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ةع  ووم ايووا ا ى ح اتنووا مو  ة ووما  ةووا تئوواب نا  ووى تقوو م  ئوواإلل م بوورم بوو     ب وو   وو
تجلبهوا ونواا ى تغط ها  مألص مت موةختلفم موتوى ةجتةعنا موج ه  م ةن خرل مألح مث موت

هوو م  حئوبا بوول  اوبوا ةووا تتأووابك ةوو اهووم موة يوو بات  ت   هوا  ووو  ى  موقصو  موتوو
تهةنووا بةووا   هووا موئ ائوو م  م اتصووا  م  ايووا ا مووو  ن  موه  ووم مو قا  ووم  ح  ووم ى موتوو

م وحئائ م  ئاإلل م برم   ةا  تعلق باوت ن و ج وا  او  تها موفاإلقوم موتعب       ها   نظ   
ا ا بووو   اوووتا  وووان ةووون جووو ب ةئوووتخ ة ن ا  ووو ا  نظووو م وقيوووا  موجةووواه   ةعهوووى بلووو

موجةوواه   ب ئوواو ب ا  وو  تطوو  م  بنظوو   ى   مئووم  ئوواإلل م بوورم  ت    هووا بلووى مويوو    
  1ا    ج  م بةا  ان ةن ابل

 ؟
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واسػتخداـ التكنولوجيػا ى تبنى بشكؿ عاـ بمرحمة متأخرة فى واإلسالمى وال يزاؿ العالـ العرب
اإلنترنػػػػ   التقميديػػػػة والحديثػػػػة وخ و ػػػػاالحديثػػػػة  وال يعتبػػػػر اسػػػػتخداـ وسػػػػائؿ االت ػػػػاؿ 

ليبيػا مػثال تػـ ى هذا ال دد  وهناؾ العديد مف األسػبا  خمػؼ هػذل الظػاهرة. ف ػى استثناء ف
أسػاس أن ػا أداة جديػدة لرمبرياليػة الجديػدة  ى البدايػة عنػد دخول ػا عمػى تعريؼ اإلنترنػ  فػ

ف أج ػزة اسػتقباؿ البػ  السعودية ودوؿ الخميج مثال كان  هنػاؾ تسػاتال  وتخوفػا  مػى وف
التسػاتال  المنتشػرة عػف تػأثير ى أوائػؿ التسػعينيا  اضػافة الػى المباشر لمقنوا  ال ضائية فػ

هػذل المجتمعػا . كػاف وخػروف ى األخالقيا  السائدة فى هذل الوسائؿ التقميدية والحديثة عم
نظمػػػػػة األى يتخوفػػػػوف مػػػػػف التػػػػأثيرا  الميبراليػػػػػة لرنترنػػػػ  ووسػػػػػائؿ االت ػػػػاؿ الجديػػػػػدة عمػػػػ

تػػػـ ت ػػػنيؼ ى العقػػػد األخيػػػر مػػػف القػػػرف الماضػػػى السياسػػػية واالجتماعيػػػة القائمػػػة في ػػػا. وفػػػ
اسػتخداـ اإلنترنػ  ل ػذل ى أساس أنه أقؿ دوؿ العالـ فػى الشرؽ األسط باستثناء اسرائيؿ عم

ى األسػػبا ا البنيػػة التحتيػػة الضػػعي ة لوسػػائؿ االت ػػاؿ التقميديػػة والحديثػػة  والنمػػو االقت ػػاد
لػػػبعض الػػػدوؿ في ػػػا  و األميػػػة  والعوامػػػؿ الثقافيػػػة والػػػديف والخػػػوؼ مػػػف الجديػػػد  المػػػنخ ض

 .7بنية هذل المجتمعا ى وتأثير هذل الوسائؿ عم

بميػػوف نسػػمة   >,6ى بميػػوف الػػ ;,6العػػالـ حاليػػا مػػا بػػيف ى يتػػراوع عػػدد سػػكاف المسػػمميف فػػ
المرتبػػة ى فػػ اإلسػػالـى % مػػف سػػكاف العػػالـ  ووب ػػذا يػػأت78ويشػػكؿ المسػػمموف ب ػػذا نسػػبة 

العػػالـ بعػػد المسػػيحية وكمػػا تػػذكر مراكػػز البحػػو  المختم ػػة  فػػ ف عػػدد المسػػمميف ى الثانيػػة فػػ
العػػالـ سػػي وؽ عػػدد المسػػيحييف خػػالؿ هػػذا القػػرف  وتعػػد م ػػر واحػػدة مػػف أكبػػر الػػدوؿ ى فػػ

اإلسالمية مف حي  عدد المسمميف ب ا  وتحتػؿ المرتبػة الخامسػة  حيػ  يوجػد ب ػا مػا يزيػد 
  والمسػػمموف 8% مػػن ـ مػػف المسػػمميف9<مميػػوف نسػػمة  مػػن ـ مػػا يقػػر  مػػف  تسػػعيفى عمػػ

كغيػػػرهـ مػػػف ميػػػر المسػػػمميف يسػػػتخدموف كػػػال مػػػف وسػػػائؿ االت ػػػاؿ التقميديػػػة كال ػػػحؼ 
 تشكؿ ع رنا الحدي .ى والراديو والتمي زيوف واإلنترن  كأحد أهـ الظواهر الت

ى ديا  الخارجيػػة والداخميػػة التػػيواجػػه العديػػد مػػف التحػػى الحقيقػػة فػػ ف العػػالـ اإلسػػالمى وفػػ
كافػػة األقطػػار. وبعيػػدا عػػف التحػػديا  الخارجيػػة  ف نػػاؾ تحػػديا  ى تثيػػر قمػػؽ المسػػمميف فػػ
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عقيػدت ـ ناهيػؾ عػف تشػويه  ػورة المسػمميف وتنػاقض مػا ي قػدـ ى داخمية تواجػه المسػمميف فػ
توردا وسػػائؿ اإلعػػالـ داخػػؿ الػػبالد اإلسػػالمية ن سػػ ا سػػواء كػػاف مضػػمونا محميػػا أو مسػػى فػػ

أف هنػػاؾ ى تشػػير الػػى العػػالـ اإلسػػالمى مػػف دوؿ ميػػر اسػػالمية. وهنػػاؾ دراسػػا  عديػػدة فػػ
يػػتـ التعػػرض ل ػػا مػػف خػػالؿ ى تناقضػػا كبيػػرا بػػيف القػػيـ الدينيػػة اإلسػػالمية وبعػػض المػػواد التػػ

 وسائؿ اإلعالـ التقميدية واإلنترن .

بنسػ  ى الدينيػة تحظػ أف البػرامجى الرمـ مف هذا ف ف معظـ نتػائج البحػو  تشػير الػى وعم
اإلذاعػػػػػا  أو القنػػػػػوا  العامػػػػػة أو القنػػػػػوا  الدينيػػػػػة ى مشػػػػػاهدة عاليػػػػػة سػػػػػواء كػػػػػاف هػػػػػذا فػػػػػ

( مػػثال أتػػ  اذاعػػة القػػروف الكػػريـ بم ػػر <><6) 9دراسػػة عػػاطؼ العبػػدى المتخ  ػػة  ف ػػ
المرتبة الثانية بيف الجماهير مف حي  االسػتماع بعػد اذاعػة البرنػامج العػاـ حيػ  طبػؽ ى ف

الػػرمـ مػػف ى م ػػردة  وعمػػ >:=6عمػػى عينػػة عشػػوائية طبقيػػة منتظمػػة قوام ػػا ى مػػدراسػػته ع
المركػػز قبػػؿ االخيػػر مػػف بػػيف موضػػوعا  االخبػػار الػػواردة ى هػػذا جػػاء  االخبػػار الدينيػػة فػػ
( دراسػػة اسػػتطالعية ;=<6) :بعػػد أف أجػػر  سػػوزاف القمينػػ ى عمػػى رسػػائؿ القمػػر ال ػػناع

حتػػػى 9=<6ال تػػػرة مػػػف اوؿ اكتػػػوبر ى تحميميػػػة واسػػػتخدم  مػػػن ج المسػػػل بالعينػػػة وذلػػػؾ فػػػ
تحميػػػػؿ مضػػػػموف ى واسػػػػتخدم  أسػػػػمو  العينػػػػة العشػػػػوائية المنتظمػػػػة فػػػػ :=<6اخرمػػػػارس

يوميػا خػالؿ أيػاـ العينػة بواقػ  ى المتاف يستقبم ما التمي زيوف الم ر ى القمر ال ناعى رسالت
عينػػػة النشػػػرا  االخباريػػػة فقداعتمػػػد  الباحثػػػة عمػػػى اسػػػمو  ى لة اخباريػػػة  أمػػػا فػػػرسػػػا 5:

تقػدـ ى اخبارالسادسػة والتاسػعة مسػاء التػى العينة العشوائية المنتظمة وشػمم  الدراسػة نشػرت
نشػرة اخباريػة  أمػا بالنسػبة لعينػة البػرامج االخباريػة فػتـ تحميػؿ  5:عمى القناة االولى بواق  

( حمقػة مػف خػالؿ :7الـ بػيف يػديؾ وقػد شػمم  الدراسػة جميػ  حمقاتػه )مضموف برنامج الع
 االسبوع ال ناع .

ى الراديػػػو والتمي زيػػػوف تحظػػػى أنػػػه بػػالرمـ مػػػف أف البػػػرامج الدينيػػػة فػػى يمكػػف التأكيػػػد اذا عمػػػ
اإلذاعػا  والقنػوا  ى خريطػة البػ  فػى بنس  تعرض مرت عة  اال أف نسبة هذل البرامج عم
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 ;ال ػواؿى % فقػط مػف خريطػة البػ  كمػا يتبػيف مػف دراسػة نجػو >,8ى العامة قميمة ت ؿ الػ
 التمي زيوف الم ري.ى تحميؿ البرامج التمي زيونية فى ( ف9<<6)

الحياة باعتبارل ضرورة تنظـ حياة اإلنساف بربػه كمػا تػنظـ ى الرمـ مف أهمية الديف فى وعم
الراحػػة الن سػػية وتػػوقظ عالقاتػػه مػػ  انخػػريف مػػف حولػػه وترسػػـ لػػه من جػػا لحياتػػه وتشػػعرل ب

عزيمته وتزيد مف  مته بوطنه  نجد أف القائميف باالت اؿ بوسػائؿ اإلعػالـ ى ضميرل وتقو 
ذلػؾ مػف أننػا ى يستحق ا. وليس أدؿ عمى األهمية الكبيرة التى لمجان  الدينى العامة ال تول

سػؼ ال وسػائؿ اإلعػالـ المتخ  ػة لسػد هػذا العجػز  ولكػف األرقػاـ لأى كنا نأمػؿ خيػرا فػ
هذا  فمقػد أفػاد تقريػر التحػاد اذاعػا  الػدوؿ العربيػة  بػأف عػدد القنػوا  ال ضػائية ى تشير ال

حػػيف ى قنػػاة  فػػ 9<68تتػػولى بث ػػا  أو اعػػادة بث ػػا  هيئػػا  عربيػة عامػػة وخا ػػة بمػػ  ى التػ
مطمػػػ  التسػػػعينيا  مػػػف القػػػرف الماضػػػ   ى كانػػػ  ال تتعػػػدى العشػػػريف أو الثالثػػػيف قنػػػاة فػػػ

ى القنػوا  الرياضػية تػأت وأشار التقرير الى أف. هذا الى دور القطاع الخاصويمكف ارجاع 
ى البػ  ال ضػائى فػ مجموع القنػوا  المتخ  ػةى وتن رد بأعمى نسبة فى المرتبة األولى ف

تبػػػ  أفالمػػػا ى قنػػػوا  الػػػدراما التػػػ قنػػػاة  كمػػػا أف 5>6العربػػػ   بحيػػػ  ي ػػػؿ عػػػددها الػػػى 
قنػاة  6:7مجمػوع القنػوا  المتخ  ػة بمػا يقػار   ومسمسال  تستأثر بالمرتبة الثانية مػف

قنػاة  وتحػؿ القنػوا  الدينيػة المرتبػة  679المرتبػة الثالثػة بعػدد ى القنوا  الغنائيػة فػى ثـ تأت
ف كانػػ  هنػػاؾ بعػػض الدراسػػا  ترت ػػ  ب ػػذا الػػرقـ >قنػػاة دينيػػة فقػػط :<الخامسػػة بعػػدد    وا 
قنػػػػاة مثػػػػؿ دراسػػػػة محمػػػػود  :67قنػػػػاة أو أكثػػػػر قمػػػػيال وبالتحديػػػػد  675ى قمػػػػيال لت ػػػػؿ الػػػػ

 .7567ى عبدالعاط

قػاـ ب ػا البػاحثوف خػالؿ فتػػرة ى البحػو  العمميػة التػى التعػرؼ عمػى هػذل الدراسػة الػى وتسػع
حيػػػ  بدايػػػة الدراسػػػا  ى القػػػرف الماضػػػى ال تػػػرة مػػػف السػػػبعينيا  فػػػى الدراسػػػة والمتمثمػػػة فػػػ

ى لتعػػػرؼ عمػػػاى الػػػى سػػػنة األخيػػػرة  كمػػػا تسػػػع ;756عػػػاـ ى م ػػػر وحتػػػى اإلعالميػػػة فػػػ
معرفػػة مػػا اذا ى الػى هػػذل البحػو    كمػػا تسػػعى تػـ تناول ػػا أو طرح ػػا فػى الموضػوعا  التػػ

وسػػائؿ ى فػػى كانػػ  البحػػو  العمميػػة اإلعالميػػة تواكػػ  ت ضػػيؿ الجم ػػور لممضػػموف الػػدين
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اإلعالـ المختم ة المتزايدة م  انتشار العشرا  مػف ال ػحؼ واإلذاعػا  والقنػوا  ال ضػائية 
 اإلنترن  المختم ة.ومواق  

تتنػػاوؿ ى البحػػو  المقدةمػػة بالمغػػة العربيػػة والتػػى وال يشػػتمؿ موضػػوع دراسػػتنا الحاليػػة اال عمػػ
بمػػداف ى أجريػ  فػى م ػر بموضػوعاته المختم ػة  فتخػرد الدراسػا  التػى فػى اإلعػالـ الػدين

تػػـ ى ميػػر م ػػر عػػف مجػػاؿ دراسػػتنا  كمػػا تخػػرد عػػف موضػػوع دراسػػتنا البحػػو  التػػى أخػػر 
ف كانػػ  فػى  ا بالمغػػة اإلنجميزيػة حتػػتقػديم قػػاـ ب ػا بػػاحثوف أجانػػ  ى م ػػر أو تمػؾ التػػى وا 

 عف م ر.

 اةأ لم مو  مئم

م ػػر ى محاولػػة تقػػديـ تو ػػيؼ لمبحػػو  السػػابقة فػػى تتمثػػؿ مشػػكمة الدراسػػة الراهنػػة فػػ
ى وحتػ =><6ال ترة مف أواخر السبعينيا  وتحديػدا منػذ عػاـ ى فى مجاؿ اإلعالـ الدينى ف

هػذا المجػاؿ مػف خػالؿ الكتػ  والبحػو  ى حي  تراكم  العديد مف البحو  فػ ;756عاـ 
ى الجامعػا  والمػتتمرا  والػدوريا  العمميػة. ومػف ثػـ ف ننػا نػر ى المنشورة وميػر المنشػورة فػ

يػػػتـ عػػػرض ى أنػػػه يجػػػ  أف تكػػػوف لنػػػا وق ػػػة لر ػػػدها وتحميم ػػػا  حيػػػ  كثػػػر  الوسػػػائؿ التػػػ
ذاعػػػة مسػػػموعة مػػػف خالل ػػػا  كمػػػا شػػػ د  تطػػػى المضػػػموف الػػػدين ورا كبيػػػرا مػػػف  ػػػحافة وا 

م ر حقيقة منذ السػبعينيا  ب نشػاء ى ومرئية ومواق  انترن . بدأ  الدراسا  اإلعالمية ف
ى بػدأ بػاحثو اإلعػالـ فػ 9><6عاـ ى كمية اإلعالـ جامعة القاهرة  وبعد تخرد أوؿ د فعة ف

تعػػد نقطػػة البدايػػة  الػػدرجا  الجامعيػػة مػػف ماجسػػتير وبعػػدها الػػدكتوراة  ولػػذاى الح ػػوؿ عمػػ
حيػػػ  كانػػػ  الػػػدعوة لعقػػػد هػػػذا  ;756كمػػػا تعػػػد نقطػػػة الن ايػػػة لنػػػا عػػػاـ  =><6لنػػػا عػػػاـ 

. ت عػد الدراسػة أيضػا محاولػة لمتعػرؼ >756هذا البح  منذ عاـ ى المتتمر وبدانا العمؿ ف
تتناول ػا والموضػوعا  ى هػذل ال تػرة وأهػـ الموضػوعا  التػى أهـ اتجاهػا  البحػو  فػى عم
المنػػػاهج ى التعػػػرؼ عمػػػى أم مت ػػػا أو قػػػؿ التركيػػػز عمي ػػػا. ت ػػػدؼ الدراسػػػة أيضػػػا الػػػى التػػػ

نػوع ى هػذل البحػو    والتعػرؼ عمػى تـ استخدام ا والتركيز عمي ا فى واألدوا  البحثية الت
 ال ترة السابقة.ى مدى تناول ـ لموضوعا  بحوث ـ عمى اختالف ـ  فى الباحثيف ومد
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 اتئاؤ ت مو  مئم

 اإلجابة عف التساتال  االتيةاى ال الدراسةى تسع

كػػػؿ فتػػػرة زمنيػػػة مػػػف فتػػػرا  ى م ػػػر فػػػى فػػػى كػػػـ عػػػدد بحػػػو  اإلعػػػالـ الػػػدين -6
 الدراسة؟

 ما توزي  البحو  حس  كون ا منشورة او مير منشورة؟ -7
 م ر حس  نوع الباحثيف؟ى فى ما توزي  بحو  اإلعالـ الدين -8
 هذل ال ترة؟ى قام  ببحو  الدراسة فى ما ال يئا  الت -9
 ـ عدد البحو  مف حي  عدد القائميف ب ا؟ك -:
 هذل ال ترة؟ ى فى درست ا بحو  اإلعالـ الدينى ما الوسائؿ اإلعالمية ات -;
 م ر؟ى فى بحو  اإلعالـ الدينى ما شرائل الجم ور المست دؼ ف ->
 هذل ال ترة؟ى فى بحو  اإلعالـ الدينى تم  دراست ا فى ما األدياف الت -=
هػذل ى م ػر فػى فػى بحو  اإلعالـ الدينى المستخدمة فما األدوا  البحثية  -<

 ال ترة؟
فتػػرة ى م ػػر فػػى فػػى بحػػو  اإلعػػالـ الػػدينى مػػا المنػػاهج المسػػتخدمة فػػ -65

 الدراسة؟
م ػر ى فى بحو  اإلعالـ الدينى تم  دراست ا فى ما الموضوعا  الت -66

 فترة الدراسة ؟ى ف
فتػػرة ى م ػر فػى فػى بحػو  اإلعػػالـ الػدينى مػا النظريػا  المسػتخدمة فػ -67

 الدراسة ؟
ى بحػو  اإلعػالـ الػدينى يمكػف مالحظت ػا فػى ما االتجاها  البحثيػة التػ -68

 فترة الدراسة؟ى م ر فى ف
الػػػػدراما ى هػػػػؿ هنػػػػاؾ موضػػػػوعا  تػػػػـ ام ال ػػػػا أو قػػػػؿ التركيػػػػز عمي ػػػػا فػػػػ -69

 تغطي ا هذل الدراسة؟ى ال ترة الزمنية التى التم زيونية والسينمائية ف
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 اهة م مو  مئم:

 الدراسة م مة مف الناحيتيف العممية والتطبيقيةاتعد هذل 

ى أن ػػا ت عػػد وق ػػة بعػػد أف قطعػػ  الدراسػػا  اإلعالميػػة فػػى فػػ مألهة ووم موعلة وومحيػػ  تتمثػػؿ 
يجػ  بعػدل التوقػؼ لمعرفػة مػا ى مجػاؿ اإلعػالـ الػدينى م ر شوطا كبيرا ال ي سػت اف بػه فػ

ا  األكاديميػػػة وتو ػػػيؼ مجػػػاؿ الدراسػػػى ال تػػػرة الماضػػػية فػػػى الدراسػػػا  فػػػى تػػػـ انجػػػازل فػػػ
الدراسػا  السػابقة لتوضػ  ى تػـ ام ال ػا فػى ولمعرفة ما الجوان  التػ  وتحميؿ هذل الدراسا 

موضػوعا  جديػدة ى وذلؾ لجذ  انتباه ـ الػ  الدراسا  المستقبميةى اعتبار الباحثيف فى ف
ى ومجػػػاال  جديػػػدة وضػػػرورة أف تتنػػػاوؿ الدراسػػػا  القادمػػػة موضػػػوعا  خا ػػػة بزيػػػادة وعػػػ

ظ ار مجػاال  جديػدة لتػأثيرا  مػا يقدمػه اإلعػالـ الػدين   كمػا الجمػاهيرى عمػى الجماهير وا 
ى الثػانى اسػتخداـ اسػمو  التحميػؿ مػف المسػتو ى تعد الدراسػة هامػة نظػرا لمنػدرة الممحوظػة فػ

ت ػػنيؼ الدراسػػا  والبحػػو    كمػػا ى الػػرمـ مػػف أهميتػػه فػػى الدراسػػا  اإلعالميػػة عمػػى فػػ
ال تػػرة ى تقػػديـ قائمػػة بالبيانػػا  الخا ػػة ب ػػذل الدراسػػا  فػػى أيضػػا فػػ تتمثػػؿ األهميػػة العمميػػة

أف هػذل الدراسػة ت عػد ى الزمنية الخا ة ب ذل الدراسة ليس ؿ لمباحثيف الرجػوع الي ػا  ولػذا نػر 
 البد مف الرجوع اليه. ى مجاؿ اإلعالـ الدينى لمباحثيف فى م درا أساسيا ال من

مجػػػاؿ ى توجيػػػه القػػػائميف باالت ػػػاؿ فػػػى دراسػػػة فػػػهػػػذل الى فػػػ مألهة وووم موةجتةع وووموتتمثػػػؿ 
والقػػػائميف بوضػػػ  السياسػػػا  اإلعالميػػػة مػػػف أج ػػػزة دولػػػة وقطػػػاع خػػػاص   ى اإلعػػػالـ الػػػدين

أهميػػػة أف يكػػػوف ى لػػػـ يػػػتـ دراسػػػت ا والتنبيػػػه عمػػػى ولمبػػػاحثيف نحػػػو بعػػػض الموضػػػوعا  التػػػ
حػاطت ـ فتػرة دقيقػة مػف تػاريى م ػر أداة لمتنػوير والتغييػر فػى فػى اإلعالـ الػدين خ م ػر وا 

 ال ترا  الماضية.ى دراسات ـ فى أفرد ل ا الباحثوف فى بالتأثيرا  المختم ة الت
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 ن ع مو  مئم  ةنهجها:

مجػػاؿ ى ت ػػتـ بو ػػؼ الدراسػػا  السػػابقة فػػى تعػػد هػػذل الدراسػػة مػػف الدراسػػا  الو ػػ ية التػػ
لمبيانػا  ى الثػانو أو التحميػؿ ى الثػانى هػذا أسػمو  التحميػؿ مػف المسػتو ى الدراسة وتستخدـ ف

Secondary Data Analysis  ويػػذكر أف هػػذا األسػػمو  كمػػا يػػذكر فارتانيػػاف 
Vartanian  ى يح ػؿ فيػه الباحػ  بن سػه عمػى لمبيانػا  والػذى يختمؼ عف التحميؿ األول

بياناتػػػه ومعموماتػػػه مػػػف خػػػالؿ اجػػػراء بحثػػػه  وهنػػػاؾ عػػػدة مزايػػػا السػػػتخداـ أسػػػمو  التحميػػػؿ 
عػدد كبيػر مػف البحػو  ى الو وؿ لكميا  كبيرة مػف البيانػا  فػى ؿ فلمبيانا  تتمثى الثانو 
جنػ  وتج يزهػا لمتحميػؿ ى موضوعا  كثيرة وفترة زمنية أكبر ووضع ا حنبا الى تغطى الت

تػػـ ى عينػػا  هػػذل البحػػو  التػػى عػػدـ السػػيطرة عمػػى ميػػر أف هنػػاؾ بعػػض العيػػو  تتمثػػؿ فػػ
ولػذا قػد تكػوف ميػر مرتبطػة  كمػا أف البحػو  ى تجميع ا كما أف االهتمامػا  قػد تختمػؼ فػ

 .ولػػػػذا يػػػػذكر أيضػػػػا أليكسػػػػندر سػػػػمي  =العينػػػػا  قػػػػد تكػػػػوف مختم ػػػػة  وكػػػػذلؾ الم ػػػػاهيـ
Alexander Smith   لمبيانػا  يمػد البػاحثيف بةليػة تسػمل ل ػـ بتحميػؿ ى أف التحميػؿ الثػانو

مختمػػؼ عػف مػػرض البػػاحثيف ى ح ػػؿ عمي ػا بػػاحثوف وخػػروف لغػرض أساسػػى البيانػا  التػػ
  Heaton  وتت ػػؽ معػػه هيتػػوف <وقػػ  أقػػؿ وبتكم ػػة أقػػؿى بحػػوث ـ وذلػػؾ فػػى ريف فػػانخػػ

قػػاـ ب ػػا بػػاحثوف ى أف هػػذا األسػػمو  يتػػيل لمبػػاحثيف اسػػتخداـ نتػػائج البحػػو  التػػى حيػػ  تػػر 
مجػاؿ مػا ويكػوف هػدؼ الباحػ  هنػا ى معػيف فػى مجاؿ معيف لتتب  اهتماـ بحثػى وخروف ف

ذا األسػػػمو  بػػػالطب  ال يػػػتـ اسػػػتخداـ األسػػػمو  هػػػى مختم ػػػا عػػػف البػػػاحثيف الػػػذيف سػػػبقول وفػػػ
لتو ػػػيؼ كػػػؿ البحػػػو  السػػػابقة لتو ػػػي  ا وتمخي ػػػ ا ولتحديػػػد ى ألف ال ػػػدؼ كي ػػػى الكمػػػ

ى سػػػار  فيػػػه هػػػذل البحػػػو  كمػػػا أف هػػػذا األسػػػمو  ي يػػػد فػػػى واالتجػػػال الػػػذى الوضػػػ  البحثػػػ
ت يػػػد بيانػػػا  ومعرفػػػة اضػػػافية لتتبػػػ  نتػػػائج محػػػددة وتحقيػػػؽ أهػػػداؼ معينػػػة ى الو ػػػوؿ الػػػ

 . 65الباحثيف فيما بعد

بمػػا وراء التحميػػؿ ى أف أسػػمو  تحميػػؿ التحميػػؿ أومػػا يمكػػف اف يسػػم  Churchتشػػيرش ى ويػػر 
Meta Analysis   ى الثػانى تسػتخدـ تحميػؿ البيانػا  مػف المسػتو ى يختمػؼ عػف الدراسػا  التػ
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لمعمومػػػا  ى جمػػػ  كمػػػى أف أسػػػمو  تحميػػػؿ التحميػػػؿ يشػػػير الػػػى فػػػى أو دراسػػػا  التحميػػػؿ الثػػػانو 
اح ػػائية مػػف دراسػػا  متعػػددة خا ػػة بظػػاهرة مػػا ويمػػد بطػػرؽ  ػػارمة ودقيقػػة لتمخػػيص ودمػػج  

ى والتػى الثػانى العكػس مػف دراسػا  تحميػؿ البيانػا  مػف المسػتو ى نتائج هذل الدراسا  وذلػؾ عمػ
ى األسػػػاس ال كميػػػة وذلػػػؾ بمناقشػػػة وسػػػرد الدراسػػػا  السػػػابقة وعػػػدـ التركيػػػز عمػػػى تعػػػد كي يػػػة فػػػ

معػػػامال  جديػػػدة كحجػػـػ األثػػػر ى اإلح ػػػائية المتعمقػػػة بػػػربط النتػػػائج والح ػػػوؿ عمػػػالجوانػػػ  
effect size  66وميرها. 

الحقبػػة ى فػػى وتسػػتخدـ هػػذل الدراسػػة أداة تحميػػؿ المضػػموف الخػػاص ببحػػو  اإلعػػالـ الػػدين
تغطي ػػػا هػػػذل الدراسػػػة حيػػػ  تػػػـ اسػػػتخداـ اسػػػتمارة خا ػػػة بتحميػػػؿ مضػػػموف ى الزمنيػػػة التػػػ

 تساتال  الدراسة .ى لمعرفة التكرارا  والنس  المئوية لرجابة عم الدراسا  السابقة

 مو  مئات موئابقم:

اسػػت اد ى لػـ تتنػػاوؿ دراسػػة سػػابقة موضػػوع الدراسػػة الحاليػة  ولكػػف هنػػاؾ بعػػض البحػػو  التػػ
تمػ  االسػت ادة ى عػرض ل ػذل البحػو  التػى من ج هػذل الدراسػة  وفيمػا يمػى من ا الباح  ف

 .67الحاليةهذل الدراسة ى ب ا ف

أربعػة أقسػاـا يتنػاوؿ القسػـ األوؿ بحػو  ى ويمكف تقسيـ هذل الدراسا  والبحو  السابقة الػ
مػػػف راديػػػو ى بحػػػو  اإلعػػػالـ اإلليكترونػػػى اإلعػػػالـ بشػػػكؿ عػػػاـ  بينمػػػا يتنػػػاوؿ القسػػػـ الثػػػان

ى حػػيف يتنػػاوؿ القسػػـ الثالػػ  بحػػو  العالقػػا  العامػػة واإلعػػالف  ونتنػػاوؿ فػػى وتمي زيػػوف  فػػ
 القسـ الراب  دراسة واحدة عف اإلنترن .بحو  

ى فػػػػػى الم ػػػػػر ى اإلنتػػػػاد ال كػػػػػر  5><6 بز وووووزى ئووووواةبحػػػػػو  القسػػػػػـ األوؿ درس ى ف ػػػػ 
و ػػنؼ هػػذل البحػػو  والدراسػػا  والمتل ػػا  5><6ى الدراسػػا  اإلعالميػػة منػػذ النشػػأة وحتػػ

العامػة اإلعالـ واالت اؿ بالجماهير وال ػحافة والنشػر واإلذاعػة والتم زيػوف والعالقػا  ى ال
العػػػػالـ ى بحػػػػو  اإلعػػػػالـ فػػػػ 7555 طووووا وى ئوووواةودرس   واإلعػػػػالف والرسػػػػائؿ الجامعيػػػػة

بحػػو  اإلعػػالـ ومراحػػؿ تطورهػػا خػػالؿ القػػرف العشػػريف ونػػاقش ى لمعرفػػة أهػػـ التطػػورا  فػػ
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فقػػػػد قػػػػاـ بتقيػػػػيـ اسػػػػتخداـ  ;755 مونجووووا ى ببوووو موها المنػػػػاهج الت سػػػػيرية والنقديػػػػة  أمػػػػا 
عينػػة مػػف بحػػو  اإلعػػالـ ى اإلعػػالـا دراسػػة تطبيقيػػة عمػػ بحػػو ى المقػػاييس اإلح ػػائية فػػ

دراسػػة  ودرس  5:وبمػػ  عػػدد عينتػػه  :755عػػاـ ى وحتػػ =<<6م ػػر مػػف ى المنشػػورة فػػ
أمريكػا وم ػر حيػ  حمػؿ كػؿ ى اتجاها  بحػو  ال ػحافة فػ >755ةحة   بب مو ؤ ف 

عػػػالـ ال ػػػحافة واإلعػػػالـ ال  ػػػمية األمريكيػػػة والمجمػػػة الم ػػػرية لبحػػػو  اإلى أعػػػداد مجمتػػػ
وتبيف قمة البحو  الم رية المشتركة لمم رييف مقارنػة بالبػاحثيف االمػريكييف وأف البحػو  

ى الم رية تسير خمؼ البحػو  األمريكيػة مػف حيػ  العػدد واالهتمػاـ بالدراسػا  الكميػة وفػ
 ن س االتجال

واقػ  الدراسػا  اإلعالميػة الم ػرية  7555هأوام ةصوباح درس ى بحو  القسػـ الثػانى وف
دراسػة  ;:7العقديف االخيريف مف القرف العشريف وحمػؿ ى جاؿ الوسائؿ اإللكترونية فمى ف

ى حجػـ التػرا  العممػى أف هناؾ زيادة كبيػرة فػى عف وسائؿ اإلعالـ اإللكترونية وتو ؿ ال
االتجاهػا   7557 إةوامى ئول  هػذل ال تػرة  ودرسػ  ى حوؿ وسائؿ االت اؿ االلكترونية فػ

 5>األط ػػاؿ وحممػػ  ى العالميػػة الحديثػػة لبحػػو  التػػأثيرا  اإليجابيػػة والسػػمبية لمتم زيػػوف عمػػ
ى م ػػر فػػػى بحػػو  الػػدراما فػػ :756 ببوو مو ح م     وو دراسػػة عربيػػة وأجنبيػػة  ودرس 

بحثػػػا منشػػػورا وميػػػر  =68وبمغػػػ  عينػػة دراسػػػته  7565ى وحتػػػ 5;<6خمسػػيف عامػػػا مػػػف 
مجػػػػػػاؿ اإلذاعػػػػػػة ى واقػػػػػػ  البحػػػػػػو  اإلعالميػػػػػػة فػػػػػػ :756 قووووووا     بمنشػػػػػػور  ودرسػػػػػػ  

جامعػػة األزهػػر( ى )بػػالتطبيؽ عمػػ7569حتػػى أكتػػوبر 7555ال تػػرة مػػف ينػػايرى والتمي زيػػون 
عػاـ ى وحتػ 7555جامعة األزهر منػذ عػاـ ى بحثا منشورا ومير منشور ف <>حي  حمم  

7569. 

