغولددسات تساو د
ارقهداع فدا آواء طد  سوسدب اودى إلدذا ا ادد    اطا 2100رافطوو  20ابصاسو فى 

  فقددس اطداال هع  اسيددا  الرقهداع إبددى ابظداوع ابطصددو  ودل  طؤلددس اط داو  ابسلداوات
 .اد  ابسهساو  يا  ابلي ابقاهع ول  ص ا  ابطصولل ااسوو ابو   أ  ا 

رقيددل سيددا  ياهددطل اأهاهددلل بيدد  وددوت ابسغولددسات ا اددد  وطماوددل الددس ااس   
اابسدددا اهدددسطوت فدددا س ااوهدددا   ابصدددوااات اابسياب دددات ابسدددا رظدددثت طردددذ إلدددذا ابسددداولخ

 . اسصااس اسلوسها ابهلاهلل اابظ ولل

  من ييث لغة التغريدا   .. 

% 89.7سسالراسهع اابسدى ووغدت رهدوسها  يساول إبا سالسو طهسلسطا غابولل اطس   
الدس سراادت طدا ودل  اب صديى ااب اطلدل ابيد  ابغابولدل ياردت  ابوغدل اب وولدل واهدسلساع
  االرشول لدل اب وولدل ابوغسدل ودل   ط لشا   وها و  يساو  ىاو قللواب يو  يطابو اطلل  

 ل فقي.  ولرطا بع سوصس رسا   ابويث اابسيول  سغولسات اهسلسطت ابوغل الرشول ل
الس وصدست ابوايمدل سغولدسات اشهدت طد  اليدوا  ابطلسو دل هدااء ابطؤلدسل    

اابط اومل  بإلاد  ابسهساو  إبى ظل  و لس ابشطهاولل االسو ت ابطيابب طدا 
 .ول  ابسااة إبغاء ا اد  ابسهساو  
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طواظددوة أا ابددسااة بوموددات اولدد  ططددا لظددلو إبددى أ  ابهددس  غابوددا  إلددا ساشلدد  وهددا   

إبدددى ظدددل  ابدددو لس وصددد س  صدددارا ابقدددواو ابدددذى أيدددسث ال طدددل اإلدددا طددد  لطوددد  
 ابسسل   لشاس طلوج بها  .

 

  من ييث ماادر التغريدا.. 

سظددددلو رسددددا   ابسيولدددد  إبددددى أ  ابسغولددددسات ابصدددداسوة ادددد  طؤههددددات إادطلددددل       
ورهدول  اصي لل  شاءت فى ابسوسلب الا  ط  ابسغولس يا  ا اد  ابسهدساو  اذبد 

 ,Papacharissi, Z., de Fatima Oliveiraاإلدا طدا لس دو طدا سواهدل % 42.6

M. (2012)   طيداو طهددع اوددى سددالسوسطمدد  رقاظددات ابصددي لل  ابسددى سظددلو إبدى أ  
أ  سدددثملو اهدددا   ا اددددع ابسقولسلدددل لطسدددس إبدددى اهدددا   ا اددددع  اودددى ططدددا ل دددس طؤظدددوا  
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 ااول  ابهلاهدلل  الداسة ابدوأ  طد  طلسود  ولرطا ووغت رهول سغولس اب  (1)الشسطاالل  
لياادددات ابطشسطدددا ابطدددسرا اططمودددا اليددد اب اابسلددداوات ابهلاهدددلل ابطلسو دددل اابرقاودددات 

%  إبدددى شاردددب سغولدددسات ابشطهددداو اب ددداع طددد  طهدددسلسطا ابطالدددا اابطددداايرل  38.2
   ابصي لل .

 التأسيرا  التي تانا ا مستئدمي تويتر لأليداث.. 

س هددلو  اوددى سريددا  % طدد  ابسغولددسات47.3سظددلو رسددا   ابسيولدد  إبددى أ   
بددو   رصددا  ا اددد  اطددااس  فددا طياابددل بس هددلو ابقددواو اظددوي  بوددالا طسددداو ا 

ابهد ا  مد ا  ظددوالل ا ادد  اابسيدذلو طد  الليدداو ابسدى سهدسس إذا طددا ابطالدا  ا 
ابطدددداايرل  اوددددى  طمدددد : سيصدددل  لددددواوات ابدددو لس ااددددسع لدددسوةاهدددسطو إلددددذا ا ادددد   

 طقاماس   لهاو لياوسها.

فرشدددس فدددى إلدددذا ا يددداو سغولدددسات رصدددت اودددى ااسوددداو أ  ابطددداسة ابمارلدددل طددد  
ا ادددد  إلدددا وطماودددل سيصدددل  اامددد  اصدددول  بظدددل  ابدددو لس  فقواواسددد  ل سدددوس ال 

طدد  وغوددل فددى  2100طدد  لرددالو  25ُس دداو   اإلددا رقدد  اامدد  بطددا ردداست ودد  مدداوة 
 سقول  هويات ابو لس.

اإلعالٕ ايدضتٛزٟ حيسَين َٔ حكٞ يف َكاضا٠ ايس٥ٝظ اَاّ ذلانِ دلًظ ايدٚي١ 

 .ٚايدضتٛز١ٜ ايعًٝا، زأٜو يف احملهُتني ال ٜٓفٞ حكٞ يف ايتكاضٞ

 

                                                           
(

1
)Papacharissi, Z., & de Fatima Oliveira, M. (2012):Op.cit,pp.266-282. 
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لملل صرا ابقواو فا طؤههل ابو اهل  % ط  ابسغولسات 04.5فى يل  أماوت 
 .اشسبلل ادلل ابو لس وشطاال ا لاا  ابطهوطل 

 
% ط  ابسغولسات أ  صساو ا اد  38.2ااوى ابشارب ا لو ااسووت       

لهسقواو ابودس اسيقلو أطرها اهدطسها  اأرها  ةمواو ابسهساوى إلا وطماول 
مااو اطياالت س ولغ ابابلياة الابى بطياهول اب اهسل  اابطسهوول  فى لس  
  اإلا سيا  ابسلطقواياابسابل ط  طؤههاسها ابطرسلول اس ول  طهلوسها ريا اب

لس و طا طا شاء فا ر  سغولسة ابو لس الهوو طيطس طوهى اوى يهاو  
 ابظلصا ..

 

ايذب  فى ر  سغولسة ابطياطا صويى صاب  أيس لاسة ا لاا  ابطهوطل     
 ابواو ل  ..
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 ..من ييث الددر من النشر 

أامدددديت رسددددا   ابسيولدددد  أ  سردددداا  ابقددددواو طدددد  لددددد  ابطالددددا غوددددب اولدددد    
ابشارددب ابسيولوددا بويددسث اسو اسدد  فددى طياابددل بسظدديل  اسشاإلددات ابشطهدداو  اابيددث 
اوددى ابس و ددل ابهلاهددلل طددا أا مددس ابقددواو  طدد  لددد  ابددسااة  شددواءات سصدد لسلل 

ى ابددسااة  هددقاي اطلدداإلوات  بغدداء ا اددد  ابسهددساو   ودد  اصددوت ابطيابوددات إبدد
 ابرلاع.

فقدددس هددد ت ط لدددع ابقددداى اابسلددداوات ابهلاهدددلل ابطلسو دددل طددد  لدددد  صددد ياسها  
ابسص لس ايظس ابشطهاو بوسلاإلو س قلودُا اودى ا ادد  ابسهدساو  ابدذى ااسودواا أرد  

 طر  ابو لس طيطس طوهى هويات غلو طيساسة . 

هددقاي ا اددد  فقددس غددوس ابطهرددسس ططددساح يطدد ة  ابراظددي ابهلاهددا طيابوددا وش
 ابسهساو  أا اهقاي ابرلاع ايارت ر  سغولسس ..

 .َا اضكاط االعالٕ ايدضتٛزٟ اٚ اضكاط ايٓظاّ ٖرا ٖٛ رلتؿس أَظإ  ممدٚح محص٠ :

يطددددا اسمدددد  طدددد  ابسيولدددد  ابيل ددددا أ  إلرددددا  سطددددال ا  اسوالرددددا  فددددى ساشهددددات     
اطيابددب طهددسلسطى سددالسو إ اء  ا اددد  ابسهددساو و فقددس شطددا سددالسو وددل  ساشهددات 
اطيابدددب طلسو دددل اطسرالمدددل  ساددداات بويظدددس اابسصددد لس طددد  لوددد  سلددداول  أيدددسإلطا 

الدس  اة ابماولدل اابظدواوللالطمود  ابقداى اابيويدات ابطسرلدل  اابقد  وافد  بهدذا ا ادد 
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  أ  إلذا ا ادد  وطماودل هدقاي بسابدل ابقدارا   اطياابدل وقواوابسلاو ابواف  بااسوو 
 . طولل ابسيا  ابسلطقوايااب شها  ابماوة  

الي دددى بوسدددسبل  اودددى إلدددذا ابدددوف  ابظددد وا ااهدددا ابطدددسى يظددداس إلا ودددل فدددا 
ابصدي لل  اابيسداب االسوداء طلسا  ابسيولو سقاسإلا ابوطا  ابهلاهدلل  وا مدافل إبدى 

اابطمق ل  واش  ااع طيابول  وشبغاء ا اد  ابسهساو  ابذى طدر  بدو لس ابشطهاولدل 
ااودوت اد  ذبد  سغولدسات  شطا ي  هويات ابسابل ابسظدول لل اابسر لذلدل اابقمدا لل 

 .. سع رظوإلا اوى ص يات إلذ  ابسلاوات طرها

ٌ  ٦َ6ات األالف ٚغـباب   - ٚإيغـا٤   االضـتفتا٤ يًُطايبـ١ بيٜكـاف    االحتادٜـ١ حياؾـسٕٚ قؿـس    ابسٜـ

 اإلعالٕ ايدضتٛزٟ

 دٜطـُ   4ٜػازى حصب حٝا٠ املؿسٜني ف٢ املطـريات املتهٗـ١ إىل قؿـس اإلحتادٜـ١  ـداال اي ال ـا٤        -

 املطتبد غازنٓا حلُا١ٜ َؿسٚذيو يسفض اإلعالٕ ايدضتٛزٟ 

اجلُع١ٝ ايٛط١ٝٓ يًتغٝري تدعٛ يالعتؿاّ مبٝدإ ايتحسٜس ١ًَْٝٛٝٚ اي ال ـا٤ املكبـٌ إلضـكاط     -

 اإلعالٕ ايدضتٛزٟ
  ..من ييث االتجاد الوام لمتغريدة نيو القرار 

طموددت سغولددسات ابقدداى ابهلاهددلل ابطسرلددل ااب ددااول  اططموددا ابسلدداوات االيدد اب 
  بإلادددد  اياابدددت ابسغولدددسات أ  سامددد  ليددداوة ابقدددواو  فقدددس ووغدددت السشدددا  ابدددواف

رهددددول ابسغولددددسات ابوافمددددل بوقددددواو اليسيدددداو ابددددو لس بوهددددويات اايسيدددداو ا هدددددطلل  
طدد  إشطددابا ابسغولددس يددا  ابقددواو  افددى ر ددس السشددا  شدداءت  %57بوطظددهس ابهلاهددا 

سغولسات ابطهسلسطل  اوى ابطهدساى ابشطداإللو  س ودو اد  وفد  ابقدواو اااسوداو  رداع 
 ط  الر واس وابهويل .
زفـض احتهـاز االضـالَٝني يًـدٜٔ     أٚ ٚاملطـٛد٠ عالٕ ايدضتٛزٟ زفض اإلأاْا َطًِ ٚيطت اخٛاْٝا ٚ

 .ايدْٝانُا ٜسٜدٕٚ إ حيتهسٚا 

https://twitter.com/hashtag/6%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84?src=hash
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اأرصاوإلع السشا  ابطؤلدس بوقدواو  ابقاى االي اب ا هدطللولرطا طموت سغولسات      
ابطسيدسث واهدع  الدا  رداسو ويداو  ي ب ابرداو ا ادد  وظدسة فقس ألس % 32.4ورهول 

 ..ابي ب  فا سغولسة اوى يهاو  فا سالسو

 ."نٌ ايتأٜٝد يكسازات ايس٥ٝظ، َٔ نإ ٜسٜد قؿاؾا حبل فًٝدعُٗا ي -

ايارددت رهددول السشددا  ابغلددو اامدد  فلطددا للدد  إلددذ  ابقددواو لولوددل  فقددس ايسددس       
ابصواع ول  اب سلدس طد  اليدوا  اب ااودل ايد  يدو  ليداا  الرداع ابشطهداو وثفيداو   

قواو يسى اأ  بدع ليد  بهدا إلذا إبى شارب سلا  ابهويل ابقما لل ييو  فاا  فى اب
سااشسا  ااميا  ط  لدد  سدالسو ابيرهدا ياردت بهدا اشدواءات ف ولدل ياهدطل اودى أو  

 اباالا . 

 ..من ييث االتجاد الوام لمتغريدة نيو اان  القرار 

وصدد س  أاوددى إلددوع ابهددويل لسطمدد  صددارا ابقددواو إلرددا  ابددو لس طيطددس طوهددىو     
ابسغولدسات اد  اسشدا  ط داو  بودو لس  غابوللابقواو  اووت ابهلاهلل فى طصو الت 

اهلاهدددس  اسدددسل  شطاادددل ا لددداا  ابطهدددوطل  فدددى لدددواوات ابدددو لس  فقدددس ووغدددت رهدددول 
ابسغولددددسات ابلامدددد ل بوسيولدددد  ابط وددددوة ادددد  السشددددا  ابط دددداو  ريددددا ابددددو لس رهددددول 

طاشددل طدد  ابهددلي فددى  2102رددافطوو  20فقددس شوددب ا اددد  ابسهددساوى %  50.8
يلث لهوت و   ابسغولسات ابسى س وو اد  ساشهدات   س ابو لسابظاوع ابطصو  م

 هوولل اط اومل بوو لس اهلاهاس .
فددى  طوظد  ابو اهددل ابهداوو اطؤهدس يابسلداو ابظد وا يطدسل  صدوايا فقدس اودو     

ي إ  لدددواوات طوهددا يارقددددب ياطدد  اودددى ابسلطقوايلددل  اايسيددداو  سغولددسة اودددى يهدداو 
 ساساو.  ااص  ابو لس وابسليياط  بوهويل
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اااسوددو  ابددو لس   إلشاطددا اوددى ميمععد الارادعععي ظدد  ابددسيساوألددوى فددا سغولددسة ا   
 ابو لس رصب ر ه  يايطا  وثطو اه.ابوواساا 

  ."ايدنتٛز َسضٞ ْطف ايّٝٛ َفّٗٛ ايدٚي١ ٚايػسع١ٝ ْٚؿ  ْفط٘ حانُا بأَس اهلل -
 

 ..ميتوا التغريدا  يس  مرايل القرار   

دددا بهدددلالات اطهددداوات    ادددسس اشدددست ابوايمدددل   وا ادددد  ابسهدددساو  اهسلدص 
 سردداا  ابسغولددسات لطيدد  لواءسهددا طدد  لددد  ابرلددو إبددى اا وإلاصددات طدد  ابددسللت

 ..  سة لمالا  ب   أإلطهاب

اابسى ال ت طرذ سداولخ اد   ابرا دب اب داع ايسدى  مريمة )قال ادور القرار   
% طددد  ابسغولدددسات ابطرظددداوة يدددا  ابقدددواو 31 سراابدددت صدددساو ا ادددد  ابسهدددساوى 

  اذبد  هد لو ا بسابدل اب اسليدا  ا   ابرا ب اب اع ياودس ابطشلدس طيطداسي اس للرد  لملل
اسو دات ذبد   2102أيسداوو  03مدع ابسواشدا اد  ابقدواو فدا  2102أيساوو  00فا 

ا ادد   أا و دس صدساو هااء لود   ابو لس اابهويل ابقما للول   ط  سث لع بو دلل
ا ادرددات ابسهددساولل اابقدداارل  اابقددواوات   اذبدد  وقلدداع ابددو لس وسيصددل  ابسهددساو 

ابظدددداوى أا ابشط لددددل  طشوددددسابصدددداسوة ادددد  و ددددلس ابشطهاولددددل  ااددددسع شدددداا  يدددد  
 .ابسثهلهلل ط  لو  ألل شهل لما لل

طيووددا  يددا   ابرا ددب اب دداع ياوددس ابطشلددس طيطدداسي ااوددى ابددوغع طدد  يددا  ادد  
لرددالو  إل أ  إلرددا  اب سلددس طدد  ابسغولددسات ابسددا  25طويوددل طددا و ددس مدداوة ماولددا  فددى 

ااسووت ابقواو رااا  ط  ابسسل  فا ابهويل ابقما لل  يلث يا  ابقدواو وطماودل مدارا 
 .ابظ ب طشوس ااسة طييات ابصساع ول  ابو لس اابهويل ابقما لل و س أ طل
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لددب ااددسع ابمقددل فددا يطددا اوددوت و دد  ابسغولددسات ادد  يابددل طدد  ابقوددو اابسو   
 ابقواوات ابقاسطل الصاصا و س  سرامو اللواو ا  إاد  سهساو  طوسقب.

 

 2102 صدددساو إادددد  ردددافطوو  ابسدددا ال دددت ودددل ..   معععا المريمعععة الاينيعععة
اا اددد  ابسهددساو  ابديددو ابسددا سقمددى ابطدداسة الابددى فلدد  وشبغدداء إاددد  رددافطووو 

% 40.7ووغدت رهدول ابسغولدس فدا إلدذ  ابطويودل .. اابسا سطل ت ويمافل ابسغولس يلث 
طددد  إشطدددابا ابسغولدددس يدددا  ابقدددواو  اياردددت ابهدددطل اب اطدددل بوسغولدددس فدددا إلدددذ  ابطويودددل 

 اب داع  ابقدواو بودوأ  اس هدلو ورقد  يلدث لاطدت ابسغولدسات وفد  ا ادد  ابسهدساو  

اقددب إصددساو فددا لدد  ابسوددال  فددا وساس الف ددا   فددا سر لددذ  ابسددثملو اذبدد  وهددس 
 ابسهساو . د ا ا

ارقهددع ابظدداوع ابطصددو  إبددى سلدداول  بيدد  طرهطددا طووواسدد  ابسددا لقسرددا وهددا  فقددس  
  اشددداءت إلدددذ  ابطويودددل اابسدددا ليددداا  يظدددس أيودددو ادددسس بسثللدددس لراااسددد  وهدددذا ابظدددث 

ياطسساس يول ا بوطويول ابهاوقل اولها فقس يارت ابهطل اب اطل بوسغولسات إلدا وفد  
 ابقواو اابطيابول وشبغا  . 

ادددد  ابسهدددساو  ا ساافقدددت شطلدددا ابقددداى ابايرلدددل اابماولدددل اودددى طشاوهدددل ا 
هدددقاي إاودددى  هدددافدددا طال  اأصدددسوت سغولدددسات اامددديل  هدددقاي شابشسلدددس اابطيابودددل و

 -: ا اد   طم  سغولس  أوا اب   ابيولو 
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.. 2102سلهددطوو  9فددى   مععا المريمععة التععف تمعع  الغععاء اإلعععالن الدسععتورا
% 28.3بوطويودل ابهداوقل الدس ووغدت رهدول ابسغولدس فدى إلدذ  ابطويودل فقس طموت اطسدساسا  

طدددد  إشطددددابا ابسغولددددس يددددا  ابقددددواو  الددددس ايهددددت ابسغولددددسات يابددددل ابهددددلي اابددددوف  
سهددساولا وطاشودد   إادرددا   ابدو لس طيطددس طوهددىو اصددسإ ابظد وا  يسددى اوددى ابددوغع طدد 

أوقى طد  ورداس  بير  ا  2102 رافطوو 20 سع إبغاء ا اد  ابسهساو  ابذ  صسو فا
سيصددل  لددواوات ابددو لس ااددسع شدداا  ابي دد  اولهددا طدد  أ  شهددل  طددا إبدد اع ابشط لددل 

اا وقدداء أظدهو   6ابسثهلهدلل بامدا ابسهددساو الرسهداء طد  صددلاغل طدااس ابسهدساو فددا 
ابطداسة ابطس وقددل و د   ابرا ددب اب داع  اابشط لددل ابسثهلهدلل بوسهددساو  اابسثيلدس اوددى اودى 

 .هس ساء اوى ابسهساواسع سثشل  طااس ال

 
ادلدددل ابدددو لس وشطاادددل ا لددداا  يطدددا اودددوت ابسغولدددسات اددد  ابشدددس  يدددا    

اوابسدابا بدع لدؤس     اهليوة طيسب ا وظاس اوى اطولدل صدرا ابقدواو ابو اهدا ابطهوطل 
ودد  سادا إبددى صددساطات أليددو   ا ادد  ابشسلددس إبددى أ  سهس ددل فدا ابظدداوع ابطصددو 

 طيو  ابهلاها اوس اه ابهرااى فى سغولسس ..اذب  اوى يس اص  ابياسب ااب
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 القرار الثالث..
اتنظععععيم يعععع  التظععععا ر واالجتماعععععا  الوامععععة  2113لسععععنة  119القععععانون رقععععم  

 و45  والمواك ..
 نبذة عو الكزار وتداعياته..

 017قددارا  ولددع واب )عععدلي مناععور  ابطؤلددت لددواو و ددلس ابشطهاولددلصددسو 
 فددددداللدددددس  وسرلدددددلع ابيدددددو ابدددددذى ا   2103ردددددافطوو هدددددرل  24 فدددددا 2103بهدددددرل 

قعانون  وددي إادطلدا   و إلدا طدا ادالشسطااات اب اطل اابطاايب اابسلاإلوات ابهدوطلل ا 
ابطلدداإلوات وددشودع ابهددويات لودد  مدمددل ألدداع اطدد   طرلطدداُلودد ع ابقددارا   ي.التظععا ر

لقدددوو طردددا أ   فدددااوددى اللددد  طددد  طاادددسإلا  اودددى أ  ليدددا  بددا لو ابسالولدددل ابيدددو 
 ابطلاإلوة إذا يارت سظي  يسهسلسا بألط ي.

يلرطدا  الهوو طيطس طوهاابو لس  هسفا ا اإلر ااا  ا ولف لمقرار يارت
وطرالظددل طظددواع لددارا  طقددسع طدد   السهددابشرددل يقدداو ا رهددا  وطشوددس ابظدداوى  لاطددت

اسمدددط   ابيياطدددل وظدددث  يطالدددل ابيدددو فدددا ابسلددداإلو ابهدددوطا فدددا الطددداي  اب اطدددل 
طدداسة سسردداا  س ولدد  ابطلداإلوة ايددو ابطدداايرل  فددا ابددسااة إبددى  و09 طظدواع ابقددارا  

ابطلاإلوات اسرللطها االرمطاع بهدا  ايدو ابطسلداإلول  فدا ابس ولدو ابيدو اد  آوا هدع 
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طا يقهدع فدا اهدسلساع ألدل اهدلول طظدواال  وطدا فدا ذبد  طيودوات ابصدات اابدفسدات 
 و.46 ابهوطا اسشرب ي  طا لشاا  يولل ابس ولو

وو اهدل ابدسيساو طشودس ابدا واء  ألدو  طرذ أ  سصااست الصاات ابط سومل
ابددذى أاسسدد   طظددوااا  وقددارا  بسرلددلع ابسلدداإلو 2103هددوسطوو 31 يددا ع ابوددودا  فددا

سطهلددددسا   ابددددو لس اددددسبا طرصدددداو بورلددددو فلدددد   اسددددع وفددددا ابطظددددواع إبددددى ا اوة اب ددددس 
طاشدل ارسقداسات طدا ودل  طؤلدس اط داو  ابسلداإلوي لدارا  ي  الس أمداو طظدواع   صساو 

فدابو   لدوا  سقللدسا  بويولدات اابدو   ا لدو لدوى أرد   ابطصدو   ابهلاهااباهي  فا
 .ا وإلابليو  ط   ارى فل  ابودسابالت ابذى سذب   فامواوة لاصل 

الددددس سي ددددل لوددددواء اأيدددد اب الدددداى هلاهددددلل اوددددى طظددددواع لددددارا  ابسلدددداإلو  
ارا  ل لقدر  يدو ابسلداإلو االاسصداع ود  لقلدس   طيدذول  طد  طؤيسل  أ  طظواع ابقد

إإلدددساو  بويولدددات اب اطدددل  اسادددا ابدددو   إبدددى اليس ددداء وقدددارا  ابيدددااوئ بطااشهدددل ألدددل 
ليدد   ابددع  ابطقودد أاطددا  اردد   اسثشلدد  إصددساو ابقددارا  يسددى ار قدداس طشوددس ابرددااب 

ابدذى اسلذسدد  ابقدداى  ابهلاهدداطالد  ابيويددل ابيدولددل طد  ابقددارا  وو لددس اد  ابطالدد  
 و.  47 ابهلاهلل ابطلسو ل ط  ابقارا 

  إوولدد  6ا   ي الددلطشطااددل طدد  ابيويددات ابهلاهددلل طمدد  سطددو س يطددا أاورددت
ااسس آلدو طد  اليد اب  اي ب طصو ابقالل اشطاال ا لاا  ابطهوطل  اي ب ابراو

طد  ابيقداو   وفمهع بوقارا   اهسراسا  إبدى أ  يدو ابسلداإلو االاسصداع إلدا اابسلاوات
 .لارلا  ال لطي  ابس ولي فل  31لرالو  ا 25ابطيسهول بماوسا 

ااوى ابوغع ط  إاد  اب سلس طد  ابسلداوات االيلدا  ابهلاهدلل اد  وفمدها  
 فدا ابيدو ظدثرها سقللدس ابسدا طد  ابقدارا  ابرصدا  ابطودسأ  يلدث طد  ابقدارا  بصدساو

وساس أف ددا  ابقدداى ابهلاهددلل  ااهددسطواو يابددل ابسوددال  فددااابسلدداإلو ابهددوطى   ابسشطددا
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هددداس لدددسو يولدددو طددد  ابساافدددو اودددى صدددساو  يسدددى اان   ابطلسو دددل طددد  لدددارا  ابسلددداإلو
ولرطددا وغددع سي ددل ابددو   اوددى ساللسدد   ارددس و دد  ابسلدداوات اابرلددب ابهلاهددلل ابقددارا 

 .السو  ابطال  ط  طااس ابقارا  ذاس  اسثملواس  اوى اباالا ابطصو 
 -حول الكزار:نتائج حتليل حمتوى تويرت 

و سغولددسة يسوددت اسددع سددساابها اوددى يهدداوات 5706سددع سيولدد  طيسدداى اددسس  
االيددد اب  اتسلددداو ابلددداسة ا  ابهلاهدددلل   دددااول ابطيوودددل  اابطهدددسلسطا سددداسلو او ددد  

أ  طرددذ   2104لرددالو  0ايسددى  2103 هددوسطوو 31 سددوة طدد  ابابطلسو ددل اغلددوإلع فددى 
يددوح طهدداسة طظددواع ابقددارا  اوددو اهددا   ا ادددع بورقددا  ابطشسط ددا يابهددا اإلددا طددا 
لطمدد  وسالددل اوإلاصددات ابقددواو  ايسددى و ددس صددساو ابقددواو اسوددال  وساس الف ددا  يابدد  

وهدددس  وصدددس ابساشددد  ابهدددا س اودددو طالدددا بسرددداا  ابقدددواو اطرالظددد  إيساملاسددد  ابو لهدددلل  
سو ل طرذ ابسيمدلو بصدساو ابقدواو  اذبد  طد  لدد  سالسو ريا ابقواو فا طوايو  ابطل
 سسراابهدددددا ابسغولدددددسات ابسدددددااابس صدددددلدت  سدددددالسو فددددداوصدددددس ابطهددددداإلطات اابطساو دددددات 

 -االسشاإلات رياإلا اشاءت ابرسا   اوى ابريا ابسابى :

طالا سالسو سساالات لارا  ابسلاإلو  اطدا  اوا رظوت ابسا ساو ت ابسغولسات
اطدددا  2103هدددوسطوو  31ا ادددد  اددد  طهددداسس  فدددا  ابقدددارا  طردددذسوسدددب اودددى إلدددذا 

طدددد  ط اومددددل بوقددددارا  طدددد  ط لددددع ابسلدددداوات اابيويددددات  ظددددهسس  ابهددددايل ابهلاهددددلل
ابهلاهلل  اطا صايب ذب  ط  وساس أف ا  ااسواما  اودى ابقدواو  شداءت فدا ظدي  
سرلدددلع ابطلدددداإلوات اابطهددددلوات بيهددددو ابقددددارا   فقدددس ااسوددددو ط لددددع أيلددددا  ابيويددددل 

لدارا  ليدس ماولل أ  ابقارا  ظي  آلدو طد  أظديا  لدارا  ابيدااوئ  اأرد  ابهلاهلل اب
 31لردددالو ا 25 مدداوسا فدداابدددذى ايسهددو  ابطصددولا   يابهددوطىي طدد  يددو ابسلدداإلو 

 لارل .
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  من ييث لغة التغريدا  .. 

سواايدددت طهدددسالات ابس ولدددو ابوغالدددل بوسغولدددسات ابسدددا سراابدددت لدددارا  ابسلددداإلو   
اب اطلل ااب صيى  ااب وولل ابطيساول ودابيوا  ابدسلرلدل  اان  يدا  ول  ابوغل اب وولل 

% طددد  ابسغولدددسات ابوغدددل اب اطلدددل ابطصدددولل بيارهدددا الهددده  ودددل  87.2لغودددب اودددى 
ف ددات طهددسلسطا ابطالددا  ولرطددا سواايددت رهددول ابسغولددسات ابسددى ط شددت وددل  اب وولددل 

ا ابسغولددسات ابطيساوددل %  أطددا ابرهددول ابواللددل فقددس اوددوت ارهدد01.5االرشول لددل رهددول 
 وا رشول لل اابسغولسات اب وولل ابطيساول ويوا  ارشول لل .

 

  من ييث ماادر التغريدا.. 

سرااددددت طصدددداسو ابسغولددددسات ابطس وقددددل وقددددارا  ابسلدددداإلو طددددا وددددل  سغولددددسات   
ابشطهدددداو اب دددداع طدددد  طهددددسلسطا ابطالددددا اابسددددا طموددددت ابرهددددول اليوددددو يلددددث ووغددددت 

ابسغولدددسات ابلامددد ل بوسيولددد   اسغولدددسات صددداسوة اددد  اهدددا   % طددد  إشطدددابى 56.3
% طدددد  إشطددددابا ابسغولددددسات  يطددددا لمددددا بوسصددددرل  اابسيولدددد  23إادطلددددل ارهددددوسها 

ابسغولددددسات ابصدددداسوة ادددد  اب ددددااول  ابهلاهددددلل  الدددداسة ابددددوأ  طدددد  طلسودددد  ليااددددات 
ابقدداى  ابطشسطددا ابطددسرا اططموددا اليدد اب اابسلدداوات ابهلاهددلل ابطلسو ددل اابرقاوددات طمدد 

لارلددا يويددل سطددوس  شوهددل الرقدداذ ابددايرا   31ابطسرلددل اابيويددات ابظددواولل اسيدداب  
سيدددداب  ساددددع ابظددددوالل طدددد  ا لدددداا  ابطهددددوطل  اطؤلددددسلهع بيددددارهع لطموددددا  اليددددوا  

 %.20.6ااب ااا  ابهلاهلل بوقواو اووغت رهول ابسغولس بهذ  اب  ل 
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ابسلددددداوات اابيويدددددات  ااودددددى طهدددددساى ابقددددداى ابهلاهدددددلل ااب دددددااول  اططمودددددا  
أوولددد   ي الدددل   6ابهلاهدددلل االيددد اب رقودددت ابسغولدددسات اددد  و ددد  ابيويدددات طمددد  ي

سطدددوسي وفمدددها ابظدددسلس بوقدددارا   إبدددى شاردددب اب سلدددس طددد  ابقددداى االيددد اب الهددددطلل 
 ااوى وأهها ي ب ابراو  اي ب طصو ابقالل .

 التأسيرا  التي تانا ا مستئدمي تويتر لأليداث.. 

ابسيولدد  ابيل ددا إبددى سردداا  ابسغولددسات س هددلوات ااشهددات رلددو  سظددلو رسددا  
ابطهسلسطل  ط  ولدرهع لدارارلل  ايقداللل  فدا طياابدل ب هدع اس هدلو ابقدارا  اظدوي  

ابدددااوسة فدددى  طدددااساب بودددالا طسددداو ا ابطالدددا  فرشدددس فدددى إلدددذا ا يددداو سغولدددسات س سودددو
ابططاوهددددل  ولدددو ا يولدددل ابددددوأ  اابسابطددداايرل  فددددى سقللدددس يددددو اوددددى  ابقدددارا  سريدددا 

بويياطدل اا اوة سطدر  %  يلث ااسووت طدااس ابقدارا  43.7 اووغت رهوسها ابهلاهلل
 ابسددا ياردت طاشدداسة طد  لودد  فدا الرلطددل ابهداوقل اابسددار ددس ابصدديلات  ابسالولدل

ط لددددس طدددد  سيقلددددو  فددددااارددددت طرهددددا ابددددودس  يطددددا سهددددسس سيقلددددو يطايددددات ابظدددد ب 
 ابسلطقوايلل.

و ددد  ابسغولدددسات ابسدددا ااسودددوت ابقدددارا  هدددقيل اإلدددا طدددا لطيددد  وصدددس  فدددى 
و ددلس ابظددويل اب وولددل بط واطددات يقدداو  اطرهددا سغولددسة ابراظددي ابيقددالا شطددا  الددس 

 ابسى رصت اوى .. الرها 
اطًعت ع٢ً ايٓطد١ احلكٝك١ٝ يكإْٛ ايتظاٖس.. ايٓطـد١ ايـيت ْػـستٗا ايؿـحف  ـري حكٝكٝـ١..       

 املعادٜٔ يًتظاٖس ضريفض٘.طًع قإْٛ يكٝط ٚض٧ٝ ايطُع١ ،، ٚأغد 

اااسووت سابلا  لاسة طسلو طوي  او  لوسا  أ  لدارا  ابسلداإلو لطمد  ي يهدو 
إللوددل بصددراع ابقددواوي اوددى يددس لابهددا  ايددذوت فددى سغولددسسها طدد  أمددواو  اوددى اب دلددل 

 ول  ابظويل اابظ ب..
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فددا ويويددل سطددوس  ابهلاهدداطيطددس اوددس اب  لدد  طهدد ا  السصددا  يطددا اصدد  

 ..  الا يابقارا  ابشا وددد يلارا  ابسلاإلو ابشسلس ووى يهاو  ابظلصا سغولس  ا
ٚ  52اير٣ انتطب٘ املؿسٜٕٛ ف٢  ٛزت٢ « ايط٢ًُ»أ٣ قإْٛ حيد َٔ حل ايتظاٖس  ْٜٛٝـ١   03ٜٓـاٜس 

 .ٖٛ قإْٛ جا٥س

أوولد  فدا سغولسسد  أ   6ولرطا ااسوو أيطس طاإلو ابطرهو اب اع بيويل ظواب 
ف اادددل ا لددداا  بسقللدددس ابيولدددات  اسطولدددو إشدددواءات اهدددسوساسلل  طموطدددا  ابرلددداع لهدددسلسع

 ..شوى فا فو  يابل ابيااوئ اابيلو
ضـ١ٓ ٚقعـد    03عًػإ حنازب االزٖابٝني، طٝ  َا َبازى قـاٍ نـد٠ َـٔ     ايتظاٖس قإْٛبٝكٛيو 

 .حيهِ بايطٛاز٨ يغا١ٜ َا ايبًد خسبت

سا اددت ابرهددول ابواللددل طددا وددل  طدد  ل هددو ابقددارا  وااسودداو  مددس ا لدداا   الددس       
فقدددددي  اطددددد  ل هدددددو  وااسوددددداو  ليددددداة شلدددددسة فدددددا هدددددول  اهدددددسقواو الامددددداع الاصدددددل 
اللسصدداسلل فددا لدد  ط اردداة ابيابددل الطرلددل االلسصدداسلل طدد  ابسلدداإلوات اا مددواوات 

 ابطهسطوة .

 ..من ييث الددر من النشر 

أامدديت رسددا   ابسيولدد  أ  سردداا  ابسغولددسات بوقددواو طدد ج وددل  سيولدد  ابيددسث 
اسو اسدد  اابيددث اوددى وفدد  ابقددواو ودد  اابددسااة بسلدداإلوات بيهددو ابقددارا  ابددذى لقلددس 
ابيددو فددى ابسلددداإلو  يطددا هددد ت و دد  ابقدداى ابهلاهدددلل طدد  لدددد  صدد ياسها طمددد  
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بقدارا   وهدس  ابسدثملو اوول ي بيظس ابشطهاو بوساللا اوى اهسطاوة بدوف  ا 6يويل ي
 اوى اسشا  ابشطهاو بوف  ابقواو اابمغي اوى صارا ابقواو بسغللو .

سغولسات ابصاسوة ا  ططموى و   ابطؤههدات اابطرلطدات ابيقاللدل ابايابوت و   
   وس سل  ابقارا ..

 
يطددا اسمدد  طدد  ابسيولدد  ابيل ددا أ  إلرددا  سوالرددا  فددا ساشهددات اطيابددب رلدداع 
السصدا  إ اء   لدارا  ابسلداإلوو فقدس شطدا سدالسو ودل  ساشهدات اطيابدب طلسو دل  طدد  

  اابقداة ابماولدل اابظدواولل ابقداى اابيويدات ابطسرلدل االطموهدبوقدارا    لوافمدلو  سلاوات 
ااسدساءا  طواظدوا  اودى طيسهدوات مداوة  ابقدارا  ل دس  أ  وقدواوالس ااسوو ابسلداو ابدواف  ب

 لرالو اإلا طا شاء فى ر  سغولس  ابسيساو ألط  راو..25
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الددس هدد ت ط لددع ابقدداى اابسلدداوات ابهلاهددلل ابطلسو ددل طدد  لددد  صدد ياسها 
بيهددو ابقددارا  ابددذى وأاا أردد  لقلددس يددو ابسلدداإلو  بوسصدد لس ايظددس ابشطهدداو بوسلدداإلو 

اساافقددت إلددذ  ابددسااات هددويات ااهدد ل فددا فدد  ابطلدداإلوات   ال يددى بددا اوة ابسالولددل
طدددا ساددداات أرصددداو شطاادددل ا لددداا  ابطهدددوطل  بسرلدددلع سلددداإلوات طدددا أهدددطا  ي سادددع 

 . ابظوالل ي

 

  ..من ييث االتجاد الوام لمتغريدة نيو القرار 

دددا بهدددلالات اطهددداوات      اطدددا هدددوقها طددد    لدددارا  ابسلددداإلوو ابقدددواواهسلدص 
لطيددد  لواءسهدددا طددد  لدددد   اا وإلاصدددات ادددسس طددد  ابدددسللتاشدددست ابوايمدددل شدددذاو 

% طد  58.4فقس شداء ابساشد  اليودو بوسغولدسات ورهدول   سراا  ابسغولسات ابرلو إبى
طلسو  ابسلاوات اابيويات ابهلاهلل ابطسرلل اا هددطلل ذات اسشدا  ط داو  بوقدواو  

 .. فقس ااسوو يراصو أطل ي ابقارا  وثر  شولطل
 حل اي ٛز٠ يفجسمي١  اآلٕ ايتظاٖستٓظِٝ حل  قإْٛؾدٚز     

% طددد  ابسغولدددس يدددا  28.6أطدددا ابساشددد  ابطؤلدددس بوقدددواو اابدددذى ووغدددت رهدددوس  
ابياسددددب أيددددس يلددددث  لارلدددد   31ابقددددواو  فقددددس اوددددو اردددد  وقدددداة و دددد  للدددداسات سيدددداب  

قددارا  ابسلدداإلو ابشسلددس ب سثللددسإلطا اابرا ددب طيطددس أوددا ياطددس  طصددي ى ويددوى ابصدي ا
طظددسسل  اوددى أإلطلددل سيولقدد  اوددى ابشطلدددا ويهددع الدداة طدد  أشدد  اهددسقواو الامددداع 

 الطرلل ..
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أ  إلدواو لدارا  ابسلداإلو ل ل ردا سقللدس ابيولدات  ولرطا ااسوو اب ولدو ا لدو 
رطددا إلسفددد  إلددا سرلدددلع ابسلددداإلوات بمددطا  ادددسع ا مددواو ودددابطاايرل  أا ابططسويدددات  اان

ا ادطدا اإلدا طدا اودو ارد    اابلاصدل  ا اددء للطدل ابقدارا  اهدلاسة ابسابدلاب اطدل 
بدد  اوددى  سغولددس فددا  يلددث يابددبقددارا   ابسثللددس  ابطيوددو بطظددواع فددى  يمععدي قنععديل

 ..يسوسسص يس  و لس ابشطهاولل وشصساو ابقارا  سا  

 

ااوددى ابصدد لس ابشطدداإللو  ارقهددطت ابسغولددسات طددا وددل  طؤلددس بوقددواو ويدد  لدداة       
اي ع وااسواو ابسلاإلوات  ول ل لاطا  ظغب اار  س ارى طرها ابدودس  اطؤلدس طدا 
و   ابسي ل اوى وراس ابقارا  اط او  وظسة بوقارا  وااسواو  ااسة بسدو  ابطشدا  

 بوقطا ايوت ابيولات. 
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الدددس اودددوت وقلدددل ابسغولدددسات اددد  ساشددد  غلدددو اامددد  ريدددا ابقدددواو يلدددث لدددوى     
أصياب إلذا ابساش  أر  لوس ط  سر لدذ ابقدواو اودى ابدوغع طد  الاسدوا  اودى ابيملدو 

 .   يطا لوى ابو   ا لو سر لذ  اوى ف ات ط لرل سا  غلوإلاط  طااس 

 ..من ييث االتجاد الوام لمتغريدة نيو اان  القرار 

% طدد  ابسغولدسات ادد  اسشددا  هدووى ريددا ابدو لس اددسبا طرصدداو 36.6ت اودو    
وص س  صدارا ابقدواو الطمد  أاودى إلدوع ابهدويل ابهلاهدلل فدا طصدو فدا الدت صدساو 
ابقددواو  ابيدد  يطوددت يياطددل ابددسيساو يددا ع ابوددودا  غابولددل ابرقددس طدد  ابطغددوسل   فقددس 

لدواوا  اب سلدس شوب ابقواو طرذ أ  سع ا اد  اد  طهداسة ابقدارا  بيدل  الر سهداء طرد  اان
يياطددل  يلددث ويدد ت ابسغولددسات اوددى ساشلدد  ابودداع بويياطددل وهددوب بو طدد  الرسقدداسات

سواللهدددا فددددا إلددددواو اسيولددددو ابقددددارا   ايدددذب  ا واء ابط اومددددل ابسددددا وأت فددددا إلددددواو 
ابقدددارا  اهدددسلساع س هددد ا بهدددويات ابدددو لس ابسظدددول لل  ايدددا  لروغدددا سثشلددد  ابقدددارا  

 طا . ب وم  اوى ابووب

 
 ابيياطل لا ول..إلشاطا اوى يسابلا  لاسةي  فى سغولسسها  تظرالس 

َسفٛض غهالال َٚٛضٛعاال، ٚيٛ أؾست عًٝ٘ حه١َٛ ايببالٟٚ ضتهٕٛ بريو تـدم   ايتظاٖس قإْٛ

 أٍٚ َطُاز يف ْعػٗا!!

أ  إصدساو إلدذا ابقدارا  ل دس  ابطسيسث واهع ي ب ابراو  ي راسو وياوي ولرطا ااسوو  
 .. ابيياطل بوقاى ابهلاهلل سشاإلد  ط 
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% طدد  ابسغولددسات ابساشدد  ا لشدداوا ريددا 23.6اوددى ابشارددب ا لددو سطمدد  ا 

صددارا ابقددواو  أطددا ابرهددول ابواللددل فسطمدد  ابساشدد  ابغلددو اامدد  سشددا  صددارا ابقددواو طرهددا 
ابهلاهددا ابسددى ل وددو طدد  ابددسيساو يددا ع اوددساب للع ابراظددي  اوددى هددول  ابطمددا  سغولددسة

لددد  ابوددداع بويياطدددل اودددى سقصدددلوإلا فدددى س شلددد  صدددساو ابقدددواو وظدددي  لدبهدددا اددد  ساش
 هولا فى ذب  ابساللت..

ٕ  #ٜا حه١َٛ : َؼ َعين إ فٝ٘ بعض َالحظات ع٢ً حتطٝـ٘ يف اي الجـ١ ..     ايتظـاٖس _قـاْٛ

 َؿس#ضٝاضٝا يف ٖرٙ املسح١ً بؿف١ َؤقت١ ايٓاع نفست  االايكإْٛ َِٗ جد

 ..ميتوا التغريدا  يس  مرايل القرار 

ا بهلالات اطهاوات   ألهدوت ابرسدا   لدارا  ابيدو فدى ابسلداإلوو   اهسلدص 
طال  اساشهات ط لع ابيويات اابسلداوات ابماولدل يملدوا  ريدا ابقدواو فدا طوايود   موات

 ابطلسو ل. 

ودددسأت اوإلاصدددات ابقدددواو الابدددى طردددذ أ  أاوددد  و دددلس  مريمعععة )قاعععل اعععدور القعععرار  
ودوساس ف دد   ابقدارا  لاود ابدا واء طظدواع لدارا  ابسلداإلو اودو اهددا   ا اددع  يلدث 

% طد  52.2  الس ايهت يمافدل ابسغولدس فدى إلدذ  ابطويودل اابسدا ووغدت رهدوس  طسوالرل
وددل  أاهداي ابرلددب اابقدداى ابشددس  ابااهد ل الاصددل يابددل إشطدابى ابسغولددس يددا  ابقدواو 

ابقدارا  ليسداى اودى و د  ابسا سدوى أ  لاطل ف ابلات بوسلاإلو  إابماولل ابقاسوة اوى 
لطدر   طظدواع ابقدارا   يطا أ  سظي  سمللقا اوى ابيولات اابساابطااس غلو ابطقوابل 

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash
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فددا يددا  ساللددا ا   ابطسلدداإلول فددا اهددسلساع ابقدداة ابط ويددل مددس اب وصددل بقدداات الطدد  
 يولل اب  فشر  هلقلس ابيو فا اوى ابقواو ابو لس اسبا طرصاو

  

 
 طؤههددددل ابو اهددددل وظددددث  إلددددواو لددددارا ابسددددى هدددداست ابسددددوسس افددددى لدددد  يابددددل 

ايهدددت ابسغولدددسات سمددداوب ا واء ااشهدددات ابرلدددو  فقدددس يابدددب ابدددو   ابسلددداإلو  
  اول  الصدسو وط وفدل ردااب ابووبطدا  طشسط ايسى لسع يااو وسثشل  صساو ابقارا  

 اإلا طا س يه  سغولسة س. إلارى هوى ابسل ..

ٚضـاعت املٓاقػـ١    ضٛا٤ بايتأٜٝد اٚ املعازضـ١.  ايتظاٖس_قإْٛ#ضف ايه ريٕٚ ٜصاٜدٕٚ ع٢ً يأل

 .اْؿح بتعًٝل اؾداز ٖرا ايكإْٛ االٕٛضٛع١ٝ. ملا

فددا ابالددت ابددذى اصدد ت و دد  اليددوا  إلددذا ابس يلددو طدد  ابيياطددل وددابسوالا 
   ابذى ل لصب فا طصويل ابظ ب ..  

اابسددى ال ددت  طرلدددا  وددل  إصددساو ابيياطدددل ..  مريمععة اعععدور القععرار اشدداءت 
اطسدددساسا  بوطويودددل بوقدددارا  ف ولدددا  اأا  سيولدددو ف ودددى بددد  طددد  شاردددب ابهدددويل ابهلاهدددلل 

% طد  إشطدابى 06.3ابهاوقل  فقس يارت ابهطل اب اطل بوسغولسات اابسدى ووغدت رهدوسها 
 ابسغولددددس يددددا  ابقددددواو إلددددا ابددددوف  اابددددسااة بوسصدددد لس طدددد  شارددددب و دددد  ابيويددددات

أوولددد  اأرصدداو شطاادددل ا لدداا  ابطهدددوطل   فقدددس  6ابهلاهددلل ودددالل  يويددل ظدددواب 

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86?src=hash
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اابطيافلددات بيهددو ابقددارا   اذبدد  طددا إاددد  ساددت ابيويددل بسلدداإلوات فددى ابقدداإلوة 
 .وش ل فل رها ا ال اااسواو  ابيياطل ااسطاس لارا  ابسلاإلو 

 

اإلددددا طددددا اوددددوت اردددد  سغولددددسة ابراظدددديل طدددداإللراو ابطصددددو  اوددددى يهدددداوها 
 ابظلصا  الس يارت ط  أاا   ابرظياء ابسى سع ابييع اولهع إمو سيولو ابقارا .  

 
ابييدع وهدش  ابقدارا   ططدا أسى  لواوابسلداإلوات ودشس اطوت ابيياطل طا إلذ  

  أيطددس طدداإلو  أيطددس ساطددل  أظددهوإلع ابراظددي ادددء اوددس اب سدداح اددسس طدد  ظددواب ابمدداوة
طاإللراو ابطصو  ااشهت بهع سهع ط  ولرها ابسلاإلو وسا  سصول   الدس للدى هدش  

ا  طدد  وددل  أاهدداي ابرلددب اابطمق ددل  يدد طدد  وساس اب  دد  ابوافمددل اددسسا  إلددؤلء ابظددواب 
 ولرها طا اوو ار  ا ادطا طيطاس ه س فى سغولسس  .. 



  

ـــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

292 
 

 
 

 

 
و.. فقددس ظددهست ابط لددس طدد  ابسصدد لس طدد   مععا مريمععة )مععا اوععد اععدور القععرار
و دس يابل ابشدس  % ط  ابسغولسات 30.5شارب ط لع ابيويات ابهلاهلل فقس ايهت 

  ارقوددت وددل  طؤلددس اط دداو  االاهدداي ابظدد ولل وددل  ابقدداى ابهلاهددلل ابقددارا صددساو 
 سلدددداإلواتابطدددد   ا ابددددذل  ل ددددار ابطصددددو اهدددداي ابظدددد ب و دددد  أسويلددددب  ابسغولددددسات
وااسواوإلا سدؤمو اودى ابيابدل اللسصداسلل االطرلدل وظدي  طواظدو  يلدث لدوى  ابطهسطوة 

إلؤلء فا طا س  و  ابقاى اابيويات ابهلاهلل وطماودل ذول دل اهدسلسطها أرصداو شطاادل 
اساة ابرلدداع بويولددات  اايهددت ابسغولددسات ابسابلددل اللدداا  ابطهددوطل  بوسددسبل  اوددى ط دد

 إلذ  ا واء ..
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 مناقشة النتائج ..

  ابط واطدات اطصدساللل سلدل سثيلس اوا سالسو طالا اوا ابطرظاوةسسالرات اب صتيو 

صدي ا أا  طامداع أا فلدسلا هدااء ابط واطدل لدساع وطدا وويهدا لدد  طد  ساوسإلدا ابسدا
 وقودا  اقدسو ابسدا ابط واطدات رظدو إاداسة اودا طهدسلسطاإلا يدو  يطدا صاوة بويدسث 

 .سالسو طهسلسطا والا ول  طسساابل بسصو  يولو  وظي طرهع اسثللس

   يهددداوهع اودددى اب دددلس ودددا  ويهددداب سدددالسو  ابطغدددوسل  فدددى سغولدددساسهعوودددي و ددد
يددو  طردد  فقددي اوددى سدددالسو  041يدد  طددا أواساا اوددى اب ددلس ودددا  ابللهددو   هددواابل

ايددا  أوددو  طدد  اهددسلسع   اوددى اب ددلس وددا  ابوشدداع بوسصددول  يدداطد   ابقدداوئفلهددسيلا 
ااد ة ابشدو  ا هدع ابهلاهدا الاصدل رداسو ويداو  ارظياء لاسةو   إلذا الهواب 

 .ااوس ابويط  ا 

 أ  سسردداا  ابقددواوات وابظددوح  سددالسو طالددا اوددا ابطرظدداوة اهددسياات ابسغولددسات
الدددس هدددط  ذبددد  اب مددداء الفسوامدددا ابط سددداح  اابس هدددلو اابط اومدددل اابسثللدددس اابسوولدددو 

 ابذى لافو  طالا سالسو بيافل الصاات اابقاى بوس ولو ا  آوا ها  سشا  ابقواوات.

   سواايدددت طهدددسالات ابس ولدددو ابوغالدددل بوسغولدددسات ابسدددا سراابدددت لدددواوات ابسواهدددل ودددل
ط لطهدا  اب اطلل ااب صيى ااب وولل ابطيساول وابيوا  ابدسلرلل  اان  يا  لغوب اوى

 و دد  يددو  لهددو يطددااب اطلددل ابطصددولل بيارهددا الهدده  فددى ساصددل  ابط رددى  
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فدى  االرشول لدل اب وولدل ابوغسدل ودل   ط لشدا   وهدا و  يساود  اوداابطهدسلسطل  ااب دااول  
 طياابل بطلايول اابسثملو فى ابوأ  اب اع اب ابطا .

 ا للهدو وامداح اسهع لياب طهسلسطا سالسو وابط ج ول  ابهلولل اابسهيع اإلا ط
 فى ابسغولسات يا   سظديل  بشردل ابس دسلدت ابسهدساوللو  ولرطدا غوودت ابطواظدوة اودى

يدا   الادد  ابسهدساو و ايمدوت ابسغولدسات ابطاشهدل إبدى  سدالسو طهدسلسطا ليداب
ظل  و لس ابشطهاولل  أطا بهشل اب ساء اابسص لس فقس غوودت اودى سغولدسات اب سلدس 

ابماولددل يددا   لددارا  ابسلدداإلوو الددس اطس شددت أيلارددا   طدد  ابرظددياء اططموددا ابيويددات
 وابهلولل ط  ابقواو اسساالاس .

  سراات طصاسو ابسغولسات يا  لواوات ابسواهل  ابدمدثو طدا ودل  سغولدسات صداسوة
ا  اهدا   إادطلدل اصدي لل  ارظدياء افدااول  هلاهدلل  اللداسات ابطشسطدا ابطدسرا 

اابسلدداوات ابهلاهدددلل ابطلسو ددل إبدددى شاردددب او دد  ابرلدددب ابهلاهددلل اططمودددا اليددد اب 
ابسغولسات ابصاسوة ا  ابشطهاو اب اع طد  طهدسلسطا ابطالدا اابطداايرل  ابصدي لل   
شدداء إلددذا ابسردداع رلددوا  بطددا لسطسددا ودد  طالددا سددالسو ي مدداء اسصددابا يددو  طدد  لدداا  

ت أا ادسس ابسراع اابس سس اا سايل  يطا أ  فااولل ابسغولس سسوال  طا ول  سيواو ابسغولدسا
ابطسدداو ل  بوطصددسو أا إادداسة ابسغولددس اردد   فرشددس أ  ابطصدداسو ذات اب ااولددل اابسددثملو 
اابسى سرس  ابطيساى ط  لد  ابطالا لدس سيدا  ادسسإلا ألد  ويملدو وابطقاوردل وسغولدسات 

   . ابطؤههات ا ادطلل اابشطهاو اب اع ط  طهسلسطى ابطالا

 لسطى سددالسو ادد  لددواوات ابسواهددل  سرااددت ابس هددلوات ابسددى اوددو طدد  لدبهددا طهددس
فددشبى شارددب سردداا  ابسغولددسات س هددلوات ااشهددات رلددو أفددواس ابشطهدداو اب دداس  أا طدد  
ابطسلصصل  لارارلل  أا يقاللل   وهس  ابه ا  م ا  ظوالل ابقدواو أا ابقدارا  

 بسى ابشطهاو  أا إم اء  صوغل ابظوالل. 
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 سشداا  ابسغولدس يدا  ابقدواو الا   سراات أإلسا  ابسغولس يا  لواوات ابسواهل  فقس
رقددد  ابط واطدددات االلوددداو اسيولددد  ابيدددسث اسو اسددد  إبدددى ابيدددث اودددى ابيظدددس اابس و دددل 

يطدددددددددا اسمددددددددد  أ  إلردددددددددا       ابهلاهلل بوقلاع و    ط ل  بومغي اوى صارا ابقواو.
لدارا  ابسلداإلوو  -سطال ا  اسوالرا  فى ساشهدات اطيابدب سدالسو إ اء  ا ادد  ابسهدساو 

شطددا سددالسو وددل  ساشهددات اطيابددب طلسو ددل اطسرالمددل  طدد  لودد  سلدداول  أيددسإلطا  فقددس
 اطاالد  هدوايلات ساشلد  فدا سدالسو ساو اودى لؤيدس طدا اإلدا  لؤلدس  اآلدو وافد 

     ابقواوات. أمراء اسظيل  اسشاإلاسهع ابشطاإللو
  السو ددت اسشاإلددات ابسغولددسات ريددا ابقددواوات وددالسد  اب ددااول  االيددوا  ابط وددوة

ارها  ف دا ابقدواو الا  اابمدارا طمودت سغولدسات  ابسلداوات الهددطلل اأرصداو شطاادل 
ا لدداا  ابطهددوطل  ايدد ب اباهدديو ابساشدد  ا لشدداوا ريددا ابقددواو اصددارا ابقددواو هددااء 
يا  ابطشوس الاوى بوقداات ابطهدويل أا ابدو لس الهدوو طيطدس طوهدى  فدا يدل  أ  

ايددد ب اباهددديو ياردددت طددد  مدددط  اليدددوا    ابسلددداوات ا هددددطلل اشطاادددل اللددداا 
صددايول ابساشدد  ابهددووى ريددا ابقددواو ابمابددث  الطيدد  س هددلو ذبدد  اوددى ااسودداو أ  إلددذ  
اليددوا  يارددت الددت صددساو ابقددواول  الا  صددايول ابطصددويل فددى س ددسل  ابسهددساو 
ااشددواء ارسلاوددات طويددوة  افددى ابقددواو ابمددارا يارددت وطماوددل ابلهلددو ابهلاهددا ابظدد وا 

 ابيايع اطا إ  سغلو ابرلاع ابهلاها سغلوت الابالات اابساشهات االإلسا .بورلاع 
ااودددى ابشاردددب ا لدددو طمودددت ابقددداى ابماولدددل اال سدفدددات اابيويدددات ابهلاهدددلل    

اابرظدددياء السشدددا  ابهدددووى ريدددا ابقدددواوات ابمدمدددل ايدددذب  صدددارا ابقدددواو وغدددع الدددسد  
   قواوات ابسواهل.الرلطل اابلوا  ابهلاهلل ااب سوة اب طرلل ب

وغع أ  طؤههل ابو اهل اابهويل ابقمدا لل ياردت طد  اليدوا  ااب اااد  ابهلاهدلل    -
بوقددواوات إبدددى أرهددا بدددع ليدد  بهدددا سااشدددسا  يولددوا  طددد  لددد    سدددالسوو  فقددس لهدددو ابدددو لس 
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ا اددد  ابسهددساوى  الددس لوشددا س ولقددا  اوددى الهددوو طيطددس طوهددى فددى سغولددسات لولوددل 
بصدرا  اب  ولدل أصياب ابطيارل ابوهدطلل اابطظداويل  و  ابلدل فدى ابظدوياتذب  إبى أ  

ابدددذل  ل طودددا  وظدددي  طهدددسق   أا فدددى طشدددا  طهدددسق و ابقدددواو سالددد  ابرلددداع ابهلاهدددا  
لدددس ل  اابدددذل  بلهددداا فدددى ياشدددل بوصدددواع طددد  أشددد  ابسدددثملو أا بوس ددداا  فدددى لمدددالاإلع

 .بقما ىابرلاع االلو طما  اوى ذب   لهسطا  وسثملو ا ادع 

 بوطشوددددس الاوددددى ا  ارسقدددداسات شوددددب لددددواو سظدددديل  بشرددددل ابس ددددسلدت ابسهددددساولل أ
  فقدددس اودددوت 2100لردددالو  25ابهلاهدددلل و دددس  طردددذ سهدددوط  ابهدددويل بوقددداات ابطهدددويل

ط لددع ابسغولددسات ادد  الاسددوا  اوددى هدداء سطملدد  ابسلدداوات اابياا دد  ابطلسو ددل فددا 
سظدديل  بشرددل س ددسل  ابسهددساو  يطددا اوددوت غابولددل ابسغولددسات يددا  ا اددد  ابسهددساوى 
اددد  اسشدددا  ط ددداو  بودددو لس اهلاهدددس   يطدددا شودددب ا ادددد  طاشدددل طددد  ابهدددلي فدددا 

صو  مس ابو لس الهوو طشطدس طوهدى  أطدا فلطدا للد  لدارا  ابسلداإلو  ابظاوع ابط
فقددس يطوددت يياطددل ابددسيساو يددا ع ابوددودا  غابولددل ابرقددس طدد  ابطغددوسل   يلددث شوددب 
لدددواوا  اب سلدددس طددد   ابقدددارا  طردددذ أ  سدددع ا ادددد  اددد  طهددداسس  بيدددل  الرسهددداء طرددد  اان

اع بويياطل وهدوب سواللهدا يياطل  يلث وي ت ابسغولسات اوى ساشل  ابوبو الرسقاسات
 فا إلواو اسيولو ابقارا .