الدراسػػا  اإلعالنيػػة اتجاهػػا   8<<6 ببوو موعز زى     ئوواة بحػػو  القسػػـ الثالػػ ى وفػػ
 89وتحميػػؿ المضػػموف وحمػػؿ ى واسػػتخدـ المػػن ج التػػاريخ 7<<6-7:<6م ػػر مػػف ى فػػ

م ػػر تطػػور  ى رسػػالة ماجسػػتير ودكتػػوراة خا ػػة بػػاإلعالف وبػػيف أف بحػػو  اإلعػػالف فػػ
الػػػػدوؿ ى االتجاهػػػػا  الحديثػػػػة فػػػػى وأن ػػػػا ت تقػػػػد الػػػػى أكثػػػػر مػػػػف الشػػػػكؿ الكي ػػػػى بشػػػػكؿ كمػػػػ



 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

09 
 

 

ى االتجاهػػػا  األساسػػػية لدراسػػػا  ال ػػػورة الذهنيػػػة فػػػبووو ت اوى اةوووانالمتقدمػػػة  و ودرسػػػ  
دراسػػػة عمميػػػة  >65م ػػػر خػػػالؿ العقػػػد األوؿ مػػػف القػػػرف العشػػػريف وبمغػػػ  عينػػػة دراسػػػت ا 

ربػػ  قػػرف ى البحػػو  اإلعالنيػػة فػػ 7566ى  جووا  موغةوو م  منشػػورة وميػػر منشػػورة   ودرسػػ  
و ػؼ وتحميػؿ ونقػد الوضػ    زق ئوع     وحاولػ  دراسػة  7565ى مف الثمانينيا  وحت

جامعة األزهر وكانػ  دراسػته ى الراهف  لبحو  ودراسا  قسـ العالقا  العامة واإلعالف ف
قسػػػـ ال ػػحافة واإلعػػالـ بجامعػػػة األزهػػر وقػػػاـ ى بعنػػواف اتجاهػػا  الدراسػػػا  اإلعالميػػة فػػ

دراسػػة بمجمػػة البحػػو  اإلعالميػػة بجامعػػة األزهػػر تخ ػػص العالقػػا  العامػػة  =9بتحميػػؿ 
 .7566ى وحت ;<<6 مف

بحػو  اإلعػالـ  Kim & weaver 7557   و م     فو  بحػو  القسػـ الرابػ   درس ى وف
عػػػف اإلنترنػػػ   حيػػػ  بحثػػػ  الدراسػػػة االتجاهػػػا  البحثيػػػة عػػػف بحػػػو  اإلعػػػالـ الخا ػػػة 

تػػػػػػـ اسػػػػػتخدام ا في ػػػػػػا ى ومعرفػػػػػة النظريػػػػػػا  التػػػػػى باإلنترنػػػػػ  وتحميم ػػػػػػا بشػػػػػكؿ موضػػػػػػوع
 .تـ بحث اى والموضوعا  الت

 ةجتةو مو  مئم  موع نم  موت ص ف موعام ولبح ث:

ى مجتمػػ  هػػذل الدراسػػة فػػى مجػػاؿ بحػػو  اإلعػػالـ الػػدينى المنشػػور فػػى يمثػػؿ التػػرا  العممػػ
ى ح ؿ الباح  من ػا عمػى ولقد تنوع  الم ادر الت ;756عاـ ى وحت =><6ال ترة مف 

وشمم  عينػة الدراسػة عينة الدراسة ما بيف رسائؿ ماجستير ودكتوراة منشورة ومير منشورة 
ى عمػى تحتػو ى أيضا المجال  العممية لكميا  اإلعالـ واألدا  والتربيػة النوعيػة والكتػ  التػ

اشػػػتمم  بحوثػػػا ى وكػػػذلؾ المػػػتتمرا  العمميػػػة التػػػى دراسػػػا  عمميػػػة خا ػػػة بػػػاإلعالـ الػػػدين
مػػف ى الراديػػو أو التم زيػػوف بمػػا يحتػػو ى سػػواء كانػػ  فػػى تتنػػاوؿ موضػػوعا  اإلعػػالـ الػػدين

تناولػػػػ  موضػػػػوعا  ى نػػػػوا  أرضػػػػية أو فضػػػػائية ولػػػػـ تغ ػػػػؿ الدراسػػػػة أيضػػػػا البحػػػػو  التػػػػق
هػػػذل ى تػػػـ تحميم ػػػا فػػػى مواقػػػ  اإلنترنػػ   ولقػػػد بمػػػ  عػػػدد البحػػػو  التػػى عمػػػى اإلعػػالـ الػػػدين

 بحثا. =:6الدراسة  
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 األحد اى عرض لموضوعا  بحو  الدراسة زمنيا مف األقدـ الى وفيما يم

 وت م برم مو  نى  ى بق  موئبع نات  ب  ها خة    مئات:م   : مو  مئات موتى تنا  

م ػػػر  حيػػػ  تناولػػػ  نشػػػأة ى (  ػػػحافة الي ػػػود العربيػػػة فػػػ=><6درسػػػ  سػػػ اـ ن ػػػار )
ى وبحثػ  فػى الي ػودى القػومى م ػر  كمػا تناولػ  ايقػاظ الػوعى وظ ور  حافة الي ود فػ

وموقػػػؼ ال ػػػحافة ال ػػػحؼ الي وديػػػة  ى القضػػػية ال مسػػػطينية وتنػػػاوؿ الشػػػتوف الم ػػػرية فػػػ
 ال حافة الم رية.ى التأثير عمى الي ودية منالقضايا الوطنية الم رية وأسالي  الي ود ف

( موقػػػؼ ال ػػػحافة اليوميػػػة مػػػف قضػػػايا ال كػػػر الػػػدين   =><6ودرس محمػػػد منيػػػر حجػػػا )
كافػػة األشػػكاؿ التحريريػػة المختم ػػة مػػف خبػػر ومقػػاؿ ى ظ ػػر فػػى الػػذيى وتنػػاوؿ ال كػػر الػػدين

النكسػة بدايػة ى فترتػى جرائد األهراـ واألخبار والجم ورية فى وكاريكاتير ف وحدي  وتحقيؽ
. 9><6ديسػػمبر  86 ى وحتػػ 8><6النكسػػة ومػػف حػػر  أكتػػوبر ى وحتػػ :;<6مػػف ينػػاير 

فتػػػػرة الدراسػػػػة شػػػمم  مجػػػػاال  التربيػػػػة ى فػػػى وجػػػد الباحػػػػ  أيضػػػػا أف قضػػػايا ال كػػػػر الػػػػدين
بمػػػػا فيػػػػه مػػػػف احت ػػػػاال  ونػػػػدوا  ى إلسػػػػالموالتشػػػػري  والثقافػػػػة اإلسػػػػالمية وأخبػػػػار العػػػػالـ ا

 ومتتمرا  ونظـ الحكـ والحركا  الدينة.

العػاـ ى الػرأى وأثػرل فػى (  دراسة عف اإلعالـ الدين=><6الديف عبد الحميـ )ى محيى وأجر 
م ػرية أف ى ثػال  قػر ى م ػردة فػ 55;عينػة مػف ى أجراهػا عمػى وتبيف لػه مػف دراسػته التػ

لميوؿ واالتجاها  والقيـ السميمة المناسبة لػروع الع ػر مرس اى يعمؿ عمى اإلعالـ الدين
رأس جميػ  البػرامج الم ضػػمة ى الممتزمػة باإلسػالـ  وجػاء القػػروف الكػريـ والبػرامج الدينيػة عمػػ

ى الريػؼ الم ػر ى اإلذاعة والتمي زيػوف   أجػرى الباحػ  دراسػة ميدانيػة فػى بالنسبة لمعينة ف
مبحو  مف ثػال  قػرى بالمنوفيػة والجيػزة وأسػيوط  55;عمى عينة متعددة المراحؿ قوام ا 

ومػػف أهػػـ نتػػائج البحػػ ا ارت ػػاع معػػػدال  التعػػرض لوسػػائؿ االت ػػاؿ الجماهيريػػة الػػػثال  
اإلذاعػػة عمػػى رأس هػػذل ى منػػاطؽ البحػػ  الػػثال  وتػػأتى )الراديػػو والتمي زيػػوف وال ػػحؼ( فػػ

% وجػاء 5.7<راسػة الوسػائؿ اذ بمغػ  نسػبة الػذيف يسػتمعوف الػى الراديػو بػيف مجموعػة الد
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%   هػػػذا =.=:% ثػػػـ كانػػػ  نسػػػبة مػػػف يقػػػرأوف ال ػػػحؼ >;التمي زيػػػوف بعػػػد ذلػػػؾ بنسػػػبة 
التعػػػرض ي مػػػ  عميػػػه االسػػػتماع والمشػػػاهدة والقػػػراءة ميػػػر المنتظمػػػة لرذاعػػػة والتمي زيػػػوف 

% وكػػػذلؾ القػػػػراءة >.:6وال ػػػحؼ اذ بمػػػػ  معػػػدؿ الػػػػذيف يسػػػتمعوف الػػػػى الراديػػػو بانتظػػػػاـ 
% مػف جممػة أفػراد >.:6% ومعػدؿ مشػاهدة التمي زيػوف بانتظػاـ :.:7المنتظمػة لم ػحؼ 

العينػػة   تبػػيف أف نجػػاع الخطػػط اإلعالميػػة الدينيػػة وميػػر الدينيػػة أيضػػًا يعتمػػد عمػػى تحديػػد 
حتػػى ى يسػتعاف ب ػػا لتحقيػؽ رسػػالة اإلعػالـ الػػدينى جمػاهير كػػؿ وسػيمة وسػػائؿ اإلعػالـ التػػ

ت ػػدؼ اساسػػًا الػػى التػػأثير ى العػػاـ الػػذ ىاستكشػػاؼ مجػػاال  عمم ػػا بػػيف الػػرأى يمكػػف بالتػػال
والم ضػؿ لالسػػتماع ى عميػه وتوجي ػه الوج ػػة المناسػبة   أ ػػبل المنػزؿ هػػو المكػاف الرئيسػػ

لمراديػػة بػػيف جمػػاهير الػػري ييف ولػػـ تعػػد األمػػاكف العامػػة أو منػػازؿ العمػػد أو الجيػػراف منػػاطؽ 
دال  التعػرض لوسػائؿ جذ  يمارس في ا االستماع بػيف الػري ييف   وتبػيف أيضػا ارت ػاع معػ
 اإلعالـ العامة عف التعرض لوسائؿ اإلعالـ الدينية المتخ  ة. 

( <><6ودرس اتحػػاد اإلذاعػػة والتمي زيػػوف مػػف خػػالؿ المراقبػػة العامػػة لمبحػػو  واإلح ػػاء)
عينػػػة ح  ػػػية ى مسػػػل عمػػػى اإلذاعػػػة والتمي زيػػػوف. حيػػػ  أجػػػر ى تقيػػػيـ البػػػرامج الدينيػػػة فػػػ

سػػنة فػػأكثر  وتبػػيف مػػف نتػػائج دراسػػت ا أف  ;6ف سػػف م ػػردة مػػ 6555طبقيػػة مكونػػة مػػف 
ى الراديػو الػى التمي زيػوف  ولكػف هػذل النسػبة ارت عػ  فػى % يتابعوف البرامج الدينية ف=,>9
م ػػردا  ى المركػػز األوؿ مػف حيػػ  الت ضػيؿ لػػدى % وجػاء  اذاعػػة القػروف الكػػريـ فػ=,6<
 العينة.

اما التمثيميػػػػة الدينيػػػػة فػػػػى ( فبحػػػػ  فػػػػى الػػػػدر <><6أمػػػػا عبػػػػد ربػػػػه أحمػػػػد محمػػػػد شػػػػحو  )
يت اعػؿ مع ػا ى التمي زيوف الم رى حي  تعػد الػدراما التمي زيونيػة أحػد األشػكاؿ الدراميػة التػ

الجمػػاهير وتعتبػػر الػػدراما الدينيػػة فػػى التمي زيػػوف مػػف وسػػائؿ التوعيػػة والتثقيػػؼ وأف الػػػدراما 
يف عمػػػى مشػػػاهدت ا يحػػػرص المشػػػاهدى التمي زيونيػػػة فػػػى مقدمػػػة ألػػػواف ال ػػػف التمي زيػػػونى التػػػ

بشػػغؼ ومػػف هنػػا يحػػاوؿ الباحػػ  التعػػرؼ عمػػى الػػدور والم ػػف الممقػػاة عمػػى عػػاتؽ الػػدراما 
الدينية فػى التمي زيػوف فػى تثقيػؼ الجمػاهير وتعػديؿ سػموكيات ـ. اسػتخدم  الدراسػة من جػى 
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البحػػػػ  التػػػػاريخى والبحػػػػو  الو ػػػػ ية  اسػػػػتخدـ الباحػػػػ  أسػػػػمو  المقابمػػػػة الشخ ػػػػية مػػػػ  
م ػػػردة مػػػف خػػػالؿ  ػػػحي ة اسػػػتبياف تػػػـ ت ػػػميم ا ل ػػػذا  955بمغػػػ  ى التػػػ م ػػػردا  العينػػػة

الغػػرض. كػػاف مػػف أهػػـ النتػػائج أف الػػدراما نشػػأ  فػػى رحػػا  الػػديف ك ػػف مػػف فنػػوف التعبيػػر 
يشػػػػتمؿ الق ػػػػص القرانػػػػى عمػػػػى مختمػػػػؼ أنػػػػواع  –وكػػػػاف يمارسػػػػ ا رجػػػػاؿ الػػػػديف أن سػػػػ ـ 

مسػػتوحال مػػف السػػيرة النبويػػة الق ػػص. نػػاد  الدراسػػة بوجػػو  اشػػتماؿ األعمػػاؿ الدراميػػة ال
عمػى الجوانػػ  االجتماعيػػة السػموكية والن سػػية  اف عمػػى الػػدراما الدينيػة أف تػػتدى دورهػػا فػػى 
مواج ػة األفكػار والمعتقػػدا  والعػادا  والتقاليػػد الوافػدة الػػى المجتمػ  مػػف المجتمعػا  الغيػػر 

 اسالمية.

   مئم: 11ان نات  ب  ها  ان ا : مو  مئات موتى تنا وت م برم مو  نى  ى بق  مو ة

مجػاؿ الػػدعوة ى فػػى اإلسػالمى دور اإلعػالـ الػػدين) 6=<6درس طػه محمػد طػػه بركػا  ) 
م ػردة  755عينػة قوام ػا ى دراسػته عمػى لتنظيـ األسرة مف خالؿ االت ػاؿ المباشػر  وأجػر 

قػػريتيف م ػػريتيف  وبينػػ  الدراسػػة عػػزوف ـ ى مػػف أئمػػة المسػػاجد وقيػػادا  الػػدعوة الدينيػػة فػػ
% ال يػػػدخمون ا  كمػػػا تبػػػيف أف األئمػػػة يتنػػػاولوف موضػػػوع تنظػػػيـ ;<الػػػدخوؿ لمسػػػينما عػػػف 

الػرمـ مػف أف أممبيػت ـ ميػر مقتنعػة ب ػا. ى خ طػ  الجمعػة والػدروس الدينيػة عمػى األسرة فػ
أيضػػا ارت ػػاع نسػػبة تعػػرض م ػػردا  العينػػة لوسػػائؿ اإلعػػالـ بغػػض  نتوواإلا مو  مئوومبينػػ  

% فقػػط أبػػاحوا تنظػػيـ األسػػرة  ػػراحة  أمػػا نسػػبة :8 النظػػر عػػف السػػينما  وتبػػيف أف نسػػبة
تنظػػػيـ األسػػػرة  ولكػػػف بشػػػروط تت ػػػؽ مػػػ  تعػػػاليـ الػػػديف ى % فأعربػػػ  عػػػف موافقت ػػػا عمػػػ==

 الحنيؼ.

الػػػػدعوة ى ( أ ػػػػوؿ العالقػػػػا  العامػػػػة فػػػػ 8=<6ودرس محمػػػػود يوسػػػػؼ م ػػػػط ى عبػػػػدل )
ى الحػدي  فػى العممػ اإلسالميةا دراسة تحميمية ألسالي  ممارسػة العالقػا  العامػة بػالم  ـو

اهلل عميػػػػه وسػػػػمـ و حتػػػػى وفاتػػػػه  درس ى نشػػػػر الػػػػدعوة اإلسػػػػالمية منػػػػذ بعثػػػػة الرسػػػػوؿ  ػػػػم
الباحػػ  بيئػػة الػػدعوة اإلسػػالمية واألحػػواؿ االجتماعيػػة والدينيػػة ب ػػا وحػػاوؿ معرفػػة اشػػتماؿ 

ى يػد الرسػوؿ  كمػا درس أسػالي  االت ػاؿ الم ظػى كي ية نشر الدعوة عمػى ويا  القروف عم
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ابػػػػاف دعػػػػوة الرسػػػػوؿ محمػػػػد والتخطػػػػيط لنشػػػػر الػػػػدعوة اإلسػػػػالمية ووسػػػػائؿ ى لم ظػػػػوميػػػػر ا
 االت اؿ المختم ة ومضاميف الرسالة وأخالقيا  التعامؿ م  الجماهير.

تغييػػر بعػػض قػػيـ األسػػرة الري يػػة ى فػػى ( فدرسػػ  دور اإلعػػالـ الػػدين9=<6أمػػا نػػواؿ عمػػر)
اهتمػػاـ لممسػػتمعيف ى احتمػػ  أق ػػوالحضػػرية  وتبػػيف مػػف دراسػػت ا أف اذاعػػة القػػروف الكػػريـ 

م ػػػردة مػػػف  ;<8بمػػػ  قوام ػػػا ى % م ػػػردا  العينػػػة التػػػ=<% ولقػػػد اسػػػتم  الي ػػػا 9=بنسػػػبة 
زيػادة المعمومػا  ى الزمالؾ والسيدة زين  والقميوبية  وتمثم  أوجه االسػت ادة مػف اإلذاعػة فػ

اء ال ػػروض الدينيػػة عػػف العبػػادا  وتعمػػيـ أسػػس المعػػامال  اإلسػػالمية واألخػػالؽ وكي يػػة ود
الشريؼ  وتبيف أيضا أف اذاعػة القػروف الكػريـ سػاهم  ى والحدي  النبو ى وف ـ النص القرون

والتمسػػػؾ بػػػالقيـ الدينيػػػة ى ترسػػػيخ بعػػػض القػػػيـ كالتعػػػاوف مػػػ  الجيػػػراف والتسػػػامل الػػػدينى فػػػ
 لأسرة وأهمية تعميـ المرأة.

برامج اإلذاعةا دراسػة ى ( دراسة عف االتجاها  الدينية ف:=<6)ى حسف فى حمدى وأجر 
  حي  تـ تحميػؿ مضػموف برنػامجيف مػف 6=<6-6;تحميمية لعينة مف البرامج الدينية مف 

البػػػرامج الدينيػػػة المقدمػػػة ب ذاعػػػة البرنػػػامج العػػػاـ حػػػدي  ال ػػػباع وحػػػدي  الجمعػػػة  وتبػػػيف 
 ػة ومواجى استخداـ العامؿ الػدينى الى البرامج الدينية بحاجة النظاـ السياسى ارتباط محتو 

لتحقيػؽ أهدافػه. تبػيف أيضػا ى المتغيرا  الداخمية والخارجية كأداة مف ادوا  النظاـ السياسػ
اسػػتخدـ البػػرامج الدينيػػة كأحػػد عنا ػػر ال ػػورة القوميػػة العربيػػة ودورل ى أف النظػػاـ السياسػػ

ى الػى ال ترة الثانية تحػوؿ العامػؿ الػدينى ال ترة األول   وفى تحقيؽ الشرعية السياسية فى ف
حي  تـ طرع م ػاهيـ  >;<6ى أفرزت ا النكسة فى مواج ة المتغيرا  التى فى ع دفاعسال

ى لمػػديف اإلسػػػالمى تكريسػػػا لمظػػاهر األسػػاس الروحػػى القدريػػة والتسػػميـ وال ػػبر  ممػػا يعنػػ
لمعاط ة الدينية عند جموع الم ػرييف  ولػذا تبػيف خضػوع البػامج ى كنوع مف التممؽ السياس

المحػػػدود بمػػػا ال يسػػػمل بتعػػػدد انراء ووج ػػػا  النظر.واسػػػتخدـ الدينيػػػة لنػػػوع مػػػف التوجيػػػه 
الباح  أداة تحميؿ المضموف فى اطار من ج المسػل بالعينػة كأسػمو  جمػ  البيانا .وكػاف 
أهػػػـ النتػػػائج بالنسػػػبة لالستشػػػ اد فػػػى البػػػرامج الدينيػػػة. وكػػػاف القػػػروف الكػػػريـ يظ ػػػر خػػػالؿ 
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%. وتظ ػػػر السػػػنة النبويػػػة :7 % 86%  :.77ال تػػػرا  المختم ػػػة بشػػػكؿ متػػػوازف بمغػػػ  
% ثػػػػـ التػػػػرا  :.85%  98.8%  :.87باعتبارهػػػػا الوسػػػػيمة األولػػػػى فػػػػى اإلقنػػػػاع بنسػػػػبة 

 اإلسالمى مف وج ة نظر المتحد .

م ػػر حيػػ  ى ( فدرسػػ  سػػ اـ ن ػػار  ػػحافة الي ػػود ال رنسػػية فػػ;=<6أمػػا سػػ اـ ن ػػار)
لمي ػود والعالقػة ى  سػم ػر  ودرسػ  التعامػؿ النى تناول  نشأة  ػحافة الي ػود ال رنسػية فػ

أف ال ػػحافة لػػـ  نتوواإلا مو  مئوومبػػيف ال ػػحافة الي وديػػة واالسػػتراتيجية ال ػػ يونية  وبينػػ  
م ػػػر  وأف ى اعتمػػػد  عمي ػػػا الدعايػػػة ال ػػػ يونية فػػػى تكػػػف وسػػػيمة االت ػػػاؿ الوحيػػػدة التػػػ

ب ػػػدؼ ى مخاطبػػػة أبنػػػاء الجاليػػػا  األخػػػر ى م ػػػر سػػػع  الػػػى  ػػػحافة الي ػػػود ال رنسػػػية فػػػ
لم كرة ال  يونية  وأف م ر احتم  أهمية كبيرة بالنسبة لمحركػة ال ػ يونية  كس  تأييدهـ

 باعتبارها متاخمة ل مسطيف.

معالجػػة ى الػػدينييف فػػى دور قػػادة الػػرأى ( فػػ>=<6وبحػػ  محمػػود يوسػػؼ م ػػط ى عبػػدل )
الريػػػؼ الم ػػػري  حيػػػ  درس نظريػػػا القيػػػادة الدينيػػػة ودورهػػػا ى قضػػػايا الشػػػبا ا دراسػػػة فػػػ

االت ػػاؿ الػػدين   وقػػاـ الباحػػ  بمسػػل ى فػػى التػػاريخ  كمػػا درس دور قػػادة الػػرأعبػػر ى الػػدين
واستق ػػائيف لقػػادة ى الػػدينييف وجم ػػور الشػػبا  واسػػتخدـ المػػن ج التػػاريخى ج ػػود قػػادة الػػرأ

 955م ػػػردة مػػػف خطبػػػاء المسػػػاجد  وعينػػػة مػػػف الشػػػبا  قوام ػػػا  665عينػػػة قوام ػػػا ى الػػػرأ
سػػػماعيمية وسػػػوهاد  وتبػػػيف لػػػه أف اذاعػػػة القػػػروف م ػػػردة مػػػف ثػػػال  محافظػػػا ا الغربيػػػة واإل

مف حي  اهتماـ الجم ػور ب ػا كػأهـ أدوا  ح ػوؿ الشػبا  ى المرتبة االولى الكريـ أت  ف
المعمومػػػػػا  الدنيػػػػػة  وتمت ػػػػػا اذاعػػػػػة البرنػػػػػامج العػػػػػاـ  كمػػػػػا تبػػػػػيف أف هنػػػػػاؾ بعػػػػػض ى عمػػػػػ

  وتحػػػػديا  البػػػػرامج الدينيػػػػة كالمعػػػػامالى الموضػػػػوعا  يحتاج ػػػػا الشػػػػبا  وال يجػػػػدون ا فػػػػ
 الثقافة اإلسالمية.

يتضػػمن ا المسمسػػؿ ى (. القػػيـ االسػػالمية التػػ>=<6ودرس  ػػابر سػػميماف عسػػراف سػػميماف)
ى والمسػحى التمي زيػوف  واجػرى الباحػ  دراسػة تحميميػة واسػتخدـ المػن ج التػاريخى فى العرب

ى فػػػ والمقػػػارف حيػػػ  اختػػػار اوال اجػػػراء تحميػػػؿ مضػػػموف لكػػػؿ المسمسػػػال  العربيػػػة المذاعػػػة
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( وقػػػد بمغػػػ  ;=<6/مػػػايو;695ال تػػػرة المسػػػائية عمػػػى القنػػػاة االولػػػى خػػػالؿ ش ررمضػػػاف )
فتػػرة مػػا بعػػد االفطار وبالنسػػبة لمدراسػػة ى حجػػـ العينػػة ثالثػػة مسمسػػال  عرضػػ  جميع ػػا فػػ

عرضػػػ  عمػػػى شاشػػػة القنػػػاة االولػػػى فقػػػداختار الباحػػػ  ى المقارنػػػة لممسمسػػػال  العربيػػػة التػػػ
ولممقارنػػػة اختػػار بالعينػػػة  :=<6ديسػػمبر-نػػػوفمبر-دورة اكتػػوبربالعينػػة العشػػوائية البسػػػيطة 

وذلػػؾ الجػػراء مقارنػػة  ;=<6ينػػاير ;اكتػػوبر حتػػى 9العمديػػة الػػدورة المقابمػػة ل ػػا فكانػػ  مػػف
  كؿ من ما.ى بيف نتائج الدورتيف مف حي  القيـ االسالمية الواردة ف

كػػػػار االجتماعيػػػػة عرضػػػػت ا المسمسػػػػال  بػػػػيف االفى تنوعػػػػ  االفكػػػػار التػػػػ نتوووواإلا مو  مئووووم:
مثؿاازواد ولكف مرباء وزين  وامينة  واالفكػار التاريخيػة والدينيػة مثؿاالالػه اال اهلل الػذئ  

المسمسػػػال  بػػػيف ى االزرؽ واالفكػػػار البوليسػػػية مثػػػؿ الت ػػػتل هػػػذا البػػػا    اختم ػػػ  االدوارفػػػ
والمػػود  الرئيسػػية والثانويػػة وتميػػز  بعػػض المسمسػػال  بالحبكػػة الدراميػػة الجيػػدة مثؿازينػػ  

بعػػض مسمسػػال  الدراسػػة مثؿاامينػػة  والقػػاهرة ى وال ػػخر كما تميػػز  الحبكػػة بالضػػعؼ فػػ
ى مسمسػػال  عينػػة الدراسػػة فػػى تسػػتخدـ الم جػػة العاميػػة فػػى . زاد عػػدد المسمسػػال  التػػ5=

تسػتخدـ الم جػة العاميػة تسػعة مسمسػال  ى الدورا  الثالثػة حيػ  بمػ  عػدد المسمسػال  التػ
الترتيػ  االوؿ لقػيـ ى المغة العربية ال  حى   وجػاء  قيمػة الحريػة فػمقابؿ اربعة تستخدـ 

الترتيػ  ى سػبيؿ اهلل فػى السياسػية مقابػؿ قيمػة الشػورى بينمػا جػاء  قيمػة الج ػاد فػى التحم
فتػػرة ى دار  احػػداث ا فػػى الدينيػػة. زاد عػػدد المسمسػػال  التػػى قػػيـ التحمػػى االوؿ مػػف اجمػػال

 مقابػؿ ثالثػة مسمسػال  لػدورة :=<6ف دورة اكتػوبر زمنية معا رة بواقػ  مسمسػميف لكػؿ مػ
 .  ;=<6اكتوبر

م ػر مػف ى ( ال حافة اإلسالمية ف>=<6ودرس محمد من ور محمود من ور هيبة ) 
ال ػػحافة ى   حػػدد  الدراسػػة عينػػة القضػػايا فػػ6=<6سػػبتمبر  :حتػػى  7:<6يوليػػو  78

ومنبػػػػر اإلسػػػػالـ كال يئػػػػا  الدينيػػػػة مثػػػػؿ األزهػػػػر ى اإلسػػػػالمية مػػػػف  ػػػػحؼ التيػػػػار الرسػػػػم
الدينيػة ميػر الرسػمية كاالعت ػاـ والػدعوة ى كػالقو ى والت وؼ و حؼ التيػار ميػر الرسػم

بػػثال  قضػػاياا تػػورة يوليػػو  ى واإلخػػواف المسػػمموف والسػػيدا  المسػػمما  والمختػػار اإلسػػالم
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ال تػػرة ى ال ػػحافة فػػى وتطبيػػؽ الشػػريعة اإلسػػالمية فػػى اإلسػػرائيمى   وال ػػراع العربػػ7:<6
. اسػػتخدـ الباحػػ  تحميػػؿ المضػػموف باسػػتخداـ الح ػػر الشػػامؿ 6=<6ى حتػػو  7:<6مػػف 

ى تتمتػػ  فػػى لجميػػ  األعػػداد طػػواؿ فتػػرة الدراسػػة الزمنيػػة  وتبػػيف أف  ػػحافة التيػػار الرسػػم
العكػػس مػػف  ػػحافة التيػػار الثػػان . ى ال ػػدور دوف انقطػػاع عمػػى التطػػور باالسػػتمرارية فػػ