  ظهست طويول لو  صدساو وفيما يتوم  اميتوا التغريدا  يس  مرايل القرارا ..
  أطددا ابطويوددل ابولرلددل طيابودداتلددواو  سظدديل  بشرددل ابس ددسلدت ابسهددساوللو سوالرددا  فددى اب

قددواو يارددت ابهددطل ابسددا أاقوددت صددساو ابقددواو اابسددى ظددهست يمافددل فددى ابسغولددس يددا  اب
طويوددل طددا و ددس صددساو  ظددهستاب اطددل بوسغولددسات ابسظدديل  ااددسع ابمقددل اابسولددب  ولرطددا 

شددسل  يولددوا  اوددوت اردد  ابسغولددسات  ابددع سلسودد   اوددى ابسهددساو الهددس ساءابقددواو اإلددى 
هددطات ابسغولددسات فددا إلددذ  ابطويوددل ادد  ابهدداوقل بصددساو ابقددواو طدد  يلددث ابطمددطا  

 اابساشهات .
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 مدع ابسواشدا اد  ابقدواو ه لو ا بسابل اب اسليدا  ا   ابرا ب اب اع اس للر  طموت لملل  
اوإلاصدددات طدددا لوددد   ابدددو لس اابهدددويل ابقمدددا للودددل   اسو دددات ذبددد  طددد  سدددث لع بو دلدددل

صددساو  ا ادددد  ابسهدددساو و فقدددس اودددوت يمافدددل ابسغولدددس فدددى إلدددذ  ابطويودددل اددد  يابدددل 
  أطدددا ابهدددطل اب اطدددل بوسغولدددسات فدددا ابقودددو اابسولدددب اادددسع ابمقدددل فدددا ابقدددواوات ابقاسطدددل

ردددافطوو اا ادددد   22ابطويودددل ابولرلدددل ابسدددا ال دددت ودددل  صدددساو ا ادددد  ابسهدددساو  
ابسهدددساو  ابديدددو وشبغددداء ا ادددد  ابهددداوو  إلدددا وفددد  ا ادددد  ابسهدددساو   يلدددث 

فدى لد   فدا سر لدذ  ابسدثملو وهدس  اب داع  ابقدواو بودوأ  اس هدلو ورقد  لاطدت ابسغولدسات
فقددس يارددت ابهددطل اب اطددل بطلوشددات ابرلدداع    اقددب إصددساو ا وساس الف ددا  ابسوددال  فدد

 السصابى إلا وف  ابقواو اابطيابول وشبغا  . 
ااودددى ابدددوغع طددد  لدددسوة   سدددالسوو اودددى ابسويلددد  ابيولدددو اودددى طيابوسددد  وشبغددداء      

ا اددد  ابسهددساو  إل أ  ابرسلشددل ابسددا ألددسع اولهددا ابرلدداع ابهلاهددا لددس سيددا  رسلشددل 
بمددغاي ابطسظدداويل ابسددا لااشهددا وظددث  إلددذا ابقددواو طدد  لودد  ابهددويل ابقمددا لل  إبددى ا

فددا الهددس ساء اودى طظددواع ابسهدساو شاردب وغوددل ابرلداع ابهلاهددا ابطويدل فددا اشدواء 
  إلا ابذى يو  ابرلداع ابهلاهدا ريدا ساللدت إبغداء 2102سلهطوو  05لاع طااس   

 ا اد  ابسهساو  .

 ا اددد  ابسهددساو  طد  لددد  رسددا   ابسيولدد  ابيل ددا بوطويودل ابسددا سوددى إبغدداء    
إبغدداء اوابسددابا بددع لددؤس  ايهددت ابسغولددسات يابددل ابهددلي اابددوف  ابظدد وا بإلاددد   

 .  و   ساى إبى صساطات أليوإبى أ  سهس ل فا ابظاوع ابطصو  ا اد 

   اايهددت ابسغولددسات فددى طويوددل طددا لودد  صددساو  لددارا  ابسلدداإلوو االاددد  ادد
 طؤههددل ابو اهددلطهدداسة ابقددارا  سمدداوب فددى ا واء ااشهددات ابرلددو  ططددا أصدداب 

اإلدا طدا ايهدس  سغولدسات ليدوا  طد  طؤههدل  قارا ابابسوسس وظث  إلواو ويابل ط  
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ابقدددواو إلدددا ابدددوف  اياردددت ابهدددطل اب اطدددل بوسغولدددسات فدددا طويودددل صدددساو   ابو اهدددل
ابيياطددل اابددسااة بوسصدد لس طدد  شارددب و دد  ابيويددات ابهلاهددلل  اذبدد  طددا إاددد  

وظددي  رهددا ى  يطددا ايهددت طويوددل طددا و ددس صددساو ابقددواو اهددسطواوا  قددارا  ابااسطدداس 
س اطوت ابيياطل طدا إلدذ  ابسلداإلوات وسيولدو  ابسص لس بيهو لارا  ابسلاإلو يابل ب

 ظياء.أظهو ابروهش  اسس ط   ابقارا 

 

 النتائج العامة..

وصدد سها  ب ددب ي سددالسوي ساوا  فددا لوددو ااددى شط ددا ريددا أإلطلددل ابقددواوات ابهلاهددلل  -
سطمدددد  سيددددال  ط صددددولا  فددددا طويوددددل ابسيددددا  ابددددسلطقوايا فددددا طصددددو  اأوددددو  ابطالددددا 
طلوشدددددات ابرلددددداع ابهلاهدددددا  ابقدددددواوات ابهلاهدددددللو وااسواوإلدددددا سطمددددد  طيابودددددُ   إلدددددذا 

  اأا إمد اء ابظدوالل اولهد اتابقدواو و د  وا مدافل إبدى ساو  فدا إمد ا  ظدوالل 
اابسيددذلو طدد  الليدداو ابطيسطوددل  طدد  لددد  للاطدد  وددشووا  طهدداائ اهددوولات ابقددواو

بسيولق   ططا ل يس ابهطل اب اطدل بدساو اهدا   ا اددع ابشسلدس يرلداع اسصدابا فدا 
 إلذا ابظث .

اسهددطت ابسددسالرات ابطرظدداوة يددا  ابقددواوات ابهلاهددلل و ددسع ابسطاهدد  اابسشددارس   الددس  -
اإلدددا طدددا لطيددد  س هدددلو  فدددا إيددداو سرددداع ا واء االفيددداو ابسدددا سرسطدددى إبدددى ساشهدددات 
ألساباشلدددددل طسوالردددددل  اإلدددددا طدددددا لطلددددد  سدددددالسو ي مددددداء اسصدددددابا لسهدددددا بيافدددددل ا واء 

 اابساشهات.   

ها يسدالسوي ا اهدسغد  ا طيارلدات ابسدا لدسطرشيت أيوا  ط  اب دااول  ابهلاهدلل  فد -
بوسددددثملو ابهلاهددددا  اذبدددد  ااسوافددددا  وثإلطلددددل اباالددددا ابطددددواج إادطلددددا  طدددد  لددددد  إلددددذ  
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اباهدددا   وظدددي  أيودددو طددد  اباالدددا اب  ودددا  لاصدددل فدددا لددد  غلددداب اباالدددا اابيقدددا و 
ابوسلوددل ابسدددا لدددسع سافلوإلدددا اددد  يولددو ابقرددداات اابطصددداسو ابوهدددطلل ابطيليدددل ودددساا و 

ا ابقدددواو سالددد  ابرلددداع ابهلاهدددا  اذبددد  وهدددوب هدددوال الددداة ارسظددداوإلا ططدددا سفدددا صددر
   فا إساوة هوايهع ابهلاها. طهطلاب ااول  اابهلاهلل  الهس اسة طرها وااسواو  أساة 

بو دددااول  ابهلاهدددلل  فاا دددس  إبدددى أرددد  يدددذب  ش وهدددع طددداسة بورقدددس  يسدددالسويولرطدددا يقدددو   -
  سهولي ابماء وظي  سا دع اودى يساوداسهع وااسواوإلع فا يابل وصس طهسطو ط  لد

اهوايلاسهع اوو يهاواسهع ابظلصلل ط  لود  ابط اومدل  اابصدي لل   فدا ارسلداو 
 .أ  ألواو ط  ظثرها أ  سطم  لواشا  ا  ابط اللو ابطسال ل ط  هوايهع 

اودى سرداع ابطيابدب ايدذب  سدالسو الس ار يدس سرداع ابشطهداو ااب دااول  طد  لدد    -
أالات يملوة  فقس ليا  إلرا  لدواوات س سد ع ابهدويل اسلاذإلدا سس داو  سماووها فا 

 سددالسوطدد  لددد  ساللدد  اطيارلددات  قاطددتطددا طصدداب  أيددس ابسلدداوات أا اب  ددات  ف
ابمدغي اودى ابدوأ  اب داع هدااء ابطيودى أا اب دابطا مدس إلدذا ابقدواو ططدا وابطس سسة 

   لؤمو وساو  اوى صارا ابقواو .لس 

س ااسددا  يولددوا  اوددو طوايدد  صددرا ابقددواو   ابقددواوات اوددو سددالسوسردداا  طهددساى  س دداات -
ابسدثملو طد  لدواو السود  وابسهاا   ابي   راابهالسع س بع يلث أ  طواي  صرا ابقواو

 لددددو يهددددب سوشددددل الإلطلددددل اطددددسى اهددددسلساع اب ددددااول  ابهلاهددددلل  لهددددسواسلشلات 
  يارددد  إادطلدددل طسراادددل طددد  لدددد  طدددا افدددو  سدددالسو يرلددداع اسصدددابا طددد  لصدددا 
إبددى غولددسات اهددلول مولددل سسهددع واب سلددس طدد  ابططلدد ات  يلددث سظددلو رسددا   سيولدد  ابس

وقدواوات ابسواهدل  سدالسو طهدسلسطى السد  الالدات ابسدا لوس دا فلهدا طهدساى اإلسطداع
 .ط  لواو  لو
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   فقس ظهس   لواو سظيل  بشرل إشواء ابس دسلدت ابسهدساوللو اإلسطاطدا  يولدوا  فدا طويودل
و اطويودددل و دددس صدددساو  اابسدددا ظدددهست الهدددس ساء اودددى ابسهدددساو ابدددذى صدددساو ابقدددوا

رسلشدددل بدرقهددداع اابسودددال  ابظدددسلس    سدددالسوو اهدددسياذ اودددى اإلسطددداع ابرلددداع السصدددابى
الص  إبى أاوى طهدساى بد  فدا ابطوايد   طهسلسطى سالسويلث ل ساس اإلسطاع  ياب 

 .ابسلطقوايلل ابطواظوة طم   الهس ساءو ططاوهل ابسا سسراا 

  سددالسووولرطدا ظددهس  ا ادد  ابسهددساو و سوشددل أيودو طدد  اإلسطدداع ابرلداع السصددابى   
فدددا شطلدددا طوايوددد  وسالدددل طددد  طويوددددل لوددد  صدددساو الادددد  ابسهدددساو  اذبدددد  ل  
اوإلاصددات ابقددواو اابطسطموددل فددا لددواو ادد   ابرا ددب اب دداع يصددوت اوددى اإلسطدداع يولددو 

بقواو اوسة ف   ابقداى ابهلاهدلل ط  ابسغيلل فى سالسو  إبى شارب سساالات صساو ا
ب لدداسة طهددساى ابصددواع فددا اطولددل صددرا ذبدد  اابهددويل ابقمددا لل يابدد   الددس لوشددا 

 ابقواو  فقس ظط  ابقواو ايسساع ابصواع ول  ابهويسل  ابسر لذلل اابقما لل.

   يطددا ظدددهس لدددارا  ابسلددداإلو س ااسدددا  فدددى اإلسطددداع رلددداع السصدددا   سدددالسوو فقدددس ظدددهست
ابقواو يمافل فى اب و  اابسراا  فى طياابل بوسثملو اودى صدراع طويول لو  صساو 

ابقددواو بوسواشددا ادد  إصددساو ابقددارا  أا اوددى اللدد  س ددسل  و دد  وردداس  ابسددا لوارهددا 
طقلددسة بويولددات  أطددا طويوددل صددساو ابقددواو فوددع سيدد  وددر س ابطهددساى طدد  الإلسطدداع  

س دسل   ولرطدا ظدهست الاصل و س ا ع ابيياطل اودى إلدواو ابقدارا  ويد  ورداس  سا  
طويوددل طددا و ددس صددساو ابقددواو اإلسطاطددا  يولددوا  وطساو ددل سددساالات سيولددو ابقددارا  اوددى 
اسس ط  طظاإللو ابرظياء ااب ااول  ابهلاهلل   اإلا طدا اهدسياذ اودى اإلسطداع رلداع 

ابرلدب و د  السصا  رسلشل ليسساع ابصواع ول  ابيياطدل اودل  ابقداى ابهلاهدلل ا 
 . الاسة ابوأ 
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 اهدا   ا اددع  ودثسااولس ودو  طدا يد  اد  يظد ت طيد  ابقدا  أ  ابسواهدلل ل
اهدددا   ا اددددع وددد  لطيددد  ابقدددا  أ  ابهلاهدددا  صدددرا ابقدددواو  اطولدددل  فدددىابشسلدددس 
اهدداإلطت فددى  رالددسا  بوقددواوات ابهلاهددلل ا  فمدداء اسيسلددسا  طالددا سددالسو طموددت ابشسلددس

الادددددع اهددددا   اوددددى اب يددددس طدددد   لوددددو ااددددى شط ددددا ريددددا أإلطلددددل ابقددددواوات 
ابقدواوات ابهلاهدلل ابصداسوة اد    ابسقولسللو ابسا يارت غابوا  طدا سقداع ودساع اسوولدو

ودددددوا    لدددددسوسها اودددددى سظددددديل  ابدددددااى االسشدددددا  طددددد  لدددددد  ابهدددددويل ابهلاهدددددلل اان
ا لشاولددات اابو ددس ادد  ابهددوولات لددسو ابطهددسياع طدد  أشدد  إمدد اء ابظددوالل اوددى 

 .ابرلاع ابهلاها
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 إطحف  ققيةحفا القا ح    ى مستقبل الصحافة  اللرتونيةح  ةح   

 "الصافة  الغفمرة منط جديد لتففعل متلقى القصص الخبف ي " االةواضي

 
 

  

تقدد ه هددلد اس  امدد  سمةدد  أحمدد  أددر تةدد ت است ددل اا اسمتحدقدد   حس ددةح   لتة  دد  ا 
مجددحاا ى  ددى لك ف دد  ت   ددن تق  ددحا اسلا ددف اا ت ا ددى  ددةح   اسلا ددف اا ت ا دد

لمجدددحاا امدددت، ام حع ى اسق دددل اس دددةف  ع لاستحددد ا  تق  ددد  اسلا دددف اا ت ا ددد
 Immersiveلتةددحله هددلد اس  امدد  تقدد  ه مف ددله ج  دد  أددر راس ددةح   اس ددحم   

Journalism ع لتهم ت دددح لت ل هدددح كددده لسدددس مدددر ،دددنه   امددد  تةد د ددد  مددددر)
مدر س تحئج اس ةلت ى ك فاستةد ه مر ،نه اسع Meta-Analysisى اسممتلى اسثح 

لاسمقددحاا لكدده مددح كتددص ةددله اس ددةح   اس ددحم  ع لا   اجدد  مددر ى لا ددف استدد ات اسحدمدد
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لقاء الضوء علػ  الجاػا ب الحقيقيػة الصػحفية الجػ ضمف أا بػت   مفاهيـ الصحافة، وا 
ماجمعاجفػا الع بيػة، مػف  ػ ؿ   هذا الماػاؿ حجػ  ا،ف، وفيفيػة افاػجفانة مف ػا فػ  ف

طػػا  ااػػج نام ا، وجقػػن يـ  ؤيػػة ماػػجقبلية عػػف مفاقشػػة فػػؿ  مػػف إمفافياج ػػا وحػػنونها وا 
  الاامعػػات المصػػ ية، و ؤيػػة ماػػجقبلية لماػػجقبؿ العمػػؿ الصػػحف  فػػ  الجعلػػيـ الصػػحف

 مص .  ف

 الواقع اففج اضي، القصص الصحافية، الصحافة الغام ة.اسكدمحا اسمفتحة  : 

 تلا : تة ت است ل اا اسمتحدق   حس ةح       

ػػػن ذلػػػؾ مػػػف اافػػػب المج صصػػػيف فػػػ    حػػػيف ظ ػػػ  مف ػػػـو الصػػػحافة افاجقصػػػاجية عا
  باعجبػػػا ط جطػػػو ًا فوعيػػػًا شػػػ نجم الصػػػحافة المصػػػ ية فػػػ  والصػػػحف  الماػػػاؿ ادفػػػانيم

  والعشػػػ يف، وفػػػاف لػػػم أاػػػ  علػػػ  مفػػػاهم الجػػػن ي  وطػػػ ؽ العمػػػؿ فػػػى القػػػ ف الحػػػان
ا هػػو انيػػن، ومػػف إلػػ  فػػؿ مػػ  حااػػة العمػػؿ الصػػحف  المؤااػػات الصػػحفية، مػػا يعفػػ

مااؿ الصحافة وهػو االصػحافة الغػام ة   انين ف  هذا المفطلؽ أشاي  إل  مااؿ بحا
immersive journalism.ا 

عػػالـ الصػػحافة ال قميػػة، فعفػػنما فػػجح نفؼ ال اجػػيف   الجغييػػ ات فػػحػػنث الفايػػ  مػػف 
وصػػوؿ إلػػ  أو وبػػا، فشػػ ت واػػاجؿ احعػػ ـ المحليػػة والعالميػػة عػػنًنا مػػف الجقػػا ي  عػػف 

الط يػػؽ إلػػ  بلػػناف معيفػػة، ماػػؿ   وف لػػم فػػال اجػػيف، وظػػ وؼ معيشػػج ـ، ومػػا يجع ضػػ
ب يطافيا وألمافيا. فافت أغلب الجقا ي  الجلفجيوفية، أو الموا ػة إلػ  مفصػات الجواصػؿ 

علػػػػ  ففػػػ  الصػػػػو  وففػػػػ  ى افاجمػػػاعي، عانيػػػػة اػػػناا، بػػػػؿ أحياًفػػػػا مجشػػػاب ة، جحجػػػػو 
 363أفجاػت قصًصػا مصػو ة بجقفيػة  ”BBC “ طافيػةلفػف هيجػة احذاعػة الب ي الجوايػا.

ن اة، حملت الماشػاهدنيف إلػ  قلػب الحػنث مػف نوف جحنيػن الجوايػا وف افجقػاء الصػو . 
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ن اػػػػة، وأيًضػػػػا صػػػػحافة الواقػػػػع  363لػػػػـ جفػػػػف الوحيػػػػنة، فصػػػػحافة الػػػػػ  اػػػػ  بػػػػ  بػػػػ
جغطيػػػة ادجمػػػات احفاػػػافية   اففج اضػػػي، ع فجػػػا افجشػػػاً ا فبيػػػً ا وااػػػج ناًما ملحوًظػػػا فػػػ

والحػػ وب، واج ػػذت واػػاجؿ إعػػ ـ عالميػػة مػػف هػػذط الجقفيػػات ف صػػة لجاػػا ب صػػحفية 
الماضػي، ومػػف هػذا المفطلػػؽ اػجقـو الباحاػػة   جفاعليػة م جلفػػة عمػا ع فػػم الام ػو  فػػ

 وأهـ ماافجم.  بجوضيح مف ـو الواقع اففج اض

 لمجحاا امت، ام .( virtual realityى مف له ل، حئل راسلا ف اا ت ا 

 ى تح  ا اسلا ف اا ت ا 

عل  أفم )بيجة جفاعلية ا اية ادبعان مصػممة بوااػطة بػ امم   يع ؼ الواقع اففج اض
عػػالـ وهمػػي، بحيػػث يبػػنو   بالماػػج نـ وين لػػم فػػ  فمبيوج يػة، جحػػيط الواقػػع اففج اضػػ

قػػن يفػػوف  ياليػػًا أو يفػػوف جااػػيًنا للواقػػع   هػػذا العػػالـ وفوفػػم واقعػػي، )الواقػػع اففج اضػػ
جحػػػنث بػػػيف البيجػػػة   الحقيقػػػيو، ويػػػجـ الجفاعػػػؿ مػػػع هػػػذا الواقػػػع فجياػػػة الجفػػػاع ت الجػػػ

 .1اففج اضية وحوا  الماج نـ وااجااباجمو

 :ى اسلا ف اا ت ا 

لعػػنة   الواقػػع الحقيقػػ  يمِّفػػف الفػػ ن مػػف المػػ و  ب بػػ ات قػػن ف ياػػجطيع أف يجعلم ػػا فػػ
الواقػػع أو الجفلفػػة الماليػػة العاليػػة أو ضػػيؽ الوقػػت أو   ف ػػا:  طػػو ة جففيػػذط فػػأاػػباب م

غي هػػا مػػف اداػػباب. إف هػػذط الجقفيػػة جقػػـو علػػ  مػػجج بػػيف ال يػػاؿ والواقػػع مػػف  ػػ ؿ 
وج يػػل للفػػ ن    لػػؽ بيجػػات صػػفاعية حيػػة ج يليػػة قػػان ة علػػ  أف جماػػؿ الواقػػع الحقيقػػ

جقفيػػػػة الواقػػػػع   الا ايػػػػة نو ًا  جياػػػػيًا فػػػػالقػػػػن ة علػػػػ  الجفاعػػػػؿ مع ػػػػا. وجلعػػػػب ادبعػػػػان 
فمػػاذج شػػبي ة بػػالواقع وجاعػػؿ المجعامػػؿ مع ػػا يفػػنمم جمامػػًا   اففج اضػػي، حيػػث جعطػػ

هػذط الجقفيػة جشػج ؾ في ػا حػوا  احفاػاف   بيجة الواقع ذاجػم. وفػ  فوفما هو مغمو  ف
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يمػػ  ب بػػ ة جشػػبم الواقػػع بن اػػة فبيػػ ة، لفف ػػا لياػػت حقيقيػػة يػػجـ   ل ػػا جوصػػيؿ   فػػ
جمفػف الفػ ن مػف  ؤيػة الب فػامم بصػو ة مااػمة ذات   بعض الملحقات بالحااب ا،لػ

، وياػػج نـ الفػػ ن   ل ػػا ماموعػػة مػػف ادا ػػجة وادنوات ماػػؿ: القفػػاجات 2أبعػػان ا اػػة
ؤيػة والاػمع، وبػػ امم جطػو  بيجػة الواقػػع وغطػاء للػ أ  جمففػػم مػف اللمػ  والشػػعو  وال  

 .ج يل للماج نـ بيجة جامح لم بالجفاعؿ مع ا وفوف ا بيجة حقيقية  اففج اض

  يمفف جع يفم بشفؿ مباػط بوفػم جااػين )ج يلػ Virtual Reality:  الواقع اففج اض
بواػػػػػاجؿ جففولوايػػػػػة مجطػػػػػو ةو للواقػػػػػع الحقيقػػػػػي، لففػػػػػم لػػػػػي  حقيقًيػػػػػا، بحيػػػػػث يعطيفػػػػػا 
إمفافيات ف ف اجية للضوء وافمجنان والصوت واححاا  وال ؤيا واضػط اب المشػاع  

 .الطبيعي  الواقع الفيجياج  فما لو أففا ف

 مجحاا امت، اه تك لسلج ح اسلا ف اا ت ا ي

ولفف ػػػا اػػػجء   لياػػت ماػػػ ن أناة دلعػػػاب ال يػػاؿ العلمػػػ  فجففولوايػػا الواقػػػع اففج اضػػػ
اػ يع الفمػو مػف صػػفاعة احعػ ـ ادم يفيػة ل ػا معا ضػػ ا وصػحف ا ومؤجم اج ػا، فمػػا 
أف ا جعجب  ج صصًا بحن ذاج ا وم فة جام  م فة الواقع اففج اضي. هػذط الجففولوايػا 

  جاػػػج نـ فػػػلػػػـ يقجصػػػ  ااػػػج نام ا علػػػ  ماػػػاؿ واحػػػن أو ماػػػافت محػػػننة، ولفف ػػػا 
أظ ػ ت   ن ااة قاـ ب ا مع ن او ايا للجففولوايػا ادم يفػ  العنين مف الماافت، فف

 هػػػاب   قػػػان  علػػػ  ج فػػػيض ن اػػػة القلػػػؽ عفػػػن م ضػػػ  فجاجا ػػػا أف الواقػػػع اففج اضػػػ
ش صػًا ممػف يعػافوف  12هػذط الن ااػة جػـ جعػ يض  فػ  (acrophobia) الم جفعػات

قػػنمًا  83مػػف هػػذا المػػ ض إلػػ  ا اػػة محيطػػات افج اضػػيم هػػي: اااػػ  مشػػاة ا جفاعػػم 
علػػػ    الطػػػابؽ العشػػػ يف لعمػػػا ة ومصػػػعن جاػػػاا  وشػػػ فة فػػػ  يمػػػ  فػػػوؽ ماػػػ ى مػػػاج

 3 ."طابًقا 49ا جفاع 
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ويقػـو بعمػؿ   العػ ج ي اقػب ففػ  المحػيط اففج اضػ  و  ؿ فؿ جا بة فاف أ صػاج
الجعػػػػني ت عليػػػػم. هػػػػذا المحػػػػيط أفػػػػجم عػػػػننًا مػػػػف الجػػػػواي ات علػػػػ  ادشػػػػ اص الػػػػذيف 
ي ضػػػػعوف للجا بػػػػة مف ػػػػا العػػػػ ؽ وعػػػػنـ اف جيػػػػاح والغايػػػػاف وفقػػػػناف الجػػػػواجف والجػػػػوج  

% مػف أولجػؾ ادشػ اص أبػنوا جحاػفًا واف فاضػًا 63وال وؼ. بعن الجا بػة اجضػح أف 
 .4 ن اة ال وؼ مف الم جفعات  ف

المااؿ العاػف ي، حيػث جعجبػ  المفػاو ات الح بيػة عمليػة مفلفػة مانيػًا، وقػن جفػجم   وف
عف ػػػا إصػػػابات و اػػػاج ، فمػػػا أف ػػػا مع ضػػػة للجااػػػ  والم اقبػػػة يػػػجـ ااػػػج ناـ الواقػػػع 

 .لمحافاة المعا ؾ وعمليات احفجاؿ والجالؿ وج ليص ال هاجف  اففج اض

 اء والطيػػ اف القوميػػة ادم يفيػػةحقػػؿ  يػػانة الفضػػاء فػػ ف وفالػػة أبحػػاث الفضػػ  أمػػا فػػ
(NASA) لجػن يب  وان الفضػاء علػ  المفػاو ة والاػي  فػ  جاج نـ فظاـ واقػع افج اضػ  

  الفضػػاء، فمػػا أف ػػا جطػػو  محيطػػًا افج اضػػػيًا لفوفػػب المػػ يم والفوافػػب اد ػػ ى مبفػػػ
جػـ أ ػذها بوااػػطة ادقمػا  الصػفاعية، وقػن جػـ عمػؿ جصػػميـ   علػ  نفؼ الصػو  الجػ

جبلػ  ى لفوفب الجه ة يجػيح للػ وان الجػن يب علػ  ااجفشػاؼ ذلػؾ الفوفػب الػذ  افج اض
 .ن اة مجوية 463ن اة ح ا ة اطحم 

هػػػو واػػػيلة ججػػػيح لفػػػا الػػػذهاب إلػػػ  أمػػػافف لػػػـ ففػػػف   وهفػػػذا فاػػػن أف الواقػػػع اففج اضػػػ
لفاػػجطيع الوصػػوؿ إلي ػػا يومػػًا مػػا والقيػػاـ ب عمػػاؿ مػػف الصػػعب أو المفلػػؼ القيػػاـ ب ػػا، 

يلة لاعػػؿ الفمبيػػوج  يجػػوقلـ ويجفيػػؼ مػػع الماػػج نـ بػػنًف مػػف العفػػ . إف فمػػا أفػػم واػػ
جـ ذف ها، ولفف ا جمجػن لجشػمؿ   ف جقجص  عل  جلؾ الج  ااج نامات الواقع اففج اض

العقػػػا ات يمفػػػف لشػػػ ص أو   ففػػػ5العنيػػػن مػػػف افاػػػج نامات الحاليػػػة أو الماػػػجقبلية، 
اػ اء لش صيف الجاوؿ معًا نا ؿ مباف  ومفاجؿ افج اضػ يم والجعػ ؼ علػ  جصػاميم ا وا 

ماػػاؿ الجاػػوؽ يمفػػف للماػػج نـ الػػن وؿ   الجغييػػ ات والجعػػني ت علػػ  نيفو اج ػػا، وفػػ
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ى بااج ناـ جوصي ت هاجفيم إل  م افج الجاػوؽ والجاػوؿ نا ل ػا وحجػ  يقػـو بشػ اء أ
جػـ   العة جعابم فقط فؿ ما عليم هو احشا ة إلي ا ووضع ا نا ؿ ع بػة الجاػوؽ الجػ

ماػػاؿ الجعلػػيـ فمػػاً  قػػن ياػػاف  الطالػػب مػػف  ػػ ؿ الواقػػع   في هػػا ل ػػذا الغػػ ض. وفػػجو 
أو الماػػػػجقبؿ لمشػػػػاهنة صػػػػفحات الجػػػػا يم والجعامػػػػؿ مػػػػع   عبػػػػ  الماضػػػػ  اففج اضػػػػ

ف ضػػج ا، وفػػو ب  فشػػ ت مقالػػة هامػػة   أشػػ اص شػػفلوا جػػا يم البشػػ ية أو اػػاهموا فػػ
ف مػػػف فبػػػا  ف ياػػػجطيعوف أف ياػػػاعن فبػػػا  الاػػػ  عػػػف فيػػػؼ يمفػػػف للواقػػػع اففج اضػػػ

الاػػف  أو حضػػو  ادحػػناث العاجليػػة، واعل ػػـ قػػان يف علػػ  ال ػػ وب مػػف عػػجلج ـ إلػػ  
جولػػن الصػػو  وادصػػوات،   )الجففولوايػػا الجػػ  ن اػػم فبيػػ ة مػػف  ػػ ؿ الواقػػع اففج اضػػ

هو حقيقػيو، وأيضػًا   مما ياعؿ الماج نميف يشع وف فما لو فاف العالـ افصطفاع
عػ ج الجهػايم  لفبػا  الاػف،   فػ  ج نـ جففولوايػا الواقػع اففج اضػهذا الحقؿ ااػ  ف

 الجهايم .  جحاف الذاف ة لنى م ض  وأابجت فاعليج ا بشفؿ فبي  ف

 :  عل  صفاعة احع ف والصحافة ما يل  بالفابة لجواي  جففولوايا الواقع اففج اض

عػػ ف المفجلػػي، ومػػا اػػوؼ يابػػت أفػػم أفضػػؿ واػػيلة جػػـ ا ج اع ػػا لإ  الواقػػع اففج اضػػ
اػػياعؿ ذلػػؾ يجحقػػؽ بشػػفؿ فػػاجؽ الاػػ عة هػػو أف جفػػاليؼ جلػػؾ العمليػػة اػػوؼ يجحمػػؿ 

احعػ ف عػف   الاجء ادفب  مف ا المصافع وش فات البيع بالجاججة، الػذيف ي غبػوف فػ
الوقػػت الػػ اهف جقػػـو الشػػ فات الجاا يػػة بػػنفع مبػػال  فبيػػ ة فظيػػ  ااػػججاا    اػػلع ـ فػػ

ف 6ض جلػػؾ الشػػ فات جاػػع  لج فػػيض جلػػؾ المصػػػا يؼ عمواقػػع لعػػ ض اػػلع ا وبعػػ
لشػ اء مػا ي ينوفػم  ج اػؿ بالب يػن للماػج لفيف مباشػ ة  ط يػؽ ااػج ناـ الفجالواػات الجػ

مف ػػا، غيػػ  أف عمليػػة الشػػ اء بوااػػطة الفجػػالوج ف يمفػػف مقا فج ػػا بمجعػػة الشػػ اء عػػف 
ى ياعؿ باحمفاف جصػميـ فاػ ة مفػ  ة للم فػج الجاػا  ى ط يؽ الواقع اففج اضي، الذ

  .يجاوؿ نا ل ا المشج وف وفوف ـ نا ؿ المحؿ ادصلي
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 :اس  ام ى اسم  ج است م ه

 :اس  ام   لع - ت

  الفيفػػ الجحليػؿ علػ  جعجمػن  الجػػ الفيفيػة، الجحليليػة الن ااػات إلػػ  الن ااػة هػذط  جفجمػ
 ,"Immersive Journalism الغػام ة الصػحافةا مااؿ حوؿ أا يت  الج للن ااات

 .الموضوع هذا حوؿ أاي ت  الج العلمية والمقافت للن ااات  فيف جحليؿ   ؿ مف

  :اس  ام  م  ج -ص

 qualitative  الاػاف الماػجوى مػف  الفيفػ الجحليػؿ أاػلوب علػ  الن ااػة هػذط جعجمػن
analysis method  secondary قاعػػنة جواػػيع للبػػاحايف يجػػيح  علمػػ فمػػف م 

  الجػػ الفميػػة البحػػوث حالػػة  فػػ جحقيقػػم يصػػعب مػػا وهػػو للجحليػػؿ، ال اضػػعة البيافػػات
 الماػجوى مػف  الفيفػ الجحليػؿ ويجفػ ن .primary data ادوليػة البيافػات علػ  جعجمػن
  العلمػ للجػ افـ knowledge additional فوعيػة مع فيػة إضػافة يقػنـ بفوفػم  الاػاف

 الػػػ ؤى م جلػػػؼ م ااعػػػة علػػػ  قاجمػػػة مجفاملػػػة  ؤيػػػة مػػػف عليػػػمى يفطػػػو  لمػػػا والبحاػػػي،
 واج ػػذت.   البحاػػ الماػػاؿ  فػػ  العلمػػ الجػػ اث طيػػات ضػػمف الػػوا نة البحايػػة والجيػػا ات
 والمعلومػػػات البيافػػػات امػػػع  فػػػ أاااػػػًيا وأاػػػلوًبا أناةً ا المضػػػموف جحليػػػؿا مػػػف الباحاػػػة
 مع ػا يمفػف حالػة إلػ  للوصػوؿ جحليل ػا أو جبويبػم أو جصػفيفم ب ػنؼ بالبحػث المجعلقة
 مػػف المحجػػوى أو المضػموف جحليػػؿ ويػجـ. البحايػػة للمشػفلة نقيػػؽ وجفاػي  وصػػؼ جقػنيـ
 الم جبطػػػػة الواػػػػاجؽ مػػػػف عػػػػنن با جيػػػػا  الباحاػػػػة  جفجفػػػػ حيػػػػث مباشػػػػ ، اجصػػػػاؿ غيػػػػ 

 بالوصػػؼ وذلػػؾ الباحاػػة، عف ػػا جبحػػث  الجػػ المعلومػػاتى جحػػو   الجػػ بحا ػػا بموضػػوع
 . 7لوايلة افجِّصاؿللمحجوى الظاه    المفظـ والفم  الموضوع
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 :مجتمف اس  ام  لأ    اس  ام  -ج

فؿ البحوث والن ااات ادافبيػة المجصػلة بماػاؿ االصػحافة   يجماؿ ماجمع الن ااة ف
، فظػ ًا لعػنـ واػون ن ااػات ع بيػة حػوؿ هػذا " Immersive Journalism الغػام ة
 .المااؿ

اا جيػػ ت عيفػػة الن ااػػة بواػػلوب هػػذط الن ااػػة إلػػ  العيفػػات العمنيػػة، ومػػف اػػـ   جفجمػػ 
  بوصػػف ا العيفػػة ادفاػػ  ااػػج نامًا فػػ Availability Sampling العيفػػة المجاحػػة

  ن ااػة وبحاػًا فػػ  35بحػوث الجحليػؿ مػف الماػجوى الاػافي، وشػملت العيفػة احاماليػة
 .محنن  مااؿ الصحافة الغام ة ولـ ج جبط الن ااة ب طا  جمف

 : ئحا استةد ه - 

جصػػفؼ ب ػػا الباحاػػة الوحػػنات الم جلفػػة للمضػػموف بشػػفؿ   ا ادمػػافف الجػػالمقصػػون ب ػػ
واضػػح ومحػػنن، جم يػػنًا لجحليل ػػا، وب ػػنؼ الجوصػػؿ إلػػ  فجػػاجم علميػػة نقيقػػة ذات نفلػػة 

فػػػؿ   واضػػػحة ، وجفقاػػػـ فجػػػات جحليػػػؿ الن ااػػػات الاػػػابقة وجوظيػػػؼ فػػػؿ الن ااػػػات فػػػ
 :فما يلي 8عفص  مف عفاص  الن ااة

 –الفشػػوة   " Immersive Journalism )االصػػحافة الغػػام ةجوصػيؿ لمف ػػـو  -
 .أبعانها أفواع ا وجطبيقاج ا –المف ـو  –ادهمية

 Immersive ماػػاؿ االصػػحافة الغػػام ة  فػػ  لمحػػة عامػػة عػػف احفجػػاج البحاػػ -
Journalism"  ااػػػج نمت فػػػ  وأهػػػـ مػػػا أايػػػ  حولػػػم، والمػػػف م وادنوات الجػػػ  

 .ال اص ب ذا المااؿ  ج البحان ااجم وجعقيب عاـ عل  احفجا
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مصػػ ، وجقػػنيـ  ؤيػػة ماػػجقبلية لجػػن ي    فػػ  جقػػنيـ  ؤيػػة ماػػجقبلية للعمػػؿ الصػػحف -
الاامعػػػات المصػػػ ية ،  ؤيػػػة ماػػػجقبلية لجطػػػوي  الماجمعػػػات   مػػػف م الصػػػحافة فػػػ

 .العم افية الانينة بااج ناـ جففولوايا الواقع اففج اضي

  لاألهم   لاسمف له لاست   قحااس شأ  ى اس ةح   اس حم     ام   

 .تلا : اس شأ 

الغمػػ  مواػػون فففػػ ة قبػػؿ ظ ػػو  الجففولوايػػا ال قميػػة بفجػػ ة طويلػػة. إف الجلميحػػات إلػػ  
الفجػػب، والفجابػػة، و وايػػة القصػػص، شػػاجعة اػػًنا لن اػػة أف ػػا أصػػبحت   اففغمػػا  فػػ

 يػال ـ مػع المػوان علػ    أو  يالي، مبفػ  عالـ، واقع  جعبيً ا شاجًعا. يفغم  الق اء ف
ى يقػنم ا المؤلػؼ. يعجمػن الغمػ  علػ   يػاؿ ش صػيف: المؤلػؼ، الػذ  والجواي ات الجػ

العمؿ علػ    يغوص فيم. نوف جعاوف القا ئ، ف يوجى يطلق ا مع قصجم، والقا ئ الذ
  .قين الحياة

شػػػػفؿ ياػػػػجطيع فيػػػػم الفػػػػا    جػػػـ جقػػػػنيـ مف ػػػػـو الصػػػػحافة الغػػػػام ة حفجػػػػاج اد بػػػا  فػػػػ
القصػػػػص   افجاػػػػاب  بػػػػ ات أوؿ شػػػػ ص مػػػػ  بادحػػػػناث أو الوضػػػػع الموصػػػػوؼ فػػػػ

، ماػؿ شاشػات (VR)  ، ااػج ناـ جقفيػات الواقػع اففج اضػ9 اح با يػة. احفاػاج هػذاا
، للاػػػماح للفػػػا  ب ن ػػػاؿ عػػػوالـ افج اضػػػية واػػػيفا يوهات جماػػػؿ (HWDs) العػػػ ض

، حيػث 199313  المف ػـو قبػؿ ذلػؾ بفايػ ، فػقصًصا إ با ية فعلية. ومع ذلؾ، فبنأ 
دغػ اض صػػحافية. فػػافوا يعجقػػنوف   فػاق  إمفافيػػات ااػػج ناـ أا ػجة الواقػػع اففج اضػػ

اػػيمفِّف الصػػحفييف مػػف افقجػػ اب بشػػفؿ فبيػػ  مػػف جحقيػػؽ اأفبػػ    أف الواقػػع اففج اضػػ
حلػػػـ للصػػػحافي، وهػػػو ق ػػػ  الػػػجمف والمفػػػافا مػػػف  ػػػ ؿ  لػػػؽ اإحاػػػا  مػػػف اافػػػب 

مواقع ومفاابات بعينة عف ـ. وفقػؿ الام ػو  مػف العػالـ   وف ـ مواونوف فالحضو  ب
للقصػػػػػص ى هػػػػػو قالػػػػػب الاػػػػػ ن  الواقػػػػػع اففج اضػػػػػ  إلػػػػػ  عػػػػػالـ القصػػػػػة فػػػػػ  الحقيقػػػػػ
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الصحفية. وفافوا يعجقنوف أف العملية الفف ية للمواطفيف، والمواقؼ، والمعجقػنات يمفػف 
إلػػ  عػػالـ القصػػة مػػف  ػػ ؿ   قيقػػأف ججغيػػ  عفػػنما يفػػوف الفػػ ن ايفجقػػؿ مػػف العػػالـ الح

 11.ل فجباط والجصوي  والمشاع   االجوليؼ الجفامل

عل  الػ غـ مػف أف الصػحافة جقػنـ حالًيػا العنيػن مػف الجفاػيقات الجفاعليػة، مػف ال ػ اجط 
الجفاعليػػة إلػػ  ادلعػػاب اح با يػػة المجبايفػػة بػػيف هػػذط االصػػحافة الجفاعليػػة أو الصػػحافة 

الصػػػحافة العميقػػػةا، حيػػػث يمفػػػف لعضػػػو مػػػف الام ػػػو  ذات الماػػػجوى المػػػف فضا وا
مػف الفاحيػة 12قن جػـ جحويلػم إلػ  موقػع القصػة اح با يػة.ا   االشعو  بوف موقعم الفعل

العملية، فاف الف م ادفاػ  شػيوًعا للصػحافة الغػام ة هػو ااػج ناـ واػاجؿ فقػؿ الصػو ة 
 363، ومقػػاطع فيػػنيو بفطػػاؽ Google Cardboard بط يقػػة غيػػ  مفلفػػة، ماػػؿ
موقػػع ال بػ . وفيويػػو ؾ جػػايمج فافػت أوؿ مؤااػػة إ با يػػة   ن اػة لجغمػػ  الام ػو  فػػ

علػ  المشػج فيف في ػا حجػ  يجمففػوا مػف جا بػة مقػاطع Google Cardboard  جػوجع
واحػػنة مػػف أوؿ أفػػ ـ   ، وهػػThe Displaced ن اػػة، ماػػؿ 363فيػػنيو بفطػػاؽ 

صػػػحيفة فيويػػػو ؾ جػػػايمج عػػػف ا اػػػة أطفػػػاؿ   ماػػػاؿ الصػػػحافة الغػػػام ة فػػػ  وااجقيػػة فػػػ
، لػػػنى 13لبفػػػاف، لافػػػوب الاػػػوناف وأوف افيػػػا  فاجػػػيف أابػػػ وا علػػػ  مغػػػان ة مفػػػاجل ـ فػػػ

، لجاػليط الضػوء علػ  The Daily 360صػحيفة فيويػو ؾ جػايمج ا،ف قفػاة إ با يػة، 
 .الغام   إفجاا ا الصحف

 ي، جعػػـ أفػػم مػػف صػػو  الموقػػع اح بػػا  ومػػع ذلػػؾ، باحضػػافة إلػػ  غمػػ  الام ػػو  فػػ
لعضو الام و  قػن جحػوؿ، وأصػبح اػجًءا أاااػًيا مػف   ادفا  أهمية أف االااـ الفعل

القصة اح با ية ففا ا.ا ولجحقيؽ ذلؾ، قػاموا بججبػع نو اف الػ أ  للماػج نـ، اػـ قػاموا 
يشػػػػػبم معجقػػػػػؿ  لػػػػػيم   بجطبيػػػػػؽ هػػػػػذط الجفاوبػػػػػات ففاػػػػػ ا علػػػػػ   أ  أفاجػػػػػا  افج اضػػػػػ

فػف  ؤيجػم مػف مفظػو  الشػ ص ادوؿ ومفظػو  الطػ ؼ الاالػث، يمى غوافجافامو، والذ
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وذلػػػؾ بفضػػػؿ مػػػ نة افج اضػػػية. لقػػػن اج ػػػذوا هػػػذا الػػػف م فاجحضػػػا  إحاػػػا  بملفيػػػػة 
عبػا ة عػف   مجفقػؿا، وهػ ( Biocca , and 14Levy.1995 )حػيف أف  الااػن. فػ

ن وشاشػة افاجيػة ادبعػان محمولػة باليػ  يػجـ ججبع ػا وججبع ػا بشػفؿ  جياػ HWD شاشػة
فافػػت   ولوحػػة جعقػػب، منفوعػػة با ػػاج فمبيػػوج  فاػػلفي، والجػػ  مػػجونة بقلػػـ إلفج وفػػ

  الموقػػع المفػػاف  قػػان ة علػػ  جقػػنيـ معلومػػات مجعػػننة الواػػاجط حػػوؿ حػػنث اػػابؽ فػػ
عػػػاـ   جػػػـ ااػػػج ناـ هػػػذط الجقفيػػػة حعػػػانة إحيػػػاء اػػػو ة الطػػػ ب فػػػ واػػػياؽ هػػػذا الحػػػنث.

مػػػػف  ػػػػ ؿ  امعػػػػة فولومبيػػػػاحػػػػـ  ا  فػػػػ  ففػػػػ  الموقػػػػع للحػػػػنث ادصػػػػل  فػػػػ 1968
 ). )الصو  والجااي ت الصوجية ومقاطع الفينيو

 اسة ح  اسثح   ى اس ةح    

لجطػو  الصػحافة الغػام ة.   الجػال  الحياة الاافيةا حقيقػة بنيلػة، ن لػت العصػ  ال جياػ"
علػػ  الػػ غـ مػػف أف ػػا لياػػت غػػام ة حقػػًا باػػبب مفظػػو  الشػػ ص الاالػػث، فػػ ف مفصػػة 

الماػجفنة إلػ  اػطح المفجػب جػوف  عالًمػا افج اضػًيا للماػج نميف مػف   الواقع اففج اض
إلػ   Second Life أنت .15اميع أفحاء العالـ للجفقؿ والجفاعؿ عب  الصػو  ال مجيػة

، (Alpaville Herald  ظ ػو  اػػ ث صػػحؼ  فػػجت علػػ  أحػػناث العػػالـ اففج اضػػ
Metaverse Messenger ،Second Life Newspaper احضػػافة إلػػو، ب  

 .Second Life ا لت قنهذط الصحؼ اففج اضية 

فف صػة  Second Life ااػج ناـ  ف بيفيػا فػى ففػ  الوقػت جق يبػًا، حققػت ن  وفػ
  وهػػػػػػػػ صػػػػػػػػحافة الحيػػػػػػػػاة الاافيػػػػػػػػة  فافػػػػػػػػت أوؿ أعمال ػػػػػػػػا فػػػػػػػػ ،للصػػػػػػػػحافة الجفاعليػػػػػػػػة

افج اضية لحاناة ااف  ليم غوافجافامو، حيػث يػجـ جمايػؿ الماػج نـ بوااػطة  ااج احة
واا ػت  Gone Gitmo  قفػص فػ  أفاجا  يجـ احجااجط بشفؿ غي  مجوقػع واػافم فػ

جا بػػة االحيػػاة الاافيػػةا أيضػػا الام ػػو  مػػع لقطػػات وااجقيػػة مػػف وجا ة الػػنفاع ادم يفيػػة 
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فػػاب وجاػػا ة وااجفشػػفت  الحيػػاة الاافيػػة فػػاف  فػػ  عمل ػػا الاػػاف للمحجاػػجيف الحقيقيػػيف.
الماػػج نميف ي جػػا وف أوًف اوافػػب حيػػاج ـ  أاػػواؽ الاػػفنات والجاػػا ة مػػف  ػػ ؿ اعػػؿ

فػافوا يعججمػوف جغيي هػا لجعػويض افبعااػاج ـ الف بوفيػة الاػفوية: اػيا اج ـ أو  حلػة   الج
بعػػن ذلػػؾ، اػػيجـ عػػ ض الام ػػو   طػػاج ة عػػاب ة للقػػا ات أو جاػػ يف مفػػاجل ـ لمػػنة عػػاـ.

احفاػػػاف فجػػػاجم حقػػػوؽ   بػػػػافام مجماالػػػة افج اضػػػية للمشػػػ وعات الفعليػػػة، حيػػػث جعطػػػ
والففايػػات الماليػػة والمما اػػات المشػػفوؾ في ػػا لمحػػة عػػف فظػػاـ مػػب ـا. وجبعػػت الصػػو  
  الش صػػية للماػػج نميف اػػحابة ف بػػوف ش صػػية للجوفيػػن علػػ  ماػػؤولياج ـ الف نيػػة فػػ

 مشفلة الجلوث ادفب .

  CG اس ةح   غحم   مف تله ش،ل

جقفيػػػات الواقػػػع  ف بيفيػػػا ااػػػج ناـى ن ت، قػػػان16Second Lifeبعػػػن ماػػػاعي ا مػػػع 
محاولػة لوضػع   فػ CG المحافيػة وعمليػات المحافػاة المقنمػة مػف ف يػؽ  اففج اضػ

فػاف أوؿ عمػؿ بػا ج ل ػا هػو  الفام ادول  مػف أحػناث الحيػاة الحقيقيػة.  الام و  ف
ااػػج نـ فظػػاـ ججبػػع لمضػػاهاة جفػػاوب الػػ أ  لمعجقػػؿ ى الػػذ  Gone Gitmo جفيػػؼ

معجقػػػػؿ  لػػػػيم اوافجافػػػػامو إلػػػػ  ح فػػػػات الػػػػ أ  المانيػػػػة للماػػػػج نـ. فػػػػاف مػػػػف  ػػػػ ؿ 
هامػػًا مػػف الصػػحافة  قػػ  ت أف ملفيػػة الااػن فافػػت اافبػػاً   ااجفشػاؼ هػػذط القطعػػة الجػػ

 الغام ة.

قػنمت   لجػالغػام ة، ا CGهو الاجء القػانـ مػف صػحافة  لو  أفالو   فاف الاوع ف
الاػػابقة، اياػػج نـ فػػؿ  صػػةماػػؿ الق .2312لعػػاـ   م  اػػاف صػػافناف  الاػػيفماج  فػػ

  الاػوع فػ فقصػة CG ليعػ ض بط يقػة غامضػة محافػاة HWD الام و   عضو ف
ى شػػػمؿ  اػػػً  مصػػػاًبا بالاػػػف    لػػػو  أفالػػػو  أعػػػانت المحافػػػاة إفجػػػاج حػػػنث واقعػػػ

  اػة الجوحينيػة ادولػ  فػبفػؾ طعػاـ  ػا ج الففي  غيبوبػة فػ  مصاب بفوبة، واقط فػ
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فػػاف  17غػػام ة مػػؤا ة للغايػػة، بحيػػث CG أغاػػط  فافػػت قطعػػة  لػػو  أفالػػو  فػػ
  .العنين مف المشاهنيف ي  اوف يبفوف

 de la Peña ، فػ ف مشػ وعCGو HWs ااػج ناـ جقفيػات   وااػجم اً ا لفااح ػا فػ
 امشػػػػػ وعً  فػػػػػاف 2314عػػػػػاـ ى المشػػػػػ وع الاػػػػػو   ماػػػػػاؿ الصػػػػػحافة المفافػػػػػة هػػػػػو  فػػػػػ

العػالمي، يقػـو علػ  صػو  فعليػة ى جفليفم أصً  مػف قبػؿ المفجػنى افقجصػان جـ او يا
  علػػػ  اففاػػػا   ػػػ ؿ الحػػػ ب ادهليػػػة فػػػى وصػػػوجية وفيػػػنيو مػػػو وذ مػػػف حػػػنث يفطػػػو 

 فػػجت مقالػػة الصػػحافة الغػػام ة علػػ  محفػػة ادطفػػاؿ الػػذيف يشػػفلوف أفاػػ  مػػف  اػػو يا.
عبػػ  اال ػػط عبػػ   ف بيفيػػاى قػػنمت نا،وفػػة اد يػػ ة،   فػػ فصػػؼ ال اجػػيف الاػػو ييف.

م  اػاف   ، مقالة عف المجظاه يف ضن احا اض، وعف العفؼ المفجلػي، فػ"احفج فت
 .18صافناف  الايفماجي

  فػ غػام ة. CG الصػحافة  ف بيفيػا، بػنأ ن ػ وف جا بػة فػى وبصػ ؼ الفظػ  عػف ن
  The Des Moines Register ، طػو 2314عػاـ   جا بػة مبفػ ة جػـ إفجاا ػا فػ

مػجج الفيػنيو ى ، والػذHarvest of Changeيػنع   (MR) إفجاًاػا واقعًيػا م جلًطػا
صػػاحب الجا بػػة الجفاعليػػة الغػػام ة  اففج اضػػية. CG ن اػػة ومج عػػة 363بجاويػػة 

، 2315عػػػاـ   فػػػ .الاػػػلة مػػػف المقػػػافت المفشػػػو ة لفحػػػص حالػػػة الج اعػػػة ادم يفيػػػة
 CG لػؾ بجطػوي  جا بػةب جصػوي  البيافػات وذ لػو  أفالػو  جػايمج مفاجػب قامػت

 CG طػػو  جا بػػة لجاػمح للام ػػو  بااجفشػػاؼ حفػػ ة افج اضػػية علػػ  اػػطح المػ يم
حػػذاء فاػػل يفػػ  مػػف بلػػن   غػػام ة جاػػم   حلػػة مب ػػ ة، حيػػث يػػجـ وضػػع الماػػج نـ افػػ

ومػػػع ذلػػػؾ  19مػػػؤ  ة شػػػاحفة، للوصػػػوؿ إلػػػ  مػػػ ذ نمػػػفا.  مجقجػػػم الحػػػ ب، ي جبػػػل فػػػ
  فػ MR  ػ ؿ نمػم العنيػن مػف عفاصػ غػام ة مػف  CG امجنت إل  أبعن مف ماػ ن

، AP Digital Productsقطعة غام ة. جمجلؾ وفالػة أاوشػيجن بػ   ا،ف قفػاة أ بػا 
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المقنمػة   CG ججضمف ماموعة مجفوعة مف جاا ب الصحافة الغػام ة بااػج ناـ  والج
ن اة، ماؿ  حلة افج اضػية نا ػؿ الػنماغ فاجفشػاؼ الفظ يػات  363شفؿ فينيو   ف

جػذف  بيػ ؿ  جطػو  مػ ض الجهػايم .  يعجقػن أف ػا جاػ ـ فػ  ؿ الجغيي ات الجالعلمية حو 
 HTC Vive HWD by Deluxe جا بػة صػحافية غػام ة جػـ إفجاا ػا لػػ  هػا بو ه

VRوجػـ جقػنيم ا مػف قبػؿTIME's LIFE VR  جاػمح جا بػة CG   الغػام ة دفػ ان
 1941عػاـ   فػ المفػاال علػ  بيػ ؿ هػا بو   اليابػافى الام و  بجا بة ال اـو الاو 

وناا ط مف مفظو  الم ـج اػيـ ناوففػ ، أحػن أقػنـ المحػا بيف ادمػ يفييف ادحيػاء الػذيف 
. جـ إفشػاء القطعػة مػف ذف يػات ناوففػ  عػف العمػؿ ومػني ة مفجػب الب يػن  ش نوا ال اـو

للحػػػػ ب   قػػػػنم ا المجحػػػػؼ الػػػػوطف  يػػػػو إ  إ  وياػػػػت في ايفيػػػػا وبػػػػالموا ن الجػػػػ  فػػػػ
 بة الفوفغ  .العالمية الاافية ومفج

 لػـ جفػف إمفافػات جقفيػات  جاا ب معملية ا ت افبًا إلػ  افػب مػع الجففيػ  الفظػ ي.
VR وAR دلعػػػاب الفيػػػنيو فصػػػفاعة اقافيػػػة، مغمػػػو ة ى ، باحضػػػافة إلػػػ  الجػػػواي  القػػػو

الوفيػات المجحػنة، الػذيف   مااؿ الصحافة،  اصة ف  بالفابة للمحج فيف والباحايف ف
ط يقػة  وايػة القصػص   ما يمفف أف يغيػ  فػ  أوا   الجاعيفيات بالجففي  ف  بنأوا ف

الواقعيةو. عل  ابيؿ المااؿ، جـ جفظيـ الفنوجيف المججػاليجيف مػف قبػؿ اامعػة ميفياػوجا، 
. وقػػن 2332و 2331  عػػام  مػػف  ػػ ؿ مع ػػن ن ااػػات واػػاجؿ احعػػ ـ الانيػػنة فػػ

االصػػحافة وادلعػػاب الجفاعليػػة والاػػ نا  فػػجت الفػػنوة ادولػػ  بعفػػواف اجشػػغيؿ اد بػػا ا: 
أمػػػػا الط يقػػػػة الاافيػػػػة، اافاجشػػػػعا  عػػػػف  علػػػػ  ادلعػػػػاب والػػػػب الجقػػػػا ي  اح با يػػػػة.