نحػػو القضػػية الواحػػدة ى ميػػر الرسػػمو ى تبػػيف أيضػػا اخػػتالؼ موقػػؼ  ػػحؼ االتجػػال الرسػػم
نقيضػه. تبػيف اخػتالؼ مواقػؼ  ػحؼ ى خالؿ فترة الدراسة بحيػ  تحولػ  مػف الموقػؼ الػ

التيػػاريف مػػف قضػػية ال  ػػؿ بػػيف الػػديف والدولػػة. تبػػيف أيضػػا اف  ػػحؼ التيػػاريف قػػد ات قػػ  
 الحدود فقط. ى معارضة ق ر م  ـو تطبيؽ الشريعة عمى عم

( رسػػػالة المسػػػجد اإلعالميػػػةا دراسػػػة >=<6عبػػػدالمطم  )سػػػيد عبػػػدالالل ى ودرس م ػػػط 
تطوير المجتمعا  اإلسػالمية  حيػ  تنػاوؿ نظريػا وتاريخيػا دور المسػجد ى لدور المسجد ف

عينػػة  مػػف ى دراسػػة عمػػى مػػر الع ػػور المختم ػػة ثػػـ أجػػر ى المجتمعػػا  اإلسػػالمية عمػػى فػػ
ى ذيف يعممػػوف فػػمػػف الػػ :65امامػػا و  :=7ى المسػػجد اضػػافة الػػى الجم ػػور المتػػردد عمػػ

أف المسػػجد لػػه دور ى مجػػاؿ الػػدعوة  وتبػػيف مػػف خػػالؿ الدراسػػة أف هنػػاؾ شػػبه اجمػػاع عمػػ
 لتنمية وتطوير المجتمعا  اإلسالمية.ى كبير وهاـ وضرور 

(   البرامج الدينية اإلسالمية فػى التمي زيػوف الم ػرى   وتبػيف >=<6ودرس شحا  جزر )
مػف حيػات ـ اليوميػة سػواءًا كػانوا   فػى و ػار جػزءاً له أف التمي زيوف له أهمية لدى المشاهد 

 غارًا أو كبارًا وال يستطي  أحد من ـ االستغناء عنه لمػا لػه مػف مميػزا  اليػه ولمػا ألهميػة 
التمي زيػػوف فػػى الػػدوؿ المتقدمػػة مػػ  تقػػدـ التعمػػيـ ب ػػا ف نػػه ي ػػبل ضػػرورة فػػى الػػدوؿ الناميػػة 

 زيػوف ولمػػا ل ػا مػف تػػأثير ي ػبل ذا  أهميػػة تكثػر في ػػا األميػة ولػذلؾ فػػ ف بػرامج التميى التػ
لػػى أى مػػدى تسػػ ـ بػػرامج التمي زيػػوف الدينيػػة اإلسػػالمية فػػى تحقيػػؽ  فػػى التعمػػيـ والدراسػػة وا 
أهداؼ التربية اإلسالمية. استخدـ الباح  تحميؿ المضموف الكمػى والكي ػى لمبػرامج الدينيػة 

تخداـ العينػػػػة المنتظمػػػػة بػػػػالتمي زيوف الم ػػػػرى مػػػػف خػػػػالؿ دورة اذاعيػػػػة ثالثػػػػة شػػػػ ور باسػػػػ
واسػػتخدـ الباحػػ  كػػاًل مػػف المػػن ج التػػاريخى وأسػػمو  تحميػػؿ المضػػموف لمبػػرامج فػػى ضػػوء 
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% مػػف المػػواد عالجػػ  التربيػػة =.>;النمػػوذد الػػذى أعػػدل لػػذلؾ مػػف أهػػـ النتػػائج أف نسػػبة 
% مػف األفكػار الخا ػة =.98% مف األفكار الخا ة بالتربية االجتماعية ;.;8الروحية 
 ة العقمية.بالتربي

 

ومميزاتػه   هػدؼ ادراسػة ى أهػداؼ اإلعػالـ اإلسػالم <=<6ودرس عبدالباسط السيد مرس 
هو تجميػة أبػرز اهػداؼ االعػالـ االسػالمى واهػـ خ ائ ػة التػى يتميػز ب ػا عػف ميػرل مػف 
االعالـ مف اجؿ تثقيؼ وتب ير المسمـ وحمايته مف الػذوباف واالمتػرا  العقمػى والوجػدانى 

لباطؿ التى ينوء ب ا اثير اعالمػه ووسػائمة واظ ػر  النتػائج اف مػن ج االعػالـ اماـ تيارا  ا
فى الدعوة الى االيماف باهلل عز وجػؿ يػتـ مػف خػالؿ ثالثػة مبػادل هػى الخالقيػة والوحدانيػة 
واالسػػػػماء الحسػػػػنى هلل ر  العػػػػالميف واف تقػػػػـو وسػػػػائؿ االعػػػػالـ عمػػػػى توضػػػػيل خ ػػػػائص 

لقػػوانيف الوضػػعية ونتػػائج ذلػػػؾ التػػى تعػػود عمػػى االمػػػة الشػػريعة االسػػالمية ومزاياهػػا عمػػػى ا
 االسالميةا النجال والتاييد و الدفاع والن ر والتمكيف والقوة.

 
   مئم 22 او ا : مو  مئات موتى تنا وت م برم مو  نى  ى بق  موتئع نات  ب  ها 

البػرامج الدينيػة ى فػى ( بدراسػة تحميميػة لممضػموف التربػو 5<<6الغنػاـ )ى قاـ محمد عبدالقو 
تناولػػػ  ى بػػػالبرامج الدينيػػػة التػػػى باإلذاعػػػة الم ػػػرية حيػػػ  قػػػاـ بتحميػػػؿ المضػػػموف التربػػػو 

 ػػػو  العػػػر  ى اذاعتػػػى وبػػػرامج األسػػػرة والبػػػرامج الثقافيػػػة فػػػى الت سػػػير والحػػػدي  وال تػػػاو 
ذاعة القروف الكريـ ف سػاعا  ى % مػف اجمػال65بعػد اختيػار  5<<6دورة يناير مارس ى وا 

ى ف لمباحػػػ  اهتمػػػاـ عينػػػة الدراسػػػة بالتربيػػػة الخمقيػػػة بأبعػػػاد التربيػػػة الخمقيػػػة فػػػالبػػػ   وتبػػػي
مػػف األشػكاؿ اإلذاعيػػة ى المرتبػػة األولػى % وجػػاء الحػدي  المباشػػر فػ98,6اإلسػالـ بنسػبة 

 %.9,9ى % وأخيرا الشكؿ الدرام<,65% والستاؿ والجوا  68ثـ المجمة اإلذاعية 

ى ( المعالجػػػة ال ػػػح ية لمشػػػئوف الدينيػػػة فػػػ5<<6ودرس أحمػػػد عػػػز  عبػػػد الحميػػػد شػػػرارة )
ى دراسػته عمػى ال حافة الم ريةا دراسة تحميمية لممضػموف والقػائـ باالت ػاؿ والقػراء أجػر 
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وخم ػ  ى بأسػمو  األسػبوع ال ػناع :=<6عػاـ ى عينة مف ال حؼ القومية والحزبية ف
الدينيػػػة نظػػػرا تزايػػػد اهتمػػػاـ ال ػػػحؼ الم ػػػرية خػػػالؿ الثمانينيػػػا  بالقضػػػايا ى الدراسػػػة الػػػ

السػػػاحة السياسػػػية والحزبيػػػة بشػػػكؿ ممحػػػوظ  كمػػػا اهتمػػػ  بتطبيػػػؽ الشػػػريعة ى لظروف ػػػا عمػػػ
م  الجنػاع المحػافظ ى م ر خالؿ فترة السبعينيا  لتحالؼ اليسار اإلسالمى اإلسالمية ف

عينػة مػف الجم ػور ى الباح  أيضػا دراسػة ميدانيػة عمػى مف الطبقة الحاكمة بم ر  وأجر 
دة مػف قػريتيف م ػريتيف وتبػيف تػأثر الجم ػور بمعالجػة ال ػحؼ لمقضػايا م ر  755قوام ا 
 كثير مف األحواؿ.ى الدينية ف

المجػال  اإلسػالمية المتخ  ػة ى فى ( التحرير ال ح 5<<6ودرس سالـ أحمد عبدل )
ى فػى العقديف الثامف والتاسػ  مػف القػرف العشػريف  حيػ  درس أشػكاؿ التحريػر ال ػح ى ف

الخبػر والمقػاؿ والتقريػر والحػدي  ى دعوة واألمة ووجد أن ا تشتمؿ عمػمجال  المسمموف وال
وقضػػػايا ى والتحقيػػػؽ  وتبػػػيف أف أهػػػـ القضػػػايا المثػػػارة ب ػػػذل المجػػػال  كانػػػ  الغػػػزو ال كػػػر 

قضػػػايا تنػػػاوؿ الشػػػريعة ى اإلخػػػواف المسػػػمميف والقضػػػايا االجتماعيػػػة والسياسػػػية اضػػػافة الػػػ
 اإلسالمية.

( االتجػػال اإلسػػالمى فػػى ال ػػحافة الم ػػرية  وكػػاف 5<<6ودرس رضػػا محمػػود عكاشػػة )
ال ػػػدؼ مػػػف الدراسػػػة هػػػو مػػػا شػػػ دل الباحػػػ  مػػػف ممػػػوض موقػػػؼ ال ػػػحافة مػػػف االتجػػػال 
اإلسػػالمى وممػػوض األخيػػر مػػف ال ػػحافة ومػػا استشػػعرل مػػف  الشػػؾ والريبػػة فػػى الخطػػا  

لػػرأى العػػاـ المسػػمـ ب ػػ ة خا ػػة ال ػػردى والجمػػاعى   ومػػا تتطمبػػه ال ػػحافة فػػى توجيػػه ا
داخػػؿ مجتمعاتنػػػا اإلسػػػالمية وأف النػػاس تسػػػتقبؿ الرسػػػالة اإلعالميػػة المعمنػػػة مػػػف المتسسػػػة 
الدينيػػػة بشػػػل مػػػف ال تػػػور وعػػػدـ الم ػػػداقية ممػػػا يجعػػػؿ ال ػػػحافة مسػػػئولية مخاطبػػػة هػػػذا 

  القطاع الواس  مػف النػاس والتعػرؼ عمػى كي يػة تقػديـ ال ػحافة لالتجػال اإلسػالمى وسػما
رموزل العاممة في ا. كان  الدراسة مف الدراسا  االسػتطالعية الو ػ ية   واسػتخدـ الباحػ  

والمن ج المقارف واستخدـ أداة تحميػؿ المضػموف والمقابمػة   أكثر مف من ج المن ج التاريخى
مير المقننة وتـ اختبار عينة ال ػحؼ القوميػة وشػبه القوميػة و ػحؼ االتجػال اإلسػالمى. 
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االتجػػال اإلسػػالمى فػػى ال ػػحافة الم ػػرية بكثػػرة   النتػػائج أنػػه جػػاء  قضػػاياكػػاف مػػف أهػػـ 
لموضػػػوعا  قضػػػية ال ػػػرد  >9.>;بنسػػػبة  7;65من ػػػا  9>:6وبمغػػػ  اجمػػػالى التكػػػرارا  

المسمـ. تبيف أيضا أف جريدة األهراـ اهتم  بشػكؿ كبيػر بالموضػوعا  العقائديػة والتعبديػة 
 ال كرية العامة.واألخالقية ولـ ت تـ بالتوازى بالقضايا 

 
( الحػػػػالؿ والحػػػػراـ بػػػػيف وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ 6<<6ودرس محمػػػػد محمػػػػد عبػػػػدالعاؿ الحنػػػػاوي)

المعا ػػػػرة ووسػػػػائؿ الػػػػدعوة اإلسػػػػالمية  وترجػػػػ  أهميػػػػة الدراسػػػػة الػػػػى أف المعنػػػػى الحػػػػدي  
لالعػػالـ ا ػػبل تعبيػػر موضػػوعى عػػف عقميػػة الجمػػاهير وميول ػػا واتجاهات ػػا والف االعػػالـ 

خطيرة فمف مير المعقوؿ اف تتجاهؿ الشعو  االسػالمية وسػائؿ االعػالـ طاقة كبرى وقوة 
مف  حافة واذاعة وتم زيوف التى ا بح  ضرورة المنى عن ػا فػى الع ػر الحػدي  ممػا 
يسػػػتمـز توضػػػيل حػػػدود تمػػػؾ الوسػػػائؿ بػػػيف الحػػػالؿ والحػػػراـ وقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػ  المػػػن ج 

حػػالؿ والحػػراـ قػػد حػػددهما اهلل فػػى الموضػػوعى فػػى دراسػػتة التػػى كانػػ  اهػػـ نتائج ػػا اف ال
كتابػه وعمػى لسػاف نبيػػه واف لكػؿ من مػا حػدودا اليحػػؿ الحػد اف يتعػداهما واف عمػة التحػػريـ 
واالباحػػػة لم ػػػػمحة المسػػػػمميف   واف اال ػػػػؿ فػػػػى وسػػػػائؿ االعمػػػػالـ اف تكػػػػوف وسػػػػيمة مػػػػف 

فقػػد  وسػػائؿ الػػدعوة الػػى اهلل عػػز وجػػؿ ونظػػرا لسػػيطرة اعػػداء االسػػالـ عمػػى وسػػائؿ االعػػالـ
خرجػػ  وسػػائؿ االعػػالـ النعا ػػرة عػػف الػػن ج االسػػالمى وا ػػبح  عػػف عمػػـ او ميػػر عمػػـ 

 . مف القائميف عمي ا موج ة لمحاربة االسالـ والقضاء عمى قيمه وأخالقة

ى التمي زيػػػػوف الم ػػػػر ى ( البػػػػرامج الدينيػػػػة فػػػػ6<<6)ى البيػػػػومى ودرس أيضػػػػا عػػػػادؿ ف مػػػػ
مضػػػػموف دورة دورة أكتػػػػوبر ديسػػػػمبر  لمشػػػػبا    حيػػػػ  حمػػػػؿى التثقيػػػػؼ الػػػػدينى ودورهػػػػا فػػػػ

 955الجم ػور وكانػ  عينتػه ى دراسة عمػى   كما اجر 5<<6ودورة يوليو سبتمبر  <=<6
مػف حيػ  ى م ردة مف طال  الجامعا   وتبيف أف اذاعة القروف الكريـ تحتؿ المرتبة األولػ

% تتعػػرض >,5<%  وأف نسػػبة >,<<بنسػػبة ى ثقػػة المبحػػوثيف كم ػػدر لمتثقيػػؼ اإلسػػالم
 ػػػا. نتػػػائج الدراسػػػة التحميميػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بالجوانػػػ  الشػػػكمية لمبػػػرامج عينػػػة الدراسػػػة نتائج ل

البػػرامج الدينيػػة عينةالدراسػػة تعرض ى الدراسػػة التحميميػػة فيمػػا يتعمػػؽ بمحتػػوى المعمومػػا  فػػ
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 توى ثقػػػافت ـ االسػػػالمية ػبشػػػكؿ عػػػاـ ومسػػػى الطمبػػػة الجػػػامعييف لم ػػػادر التثقيػػػؼ االسػػػالم
الجػػػػػػػػػامعييف واختبػػػػػػػػػارفروض  ةلمطمبػػػػػػػػػى التثقيػػػػػػػػػؼ االسػػػػػػػػػالمى دينيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػالبػػػػػػػػرامج ال دور

وقػػد ى واالح ػػائى الدراسػػة.واجرى الباحػػ  دراسػػة تحميميػػة ميدانيػػة واسػػتخدـ المػػن ج المسػػح
اذيعػػ  مػػف ى درس تحميػػؿ المضػػموف لمبػػرامج الدينيػػة حيػػ  سػػجؿ كػػؿ البػػرامج الدينيػػة التػػ

 يضػػاأو  <=<6اكتػػوبرحتى ن ايػػة ديسػػمبرال تػػرة مػػف اوؿ ى خػػالؿ القنػػاتيف االولػػى والثانيػػة فػػ
تـ تحميؿ خطابا  المشاهديف عف طريؽ السح  بالعينة لدراسة رجػ  ال ػدى امػا بالنسػبة 

م ػػروقدتـ اسػػتخداـ طػػريقتيف االولػػى ى لمدراسػػة الميدانيػػة فكانػػ  عمػػى طمبػػة الجامعػػا  فػػ
ى ة الثانيػة ف ػاالمريكية( اما الطريق-االزهر-لثال  جامعا  )القاهرةى االختيار العمدى ه

الطريقة العشوائية المنتظمة الختيار م ردا  العينة مػف كميػا  الجامعػا  الثال  ايضػا تػـ 
 البرامج الدينية باسمو  الح ر الشامؿ.ى اجراءدراسةعمى جمي  القائميف باالت اؿ ف

البػػرامج الدينيػػة مػػف ى لمقػػائـ باالت ػػاؿ فػػى ضػػعؼ التاهيػػؿ الم نػػ نتوواإلا مو  مئووم:
ى ورا  التدريبيػػة ونوع ػػا ومػػدى االفػػادة من ػػا   تبػػيف اف القػػائـ باالت ػػاؿ فػػحيػػ  عػػدد الػػد

البرامج الدينية اليحرص عمػى معرفػة رجػ  ال ػدى مػف خػالؿ البحػو  حيػ  لػـ ي ػد سػوى 
تسعة مبحوثيف ان ـ يطمعوف عمى هذة البحػو    اف اربعػة عشػر برنامجػا دينيػا مػف جممػة 

حية وبدايػػة ال تػػرة المسػػائية وقػػد ثبػػ  اف هػػاتيف ال تػػرة ال ػػباى تسػػعة عشػػر برنامجػػا تػػذاع فػػ
تحظياف بكثافة مشاهدة مف قبؿ الشبا  حي  اليتعرض لمتمي زيوف في مػا سػوى  ال ترتيف ال

 %مف عينة الشبا .77

تنميػػة الثقافػػة ى التمي زيػػوف فػػى ( دور البػػرامج الدينيػػة فػػ7<<6ودرسػػ  ايمػػاف عبػػدل حػػافظ )
برنامجػػػػا نمي زيونيػػػػا بػػػػالتمي زيوف لمعرفػػػػة  67  اإلسػػػػالمية لطػػػػال  الجامعػػػػا   حيػػػػ  حممػػػػ

مػف طػال  ثػال  ى م ػردة بالتسػاو  855ى مجاال  الثقافة اإلسػالمية  وطبقػ  اسػتبيانا عمػ
جامعػػػػا  م ػػػػرية طنطػػػػا والمن ػػػػورة وعػػػػيف شػػػػمس  وتبػػػػيف لمباحثػػػػة أف مجػػػػاال  الثقافػػػػة 

  وأو ػػػ  العقيػػػدة والشػػػريعةى اإلسػػػالمية الالزمػػػة لطػػػال  الجامعػػػا  الم ػػػرية تتمثػػػؿ فػػػ
 باسـ الثقافة الدينية.ى الدراسة ب ضافة مادة دراسية بالتعميـ الجامع
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الجم ػػور حػػوؿ البػػرامج الدينيػػة ى ( اسػػتطالع رأ7<<6ودرس اتحػػاد اإلذاعػػة والتمي زيػػوف )
م ػػردة مػػف كافػػة  6955عينػػة مػػف ى المقدمػػة مػػف اإلذاعػػة والتمي زيػػوف  أجريػػ  الدراسػػة عمػػ

بعػض رجػاؿ الػديف ألخػذ ورائ ػـ. ولقػد جػاء  اذاعػة القػروف أنحاء م ر  كما تمػ  مقابمػة 
البػػرامج الدينيػػة باإلذاعػػة  وتبػػيف أف نسػػػبة ى الترتيػػ  األوؿ لت ضػػيال  مسػػتمعى الكػػريـ فػػ
% ي ضػػموف االسػػػتماع لمبػػرامج والمػػػواد اإلذاعيػػػة بػػالراديو  وت ػػػدر كػػؿ مػػػف برنػػػامج  8,;<

 مج تعرضا مف الجم ور.بريد اإلسالـ  و الديف المعاممة  قائمة أكثر البرا

التمي زيػػػوف الم ػػػري. حيػػػ  ى ( البػػػرامج الدينيػػػة فػػػ9<<6ال ػػػواؿ ووخػػػروف )ى ودرسػػػ  نجػػػو 
التمي زيػوف ى وحمم  كؿ مضػموف البػرامج فػى التمي زيوف الم ر ى فح   البرامج الدينية ف

 والثانية باستخداـ عينة الح ر الشامؿ خػالؿ دورة اذاعيػة كاممػةى بالقناتيف االولى الم ر 
أف خريطػػة البػػرامج الدينيػػة ال  نتوواإلا مو  مئووم  ولقػػد بينػػ  ==<6مػػارس ى مػػف ينػػاير وحتػػ

سػاعا  البػ   كمػا تبػيف عػدـ ى % مف اجمػال>,8ن ي  ضئيؿ بنسبة ى عمى تشتمؿ سو 
% مػػف 6>بػػالبرامج الدينيػػة لقمػػة الوقػػ  المحػػدد ل ػػا  وتبػػيف أيضػػا أف ى وجػػود اهتمػػاـ حقيقػػ

% مػف 8=هػذا تبػيف أف نسػبة ى خمس دقائؽ  وباإلضافة الػالبرامج الدينية تقؿ مدت ا عف 
 شكؿ الحدي  المباشر.ى البرامج الدينية يتـ تقديم ا ف

( عالقة برامج اذاعة القػروف الكػريـ باالتجاهػا  9<<6ودرس محمود محمد محمود خميؿ )
ة سنة ت تـ هذل الدراسػة ببػرامج اذاعػ 77-=6المرحمة العمرية مف ى الشبا  فى الدينية لد

سػػػنة وذلػػػؾ عػػػف  77-=6الشػػػبا  مػػػف ى القػػػروف الكػػػريـ وعالقت ػػػا باالتجاهػػػا  الدينيػػػة لػػػد
اذاعػػػػػة القػػػػروف الكػػػػػريـ ى القػػػػػائـ باالت ػػػػاؿ فػػػػى طريػػػػؽ تحميػػػػؿ المضػػػػػموف واسػػػػتطالع لػػػػرا

طالػ   855الشبا  حوؿ برامج اذاعة القروف الكريـ وبمغػ  عينػة الدراسػة ى واستطالع لرا
طال  والمدينة الجامعية لمطالبػا  بجامعػة عػيف شػمس مػف وطالبة مف المدينة الجامعية لم

كمػػػا تػػػـ اختيػػػار  8<<6مػػػارس( االذاعيػػػة لعػػػاـ -الريػػػؼ والحضػػػر وتػػػـ اختيػػػار دورة )ينػػػاير
بريػػػػد ى درجػػػػا  االسػػػػتماع عنػػػػد الشػػػػبا  وهػػػػى اعمػػػػى ح ػػػػم  عمػػػػى البػػػػرامج الثالثػػػػة التػػػػ

اف اذاعػة القػروف الكػريـ  نتاإلا مو  مئممسابقة الشبا  وقد اظ ػر  -القروف والحياة-االسالـ
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% وكانػ  نسػبة ;<ر8المعموما  عند الشػبا  بنسػبة ى تمثؿ م درا اساسيا لمح وؿ عم
ويػتـ اعػداد بػرامج الشػبا  ى % واحتؿ )اإلنا  ريؼ( المرتبػة االولػ655االستماع لرذاعة 

مشػػػاكؿ الشػػػبا  ى التعػػػرؼ عمػػػى أسػػػاس معايشػػػت ـ ول ػػػذا اإلحتكػػػاؾ المباشػػػر أثػػػرل فػػػى عمػػػ
 .أساس  حيلى ات ـ ومخاطبت ـ اعالميا عمواتجاه
 

( اتجاهػػػا  المػػػراهقيف نحػػػو البػػػرامج الدينيػػػة بػػػالتمي زيوف 9<<6ودرس وليػػػد كامػػػؿ الميثػػػ ) 
مػػدارس خا ػػة ى مػػف المػػراهقيف فػػ 955عينػػة قوام ػػا ى حيػػ  طبػػؽ اسػػتبيانا عمػػى الم ػػر 

يػػة أحيانػػا سػػنة  وتبػػيف لمباحػػ  أف نسػػبة مشػػاهدة البػػرامج الدين >6-:6وتجريبيػػة مػػف سػػف 
% وكانػ  أسػبا  عػدـ المشػاهدةا 68,6بينما ال يشاهدها مطمقػا  :;,;6% ودائما 5,6>

اشػػػباع الحاجػػػا  الدينيػػػة ى وعػػػدـ مناسػػػبة األوقػػػا  وعػػػدـ القػػػدرة عمػػػى مشػػػاهدة بػػػرامج أخػػػر 
ى التمي زيػػوف مػػف أكثػػر الم ػػادر التػػى % أف البػػرامج الدينيػػة فػػ6,>>لممػػراهقيف. رأ  نسػػبة 

المػدارس ى ثػـ ح ػص التربيػة الدينيػة فػى معرفػة الػديف اإلسػالمى ي ػا فػيمكف االعتماد عم
 %.5:اذاعة القروف الكريـ ى %  والبرامج اإلذاعية ف6,=:

ال ػػحؼ الم ػػرية خػػالؿ ى ( ال ػػ حة الدينيػػة فػػ9<<6ودرس محمػػد أحمػػد محمػػد يػػونس)
ـ األهػػػراـ والوفػػد  حيػػػ  قػػػاى ادراسػػػة تطبيقيػػة عمػػػى جريػػدت <=<6- 9=<6ال تػػرة مػػػا بػػيف 

كػؿ ى يشػتمؿ عمػى بتحميؿ مضػموف ال ػ حة الدينيػة بالجريػدتيف وتبػيف أف المضػموف الػدين
مػػػفا العقائػػػد واألحكػػػػاـ والػػػنظـ والػػػػدعوة  والسػػػير والقػػػػروف والسػػػنة  كمػػػػا درس أشػػػكاؿ هػػػػذا 
المضموف كػالخبر والحػدي  والتحقيػؽ والمقػاؿ أيضػا  واسػتخدـ الباحػ  أيضػا مقػابال  مػ  

 المالحظة والمشاركة م  ال ح ييف.ى ال الوفد اضافةى محرريف ف ;

القضػػايا التػػى تتناول ػػا البػػرامج الدينيػػه ( :<<6ودرس عبػػد السػػتار عبػػد الػػالل عبػػد الػػرحمف)
حيػػػ  أجػػػرى الباحػػػ  دراسػػػه تحميميػػػه مقارنػػػه اسػػػتخدـ في ػػػا مػػػن ج  فػػػى الراديػػػو والتمي زيػػػوف

المسػػػل واعتمػػػد عمػػػى اسػػػمو  الح ػػػر الشػػػامؿ لكػػػؿ البػػػرامج الدينيػػػه فػػػى البرنػػػامج العػػػاـ 
  8<<6والقنػػػاتيف األولػػػى والثانيػػػه خػػػالؿ دورل اذاعيػػػه كاممػػػه هػػػى دورة اكتػػػوبر / ديسػػػمبر 
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مػػى عينػػه مػػف المحكمػػيف وأسػػاتذة ولقػػد أجػػرى الباحػػ  أيضػػا دراسػػه ميدانيػػه أعتمػػد في ػػا ع
نتوووواإلا محكمػػػػا. وكػػػػاف مػػػف  :>الجامعػػػه المتخ  ػػػػيف وميػػػػرهـ ويبمػػػ  قػػػػواـ هػػػػذل العينػػػه 

أنػػه قػػد احتمػػ  قضػػايا الشػػورى الترتيػػ  األخيػػر بػػيف قضػػايا البػػرامج الدينيػػه لمعينػػه  مو  مئووم
د % مػف حجػـ معمومػا  العينػه وقػ;,68بعد قضػايا التنميػه وترشػيد المػد االسػالمى بنسػبه 

احتمػػ  بػػرامج ت سػػير القػػروف الترتيػػ  األوؿ بػػيف مختمػػؼ البػػرامج فػػى تقػػديـ معمومػػا  عػػف 
"قضػػايا الشػػورى ". ركػػػز المحكمػػوف فػػػى ت ػػورهـ لقضػػػايا المػػد االسػػػالمى التػػى يجػػػ  اف 
تعالج ػػػا البػػػرامج الدينيػػػه عمػػػى األبعػػػاد االجتماعيػػػه وال كريػػػه لمظػػػاهرل بينمػػػا كشػػػ   نتػػػائج 

البرامج الدينيه المدروسه ان ػا ركػز  عمػى األبعػاد األمنيػه لمظػاهرة   الدراسه التحميميه لعينة
اذاعػة ى برنامجا مف البرامج الدينيػة فػ =7وحمؿ برامج ى والتاريخى استخدـ المن ج الو  

م ػردة مػف الم كػريف الػدينييف   9;بػالتمي زيوف  وقابػؿ ى البرنامج العاـ بالراديو والقنػاة األولػ
ى % مػف الحجػـ الكمػ>,8عينػة الدراسػة التحميميػة ى امج الدينيػة فػاف حجـ البر ى وتو ؿ ال

ى الجانػػػػػ  النظػػػػػر ى لسػػػػػاعا  البػػػػػ  خػػػػػالؿ فتػػػػػرة البحػػػػػ   وتبػػػػػيف أف البػػػػػرامج ركػػػػػز  عمػػػػػ
الجوانػ  التطبيقيػة والماديػة  ى معالجة قضػايا التنميػة أكثػر مػف تركيزهػا عمػى فى واألخالق

لدينيػػػة  بينمػػػا لػػػـ تعػػػط جوانػػػ  البػػػرامج اى وأف ظػػػاهرة التطػػػرؼ حظيػػػ  باهتمػػػاـ بػػػارز فػػػ
 الشريعة اإلسالمية.ى ما تستحقه مف اهتماـ مقارنة بمكانت ا وضرورت ا فى الشور 

لقيػػػػاس تكم ػػػػة وفعاليػػػػة بػػػػرامج ى ( المػػػػن ج اإلسػػػػالم:<<6)ى وبحػػػػ  سػػػػيد محمػػػػود الن ػػػػراو 
م ر   وترج  اهمية البح  الى الػدور الػذى تمعبػة ى المسموعة والمرئية فى اإلعالـ الدين

رامج االعػػػالـ الػػػدينى المسػػػموعة والمرئيػػػة فػػػى المجتمعػػػا  االسػػػالمية حيػػػ  تػػػتثر هػػػذل بػػػ
البرامج عمى جمي  افراد المجتم  وت دؼ الدراسة الى قياس وترشيد تكاليؼ بػرامج االعػالـ 
الػػػدينى المسػػػموعة والمرئيػػػة باتحػػػاد االذاعػػػة والتم زيػػػوف الم ػػػرى وتقػػػويـ االسػػػالي  الحاليػػػة 

التكم ػػة   وقػػد اسػػتعاف الباحػػ  بػػالمن ج االسػػتنباطى واالسػػتقرائى فػػى المسػػتخدمة فػػى قيػػاس 
تطبيقػػػة لمدراسػػػة وقػػػد اثبتػػػ  الدراسػػػة التطبيقيػػػة التػػػى تمػػػ  عمػػػى البػػػرامج الدينيػػػة بػػػالتم زيوف 
الم ػػػرى ق ػػػور النظػػػاـ المتبػػػ  فػػػى اتحػػػاد االذاعػػػة والتم زيػػػوف فػػػى قيػػػاس فعاليػػػة بػػػرامج 

) الػػؼ  6555الميدانيػػة عمػػى عينػػة عشػػوائية مػػف  نتوواإلا مو  مئووماالعػػالـ الػػدينى واثبتػػ  
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م ػػردة ( اف عػػدد كبيػػر مػػن ـ اليتػػابعوف البػػرامج الدينيػػة واف المتػػابعيف يرمبػػوف فػػى ادخػػاؿ 
نعػػػػديال  تشػػػػمؿ وقػػػػ  االذاعػػػػة لتمػػػػؾ البػػػػرامج ونوعيػػػػة البػػػػرامج والمػػػػادة العمميػػػػة المقدمػػػػة 

 والقائميف عمى البرامج الدينية والشخ يا  التى يستقبم ا .
حيػػػػ  ى التمي زيػػػوف الم ػػػر ى ( البػػػرامج الدينيػػػة فػػػػ;<<6ال ػػػواؿ ووخػػػػروف)ى ودرسػػػ  نجػػػو 

وسع  لمعرفة اتجاها  القػائميف باالت ػاؿ ى التمي زيوف الم ر ى مسح  البرامج الدينية ف
رضػاهـ ى البرامج الدينية بػالتمي زيوف بمختمػؼ القنػوا  الدينيػة نحػو البػرامج الدينيػة ومػدى ف

مختمػػؼ ى مبحوثػػا مػػف القػػائميف باالت ػػاؿ فػػ ;7عينػػة قوام ػػا ى عمػػ عن ػػا  أجريػػ  الدراسػػة
عػػدـ ك ايػػة الجرعػػة ى وتبػػيف أف االتجػػال السػػائد بيػػن ـ يػػدؿ عمػػى قنػػوا  التمي زيػػوف الم ػػر 

تقػدـ في ػا ى الدينية المقدمة ولذا يشعر أممب ـ بعدـ الرضا عف البرامج أو عػف األشػكاؿ التػ
نشػاط ى اى أهميػة المشػاركة فػى وجػد ات ػاؽ بيػن ـ عمػالبرامج الدينيػة  وتبػيف أيضػا أنػه ال ي

 األساس بطاقا  انتخابية.  ى وال يمتمكوف فى أو حزبى سياس

( القضػػايا اإلسػػالمية فػػى ال ػػحافة الم ػػريةا دراسػػة ;<<6ودرس محمػػد من ػػور هيبػػة )
  ودرس القضػايا اإلسػالمية فػى ال ػحافة 6=<6 -7:<6تحميمية لم حؼ الم رية عاـ 

حيػػػ  قػػػاـ الباحػػػ   6=<6 -7:<6اسػػػة تحميميػػػة لم ػػػحؼ الم ػػػرية عػػػاـ الم ػػػريةا در 
م ػر وتناولػ  دراسػته القضػايا ى فػى والتيػار اإلسػالمى بدراسة العالقة بيف النظػاـ السياسػ

وكانػ   6=<6ى وحتػ 7:<6ال تػرة مػف ى والشع  فى جرائد األهراـ واألهالى اإلسالمية ف
 المقارف.دراسته و  ية استخدم  من ج المسل والمن ج 

( تقيػػػػيـ اذاعػػػػة القػػػػروف الكػػػػريـ والبػػػػرامج الدينيػػػػة ;<<6وبحػػػػ  اتحػػػػاد اإلذاعػػػػة والتمي زيػػػػوف)
الجم وريػة مػف ى مستو ى م ردة عم 6755عينة قوام ا ى المقدمة من ا  أجري  الدراسة عم

% مػػػف الجم ػػػور يسػػػتم  لرذاعػػػة  وأف >,5=سػػػنة  وتبػػػيف أف نسػػػبة  :;ى وحتػػػ :6سػػػف 
ال تػػػرة مػػػف ى اسػػػتماع لرذاعػػػة فػػػى  ػػػا يوميػػػا  وأتػػػ  نسػػػبة أعمػػػ% مػػػن ـ يتعرضػػػوف ل<,8;

 %.:,>;بنسبة ى المرتبة األولى الحادية عشرة مساء فى العاشرة ال
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ى ( مالمػػل ال ػػورة الذهنيػػة لمداعيػػة اإلسػػالم><<6ودرسػػ   ػػ اء عطيػػة عبدالػػدايـ )
 =6-:6عينػػة مػػف المػػراهقيف مػػف سػػف ى لػػدى البػػرامج الدينيػػة بػػالتمي زيوف الم ػػر ى فػػ

لم  ػػػـو الػػػدعاة والػػػدعوة االسػػػالمية كأحػػػد ى التأ ػػػيؿ النظػػػر ى سػػػنة ت ػػػدؼ الدراسػػػة الػػػ
ى أشػػكاؿ االت ػػاؿ اإلقنػػاعى وتحديػػد وتحميػػؿ ال ػػورة الذهنيػػة دور وسػػائؿ االعػػالـ فػػ

تكػػويف ال ػػورة الذهنيػػة وعالقػػة المػػراهقيف بوسػػائؿ االعػػالـ ور ػػد عالقػػة الخ ػػائص 
شػػكمية والموضػػوعية لمػػدعاة داخػػؿ البػػرامج بخ ػػائص ال ػػورة الى الديموجرافيػػة لممتمقػػ
)كػػوف البحػػ  ذكػػر أو أنثػػ ( هػػو ى اف العامػػؿ النػػوع نتوواإلا مو  مئوومالدينػػة ومػػف اهػػـ 

عمميػة التعػػرض لمشػاهدة البػرامج الدينيػة بػالتمي زيوف وكػػذلؾ ى العامػؿ األكثػر تػأثيرًا عمػ
المػراهقيف يميػه ى تحديد مالمل ال ورة الذهنيػة لمداعيػة لػدى هو العامؿ األكثر تأثير ف

الخ ػائص الشػكمية ل ػورة الداعيػة ى يػتثر بدرجػة اقػؿ فػى ذلؾ عامؿ العمػر والػذى ف
هػذا الجانػ  ى عمػى واالقت ػادى تػأثير العامػؿ االجتمػاعى حػيف ينت ػى فػى المتمقػى لد

تحديػػػػد الخ ػػػػائص ى مػػػػف ال ػػػػورة ويعػػػػد النػػػػوع ايضػػػػا مػػػػف ابػػػػرز العوامػػػػؿ المػػػػتثرة فػػػػ
المػػراهقيف   وأجػػر  مقػػابال  مػػ  عػػدد مػػف ى لمػػدعاة لػػدالموضػػوعية لم ػػورة الذهنيػػة 

اسػػتقالؿ العالقػة بػػيف كػؿ مػػف  نتوواإلا مو  مئومعممػاء الػديف وأسػػاتذة اإلعػالـ  تبػػيف مػف 
مشػػاهدة البػػرامج ى ودرجػػة اقبالػػه عمػػى االجتمػػاعى عمػػر المبحػػو  ومسػػتوال االقت ػػاد

لمبحػو  وسػف الداعيػة الدينية بالتمي زيوف  بينما و جد  عالقة دالة اح ػائيا بػيف سػف ا
المبحػػو   ى الم ضػػؿ فكممػػا تقػػدـ العمػػر بالنسػػبة لممبحػػو  كػػاف لمداعيػػة اعتبػػارا أكبرلػػد

ولقد فضم  النسبة األكبر مف المراهقيف الػدعاة الشػيوو وتبػيف أف الداعيػة لديػه سػما  
وسػػالمة الحػػواس ووسػػامة الوجػػه ى اإلسػػالمى ب ػػا كارتػػداء الػػز ى شػػكمية يجػػ  أف يتحمػػ

 الشخ ية.والجاذبية 
شػػػباعاته فػػػى ( اسػػػتخداـ اإلعػػػالـ الػػػدين><<6)ى ودرس رزؽ سػػػعد عبػػػدالمعط م ػػػرا ى وا 

حي  أجريمقػابال  مػ  عينػة قوام ػا ى عينة مف جماهير المجتم  الري ى دراسة ميدانية عم
كقنػاة اعالميػة  ى المرتبة األولى فى وتبيف أف المسجد يأتى م ردة مف المجتم  الري  955
% ثػػـ التمي زيػػوف 8,;7% تمي ػػا اإلذاعةالمسػػموة بنسػػبة ;,85ع عاليػػة بدرجػػة اشػػباى تحظػػ
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التمي زيػػوف ثػػـ ى ي ضػػم ا المبحوثػػوف فػػى وجػػاء  األخػػالؽ واندا  كػػأهـ الموضػػوعا  التػػ
اإلذاعػة والتمي زيػوف ى أف المضاميف الدينيػة فػى مف المبحوثيف عم :;,;7العبادا  ووافؽ 

بػػػالتمي زيوف زيػػػادة المعمومػػػا  الدينيػػػة ى دينتت ػػؽ مػػػ  توج ػػػا  الدولػػػة  وحقػػػؽ المضػػػموف الػػػ
 %.=;,=7ك شباع أوؿ بنسبة 

تجػػال المػػرأةا ى ال ػػح ى ( فدرسػػ  مسػػتولية اإلعػػالـ الػػدين><<6أمػػا أسػػما حسػػيف حػػافظ )
ال ػػػ حا  الدينيػػػة ى دراسػػػة تحميميػػػة لممضػػػموف والقػػػائـ باالت ػػػاؿ والجم ػػػور بػػػالتطبيؽ عمػػػ

 :<<6راـ واألخبػػػار والجم وريػػػة عػػػاـ ت ػػػدر كػػػؿ جمعػػػة ل ػػػحؼ األهػػػى األسػػػبوعية والتػػػ
عػػددا لكػػؿ  7>عينػػة قوام ػػا ى حيػػ  أجػػر  الباحثػػة تحميػػؿ مضػػموف لم ػػ حا  الدينيػػة عمػػ

ى مبحوثيف مف جميػ  القػائميف عمػ <ى  حي ة مف ال حؼ الثالثة  كما أجر  دراسة عم
عينػة مػف جم ػور ى دراسػة ميدانيػة عمػى تحرير ال حؼ الدينية بالجرائد الثالثة  اضافة ال

اسػتمارة فقػط  وتبػيف مػف  7=7م ردة بمغػ  االسػتمارا  ال ػالحة من ػا  855المرأة قوام ا 
% 86ال ػ حا  الدينيػة بػاألهراـ والجم وريػة بنسػبة ى أف الخبر جاء أوال فػ نتاإلا مو  مئم

ى وتبػػػيف انخ ػػػاض معػػػدال  االهتمػػػاـ نسػػػبيا بتنػػػاوؿ السػػػموكيا  والمعػػػامال  اإلسػػػالمية فػػػ
 ػػػحؼ الدراسػػػة  وذكػػػر  ى جػػػاء أوال فػػػى التثقي ػػػى الثالثػػػة وأف ال ػػػدؼ التعميمػػػال ػػػحؼ 

قػػػراءة المػػػادة الدينيػػػة بال ػػػحؼ البعػػػد عػػػف ى المبحوثػػػا  أف أهػػػـ سػػػب  لعػػػدـ اإلقبػػػاؿ عمػػػ
 %.  9=,:7االحتياجا  الدينية لمقراء بنسبة 

لقنػػػػػػػوا  االت ػػػػػػػاؿ ى ( اسػػػػػػػتخداما  الشػػػػػػػبا  الجػػػػػػػامع=<<6)ى العوضػػػػػػػى ودرس سػػػػػػػام
ى دراسػػته عمػػػى المعمومػػا  الدينيػػػة حيػػ  أجػػػر ى الح ػػوؿ عمػػػى فػػػى لجمػػاهير واى الشخ ػػ

بجامعػػػػا  القػػػػاهرة واألزهػػػػر ى مػػػػف الشػػػػبا  الجػػػػامعى م ػػػػردة بالتسػػػػاو  9:5عينػػػػة قوام ػػػػا 
ى مػػف حيػػ  وسػػائؿ االت ػػاؿ التػػى المرتبػػة االولػػى فػػى والزقػػازيؽ  وتبػػيف أف التمي زيػػوف يػػأت

المقػػػروءة ى وسػػػائؿ االت ػػػاؿ األخػػػر  متابعت ػػػا ثػػػـى يحػػػرص عمػػػى يسػػػتخدم ا الشػػػبا  والتػػػ
 المسموعة.



 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

21 
 

 

(   دور ال حافة اإلسالمية فػى خدمػة الػدعوة =<<6عبد الراف  عبد الحميـ السيد ) ودرس
هػػ 68:5/6955اإلسالمية فى م ر فػى الن ػؼ الثػانى مػف القػرف الرابػ  عشػر ال جػرى 

وج ػػاد وواقػػ  ـ   وال ػػدؼ مػػف الرسػػالة ازالػػة التعتػػيـ الم ػػروض عمػػى تػػاريخ  5=<86/6<6
ال ػػحافة االسػػالمية المظمومػػة اذ اف هنػػاؾ اعػػالء لقػػادة التغريػػ  والمنػػاوئيف لالسػػالـ لػػذلؾ 
فػػاف الرسػػالة ت ػػدؼ الػػى تػػذكير المسػػمميف بػػاف ل ػػـ سػػمؼ  ػػالل دعػػو الػػى اهلل عػػف طريػػؽ 
الكممػػػة المكتوبػػػة فػػػى ال ػػػحؼ والمجػػػال  ودافػػػ  عػػػف قضػػػايا االسػػػالـ والمسػػػمميف ومعرفػػػة 

لمػػدعوة االسػػالمية فػػى م ػػر لتعػػرض تمػػؾ ال تػػرة لمتشػػوبه والمسػػخ وقمػػ   التػػاريخ ال ػػحيل
الحقػػائؽ واشػػػتمم  الدراسػػػة عمػػى عػػػدد مػػػف ال ػػحؼ االسػػػالمية من ػػػا المنػػار وال ػػػتل ونػػػور 

وحتػى  86<6االسالـ والشباف المسمميف واالعت اـ ولواء االسالـ خالؿ فتػرة الدراسػة مػف 
مف الناحية التاريخيػة ظ ػر  قػوة الحركػا  واالفكػار  اهم نتاإلا مو  مئموكاف مف   5=<6

التػػػى اراد  اف تاخػػػذ م ػػػر بعيػػػدا عػػػف االسػػػالـ وشػػػرائعه وهػػػى القػػػوى التػػػى تمثمػػػ  فػػػى 
االحػػػتالؿ االنجميػػػزى وعمالئػػػه بينمػػػا نجػػػد اف هنػػػاؾ قػػػوى ت ػػػد  ل ػػػذا الغػػػزو عمػػػى راسػػػ ا 

تاسسػػػػ  بكثػػػػرة  االزهػػػػر الشػػػػريؼ وعممائػػػػه جامعػػػػا وجامعػػػػة   والجمعيػػػػا  االسػػػػالمية التػػػػى
  ظ ػػػػور الحركػػػػا  التبشػػػػيرية التػػػػى اسػػػػتخدم   9:<6 – 85<6خا ػػػػة فػػػػى ال تػػػػرة مػػػػف 

العديػػد مػػػف الوسػػائؿ التبشػػػيرية من ػػػا المػػدارس والمستشػػػ يا  والمالجػػل والجامعػػػا  وافسػػػاد 
 الشبا  عف طريؽ الش وا  ومرس العادا  والتقاليد االجنبية فى سموؾ افراد المجتم .

( عػػف دور اذاعػػة القػػروف الكػػريـ فػػى التثقيػػؼ الػػدينى =<<6د عمػػى)وبحثػػ  سػػحر فػػتاد أحمػػ
لمشبا  الجامعى اشتمم  الدراسة سبعة ف وؿا الػديف واثػرل فػى بنػاء الشػبا   المتسسػا  
القائمػػه عمػػى نشػػر الػػوعى الػػدينى فػػى المجتمػػ  الم ػػرى  شػػبكة القػػروف الكػػريـ  االجػػراءا  

نتائج الدراسػه الميدانيػه الخا ػه بعينػة الشػبا   المن جيه لمدراسه  نتائج الدراسه التحميميه  
نتػػػائج اسػػػتطالع رأى الخبػػػراء فػػػى اذاعػػػة القػػػروف الكػػػريـ. وأجػػػر  الباحثػػػه دراسػػػه ميدانيػػػه 
وتحميميه واستخدم  مػن ج المسػل بالعينػه بالنسػبه لمدراسػه التحميميػه اعتمػد  الباحثػه عمػى 

مػػػف اجمػػػالى بػػػرامج اذاعػػػة %  95برنػػػامج بمػػػا يعػػػادؿ  79عينػػػه مػػػف البػػػرامج بمػػػ  عػػػددها 
برنػامج( وذلػؾ خػالؿ الػدورل االذاعيػه أكتوبر/ديسػمبر 5;القروف الكريـ خالؿ فتػرة الدراسػه )
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وتػػػػـ اختيػػػػار هػػػػذل العينػػػػه باسػػػػمو  األسػػػػبوع ال ػػػػناعى  وكػػػػذلؾ اسػػػػمو  الح ػػػػر  ;<<6
الشػػامؿ  أمػػا بالنسػػبه لمدراسػػه الميدانيػػه اختػػار  الباحثػػه مجتمػػ  الطمبػػه الجػػامعييف ليكػػوف 

م ػػردل مػػف طمبػػػة الجامعػػا  الم ػػريه وتػػػـ  955مجتمعػػا لمبحػػ  ويبمػػػ  حجػػـ هػػذل العينػػػه 
اختيػػار العينػػه بالطريقػػه العشػػوائيه البسػػيطه. بينػػ  نتػػائج الدراسػػه أنػػه قػػد اسػػت دف  الغالبيػػه 
العظمى مف برامج العينه الجم ور العاـ فى حيف تـ تقديـ برنامج واحد لممػرأل مػف اجمػالى 

ائج التحميػػػؿ اف البػػػرامج الموج ػػػه لمجم ػػػور العػػػاـ تتسػػػـ بق ػػػر مػػػدة العينػػػه واوضػػػح  نتػػػ
حمقت ػػا وكانػػ  اكثػػر تواجػػدا فػػى ال ػػباع وهػػذا يػػتالئـ أكثػػر مػػ  الجم ػػور العػػاـ.   مالئمػػة 
االسالي  المتبعػه فػى عػرض ال كػرل لطبيعت ػا الػى حػد كبيػر  اظ ػر  النتػائج ارت ػاع نسػبة 

الجامعػػا  وقػػد تػػاثر  نسػػبة االسػػتماع لالذاعػػة االسػػتماع الذاعػػة القػػروف الكػػريـ بػػيف طمبػػة 
القػروف الكػريـ بالخ ػػائص الديمومرافيػه لعينػػة الدراسػه   بالنسػبه لم ػػادر األفكػار المقدمػػه 
فػػى بػػرامج العينػػه كشػػ   النتػػائج عػػف احػػتالؿ القػػروف الكػػريـ والسػػنه النبويػػه لممراتػػ  األولػػى 

قروف الكريـ  وأف العقائػد جػاء  % يستمعوف إلذاعة ال=,8<بيف هذل الم ادر. وتبيف أف 
م ػػادر ى فػػى المركػػز االوؿ ثػػـ العبػػادا   واحتمػػ  اذاعػػة القػػروف الكػػريـ المركػػز الثػػانى فػػ

المركػػػز األوؿ ى جػػػاء  فػػػى % بعػػػد الكتػػػ  التػػػ>,69لمشػػػبا  بنسػػػبة ى التثقيػػػؼ اإلسػػػالم
 %.78,8بنسبة 

 77م وف ووم  بوو  ها  مبعووا : مو  مئووات موتووى تنا وووت م بوورم مووو  نى  ووى موعقوو  م  ل ةوون 
   مئم

ى التنشػػئة الدينيػػة لأط ػػاؿ فػػى ( دور اذاعػػة القػػروف الكػػريـ فػػ7555)ى درس   ػػالل عراقػػ
مسػػحا شػػامال لكػػؿ ى سػػنة بمحافظػػة الشػػرقية  حيػػ  أجػػر  66ى الػػ <المرحمػػة العمريػػة مػػف 

ى ط ػػػال كمػػػا أجػػػر  795عينػػػة مػػػف ى دراسػػػة ميدانيػػػة عمػػػى البػػػرامج المقدمػػػة لأط ػػػاؿ وأجػػػر 
% مػػف 9,><البػػرامج المقدمػػة لأط ػػاؿ  وتبػػيف أف ى القػػائميف باالت ػػاؿ فػػى لػػرأ اسػػتطالعا

% أحيانػػا  كمػػا >,=6% و>,>=األط ػػاؿ يسػػتمعوف إلذاعػػة القػػروف الكػػريـ مػػا بػػيف  دائمػػا 
% والعمػػػػـو =,86موضػػػػوعا  العبػػػػادا  ى تبػػػػيف أف البػػػػرامج المقدمػػػػة لأط ػػػػاؿ تركػػػػز عمػػػػ
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ى فػػػى النتػػػائج أيضػػػا وجػػػود فػػػرؽ معنػػػو % وبينػػػ  =,79% والمعػػػامال  8,<7والمعػػػارؼ 
 درجة التديف بيف مف يشاهد دائما وأحيانا.

 
التمي زيػػػػوف ى ( البػػػػرامج الدينيػػػػة المتخ  ػػػػة فػػػػ7555ودرس محمػػػػد عبدالواحػػػػد طرابيػػػػة )

ى والثانيػػة فػػى القنػػاتيف األولػػى الم ػريا دراسػػة تحميميػػة مقارنػػة لعينػػة مػػف البػرامج الدينيػػة فػػ
والمػػػن ج المقػػػارف ودرس عينػػػة مػػػف البػػػرامج بالقنػػػاتيف  حيػػػ  اسػػػتخدـ مػػػن ج المسػػػل 7555

تمثػػػػػؿ ى وتبػػػػػيف أف البػػػػػرامج الدينيػػػػػة بالقنػػػػػاة االولػػػػػى باسػػػػػتخداـ أسػػػػػمو  األسػػػػػبوع ال ػػػػػناع
وأف أهػػـ موضػػوعات ا الت سػػير والتػػرا  ى % مػػف البػػامج الدينيػػة بػػالتمي زيوف الم ػػر 67,=:

دمػػة األشػػكاؿ ال نيػػة لمبػػرامج مقى اإلسػػالم   وتبػػيف اف الحػػدي  المباشػػر والحػػوار يأتيػػاف فػػ
ى المغػو ى قائمػة أهػداؼ هػذل البػرامج باسػتخداـ المسػتو ى فػى وأف نشر الثقافػة اإلسػالمية تػأت

 %.7<,9:ال  يل بنسبة 

ى وحتػػ 7==6ال تػػرة مػػف ى فػػى ( الخطػػا  الػػدين7555ودرس محمػػد أحمػػد محمػػد يػػونس )
فتػرة الدراسػة ى فى الدينمجمم ا الخطا  ى تشكؿ فى لتحديد المقوال  األساسية الت 69<6

قيػػاـ الحػػر  العالميػػة األولػػ . شػػمم  ى لم ػػر وحتػػى منػػذ االحػػتالؿ البريطػػانى الزمنيػػة أ
ى الدراسػػة  ػػحؼ األهػػراـ والمتيػػد والمنػػار والمػػواء والجريػػدة  وشػػمم  قضػػايا الدراسػػة الشػػور 

والتجديػػد واالجت ػػاد ى واالسػػتبداد والدسػػتور وتحريػػر المػػرأة وا  ػػالع التعمػػيـ واإل ػػالع الػػدين
والػػػػدفاع عػػػػف المغػػػػة العربيػػػػة والوطنيػػػػة الم ػػػػرية والجامعػػػػة اإلسػػػػالمية والعالقػػػػة بػػػػالغر . 

ى التحميػػؿ التػػاريخى واسػػتخدم  أداتػػى اسػػتخدم  الدراسػػة المػػن ج المقػػارف والمػػن ج التػػاريخ
ى أف جميػػ   ػػحؼ الدراسػػة ت ػػد  لمػػرد عمػػ نتوواإلا مو  مئووموتحميػػؿ مسػػار البرهنػػة. بينػػ  

تشػػويه  ورةاإلسػػالـ والمسػػمميف كالتع ػػ  ومعارضػػة اإلسػػالـ لممدنيػػة. محػػاوال  الغػػر  ل
نظػػػر  من ػػػا  ػػػحؼ الدراسػػػة لكي يػػػة التعامػػػؿ مػػػ  معطيػػػا  ى تبػػػيف أيضػػػا أف الزوايػػػا التػػػ

ى حػػػوؿ الشػػػور ى الحضػػػارة الغربيػػػة قػػػد اختم ػػػ  وفػػػؽ رتيػػػة كػػػؿ جريػػػدة  وأف الخطػػػا  الػػػدين
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ركػػا  الوطنيػػة بالدسػػتور وأجمعػػ  مجممػػه داعمػػا وم سػػرا لمطالبػػة الحى واالسػػتبداد كػػاف فػػ
 اإلسالـ. ى أساس نظـ الحكـ فى أف الشور ى  حؼ الدراسة عم

مجػػػػػػاؿ االت ػػػػػػاؿ ى ( االحتياجػػػػػػا  التدريبيػػػػػػة لمػػػػػػدعاة فػػػػػػ7556ودرس شػػػػػػعباف شػػػػػػمس )
ى والبحػػػر ى داعيػػػة مػػػف الوجػػػه القبمػػػ 6:9واتجاهػػػات ـ نحػػػو مسػػػتحدثاته حيػػػ  اسػػػتطم  وراء 

ى تطػػػوير الخطػػػا  الػػػدينى % مػػػن ـ وافقػػػوا عمػػػ6,;<أف  نتووواإلا مو  مئوووموبينػػػ  ى بالتسػػػاو 
ورا  دى أن ػػـ يحتػػاجوف الػػى % مػػف الػػدعاة عمػػ9,9>لعػػرض اإلسػػالـ بشػػكؿ سػػميـ  ووافػػؽ 

 تدريبية لتطوير الخطا  الدين .

عػػف طريػػؽ اإلدارة العامػػة لبحػػو  المسػػتمعيف  (7556) ودرس اتحػػاد اإلذاعػػة والتمي زيػػوف
 6755عينػة مػف ى ذاعة القروف الكريـ  أجريػ  الدراسػة عمػوالمشاهديف تقييـ برامج ومواد ا

م ػردة  665عينػة مػف ى كافػة محافظػا  م ػر اضػافة الػى اإلذاعة فػى م ردة مف مستمع
مػػف عممػػاء الػػديف وأسػػاتذة بالمعاهػػد والكميػػا  األزهريػػة  وتبػػيف أف نسػػبة االسػػتماع لرذاعػػة 

% مػػف ;,6<بػػيف أف نسػػبة % وأف الػػذكور يسػػتمعوف أكثػػر مػػف اإلنػػا   كمػػا ت;,9=بمغػػ  
% مػف =,6:أف أسمو  تقديـ البرامج باإلذاعة س ؿ وم  ػـو  ووافقػ  نسػبة ى الجم ور تر 

% أف <=حػػيف رأ  نسػػبة ى تقػػديـ درامػػا مػػف خػػالؿ اإلذاعػػة  فػػى عينػػة عممػػاء الػػديف عمػػ
المعػػػامال   ورأ  ى % لمتركيػػػز عمػػػ6,:;العبػػػادا  مقابػػػؿ ى اإلذاعػػػة يجػػػ  أف تركػػػز عمػػػ

 اندا  واألخالؽ اإلسالمية.ى رورة أف تركز اإلذاعة عم% ض6,7=نسبة 

(. المعالجػػػػة التمي زيونيػػػػة لمػػػػدراما الدينيػػػػة  7556)ى ودرس ع ػػػػاـ أنػػػػيس عبدالحميػػػػد زكػػػػ
األسػرة الم ػرية  حيػ  ى لأسػرة الم ػريةا دراسػة ميدانيػة عمػى التثقيػؼ الػدينى وتأثيرها ف

مػف ى والسػعودى التمي زيػوف الم ػر عينػة مػف مسمسػال  ى الباح  دراسة تحميمية عمى أجر 
 ::9مقػػػابال  ميدانيػػػة مػػػ  عينػػػة قوام ػػػا ى   وأجػػػر =<<6مػػػارس ى وحتػػػ ><<6أكتػػػوبر 

السػػػعودية  ى م ػػػر أو المغتػػربيف فػػػى م ػػردة مػػػف أربػػػا  وربػػا  األسػػػر الم ػػػرية سػػواء فػػػ
% يػػػػروف أف الػػػػدراما 7,=8% مػػػػف العينػػػػة يشػػػػاهدوف الػػػػدراما الم ػػػػرية وأف 9<وتبػػػػيف أف 
 التثقيؼ بمعارؼ ومعموما  دينية.    ى ف أف تساهـ فالدينية يمك
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( اتجاها  طالبا  جامعة األزهر نحو بعض البػرامج 7556ودرس  وفاء محمود ن ار )
طالبػػػة مػػػف جامعػػػة األزهػػػر  وتبػػػيف أف نسػػػبة  695ى التمي زيونيػػػة حيػػػ  أجػػػر  دراسػػػة عمػػػ

ة وأف المسمسػػػػال  % مػػػف ال تيػػػػا  يػػػريف أف البػػػػرامج الدينيػػػة بػػػػالتمي زيوف ميػػػر كافيػػػػ6,9<
الدينية ال تأخذ حق ا مف حي  اإلعداد أو التقديـ  وأف  ورة رجػؿ الػديف بعيػدة عػف الواقػ  

نحػػو البػػرامج ى االتجػػال اإليجػػابى % مػػف العينػػة مػػف ذو :>%  كمػػا تبػػيف أف >,85بنسػػبة 
ميػا  الثقافية بالتمي زيوف  ولـ تجد الدراسة فروقا دالة اح ائيا بيف ت ضيال  الطالبػا  بالك

ت ضػػػيؿ ى البػػػرامج الدينيػػػة والثقافيػػػة  ولكػػػف وجػػػد  هػػػذل ال ػػػروؽ فػػػى النظريػػػة والعمميػػػة فػػػ
 المسمسال  االجتماعية ل الل طالبا  التخ ص األدب . 

دور ال ػػػػ حه الدينيػػػػه بال ػػػػحؼ ( 7556ال ػػػػعيدى )ى ودرس طػػػػارؽ محمػػػػد محمػػػػد عمػػػػ
الدراسػػة الػػى توضػػيل دراسػػه )مسػػحيه(   وت ػػدؼ   لممػػراهقيفى التثقيػػؼ الػػدينى القوميػػه فػػ

اإلهتمػػاـ بتخ ػػيص  ػػ حا  مسػػتقمة لم كػػر الػػدينى بالعديػػد مػػف ال ػػحؼ الم ػػرية التػػى 
تعػالج قضػػايا الػػديف تجسػػيدًا لوظي ػػة ال ػػحافة المعا ػرة والتػػى تمعػػ  دورًا فعػػااًل فػػى تنػػوير 

 وال ػحافة الم ػرية فػى سػعي ا لتحقيػؽ .الرأى العاـ وتثقي ه دينيًا باختالؼ طبقاته وأعمارل
هػػذل الغايػػة وهػػى تعميػػؽ الػػوعى الػػدينى لػػدى القػػراء تقػػـو ب ػػذا العمػػؿ اإلعالمػػى فػػى ضػػوء 
الحقيقػػة التػػى تقػػوؿ أف الػػديف هػػو الحيػػاة وأف اإلسػػالـ ديػػف ودنيػػا    وأجريػػ  الدراسػػة  التػػى 
تعػػػد مػػػف الدراسػػػػا  المسػػػحية ) تحميميػػػػة ميدانيػػػة ( عمػػػػى  جميػػػ  ال ػػػػ حا  الدينيػػػة التػػػػى 

االهراـ واالخبار والجم ورية تح  اسـ فكر دينى جريػدة الجمعػة  ت درها ال حؼ القومية
الػػديف والحيػػال والتػػى ت ػػدرها تمػػؾ ال ػػحؼ يوميػػا باالضػػافة الػػى ال ػػ حا  الدينيػػة التػػى 

الػػػػػػى  <<<6/65/6ت ػػػػػػدرها ن ػػػػػػس ال ػػػػػػحؼ طػػػػػػواؿ شػػػػػػ ر رمضػػػػػػاف فػػػػػػى المػػػػػػدة مػػػػػػف 
لمػػراهقيف قوام ػػا واجريػػ  الدراسػػة الميدانيػػة عمػػى عينػػة طبقيػػة متناسػػبة مػػف ا 7555/</86

سػػػنة مػػػف تالميػػػذ المرحمػػػة الثانويػػػة بمحافظػػػة المنوفيػػػة  =6الػػػى  :6م ػػػردة مػػػف سػػػف  955
بػػػالريؼ والحضػػػر وفػػػى اطػػػار مػػػن ج المسػػػل الشػػػامؿ لم ػػػ حا  الدينيػػػة باسػػػتخداـ تحميػػػؿ 
المضػػموف لمدراسػػة التحميميػػة. وكػػاف مػػف أهػػـ النتػػائج اف ال ػػ حا  الدينيػػة بػػاألهراـ أكثػػر 

تمي ػػػػا ال ػػػػ حا  الدينيػػػػة باالخبػػػار ثػػػػـ الجم وريػػػػة   وتحتػػػػؿ االشػػػػكاؿ ال ػػػ حا  مسػػػػاحة 
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ال ػػح ية المسػػاعدة ذا  الطػػاب  الػػدينى اولويػػا  االهتمػػاـ مسػػاحة وتكػػرارا وهػػى ال تػػوى   
 ت سير النص الدينى  النص القرانى االحادي  النبوية والقدسية واالدعية واالبت اال . 