يمفػػف أف جعفيػػم الجقفيػػات الانيػػنة للصػػحافةا، جفاولػػت فيػػؼ يمفػػف ى اد بػػا : مػػا الػػذ
 363  فػػ  والغػػام ، وفػػذلؾ الفيػػنيو والجصػػوي  الفوجػػوغ اف  جطبيػػؽ الصػػوت الجفػػاعل
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عػػ ض فػػؿ مػػف ـ، بن اػػة أفبػػ  أو أقػػؿ، ماػػا ات ااجفشػػاؼ  اػػة، علػػ  الصػػحافة.ن  
 القصص اح با ية وفيفية جيانة الشعو  بااجفشاؼ المفاف.

ججػػوا  ادففػػا  فشػػفؿ مػػف ادشػػفاؿ الغػػام ة مػػف ففػػ ة أف الماػػج نـ يمفػػف أف يجفاعػػؿ 
ام ةا جعبيػ  اغػ مفػاف مػا.  بط يقة أو بو  ى مػع قصػة ويفػوف لنيػم شػعو  بواػونط فػ

بالفاػػبة إلػػ  بعػػض المػػؤلفيف، ا جػػبط هػػذا المف ػػـو  مػػ ف ويمفػػف جفاػػي ط بطػػ ؽ عنيػػنة.
بعػػػػػ ض لقصػػػػػة ياػػػػػمح ب ػػػػػا لماػػػػػج نـ احفج فػػػػػت بالجفاعػػػػػؿ مػػػػػع عفاصػػػػػ  القصػػػػػة أو 

الجق يػػ  مجوافقػػة مػػع   بالفاػػبة للباحػػث مػػافا ياو ، فػػ ف فػػ ص الجعمػػؽ فػػ البيافػػات.
الماػػػج نميف مػػػف  ػػػ ؿ قصػػػة  اػػػيفوف الصػػػحفيوف قػػػان يف علػػػ  ااػػػجن اج" القصػػػة.

وفمػػا  ."غػػام ة مجعػػننة الواػػاجط، مػػع  يػػا ات لجعميق ػػا وجواػػيع ا بطػػ ؽ غيػػ  ماػػبوقة
فػػ ى، فػػ ف إمفافيػػة االقيػػاـ بشػػيء مػػاا مػػع القصػػة، ماػػؿ اعػػؿ ال وايػػة جفاعليػػة، يمفػػف 

 ذلؾ الوقت فما ؿ ل فغما .   ؤيج ا حج  ف

أجالػػػت الحػػػنون   جقفيػػػات الجػػػوقػػػت مبفػػػ  أف جطػػػوي  ال  مؤلفػػػوف ن ػػػ وف فػػػ أن ؾ وقػػػن
 هو ادفا   صوبة للصحافة الغام ة.  الطبيعية بشفؿ حا

 ثح  ح : مف له اس ةح   اس حم  :

مصػػػطلح ياػػج نـ لوصػػػؼ القصػػص المفجاػػػة  قمًيػػا المصػػػممة لاعػػؿ الشػػػ ص، هػػو 
يعي  جا بم جفاعلية مع ادحػناث اح با يػة. وهػو ياػج نـ لوصػؼ شػفؿ مػف أشػفاؿ 

جاػػع  إلػػ  افاػػجفانة مػػف الجحاػػيفات   الصػػحافة الفاشػػجة مػػف الجقػػا ي  اح با يػػة، الجػػ
، وجوصػػػؼ الصػػػحافة (VR)  البيجػػػات اففج اضػػػية والواقػػػع اففج اضػػػ  الجففولوايػػػة فػػػ

  الغػػام ة بوف ػػا جطػػو  لمما اػػات القصػػص اح با يػػة الماػػجم ة مفػػذ فجػػ ط طويلػػة، الجػػ
 .23جحاوؿ الحصوؿ عل  )صلم بيف الام و  والقصة اح با يةو
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  الصحافة الغام ة، ب جت فاجاػاط ياػمح للشػ ص بااػج ناـ فظػا ات الواقػع اففج اضػ
وغي هػػا مػػف ادا ػػجة الجففولوايػػة، يمفػػف للماػػج نميف الجحػػ ؾ حػػوؿ الم احػػؿ وال بػػ ة 

الحػػافت اففج اضػػية. وال ػػنؼ مػػف ذلػػؾ هػػو الػػب الماػػج نـ إلػػ  مفػػاف الحػػانث،   فػػ
هو الواقع الانيػن فاػج ناـ هػذط   بحيث يصبح شاهًنا عل  الحقاجؽ. الواقع اففج اض

جعػ ؼ و لػني ا بالفعػؿ العنيػن مػف ادمالػة،   الجػماػاؿ الصػحافة، و   الجقفية المجاننة فػ
يمفػػف للفػػا  الحصػػوؿ علػػ  ى الشػػفؿ الػػذ  الصػػحافة الغػػام ة: بوف ػػا إفجػػاج اد بػػا  فػػ

اد بػا  القصصػية،    ب ات الشػ ص ادوؿ مػف ادحػناث أو الحػافت الموصػوفة فػ
فا يو الواقػػع إن الػػم جق يبػػًا للاػػي  والففػػ ة اداااػػية مػػف ذلػػؾ هػػو الاػػماح للمشػػج ؾ فػػ

يماؿ القصة اح با ية. والحصػوؿ علػ  الشػعو  بواػونط مػف  ػ ؿ فظػاـ غػام  ى الذ
و بمػػػػا المشػػػػاع   يجػػػػيح للمشػػػػج ؾ الوصػػػػوؿ إلػػػػ  مشػػػػاهن غيػػػػ  ماػػػػبوقة، وادصػػػػوات،

 جصاحب اد با .   الجو ، والعواطؼ 

مااؿ الصحافة، فاف الغم  ياف ـ جقلينًيا عل  أفم أالوب بحث قػاجـ علػ  ف ضػية   ف
  مع فػػة هػػذا الواقػػع بعمػػؽ. فػػى أفػػم مػػف أاػػؿ مع فػػة الواقػػع للام ػػو ، ومػػف الضػػ و  

العالـ ال قمي، وي جبط معف  اففغما  أيًضا بوشػفاؿ اذابػة مػف القصػص اح با يػة. 
 ينيو ااجقالة مف ـو الغم .وجواي  لعبة الف AR ،VRظ و  جقفيات ماؿ 

جع يػػػؼ الباحاػػػة لمصػػػطلح الصػػػحافة الغػػػام ة: هػػػو شػػػفؿ مػػػف أشػػػفاؿ الصػػػحافة يمػػػفح 
القصػة الصػحفية فوفػم اػجء   قلػب ادحػناث واففغمػا  فػ  المشاهن جا بة الواػون فػ

مف الحنث، ويجـ ذلؾ بافاػجعافة بمػجيم مػف جقفيػات ادلعػاب ا ايػة ادبعػان، وجقفيػات 
 ومحافاة الواقع.  لـ اففج اضجمجج بيف العا
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 ه ا اس ةح   اس حم  :

جاػػع  الصػػحافة الغػػام ة إلػػ  جيػػانة الجعػػاطؼ اجاػػاط الموضػػوعات والقضػػايا مػػف  ػػ ؿ 
الجقفيػػػات الغػػػام ة اػػػونة حاػػػػية   جعطػػػ  الوقػػػت الحػػػال  جا بػػػة الشػػػ ص ادوؿ، وفػػػ

اػػ ن والقػػن ة لماػػافت افاػػجعا ة ادنبيػػة: اححاػػا  بالشػػعو  بفقػػؿ الػػفف  إلػػ  عػػالـ ال
جفػوف نا ػؿ الصػو ة، ججحػ ؾ حول ػا، اػماع أصػوات المشػ ن   لف عل  القياـ بنا لم.

ال صػػاجص الجعبي يػػة   فػػؿ لحظػػة هػػ  باػػونة ا ايػػة ادبعػػان، وا جيػػا  مػػا جشػػاهنط فػػ
الغػػػػام  هػػػػو المفػػػػوف   ادفاػػػػ  جطػػػػو ًا حجػػػػ  ا،ف، ومػػػػف هػػػػذا، فػػػػ ف الواقػػػػع اففج اضػػػػ

 ادقص .

 

 اس ةح   اس حم  :ثحسثح : ت لاع 

 21ت لاع اس ةح   اس حم  : ه حس ت  ح  ت لاع مر اس ةح   اس حم   

360 ° Breaking News Videos 

ن اػػة،  363 با يػػة بجاويػػة احهػػو مقػػاطع فيػػنيو  :الفػػوع ادوؿ مػػف الصػػحافة الغػػام ة
فػ ف  ن اة لفقؿ القصص اح با ية العاالػة. 363جاج نـ مقاطع فينيو بفطاؽ   والج

لقصػػػػص اد بػػػػا  العاالػػػػةت فظػػػػً ا للوقػػػػت   ال جياػػػػ  المطلػػػػب الصػػػػحف  الفو يػػػػة هػػػػ
، ومع ذلػؾ، يمفػف الجقػاط CGججطلب الفاي ، حفشاء محافاة جاجفن إل    والموا ن الج

فجاا ػا لجلبيػة المجطلبػات الفو يػة ل  بػػا   363مقػاطع الفيػنيو بفطػاؽ  ن اػة باػػ عة وا 
ى  يػو ن  فػ 2316غطية ادلعاب ادوليمبية لعاـ العاالة. عل  ابيؿ المااؿ، جمت ج

ن اػػة،  363اػػافي و مػػف  ػػ ؿ مفافػػذ أ بػػا  مجعػػننة بااػػج ناـ مقػػاطع فيػػنيو بفطػػاؽ 
 363بااػج ناـ فػامي ا بجاويػة   .NBCو BBC ذلػؾ البػث المباشػ  بوااػطة   بمػا فػ
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فجػاج أاػجاء Samsung Gear 360 ن اػة، ماػؿ  ، ياػجطيع الصػحفيوف الجقػاط وا 
  غام ة بط يقة إ با ية عاالة.صحفية 

Mobile Immersive Public Service 

مػف الصػحافة الغػػام ة، ف ػو ال نمػة العامػػة المجفقلػة للموبيػؿ المجفقػػؿ،   أمػا الفػوع الاػػاف
جاػػػج نـ جقفيػػػات مجفقلػػػة بواػػػعا  معقولػػة لفشػػػ  قصػػػص إ با يػػػة عموميػػػة علػػػ    والجػػ

 با ية لل نمة العامة هو اففجشػا  اد با  اح  ف  فطاؽ وااع، ف ف الج فيج ادااا
هػػذا الشػػ ط   يلغػػ  وبالجػػال جػػؤا  علػػ  ام ػػو  وااػػع.  الوااػػع ل  بػػا  الم مػػة الجػػ

با عة بعض الجففولوايات الغػام ة مػف ااػج نام ا لقطػع ال نمػة العامػة. علػ  اػبيؿ 
  المااؿ، عنن الماج نميف الذيف يمفف ـ جا بة قصػة إ با يػة  نمػة عامػة جفاعليػة فػ

وي اع ذلؾ إلػ  أف جقفيػات الواقػع  عل  فطاؽ الغ فة محنون.  ؿ الواقع اففج اضماا
 Oculus علػ  فطػاؽ الغ فػة انيػنة للماػج لفيف، مػع إصػنا  فػؿ مػف   اففج اضػ

Rift وHTC Vive وPlayStation VR  وججطلػب هػذط الجقفيػات 2316عػاـ   فػ ،
ف   أا جة فمبيوج  مفجبية باهظة الػامف مػجونة ببطاقػات  اػومات عاليػة الاػونة، الجػ

يػجـ ا جػناؤها   الجػ AR وبالماػؿ، فػ ف جقفيػات ياجطيع العنين مػف الماػج لفيف جحمل ػا.
أفاػػػ  فػػػن ة وجاػػػ ؿ ام ػػػوً ا   ، هػػػMicrosoft HoloLens الػػػ أ ، ماػػػؿ   فػػػ

  الجػػ AR وف جقفيػات (VR)  ـ، ف جاعجبػػ  جقفيػات الواقػػع اففج اضػومػػف اػ أصػغ .
 ي جني ا ال أ  مفينة لصحافة ال نمة العامة الغام ة.

ن اػة أفضػؿ  يػا   363للوصوؿ إل  فطاؽ أواع مف الام ػو ، يعػن الفيػنيو بجاويػة 
حػػاؿ  لل نمػػة العامػػة الغػػام ة، ويمفػػف ااػػج  ؾ مقػػاطع الفيػػنيو هػػذط عبػػ  مجصػػفحات 

جعمػػػػؿ علػػػػ  جاػػػػ يؿ عمليػػػػة الوصػػػػوؿ إلػػػػ    الجػػػػ HFCsويػػػػب وال واجػػػػؼ الذفيػػػػة وال
للاػػولاؿ  VR يمفػػف أيًضػػا ااػػج ناـ جقفيػػات ام ػػو  فبيػػ  اػػًنا بعػػنن مػػف الطػػ ؽ.
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للوصػػوؿ إلػ  ام ػػو  وااػػع فاػبًيا، فظػػً ا دف معظػػـ ادشػػ اص   CGالماػجفنة إلػػ  
 Google Cardboard الط فيػة ماػؿ HWD لػني ـ هواجػؼ ذفيػة، فمػا أف أا ػجة

المحمولػػة أيضػػًا لفشػػ  صػػحافة  AR وداػػباب مماالػػة، يمفػػف ااػػج ناـ غيػػ  مفلفػػة.
  ARومػف المايػ  ل هجمػاـ، يمفػف ااػج ناـ ال نمة العامػة الغػام ة علػ  فطػاؽ وااػع.

للامػػاهي    اػػياق ا المفػػاف  المحمولػػة أيًضػػا لجػػوفي  قصػػة إ با يػػة لل نمػػة العامػػة فػػ
   الموقع الحقيقي.يمفف ا الوصوؿ إل  المحلية الج

 Still Living With Waterled  ماػاؿ علػ  قطعػة  نمػة عامػة غػام ة مجفقلػة هػ
Water  فػػ  Flint فػػ صػػحيفة فيويػػو ؾ جػػايمج ن اػػة فشػػ جم 363، مقطػػع فيػػنيو  

الوفيػػػات   ، فػػػFlint ،MI . جظ ػػػ  قصػػػة الصػػػحافة الغػػػام ة فيػػػؼ أف2317يفػػػاي  
يواا ػػوف مشػػافؿ باػػبب أف الميػػاط اػػيجة الج شػػيح، المجحػػنة ادم يفيػػة، مػػا جاؿ الاػػفاف 

فظػػً ا دف القصػػة عبػػا ة عػػف  علػػ  الػػ غـ مػػف أف الماػػؤوليف يقولػػوف إف الميػػاط نمفػػة.
ن اػػػة، يمفػػػف ا جبػػػا ط باػػػ ولة مػػػف  ػػػ ؿ مجصػػػفح ويػػػب لاػػػطح  363فيػػػنيو بفطػػػاؽ 

 غام . HWD أو بااج ناـ فظاـ  المفجب أو جطبيؽ هاجؼ ذف

CG-Based Immersive Investigation 

، CGأمػػػا الفػػػوع الاالػػػث مػػػف الصػػػحافة الغػػػام ة ف ػػػو الجحقيقػػػات الغػػػام ة الماػػػجفنة إلػػػ  
إلػػ  المواقػػع أو ى لجػػوفي  الوصػػوؿ الظػػاه    CGجاػػج نـ محافػػاة جاػػجفن إلػػ    والجػػ

وقػت   وفمػا فػوق  فػ قصة إ با يػة إ با يػة.  يجـ ع ض ا ف  ادحناث ال جياية الج
لجقػػػا ي  الجحقيقيػػػة هػػػو ااػػػجق لية الصػػػحفي، حيػػػث إف ل  اػػػابؽ، فػػػ ف المطلػػػب ال جياػػػ
العنين مف الحافت، قن يفػوف مػف   ف إ فاء المعلومات.  هفاؾ أط اًفا االاة ج غب ف

  الوصػػوؿ إلػػ  المواقػػع أو ادحػػناث الفعليػػة فػػ  الصػػعب أو الماػػجحيؿ علػػ  الصػػحف
ااػج ناـ فيػنيو وبالجالي، فمػف غيػ  المحجمػؿ أف يػجـ  موضوع جحقيقات.  العالـ الواقع
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غيػػ  قػػان    باحضػػافة إلػػ  ذلػػؾ، إذا فػػاف الصػػحف ن اػػة لقصػػة جحقيػػؽ غػػام ة. 363
العػػػالـ الحقيقػػػي، فمػػػف غيػػػ  المحجمػػػؿ أف   علػػػ  الوصػػػوؿ إلػػػ  المواقػػػع وادحػػػناث فػػػ
المحمولػػة  AR لػػف جفػػوف جقفيػػة بالجػػالي، يػػجمفف الام ػػو  العػػاـ مػػف الوصػػوؿ إلي ػػا.

إف محافػاة الواقػع  معظـ أاجاء الجحقيؽ الغام ة.  فالم جنة لل أ  فعالة  AR وجقفيات
الط يقػة   ذات الفطػاؽ الوااػع هػ  VR والمحافيػات  CGالماػجفنة إلػ    اففج اضػ

  يػجـ ع ضػ ا فػ  الوحينة لجوفي  وصوؿ الام ػو  العػاـ إلػ  المواقػع أو ادحػناث الجػ
 جقا ي  الجحقيؽ.

، CGأمػػػا الفػػػوع الاالػػػث مػػػف الصػػػحافة الغػػػام ة ف ػػػو الجحقيقػػػات الغػػػام ة الماػػػجفنة إلػػػ  
إلػػ  المواقػػع أو ى لجػػوفي  الوصػػوؿ الظػػاه    CGجاػػج نـ محافػػاة جاػػجفن إلػػ    والجػػ

وقػت   فمػا فػوق  فػ قصػة إ با يػة إ با يػة،  يػجـ ع ضػ ا فػ  ادحناث ال جياية الجػ
قيقيػػػة هػػػو ااػػػجق لية الصػػػحفي، حيػػػث أف للجقػػػا ي  الجح  اػػػابؽ، فػػػ ف المطلػػػب ال جياػػػ
قػن يفػوف  3العنيػن مػف الحػافت  فػ إ فػاء المعلومػات.   هفاؾ أط اًفػا االاػة ج غػب فػ

الوصػػوؿ إلػػ  المواقػػع أو ادحػػناث الفعليػػة   مػػف الصػػعب أو الماػػجحيؿ علػػ  الصػػحف
وبالجػػالي، فمػف غيػ  المحجمػؿ أف يػجـ ااػػج ناـ  موضػوع جحقيقػات.   العػالـ الػواقع  فػ
غيػ    باحضػافة إلػ  ذلػؾ، إذا فػاف الصػحف ن اة لقصة جحقيؽ غػام ة.  363نيو في

العالـ الحقيقػي، فمػف غيػ  المحجمػؿ أف   قان  عل  الوصوؿ إل  المواقع وادحناث ف
المحمولػػة  AR لػػف جفػوف جقفيػة بالجػالي، يػجمفف الام ػو  العػاـ مػػف الوصػوؿ إلي ػا. 

أاػػجاء الجحقيػػؽ الغػػام ة.  أف محافػػاة معظػػـ   الم جػػنة للػػ أ  فعالػػة فػػ AR وجقفيػػات
  ذات الفطػػاؽ الوااػػع هػػ VR والمحافيػػات  CGالماػػجفنة إلػػ    الواقػػع اففج اضػػ

يػػػجـ   الط يقػػػة الوحيػػػنة لجػػػوفي  وصػػػوؿ الام ػػػو  العػػػاـ إلػػػ  المواقػػػع أو ادحػػػناث الجػػػ
 جقا ي  الجحقيؽ.   ع ض ا ف



  

ــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

353 
 

 
 

 

ا ة عػػف جحقيقػػات عبػػ de la Peñaلقػػن فػػاف العنيػػن مػػف أعمػػاؿ الصػػحافة الغػػام ة 
 de la Peña جقـو ب عػانة إفجػاج أحػناث واقعيػة، ااػج نمت  CGغام ة جاجفن إل  

صوً ا فعليػة وصػوجية ومقػاطع فيػنيو مػو وذة مػف ادحػناث حعػانة إفجاا ػا مػف  ػ ؿ 
   CG. محافاة 

Immersive Explanatory Reports 

يمفػػف أف   الفػػوع ال ابػػع مػػف الصػػحافة الغػػام ة هػػو الجقػػا ي  الغػػام ة الجوضػػيحية، والجػػ
فػػػػوع مػػػػف الجففولوايػػػػا الغػػػػام ة لفقػػػػؿ المػػػػوان المعقػػػػنة مػػػػف  ػػػػ ؿ الجقػػػػا ي  ى جاػػػػج نـ أ

للجقػػػا ي  الجوضػػػيحية هػػػو احفصػػػاؼ مػػػف  ػػػ ؿ   الجوضػػػيحية، فػػػ ف المطلػػػب ال جياػػػ
قػن ف جػجاؿ أهميػة ال نمػة الذاجيػة وال نمػة   جوفي  معلومػات شػاملة واػياقية وجفااػبية.

العامة وافاجق لية م مة، لفف العنين مف القصص الجوضػيحية جاج شػن بالحااػة إلػ  
  أناة صػػحفية مجاحػػةا، فمػػا و ن فػػػى جقػػنيـ المعلومػػات المعقػػنة بوضػػوح ابااػػػج ناـ أ

الغػام ة أًيػػا  ومػف اػـ، ياػػب أف جاػج نـ الجقػا ي  الجفاػي ية موقػع بػوليجج  احلفج وفػي. 
 جفقؿ معلومات القصة بشفؿ أفضؿ.   مف الجقفيات الغام ة الشاجعة الج

فيػػؼ جصػػبح القمامػػة ببالػػذهب  هػػو  ن اػػة لجق يػػ  غػػام  جوضػػيح 363ماػػاؿ فيػػنيو 
.  جظ ػػ  قصػػص 2317يوفيػػو   فػػ صػػحيفة فيويػػو ؾ جػػايمج فشػػ ج ا  الجػػ '' اداػػون

ففايػػات الطعػػاـ لجحويػػؿ الففايػػات الصػػحافة الغػػام ة فيػػؼ جقػػـو منيفػػة فيويػػو ؾ بامػػع 
 VR ماػاؿ العضوية مف مقالب القمامة، وبنًف مف ذلػؾ  لػؽ الاػمان ومػوا ن الغػاج. 

مػػػ ض الجهػػػايم :  غػػػام ة هػػػو  مػػػف جق يػػػ  جوضػػػيح  CGالمحمػػػوؿ الماػػػجفنة إلػػػ  
جشػ ح أحػػنث   ، والجػػAP Digital Products ااجفشػاؼ الػنماغ فشػػ ت مػف قبػػؿ

مػػػػ ض   يعجقػػػػن أف ػػػػا جاػػػػ ـ فػػػػ  الػػػػنماغ الجػػػػ  يػػػػ ات فػػػػالفظ يػػػػات العلميػػػػة عػػػػف الجغ
  الغػػػامض هػػػو الفػػػيلـ الواػػػاجق  مػػػف ادمالػػػة علػػػ  هػػػذا الجق يػػػ  الجوضػػػيح الجهػػػايم . 
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مػػػف  ػػػ ؿ  1968يشػػػ ح أحػػػناث اػػػو ة طػػػ ب اامعػػػة فولومبيػػػا عػػػاـ ى الغػػػام  الػػػذ
  الصو  والجااي ت الصوجية ومقاطع الفينيو. 

 

)  Immersiveاس دحم   اس ددةح  " مجددحهرى  ددى اس ةثدد اإل تددحج أددر أحمدد  سمةد 
Journalism": 

 اسم حهج لاأل لاا اسم  ج   سد  امحا اسمح ق : .1
فػوعيف مػف   ن ااػة  ػاص بالصػحافة الغػام ة ، فوفقاػمت الن ااػات إلػ35 جػـ جحليػؿ 
 الن ااات :

القصػػص الصػػحفية  الفػػوع ادوؿ : الن ااػػات الوصػػفية الجحليليػػة .فػػاف هػػنف ا هوجحليػػؿ
 ة، ون ااػػػات وصػػػفية وجوصػػػيلي وجقفػػػ  جحليػػػؿ ففػػػ  المصػػػو ة بجقفيػػػة الواقػػػع اففج اضػػػ

ون ااػػػػػات جحػػػػػاوؿ عمػػػػػؿ نليػػػػػؿ للعمػػػػػؿ  ،للمف ػػػػػـو وجػػػػػا يم وفشػػػػػوة الصػػػػػحافة الغػػػػػام ة
  ، وجقاػػيـ الصػػحافة الغمػػ ة حفػػواع ، و ػػ وج بمفػػاهيـ انيػػنة للعمػػؿ الصػػحف الصػػحف

 مف   ؿ الصحافة الغام ة.
أهجمػػت بقيػػا  جػػواي  الجعػػ ض للقصػػص   : الن ااػػات الجا يبيػػة . والجػػ  وع الاػػافالفػػ

 علي ا  .  وافففعال  جواي ها الوانافى الصحفية ب ذط الجقفية ومن
ن ااػة الصػحافة الغػام ة، واميػع   فؿ الن ااات ااج نمت أنوات جففولواية انينة ف

الن ااات طػو ت فمػاذج انيػنة، اػواء للقيػا  أو الجحليػؿ لعمليػات احفجػاج الصػحفي، 
وااػػػػجحنات بعػػػػض الن ااػػػػات فمػػػػاذج ونلػػػػيً  لمما اػػػػة الصػػػػحفييف ل وايػػػػة القصػػػػص 

، واهجمػت بعمػؿ ااػجبيافات لامػع البيافػات وجحليل ػا علػ  VR ،360الصحفية بجقفيػة 
وجوظيفػػػػػم بالشػػػػػفؿ ى لفوعيػػػػػة، اهجمػػػػػت الن ااػػػػػات بػػػػػالمف م الاػػػػػ نط يقػػػػػة البحػػػػػوث ا

 البحوث العلمية. ى يااعن عل  جطوي  ماجو ى احياابي، الذ
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  حض  تحئج اس  امحا اس،ح    حس ةح   اس حم   .
اػػػػعت لعمػػػػؿ   الجمػػػػ  22 ( 2116ع Janine Zachariaع Geri Migieliczن ااػػػػة )

طالبػػػا  12أاػػػابيع، قػػػيـ  13ة لمػػػنة يػػػجا يبف  ػػػ ؿ عمػػػؿ نو ة مػػػ  جا بػػػة واقػػػع افج اضػػػ
فشػػػ ج ا صػػػحيفة فيويػػػو ؾ   اامعيػػا و  ياػػػًا ماموعػػػم مػػػف جاػػػا ب الواقػػػع اففج اضػػػية الجػػػ

وغيػػػ هـ.  وفػػػاف المقا فػػػة مػػػف  ػػػ ؿ  ABC  بػػػا أجػػػايمج، ووؿ اػػػج يت او فػػػاؿ، و 
 اع ًا ماؿ فظا ات  مف ادقؿ جفلفة إل  ادعل م جلفة  ااج نام ـ فظا ات واقع افج اض

(Google Cardboard، HTC Vive، Samsung Gear،VR and Oculus Rift) 
ى الظػػاه    نا ػػؿ م جبػػ  اػػجاففو ن للجفاعػػؿ احفاػػاف  وفافػػت جا بػػم الواقػػع اففج اضػػ

م ػيـ ال اجػػيف، وااجفشػػاؼ فوفػػب   علػ  بعػػض القصػػص الصػحفية ماػػؿ )الحيػػاة فػػ
 اح ومع البياوف عل  الا وؿ الفبيػ ة، يجػ  لمشبعين، وجفقيم لن وؿ افاح احيبوف، وا

لػني ا القػن ة علػ   VRابجت فجاجم الن ااػة أف صػحافة أفوؽ م فج الجاا ة العالميو، و 
صػػػػعب علػػػػ    جعجيػػػػج القصػػػػص مػػػػف  ػػػػ ؿ جقػػػػنيـ ال بػػػػ ات والبيجػػػػات الم جلفػػػػة الجػػػػ

ف قػػن ج ا علػػ  الجػػواي  فػػ  مػػف جػػواي  ىالام ػػو  أقػػو   الام ػػو  الوصػػوؿ لمعظم ػػا، وا 
القصػػص الصػػحفية اد ػػ ى الجقلينيػػة، جعجقػػن الن ااػػة أف غالبيػػم القصػػص اففج اضػػية 