توجيػه أط ال ػا نحػو مشػاهدة ى األـ الم رية ف(  ودرس  دور 7556السيد )ى ودرس  من
ى أـ ممػف لػدي ف أط ػاؿ حتػ 655عينػة قوام ػا ى برامج التمي زيوف حي  أجػر  الدراسػة عمػ

% مػػػن ف مػػػف الريػػػؼ يػػػذكرف أف أط ػػػال ـ ي ضػػػموف البػػػرامج :7سػػػنة  وتبػػػيف أف  68سػػػف 
ألم ػا  % فقػط منا:;الحضػر  وتبػيف أف ى % فقػط لأم ػا  فػ75الدينية  مقارنة بنسبة 

الحضػػػر  وأف ى % مػػػف األم ػػػا  فػػػ5=الري يػػػا  يحػػػددف ألط ػػػال ف مػػػا يشػػػاهدوف مقابػػػؿ 
ى % لأم ػا  فػ><% مقابػؿ نسػبة 9<الريؼ يناقشف ما يتـ مشاهدته بنسبة ى األم ا  ف
 الحضر. 

اإلعػػػالـ ى ( ال ػػػورة الذهنيػػػة لمعػػػر  والمسػػػمميف فػػػ7557الػػػديف عبػػػدالحميـ)ى ودرس محػػػ
مبر حيػػ  حمػػؿ مضػػموف عينػػة مػػف ال ػػحؼ الغربيػػة وتنػػاوؿ سػػبت 66بعػػد أحػػدا  ى الغربػػ

ى وقػدـ بعػض المقترحػا  لرسػ اـ فػى اإلعػالـ الغربػى ال ورة السمبية لمعر  والمسمميف فػ
وعمػؿ وكالػػة أنبػػاء ى ت ػحيل هػػذل ال ػورة ك نشػػاء شػركة عربيػػة ضػػخمة لرنتػاد التمي زيػػون

 الغرب .دولية تخاط  العالـ بمغته وخمؽ قنوا  لمحوار م  العالـ 

 
( التغطية ال ح ية الغربية لشػئوف العػالـ 7557ودرس محمد حساـ الديف محمد اسماعيؿ)

واألسػػػمو  ى خػػػالؿ عقػػػد التسػػػعينا   حيػػػ  اسػػػتخدـ الباحػػػ  المسػػػل اإلعالمػػػى اإلسػػػالم
التػػػايـ األمريكيػػػة واإليكونومسػػػ  ى المقػػػارف وأسػػػمو  دراسػػػة الحالػػػة وحمػػػؿ مضػػػموف جريػػػدت

لمعرفػػة ى بطريقػػة الشػػ ر ال ػػناع ><<6مػػف عػػاـ ى شػػ ور األولػػ البريطانيػػة خػػالؿ الثالثػػة
و ػؼ ى كمػا هػدؼ الػى خطا  العولمة وكي يػة تغطيػة ال ػحي تيف لشػئوف العػالـ اإلسػالم

واإلطػار  واسػتخدـ الباحػ  ى وتحميؿ وت سير هذل التغطية مف خالؿ نظرية التدفؽ اإلخبػار 
أف التغطيػػػة ى لباحػػػ  الػػػتحميػػػؿ المضػػػموف. تو ػػػؿ اى تحميػػػؿ الخطػػػا  أيضػػػا اضػػػافة الػػػ

متناسػػة مػػ  عػػدد سػػكانه وأف اإليكونومسػػ  أكثػػر اهتمامػػا بشػػئوف ى الخبريػػة لمعػػالـ اإلسػػالم
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بػترة االهتمػاـ لمتغطيػة الخبريػة الغربيػة. تبػيف ى العالـ اإلسالم   كمػا تبػيف أف العػالـ العربػ
والرتسػػاء  الم ػػادر الرسػػمية وأف الممػػوؾ والػػوزراءى أيضػػا أف التغطيػػة الخبريػػة تعتمػػد عمػػ

دور فاعػػؿ لجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ومنظمػػة ى يمثمػػوف مثمػػ  التغطيػػة. مػػا  عػػف التغطيػػة أ
 سواء كاف ايجابيا أو سمبيا.ى المتتمر اإلسالم

الشػتوف اإلسػالميةا ى ( اإلنترن  كوسيمة ات الية ف7557ودرس محمد عبدالجواد يونس) 
الشػػبكة وشػػمم  عينػػة الدراسػػة بعػػض ى دراسػة لممواقػػ  اإلسػػالمية المدمػػة بالمغػػة العربيػػة عمػػ

  مػػف خػػالؿ نظريػػة 7556مػػايو ى م ػػر واإلمػػارا  مػػف مػػارس الػػى المواقػػ  اإلسػػالمية فػػ
  وترجػ  أهميػة الدراسػة الػى ات ػال ا بحيػاة المسػمميف العمميػة ى ال قه اإلسػالمى اإلعالـ ف

ال ػػػدؼ واليوميػػة وابػػراز سػػما  الشػػػرع الحنيػػؼ واحكامػػه ال ػػالحة لكػػػؿ زمػػاف ومكػػاف واف 
الرئيسػػى هػػو ابػػراز نظريػػة االعػػالـ فػػى ال قػػة االسػػالمى بجميػػ  شػػواردها وت  ػػيؿ قواعػػدها 
وعػػرض مسػػائم ا فػػى سػػ ر واحػػد لتيسػػيير االطػػالع عمي ػػا واف مػػف اهػػـ نتائج ػػا اف االعػػالـ 

واليجػػ  عمػػى المسػػمميف   عػػف ال ػػالة فػػرض ك ايػػة اذا قػػاـ بػػه الػػبعض سػػقط عػػف البػػاقيف
أف  نتوواإلا مو  مئوومض الع ػػد اذا تيقنػػوا مػػف مػػدرهـ   وتبػػيف مػػف ابػػالغ ميػػر المسػػمميف بػػنق

مجاؿ الشتوف اإلسالمية بما ل ا مف مزايا عديػدة ميػر ى اإلنترن  وسيمة جديدة لالت اؿ ف
أف االسػػت ادة مػػف امكانيات ػػا كػػاف محػػدودا  كمػػا تبػػيف أف المواقػػ  اإلسػػالمية أولػػ  اهتمامػػا 

العقائػػػػػد والػػػػػدعوة  ميػػػػػر أف اهتمام ػػػػػا بالقضػػػػػايا ممحوظػػػػػا بالقضػػػػػايا التقميديػػػػػة كالعبػػػػػادا  و 
والقضػػػايا السياسػػػية وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف والعولمػػػة والبيئػػػة ى المعا ػػػرة كقضػػػية القػػػدس والشػػػور 
 والعمـ والسالـ كاف ضئيال لمغاية

( أسػػالي  نحسػػيف  ػػورة العػػر  والمسػػمميف كمػػا تػػدرك ا 7557ودرس محمػػد رضػػا أحمػػد) 
الثػػػامف لكميػػػة اإلعػػػالـ جامعػػػة القػػػاهرة  ودرس ى نو السػػػى ال ػػػ وة الم ػػػرية المػػػتتمر العممػػػ

أسالي  نحسيف  ورة العر  والمسػمميف كمػا تػدرك ا ال ػ وة  7557ى محمد رضا أحمد ف
تشػػكيؿ ال ػػورة ى مػػف أكثػػر العوامػػؿ تػػأثيرا فػػى أف العامػػؿ اإلعالمػػى الم ػػرية وتو ػػؿ الػػ

 السمبية عف العر  والمسمميف 
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تحسػػػػيف  ػػػػورة اإلسػػػػالـ ى وؿ اإلعػػػػالـ فػػػػالنخبػػػػة حػػػػى ( رأ7557ودرس عػػػػادؿ ضػػػػيؼ )
% مػػػػف النخبػػػػة يػػػػروف مسػػػػتولية الحكومػػػػا  والسػػػػ ارا  5<والمسػػػػمميف بالخػػػػارد ةتبػػػػيف أف 

% مسػػتولية الحكومػػا  العربيػػة 8,8>تحسػػيف ال ػػورة بالخػػارد ويتيػػد ى ووسػػائؿ اإلعػػالـ فػػ
% أف وسػائؿ اإلعػالـ مسػتولة عػف 8,8=حػيف يػذكر ى واإلسالمية عػف تحسػيف ال ػورة فػ

ي ال ا لمغر . تح  سيف ال ورة والبد مف ترجمة وج ة النظر المسممة وا 

ترتيػػػػ  أولويػػػػا  القضػػػػايا ى ( فدرسػػػػ  دور ال ػػػػحافة الدينيػػػػة فػػػػ7557أمػػػػا سػػػػ ا فاضػػػػؿ )
الجم ػػور الم ػػريا دراسػػة تحميميػػة ميدانيػػة  اسػػتخدم  الباحثػػة نظريػػة ترتيػػ  ى الدينيػػة لػػد

ـ والوفػػد لمعرفػػة القضػػايا ثػػـ أجػػر  األهػػراى االولويػػا  حيػػ  أجػػر  مسػػحا شػػامال لجريػػدت
أف قضػػية  نتوواإلا مو  مئوومم ػػردة مػػف القػػاهرة  وبينػػ   855عينػػة مػػف ى دراسػػة ميدانيػػة عمػػ

ال ػػحافة بنسػػبة ى فػػى المرتبػػة األولػػى فػػى ومقاومتػػه لمعنػػؼ تػػاتى سػػماحة الػػديف اإلسػػالم
ى أجنػػػدة االهتمػػاـ مثػػؿ طبيعػػػة الخطػػا  الػػػدينى فػػى % ثػػـ جػػاء  موضػػػوعا  أخػػر 76,7
والوحػػدة الوطنيػػة والمعػػػامال  اإلسػػالمية  كمػػا تبػػيف أف هنػػػاؾ تقاربػػا بػػيف أجنػػػدة ى الم ػػر 

 الجريدتيف.ى ال ح ييف ف

(  ػػحؼ األهػػراـ واألخبػػار والجم وريػػة والوفػػد لمعرفػػة قضػػايا 7558ودرس أحمػػد سػػابؽ) 
 المػػرأة السياسػػػية واالقت ػػػادية واالجتماعيػػػة والتعميميػػة وقضػػػايا العمػػػؿ واألحػػػواؿ الشخ ػػػية

ى دراسػػة ميدانيػػة عمػػى ثػػـ أجػػر  7556طيمػػة عػػاـ ى فػػى باسػػتخداـ عينػػة األسػػبوع ال ػػناع
القػػاهرة الكبػػري  وبينػػ  ى م ػػردة مػػف الشػػبا  فػػ 955عينػػة طبقيػػة متعػػددة المراحػػؿ قوام ػػا 

ال ػػحؼ الم ػػرية ى حجػػـ االهتمػػاـ بقضػػايا المػػرأة فػػى أف هنػػاؾ اختالفػػا فػػ نتوواإلا مو  مئووم
الشػبا  ى تشػكيؿ وعػى هنػاؾ دورا كبيػرا لم ػحؼ اليوميػة فػأخػري  وتبػيف أف ى مف فترة ال

الشػبا  فيمػا يتعمػؽ بقضػية المسػاواة بػيف ى بقضايا المرأة وتبيف أف هناؾ اتجاها ايجابيا لػد
 الحقوؽ والواجبا .ى الرجؿ والمرأة ف

لقضػػية ى ( فدرسػػتا معالجػػة الخطػػا  الػػدين7558)ى وم ػػا الطرابيشػػى أمػػا مرفػػ  الطرابيشػػ
ظػػؿ المتغيػػرا  الدوليػػة  حيػػ  تػػـ ى بال ػػحؼ الم ػػرية العامػػة والدينيػػة فػػى الػػدولاإلرهػػا  



 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

34 
 

 

وخػػر ى وحتػ 7556سػبتمبر  67ال تػرة مػف ى تحميػؿ مضػموف ال ػحؼ القوميػة والحزبيػة فػ
موقػؼ ى أكػد اف اإلرهػا  ال ديػف لػه  وركػز عمػى   وتبيف أف الخطا  الػدين7556ديسمبر

 رها .اإلسالـ مف اإلرها  وأنه يواجه العنؼ واإل

( تعػػػػرض طػػػػال  الجامعػػػػا  لقنػػػػاة اقػػػػرأ ال ضػػػػائية وعالقتػػػػه 7558ودرس محمػػػػد مريػػػػ  )
اطػار نظريػة الغػرس الثقػاف . دراسػة ى ب دراؾ القيـ والموضوعا  الدينيػةا دراسػة ميدانيػة فػ

عينػة قوام ػا ى عمى اطار نظرية الغرس الثقاف   حي  قاـ الباح  بمسل ميدانى ميدانية ف
%  يشػاهدوف قنػاة اقػرأ بانتظػاـ و :,>>جامعة الزقػازيؽ وتبػيف أف م ردة مف طال   955
% أحيانػػػا  وكػػػاف مػػػف أهػػػـ أسػػػبا  التعػػػرض تقػػػديـ المعمومػػػا  الدينيػػػة بشػػػكؿ مبسػػػط =7

والن ػػل واإلرشػػاد. تبػػيف أيضػػا أف الشػػبا  ي ضػػؿ مشػػاهدة القنػػاة لتحقيػػؽ اشػػباعا  ن عيػػة 
ديػػة. تبػػيف أيضػػا وجػػود عالقػػة % لمػػدواف  الطقوسػػية أو التعو <,::% مقابػػؿ 6,=;بنسػػبة 

ي ضػػؿ الشػػبا  ى ارتباطيػػة ايجابيػػة بػػيف كثافػػة المشػػاهدة والنػػوع  وبالنسػػبة ألنػػواع القػػيـ التػػ
مشػػاهدت ا العبػػادا  ثػػـ القػػيـ واألخػػالؽ والمعػػامال  وجػػاء  بػػرامج ال قػػه والشػػريعة الترتيػػ  

 واألحكاـ بعدها. ى األوؿ ثـ ال تاو 

القنػوا  ال ضػائية ى ( البػرامج الدينيػة فػ7558)ى فػ ودرس محمد أحمد هاشـ اماـ الشػريؼ
القنػػوا  ال ضػػائية ى العربيػػةا دراسػػة تحميميػػة حيػػ  درس الباحػػ  سػػما  البػػرامج الدينيػػة فػػ

وقػػػػاـ بػػػػ جراء دراسػػػػة تحميميػػػػة ى العربيػػػػة العامػػػػة والخا ػػػػة لمعرفػػػػة مالمػػػػل الخطػػػػا  الػػػػدين
لقنػػػوا   7558مػػارس ى تػػػباسػػتخداـ الح ػػر الشػػػامؿ لجميػػ  البػػػرامج الدينيػػة مػػػف ينػػاير ح
فاسػػتخدـ أسػػمو  األسػػبوع ى دراسػػته العامػػة والخا ػػة عػػدا القنػػاة ال ضػػائية السػػعودية األولػػ

ى الػػ 95يتػػراوع زمن ػػا بػػيف ى لغمبػػة برامج ػػا الدينيػػة  وتبػػيف أف نسػػبة البػػرامج التػػى ال ػػناع
ى عمػى % مػف عينػة الدراسػة. تبػيف أيضػا تركيػز الخطػا  الػدين;;دقيقة تبم   5;أقؿ مف 

%   كمػا تبػيف أف البػرامج 8,:6بنسػبة ى العػالـ اإلسػالمى عمػى قضايا اعتداء العالـ الغرب
ال ضائيا  العربية الخا ة ت تـ الموضوعا  السياسية ب  ة عامػة بينمػا ت ػتـ ى الدينية ف
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% واالجتماعيػػػػة <,95ال ضػػػػائيا  العامػػػػة بالقضػػػػايا الشػػػػرعية بنسػػػػبة ى البػػػػرامج الدينيػػػػة فػػػػ
 %.  =,75بنسبة 

( اسػػتخداما  المػػراهقيف لمقنػػوا  ال ضػػائية الدينيػػة 7559درس محمػػود حسػػف اسػػماعيؿ )و 
عينػػػػة عمديػػػػة مػػػػف المػػػػراهقيف ى دراسػػػػة ميدانيػػػػة عمػػػػى واإلشػػػػباعا  المتحققػػػػة من ػػػػا. وأجػػػػر 

كثافػػة ى م ػػردة وتبػػيف أف النػػوع يػػتثر عمػػ 955القنػػوا  ال ضػػائية الدينيػػة قوام ػػا ى مسػػتخدم
ة اقػػػرأ كػػػأكثر القنػػػوا  مشػػاهدة. تبػػػيف أيضػػػاأف أهػػػـ دوافػػػ  مشػػاهدة هػػػذل القنػػػوا   وأتػػػ  قنػػا

 اكتسا  المعموما  الدينية ومعرفة أحكاـ الشريعة.ى المشاهدة تمثؿ ف

طػػػال  ى لػػػدى التثقيػػػؼ الػػػدينى ( دور البػػػرامج التمي زيونيػػػة فػػػ:755ودرس محمػػػد مريػػػ  )
ى مسػحية عمػ دراسػةى حي  أجػر ى الجامعا ا دراسة ميدانية باستخداـ نظرية الغرس الثقاف

أف القنػػوا  ال ضػػائية ى م ػػردة مػػف طػػال  جامعػػة الزقػػازيؽ  وتو ػػؿ الػػ 955عينػػة قوام ػػا 
بنسػبة ى معمومات ـ الدينى المركز األوؿ لح وؿ الطال  عمى الم رية والعربية جاء  ف

أو عممػ ( ى )نظػر ى %  وتبيف أف هناؾ فروؽ دالة اح ائيا بيف التخ ػص الدراسػ76,6
أوال ى معمومػات ـ الدينيػة. تبػيف أيضػا أف قػيـ العبػادا  تػأتى عمػ وم ادر ح ػوؿ الطػال 

ى % كمػا يػر :,;7الشػبا  بنسػبة ى تقدـ بالقنوا  ال ضائية ما ير ى مف بيف نوعية القيـ الت
الشبا  يمي ا قيـ األخالؽ وقيـ المعامال   كما تبيف أف م  ـو المن عة ثػـ النافػذة السػحرية 

 الشبا .ى غيرا  ادراؾ القيـ الدينية لدفالتوحد أتوا بالترتي  كأهـ مت

مػف ى ( فدرس  حافة األقباط وموق  ا مف قضايا المجتم  الم ػر :755عطا )ى أما رام
الباحػػػ  تحمػػػيال لمضػػػموف أربػػػ   ػػػحؼ قبطيػػػة الػػػوطف ى حيػػػ  أجػػػر  85<6ى الػػػ >>=6

وم ػػر والمحػػيط ورعمسػػيس لمعرفػػة موق  ػػا مػػف القضػػايا الوطنيػػة واالجتماعيػػة الم ػػرية  
تيػػػاريف اساسػػػييف أحػػػدهما ايػػػد الحركػػػا  ى ف أف هذهال ػػػحؼ انقسػػػم  فيمػػػا بين ػػػا الػػػوتبػػػي

تأرجحػ  سياسػته بػيف م ادنػة االحػتالؿ ى الوطنية بدرجا  مت اوتة بيف اعتداؿ وشدة والثان
ى نشػػػر ال كػػػر المسػػػيحى ومعارضػػػته. تبػػػيف أيضػػػا أف ا ػػػحؼ كانػػػ  ت ػػػدؼ الػػػى البريطػػػان
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م ػر كانػ  ى % مف  حافة األقباط فػ:=يضا أف وتنشيطه والحوار بيف األدياف. تبيف أ
 ت در عف متسسا  ومراج  كنسية وكاف دور العممانييف في ا شبه مائ . 

معالجػػػػه قضػػػػايا ى (  دور ال ػػػػحؼ الدينيػػػػه فػػػػ:755ودرس عبػػػػد الحكػػػػـ محمػػػػود السػػػػيد )
معالجػػػة ى تنطمػػػؽ هػػػذل الدراسػػػة مػػػف ت ػػػور أف ال ػػػحافة تمعػػػ  دورا فعػػػاال فػػػالمػػػراهقيف  و 

المجتمػػػ    وأف ذلػػػؾ هػػػو احػػػدى مسػػػئوليات ا ى الدينيػػػة واالجتماعيػػػة المطروحػػػة فػػػالقضػػػايا 
وتتنػاوؿ هػذل الدراسػة  . تعكػس اهتمامػا  المجتمػ  ومشػاكمهى األساسية باعتبارها المروة التػ

بػترة ى تقػ  فػى مجموعة مف القضايا الن سية والدينيػة واالجتماعيػة واالقت ػادية والثقافيػة التػ
ى تػربط الدراسػة بػيف الخػط ال كػر -:وتنبػ  أهميػة هػذل الدراسػة مػف انتػ  . اهتمػاـ المػراهقيف

اوؿ ال ػػحؼ حػػت .لكػػؿ  ػػحي ة مػػف  ػػحؼ الدراسػػة وبػػيف المػػادة التحريريػػة المنشػػورة ب ػػا
ى تقػػؼ وراء بعػػض المقػػوال  فػػى الكشػػؼ عػػفا المرجعيػػا  التػػ –محػػؿ الدراسػػة  –الدينيػػة 

قػ  هػذل الدراسػة ضػمف الدراسػا  الو ػ ية وت  .ال حافة الدينية ازاء بعػض القضػايا المثػارة
ت ػػػدؼ الػػػى تحميػػػؿ خ ػػػائص موقػػػؼ معػػػيف ب ػػػدؼ الح ػػػوؿ عمػػػى معمومػػػا  كافيػػػة ى التػػػ

تخ ػػيص  ػػحؼ دينيػػة مسػػتقمة و ػػ حا  دينيػػة ى وتجمػػى هػػذا االهتمػػاـ فػػ ودقيقػػة عن ػػا
بػػبعض ال ػػحؼ القوميػػة تعػػالج الموضػػوعا  والقضػػايا المختم ػػة تجسػػيدا لوظي ػػة ال ػػحافة 

العػػاـ وتثقي ػػه دينيػػا مػػ  اخػػتالؼ طبقاتػػه ى تنػػوير الػػرأى تمعػػ  دورا فعػػاال فػػى  التػػالمعا ػػرة 
  وتشػػتمؿ الدراسػػة عمػػى تحميػػؿ مضػػموف ل ػػحؼ  ػػو  االزهػػر   منبػػر االسػػالـ   وأعمػارل

عػػػدد  5=6عػػػدد مػػػف كػػػؿ مػػػن ـ بواقػػػ   ;8المػػػواء االسػػػالمى   عقيػػػدتى   التوحيػػػد   بواقػػػ  
 7557/ 67/ 86وحتػػى  7555/ 6/6ال تػػرة مػػف اجمػػالى عينػػة الدراسػػة التػػى تمػػ  خػػالؿ 

 >6ى الػػ:6م ػردة مػف المػراهقيف فػى المرحمػة السػنية مػف  955وتػـ تطبيػؽ االسػتمارة عمػى 
 .سنة 

مرحمػػة ى التػػأثير خا ػػة فػػى ومػػا مػػف شػػؾ أف ال ػػحافة الدينيػػة ل ػػا دور فعػػاؿ وواضػػل فػػ
سػػػتطي  القػػػراءة وال  ػػػـ تى المراهقػػػة   تمػػػؾ ال ئػػػة القػػػادرة عمػػػى الت اعػػػؿ مػػػ  هػػػذل الوسػػػيمة التػػػ

تضػػػػطم  بػػػػه ال ػػػػحافة ى فكػػػػاف لزامػػػػا عمػػػػى الباحػػػػ  أف يبػػػػرز أهميػػػػة الػػػػدور الػػػػذ والتػػػػذكر
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ى سػػنة( والتػػ >6-:6المرحمػػة العمريػػة مػػف ) ى معالجػػة قضػػايا المػػراهقيف فػػى اإلسػػالمية فػػ
 .تعادؿ المرحمة الثانوية

التثقيػػؼ ى ( دور مجػػال  األط ػػاؿ الدينيػػة فػػ:755ودرسػػ  مػػروى عبػػد المطيػػؼ محمػػد ) 
وسػػػائؿ ى اطػػػار نظريػػػة اإلعتمػػػاد عمػػػى سػػػنة دراسػػػة مسػػػحية فػػػ 67-<لأط ػػػاؿ مػػػفى الػػػدين

باهتمػػػػاـ ى تحظػػػػى وت ػػػػدؼ الدراسػػػػة الػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى أكثػػػػر الموضػػػػوعا  التػػػػاإلعػػػػالـ  
مجػػال  األط ػػاؿ الدينيػػة ال ػػردوس والمسػػمـ ال ػػغير الم ػػريتيف   وبػػراعـ اإليمػػاف الكويتيػػة 

كػػػؿ مػػػف مجػػػال  األط ػػػاؿ الدينيػػػة عينػػػة ى ل ػػػا المػػػادة الدينيػػػة فػػػتقػػػدـ مػػػف خالى لمغػػػة التػػػاو 
كػؿ مػف مجػال  األط ػاؿ ى تقدـ مػف خالل ػا المػادة الدينيػة فػى القوال  ال نية الت و الدراسة

تقػديـ مضػموف كػؿ مػف مجػال  األط ػاؿ ى تسػتخدـ فػى العنا ر التيبومرافية التػ الدينية و
 مجػال  األط ػاؿى ضػؿ األط ػاؿ قراءت ػا فػي ى الموضػوعا  التػ . الدينيػة عينػة الدراسػة

ة وقػػػد اجريػػػ  قػػػراءة مجػػػال  األط ػػػاؿ الدينيػػػى مػػػدى اقبػػػاؿ األط ػػػاؿ عينػػػة الدراسػػػة عمػػػ .
وكانػ  عينػػة سػنة  67ى الػ<م ػردة مػف مػػف االط ػاؿ مػف  9:5الدراسػة عمػى عينػة قوام ػا 

االيمػاف باجمػالى الدراسة التحميمية مف مجػال  االط ػاؿ ال ػردوس والمسػمـ ال ػغير وبػراعـ 
لتكػػػػوف تمػػػػؾ ال تػػػػرة  7557ديسػػػػمبر  86وحتػػػػى  6/6/7557عػػػػدد خػػػػالؿ ال تػػػػرة مػػػػف  86

متوافقػػة مػػ  فتػػرة التحميػػؿ الميػػدانى .وتػػـ التعػػرؼ عمػػى ال ػػروؽ بػػيف األط ػػاؿ عينػػة الدراسػػة 
قػػراءت ـ لمجػػال  األط ػػاؿ ى ( فػػى االجتمػػاعى )وفػػؽ متغيػػرى النػػوع   والمسػػتوى االقت ػػاد

ػ ى القػراءة ػ درجػة االهتمػاـ ػ المسػتوى المعرفػى ) مسػتوى االسػتغراؽ فػ الدينيػة مػف حيػ 
 االعتماد عمي ا كم در لممعموما .   

ودور ى ( الشػػبا  المسػػمـ بػػيف الغػػزو الثقػػاف;755)ى عمػػى ودرس عبػػدالعزيز عبػػاس فرممػػ
دراسػػػة نظريػػػة  تناولػػػ  ف ػػػول ا عنايػػػة االسػػػالـ بالشػػػبا  اإلعػػػالـ اإلسػػػالم   وكانػػػ   ال

ة الشػػػػبا  بػػػػالقراف والسػػػػنة  وت ػػػػدؼ الدراسػػػػة الػػػػى تعريػػػػؼ الشػػػػبا  المسػػػػمـ بالمكتبػػػػة ومنزلػػػػ
المسممة فى مقابؿ ذلؾ الغزو الثقػافى الوافػد مػف الغػر  سػواءا كػاف مسػموعا او مقػروءا او 
مرئيػػا هػػذا الغػػزو الػػذى يسػػت دؼ عقػػوؿ الشػػبا  المسػػمـ ومزوهػػا باالفكػػار التػػى تػػتدى الػػى 
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عتقػدا  االسػالمية ممػا ي تػرض عمػى وسػائؿ االعػالـ بالتعػاوف اختالؿ الم ػاهيـ وتشػويه الم
م  االسرة الوقوؼ اماـ تمؾ الظػاهرة وقػد اسػتخدـ الباحػ  المػن ج القرانػى فػى دراسػته ومػف 

الكػريـ ف والقػر التى تو م  الي ا الدراسة ابراز مكانة الشبا  المسمـ فى عنايػة هم مونتاإلا ا
السػػميمة منػػذ نعومػػة اظ ػػارهـ وحتػػى بمػػوم ـ الكبػػر   بػػه مػػف حيػػ  التربيػػة الحسػػنة والتنشػػئة 

ف الكػػريـ لنمػػاذد حسػػنة مػػف الشػػبا  المسػػمـ كػػى يقتػػدى ب ػػـ الشػػبا  المسػػمـ فػػى وذكػػر القػػر 
هػػذل االيػػاـ اف عمػػى الشػػبا  المسػػمـ دور فػػى نشػػر الػػدعوة االسػػالمية وحمايت ػػا واف يوضػػل 

نشػػر العمػػـو االنسػػانية فضػػؿ الحضػػارة االسػػالمية عمػػى الحضػػارة الغربيػػة وذلػػؾ عػػف طريػػؽ 
واكتشػػاف ا وتاسػػيس بعػػض المػػواد الجديػػدة ب ضػػؿ اتلئػػؾ الشػػبا    اظ ػػر البحػػ  اف الغػػزو 
الثقػػافى الغربػػى لػػيس وليػػد اليػػـو او االمػػس بػػؿ هػػو قػػديـ نشػػا مػػ  مطمػػ  االسػػالـ وذلػػؾ مػػف 
خػػالؿ معاممػػة ومواقػػؼ المشػػركيف والمنػػافقيف والي ػػود لالسػػالـ ولرسػػوؿ االسػػالـ  ػػمى اهلل 

يه وسمـ كما اف مػف اهػـ االهػداؼ التػى يسػعى الغػزو الثقػافى الػى تحقيق ػا ت كيػؾ االمػة عم
االسالمية وبالتالى القضاء عمى االسالـ   عمؿ الي ود عمى السيطرة عمى وسػائؿ االعػالـ 

  العالمية مما ادى الى ضعؼ دور االعالـ االسالمى فى الت دى لمغزو الثقافى الغربى
 

شػػػبكة القػػػروف الكػػػريـ. ى فػػػى ( فػػػدرس حػػػاؿ تجديػػػد الخطػػػا  الػػػدين;755خميػػػؿ )ى أمػػػا فػػػوز 
أذيعػػ  ى عينػػة مػػف بػػرامج شػػبكة القػػروف الكػػريـ والتػػى حيػػ  قػػاـ بػػ جراء تحميػػؿ مضػػموف عمػػ

يعػػػد أممػػػ  مػػػا يػػػتـ ى وبينػػػ  نتيجػػػة دراسػػػته أف الحػػػدي  الحػػػوار  :755و  7559ى عػػػام
%  كمػا تبػيف =والجػوا  % ثػـ السػتاؿ :7% يميه الحدي  المباشر <9الشبكة ى تقديمه ف

تنػػػوع مجػػػاال  أفكػػػار البػػػرامج والشػػػرائل المسػػػت دفة كالشػػػبا  والمػػػرأة واألط ػػػاؿ  ميػػػػر أف 
 % فقط.:تناول  قضايا ومشكال  الواق  ى البرامج الت

م ػر حيػ  قػاـ بتحميػؿ ن ػوص ى فػى ( خريطػة الخطػا  الػدين;755ودرس أحمد زايد )
مػ   7559ى وحتػ 7555ومسػيحية مػف  مف الخطا ال ادر عػف متسسػا  دينيػة اسػالمية

ى حدث  فيه أحػدا  سػبتمبر الشػ يرة  واشػتمم  دراسػته عمػى الذ 7556عاـ ى التركيز عم
تحميػػػؿ الخطػػػا  ى تحميػػػؿ مقػػػاال  لكتػػػا  اسػػػالمييف وبػػػرامج تمي زيونيػػػة دينيػػػة واعتمػػػد عمػػػ
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الدراسػػة باسػػتراتيجياته المختم ػػة مػػف ت كيػػؾ الػػنص ونقػػد الػػنص والسػػياؽ والتأويػػؿ  وتو ػػم  
ويركػػز خطػػا  األزهػػر ى أف الن ػػوص ت ػػتـ بال ػػـو وال ػػالة والعبػػادة والمولػػد النبػػو ى الػػ
المقارنػػػة بػػػيف الواقػػػ  ى فػػػى الػػػوعظ واإلرشػػػاد وتمثمػػػ  أهػػػـ وليػػػا  الخطػػػا  اإلسػػػالمى عمػػػ

والمثػػاؿ والرجػػوع لمػػنص والنقػػد وثنائيػػا  المقارنػػة واالنتقائيػػة  وبػػالرمـ مػػف حضػػور انخػػر 
اال أنػػه شػػمؿ حضػػورا أكبػػر لمػػذا   وكػػػاف ى ويا  الخطػػا  اإلسػػالمكػػؿ مسػػتى فػػى الغربػػ

 هناؾ كثير مف الموضوعا  المسكو  عن ا كال اد واالستبداد والق رالسياس .

ال قػػه ى ( الضػػوابط الشػػرعية لحريػػة اإلعػػالـ فػػ;755من ػػور حبيػػ  عثمػػاف )ى ودرس عمػػ
مػف الحريػة االعالميػة  اإلسالم   وتسعى هذل الدراسة الى بياف موقػؼ الشػريعة االسػالمية

واشػػتمم  الدراسػػة وبيػػاف الضػػوابط التػػى يجػػ  اف تحكم ػػا حتػػى تػػتتى هػػذل الحريػػة ثمارهػػا 
عمى ثالثة ابوا  وتـ تقسيم ا عمى النحػو التػالى البػا  االوؿ جػرائـ االعػالـ المسػتندة الػى 

لتعبيػر حرية الراى والتعبير وموقؼ الشريعة من ا وتضػمف ال  ػوؿ التاليػة ا حريػة الػراى وا
وضػػوابط ا الشػػرعية وال  ػػؿ الثػػانى جريمػػة العػػدواف عمػػى حرمػػه االديػػاف وموقػػؼ الشػػريعة 
االسػػالمية من ػػا وال  ػػؿ الثالػػ  جريمػػة العػػدواف عمػػى حرمػػة االدا  العامػػة واالخػػالؽ امػػا 
ال  ػػػػؿ الرابػػػػ  فتنػػػػاوؿ جريمػػػػة االعتػػػػداء عمػػػػى حرمػػػػه الحيػػػػال الخا ػػػػة وموقػػػػؼ الشػػػػريعة 

نػػػػاوؿ ال  ػػػػؿ الخػػػػامس جريمتػػػػا القػػػػذؼ والسػػػػ  وموقػػػػؼ الشػػػػريعة االسػػػػالمية من ػػػػا بينمػػػػا ت
االسػػػػالمية من مػػػػا وال  ػػػػؿ السػػػػادس الجػػػػرائـ المتعمقػػػػة بنشػػػػر االخبػػػػار وموقػػػػؼ الشػػػػريعة 
االسػػالمية من ػػا والبػػا  الثػػانى تنػػاوؿ حريػػة ال نػػوف االعالميػػة وضػػوابط ا الشػػرعية واشػػتمؿ 

الشػػػرعية ال  ػػػؿ الثػػػانى فػػػف عمػػػى ال  ػػػوؿ التاليػػػة ال  ػػػؿ االوؿ فػػػف التمثيػػػؿ وضػػػوابطه 
وموقػػؼ الشػػريعة وال  ػػؿ الثالػػ  فػػف الغنػػاء  الموسػػيقى وموقػػؼ الشػػريعة االسػػالمية منػػه  

االسػالمية منػػه وال  ػػؿ الرابػػ  فػػف الكوميػػديا والتػػرويل وضػػوابطه الشػػرعية ال  ػػؿ الخػػامس 
فػػػف الػػػرقص وموقػػػؼ الشػػػريعة االسػػػالمية  منػػػه والبػػػا  الثالػػػ  فػػػى االعالنػػػا  وضػػػوابط ا 

شػػػرعية ويشػػػتمؿ عمػػػى تعريػػػؼ االعالنػػػا  ونشػػػات ا واهميت ػػػا ودور وسػػػائؿ االعػػػالـ في ػػػا ال
ومػػف وحكػػـ االعالنػػا  وضػػوابط ا الشػػرعية والمسػػابقا  االعالنيػػة وموقػػؼ الشػػريعة من ػػا 

اهـ نتائج ا اف حرية الراى والتعبيػر ينبغػى اف تتقيػد بػبعض الضػوابط الشػرعية التػى تح ػظ 
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اداء دورهػػػا   اف جػػػرائـ االعػػػالـ المسػػػتندة الػػػى الحريػػػة كثيػػػرة ل ػػػا مكانت ػػػا وتسػػػاعدها عمػػػى 
ومتنوعػػػة من ػػػا العػػػدواف عمػػػى حرمػػػة االديػػػاف واالدا  العامػػػة واالخػػػالؽ والحيػػػاة الخا ػػػة 
والقذؼ والسػ  واف مػف الم ػاـ النبيمػة لالعػالـ نشػر االخبػار لمػا تنطػوى عميػه مػف تسػجيؿ 

ة حػػراـ كمػػا جػػـر القػػانوف الم ػػرى نشػػر لالحػػدا  وتقػػديـ المعمومػػا  ونشػػر االخبػػار الكاذبػػ
االخبار الكاذبة ونص عمى عقوبة مػف ي عػؿ ذلػؾ   اف الشػريعة االسػالمية بمػا تحويػه مػف 
ادا  واحكػػػػاـ قػػػػد اسػػػػتطاع  اف ت ػػػػؿ بػػػػاالدا  العامػػػػة واالخػػػػالؽ ال اضػػػػمة الػػػػى اسػػػػمى 

ريـ درجات ا وذلؾ مػف خػالؿ الوسػائؿ الشػرعية الموجبػة لػذلؾ مػف خػالؿ سػتر العػورا  وتحػ
 النظر الي ا وتحريـ ال حش فى القوؿ.

 
( فػػػدرس دور الخطػػػا  الػػػدينى فػػػى وسػػػائؿ ;755أمػػػا عػػػالء عبػػػد المجيػػػد يوسػػػؼ الشػػػامى)

اإلت ػػاؿ فػػى تشػػكيؿ اتجاهػػا  الشػػبا  الم ػػرى نحػػو القضػػايا السياسػػية  وأجػػرى الباحػػ  
ه دراسػػػة تحميميػػػػة عمػػػىا  ػػػػ حة ال كػػػػر الػػػدينى  المػػػػواد ال ػػػػح ية لمكتػػػا  مػػػػف ذوى التوجػػػػ

القنػػاة األولػػى  -اإلسػػالمى فػػى  ػػحي ة األهػػراـ    ػػحي ة عقيػػدتى. برنػػامج مأدبػػة القػػروف 
قناة أقػرأ   وكػاف ذلػؾ عمػى  -وحدي  الساعة البيئة  منتدى ال حافة ى بالتمي زيوف الم ر 

. وتبػيف أنػه مػف أهػـ النتػائجا 7559/</86حتػى  7559/>/6أش ر مت ػمة مػف  8مدار 
طبيعػػػة اإلتجػػػال السػػػائد فػػػى المجتمػػػ  نحػػػو عمميػػػا  المقاومػػػة وجػػػود عالقػػػة أرتباطيػػػة بػػػيف 

العراقيػػة المسػػمحة وبػػيف معػػدؿ اسػػتعداد الشػػبا  الم ػػرى لمتعبيػػر عالنيػػة مػػف ورائ ػػـ نحوهػػا 
أماـ انخريف   عدـ وجود عالقة أرتباطية بيف معدؿ الخوؼ العػاـ مػف العربػة االجتماعيػة 

نيػػة عػػف ورائ ػػـ نحػػو عمميػػا  المقاومػػة وبػػيف معػػدؿ اسػػتعداد الشػػبا  الم ػػرى لمتعبيػػر عال
العراقيػػة المسػػمحة أمػػاـ األخيػػر. تبػػيف أيضػػا وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة بػػيف معػػدؿ الخػػوؼ مػػف 
العزلػػة االجتماعيػػة وبػػيف معػػدؿ اسػػتعداد الشػػبا  الم ػػرى لمتعبيػػر عالنيػػة عػػف ورائ ػػـ نحػػو 

تباطيػة بػيف معػدؿ عمميا  المقاومة العراقيػة المسػمحة أمػاـ انخػريف   عػدـ وجػود عالقػة أر 
خوؼ الشبا  الم رى مف الج ا  األمنية ومعدؿ استعدادهـ لمتعبير عالنيػة عػف ورائ ػـ. 
تبيف أيضاعدـ وجود عالقة أرتباطية بيف مستوى األهمية التى تحظى ب ا القضػية العراقيػة 
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لمتعبيػػر عالنيػػًة عػػف ورائ ػػـ نحػػو عمميػػا  المقاومػػة ى وبػػيف معػػدؿ اسػػتعداد الشػػبا  الم ػػر 
% مػف الشػػبا  مػف عينػػة الدراسػة البػػال  =,8;سػمحة أمػاـ انخػػريف   وتبػيف لمباحػػ  أف الم

وعػػدد  النتػػائج لمقوالػػ  ى طالبػػا جامعيػػا يػػروف ضػػرورة تجديػػد الخطػػا  الػػدين 975قوامػػه 
% مػػػف <,6<ي ضػػػم ا الشػػػبا  عنػػػد متابعػػػة ال ػػػحافة والتمي زيػػػوف  وعب ػػػر ى المختم ػػػة التػػػ

ى ا  األمنيػػػة  كمػػػا ارت عػػػ  درجػػػة الشػػػؾ لػػػدي ـ فػػػالشػػػبا  عػػػف شػػػعورهـ بػػػالخوؼ منالج ػػػ
تجػػال المقاومػػة العراقيػػة ى الػػدينى م ػػداقية وسػػائؿ اإلعػػالـ  كمػػا تبػػيف أف الخطػػا  ال ػػح 

فمسػػػطيف بنسػػػبة ى % وكػػػذلؾ لمعمميػػػا  االستشػػػ ادية فػػػ=,:<حػػػد كبيػػػر بنسػػػبة ى متيػػػد الػػػ
الخطػا  ى بالنسػبة لمقضػيتيف فػى التػوالى % عمػ655% و7,<=% % مقابؿ نس  >,7>
 التمي زيون .  ى الدين

خدمػة ى وج ودل فػى ( مركز اإلعالـ العرب;755ال ايـ عبدالسالـ )ى ودرس ال ايـ قدر 
والدراسػػػة نظريػػػة وتناولػػػ  تعريػػػؼ الرسػػػالة والزهػػػور  ى الػػػدعوة اإلسػػػالمية مػػػف خػػػالؿ مجمتػػػ

المجمػة بمجمتى الدراسة مجمة الرسػالة ومجمػة الزهػور عينػة الدراسػة وجػاء البػا  االوؿ عػف 
وخدمة العمـو الشرعية كما جاء فى القراف الكريـ وعمومه وال  ػؿ الثػانى فػى السػنة النبويػة 
وعموم ػػا وال  ػػػؿ الثالػػ  المجمػػػة وعمػػـ العقيػػػدة وال  ػػػؿ الرابػػ  عػػػف المجمػػة وا ػػػوؿ ال قػػػه 
وتنػاوؿ البػا  الثػانى فػى ف ػميف اول مػا عػػف المجمػة والػدعوة وثاني مػا فػى المجمػة والداعيػػة 

  الثالػػػ  عػػػف المجمػػػة وشػػػئوف المجتمػػػ  تنػػػاوؿ ال  ػػػؿ االوؿ المجمػػػة والمػػػراة والثػػػانى والبػػػا
المجمة واالبناء وف ؿ تناوؿ المجمة وبعض قضايا االمة والمجمػة وبعػض القضػايا ال كريػة 
المعا ػػػرة هػػػدف  الرسػػػالة الػػػى توضػػػيل مالم ػػػحافة مػػػف دور فػػػى نشػػػر الػػػدعوة االسػػػالمية 

تقمة ل ػػػا دور كبيػػػر فػػػى خدمػػػة الػػػدعوة االسػػػالمية وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ متسسػػػة اعالميػػػة مسػػػ
وي در عن ا العديد مف االعماؿ ال ح ية النافعة وهى مركز االعالـ العربػى وتػـ اختيػار 
ا داريف مف اش ر ا دارات ا وهما مجمة الرسالة ومجمة الزهور وقد اسػتخدـ الباحػ  عػدة 

ن ج النقػػدى وقػػد جػػاء  أهػػـ منػػاهج بحثيػػة من ػػا المػػن ج الو ػػ ى والمػػن ج االسػػتنباطى والمػػ
اف لكؿ مف المجمتيف سمبيات ا وايجابيات ا وتمخ ػ  النتػائج فػى تبنػى عقيػدة  نتاإلا مو  مئم

اهؿ السنة والجماعة والقضايا المختمؼ في ا السػمؼ كػذلؾ تبنػى المػن ج الوسػطى وهػو مػف 
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نػى المميػػز االيجابيػا  كمػا اتسػم  االسػالي  المتناولػػة لمموضػوعا  بالسػ ولة واالخػراد ال 
والشموؿ فى عرض الموضوعا  واالخراد ال نػى المميػز مػ  مراعػال قواعػد البحػ  العممػى 
السػػػميـ فااليػػػا  القرانيػػػة مخرجػػػه وكػػػذلؾ االحاديػػػ  النبويػػػة مػػػ  ذكػػػر لمم ػػػادر والمراجػػػ  
والخػػط واضػػل وال ػػ حة منظمػػة تنظيمػػا دقيقػػا فػػى عػػدد سػػطورها وميػػر ذلػػؾ كمػػا أف لػػوف 

مػف اهػػـ مميػزا  المجمػة ومجمػػة الزهػور تميػػز  باحترام ػا لعقػػؿ ال ػ حة بعامػه ووضػػوح ا 
المراة وقدم  ل ا العديد مف القضايا والمضاميف مما يساعدها عمى حسػف توظيػؼ طاقت ػا 
وعقم ػػا فػػى شػػتى المجػػاال  مػػ  تػػدعيـ الػػوعى النسػػائى بتقػػديـ مػػزيج شػػ رى مػػف االخبػػار 

 .والتقارير التى تجعم ا تندمج م  المجتم 

النيوزويػؾ ى (  دراسة عف  ورة اإلسػالـ والمسػمميف فػ;755ال ي  )ى نياز  حسفى وأجر 
  ولقػػد تبػػيف 7558عػػاـ ى وفػػوريف بولسػػ   حيػػ  قػػاـ بمسػػل شػػامؿ لكػػؿ أعػػداد المجمتػػيف فػػ

% فقػط لمسػما  68,8% مقابػؿ >,;=المجمتيف بنسػبة ى ممب  مالمل ال ورة السمبية عم
 اإليجابية ل ورة اإلسالـ والمسمميف.

(   أحكػػاـ اإلعالنػػا  التجاريػػة فػػى ال قػػه ;755د ال ػػمد محمػػد ابػػراهيـ محمػػد )ودرس عبػػ
وتنػاوؿ الباحػ  فػى هػذل الدراسػة تعريػؼ التجػارة واالسػس الػى تقػـو عمي ػا مػف اإلسالمى   

خالؿ تعريػؼ التجػارة واهميت ػا واالسػس التػى تقػـو عمي ػا ونشػاة التجػارة وتطورهػا ثػـ تنػاوؿ 
جػارى بانواعػه مػف خػالؿ ف ػميف االوؿ عػف االعػالف التجػارى فى البا  االوؿ االعالف الت

والثػػػانى عػػػف انػػػواع االعػػػالف وفػػػى البػػػا  الثػػػانى تنػػػاوؿ انعقػػػاد العقػػػد عػػػف طريػػػؽ وسػػػائؿ 
االعػػػالف وتطبيقػػػه مػػػف خػػػالؿ مػػػافى العقػػػد وال  ػػػؿ الثػػػانى فػػػى البيػػػ  عػػػف طريػػػؽ وسػػػائؿ 

الحمايػة منػه وتبػدو أهميػة االعالف والبا  الثال  تناوؿ مظػاهر الخػداع االعالنػى ووسػائؿ 
الدراسػػة فػػى تعمق ػػا بجانػػ  عمػػـ فػػف المعػػامال  وهػػو جانػػ  عػػرض المبػػيل والترميػػ  فيػػه 

وأف   وبيػػاف  ػػورل مػػف  ػػورة وهػػى اإلعػػالف واف الشػػريعة اإلسػػالمية نظػػاـ فػػى مايػػة الدقػػة
األحكاـ تمبى كؿ متطمبا  الحياة وتواك  التطور العممى مػاداـ ال يخػالؼ أحكام ػا. شػج  

أف المػػاؿ فػػى نظػػر  اهووم مونتوواإلالباحػػ  فػػى هػػذا الدراسػػة الػػى عمػػـو القػػروف والسػػنة وكانػػ  ا
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اإلسالـ وسيمة ال ماية والناس فيه خم اء ال أ الء وينظػر اإلسػالـ الػى التجػارة عمػى أن ػا 
خدمة اجتماعيػة لممجتمػ  يترتػ  عمي ػا تقػديـ الم ػالل لمخمػؽ ودرء الم اسػد عػن ـ بخػالؼ 

كؿ ما جاز التعاقد عميه جػاز اإلعػالف عنػه ومػاال يجػوز التعاقػد عميػه  النظـ الوضعيه.واف
ال يجػػػوز اإلعػػػالف عنػػػه   ظ ػػػور وسػػػائؿ اإلعػػػالف الحديثػػػة ال تمػػػان  الشػػػريعة اإلسػػػالمية 
اطالقًا فى التعامؿ ب ا نظر ألهمية العرؼ وتأثيرل فػى المعػامال  واعتبػارل فػى العقػود  اف 

 قضية تمس أرزاؽ العباد.قضية خداع المست مؾ واستغالله هى 
 

القنػػػػوا  ال ضػػػػائية ى فػػػػى ( أسػػػػالي  تطػػػػوير الخطػػػػا  الػػػػدين;755ودرس  ػػػالل عراقػػػػى )
العربية. اعتمد الباح  فى جمػ  بيانػا  الدراسػة عمػى االسػتبياف بالمقابمػة ب ػدؼ الح ػوؿ 
عمػػى البيانػػا  المطموبػػة بواسػػطة  ػػحي ة االستق ػػاء وتبػػيف أنػػه توجػػد فػػروؽ معنويػػة دالػػة 

درجػة ى القنػوا  ال ضػائية العربيػة فػى يًا بيف كؿ مف الخبراء والقػائموف باالت ػاؿ فػاح ائ
تمػػؾ القنػػوا . توجػػد فػػروؽ معنويػػة دالػػة ى رضػػا كػػؿ من مػػا عػػف الخطػػا  الػػدينى الحػػالى فػػ

ترتيػ  ى القنػوا  ال ضػائية العربيػة فػى اح ائيًا بيف كؿ مف الخبراء والقائموف باالت اؿ ف
بتمػؾ القنػوا  وفقػًا ى يجػ  التركيػز عمي ػا فػى تنػاوؿ الخطػا  الػدين ىكؿ من ما لمقضايا الت

ألهمية تمؾ القضايا. تبيف أيضا أنه توجد فروؽ معنوية دالة اح ائيًا بيف كؿ مػف الخبػراء 
يجػػػػ  ى رتيػػػػت ـ لممضػػػاميف التػػػى القنػػػػوا  ال ضػػػائية العربيػػػة فػػػى والقػػػائموف باالت ػػػاؿ فػػػ

أف جميػ  ى القنػوا  أهػـ النتػائج اأشػار  النتػائج الػبتمؾ ى التركيز عمي ا فى الخطا  الدين
% يشػػػاهدوف 95%   مػػن ـ 655أفػػراد العينػػة يشػػاهدوف القنػػوا  ال ضػػػائية العربيػػة بنسػػبة 

% فقػػػط 69.9% يشػػػاهدون ا أحيانػػػًا   وذلػػػؾ فػػػى مقابػػػؿ ;.:9تمػػػؾ القنػػػوا  بشػػػكؿ دائػػػـ 
ة يشػػعروف بالرضػػا % مػػف أفػػراد العينػػ>.;>يشػػاهدون ا نػػادرًا. أوضػػح  النتػػائج أف حػػوالى 

% يشػعروف بالرضػا >.;عف الخطا  الدينى الحالى فى القنوا  ال ضائية العربيػة   مػن ـ 
% ميػػر 78.8% يشػػعروف بالرضػػا الػػى حػػد مػػا   وذلػػؾ فػػى مقابػػؿ 8.8;الػػى حػػد كبيػػر   

راضػػيف عػػف ذلػػؾ الخطػػا  .شػػكؿ عػػدـ قػػدرة الخطػػا  الػػدينى عمػػى اظ ػػار جػػوهر الػػدينى 
أوجػػه الق ػػػور التػػى يعػػانى من ػػػا الخطػػا  الػػػدينى الحػػالى فػػػى اإلسػػالمى ال ػػحيل" أبػػػرز 
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%   يميػه "كثيػرًا مػا يشػغؿ الخطػا  ;>القنوا  ال ضائية العربيػة وذلػؾ بػوزف مئػوى مقػدارل 
%   ثػػػـ "ميػػػؿ الخطػػػا  >;.9>الػػػدينى ن سػػػه بالشػػػكميا  واألمػػػور ال امشػػػية وذلػػػؾ بنسػػػبة 

 %.7>الدينى الى رفض الحضارة الغربية"" بنسبة 
القنػػوا  ى ببػػرامج األط ػػاؿ فػػى عالقػػة الط ػػؿ الم ػػر ى ( فػػ;755)ى الطػػوخى عربػػوبحػػ  

 67-<ط ػػال مػػف سػػف  5;8عينػػة قوام ػػا ى ال ضػػائية الدينيػػة. واسػػتخدـ مػػن ج المسػػل عمػػ
سػػنة وتبػػيف أف األط ػػاؿ يشػػاهدوف ال ضػػائيا  الدينيػػة العربيػػة بشػػكؿ مرت ػػ  لتحقيػػؽ بعػػض 

. تبيف أيضا أف هنػاؾ عالقػة دالػة اح ػائية اإلشباعا  أهم ا اكسا  الط ؿ معارؼ دينية
 القنوا  ال ضائية الدينية.ى بيف النوع وتعرض األط اؿ لبرامج ـ ف

(  دور بػرامج االط ػاؿ بػالتم زيوف الم ػرى فػى >755ودرس  ري ػاـ محمػود عبػد العزيػز) 
سػػػنة ) دراسػػػة مسػػػحية (  67الػػػى  <التثقيػػػؼ الػػػدينى لالط ػػػاؿ فػػػى المرحمػػػة العمريػػػة مػػػف 

هػػػذل الدراسػػػة الػػػى ح ػػػر المعمومػػػا  والقػػػيـ الدينيػػػة المقدمػػػة فػػػى بػػػرامج االط ػػػاؿ  وت ػػػدؼ
بػػػػالتم زيوف الم ػػػػرى كمػػػػػا وكي ػػػػا وطريقػػػػة تقػػػػػديم ا والتعػػػػرؼ عمػػػػى معػػػػػدؿ ف ػػػػـ االط ػػػػػاؿ 
واستيعاب ـ لمضموف تمؾ البرامج ومدى اسػت ادت ـ من ػا وذلػؾ لمعرفػة الػدور الػذى تقػـو بػه 

ثقيؼ الدينى لالط اؿ وتناول  الدراسػة تحميػؿ جميػ  بػرامج برامج االط اؿ التم زيونية فى الت
لمػػػدة دورة ى األط ػػػاؿ المقدمػػػة مػػػف خػػػالؿ قنػػػاة النيػػػؿ لأسػػػرة والط ػػػؿ بػػػالتمي زيوف الم ػػػر 

ـ  وأجريػػػ  الدراسػػػة ;86/8/755ـ حتػػػى ;6/6/755برامجيػػػة مػػػدت ا ثػػػال  شػػػ ور مػػػف 
بتدائيػػػة واإلعداديػػػة م ػػػردة مػػػف أط ػػػاؿ المػػػدارس اال 955عينػػػة مػػػف األط ػػػاؿ قوام ػػػا ى عمػػػ

وتعتبػػر  .سػػنة والمختػػاريف بطريقةعشػػوائية 67-<بمحافظػػة الشػػرقية والبػػالغيف مػػف العمػػر 
هػػػػذل الدراسػػػػة مػػػػف الدراسػػػػا  الو ػػػػ ية المسػػػػتخدمة لمػػػػن ج المسػػػػل مسػػػػتعينة بػػػػأداة تحميػػػػؿ 

وتتمثػػػؿ العينػػػة البرامجيػػػة فػػػى بػػػرامج االط ػػػاؿ المقدمػػػة عمػػػى قنػػػاة النيػػػؿ لالسػػػرة المضػػػموف 
وأسػػػمو  بػػػالتم زيوف الم ػػػرى خػػػالؿ دورة برامجيػػػة مػػػدت ا ثالثػػػة اشػػػ ر متتاليػػػة   والط ػػػؿ 

 نتوواإلا مو  مئووموكػػاف مػػف أهػػـ  .االسػػتبياف السػػتطالع وراء األط ػػاؿ عينػػة الدراسػػة الميدانيػػة
% مػػن ـ :9,><ارت ػػاع معػػدؿ متابعػػة االط ػػاؿ عينػػة الدراسػػة لبػػرامج ـ التم زيونيػػة بنسػػبة 

% يتابعون ػػػا احيانػػػا   اوضػػػح  الدراسػػػة اف بػػػرامج االط ػػػاؿ 66% يتابعون ػػػا دائمػػػا و;=
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% 95% من ػػػا 7=مضػػػموف دينػػػى يمبػػػى احتياجػػػا  االط ػػػاؿ الدينيػػػة بنسػػػبة  ـالتم زيونيػػػة تقػػػد
تمبػػػػى هػػػػذل  % ال >,>6% تمبػػػػى احتياجػػػػات ـ احيانػػػػا ونسػػػػبة  97تمبػػػػى احتياجػػػػات ـ دائمػػػػا و

% مػػف اط ػػاؿ العينػػة ان ػـػ اكتسػػبوا سػػموكيا   :>,9=البػػرامج احتياجػػات ـ الدينيػػة  واكػػد نحػػو 
اف  نتوووواإلا مو  مئووووموقػػػػيـ دينيػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ متػػػػابعت ـ لبػػػػرامج االط ػػػػاؿ التم زيونيػػػػة  وأكػػػػد  

% يميػػػػػه االسػػػػػرة بنسػػػػػبة 86ؿ بنسػػػػػبة التم زيػػػػػوف مػػػػػف اهػػػػـػ م ػػػػػادر التثقيػػػػػؼ الػػػػػدينى لالط ػػػػػا
 %.>% فخطي  المسجد بنسبة <% فالراديو بنسبة :69,7% ثـ المدرسة بنسبة :7,<7

دور بعػػػػػػػض قنػػػػػػػوا  األط ػػػػػػػاؿ ال ضػػػػػػػائية (  >755ودرس سػػػػػػػعيد النػػػػػػػادى سػػػػػػػعد محمػػػػػػػد )
ى دراسػة عمػى حيػ  أجػر  دراسػة تطبيقيػة فى اكسا  األط ػاؿ المعمومػا  الدينيػة المتخ  ة
ى اكسا  األط اؿ المعمومػا  الدينيػة  حيػ  أجػر ى قنوا  األط اؿ المتخ  ة فدور بعض 

دراسػة ى سػنة  كمػا أجػر  67-<مػف األط ػاؿ مػف سػف  987عينة قوام ا ى دراسة ميدانية عم
دورة اذاعيػػة ى فػػ ART and SPACETOONمػػف قنػػوا  األط ػػاؿ ى قنػػاتى تحميميػػة عمػػ

ط ػػػػاؿ يتعرضػػػػوف لمبػػػػرامج الدينيػػػػة % مػػػػف األ<,<>  وتبػػػػيف أف نسػػػػبة ;755يوليػػػو سػػػػبتمبر 
دوافػػػػ  ت سػػػػير القػػػػروف والحػػػػدي  وتتنػػػػاوؿ سػػػػيرة الرسػػػػوؿ ى قنػػػػوات ـ ألن ػػػػا تمبػػػػى المقدمػػػػة عمػػػػ

ال ػػمة بػػاهلل. بينػػ  الدراسػػة أيضػػا أف هنػػاؾ عالقػػة ى وال ػػحابة وألن ػػا تتنػػاوؿ العبػػادا  وتقػػو 
األط ػػاؿ عينػػة ى لػػدالمعمومػػا  الدينيػػة ى دالػػة اح ػػائيا بػػيف التعػػرض لمبػػرامج الدينيػػة ومسػػتو 

شػػكؿ القػػروف الكػػريـ النسػػبة العدديػػة بنسػػبة  الدراسػػة. كػػاف مػػف أهػـػ النتػػائج العامػػة لمدراسػػة 
هػػذا  %( 9.:7حػػيف شػػكم  السػػنة النبويػػة المط ػػرة المرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة )ى %(  فػػ:.98)

خيػػة بينمػػا شػكم  األحػػدا  التاري %( <.;6وقػد شػػكم  أحػدا  الحيػػاة المرتبػة الثالثػػة بنسػبة )
م ػػػادر المعمومػػػا  الدينيػػػة وشػػػكم  ى %( مػػػف اجمػػػال69.7النسػػػبة العدديػػػة األقػػػؿ بنسػػػبة )

%(  بينمػػا شػػكم  ف ػػحى التػػرا  7.8=ال  ػػحى المبسػػطة النسػػبة العدديػػة األكبػػر بنسػػبة )
% مػف أفػراد  .9,=8المغػة المسػتخدمة   ى %( مػف اجمػال>.>6النسبة العددية األقؿ بنسبة )

%( ي ضػػػموف فتػػػرة الع ػػػر  >.:7العينػػػة ي ضػػػموف فتػػػرة المسػػػاء لعػػػرض البػػػرامج الدينيػػػة  و)
المرتبػة األولػى ى فػ  spacetoon وجػاء  قنػاة. %( ي ضػموف فتػرة الضػحى 9.;6بينمػا )

لأط ػػاؿ  ART المرتبػػة الثانيػػة  بينمػػا شػػكم  قنػػاةى فػػ mbc3 مػػف حيػػ  األفضػػمية وقناة
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ى حيف شكم  قنػاة تسػمية المرتبػة الرابعػة  احتمػ  بػرامج األط ػاؿ الدينيػة فػ ىالمرتبة الثالثة  ف
حػػيف ى م ػػادر التوعيػػة الدينيػػة  فػػى قنػػوا  األط ػػاؿ ال ضػػائية المتخ  ػػة الترتيػػ  األوؿ فػػ

شػػكؿ المسػػجد الترتيػػ  الثػػان   وشػػكم  الكتػػ  الدينيػػة الترتيػػ  الثالػػ   ثػـػ شػػكم  ال ػػحؼ 
اإلذاعػػة الترتيػػ  الخػػامس  ثػـػ شػػكم  ى البػػرامج الدينيػػة فػػ الدينيػػة الترتيػػ  الرابػػ   ثػـػ شػػكم 

اشػػػكاؿ البػػػرامج ى شػػػكؿ الترتيػػػ  األوؿ فػػػى القالػػػ  الكػػػارتونى األسػػػرة الترتيػػػ  السػػػادس. أتػػػ
ال ػورة الترتيػ  ى الترتيػ  الثػان   وشػكؿ قالػ  راو ى حيف شػكؿ القالػ  التمثيمػى الم ضمة  ف

 الثال   ثـ شكؿ قال  الحوار الترتي  الراب .