 شفاًف أ  ى مف الجطو . أاجو ذ 
 

ن ااة جا يبيػة علػ  طػ ب فليػة فافت  23 (2017 عKris Hodgson  ام  رامح 
فػ ن لمػنة أو 7-2عيفة عشواجية مف ا ث ماموعػات فػؿ ماموعػة مػف)  عللياب يفم 

 363 ػػ ؿ جصػػميـ فمػػاذج لبػػ امم لفػػوا ث وهميػػة بجصػػوي  بجاويػػة شػػ   مػػف أ ة بعػػأ
عػػػػنان الطػػػػ ب لحػػػػافت الطػػػػوا   مػػػػف   والجعامػػػػؿ مع ػػػػا، وال ػػػػنؼ اداااػػػػ ئن اػػػػة وا 

وجحنيػػن أفضػػؿ الااػػبؿ حياػػان القصػػة ب ػػذا  363ػالمشػػ وع هػػو ن ااػػة أاػػ  صػػحافة الػػ
فعػاؿ إياابيػة فشاء ماؿ هذط القصص، واػاءت  نون ادإالشفؿ والفجاجم المج جبة عل  
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الجعامػػؿ مػػع هػػذط   اػػنًا فػػ ااػػجيعاب فػػاف فبيػػ ً ، وافااػػلبيً  ا%  نً  27% و61بفاػػبة 
 ;Sirkkunen, E; Väätäjä, H; Uskali, Tالفػػوا ث وواػػن ن ااػػة ) 

Rezaei, P  صػػحيفة   مػػف  ػػ ؿ جحليػػؿ اميػػع القصػػص الواقعػػة فػػ 24( 2116ع
  2016وفافػػػت معظم ػػػا  2316فشػػػ ت قبػػػؿ مفجصػػػؼ اػػػبجمب   فيويػػػو ؾ جػػػايمج الجػػػ

جماػؿ   ويمفف جع يؼ معظـ القصص بوف ا أف ـ وااجقية مصػغ ط عاليػم الاػونة.  وهػ
، والطبيعػػة ةافبيػػ: الفػػف والاقافػػة، والج فيػػم، الجقػػا ي  ادىمػػف محجػػو  ةعػػنط فجػػات م جلفػػ

، وال ياضػػػة. باح وأيضػػػا  ،إلػػػ  ذلػػػؾ،  ماػػػم قصػػػص افج اضػػػية أ ػػػ ى ةضػػػافوالعلػػػـو
وب ػذط الط يقػة، فػاف الجيػا   ل فػ ـ.  صػفناف  م  اػاف مف فينيو ةماموعم مف ا ا

لمفجاػػػات الصػػػحفية، ادفػػػ ـ الوااجقيػػػة لفيويػػػو ؾ لياػػػت فقػػػط   فػػػ  الػػػواقع  اففج اضػػػ
اففج اضػية  اميػع هػذط القصػص ةو،ال احلة والحم والقجػاؿ مػف أاػؿ الفلواػ) الصغي ة 

عػانط مػا   اففج اضػ الواقػع  فػ موضػوع  فػ ةشعبيادافبية  الا ث جماؿ فجة الجقا ي 
ا جاػاط قوًيػأظ ػ ت جعاطًفػا فيػنيو ال ةع ضػت أشػ ط وعفػنماجمػات عػف اد ايفوف جعبيػ ً 

 هذط اد با . 
أف   ف في ػا وي غبػوف فػيحوااج بيف ـ وبيف القصػة المشػا فى وان أج شا فوف أفم في

 جفوف اد با  ب ذا الشفؿ. 
مف ػـو   بحاػت هػذط الن ااػة فػو  ع25( 2116ع  Gary M.  Hardee  امد  رأمػا 

لصػحافة ل  الصػحف الاػ ن ، وفػوعمف إمفافاج ا وحػنونها ف ً  تالصحافة غام ط وفاقش
للصػػحافة ماػػافت فظ يػػة  ةوجفػػاق  احطػػا  الانيػػن للجصػػميـ الاػػ ني، وأ بعػػ ةغػػام  ال

 ، والا ن، واحن اؾ وأ  قيات الصحافة. VR واون  هالغام ة و 
ج فػج هػذط الن ااػة علػ  ع 26( 2117ع  Sara Pérez Seijoرفمػا هػنفت ن ااػة 

جطبيػؽ جقفيػات الواقػع  فيفيػم حػوؿ الفظ يػة مػف الجحػؽؽ ج فج هػذط الن ااػة علػ  الجحق
المج جبػة المجفػ ج وا،اػا   ىماػجو  مػف الامعية البصػ ية يغيػ  صصالق  ف  اففج اض
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جمػػت مػػع الواقػػع اففج اضػػي،   علػػ  ذلػػؾ، وجحليػػؿ العنيػػن مػػف القصػػص الصػػحفية الجػػ
اعػػػؿ المعلومػػػات أقػػػ ب إلػػػ  الغػػػام ة إلػػػ  ت الصػػػحافة اهػػػاا للن ااػػػة، جشػػػي  اجاووفًقػػػ

 وأفا  جواي ًا فيم. المجف ج

 Romana John, Marko Potrebica2117)27,ع MatoBrautovićرأمػا ن ااػة 
 363الصػػػػحافة علػػػػ  أاػػػػا    فػػػػ ة غػػػػام  ال الصػػػػحافة مف ػػػػـو  فػػػػ ن ااػػػػةوجبحػػػػث هػػػػذط ال

 الفينيو، والمفوفات ال جياية لمجطلبات جا بة صحافية غام ة. ىمحجو و 
 بػػػػػا  الفيػػػػػنيو. أ363جفييف ػػػػػا ؿ ى لمع فػػػػػة مػػػػػنااػػػػػجبياف  بااػػػػػج ناـ البحػػػػػث ىاػػػػػ  أو 

مف البحث أف المشا فيف شػ نت اافػيف  ةوليوأظ  ت الفجاجم ال جياية ل ذط الم حلة اد
مفوفات  جيايم لماموع الغم ، ولفف المؤلفيف ولفت اففجبػاط إلػ  حقيقػة أف  ةمف ا ا
اػػا ة  بػػا اد مػػع الشػػ ص شػػ اؾح ةايػػن ةهػػو واػػيل VR ىالمحجػػو  مػػع  الجعػػاطؼ وا 

 .  القصص الصحفية الغام ة

بحػث  .28( Valentina Nisi2117,ع Ian Oakleyع NunoNunesن ااػة )
 الجااػع علػػ  القصػص ال قميػة الجفاعليػػة.  أا يػت الجفاعليػػة  الػنول المػػؤجم   مقػنـ فػ

  فػ اد يػ ةللجطػو ات   العملالمعمؿ   ف يجيو-ماني ا مع ن الجففولوايات )ماني ا  ف
جطبيقػػات  وجطبيق ػػا علػػ  الصػػحافة والجفاعليػػة و احعػػ ـ وايػػة القصػػص عبػػ  واػػاجؿ 

جطبيػؽ ن ػ  مػف ويجميػج ى أج افامينيا الصحافة، فضػ  عػف   عل ةااجقيالقصص الو 
العػوالـ  ياليػم وغيػ   ياليػم ،  مػع نعػـ الجقفيػات   فػالميػنيا  عب  الواػاجط  صالقص

 جفعػػؿ أف  علػػ )فعليػػاو جفجػػ ض الجقػػا ي  أف الماػػج نـ ياػػب أف يفػػوف قػػان اً و ال قميػػة، 
 جيػػػا  الط يػػػؽ وا بػػػم  اصػػػةشػػػفؿ قصػػػم يأف الام ػػػو  يمفػػػف أف   شػػػيجا، ممػػػا يعفػػػ

 لجا بة القصة ، ومشاهنة الفينيو و ؤية الصو ة

لصػحافة للف جصبح بيجات طبيعيػم  ARأو  VRأف  العنين مف الن اااتوقن أظ  ت 
بيف عشيم وضحي ا.  ومػع ذلػؾ، فػاف العنيػن مػف  بػ اء الصػفاعة يعجقػنوف أف الوقػت 
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اػيفوفوف أفاػ  طلبػًا  فو ق يبػا، والماػج لف  اجفج   افأحقيقية و  ففط قمقن حاف ا،ف 
 ل ذا افجااط. 

 ال اصػػة مػػف البحػػوث  أف هفػػاؾ القليػػؿ فاػػبياً  الن ااػػاتوقػػن أظ ػػ ت هػػذط 
 وأفاػػ  مف ايػػم،  وجا بػػة الماػػج نـ فػػ  الواقػػع اففج اضػػ  فػػ  الصػػحافة احفجػػاجب
ادفػػػواع مػػػف  والن ااػػػات الجا يبيػػػة ااجفشػػػاؼ الفػػػ ص، والعوامػػػؿ الجا يبيػػػة،  فػػػ

جحجػاج إلػ   والمفاهيـ ادففا  مف المجين البحوث الماجقبلية ولمع فة  ف المطلوبة
جػػوا  ى مػػن  جاػػ ـ فػػ  أا يػػت مػػع فمػػاذج لف ػػـ العوامػػؿ الجػػالجاػػا ب  ااجفشػػاؼ
مفافيػػاتى ومػػن الماػػج نـ ول فج ػػاء هػػذا الفػػوع الانيػػن مػػف الصػػحافة الغػػام ة ،  وا 
 .Ryan P,2017)عGary M. Hardeeرت ن ااػة افاجفشػاؼ أواػج  مػف هػذا

McMahan  29  ف اػػػا بحايػػػا مجعػػػنن الج صصػػػات يامػػػع بػػػيف نو ات الجفميػػػة
 مػف البحػث. م جلفةبحايم أفا  عمقا القانمة مف ماافت  ةاجلأالا يعة مع  ةولياد
مػػع الماػػج نـ،  جا بػػم ون ااػػة احفجػػاج، وجصػػميـ الفمػػاذج، وا جبػػا  أاػػاليب  لػػؽ  فػػ

  فػػػػ الػػػػبعض. اػػػػب ومػػػػؾ   وجاػػػػجفين بعضػػػػ ا معػػػػاً   جوجػػػػ الم جلفػػػػة أهػػػػناؼ البحػػػػث
 ا،ف حجػ  طجفجقػ  ى عػف الػذ ففػ  انيػن لػؽ جوالجفػ ا  الفمػاذج اػوؼ  واف جبػا  البفاء

   .افبجفا  والجانين  اد با  فوغ ؼ  احع ـ نو و ة افالصح  ف

  اي ات الفقؿ ف جقجص  عل  الفلمات علو، وجةنبيفظ ية ج فج عل  ال وايات اد

 ، ماػؿ الفيػنيواد ػ ى احعػ ـالصفحة، ويمفف جطبيق ا عل  فطاؽ أواع إل  وااجؿ 
اػج ناـ فظ يػة ح 31 ( 2118ع  .Bilandzic, H Busselle, R. Wر ن ااة  ف

حصػػوؿ علػػ  بعػػض الجصػػو ات، وادذواؽ، والمع فػػة عفػػن الماػػجويات لللجواػػع واالفقػػؿ 
افػػػم  ػػ ؿ الفقػػػؿ  الفظ يػػة جفجػػػ ض و.  الصػػو ة فقػػػؿمف ػػػا واػػيلة   جعػػاف  العاليػػة الجػػػ
الح اػة، والطػ ؽ المواقؼ   المشاهنيف اقؿ قن ة عل  الجففي  فف ف ، للصو ة المفاؼ
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أفاػػػ  ع ضػػػم فمجصػػػػاص  أف ػػػػا  المضػػػانة للاػػػنؿ فحػػػو اػػػػ ن المشػػػاهنة، وهػػػذا يعفػػػ
الحيػػاة الحقيقيػػة ومػػف بػػيف   المعجقػػنات والاػػلوفيات فػػ  فػػ ةاااػػياد يةال اػػاجؿ الاػػ ن

بعػػػض   علػػػ  ادقػػػؿ فػػػو ،   علػػػأافجشػػػفت أف ماػػػجويات إلي ػػػا جوصػػػلوا   لجػػػالفجػػػاجم ا
 مواقػػػؼ  فػػػ احياابيػػػة الجغيػػػ اتا ب و ا جبطػػػت جػػػـ ا جبا هػػػا،  ادفػػػواع البصػػػ ية الجػػػ

 أو ادفػ ـ مػف المشػاهنيف  جوا هػا علػ وفيػؼ البحوث، الجقلينية وناو  احع ـ وااجؿ
 الجلفجيوف.

ى له حس   امحا اظ  ا ار اسق ل اس ةف    إمت، اه تك لسلج ح اسلا ف اا ت ا د
 اظ ح  تحح ا اك    ةل اسق ح ح اسمثح  .ى تمحأ  أد

 ,.Oliver, M. B., Dillard, J. P., Bae, Kر لصػت ن ااػة أا اهػا ف
&Tamul, D. J. الاػ نية جعػجج المجيػن مػف  اد بػا  شػفاؿاإلػ  أف  31( 2112ع

جاػػػػاط الاماعػػػػات الموصػػػػومة، وذلػػػػؾ باػػػػبب  احياابيػػػػةمشػػػػاع  الجعػػػػاطؼ والمواقػػػػؼ 
ا جفاع ماجويات الفقؿ مقا فم مع القصص غي  القاجمػة علػ  الاػ ن وفػاف المشػاهنيف 

  المواقػػؼ، حجػػ جعػػاطؼ مػػع أفاػػ  ع ضػػم حظ ػػا  المجيػػن مػػف الشػػفقة واعجمػػان أفاػػ 
انت الماموعػػػة عفػػػنما جحػػػاوؿ افجشػػػاؼ فيػػػؼ يمفػػػف أف بقػػػن  االجصػػػ ؼ بطػػػ ؽ ااػػػجف

جػػػ بط   إلػػػ  الن ااػػػات الجػػػ ةشػػػا  القػػػص، فمػػػف الاػػػني  اح  يفػػػوف الجعػػػاطؼ مفيػػػنا فػػػ
 ,Batson CDرالجعػػاطؼ مػػع جغييػػ  المواقػػؼ جاػػاط ماموعػػات محػػننط فن ااػػة 

Polycarpou MP,Harmon-Jones E, Imhoff HJ, Mitchener 
EC, Bednar LL  ا ايػػة الجاػػا ب حػػوؿ المواقػػؼ  جا يبيػػة ن ااػػة 32(1997ع

ماموعػػم الجيػانة الجعػػاطؼ مػع بعػػض أعضػاء  أفجاػاط الاماعػػات الموصػومة واػػنت 
ال غبػة جاػاط مواقػؼ الماموعػة ففػؿ ، و جحاػيف شػامؿ   إلػى يػؤنوصمت يمفػف   الج
 ةغػام  اللواػاجط اد ػ ى ل هفػاؾ جػوا  فػاف اج ػاذ إاػ اءات )الفيػة الاػلوفيةو وأيضػاً   ف
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الماػػج لؾ نو ا أفاػػ  فشػػاطا  يو ػػذ  الط يقػػة الجػػ  وجقػػنـ الاػػ ن فػػ  بػػا  الغػػام ةل مػػف 
 Lee, C., Rincon, G. A Meyer G., Hollerer, T., andرن ااػة 

Bowman, D. واػنت ن ااػج ـ أف المشػا فيف الػذيف لعبػوا مػع اد ػذ 33( 2113ع
ى نا فو  ااجعنانا أفبػ  لماػاعنط الشػعب الػنا فو   أجمة  ادنوا  أظ  ت اللعبة ف  ف

غػام ط يظ ػ  أف ال احعػ ـوااجؿ   ف ياتادنبو  .الموان الفصية   مف الذيف شا فوا ف
المجفقلػػة يمفػػف أف جحفػػج مشػػاع  أفبػػ  مػػف الجعػػاطؼ، وأحيافػػا، يمفػػف  احعػػ ـواػػاجؿ 

جاػػػػاط بعػػػػض طػػػػ ؽ أو الشػػػػعو  بمواقػػػػؼ معيفػػػػم   الجصػػػػ ؼ فػػػػ  أف يل ػػػػـ ال غبػػػػة فػػػػ
جحػػػػت المع فػػػػة أف  احشػػػػفاؿالماموعػػػػات الممالػػػػة.  الصػػػػحفييف، مػػػػف  ػػػػ ؿ ا جيػػػػا  

بعػػض واػػاجؿ ل ػػا ماػػؿ هػػذط العواقػػب علػػ  المشػػاع  واػػلوؾ الماػػج لفيف، يمفػػف أف 
وبػػػفف  الحاػػػة، فػػػاف    .جػػػؤا  علػػػ  فيفيػػػم جصػػػو  الفػػػا  والجصػػػ ؼ جاػػػاط المواضػػػيع

 جػواي يمفػف أف يفػوف ل ػا  VR ـاحعػ ا،اػا  المجفقلػة والاػ ن المشػا فة مػف واػاجؿ 
  الجػػػ اح بػػػا فبيػػػ  علػػػ  فيفيػػػم ا جيػػػا  الفػػػا  ، جاػػػج لؾ، وجصػػػو ، والعمػػػؿ علػػػ  

 ججلقاها. 

 (Slater, M)  2119 ,، فمػف المفيػن أفVRلجطبيؽ فظ يػة الفقػؿ علػ  ا،اػا  المحجملػة ؿ
افيػػؼا والمػػاذاا المشػػاهنيف الظاه يػػة  البيجػػات  الفػػا  اواقعيػػاا فػػ   ن لمػػاذا جفاػػي ل 34

 ة با يػفظـ احوالػعلػ  أاػا  العقليػة والعظػة المانيػة.  VR ججفاعػؿ مػع الجففولوايػا
الطػػػوا ئ الحاػػػية  أفظمػػػة جميػػػج  جاػػػاعن علػػػ يمفػػػف أف " VRغػػػام ط ماػػػؿ ادفػػػ ـ ال

  احاػػ اءات المانيػػة الجػػ  جػػنعم ا، ابمعفػػ  ال اصػػةو الجػػ ةمفيػػ)الشػػ فات ادوجاػػاعن 
  الماػػج نـ إلػػ  اجصػػو ا ادشػػياء، ماػػؿ اففحفػػاء أو جحػػوؿ إلػػ  اعلػػ اج ػػذت مػػف قبػػؿ
 نون فعػؿ احفاػاف  وال اصػة ،  ةمفيػغام  دفم يعجج الش فات ادشل للبحث جحت 
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جفاعػؿ مػع يالااـ اػوؼ و . مي وف ة المانية عفنما يجـ افعج اؼ وجفاي  شيءبيالجا ب
 محافاة.  ى يا  ى الموقع الذ  الجا بة فما لو فاف حقا ف

، وااجفشاؼ فيػؼ يمفػف VRااج ناـ ا،اا  الواقعية ؿن ات ن ااات أ  ي، وهفاؾ 
هػػذط الن ااػػات عفاصػػ  ى جغييػػ  المواقػػؼ أو الاػػلوؾ.  وشػػملت أحػػن  فػػ ااػػج نام ا 

الجػػػػػ ويم لعػػػػانات ادفػػػػػؿ الصػػػػحية بػػػػػافقج اف مػػػػع اداػػػػػاليب   فػػػػ  الواقػػػػع اففج اضػػػػػ
ااػج نمت  Ahn, S. J.  .2115  ) 35ريبػات جوجيع الفج و الجقلينية، ماؿ الطباعة

الش صػية  ةهميػجيػانة ادلو  والصحيةافاجماعية اداا  لحن مفلفوايلة ا VR الن ااة
جصػػػميـ البحػػػوث ، ن ػػػؿ   الماػػػج نمة فػػػ VR  ػػػ ؿ جا بػػػم مػػػفل طػػػ  الاػػػمفة 

يحمػؿ جاااػم ى الصػو ة ال مجيػة، الػذ  مف   ؿ ع ض إل VR عالـ  المشا فوف ف
  شػػػ اب ليفػػػم.   ػػػ ؿ الجا بػػػة، والصػػػو ة ال مجيػػػة المشػػػ وبات المشػػػ وبات الغاجيػػػة فػػػ

وال مجيػػة  جيفمػػ و  اػػف  حاػػ مػ و  الوقػػت،  قبالػػةال لفيػػة   حػيف أف اػػاعة ال قميػػة فػػ
، وهو فما جماػؿ بصػ يا مػف  ػ ؿ أفػواـ مػف الػنهوف £ 23)يماؿ المشا ؾو افجابت 

باوا  الصو ة ال مجية واػنت الن ااػة أف المشػا فيف،  الصف اء المج افمة عل  مقيا 
اػػػا  الاػػػلبية فاػػػج  ؾ المشػػػ وبات الغاجيػػػة، لآل  وبعػػػن مشػػػاهنط الجصػػػوي  اففج اضػػػ

 اقجػ ح أف و  المش وبات الغاجية بعن أابوع واحن مف الجا بة إاج  ؾ واف فاض عموماً 
 .جعجيج الصحة  مع اال ااجؿ الجقلينية ف VR ااج ناـيجـ 

ف بيفيػػا، واحػػنط مػػف أواجػػؿ ى فوفػػا ن،  اػػالة أطػػوؿ أمػػنا  ناػػا ف ت الحمػػ ت عػػف وأاػػ
 إشػػفاؿفشػػفؿ مػػف   ففػػ ط الواقػػع اففج اضػػ  علػػ  الػػ وان مػػف الصػػحافة غػػام ط، ويبفػػ

مػػػػػف الواقعيػػػػػة  ماػػػػػجوحاةعلػػػػػ  ن ػػػػػوؿ  قػػػػػان ةالماػػػػػج نميف   الصػػػػػحافة غػػػػػام ط، والجػػػػػ
اػػػ اءالاػػػيفا يوهات  جففولوايػػػا الواقػػػع  بااػػػج ناـ اف جيػػػا ات ااػػػجفانا إلػػػ  جاا ب ػػػاً  وا 

 محافػػػاة أف مػػػف VR فشػػػفت الماػػػج نميف إلػػػ  اػػػيفا يو إف ػػػاوقالػػػت   اففج اضػػػ
ى لـ ج ب  الماػج نميف قبػؿ الوقػت الػذ أف اغوافجافامو اايف ال ليم، عل  ال غـ مف 
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 De la مػف الاػاف ةم يفيػأصػن ج ا الحفومػة اد  الجػ ةنلػجـ إفشػاء الفمػوذج مػف اد
Peña, N., Weil, P,other) 36(2111ع 

الفمبيوج  بااػػج ناـ الصػػوت والفيػػنيو مػػف بػػلفامػػؿ ا اجػػـ إفشػػاؤها بػػ  الجا بػػة، الجػػ  فػػ
الاػػػػاف الاػػػ ية، ويفجػػػػ ض  احعػػػ ـجػػػـ امع ػػػػا مػػػف واػػػػاجؿ   ادصػػػوات الفعليػػػة الجػػػػ

موقػػػؼ ، ففػػػ  ال  يمفػػػف أف يفجػػػ ض أف يفػػػوف اػػػايفا، فػػػى لماػػػج نـ ، الػػػذلال مجيػػػة 
الجا بػػة بالاػػماح للماػػج نـ بعػػ ض الصػػو ة ال مجيػػة  جبػػنأ  صػػفنوؽ  شػػب  واقفػػا علػػ

لشػػػػ ص، اػػػػـ مفػػػػاجيح البصػػػػ  دوؿ شػػػػ ص، والاػػػػماح للماػػػػج نـ لعػػػػ ض الصػػػػو ة ل
هذا افجااط مػع اػماعات   إل  الاافب إذا جحولت وواا ت ف أة قبالةالم    ال مجية ف
إعطػػػػػاء ، مػػػػػف  ػػػػػ ؿ اػػػػػا  المانيػػػػػة لآلالبيجػػػػػة الغػػػػػام ة محافػػػػػاة  أف.  واػػػػػنت الػػػػػ أ 

صػػحافة  مػػف قبػػؿ جا بػػمالواقػػع  الواقػػع فػػيمفف محافػػاة   فػػى المشػػاهنيف شػػعو  ياػػ  
جاػػمح ايضػػػًا    هػػذط الط يقػػػة الجػػ  للحقػػاجؽ أف جفػػوف ممالػػػم فػػجاػػػمح   الجػػ  vrاؿ
. وفافػػػت ل ػػػـ ، مقابػػػؿ الطبيعػػػة الاػػػلبية للواػػػاجط الجقلينيػػػةفشػػػطة ا بػػػم بجلمشػػػاهنيف ل

،  فيويػػو ؾ  ماػػ ح الم بػػع اداػػون فػػ  ، فػػ37( 2017ع Jingfei Linرن ااػػة  
 الماػػ ح مػػف  ػػ ؿ جا بػػة اميػػع أفػػواع الاػػماعات والفظػػا ات  جا بػػة جا يبيػػة فػػ

VR.  AP  

 vrأ بػع قصػص  جبػ وفمشػا فا ي 12فاف هفػاؾ ، و مع علماء ادعصاب  افضـ فما
مع فػػة إيػػجي  ،) 363لفيػػنيو بجقفيػػة  وشػػملت قصػػص ،vrأفػػواع مػػف أا ػػجط ا اػػة  فػػ
البقػػػػاء علػػػػ   :الفيلػػػػة ،البيػػػػت إلػػػػ  البيػػػػت: المع فػػػػة مػػػػف أاػػػػؿ الموصػػػػؿ ،العػػػػ اؽ  فػػػػ

وادفػػػواع   ااجفشػػػاؼ الجفػػػوع البيولػػػوا جحػػػت المػػػاء وجا بػػػم،  القػػػ ف  فػػػ الحيػػػاة قيػػػن
)اواػؿ   vr، وقـ فؿ مشج ؾ بمشاهنة القصص با ث اماعات وفظػا ات اؿالبح ية

 الف جوف ،
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فيؼو وبعن الجع ض لفؿ قصم، طلب مف المشػا فيف أيضػا مػؿء  HTC ااماوفم و
لحظػػػات يمفػػػف أف و القصػػػة علػػػ  عػػػواطف ـ  جػػػواي افاجقصػػػاجية حػػػوؿ فيفيػػػم  بيافػػاتال

 مف القصة.  هايجذف  
)الج طػػػيط الػػػنماغي، ومعػػػنؿ  ةماموعػػػات البيافػػػات الا اػػػ ف يػػػ البيافػػػات وجػػػـ ج ف يػػػ ج

العنيػن مػف المفجبػات جحليػؿ بياػوف مػف  ض بات القلب والح فةو، وجحليل ا ، بااػج ناـ
لقػن " مػوجمي  وهفػاؾ اافػيف ماموعػات البيافػات المجػوف ة فاػج نام ا.  قبػؿ العلمػاء فػ

 مف الجحفيج و  علأماجويات  تاففج اضية قان ال أ وانوا أف اماعات 
الحػػ ب والصػػ اع يمفػػف أف جايػػ  مشػػا فم   علي ػػا فػػى جفطػػو   الفاافػػة، والقصػػص الجػػ

يمفػػػف مػػػف نفػػػع   العلميػػػة ، واابػػػت أف الواقػػػع اففج اضػػػ مػػػع القصػػػص مقا فػػػم  اعلػػػ
ماػػػػجويات مػػػػف العقػػػػؿ المفجػػػػوح والاػػػػح  بمقا فػػػػة مػػػػع غي هػػػػا مػػػػف   أعلػػػػ  القصػػػػة إلػػػػ
 إل  حن فبي .  ادفحاءاميع   ف يمفف أف ججح ؾ ف  الج  vrاماعات 

 تحق ص أدى اس  امحا اسمح ق  :
اػػفبنأ مػػع فيفيػػة إفجػػاج المحجػػوى   الصػػحف  البحػػوث المجعلقػػة ب فجػػاج الواقػػع اففج اضػػ

يػػم، البحػػوث ادنب  فػػالصػػحافة الغػػام ة وفيػػؼ يػجـ الجعامػػؿ معاهػػا   فػػى والاػػ ن الففػ 
مقا فػة إفجااػات الصػحافة اففج اضػية بالقصػص الجلفجيوفيػة  عػف  ولػاد الجقػا ي  ومف

عػف  فبيػ اً  ا ج فاً  جلؼ ي مإفجاا  ف  اففج اض الواقع  أف ف  ه والفجياةالجقلينية ، 
 ـ مػػف جفػػويف ومفظػػو  فػػ ً حيػػث ال مػػفى الجقليػػن  احفجػػاج الجلفجيػػوف  جلػػؾ المواػػونة فػػ

مػف    vrلصػحافة اؿ  احفجػاج الففػو  ،ى ت الجقفيػة والجففيػ  الاػ نوانااػج ناـ اد  فػ
  .لجففولوايػات ال اصػة ب ػـ والم ػا ات المطلوبػة لقاـ إلػ  اػ ث م احػؿ ي أف الممفف
هػػو م حلػػم مػػا بعػػن   مػػع الفػػامي ات والصػػوت، والاػػافى محجػػو ال هػػو الجقػػاط م حلػػةأوؿ 

فمذاػة الب مايػات والاالػث هػو و  ال اػوماتمع احفجاج مع معالام الصو ، والح فة 
الم جبطػة ب ػا.  واميػع الم احػؿ ى وم اجف المحجػو  ال أ مع اماعات  لجقفياتاجوجيع 
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مفافيػػات جح يػػ  المحجػػو و يغيػػ  الاػػ ن  . وهػػذاناجػػـ جػػنفؽ  الػػا ث مواػػونة حاليػػا فػػ ى ا 
قواعػن لعمػؿ الهو أيضا جغيي   VR  جح ي  ال وايات الصحفية فوشفؿ بشفؿ فبي . 

   .الصحفية
  م حلػػم مبفػػ ة اػػنا ويفبغػػ  هػػو فػػ  الصػػحف  ن ااػػات الواقػػع اففج اضػػ  الجطػػو  فػػو 

شػػفاؿ أفػػواعلصػػفاعم الصػػحافة ااجفشػػاؼ  م جلفػػة مػػف القصػػص الصػػحفية، ولػػي   وا 
الاػ يعة، مػع هػذا الفػوع  اد با المجين مف   وااج نام ا ف VRفقط ادف ـ الوااجقية 

 المفصػػػاتى أيمفػػػف أف يالػػػب الامػػػاهي  أقػػػ ب إلػػػ  قصػػػم مػػػف  VRمػػػف الميػػػجات 
مػػع الح فػػة الميػػجات الجفاعليػػة مفلفػػم للغايػػة حفجػػاج   الاػػابقة عػػي  الواقػػع اففج اضػػ

لياػػت فعالػػم بمػػا فيػػم الففايػػة،  وادنوات.  أيضػػا عمليػػات احفجػػاج بطيجػػةاحفجػػاج ونو ط 
مػػػف الم ػػػا ات الم فيػػػة  وااػػػعةولياػػػت مجفاملػػػة العمػػػؿ الصػػػحفي، وججطلػػػب ماموعػػػم 

الانيػػػػنة لياػػػػت مشػػػػج فم ومػػػػف الواضػػػػح أف هفػػػػاؾ حااػػػػم إلػػػػ  المجيػػػػن مػػػػف البحػػػػوث 
 ادنواتؿ الاػ ن وجطػوي  ماػا  علػ  حػن اػواء فػى والجاا ب والجطوي  والعمؿ الفظ  

الجففولوايػػػػػػة واحفجاايػػػػػػة ومػػػػػػف أهػػػػػػـ فجػػػػػػاجم الن ااػػػػػػات أف قػػػػػػيـ الواقػػػػػػع اففج اضػػػػػػ  
قصػة قاجمػة   يمفػف أف يبفػى الػذى الشػعو  الواػون  بفػاء إمفافية  ف يفمف للصحافة

فحػػػو قضػػػية مػػػا أو شػػػ ص مػػػا أو مفػػػاف مػػػا وقصػػػص الواقػػػع   علػػػ  اجصػػػاؿ عػػػاطف
وحيػػاج ـ   الماػػج نميف ف ػػـ أفبػػ  للقصػػص وبفػػاء الجعػػاطؼ الشػػعب  جعطػػ  ج اضػػفاف
 ة.إعطاء الماج نميف ح ي ةمفافيإعف ا القصص  أيضا   جحف  الج

والقصػػص الصػػحفية  الغػػام ةماػػاؿ الصػػحافة   هفػاؾ حااػػم إلػػ  مجيػػن مػػف البحػػوث فػ
ومجيػػن مػػف البحػػوث الجحليليػػػة للقصػػص الصػػحفية الغػػام ة لف مػػػا بشػػفؿ أفبػػ  وأعمػػػؽ 

عمليػػات احفجػػاج أو ااػػج  ؾ   مػػف  بػػ ات الماػػج نميف اػػواء المشػػا فة فػػ انةوااػػجف
 إفشاؤها  جـ، وال ب ات مف الماج نميف اواء المشا فة ف  القصص الج
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جطػػػػوي  عمليػػػػات احفجػػػػاج الصػػػػحفية لل وايػػػػة   ويمفػػػػف ل ػػػػذط الن ااػػػػات أف جاػػػػاعن فػػػػ
أفاػػ  جػػواي ًا وواقعيػػًا ، وعػػ وة علػػ  ذلػػؾ، الجفاعػػؿ مػػع  اد بػػا الجفاعليػػة، ممػػا ياعػػؿ 

والجفاعػؿ مع ػا، يحجػػاج إلػ  مجيػن مػػف ى ، وااجفشػاؼ وجا بػػم المحجػو ةع ميػالمػوان اح
يواػن هػذا الفػوع مػف الصػحافة ليفػوف هفػاؾ  ما الشػ ؽ ادواػط فأ الغ ب،  البحث ف

   .ة أو جحليلية وصفيةيبحوث جا يب
 إمفافيػػػة  ، يفمػػػف فػػػ ف قػػػيـ الواقػػػع اففج اضػػػ  للصػػػحافةومػػػف أهػػػـ فجػػػاجم الن ااػػػات أ

فحػػو   اجصػػاؿ عػػاطفقصػػة قاجمػػة علػػ    يمفػػف أف يبفػػى الػػذى الشػػعو  الواػػون بفػػاء
الماػج نميف   جعطػ  وقصص الواقػع اففج اضػ قضية ما أو ش ص ما أو مفاف ما،

عف ػػا القصػػص.   جحفػػ  وحيػػاج ـ الجػػ  لشػػعباأفبػػ  للقصػػص وبفػػاء الجعػػاطؼ  اف ًمػػ
ة والقصػػص الصػػحفية غػػام  ماػػاؿ الصػػحافة ال  فػهفػاؾ حااػػم إلػػ  مجيػػن مػػف البحػػوث 

ومجيػػن مػػف البحػػوث الجحليليػػػة للقصػػص الصػػحفية الغػػام ة لف مػػػا بشػػفؿ أفبػػ  وأعمػػػؽ 
عمليػػات احفجػػاج أو ااػػج  ؾ   وااػػجفانة مػػف  بػػ ات الماػػج نميف، اػػواء المشػػا فة فػػ

 .   اجإفشا   نميف اواء المشا فة ف، وال ب ات مف الماججمت  القصص الج
 وايػػػػة للجطػػػػوي  عمليػػػػات احفجػػػػاج الصػػػػحفية   ويمفػػػػف ل ػػػػذط الن ااػػػػات أف جاػػػػاعن فػػػػ

عػػػ وة علػػػ  ذلػػػؾ، الجفاعػػػؿ مػػػع أفاػػػ  جػػػواي ًا وواقعيػػػة،  بػػػا  ، ممػػػا ياعػػػؿ ادالجفاعليػػػة
والجفاعػؿ مع ػا، يحجػػاج إلػ  مجيػن مػػف ى ، وااجفشػاؼ وجا بػػم المحجػو ةع ميػالمػوان اح
الغ ب، أما الشػ ؽ ادواػط ف يواػن هػذا الفػوع مػف الصػحافة ليفػوف هفػاؾ   ف البحث

  بحوث جا يبية أو جحليلية وصفية. 
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اسلا ددف ى  د  حأدر تةد ت است دل اا اسمتحدقد   حس دةح   ل د ل تةد  حت  أحمد  سمةد
 اا ت ا ي

 ى  ؤ   ممتق د   سدلا ف اا ت ا 
الفصػؿ  . جػا يم احعػ ـ  ففصؿ انيػن فػ  ظ و  الواقع اففج اض 38يصو  باجشيفو

فافػػػػت  الفبػػػػ ىالففػػػػ ة  -  ادوؿ فػػػػاف فػػػػؿ شػػػػيء مػػػػف المطبعػػػػة إلػػػػ  البػػػػث الجلفجيػػػػوف
بجعبجػػػػة   قػػػػاـ الفصػػػػؿ الاػػػػاف . الحصػػػػوؿ علػػػػ  المعلومػػػػات إلػػػػ  الم يػػػػيف مػػػػف الفػػػػا 

مفاف واحن، اػواء فػاف   المعلومات  قمًيا ووضع الفص والفينيو والصوت والصو  ف
الفصػػػؿ الاالػػػث اػػػيفوف عػػػف ال بػػػ ة  . مضػػػغوًطا أو إفج فػػػت أو ا ػػػاًجا مجػػػفقً  ق ًصػػػا 

ومػػا هػػو  . اػػيفوف ادمػ  حػػوؿ إجالػػة الماػافة بػػيف الام ػػو  والمعلومػات . واففغمػا 
 .  "يـو مف ادياـ أفا  مف ما ن ميجة اإضافية  أفا  مف ذلؾ، ايفوف ف

جًءا أاااػػػًيا ممػػػا جقػػػـو بػػػم اػػػيفوف اػػػ  وقػػػاؿ ايلف شػػػجايف أف ب فػػػامم الواقػػػع اففج اضػػػ
الماػػػجقبؿ، باحضػػافة إلػػػ  الفصػػػوص   الجػػايمج وغي هػػػا مػػف المؤااػػػات احع ميػػػة فػػ

  والصػػػػوت والفيػػػػنيو والصػػػػو ، وقػػػػاؿ أف لػػػػني ـ المجيػػػػن مػػػػف أاػػػػجاء الواقػػػػع اففج اضػػػػ
مفافػػػم بػػػيف جلػػػؾ   وقػػػاؿ ااػػػيو ذ الواقػػػع اففج اضػػ. ادشػػػ   المقبلػػة  الم طػػط ل ػػػا فػػػ
 .  "ادشفاؿ اد  ى

 
 م  ى  ى  ؤ   ممتق د   سدحمه اس ةف

ى  جقػػاء بماػػجو الجعػػاوف بػػيف الصػػحافة المطبوعػػة والصػػحافة احلفج وفيػػة ل  -1
 الصحافة المص ية. 

جوهيػػػػؿ الصػػػػحفييف العػػػػامليف بماػػػػاؿ الصػػػػحافة احلفج وفيػػػػة لحػػػػؿ المشػػػػافؿ  -2
 قن جواا  ـ.   الم فية الج
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الصػػحافة احلفج وفيػػة واحجػػ اـ الاوابػػت النيفيػػة   ولة فػػؤ مما اػػة الح يػػة الماػػ -3
 وافاجماعية. 

  جشايع الصحفييف حفجاج قصص صحفية منفوعػة بالبيافػات والمشػا فة فػ -4
 ماابقات نولية. 

  فػػػػ  اػػػػج نامات ال وبػػػوت وجففولوايػػػا الػػػػذفاء افصػػػطفاعو شػػػة عمػػػؿ ف -5
الصػػحافة واحعػػ ـ والجحػػوؿ إلػػ  الصػػحافة ال قميػػة وافاػػجفانة مػػف مميجاج ػػا 

فػػػ ن فعػػػؿ علػػػ  مع فػػػة   ا يشػػػع  بػػػم المجلقػػػفيمػػػلجػػػواي  بالجحنيػػػن لالمجفوعػػػة 
ا جيػػا    ا ػػنهـ فػػ قصػػا ىال بػػ ، وباػػبب هػػذا الشػػعو  بػػذؿ الصػػحفيوف 

 إعنان القصة ال ب ية.   الموضوع اـ ف
المجلقػػي، دف ػػا جحمػػؿ إليػػم   جػػؤا  فػػ  الجػػجلػػؾ   اد بػػا  ادفاػػ  أهميػػة هػػ -6

حياجم ل فضؿ أو ل اوأ.  طػو ت المن اػة الب يطافيػة فمػا جعبػ    جغييً ا ف
الجغييػػػ    ، مف وًمػػػا ففجقػػػاء اد بػػػا ، يجعلػػػؽ با اػػػة عوامػػػؿ هػػػBBCعف ػػػا 

والجواي  والجقا ب، ويمفففا أف فطػو  معانلػة انيػنة ففجقػاء اد بػا  ب ضػافة 
 .  عفص  الجاليةعفص   ابع هو 

بػػػػالامع بػػػػيف الصػػػػحافة   ماػػػػاؿ الصػػػػحافة، الففػػػػ ة هػػػػ  بجفػػػػا  فػػػػنفػػػػع اف -7
 والجففولوايا. 

 ل فغمػا  اداااػية للمفػاهيـ أفضػؿ ف ػـ إلػ  الصػحفييف مػف العنيػن يحجاج -8
 ادعمػاؿ مطػو و يحجػاج وبالماؿ،.  وحنونها الشاجعة الغم  جقفيات وقن ات

 والجفػػػوؽ افحج افيػػػة جحػػػنن  الجػػػ اداااػػػيات مع فػػػة إلػػػ  الغػػػام ة الصػػػحفية
 .  الصحفية القصص مف م جلفة دفواع اداااية والمجطلبات  الصحف
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 اسجحمححا اسم     ى  ؤ   ممتق د   ست   س اس ةح    
  افجاػػاط للج صػػص فػػ  ممػػا ف شػػؾ فيػػم أف هفػػاؾ عجوًفػػا فبيػػً ا مػػف الطػػ ب فػػ -1

  الجعلػيـ الصػحفففؿ، و   الع بالوطف   مص  فقط ولفف ف  مااؿ الصحافة لي  ف
 وايػة القصػص   فػ موافبػم افجصػافت الانيػنةبعفنما يجعلؽ ادم  ا،ف،و  غي  فاؼ  

وافجاػاط إلػ  جطبيػؽ ياػب الع ـ وجطبيق ا علػ  الصػحافة الجفاعليػة.  عب  وااجؿ اح
، ة ياليػػالوغيػػ   ة ياليػػالالعػػوالـ   فػػالانيػػنة عبػػ  الواػػاجط  ماػػافت أ ػػ ى للصػػحافة

   ؿ:مف 
ى المحجػػو  جواػػيع وبالعمليػػة الجعليميػػة.  )  فػػ المجعػػننة ةع ميػػشػػ اؾ المفػػاب  احإ)او  

ن ػػػاؿ أفػػػواع انيػػػنة مػػػف أشػػػفاؿ ال وايػػػة الصػػػحفية  الصػػػحف نعػػػـ الجقفيػػػات  وج.  )وا 
 .  ال قمية

إن ػػػاؿ ماػػػاؿ الصػػػحافة الغػػػػام ة فماػػػاؿ انيػػػن مػػػػف ضػػػمف ماػػػافت الصػػػػحافة  -2
احلفج وفيػػة لجفشػػجة ايػػؿ مػػف الصػػػحفييف الماػػجقبلييف قػػان يف علػػ  ااػػج ناـ الواػػػاجؿ 

 الجففولواية والم ا ات احبناعية. 
أحػػػػن جحػػػػنيات جعلػػػػيـ الصػػػػحافة هػػػػو جعلػػػػيـ الطػػػػ ب فيفيػػػػة احجضػػػػاف الجففولوايػػػػا  -3

فػاف الفيػنيو أو واػاجؿ أجالب ا مع ا، اػواء   لجفيؼ مع الجغيي ات الجالانينة وفيفية ا
 احع ـ افاجماعية. 

 
 ؤ دد  ممددتق د   ست ددل   اسمجتمحددحا اسحم ا  دد  اسج  دد    حمددت، اه تك لسلج ددح اسلا ددف 

 اا ت ا ي. 
  الجعبيػ  عػف اهجمامػات واحجيااػات الماجمػع المحلػ  لم نو  م ـ فػ  احع ـ المحل

ى مف ػا البيجػة المحليػة علػ  الماػجو   جعاف  بيف المواطفيف بالقضايا الج  الوعوجعجيج 
النولػػػػة حفشػػػػاء احذاعػػػػات   ، ممػػػػا نعػػػػ والاقػػػػاف  وافاجمػػػػاعى وافقجصػػػػان  الايااػػػػ
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هػذط احذاعػات والقفػوات احقليميػة ى لفػف لػـ جػؤن ، 1981والقفوات احقليمية مفػذ عػاـ 
اػػػذب الماػػػجمعيف    غػػػـ جيانج ػػػا ولػػػـ جفلػػػح فػػػالماجمعػػػات المحليػػػة   نو ًا ملمواػػػًا فػػػ
فالماػػػجقبؿ يحجػػػاج إلػػػ  ااػػػج ناـ ادفمػػػاط الانيػػػنة مػػػف احعػػػ ـ الانيػػػن والمشػػػاهنيف، 

مفافػػػات،   وجقفياجػػػم الماػػػجحناة مػػػف جففولوايػػػا الواقػػػع اففج اضػػػ لمػػػا ل ػػػا مػػػف حػػػنون وا 
حيػػػاء اد  فػػػ  يمفػػػف أف جحػػػؿ محػػػؿ الصػػػحافة احقليفيػػػة وال انيػػػو والجلفجيػػػوف احقليمػػػ

، والمػػػنف الصػػػغي ة والماجمعػػػات العم افيػػػة الانيػػػنة ماػػػؿ ) العاصػػػمة احنا يػػػة الانيػػػنة
، الجامػػع ال ػام و وغي هػػا مػػف المػػنف الانيػنة، الصػػحافة الغػػام ة فمػػط منيفػة الشػػ وؽ

قحاـ ماافت انيػنة وقػان   انين يفجح نفاؽ انينة ويطو  مف شفؿ احع ـ الانين وا 
ؿ احعػػ ـ بصػػو ها الم جلفػػة وقػػان  علػػ  ااػػجحناث علػػ  الوصػػوؿ إلػػ  اميػػع واػػاج

لمشػػػافل ا بجقػػػنيم ا بصػػػو ة انيػػػنة ى وجطػػػوي  الماجمعػػػات العم افيػػػة الانيػػػنة والجصػػػن
 غام ة.
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 االجتاهات احلديثة لبحوث الرأى العام  ...

دراسة نقدية ورؤية مستقبلية""

 عمام اإل شعبة - اإلجتماع المدرس المساعد بقسم
 جامعة عين شمس -كمية البنات 

 : 

رر       قتسررتإلع لررت   إلىإلمإلفرره عقرر اإلع سررتوإل ت  يررتتيىإلع ائيسررإلهيعتبرراإلعالمررلمإلع     
كاإلعأل تكن إل ذ ر إلعبترءع مإل رنإلع  سرتئاإلىإلتإل فهتع  إل نإلكاإللةمإل لتط نإلب ستئهف

ىإلع ترررفررةإللعال كتا سي ررةإلع   تإلفزيرر ن إل ع   عقرر لع  كت بررةإل ع  سرر  مةإلكتالذعمررةإل ع ت
ع عررتمإلإلاأىتئرراإلفإلفررت هع ىإلأصربلتإل تتتلررةإلبفارراإلعستإلررتاإلعالستاسررتإل ع تقررءمإلع تكس  رر  

طتئفةإل عسرعةإل رنإلع سرتو إلأ إلتسقهتإلتعىإل إل    مةإلعألفكتاإل ع  عتقءعتإلع فكاي ةإلع ته
 تإلمت  رةإلع سرتوإللر اإل سرم ةإل رنإل سرتئاإلع ليرت هيتقتس ىإلع  إلتاكةإلع تإل إلعألاع لت 
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ى تشاااكيي سياساااات المساااقولين والقااااد   اااى ر األكبااار  اااالعاااام الااادو  مااار  ا، ولهوقضاااايا
 .طيةراالدوي الديمق

ظاااهر، يسااتند ى العااام ظاااهر  اجتماعيااة، ممملااا كممااي    ساامو  اجتماااع   ااالرا     
تكوينه ليس  قاط عماى القاو  اليكرياة والعقمياة لميارد، باي تادعم تكويناة، لا ل  نجاد  ى  

والتقماا ، والتماماااي وا. ااتماي. كماااا يتشاااكي يتااجرجب باااين العمااح والساااطاية، والمباااات 
قناعتاااه ى ا تياااار مواقاااي الاياااا  مبنياااة عماااى العاااام مااان  اااماي قااادر  اليااارد عمااا  الااار 

منلاا مااا مان يتناسا  ماان  ى  يااارات اار  تحطارا  مامااة، وينتقاى الش صاية، اساتناداإ  لا
 مبادئه، وعاداته وتقاليد  .

ا لاااعنى  ن يتغاضاااى نظاااام سياسااار  . يمكااان أل  هالعاااام ظاااا  قاااد  ضااااى الااار      
 ميااةبشاا أ  ن تكااون عم رابااة، لاا ا لاايس ماان الغةوطبيعتاا  ا النظااامهااا كااان شااكي لماام

طة  م  ارجياا ييار مالساى كانات  ا دً ا لكي سياسة ساواأهى الر   العام ما.ستاوا  ع
 هاااادا لاو  الااااي باااال تماي طبيعتمااااالعاااام ت ت ماااان الاااار    طو م ن طريقاااة التعامااااي السااا

الاادي،، و لا  ى مجتمعناا الادولى و صبب لمر   العام قو  كبيار   ا .الو شكاي مقسسات
 مااام ا المجتمااان، ولتقااادم العلاااواألقتصاااادية، ل نتيجاااة لاوضااااع السياساااية وا.جتماعياااة

اكومااااة ماااان     ةاسااااتطاعى يعااااد  اااا موالتكنولوجيااااا  اصااااة تكنولوجيااااا ا.تصاااااي. ولاااا
 ةمااااان موا قاااااى دناااااى الااااااد األماااااوي عالاكااااام دون الاصاااااى  ااااا رارالاكوماااااات ا.ساااااتم

تماًماا مان قباي هالعاام مان  كمار المجاا.ت البامياة ا ر  كما يعتبار مجااي الا يرهالجما
اليتاااار  ى  ااااى األجنبااااى العربااااى ممااااالع را،التااااى اإلعماميااااة  اااا ساااااتاالدر ى البااااامين  اااا

الساانوات العشاار  المجاااي  ااماي  اهااى  ااى مااام البامااهتاجاام ا. زايااداأل ياار ، اياا، ت
راسااتلا بد عنااى الباااامونى اوًظااا، وتعااددت اإلشااكاليات الباميااة التااميااًدا مزاالماضااية ت

 :وهى  ساسية مااور عد ى عم الاالية الدراسة وتشميمن  بداية األليية المالمة، 
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 .ع ءاعسةإل سه ية:إلأ لمإل

 .العام الر   تشكييى   ودورها ا.جتماعية الشبكات بمواقن متعمقةمانًيا: دراسات 

 العام. الر   تشكييى   دراسات اوي دور التميزيون: مالمًا

 .العام الر   تشكييى   ودورها الصاا ة اوي: دراسات رابًعا

 واإلشااااكاليات الباميااااة األجنااااد  اياااا، ماااان العاااامالاااار    لباااااو، نقديااااة رقيااااة:  امًساااا
 .والمنلجية النظرية

 .العامالر    باو، لتطوير مستقبمية رقية: سادًسا

 :ع ءاعسةإلأه ية

 اميلاجية التى ياتم ا.عتمااد عليد الااجة  لى دراسة األطر النظرية والمنزالت اً ر نظ     
 ن ى ر  . يمكااان أل  نظاااام سياساااهوباعتباااار   يًضاااا ظاااا العاااام،   ر لدراساااة بااااو، الااا

   الدراساااة تكتسااا  هااا،  اااالن هوطبيعتااا  ا النظاااامهاااا كاااان شاااكي لماااا ملاااعنى يتغاضااا
اإلعااامام  وماااات مااان  اااماي وساااائيمعمما.نتشاااار الاااار لم ها.  لااا  ايااا، ساااالاااميته 

 ساااس معر ااة واسااعة ودقيقااة ى مااعى تااار  الشااعبمح  مكانيااة كبياار  لماا ى الجديااد   اا
 رالتااجميى كاألااادا، السياسااية، ا.قتصااادية، وا.جتماعيااة، وبالتااال يااةملاااادا، الم ت

لعاااام تبًعاااا ات الااار   اهاااتشاااكيي اتجاى  اااراتلاااا ي تجميماااتصاااور الماااواطن كماااا ت تى ماااع
 تماي وسااائي الباا يمااقاا ،    ت تميااات التما عملااتااتم ماان  مالى بيئااات ا.تصااالية التاامل

 .اإلعمام المقروأ  والمسموعة والمرئية
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 :ع ءاعسةإلأهءعف

، هنعاايش  يااا  ااااح بالعصااار الاا إللا مااولااة للااميااة الدراسااة مااان  نه ى تااجت
العااااالمد  قااااد  رضاااات وسااااائي  هيماااار بيااااى المتمااقااااة التااااة ت السااااريعراومتابعااااة التطااااو 
ا هاايير و األااادا، والتاااو.ت السياسااية  يااة ماان  ااماي مواكبااةما بقااو  و اعلاإلعاامام نيساا

، اياا،  3122ماان  المنطقااة بدايااة لاااعر تى ا العربيااة، التاالااماان التاااو.ت  اصااة من
ياي مالتا تساتوج ى ا يشكي  اد اإلشكاليات التاه صبات اركية وسائي اإلعمام ودور 

   الوسااائي هاتماماات اااي الموضاوع انصا  اااوي تاجمير ه  ا.ما.  ن  يوالمناقشاة،  
 .العام ر  الى  

سااات راة بدصاامم اإلشااكاليات والقضااايا الباميااة المتهااي وتوصاايي  مياارصااد وتا - 
 .واألجنب ى العربى مم، العراا التلطراى الر   العام والت

 .الباو،   لجية والنظرية واليكر  للاألطر المنى مالتعري ع - 

 .مجاي الر   العامى  ى مترا، العممة ونقدية لميميمااولة تقديم رقية تا  -

وتطااوير ى ماات اإلنتاااا العمراى سااد مغاامااة تساااعد عبميمااولااة تقااديم رقيااة مسااتق - 
 .د الباميةلو الج

 :ع  سه  إلعالطتا

-meta التاميمية من المستو  المانى ساتراى   الدراسة  لى الدى تنتم     
analysis  ة والتاميمية لرسائي ودوريات نلاية والممميالع راجعةالم ىموالتى تعتمد ع

و  عمى القيام باصر ماألس  اهالعربية واألجنبية، ويعتمد  را الماجستير والدكتو 
 .ة بموضوع البا،مسات  ات صرادمل
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تناولاات سااات التااى راج المسااب ماان  ااماي مسااب الدلكمااا تعتمااد الدراسااة عمااى ماان      
ا تعاااد كا ياااة لااا   اليتااار  ألنهاااسااانوات األ يااار ، وتااام ا تياااار  العشااارى الااار   العاااام  ااا

بااو، الار   العاام. كماا ى الاديماة  ا اصوي عمى قدر كاي من ا.تجاىاات البامياةمل
ماان  هو لاا  بمااا لاا سااات الاار   العااام،راباااو، ودى  اا رزاً تماًمااا باااهاليتاار  ا هاا  دت لشاا

   هااطيااة ألن راالاادوي الديمقى ات المسااقولين والقاااد   ااتشااكيي سياسااى الاادور األكباار  اا
اإلنتاااا ى وتااادد  طااار العينااة  اا .د السياساا لالمشااى دت تاااو.ت كبياار   االشاا  تاار الي
تناولاات ى والتاا عربيااة و جنبيااة ودوريااات  جنبيااة را ماان رسااائي ماجسااتير ودكتااو ى ممااالع

  ااى تشااكيي هاااا.جتماعيااة ودور يااة المرئيااة، المكتوبااة، الشاابكات موسااائي اإلعاامام الم ت
ى ساااات التاااراجمااان الدى ي القضاااايا. وقاااد اعتمااادت البااماااة  ااامااا  العاااام تجاااا  م تر الااا

و لا   القااهر ، ياة اإلعامام بجامعاةمى المكتباة المركزياة ومكتباة كماع تامييم ضعت ل
سااات األجنبيااة  قااد تاام را .  مااا  يمااا يتعمااح بالدراوالاادكتو   ااى مسااب رسااائي الماجسااتير

 . اد عمى بن  المعر ة المصر ا.عتم

 - :ع بيتستتإل   إلأءع 

يااااي تضاااامنت اإلشااااكاليات الباميااااة مصااااايية تاى ت  دا  جماااان البيانااااات  اااامااااتمم     
ا، لا ي النظرية التى تم ا.ساتعانة بمدايي، واألطر والمالتا الباو، موضنى الممار   
 .ج البامية المست دمةهوالمنا

 :ع عتمع اأىإلإلتإلكياىإلفإل ء اهتإلعل ت تميةإلع إلبكتتإلب  عق إل تعلقة:إلءاعستتإلأ لمإل

ساات التاى ركازت عماى دور مواقان الشابكات راض الدراساتعا ا المااور بهى يعن      
تماام هعان اى مام، العراجعاة التارا  العاام، ايا،  سايرت مر الا تشكييى ا.جتماعية  

تشاااكيي الااار   ى الشااابكات ا.جتماعياااة  ااا ساااة دور مواقاااندراعااادد كبيااار مااان البااااو، ب
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رائلام عان   تعبيارمل درااليرصاة لا ا لااالعام،  ل  اي، تتسم مواقان ا.جتماعياة بالتاات
 .يةمات النظر الم تلوالتعرض لوج

تماات باادور شاابكات التواصااي هالتااى   )i 3127سااعود عيااد،  )اياا، جاااأت دراسااة 
مامااد ) سااةراود ،النقاااش اااوي القضااايا السياسااية وا.جتماعيااة  بناااأى  ااى ا.جتماااع
العااام  ات الاار  هااالتعااري عمااى اتجا التااى سااعت  لااى )ii 3128ر عاات، ى مصااطي

 يااااااااة و ااااااااادا، التاااااااااويمالم تى طرات التاااااااااوي الااااااااديموقراناااااااااو متغيااااااااى اإللكتروناااااااا
  التااى تناولاات العماقااة بااين مسااتو  )iii 3127عماارو مامااد، ) سااةراط . ودراالاديموق

وال اصاااة، ومواقااان التواصاااي  يزيونياااة المصااارية الاكومياااةمالت ا.عتمااااد عماااى القناااوات
  المبااومين راالسياسية المصرية واد معمومات اوي األادا،مكمصادر لى ا.جتماع
مواقاااان  تناااااوي القضااااايا السياسااااية، اياااا، توصاااامت الدراسااااة  لااااى  نى ا  ااااتللمصااااداقي

كانااات  كمااار مصاااادر األ باااار مصاااداقية باااين وساااائي اإلعااامام ى التواصاااي ا.جتمااااع
المباااااومين، كمااااا   تناااااوي لاااااادا، السياسااااية المصاااارية لااااد ىالتقميديااااة والجديااااد   اااا

اإلعتماد عماى مواقان   بين مستو   شارت النتائج لوجود عماقة ارتباطية دالة  اصائية
دراكمصاااادر لإل باااار و ى التواصاااي ا.جتمااااع تغطياااة ى ا  ااال  المبااااومين لمصاااداقيتا 