تعكسػػػ ا القنػػػوا  اإلسػػػالمية ى ( فدرسػػػ   ػػػورة الداعيػػػة التػػػ>755)ى الحمام ػػػى أمػػػا منػػػ
حيػػػ  قامػػػ  بػػػ جراء دراسػػػتيف المػػػراهقيف   ى المتخ  ػػػة وعالقت ػػػا ب ػػػورته الذهنيػػػة لػػػد

ى م ردة مف المراهقيف ذكور وانػا  فػ 955عينة مف المراهقيف قوام ا ى مسحية عمى األول
سػػػنة بمػػػدارس بورسػػػعيد الحكوميػػػة والمعاهػػػد األزهريػػػة  >6-:6المرحمػػػة الثانويػػػة مػػػف سػػػف 

القنػوا  ال ضػائية اإلسػػالمية ى عينػة مػف البػرامج ال ضػائية المقدمػة فػى والثانيػة تحميميػة عمػ
ثبػػػ  أن ػػػا األكثػػػر ى المتخ  ػػػة خػػػالؿ شػػػ ر والتػػػى يظ ػػػر ب ػػػا الداعيػػػة االسػػػالمى والتػػػ

ى المرتبػة األولػى فػى تػأتى ل تػاو ت ضيال مف قبؿ عينػة الدراسػة الميدانيػة  وتبػيف أف بػرامج ا
% ثػػـ ق ػػص السػػيرة وت سػػير القػػروف. تبػػيف :>ي ضػػؿ المراهقػػوف مشػػاهدت ا بنسػػبة ى والتػػ

تمػػػس المػػػراهقيف ويتحػػػد  في ػػػا الػػػدعاة األحكػػػاـ الدينيػػػة ى أيضػػػا أف أهػػػـ الموضػػػوعا  التػػػ
الشػبا  ى % ثػـ االخػتالط ومعا ػ;,=9% ثـ مشكال  الواق  المعا ر >,9>وال رائض 

المراهقػوف ضػرورة توجيػه ى يػر ى لمراهقة  وجاء  قضايا الشػبا  مػف أهػـ القضػايا التػاى ف
 %.   ;,:=البرامج الدينية الي ا ومعالجت ا بنسبة 

( التعرض لممواق  الدينيػة باالنترنػ  وعالقتػه بمنظومػة القػيـ >755ودرس  أميمة عمراف )
لدى الشػبا  وسػع  هػذل الدراسػة الػى التعػرؼ عمػى طبيعػة العالقػة بػيف مسػتويا  تعػرض 
الشػػػػػبا  الجػػػػػامعى لممواقػػػػػ  الدينيػػػػػة اإلسػػػػػالمية باالنترنػػػػػ  وبػػػػػيف منظومػػػػػة القػػػػػيـ الدينيػػػػػة 

القت ػػادية والسياسػػية لػػدي ـ   الػػى جانػػ  الكشػػؼ عػػف أولويػػا  واألخالقيػػة واالجتماعيػػة وا
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القػػػيـ لػػػدى الشػػػبا  ومػػػدى ارتباط ػػػا بػػػالتعرض لتمػػػؾ المواقػػػ . اعتمػػػد  هػػػذل الدراسػػػة عمػػػى 
مػػػػدخميف نظػػػػريتيف أساسػػػػيتيف همػػػػا" نظريػػػػة االسػػػػتخداما  واالشػػػػباعا " حيػػػػ  ت ػػػػتـ هػػػػذل 

ا يسعى هذا النمػوذد لمعرفػة النظرية بدراسة االت اؿ الجماهيرى دراسة وظي ية منظمة كم
وت سػػير اسػػبا  ت ضػػيؿ أفػػراد الجم ػػور لوسػػائؿ االعػػالـ دوف ميرهػػا مػػف الم ػػادر ومػػاهى 
االحتياجػػػا  والرمبػػػا  التػػػى يريػػػدوف تحقيق ػػػا فػػػى تعرضػػػ ـ ل ػػػذل الوسػػػائؿ كمػػػا اعتمػػػد  
الدراسػػة عمػػى" نظريػػة التمػػاس المعمومػػا  " التػػى ترتكػػز عمػػى سػػموؾ ال ػػرد فػػى بحثػػه عػػف 

مػػػا  مػػػف م ػػػادر االت ػػػاؿ المختم ػػػة والتعػػػرؼ عمػػػى العوامػػػؿ التػػػى تػػػتثر فػػػى هػػػذا المعمو 
السػػموؾ وبالتػػالى فػػاف هػػذل النظريػػة تسػػت دؼ متمقػػى االت ػػاؿ بػػدال مػػف القػػائـ باالت ػػاؿ أو 
الرسالة االعالمية. واعتمد  هذل الدراسة عمػى مػن ج المسػل االعالمػى فػى جمػ  البيانػا  

المن ج المقارف لممقارنة بػيف اسػتجابا  المبحػوثيف فيمػا  والمعموما  الالزمة كما استخدم 
يتعمػػػػػؽ بتعرضػػػػػ ـ لالنترنػػػػػ  والمواقػػػػػ  الدينيػػػػػة ولػػػػػدواف  االسػػػػػتخداـ ومجػػػػػاال  االسػػػػػتخداـ 
واالشػػباعا  المتحققػػة مػػف ذلػػؾ التعػػرض عػػالوة عمػػى اخػػتالؼ ت ضػػيؿ الشػػبا  لمضػػاميف 

  الدراسػة الػى عػدة نتػػائج القػيـ موضػ  الدراسػة باالضػػافة الػى سػمات ـ االجتماعيػة. تو ػػم
أهم ػػاا اتضػػل حػػرص الشػػبا  الجػػامعى فػػى ال ػػعيد عمػػى اسػػتخداـ االنترنػػ    وقػػد يرجػػ  
ذلػػؾ الػػى انتشػػار أج ػػزة الكمبيػػوتر ومقػػاهى االنترنػػ  فػػى معظػػـ محافظػػا  م ػػر   الػػى 
جانػػ  حػػرص الجامعػػا  عمػػى تزويػػد الكميػػا  بقاعػػا  انترنػػ  ممػػا جعػػؿ اسػػتخداـ طػػال  

ن  عادة يومية  أوضح  الدراسة ت وؽ الدواف  الن عيػة والمعرفيػة كأسػبا  الجامعا  لالنتر 
السػػتخداـ شػػبكة االنترنػػ  لػػدى عينػػة الدراسػػة متمثمػػة فػػى اعػػداد األبحػػا  الدراسػػية وزيػػادة 
القػػػدرة عمػػػى التعامػػػؿ مػػػ  الحاسػػػ  االلػػػى والرمبػػػة فػػػى التػػػزود بالمعمومػػػا  والم ػػػادر فػػػى 

المبحػػوثيف فػػى المعمومػػا  التػػى يتعرضػػوف ل ػػا  مجػػاال  الدراسػػة   انخ ػػاض مسػػتوى ثقػػة
عمػػػى االنترنػػػ    أوضػػػح  الدراسػػػة وجػػػود اقبػػػاؿ ممحػػػوظ مػػػف جانػػػ  عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى 
ت ػػ ل المواقػػ  الدينيػػة باالنترنػػ  وت ػػوؽ طػػال  جامعػػة أسػػيوط فػػى معػػدؿ التعػػرض لتمػػؾ 

ممواقػػ  المواقػػ  وكثافػػة التعػػرض اليػػومى ل ػػا   كشػػ   النتػػائج عػػف أف تعػػرض المبحػػوثيف ل
الدينيػة باالنترنػ  يحقػؽ مجموعػة مػف االشػباعا  المعرفيػة والتػى تمثمػ  فػى التعػرؼ عمػػى 
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وراء وت سػػيرا  دينيػػة جديػػدة   وزيػػادة المعمومػػا  الدينيػػة   واالسػػت ادة مػػف تجػػار  انخػػريف 
 عالوة عمى اكتسا  معموما  جديدة فى اطار الدراسة وت حيل  بعض السموكيا .

( فدرسػػػا دور االت ػػػاؿ >755د محمػػػد ربيػػػ  وأسػػػماء رأفػػػ  الشػػػيخ )أمػػػا عبػػػد الجػػػواد سػػػعي
الت ػػػاعمى فػػػى امػػػداد الشػػػبا  بالمعرفػػػة فػػػى مجػػػاؿ الشػػػئوف الدينيػػػة االسػػػالمية  سػػػع  هػػػذل 
الدراسػة الػى معرفػة الػى أى مػدى يعتمػد الشػبا  عمػى االت ػاؿ الت ػاعمى مػف خػالؿ شػبكة 

ا الدينيػػة االسػػالمية وأثػػرل عمػػى االنترنػػ  كم ػػادر أوليػػة لممعمومػػا  عػػف الشػػئوف والقضػػاي
مدى وعي ـ بالديف االسالمى ومشاركت ـ بالحوار حػوؿ القضػايا المتعمقػة بالػديف االسػالمى 
اعتمػػد  الدراسػػػة عمػػػى مػػدخؿ االسػػػتخداما  واالشػػػباعا  حيػػػ  يعػػد مػػػف أنسػػػ  المػػػداخؿ 

يه لدراسة عممية االت ػاؿ عبػر شػبكة االنترنػ  . اعتمػد  الدراسػة عمػى مػن ج المسػل بشػق
الو  ى والتحميمى الكتشاؼ المشكال  وجمػ  كافػة البيانػا  عػف الظػاهرة موضػ  الدراسػة 

% مػػف المبحػػوثيف 858=. تو ػػم  الدراسػػة الػػى عػػدة نتػػائج أهم ػػاا أوضػػح  الدراسػػة أف 
ي تموف بالتعامػؿ مػ  المواقػ  الدينيػة االسػالمية عمػى شػبكة االنترنػ   أشػار  الدراسػة الػى 

ة يػروف أف اسػتخداـ االنترنػ  فػى مجػاؿ الشػئوف االسػالمية يشػب  % مف أفراد العينػ>:أف 
حاجػػات ـ مػػف المعرفػػة فػػى القضػػايا ال ق يػػة وأحكػػاـ الػػديف االسػػالمى في ػػا   أكػػد  الدراسػػة 
تزايػػد اهتمػػاـ الشػػبا  العربػػى بمتابعػػة األحػػدا  الدينيػػة االسػػالمية وأف هػػذا االهتمػػاـ ميػػر 

ء  المواقػػػ  الدينيػػػة الرسػػػمية فػػػى الترتيػػػ  مشػػػروط بػػػالتعرض لرنترنػػػ  لوقػػػ  معػػػيف   جػػػا
األوؿ مف حي  تعامؿ المبحوثيف مع ا يمي ا المواق  الدينية الخا ة بال يئػا  والمتسسػا  

 ثـ المواق  الدينية الشخ ية.

( عنا ر  ورة العالقة بيف المسمميف واألقبػاط فػى >755ودرس هشاـ محمد عبد الغ ار)
هػذل الدراسػة الػى التعػرؼ عمػى عنا ػر  خطا  ال حؼ الخا ػة فػى م ػر حيػ  سػع 

 ػػورة العالقػػة بػػيف المسػػمميف واألقبػػاط فػػى خطػػا  ال ػػحؼ الخا ػػة فػػى م ػػر اعتمػػد  
هػػػذل الدراسػػػػة فػػػى اطارهػػػػا النظػػػرى عمػػػػى ال ػػػػورة االعالميػػػة كمػػػػدخؿ نظػػػرى مالئػػػػـ ل ػػػػذل 
الدراسػػػة. اعتمػػػد  هػػػذل الدراسػػػة االسػػػتطالعية الو ػػػ ية عمػػػى مػػػن ج المسػػػل الشػػػامؿ لكػػػؿ 
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الػػرأى التػػى ظ ػػر  فػػى  ػػحؼ الدراسػػة مػػ  اسػػتخداـ المػػن ج المقػػارف فػػى تحديػػد  مقػػاال 
"   و " وطنػى"  أوجه التشابه واالختالؼ بيف مقػاال   ػحؼ " األسػبوع" و" الم ػرى اليػـو
فػػػى عنا ػػػر  ػػػورة العالقػػػة بػػػيف المسػػػمميف واألقبػػػاط فػػػى م ػػػر وسػػػمات ا المطروحػػػة فػػػى 

التحميؿ الكي ػى لمخطػا  باالعتمػاد عمػى  خطا  كؿ من ا  كما وظ   هذل الدراسة أسمو 
تحميػػؿ مسػػار البرهنػػة كػػأداة لتحميػػؿ الخطػػا  لمكشػػؼ عػػف المعػػانى والػػدالال  الظػػاهرة أو 
الكامنة لمو وؿ الػى األطروحػا  التػى تتشػكؿ من ػا عنا ػر ال ػورة االعالميػة. تو ػم  

الم ػػرى هػذل الدراسػة الػػى عػدة نتػػائج أهم ػا مػا يمىاات قػػ  ت ػورا   ػػحؼ " وطنػى" و" 
" و " األسبوع" بشأف وجود أزمة تتسـ ب ا العالقة بيف المسمميف واألقبػاط فػى م ػر    اليـو
واختم ػػ  ت ػػورات ـ بشػػأف هػػذل األزمػػة   ف ػػى حػػيف رأ   ػػحي ة "وطنػػى" أن ػػا تتمثػػؿ فػػى 
عدـ مساواة األقباط بالمسمميف فى م ػر   بمػا يعنػى أف األقبػاط ليسػوا مسػئوليف عػف هػذل 

" و حي ة " األسبوع" أف هػذل األزمػة تػرتبط األزمة   رأ   كؿ مف  حي ة " الم رى اليـو
بسػػمبيا  فػػى كػػؿ مػػف الجػػانبيف   المسػػمميف واألقبػػاط   بمػػا يوضػػل أف كػػال مػػف المسػػمميف 
واألقباط يتحمػؿ جانبػا مػف المسػئولية عػف هػذل األزمػة   ات قػ  ت ػورا   ػحؼ " وطنػى" 

" و" األسػػبوع" بشػػأف ثالثػػة أسػػبا  أد  الػػى تػػأـز العالقػػة بػػيف المسػػمميف  و" الم ػػرى اليػػـو
واألقبػاط فػى م ػػر هػىا تجاهػؿ المتسسػػا  السياسػية لمشػكال  األقبػػاط وجعم ػا مسػػئولية 
أج ػػزة األمػػف   شػػيوع الت سػػير الػػدينى لمسػػمبية لػػدى األقبػػاط   تحيػػز اإلعػػالـ الم ػػرى ضػػد 

األقبػاط فػى م ػر األقباط    أوضح  الدراسة أف عنا ػر  ػورة العالقػة بػيف المسػمميف و 
فى  حي ة " وطنى" كان  أقر  الى العنا ر المناظرة ل ا فى  حي ة " األسػبوع" ويػأتى 
ذلػػػؾ فػػػى اطػػػار اقتػػػرا  التوجػػػه األيػػػديولوجى ل ػػػحي ة " وطنػػػى" الػػػذى يػػػداف  عػػػف حقػػػوؽ 
" عمػى نحػو  األقباط وم الح ـ مف التوجه األيديولوجى الميبرالػى ل ػحي ة " الم ػرى اليػـو

رابه مف التوجه األيديولوجى القومى ل حي ة " األسبوع" بعد تقاربػه مػ  التوجػه أكبر مف اقت
 اإلسالمى.

( دور القنػػػػوا  ال ضػػػػػائية اإلسػػػػالمية فػػػػى امػػػػػداد >755ودرسػػػػ  سػػػػ ير  ػػػػػالل ابػػػػراهيـ )
الجم ػػور بالثقافػػة الدينيػػة اعتمػػد  هػػذل الدراسػػة فػػى اطارهػػا النظػػرى عمػػى نظريػػة االعتمػػاد 
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 Knowledgeاعتمػػد  الدراسػػة عمػػى نظريػػة فجػػوة المعرفػػة  عمػػى وسػػائؿ االعػػالـ  كمػػا
Gap   وقامػػ  هػػذل الدراسػػة باختبػػار فػػروض نظريػػة ال جػػوة بالنسػػبة لم ضػػائيا  الدينيػػة

لػػى أى مػػدى سػػتعمؿ  عمػػى توسػػي  ال جػػوة بػػيف األفػػراد  –كوسػػيمة حديثػػة  –المتخ  ػػة وا 
نتشػػار هػػذل ال ضػػائيا  المختم ػػيف فػػى المسػػتوى االجتمػػاعى واالقت ػػادى والتعميمػػى أـ أف ا

سػػيزيد مػػف سػػرعة انتشػػار المعرفػػة بػػيف فئػػا  الجم ػػور المختم ػػة ويتكػػد عمػػى ديموقراطيػػة 
وسائؿ االت اؿ ودورها فى تقميؿ فجوة المعرفة بين ـ. اعتمد  الدراسة عمػى مػن ج المسػل 
الميػػػدانى عمػػػػى عينػػػػة مػػػػف الجم ػػػػور العػػػاـ. اعتمػػػػد  الدراسػػػػة عمػػػػى  ػػػػحي ة االستق ػػػػاء 

ا تو م  الدراسة الى عدة نتائج أهم اا انخ ػاض معػدال  تعػرض نتاإلا مو  مئم بالمقابمة
المبحوثيف لمقنوا  ال ضائية االسالمية كما ظ ر وجود فروؽ دالة بيف الذكور واإلنػا  فػى 
معػػدؿ تعرضػػ ـ وبالنسػػبة لممسػػتوى العمػػرى واالقت ػػادى واالجتمػػاعى لممبحػػوثيف   فال ئػػا  

المنخ ضػػػػة فػػػػػى المسػػػػتوى االقت ػػػػػادى  العمريػػػػة األكبػػػػػر سػػػػنا أكثػػػػػر تعرضػػػػا والمسػػػػػتويا 
واالجتمػاعى معػدؿ تعرضػػ ـ أعمػى مػػف المسػتويا  المرت عػة. جػػاء  قنػاة اقػػرأ وقنػاة النػػاس 
ال ضػػائية كػػأهـ قنػػوا  اسػػالمية متخ  ػػة يتابع ػػا الجم ػػور يمي ػػا قنػػوا  المجػػد والرسػػالة 

كػأهـ أشػػكاؿ والع اسػى   وجػاء  بػرامج تػػالوة وت سػير القػروف والحػدي  المباشػػر والحػوارا  
فنيػػة م ضػػمة لػػدي ـ وكػػذلؾ اسػػتخداـ أسػػمو  الترميػػ  فػػى الػػديف بػػالميف والحسػػنى كأفضػػؿ 
أسالي  تقديـ المضموف الدينى لم ضائيا . سجؿ المبحوثػوف معػدال  اسػت ادة مرت عػة مػف 
القنػػػوا  االسػػػالمية ووجػػػد  عالقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف النػػػوع واالسػػػت ادة حيػػػ  سػػػجم  اإلنػػػا  

ن ػػػا أكبػػػر مػػػف الػػػذكور. جػػػاء  أهػػػـ هػػػذل اإلسػػػت ادا  الح ػػػوؿ عمػػػى معػػػدال  اسػػػت ادة م
المعمومػػػا  الدينيػػػة وتقويػػػة  ػػػمة اإلنسػػػاف بػػػاهلل والح ػػػوؿ عمػػػى فتػػػاوى دينيػػػة فػػػى شػػػئوف 
الحياة. جاء  القنوا  ال ضائية االسػالمية المتخ  ػة فػى المرتبػة األولػى كػأهـ م ػادر 

دينية يمي ا المسػجد وخطبػة الجمعػة يعتمد عمي ا المبحوثوف فى الح وؿ عمى معمومات ـ ال
واإلذاعػػة والكتػػ  الدينيػػة   جػػاء  أهػػـ ايجابيػػا  القنػػوا  ال ضػػائية االسػػالمية أن ػػا تبػػرز 
العقيػػدة االسػػالمية بشػػكم ا ال ػػحيل وأهػػـ سػػمبيات ا عػػدـ مشػػاركة الجم ػػور واعتمادهػػا عمػػى 

يف لمقنػػػوا  أشػػػكاؿ تقميديػػػة   وجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة بػػػيف معػػػدال  تعػػػرض المبحػػػوث
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ال ضائية االسالمية ودواف  وتأثيرا  اعتمػادهـ عمي ػا   كػذلؾ وجػد  عالقػة ارتباطيػة دالػة 
اح ائيا بيف دواف  االعتمػاد عمػى هػذل القنػوا  وتػأثيرا  اعتمػاد الجم ػور عمي ػا   وجػد  
عالقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة بػػػيف اعتمػػػاد الجم ػػػور عمػػػى القنػػػوا  ال ضػػػائية االسػػػالمية كم ػػػدر 

ا  الدينيػػػة ودوافػػػ  االعتمػػػاد والتػػػأثيرا  المعرفيػػػة والوجدانيػػػة   فػػػى حػػػيف لػػػـ تثبػػػ  لممعمومػػػ
 ػػحة العالقػػة بالنسػػبة لمتػػأثيرا  السػػموكية   لػػـ يثبػػ  وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة بػػيف اعتمػػاد 
المبحوثيف عمى القنوا  ال ضائية االسالميةكم در لممعموما  الدينيػة ومسػتويا  المعرفػة 

 الدينية لدي ـ.

( فسػػع  الػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدى اعتمػػاد الشػػبا  >755مػػانى عبػػد الػػرءوؼ محمػػد )أمػػا أ
الجػػامعى عمػػى القنػػوا  ال ضػػائية االسػػالمية كم ػػدر لمتعػػرؼ عمػػى أهػػـ القضػػايا الحياتيػػة. 
اعتمػػػد  الدراسػػػة عمػػػى نظريػػػة االعتمػػػاد عمػػػى وسػػػائؿ االعػػػالـ. اسػػػتخدم  الدراسػػػة مػػػن ج 

ى. تو ػم  الدراسػة الػى عػدة نتػائج أهم ػا المسل عمى عينة مػف الشػبا  الجػامعى الم ػر 
مػػا يمػػى ا ظ ػػر  قنػػاة " النػػاس" حديثػػة الظ ػػور عمػػى سػػاحة القنػػوا  ال ضػػائية فػػى المرتبػػة 
األولػػػى فػػػى ت ضػػػيال  الشػػػبا  ثػػػـ جػػػاء  " اقػػػرأ" فػػػى المرتبػػػة الثانيػػػة رمػػػـ كون ػػػا القنػػػاة 

انيػػة   وجػػاء برنػػامج ال ضػػائية االسػػالمية ثػػـ جػػاء  قنػػاة " القػػروف الكػػريـ " فػػى المرتبػػة الث
"ال تػػاوى" فػػى المرتبػػة الثالثػػة   فقػػد رأى الشػػبا  الجػػامعى أهػػـ قضػػية اجتماعيػػة فػػى النظػػاـ 
االجتماعى بالنسبة ل ـ هى بالترتي  " الزواد فى الحياة الع ػرية"   " الػزواد العرفػى"   " 

يػػ  تحتػػاد قضػػايا الشػػبا " ثػػـ " التعامػػؿ مػػ  البنػػوؾ" ثػػـ " شػػر  المخػػدرا "   " الختػػاف" ح
هذل القضايا الى فتاوى لترشدهـ لمسػبؿ ال ػحيحة أمػا عػف معالجػة النظػاـ االعالمػى عبػر 
ال ضػػائيا  االسػػالمية لمقضػػايا الحياتيػػة فتختمػػؼ قمػػيال حيػػ  ذكػػر الشػػبا  بالترتيػػ  حسػػ  
األهميػػة ي ػػتـ بالقضػػايا التاليػػة " الحجػػا "  " العبػػادا "   "الػػزواد"  " مشػػاكؿ االخػػتالط"    

سػػاد األخالقػػى"   "بػػر الوالػػديف"   " المعػػامال  البنكيػػة" أمػػا بخ ػػوص االعتمػػاد عمػػى " ال 
القنوا  ال ضائية االسالمية ونوع القناة ثب  دالة اح ػائية تشػير الػى أف "كثيػؼ االعتمػاد" 
عمػػى القنػػوا  ال ضػػائية يشػػاهدوا قنػػاة "النػػاس" و" المجػػد" أما بالنسػػبة لرتجػػال نحػػو ال تػػوى 

 ها  سمبية وايجابية نحو ال توى المذاعة عمى ال ضائيا  االسالمية .ثب  وجود اتجا
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(  ػػورة االسػػالـ كمػػا تعرضػػ ا المواقػػ  العربيػػه >755ودرسػػ  زينػػ  محمػػد حامػػد حسػػف)
عمػػػػى شػػػػبكة االنترنػػػػ  أجػػػػر  الباحثػػػػه دراسػػػػه تحميميػػػػه وميدانيػػػػه اسػػػػتخدم  في ػػػػا المػػػػن ج 

ا يتعمػػػػػؽ بمسػػػػػل الجم ػػػػػور المسػػػػحى واعتمػػػػػد  عمػػػػػى اسػػػػػمو  المسػػػػػل بالعينػػػػه وذلػػػػػؾ فيمػػػػػ
والمضموف  واعتمد  فى الدراسه التحميميه عمى عينه مف المواقػ  العربيػه االسػالميه عمػى 

م ػػػردل تػػػـ اختيػػػار ثالثػػػة مواقػػػ  كعينػػػه لمدراسػػػه التحميميػػػه هػػػـ  75شػػػبكة االنترنػػػ  وعػػػددهـ 
انيػػه تػػـ اسػػالـ أوف اليػػف واخػػواف أوف اليػػف وموقػػ  دليػػؿ الشػػيعه  امػػا بالنسػػبه لمدراسػػه الميد

اختيػػار عينػػه عمديػػه ممػػف يسػػتخدموف المواقػػ  العربيػػه االسػػالميه عمػػى شػػبكة االنترنػػ  فػػى 
م ردل وتػـ تطبيػؽ االسػتبياف عمػي ـ فػى ال تػرل  955م ر وعمى مستوى العالـ وبم  قوام ا 

. نتػػائج الدراسػػها ظ ػػر   ػػورة االسػػالـ والمسػػمميف ;755/=/66الػػى  ;755/>/66مػػف 
القضػػايا الثقافيػػه وال كريػػه التػػى عالجت ػػا تمػػؾ المواقػػ  وكانػػ  فكػػرة بشػػكؿ مباشػػر مػػف خػػالؿ 

االسالـ والمسمميف هى ال كرل المحوريه التى سػيطر  عمػى جميػ  القضػايا االسػالميه التػى 
عالجت ا تمؾ المواق    سيطر االطػار األخالقػى عمػى معالجػة مالبيػة القضػايا التػى تتنػاوؿ 

جػه منطقيػه ألف المواقػ  االسػالميه الػثال  ذا  اتجػال  ورة االسالـ والمسمميف وتعتبػر نتي
دينػػػى   هنػػػاؾ فػػػروؽ ذا  داللػػػه اح ػػػائيه فػػػى حالػػػة انتمػػػاء المبحػػػوثيف لجماعػػػه اسػػػالميه 
وتبني ـ ألطر العراؽ مف موقػ  دليػؿ الشػيعه بينمػا لػـ يثبػ   ػحته فػى مػوقعى اسػالـ أوف 

المبحػوثيف لجماعػه اسػالميه اليػف واخػوا أوف اليػف ولػـ يثبػ  هػذا الغػرض فػى حالػة انتمػاء 
وتبني ـ ألطر المرأل مف المواق  االسالميه الثال    توج   المواق  االسػالميه الػثال  فػى 
 المقاـ األوؿ الى المسمميف العر  ثـ المسمميف مير العر  وأخيرا مير المسمميف العر . 

ئية لمقنػػػػػوا  ال ضػػػػػاى اسػػػػػتخداما  الجم ػػػػػور المسػػػػػيحى ( فػػػػػ>755العبػػػػػد )ى وبحثػػػػػ  ن ػػػػػ
ال ػػػ وة والجم ػػػور  حيػػػ  أجػػػر  ى المسػػػيحية واإلشػػػباعا  المتحققػػػةا دراسػػػة ميدانيػػػة عمػػػ

من ػػػػا مػػػف ال ػػػ وة الدينيػػػػة  655م ػػػردة  75:عينػػػة عشػػػػوائية بسػػػيطة قواهػػػا ى مسػػػحا عمػػػ
سػػنة مػػف  5;ى الػػ=6م ػػرة مػػف الجم ػػور العػػاـ مػػف سػػف  975ى والعممػػة المسػػيحية والبػػاق

لمباحثػة أف القنػوا  ال ضػائية المسػيحية ت عػد مػف أهػـ  مف المسػيحييف  وتبػيفى القاهرة الكبر 
%  ثػػـ المجػػال  :<يتعػػرض ل ػػا عينػػة الدراسػػة وتتابع ػػا مػػن ـ نسػػبة ى وسػػائؿ اإلعػػالـ التػػ
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المرتبػػة الثالثػػة  وتبػػيف أيضػػا أف مشػػاهدة هػػذل ى المسػػيحية وال ػػحؼ ثػػـ مواقػػ  اإلنترنػػ  فػػ
 مشاهدة القنوا  األخري. ى القنوا  أثر  عم

( اإلعالف التجػارى واألثػار المترتبػة عميػه فػى ال قػه >755حامد عمى حسف ) ودرس شاكر
اإلسػػػالمى. تتمثػػػؿ أهميػػػة البحػػػ  فػػػى أف اإلعػػػالف التجػػػارى أ ػػػبل يػػػتـ فػػػى جميػػػ  وسػػػائؿ 
اإلعالـ المختم ة والسيما ال ح ى واإلذاعة والتمي زيوف واإلنترن  ممػا يتطمػ  بيػاف موقػؼ 

نظػػرًا إلقبػػػاؿ النػػاس عمػػى الت اعػػػؿ ب ػػذل الوسػػائؿ ومػػػا الشػػريعة اإلسػػالمية مػػف هػػػذل البيػػوع 
أف  نتوواإلا مو  مئوومينطػػوى عمي ػػا مػػف تعرفػػا  مسػػتجدة يقتضػػى بيػػاف حكم ػػا. كانػػ  أهػػـ 

العممػاء اعتبػػروا اإلعػالـ بمعنػػى الشػيوع واالنتشػػار ولػو لػػـ يكػف بوسػػيمة اعالميػة معينػػة وأف 
التممػػػؾ لوسػػػائؿ اإلعػػػالـ اإلعػػػالف التجػػػارى فػػػى النظػػػاـ االقت ػػػادى اإلسػػػالمى يقػػػر حػػػؽ 

الخا ػػػة وحريػػػة المنػػػتج أو المعمػػػف فػػػى اإلعػػػالف عػػػف منتجاتػػػه ويو ػػػى الباحػػػ  بضػػػرورة 
 ايجاد تشريعا  مستمدة مف الشيعة اإلسالمية لتنظيـ اإلعالف التجارى.