 لاى التعاري  )iv 3126اساين، ى ام سااملاري)د ت دراساة هاالقضاايا السياساية، كماا 
العااااام ناااااو الجماعااااات  ات الاااار  هااااتشااااكيي  تجاى ا.جتماعيااااة  اااا عمااااى دور المواقاااان

تشاكيي ى اإلعامام الجدياد ودور   ا 3126ناأ اساين قرنا هاإلسمامية. وجاأت دراسة 
  مساتو ى ماالييسابو  وع دراساة تطبيقياة عماى موقانى الشبا  الجاامع  العام لد الر  

 ا بالجوانااااا  ا.جتماعياااااة لشااااابكات التواصااااايتماًماااااهساااااات ارا  ااااار جااااااأت بعاااااض الد
  المواقان عمااى طبيعاة العماقااات ا.جتماعيااة مااسااات تاجمير ترا   الدهاورصاادت ى ا.جتمااع

، اآلماار النيساية وا.جتماعياة .سات دام الشابا  مواقان )vi 3113جاماي،   شاري)ساة راكد
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واسااات دام   vii(3113نااارمين  ضااار، )نمو ًجاااا  موقااان الييسااابو ى التواصاااي ا.جتمااااع
 ماااي كماااي، )دراسااة  س الماااي ا.جتماااع ،ر باا ةوعماقتااى مواقاان التواصااي ا.جتماااع

3122viii(3125ياساامين الساايد، )سااة را، ودix( ا د لااسااات بكونرا   الدهاا، وقااد اتساامت
كميااة واساات دمت ا.سااتبيان كااجدا  لجماان البيانااات وطبقاات عمااى عينااات مااان  ساااترا

ى كما اااة اسااات دام مواقااان التواصاااي ا.جتمااااعبااين  رت وجاااود عماقاااةلاااالشاابا  كماااا  ظ
 .   المواقنهيشكي عبر   س الماي ال ور 

ساااات  لاااى ارتيااااع كما اااة ودوا ااان اسااات دام مواقااان راكماااا  شاااارت نتاااائج بعاااض الد     
يااة موقاان اليوتيااو  ماام يمالمقدمااة ى الييساابو  يتصاادر  اا الشاابكات ا.جتماعيااة  اصااة

شاابكات ا.جتماعيااة كوسااائي ملى م السياسااموقاان تااويتر، اياا، تيوقاات دوا اان ا.ساات دا
بعاض  ياة، كماا  شاارت نتاائجم عمامية وكمجاي عام لطرا األراأ ودعام القضاايا الم ت

بعااااض   السياسااااية لااااد عاااان األراأ سااااات  يًضااااا  لااااى ان ياااااض معااااد.ت التعبياااارراالد
 ا يعكاس االاة هاو  مان التعبيار عان الار     لاى عادم وجاود جادو  العينات ويرجان  لا 

األ ماقيااات العامااة ى ويرجاان السااب   لااى تاادن سااةراعينااات الد  باااط العااام لاادماان اإلا
   ر المشاااركات بااال ىماانقاااش عمااى الشاابكات ا.جتماعيااة وماان ماام يعاازي الاابعض عمل

سااات را  الدمااير،  لاا  اياا، تتيااح نتيجااة تلًا لت و ااة ماان الساا  والتشاار نظااى ا.لكتروناا
ى والتا x  xi(Jeffrey Cormier,DB.2013)(Matt Evans,2016) ساةراد مان

عبااااار الشااااابكات   راأ ي.األ أ ار عماااااى ى ا.جتمااااااع  س المااااااير تشاااااير  لاااااى تاااااجمير 
م لأ بعضاااراتااادعم   ضاااية ناقاااد راتشاااكيي مجتمعاااات ا تى م  ااالا.جتماعياااة، مماااا يسااا

 .البعض

تيتارض ى والتا  xii(Lim,merlyna,2012)كماا يتياح  لا  مان  رضاية دراساة       
    از  يتساام بمااا  سااما  تااواش الاا اتلااي لواااة المياااتيب جماا  المسااتتر ن المساات دم 
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 .وياة   ار هوقد يست دم  ساماأ مساتعار  و  األراأى   هيين معميس  ويق ي الم ت ه ن
ت رات تغيااارا اااماي  تاااى ت دراساااات لرصاااد اساات دام مواقااان التواصاااي ا.جتماااعجلااوات

تشاكيي ى ا  اهات ودور راوالمو ت هرا  المواقن بالتظامورصد عماقة ت سياسية واجتماعية
و يًضااا دور  . xiii(Kharroub&Bas,2016) (Lim,2012) سااةراالعااام كد الار  

تماام العدياد هموقان ا   الشابكات ا.جتماعياة  اماي الامامات ا.نت ابياة التاى كاناتمت
 ساةراود  xiv(Kreiss,D.2016& Schoen) ساةراكدى األجنباى ، العربارامان التا

xv(Pengetal.2016) ى ساااات األجنبياااة  لاااى  ن التياعاااي ا.جتمااااعراتشاااير الد كماااا
ى ياة  امات م تهاتجا لى التعرض إل  و  التماس األ بار يقدم  الشبكات وسمعبر ت
  Hermans (Cerron,A&Memoli,2016)xvi)  سةراكد الر  

التعبياار  و صائصاة، و لياات ،ى ياة الاار   العاام اإللكتروناهقاة بمامناا  دراساات متعهو 
 L.&V ergeerm,2017)xvii (Daniel, ساةراة كدمتشكيى لمقمر   اوالعوامي  ،نهع

(Lemin,2010)xviii    ى تقمااص ااتمااا.ت العزلااة التااه. م مااا توصاامت  ليااهااوماان
 ياارد ماان  اامايم جصاابب ل  The Spiral of Silnce ا دوامااة الصاامتلتيرضاا
اإللكترونيااة اتاى لاو تصاطدم ماان  رائاهالتعبيار عان  ى ضاية  تزياد مان الارياة  اارااأل ت

ى الااد وي  ااى يسااتمر  اا هض  .  ناارااد ا تاال ضااطى  اا لااهمااا يواج الجمااوع، ورياام راأ 
نظااار . كماااا جااااأت دراساااة  لاااهصااااة ووج يصاااي كاااي طاااري  لاااى  مبااااتى الجااادي لكااا

(Heather J.Kauffman,2009) xix   ر  هظاااى اإللكتروناا العااام والتااى تعتباار الاار
ياة، وتوجاد العدياد مان العواماي الماقمر  ماي معيناة وبطارح م تمرامعقد ، يتشكي و ًقا ل

 يااة والجماعااات المرجعيااة رات الديموجراة كالمقا ااة، والتعماايم، والاادين والمتغياامتشااكي ى اا
ا ماااان العوامااااي، اياااا، هااااالسياسااااية والتنشاااائة ا.جتماعيااااة، ويير عوامااااي اإللكترونيااااة وال

 ىا.نقسااااام الرقماااا لااااومبميى نااااو تر ا.لك تماااات الدراسااااة عمااااى  ن تااااجمير الاااار   العااااامها
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Digital Divide  التكنولوجياا  ة مانما  وتعامراتنبن من عدم قدر  اليرد عمى  دى والت
معر اة اليارد .ساات دام   األسااس عماى ماادى  ااى   العاام مبنار وماور  المعموماات.  ااال

  تتجماااان األراأ  الياااارد رايااااهتعبياااار عاااان ملى ومواقاااان التواصااااي ا.جتماااااع التكنولوجيااااا
 .ميمهوتشكي مجاً. عام يمكن قياسة وتا

 :ع عتمإلع اأىإلتإلكياىإلفإلع تلفزي نإلء ا:إلثتسيمت

ماام واضاب هتيزيون وعماقتاة بتشاكيي الار   العاام بامقاة باالتماظيت الباو، المتع     
د لالمشاى ت  اراباالتغيى تماام الباماهياد ا.زاوالعرب . وقد تى األجنبممى ، العراالتى  

ى  ااااى طرا  ودعاااام التاااااوي الااااديموقراالااااا د اااان  لاااا ى  اااا ميزيااااونودور التى السياساااا
مايااا البيضااا، ) سااةات، كدر را  التغياامااأ تزاالعااام   ا بتشااكيي الاار  لااالمجتمعااات وعماقت

3123) xx 3126ياسامين ساعيد، )ساة را، ود xxi(مماى، العراالتا راأ كماا  سايرت قا 
قضاايا ملى اإلعماما والتنااويالعاام،  تشاكيي الار  ى عن بروز دور ا.تصاي المباشر  

عماى ى منا)سة راالايا  البرلمانية كد  ونة األ ير  عمى مستو اآلى ية  مالسياسية الدا 
د ت ل، التاى اساات xxiii (3127 اطماة  امااد، )ساة را، ودxxii (3122الارامن،  عباد

ضااوأ تقييمااة ى ناااو األداأ العااام لنظااام مبااار   اا  ور المصاار لااات الجمهااقياااس اتجا
مج األاااادا، رااإلعمامياااة لبااا المعالجاااةى قضاااايا اقاااوح اإلنساااان األبااارز  اااى  ااا هألدائااا

 ر تااجمير وسااائييااااعتماادت عمااى ا تى ، والتاا 3122يناااير  36الجاريااة السااابقة لمااور  
طة الساسااية، اياا، اعتماادت مساامور ناااو األداأ العااام للااات الجمهاااإلعاامام عمااى اتجا

 Quoto عمديااة اصصااية واسااتمار  ا.سااتبيان عمااى عينااةى ج المسااالعمااى الماان
Sample   مباو، 711قواميا. 

"دور القنااااوات اليضااااائية  ةالمعنونااااxxiv (3128يزاو اااااار، الغاااا)سااااعت دراسااااة      
قيااة" راناااو القضااايا السياسااية العى قااراور العلااالجمى مااع ترتياا   ولوياااتى ة  االااالموج
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م لاتهاااالمبااااومين واتجا  لاااد ةمالميضااا لاااه لاااى الكشاااي عااان القناااوات اليضاااائية الموج
 ج المساااب، واعتمااادت عماااى  دا  ا.ساااتبيان باااالتطبيحل، واسااات دمت الدراساااة مااانهااااناو 
 .قىراور العلميرد  من الجم 511ى عينة عمدية مكونة من مع

د ت  لاى التعاري ها، ايا،  xxv (3127 الاد،   صابر )ا دراساة لاكماا اتيقات مع    
العاام نااو العدياد مان  تشاكيي وتواياد الار  ى المصارية  ا عمى دور القنوات اليضائية

 القضايا السياسية المطرواة عمى السااة المصرية،

ى العاام  ا  ر عماقاة باين وساائي اإلعامام والاممياة لمساات العرااي، كان تناوي الد     
العام بين  ئاات ماادد   ر  الر  هتشكيي ظاى ر   هت الظاراالمتغي ىممصر منصًبا ع

 xxvi (3128نادا ماماد عباد الجمياي، را) ساةراير المصارية. كماا ساعت دهمان الجماا
اليوتياو  عماى  التعاري عماى قادر  كامًا مان القناوات اليضاائية وموقانى د ت  لهى والت

يااة. كمااا  مبتاات مالعااام بااين الشاابا ، اااوي القضااايا الم ت  يجاااد درجااة  كباار ماان الاار  
القناوات    هاالقناوات اليضاائية قباي ماور  ينااير و ن  هلعبتا   ياد الادور الا زات سااتراالد
 الار   هكشاي اليسااد وتعبئاى مة  اهمن  ماي المسااى العربى  يقاظ الوعى مت  هسا

عااان الارياااة السياساااية  اااادي،مالعاااام لنبااا  قااايم الديكتاتورياااة، والعناااي واتاااااة  رصاااة ل
 .والعدالة ا.جتماعية

ناا  ه ن   xxvii (Caroline S,Sheedy,2011)كماا اوضاات نتاائج دراساة       
 ينااااير، الماااواطن الماااارض 36ر مااان ماااور  لاااظ  الااا ى الماااواطن الصااااينوعاااان 

Agittor   ا.اتجاجااات، ى والمشاااركة  ا رهتظااميقاوم بتااريض المساات دمين ل  والاا
 عناااايمل  اياااا، يقااااوم بااااا.عمان عاااان مواعيااااد و ماااااكن ا.اتجاجااااات وطاااارح التصااااد

ضااب الاا   يو  Informative Citizen و المااواطن اإلعمامااىهااالماتمااي، والمااانى 
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 ان هااالسااائد  ناا ا ، و ى ويااداض التعتاايم اإلعمامااى الرساام ميزيااونالت تزيياايو الاقااائح 
 هاته.واتجاى العام اإللكترون   ر ما تجمير واضب عن اللالنوعان ل

القضااايا ى ة بالمناقشااات والمااداو.ت  اامقااتماات الباااو، وا.شااكاليات المتعهوقااد ا     
تماااام هتشاااكيي الااار   العاااام، وقاااد بااارز اى ا  اااهااااليضاااائية و مر  السياساااية عبااار القناااوات

 xxviii(Shehata, Adam,2018) ساةرا  اإلشاكاليات كدمسات األجنبية ببا، تراالد
ة ماااباااين العائ ياااي ماااد  تاااجمير األ باااار السياساااية واألاااادا، الجارياااةمتمااات بتاهاى والتااا

ى تماام السياساهقين، ايا، تاماي تطاور ا.راهاة السياساية لمامواألصدقاأ عمى المصا
ااين كانات ى  ا .قين الساويديينرهقاة، باين المارهة المماسانوات التكاوين مان مرا  اماي

 ا الشااجن وركاازت عمااى العماقااة بااين األعتماااد هااى سااات العربيااة  ااراالدى نااا  قمااة  ااه
لدراساة طبيعاة ى ت السياسية ولام تاوي ا.ىتماام الكاا هاالقنوات وتجمير ا.تجا  معمى ت

تعبياار مد لرات، والعوامااي المااقمر  عمااى اسااتعداد األ ااالمناقشااا  مااتى غااة المساات دمة  اامال
قاااة مأ متاياااز  ساااواأ عواماااي متعراآلراد األ اااى تبناااى مااا  المناقشاااات، وعماااتى م  ااالااائراعااان  

طبيعاااة   و   اليضاااائياتمااالساااائد عبااار ت لمناااال الاار   لمم  و تقسااايملد  نيساارابساامات األ ااا
 xxx(Himelboim,2009)  ، (Gib-Son&Nc Allistor,2014)xxix القضية موضن النقاش

 الا.نت ابات  و العزوي عنى التصويت والمشاركة  ى ا عمى المشاركة  هوتجمير 
 (Vargo,2014)(Her-man&Vergeer,2013)xxxii(Williams& Gulati,2012)xxxi 

ى  اى التغيار السياساى ا  اهية السياسية ودور مد بالتياعراتدعيم شعور األ ى   هاودور   
   هاا لااألشاكاليات البامياة التاى طراتى الناوع  ا  سايرت النتاائج عانالمجتمن. وقاد 
ات هااليضاائية عماى ا.تجا بتاجمير تما  القناواتى تماام الباماهيد ا.زاالباو، وعن ت

 ةسرا، ود xxxiii (3127، ه امد ط) سةراياسية كداااااااركة السااااااالمش مىية وعااااالسياس
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(Simons, Gregory,2018) xxxiv ى نا  تناقض صاارل  اهركزت عمى  ن ى والت
 ، ماااالتغطياااة اإلعمامياااة الغربياااة لمعاااار  الموصاااي واى  ااا وساااائي اإلعااامام الغربياااة

، مهتصااور الاار   العااام وتشااكي ىمااتااجمير عمة لموساايى هااى يااي األ بااار التاامتماات بتاهوا
 .ح وسورياراالعى  ين الادمين المتميزين  هلعرض 

 :ع عتمإلع اأىإلتإلكياىإلفإل ء اهتإلع صلتفةإلل ا:إلءاعستتإلثت ثمت

 :اه ا الماور  لى عد  ممااظات لعي  برز هى  سير األطماع عمى الباو،  

 ساة العماقاة باين الصااا ة وتكاوين الار  رابدى واألجنباى العرباى تمام البامهة اإلمق -
المااااور السااابقة، وييساار  لاا  ى المجتمعااات. و لاا  مقارنااة بكاام الباااو،  ااى العااام  اا

 ات،اااااسرا   الدهة ومن بين اااااطقمنا الليدتاااااشى ياسية التاااااالس و.تاااااوأ التااااااضى  
xxxv(Papacharissi&Oliveria,2012) xxxvi(Hamdy,&Gommaa,2012) 

(Alaimo,K,2015)xxxvii 

ماان  لااتشاكيي الاار   العاام  منى ا  اهااتنوعات الدراساات اااوي تاجمير الصااا ة ودور  -
، xxxviii (3123 يماان اماز ، ) ساةراكدى قضايا األيتصاا  الجنسا تجا ا هتناوي تجمير 

ا لاياي منمئم األيتصا  القراالسنوات األ ير  العديد من جى  ل  اي، شيدت مصر  
أ را ساا) سااةراكدى وقضااايا اإلساامام السياسااه وييرهااا لاام يعماان عنلااا يااتم اإلعاامان عناا
مماماب وسامات الصاور   ىماد ت  لاى التعاري عهاى والتا xxxix (3126ماماد كمااي، 

   هاا وتاميااي مكونااات  الاار   العااام المصاار   لاادى ت اإلساامام السياساارانيااة لتياااهال 
 لاامهت الدراسة  لاى مجموعاة مان النتاائج ومان  ما، وتوصهوتيسير  هاالصور  وعناصر 

وساائي ى  اى سامام السياساإلت اراور عمى متابعة األ باار المرتبطاة بتياالالجم ارص
ى  ااااى ت اإلساااامام السياساااارار عمااااي تياااااراالمباااااومين اسااااتم بيااااةماإلعاااامام، ر ااااض  ي
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ى ا عماى اليصاي باين العماي السياسالقادرت السياسة، وجاأت  برز  سبا  الر ض لعدم
 . والدعو 

تعااادد المجتمعاااات موضااان الدراساااة ساااواأ األجنبياااة  و العربياااة، مااان وجاااود كما اااة  -
لكااون  تاار  الدراساااة   اً ر بالمجتمعااات العربيااة و لاا  نظااى الباماا تمااامها.ى اوظااة  اامم

 .ية الربين العرب مح عمما يط شيدت العديد من التاو.ت السياسية  و

ة اسات دام األساالي  الكييياة  اًصاا ماكما ة ا.عتماد عماى األساالي  الكمياة مقاباي ق -
  xl(Ley&Rezenda,2016) ( Douai,I.etal,2016)xli ساةرااألجنبياة كد سااتراالدى  ا

  xlii(Seo&Ebrhim,2016) سةراكد عمىاليى الواقن السياسى التياعي   يد نتائجزاكما ت

كااز راجيااات المساات دمة ماان قبااي ملًا  عمااى قضااايا باااو، الاار   العااام والمنز وتركياا -
 xliii (3125، ى يماان عيسا)وطرح نشار النتاائج جااأت دراساة  العام  ر استطماع ال

مصار، ى والتكنولوجية عمى باو، الر   العام  االمقا ية  تناولت تجمير المادداتى الت
و الكشااي عاان مااد  تااجمير باااو، هاادي لااال والو.يااات المتاااد  األمريكيااة، اياا، كااان

والتكنولوجيااا، اياا، وقاان األ تيااار  اتين الاادولتين بماااددات المقا ااةهااى الاار   العااام  اا
 .وتطور تكنولوج ى عمى الو.يات المتاد  كدولة  ات تنوع مقا 

ى مااوع  المجتماان المصاار ى عظاام الدراسااات عمااى التاااو.ت السياسااية  ااركاازت م - 
ة األنتقاليااة تممااي مااالمرا ى اا ة، وكاناات الاداماا 3122يناااير  36األااادا، مناا  مااور  

 .الباامين الكمير من  مة لدل شكالية بامية م

 :ع سقءيةإلع اؤية:إلاعبعمتإل

بتشااكيي الاار    لاااقااة بمواقاان الشاابكات ا.جتماعيااة وعماقتماظياات الباااو، المتع  -
قاة مالبااو، المتع لاايمواألجنبا ، تى العربا مماى، العراالتاى واضاب  ا تماامهالعام با
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ى ت  اراباالتغيى تماام الباماهياد األزاالعاام، ايا، ت   ر تشكيي الى ن  و يزيمبدور الت
 .د السياس لالمش

مقارناااااة   نااااااو الشااااابكات ا.جتماعياااااة كمصااااادر   باااااار ى   ا.تجاااااا  اإليجاااااابماااااي -
ى و ا ييسااااار باااااجن معظااااام عيناااااات الدراساااااة تتياااااح  ااااا  األ ااااار  يدياااااةمبالوساااااائي التق

الشااابكات ا.جتماعياااة  كمااار مااان وساااائي  المقااادم عبااار مواقااان  المضااامون اإل باااار 
 .لبعض األ بارى تعتيم اإلعمامميدية لماإلعمام التق

تسااود سااااات الشاابكات ا.جتماعيااة ممارسااات اواريااة يياار   ماقيااة تقتاار  ماان  - 
 . الاوار م .الصدا

سااات المساااية راسااات التجريبيااة والداتيتقااد الدراسااات العربيااة  لااى الدراسااات الدر  - 
 لاام، كماا اعتمادت عماى عاد   دوات منليمات عز ركاى سات األجنبية التراالد عكس

 .الشبكات ييميي المضمون وتامتا

جمعااات الدراساااات باااين اسااات دام ا.ساااتبيانات عماااى عيناااات مااان مساااوا قومياااة،   -
ا المسااات دمون، وكانااات معظااام الدراساااات لااايكتبى يقاااات التااامتعمل ياااي مضااامونموتا

 .يي المضمونمكمية كا.ستبيان وتا العربية دراسات وصيية تست دم  دوات

بااامين، ماا انعكاس عماى مود  ردياة للاكانات يالبياة البااو، العربياة تعتبار عان ج - 
ة ماالاجاام، ويياار ممما الباااو، كاناات عينااات مااادد  الاايم جرياات عى التاا العينااات

ود جماعيااة والنتاااائج لاااتعبااار عاان جى جنبياااة التاااأل مجتماان عمااى عكاااس الباااو،مل
 .العينات لكبر اجم اً ر ا عمى المجتمن، نظليمكن تعميم
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يااي المضااامين ما بااين دراسااة وتالااسااعت الدراسااات لتاقيقى داي التااهااتنوعاات األ - 
يزيونيااة ما.جتماعيااة  و التساامات المساات دمين ودور كاامًا ماان الشاابكات  الااوارد   و

 .وتشكيي الر   العامى نشر الوعى  و الصاا ة  

 هعبامت  الا ى عماى القضاايا السياساية  و الادور السياسا مماى، العراياد تركاز التازات  -
تشااكيي الاار   ى الصاااا ة  ا يزيونياة  وممواقان الشاابكات ا.جتماعيااة  و الت كامًا ماان

ناااااااو القضااااااايا ا.جتماعيااااااة  و  هاااااامدور سااااااة رابدى تمااااااام البامااااااهة ا.مااااااالعااااااام، وق
 ا.قتصادية

ى تاريار ماركزت عمى الصاي المطبوعة، وعى يي من الدراسات التموجود عدد ق - 
تتعاماي مان ى يي المضامون التامتست دم تاى   الباو، التر ا، وكملال برية ب المواد

 .ا بالمجتمنلدون ربط  هر ا الظالمضمونى الرسالة اإلعمامية،  

الااانيس مااام الدراساااات األجنبياااة، كعى ة متبايناااة  اااممياااوجاااود ت صصاااات عكمااار   - 
أ رابااجااة  لااى  جاا لااىوا.قتصاااد والسياسااة، عكااس الدراسااات العربيااة   وا.جتماااع

 .دراسات بينية

عتباار ا، ب جوانا  عادى ي الموضوع بااجة  لى مزيد من الدراسات والبااو،  ااز . -
تطاور مساتمر، و مار  ى نسابًيا وكاي ياوم  اًا ج جديادلالشبكات ا.جتماعياة مان مواقن

ى الجان  اآل ار م، وعهية عنمياتم وجود دراسات م ت يزوي من وقت آل ر، مما
ماان  هتااهاواسااتطماع اتجاى اإللكتروناا العااام أ دراسااات عاان الاار  راميااة  جااه ى تااجت

 .ضيةرا يا األ تر ج اإلمنوجل ماي تطبيقات من

باإلعتماااد عمااى عيناات مااادود  الاجاام وعمديااة اتساامت معظاام الدراسااات العربياة  - 
ا، صاعوبة وجاود  طاار شاامي لاعواماي من  وييسر  ل   ى ضوأ عاد يير ممممة،
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ساااياح ا.تصااااي الرقمااا ، ومادودياااة ى ة  اااماااممم ساااا  عيناااة هيمكااان مااان  مالااا
ا الباااا، لاائرامااا يقااوم بالج الباااو، العربيااة التااى يالًباااى  مكانااات الباااا، الياارد  اا

ساات راد ت  وراماقتمى و بااو، مقدماة  ا صور  رسائي جامعياة  ىبميرد  سواأ  
 كمار  ها عادادى مقابي الباو، األجنبية التى يالباًا ماا يشاتر   اى ية، و ل   قعم
ا ممااا ملااتمويى  اا همات باميااة تسااالاامااا تعتمااد عمااى ج راً ا كمياالااباااا،، كمااا  ن ماان

 .لاالعينات وطريقة ساب ينعكس عمى اجم

 :ع بلثيةإلع  ه ءإل تط ياإلع  ستقبليةإلع اؤية:إل ت سمت

ى  جاااراأ المزياااد مااان الدراساااات الميدانياااة بشاااجن القضاااايا الم تياااة، لرصاااد التغيااار  ااا -
الاانيس واألقتصاااد "  مااموم األ اار ، كعمااا ماان العلااالعااام ماان  د ال ر  الاا تهااااتجا

 .المجتمع  ا بالسياحلدراسات بينية" وربط

نياااة عااان هتشاااكيي الصاااور  ال ى والصااااا ة  ااايزياااون م جاااراأ دراساااات ااااوي دور الت -
 . األ ر  المقا ات

تشاااكيي ى دراساااة كييياااة توظياااي الغاااة  اااى  اااى وبمياااي األسااامضااارور  اسااات دام التا -
 .ا.قتصادية وا.جتماعية، والمجتمعية قضاياتجا  ال مواقي معينة

وي الشابكات ا.جتماعياة، ا  تجر ى عا   ن تتضمن عينات الباو، التراضرور  م -
 .ية موقن الجدايمتعري عمى القضايا الم تم جراأ مقابمات من المسقلين ل مىع

وتامياااي  Network و  تاميااي الشاابكاتمجااة بااين اساات دام  ساازاو ضاارور  الم- 
الباااا، مااان  ها اآل ااار وي ااادم ماااا يتوصاااي  ليااالمااايكماااي كاااي من المضااامون، ايااا،

 .نتائج
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مًعاااا، لتاقياااح التكاماااي ضااارور  ا.عتمااااد عماااى األساااالي  البامياااة الكمياااة والكييياااة - 
ر بساياًح شااامي،  لاا  مان  ااماي ا.سااتعان هبااا، دراسااة الظااوامب لييتاا بينيماا ممااا

ى بجانااا  األدوات الكمياااة التااا ماااراأج الباااا، ئلنتااااى تعطااا لاااابااااألدوات الكييياااة ألن
 .ر هة عن الظامتتميز بالدقة لتقديم رقية متكام

لكااااي ماااان الصاااااا ة،  و م المساااات دمين زادراسااااات اااااوي مااااد  التاااا ضاااارور   جااااراأ- 
يزيونياااة بالمعاااايير األ ماقياااة، وقواعاااد مالشااابكات األجتماعياااة  و الت دراساااات ااااوي

 .النشر لكي من ت  الوسائي

جر  الغير شرعية، ومقا ة الااوار، وقضاايا لة، كالمي جراأ دراسات اوي قضايا م ت -
 .و. تقتصر عمى القضايا السياسية التسامب

  واألطياااي و. ر مشااة، كااالملدراسااة اليئااات ا.جتماعيااة المضاارور  ا.تجااا  ناااو  - 
 .سات  قط عمى دراسة الشبا راالد تقتصر

يااة عاان مدراسااات عاان تااجمير الشااائعات اإللكترونيااة والاادعايات الم ت ضاارور   جااراأ -
عباار مواقاان ى مجاااي ا.تصاااي السياسااى  جااراأ دراسااات  ااى اإللكتروناا العااام الاار  

 .الشبكات ا.جتماعية

وم الارياااة لاااوساااائي اإلعااامام بصاااية عاماااة عااان ميى مسااات دمى ضااارور  نمياااة وعااا- 
 .األسالي ، بما يتضمن ا.بتعاد عن تجاوز القيم وا. ماقياتى وبجرق

والتعاماااي ى عماااي اإلعمامااامم بالمعاااايير األ ماقياااة لزاعماااى اليضاااائيات الاالياااة اإللتااا -
تاااااتيظ ى لكااااوااااااد ماااان جمياااان المااااواطنين، والمقسسااااات والش صاااايات   بمسااااتو 
 .ورلالجم  ا لدملوتيض الميتها و هاضور   بمستو 
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ة باأل باار السياساية واإلقتصاادية واألمنياة لاالموج ةتمام القنوات اليضائيهضرور  ا- 
يدياااة ممج القناااوات التقرابالقضاااايا األ ااار ، كماااا يجااا  ضااارور  تطاااوير بااا تماااامهاأل

ا و عماااح مضاااموًنا وتنوًعااا ماااراأ ن تكاااون  كمااار  ياااة يجااا ماليضاااائية العربياااة الم ت
 .و سرع اركة
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