( فدرسػ  الحػؽ فػى المعرفػة مػا بػيف حريػة التعبيػر وحمايػة >755أما هناء فاروؽ  الل )
ألزمػة اإلسػاءة لمرسػوؿ واإلسػالـ فػى ال ػحافة الدوليػة . اعتمػد   المقدسا  ا دراسة حالػة

الدراسة عمى نظرية تحميؿ اإلطار اإلعالمى حي  تسػاعد هػذل النظريػة فػى ر ػد السػما  
البارزة لمرسالة خالؿ فتػرا  زمنيػة مختم ػة كمػا تسػتخدـ الدراسػة اإلطػار لمتعػرؼ عمػى دورل 

 ػحافة الدوليػة وعمػى فتػرا  زمنيػة مختم ػة. فى تحديػد سػما  وأبعػاد  ػورة اإلسػالـ فػى ال
تعػػد الدراسػػة و ػػ ية تحميميػػة مقارنػػة تسػػت دؼ الكشػػؼ عػػف أطػػر معالجػػة األزمػػا  المسػػيئة 

ولػذلؾ وظ ػ  الباحثػة  ;755الػى ديسػمبر  :755لمرسوؿ واإلسالـ فى ال ترة مف سػبتمبر 
أسػمو  التحميػؿ من جيف أساسييف وهما امن ج المسل والمن ج المقػارف. اسػتخدم  الباحثػة 

الكي ػػػى لمخطػػػا  مػػػف خػػػالؿ تحميػػػؿ الخطػػػا  النقػػػدى كمػػػا وظ ػػػ  الباحثػػػة اسػػػمو  تحميػػػؿ 
األطػػػر المرجعيػػػة والقػػػوى ال اعمػػػة وتحميػػػؿ مسػػػار البرهنػػػة والحجػػػج واألطروحػػػا . اختػػػار  
الباحثػػػػة ثالثػػػػة  ػػػػحؼ وهػػػػى المومونػػػػد ال رنسػػػػية و انترناشػػػػوناؿ هيرالػػػػد تربيػػػػوف األمريكيػػػػة 

نتواإلا وتػوركيش ديمػى نيػوز التركيػة وت ػدر باإلنجميزيػة أيضػا. أكػد   وت در باإلنجميزيػة
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أف أزمػػػػة اإلسػػػػاءة لمرسػػػػوؿ واإلسػػػػالـ ارتبطػػػػ  بالسػػػػياؽ األعػػػػـ واألشػػػػمؿ ل ػػػػورة  مو  مئووووم
اإلسالـ الموجودة فى الثقافة الغربيػة ب ػ ة عامػة وفػى وسػائؿ اإلعػالـ ب ػ ة خا ػة   اذ 

ميف العديػد مػف ال ػور النمطيػة يػتـ نشػرها تظ ر معالجة ال حؼ الغربيػة لرسػالـ والمسػم
وتكرارها لخمؽ حالة مػف ال ػزع مػف المسػمميف. أظ ػر  الدراسػة وجػود ثنائيػة حاضػرة بشػكؿ 
يكػػاد يكػػوف مسػػتقرا مػػا بػػيف المتحضػػر الغربػػى والمتػػأخر اإلسػػالمى ويػػرتبط بػػذلؾ اسػػتخداـ 

لو ػؼ المسػمميف    ا  مثؿ ارهابى   متطرؼ   بدائى   اإلماـ الكريه فى الدنمارؾ ...
  ومػػا يترتػػ  عمػػى ذلػػؾ مػػف ردود فعػػؿ عاط يػػة لػػدى القػػراء وازكػػاء مشػػاعر الخػػوؼ لػػدي ـ 
تجػػال المسمميف.أوضػػح  الدراسػػة ايضػػا ارتبػػاط معالجػػا  ال ػػحؼ الدوليػػة بال ويػػة الثقافيػػة 
لممجتمعػػا  التػػى ت ػػدر عن ػػا   والػػدفاع عػػف ال ويػػة الدينيػػة لمػػذا  فػػى مواج ػػة انخػػر   

اسة دور ووظي ػة ال ػحافة الدوليػة فػى ابػراز قيػادة الدولػة ودورهػا المركػزى فػى أظ ر  الدر 
العالـ سواء كان  فرنسػا باظ ػار دورهػا البػارز فػى اليونسػكو فػى تشػجي  حػوار الحضػارا  
والثقافػػػػا  والػػػػديانا  أو بالنسػػػػبة لتركيػػػػا ودورهػػػػا فػػػػى اطػػػػالؽ مبػػػػادرة تحػػػػالؼ الحضػػػػارا  

لػػؾ ايضػػا فػػى ال ػػحافة التركيػػة بالػػدفاع عػػف دور تركيػػا بالتعػػاوف مػػ  اسػػبانيا كمػػا ارتػػبط ذ
كجسر توا ؿ بيف الغر  والشرؽ وأهمية وجودها فى االتحاد األوروبى لتحقيؽ عػدة فوائػد 
لم ريقيف وكذلؾ لمسممى أوروبا   اتسم  معالجة ال حافة الدوليػة الغربيػة بػالتراوع مػا بػيف 

مف ج ة وابراز االنحراؼ عف الحػؽ مػف  اض اء الغربية بالتراوع ما بيف اض اء المشروعية
ج ػػة أخػػرى   فاضػػ اء المشػػروعية اربػػط بالتأكيػػد بحريػػة التعبيػػر والقػػيـ الغربيػػة التػػى تبنت ػػا 
أوروبػػػا فػػػى ع ػػػر التنػػػوير   أمػػػا االنحػػػراؼ فػػػتـ التركيػػػز عميػػػه مػػػف خػػػالؿ ابػػػراز ال ػػػراع 

االنحػراؼ بأشػخاص والعنؼ والقتؿ والتخري  فى عػدد مػف البمػداف االسػالمية   كمػا ارتػبط 
بعيػػػن ـ مثػػػؿ الػػػرئيس االيرانػػػى أحمػػػد نجػػػاد و بػػػف الدف والشػػػيخ أبػػػو لػػػبف كأشػػػرار وم ػػػدر 

أو ى لم ػػػراع ومحػػػرؾ رئيسػػػى لأحػػػدا    وهػػػو مػػػا ارتػػػبط بكثافػػػة المجػػػوء الػػػى وليػػػة التشػػػخ
شخ ػػنة بعػػض األحػػدا  والتػػى تػػتدى الػػى ن ػػى الموضػػوعية ال ػػح ية وتمػػويف المعالجػػة   

ال ح ييف فى اطار ذلػؾ لجميػ  الكممػا  والم ػطمحا  التػى تجعػؿ وخا ة م  استخداـ 
ارتبػػاط  نتوواإلا مو  مئوومالحػػد  ألشػػخاص يقعػػوف دائمػػا فػػى دائػػرة اإلنحػػراؼ والشػػر   أكػػد  
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ال ػػحافة الدوليػػة وسياسػػت ا بالسياسػػة الرسػػمية لمدولػػة التػػى ت ػػدر عن ػػا فيمػػا يتعمػػؽ بأزمػػة 
لدوليػة المدروسػة بػدعـ الموقػؼ الرسػمى اإلساءة لرسػوؿ اإلسػالـ اذ التزمػ  كػؿ ال ػحؼ ا

 ال ادر عف الدوؿ التى ت در عن ا.

المقػػػػػدـ بػػػػػالقنوا  ى ( دور الخطػػػػػا  الػػػػػدين>755ودرسػػػػػ  منػػػػػاؿ عبػػػػػدل محمػػػػػد من ػػػػػور )
تثقيػػػؼ المػػراهقيف دينيػػػاا دراسػػػة تطبيقيػػة. حيػػػ  أجػػػر  ى ال ضػػائية الدينيػػػة المتخ  ػػة فػػػ

كمػا حممػ   76-=6مػراهقيف مػف سػف م ػردة مػف ال 955عينػة قوام ػا ى دراسة ميدانيػة عمػ
  ;755مػػػايو ى دورة اذاعيػػػة مػػػف مػػػارس وحتػػػى مضػػػموف قنػػػوا  المجػػػد واقػػػرأ والرسػػػالة فػػػ

ى أف هنػاؾ عالقػة ارتباطيػة دالػة اح ػائيا بػيف اعتمػاد المػراهقيف عمػ نتاإلا مو  مئوموبين  
 الثقافػػػةى ال ضػػػائيا  اإلسػػػالمية كم ػػػدر لممعمومػػػا  ومسػػػتو ى المقػػػدـ فػػػى الخطػػػا  الػػػدين
المجػػػاال  المختم ػػػة. و جػػػد  أيضػػػا عالقػػػة بػػػيف دوافػػػ  التعػػػرض ال ادفػػػة ى الدينيػػة لػػػدي ـ فػػػ

المبحػوثيف. تػـ تطبيػػؽ الدراسػة عمػى عينػػة مػف البػرامج الدينيػػة ى الثقافػة الدينيػة لػػدى ومسػتو 
قبػػػػؿ أف  -بػػػػرامج )عمػػػػى خطػػػػى الحبيػػػػ ى الرسػػػػالة(  وتمثمػػػػ  فػػػػ -المجػػػػد -بقنػػػػوا  )اقػػػػرأ

كما قام  الباحثة باختيار عينة عشػوائية طبقيػة بأسػمو   ناة اقرأ  فقه النساء( بق -تحاسبوا
م ػػردة  955مػػف المػػراهقيف بمحافظػػة بورسػػعيد وبمػػ  عػػدد م ػػردا  العينػػة ى التوزيػػ  المتسػػاو 

أثبتػػػ  الدراسػػػة أف نسػػػبة :  نتووواإلا مو  مئوووم 5 وذلػػػؾ لقيػػػاس مسػػػتو ا لثقافػػػة الدينيػػػة لػػػدي ـ
حػػيف ى اهدوف القنػػوا  الدينيػػة المتخ  ػػة فػػ% مػػف المػػراهقيف )عينػػة الدراسػػة( يشػػ<.;<

% مػن ـ ال يشػػاهدوف القنػوا  الدينيػػة المتخ ػص   وجػػاء المسػتوى المتوسػػط 8.6نجػد أف 
%  ويميه المسػتوى المػنخ ض <.:;الترتي  األوؿ بنسبة ى لمثقافة الدينية لدى المراهقيف ف

  .%:.66الدينيػػة بنسػبة %  وأخيػػرًا المسػتوى المرت ػػ  لمثقافػػة ;.77لمثقافػة الدينيػػة بنسػػبة 
وجػػػػود عالقػػػة ذا  داللػػػة اح ػػػػائية بػػػيف اعتمػػػػاد المػػػراهقيف عمػػػػى  نتوووواإلا مو  مئووومأثبتػػػ  

بػػػػػالقنوا  ال ضػػػػػائية الدينيػػػػػة كم ػػػػػدر لممعمومػػػػػا  والتػػػػػأثيرا  السػػػػػموكية ى الخطػػػػػا  الػػػػػدين
 .والوجدانية الناتجة عنه
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المدرسػػيه فػػى تنميػػة ( فدرسػػ  دور ال ػػحافه >755أمػػا فػػاتف أحمػػد المتػػولى حمػػزل كػػريـ )
سػػنه مػػف خػػالؿ ح ػػر  69-67الػػوعى الػػدينى لػػدى تالميػػذ المرحمػػه اإلعداديػػه مػػف سػػف 

الموضػوعا  الدينيػه المقدمػػه فػى هػػذل ال ػحؼ كمػػا وكي ػا وكػػذلؾ التعػرؼ عمػػى مػدى ف ػػـ 
التالميػػػذ واسػػػتيعاب ـ لمضػػػموف الموضػػػوعا  الدينيػػػه المقدمػػػه ل ػػػـ مػػػف ال ػػػحؼ المدرسػػػيه 

فى تنمية الوعى الدينى لدي ـ وفػى اطػار الدراسػة الو ػ ية اسػتعان   ومدى است ادت ـ من ا
الباحثه بمن جى المسل الشامؿ والمسل بالعينه وقد تػـ تطبيػؽ أدوا  الدراسػه وهػى اسػتمارة 

واستمارة اسػتبياف لتطبيق ػا عمػى  مطبوعه(-تحميؿ المضموف  ال حؼ المدرسيه )حائطيه 
م ػػردة وتعػػد هػػذل الدراسػػة مػػف الدراسػػا   955غػػ  عينػػه مػػف تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػه بم

الو ػػ ية التػػى اسػػػتخدم  مػػن ج المسػػػل حيػػ  تػػـ اجػػػراء مسػػل شػػػامؿ لم ػػحؼ المدرسػػػية 
( :755 - 7559الحائطية والمجال  المدرسية المطبوعة ال ادرة خالؿ العػاـ الدراسػى )

. بينػ  النتػائج وكذلؾ تـ استخداـ من ج المسػل بالعينػة لعػدد مػف تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة
رت ػػػاع مسػػػتوى  أنػػػه يوجػػػد ارتبػػػاط داؿ اح ػػػائيا بػػػيف قػػػراءة التالميػػػذ لم ػػػحؼ المدرسػػػيه وا 
الػػػوعى الػػػدينى لػػػدي ـ. تبػػػيف أيضػػػا أنػػػه توجػػػد فػػػروؽ ذا  داللػػػه اح ػػػائيه بػػػيف متوسػػػطا  
درجػػا  التالميػػذ الػػذيف يشػػاركوف فػػى اعػػداد ال ػػحؼ المدرسػػيه والػػذيف ال يشػػاتركوف عمػػى 

ينى ل ػػػالل الػػػذيف يشػػػاركوف. تبػػػيف ايضػػػا أنػػػه توجػػػد فػػػروؽ ذا  داللػػػه مقيػػػاس الػػػوعى الػػػد
اح ػػائيه بػػيف متوسػػطا  درجػػا  التالميػػذ فػػى الحضػػر ومتوسػػطا  درجػػا  التالميػػذ فػػى 

أثبتػػػػ  الدراسػػػػة  ػػػػحة ال ػػػػرض  -9الريػػػػؼ عمػػػػى مقيػػػػاس الػػػػوعى الػػػػدينى ل ػػػػالل الريػػػػؼ 
توسػػطا  درجػػا  الػػذى يػػنص عمػػى أنػػه توجػػد فػػروؽ ذا  داللػػه اح ػػائيه بػػيف م الخػػامسا

التالميذ األكبر سنا ومتوسطا  درجػا  التالميػذ األ ػغر سػنا عمػى مقيػاس الػوعى الػدينى 
 ل الل األكبر سنا.  

الشػػبا  ى لػػدى الػػدينى نشػػر الػػوعى ( دور الػػدراما التم زيونيػػة فػػ>755ودرسػػ  والء عقػػاد )
تقػػػدم ا  ىالموضػػػوعا  التػػػى التعػػػرؼ عمػػػى ادراسػػػة تحميميػػػة ميدانيػػػة  وهػػػدف  الدراسػػػة الػػػ

ولػذا حممػػ  ى الشػبا  الجػامعى لػدى الػدينى نشػر الػػوعى الػدراما الدينيػة الم ػرية ودورهػا فػ
مسمسػال  كح ػر شػامؿ لكػػؿ المسمسػال  الدينيػة لمػدة عشػر سػػنوا   <الباحثػة مضػموف 
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عينػة  عشػوائية مػف شػبا  الجامعػا  ى   وأجر  دراسػة ميدانيػة عمػ:755ى ال :<<6مف
م ػػردة ف طػػال  جامعػػا  م ػػرية مختم ػػة طنطػػا والقػػاهرة واألزهػػر  955المختم ػػة قوام ػػا 

ى اف السػػػػػػما  الشخ ػػػػػػية اإليجابيػػػػػػة  فػػػػػػ نتوووووواإلا مو  مئووووووموالجامعػػػػػة الحديثػػػػػػة   وبينػػػػػػ  
تعػػػػرض الشػػػػبا  ى المسمسػػػػال  الدينيػػػػة كمػػػػا تبػػػػيف وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة اح ػػػػائيا   مسػػػػتو 

 التعرض. ى مدراما الدينية وبيف اكتساب ـ المعموما  الدينية ل الل كثي لى الجامع

لمقنػوا  ال ضػائية العربيػة ى ( فدرس  استخداما  الشبا  الجػامع=755حشيش )ى أما ن 
واإلسػػػالمية واإلشػػػباعا  المتحققػػػةا دراسػػػة ميدانيػػػة تحميمػػػة حيػػػ  طبقػػػ  دراسػػػت ا الميدانيػػػة 

ى الجامعػة األمريكيػة وجػامعتى م ػردة فػ 985وام ػا عينة طبقية عمدية مػف الشػبا  قى عم
قنػػػوا  اقػػػرأ والرسػػػالة ى بعػػػض البػػػرامج فػػػى القػػػاهرة واألزهػػػر وطبقػػػ  دراسػػػت ا التحميميػػػة عمػػػ

أف معػػػػدؿ مشػػػػاهدة الشػػػػبا  لمقنػػػػوا  ال ضػػػػائية العربيػػػػة  نتوووواإلا مو  مئووووموالنػػػػاس  وبينػػػػ  
ى   جديػػدة جػػاء فػػالمعمومػػا  اكتسػػا  خبػػراى % وأف دافػػ  الح ػػوؿ عمػػ6,><اإلسػػالمية 

يعتمػد ى مقدمػة القنػوا  التػى الترتي  األوؿ مف بيف دواف  المشاهدة  وجاء  قناة النػاس فػ
 %.  <,<7المعموما  الدينية بنسبة ى عمي ا المبحوثوف لمح وؿ عم

دوافػػ  مشػاهدة القنػوا  ال ضػائية الدينيػة واإلشػػباعا  ى ( فػ=755وبحػ  خالػد عبػدالجواد )
نظريػػة االسػػتخداما  واإلشػػباعا  وبمػػ  ى منػػزؿ الم ػػرية واعتمػػد عمػػالمتحققػػة من ػػا لربػػة ال

القػاهرة والزقػازيؽ ى ال يعممػف بمحػافظتى م ػردة مػف السػيدا  الالتػ 955قواـ عينة الدراسة 
% مػػػف السػػػيدا  يشػػػاهدف القنػػػوا  ال ضػػػائية الدينيػػػة وذلػػػؾ إلشػػػباع دافػػػ  =,=<وتبػػػيف أف 

 %.7,:7نسبة بى المرتبة األولى المعرفة عف أمور الديف ف

( فػػػدرس اتجاهػػا  النخبػػػة الم ػػرية نحػػػو القنػػوا  ال ضػػػائية =755أمػػا محمػػػد عبدالبػػدي  )
م ػػردة مػػف النخبػػة  8=6عينػػة قوام ػػا ى اإلسػػالمية حيػػ  اسػػتخدـ الباحػػ  مػػن ج المسػػل عمػػ

المجػػػػاال  األكادييػػػة واإلعالميػػػة والدينيػػػػة  وتبػػػيف ارت ػػػاع نسػػػػبة ى األكاديميػػػة الم ػػػرية فػػػ
المرتبػة ى % ب  ة دائمة وجاء  قنػاة النػاس فػ9,<9ال ضائية اإلسالمية  مشاهدة القنوا 

بالنسػػبة لمقنػػوا  الم ضػػمة بػػيف النخبػػة  وتبػػيف أيضػػا أف هػػذل القنػػوا  حظيػػ  باتجػػال ى األولػػ
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المرتبػة األولػ   وكشػ   ى عينػة النخبػة ألن ػا تتنػاوؿ قضػايا ع ػرية م مػة فػى لدى ايجاب
اتجاهػػا  النخبػػة نحػػو كػػؿ مػػف ى دالػػة اح ػػائيا فػػأيضػػا عػػف وجػػود فػػروؽ  نتوواإلا مو  مئووم

 ايجابيا  وسمبيا  القنوا  ال ضائية اإلسالمية.

البػػرامج الدينيػػة ى ( اتجاهػػا  القػػائميف باالت ػػاؿ فػػ=755ودرس محمػػد عبدالبػػدي  السػػيد )
عينػػة مػػف القنػػوا  والمحطػػا  الم ػػرية ى نحػػو تجديػػد الخطػػا  الػػدين ا دراسػػة ميدانيػػة عمػػ

البػػػػػرامج والمحػػػػػرريف ى عينػػػػػة عمديػػػػػة مػػػػػف المػػػػػذيعيف ومقػػػػػدمى عمػػػػػدراسػػػػػته ى حيػػػػػ  أجػػػػػر 
% مػف ;,>=وتبػيف أف نسػبة ى البرامج الدينيػة بػالراديو والتمي زيػوف الم ػر ى والمخرجيف  ف

نسػػبة كبيػرة أف التجديػػد يجػػ  اف ى ضػرورة تجديػػد الخطػػا  الػدين   وتػػر ى العينػة توافػػؽ عمػػ
الػػػدراما بشػػػكؿ أكبػػػر ألن ػػػا تجػػػذ  انتبػػػال يتنػػػاوؿ القضػػػايا الحياتيػػػة الم مػػػة وأف يػػػتـ تقػػػديـ 

 التسامل الدين .ى % يروف أف الخطا  يج  أف يركز عم8:الجماهير  وتبيف أف 

( دور ال ػػحافة اإلسػػالمية فػػى خدمػػة الػػدعوة =755ودرس عبػػد الرافػػ  عبػػد الحمػػيـ السػػيد )
 اإلسػػالمية فػػى م ػػر وتعػػد هػػذل الدراسػػة مػػف الدراسػػا  الو ػػ ية باسػػتخداـ مػػن ج المسػػل
ومػػػن ج دراسػػػة العالقػػػا  المتبادلػػػة. ومجتمػػػ  الدراسػػػة يشػػػمؿ ال ػػػحافة والتمي زيػػػوف وأئمػػػة 

 655المسػاجد مػػف خػالؿ تحميػػؿ عينػػة مػف المحتػػوى اإلعالمػػى فػى ال ػػحافة والتمي زيػػوف و
مف خطاء وأئمة المساجد بالقاهرة الكبرى.ومف أهـ النتائج التػى تو ػم  الي ػا الدراسػةا اف 

% مػػف المػػواد >;ناولػػة فػػى ال ػػحؼ فػػى ال ػػ حا  الداخميػػة وأف % مػػف القضػػايا المت8=
المعروضة فى النشػرا  اإلخباريػة فػى وسػط النشػرة. اف أهػـ دوافػ  االئمػة والخطبػاء لقػراءة 

 %.>.7=ال حؼ لمتعرؼ عمى األحدا  الداخمية بم ر بنسبة 

ا  (  دور التمي زيػػوف وال ػػحافة فػػى ترتيػػ  أولويػػ=755ودرس فػػودة محمػػد محمػػد عمػػى )
اهتمػػاـ ائمػػة وخطبػػاء المسػػاجد فػػى م ػػر تجػػال القضػػايا المحميػػة. وأهميػػة الدراسػػة فػػى أف 
الثػػػورة االت ػػػالية التػػػى شػػػ دها العػػػالـ فػػػى انونػػػة األخيػػػرة قػػػد ضػػػاع   مػػػف دور وسػػػائؿ 
االت اؿ عمى كافة المستويا  ومف هنا تبػرز أهميػة تكثيػؼ الج ػود البحثيػة لموقػوؼ عمػى 

وسائؿ اإلعالـ وخا ة فى تأثيرها عمػى فئػا  هامػة فػى المجتمػ  حقيقة الدور الذى تتديه 
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كأئمػػة وخطبػػاء المسػػاجد مػػف جم ػػور وسػػائؿ اإلعػػالـ. وت ػػدؼ الدراسػػة الػػى التعػػرؼ عمػػى 
دور ال ػػػػحافة والتمي زيػػػػوف فػػػػى التعريػػػػؼ بالقضػػػػايا المحميػػػػة والدوليػػػػة ومػػػػدى نجاح ػػػػا فػػػػى 

المختم ػػة التػػى تػػتثر فػػى ترتيػػ    ػػيامة المناقشػػا  العامػػة بػػيف الجم ور.معرفػػة المتغيػػرا 
أولويػػا  الجم ػػور ومعرفػػة أهػػـ م ػػادر المعرفػػة لػػدى خطبػػاء المسػػاجد ومكانػػة التمي زيػػوف 
وال حافة بيف م ادر المعرفة المختم ػة لػدي ـ. وتعػد هػذل الدراسػة مػف الدراسػا  الو ػ ية 

يػػة ترتيػػ  باسػػتخداـ مػػن ج المسػػل ومػػن ج دراسػػة العالقػػا  المتبادلػػة. واسػػتخدـ الباحػػ  نظر 
األولويا  )األجندة( ومجتم  الدراسة يشمؿ ال حافة والتمي زيوف وأئمة المساجد مػف خػالؿ 
تحميػػػػؿ عينػػػػة مػػػػف المحتػػػػوى اإلعالمػػػػى فػػػػى ال ػػػػحافة والتمي زيػػػػوف باسػػػػتخداـ اداة تحميػػػػؿ 
المضػػػػػموف واسػػػػػتمارة االسػػػػػتبياف وكانػػػػػ  عينػػػػػة الدراسػػػػػة مػػػػػف التم زيػػػػػوف فػػػػػى ال تػػػػػرة مػػػػػف 

نشرة بالتركيز عمى نشرة التاسعة بالقنػاة االولػى  86لعدد  >9/755/;وحتى  >8/755/;
بػػػػالتم زيوف الم ػػػػرى وتمثمػػػػ  عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف  ػػػػحؼ الدراسػػػػة وهػػػػى االهػػػػراـ والوفػػػػد 

عػػدد لكػػؿ  ػػحي ة مػػف ال ػػحؼ الػػثال  وكانػػ   86والم ػػرى اليػػـو لػػن س ال تػػرة وبمعػػدؿ 
الكبػػرى.ومف أهػػـ النتػػائج التػػى مػػف خطبػػاء وأئمػػة المسػػاجد بالقػػاهرة  655العينػػة الميدانيػػة ؿ

% مػػػػف القضػػػػايا المتناولػػػػة فػػػػى ال ػػػػحؼ فػػػػى ال ػػػػ حا  8=تو ػػػػم  الي ػػػػا الدراسػػػػةا اف 
% مف المواد المعروضة فى النشرا  اإلخبارية فػى وسػط النشػرة. اف أهػـ >;الداخمية وأف 

دوافػػػ  االئمػػػة والخطبػػػاء لقػػػراءة ال ػػػحؼ لمتعػػػرؼ عمػػػى األحػػػدا  الداخميػػػة بم ػػػر بنسػػػبة 
% مػف العينػة ;8واف اقبػاؿ االئمػة عمػى مشػاهدة التم زيػوف كانػ  ضػعي ة بنسػبة % >.7=

مػػف افػػراد العينػػة  8,8=% واف نسػػبة 5;لمػػف يشػػاهدونه بانتظػػاـ واف مػػف يشػػاهدونه احيانػػا 
 ي ضموف مشاهدة البرامج الدينية.

( العالقػػػػػة بػػػػيف قػػػػػراءة الموضػػػػوعا  الدينيػػػػػة فػػػػػى =755ودرسػػػػ  ويػػػػػا  أحمػػػػد رمضػػػػػاف )
م رية ومستوى الوعى بقضايا األسرة. وكاف ال دؼ مف الدراسػة التعػرؼ عمػى ال حافة ال

الػدور الػذى تقػـو بػه ال ػحافة مػػف خػالؿ الموضػوعا  ال ػح ية داخػؿ المجتمػ  الم ػػرى 
ومدى امكانية زيادة العينػة االسػت ادة مػف هػذل الوسػيمة ومعرفػة انثػار المترتبػة عمػى معرفػة 

ى ال ػػحافة كم ػػدر رئيسػػى لممعمومػػا  مػػف قضػػايا المػرأة عمػػى الموضػػوعا  اإلسػػالمية فػػ
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 ;6وشئوف األسرة  وتعتمد الدراسة عمى من ج المسل وتـ اختيار عينة مف المػرأة فػى سػف 
م ػػردة مػػف خػػالؿ  ػػحي ة استق ػػاء  =5;سػػنة وأجػػر  الباحثػػة الدراسػػة عمػػى  5;وحتػػى 

% :.:=اف  نتػائجاوالمقابمة الشخ ية. وتـ استخداـ نظرية فجوة المعرفػة واالعتمػاد.أهـ ال
مػػػف عينػػػة الدراسػػػة تعتمػػػد عمػػػى ال ػػػحافة الم ػػػرية الػػػى جانػػػ  الوسػػػائؿ األقػػػوى تتعػػػرض 

% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة الػػػى ال ػػػحؼ الم ػػػرية بنوعي ػػػا الجرائػػػد والمجال .أكػػػد  87.==
% مػف العينػة :.=<% مف العينة أهمية الموضوعا  الدينيػة فػى ال ػحؼ كمػا أف :.=<

  ى ال حؼ الم رية.ت ضمف الموضوعا  الدينية ف

( فػػدرس توج ػػا  اسػػتطالعا  الػػرأى العػػاـ األمريكيػػة عػػف =755أمػػا أيمػػف من ػػور نػػدا )
اإلسالـ والمسمميف قبؿ أحدا  الحادى عشر مف سػبتمبر وبعػدهاا دراسػة مقارنػة باسػتخداـ 

  المػػن ج ى أسػمو  التحميػػؿ الثػانوى اسػػتخدم  الدراسػػة ا المػن ج المسػػح   المػن ج التػػاريخ
 7556المقارف. بين  النتػائج أف اهتمػاـ اسػتطالعا  الػرأى العػاـ األمريكيػة حتػى سػبتمبر 

كػػاف مركػػزًا عمػػى قيػػاس االتجاهػػا  نحػػو أحػػدا  وقعػػ  بالعػػالـ اإلسػػالمى وكػػاف لمواليػػا  
المتحػػػدة دور في ػػػا )قيػػػاس االتجاهػػػا  نحػػػو أزمػػػة الرهػػػائف األمػػػريكييف فػػػى ايػػػراف   الثػػػورة 

ايػػػراف   الغػػػزو السػػػوفيتى ألفغانسػػػتاف   ت جيػػػرا    حػػػر  البوسػػػنة   حػػػر   اإلسػػػالمية فػػػى
العػػػراؽ األولػػػى (  أو احػػػدا  وقعػػػ  فػػػى الواليػػػا  المتحػػػدة   وكػػػاف لممسػػػمميف دور في ػػػا ) 

 66ت جيػػػرا  مركػػػز التجػػػارة العػػػالمى   ت جيػػػرا  مدينػػػة أوكالهومػػػا ( . أمػػػا بعػػػد أحػػػدا  
هػػا  نحػػو بعػػض األفكػػار المرتبطػػة باإلسػػالـ سػػبتمبر فان ػػ  االهتمػػاـ عمػػى قيػػاس االتجا

وعالقت ا ب ذل األحدا   )الربط بيف اإلسالـ وأحدا  سبتمبر   الربط بيف اإلسػالـ والعنػؼ 
  الػػربط بػػيف اإلسػػالـ وفكػػرة التع ػػ  الػػدينى والتطػػرؼ ( أو قيػػاس االتجػػال نحػػو اإلسػػالـ 

ة   قيػػاس االتجػػال نحػػو والمسػػمميف ب ػػ ة عامػػة ) قيػػاس االتجػػال نحػػو اإلسػػالـ كػػديف وعقيػػد
المسمميف فى الدوؿ العربية واإلسالمية   قياس االتجػال نحػو المسػمميف األمػريكييف   قيػاس 
االتجال نحو الدوؿ اإلسػالمية....(   تشػير النتػائج الػى أف اتجاهػا  الػرأى العػاـ األمريكػى 

ذل نحػػو اإلسػػالـ كػػديف وعقيػػدة لػػـ تختمػػؼ قبػػؿ أحػػدا  الحػػادى عشػػر مػػف سػػبتمبر عػػف هػػ
االتجاها  بعد هذل األحدا . ف ى ال ترتيف كان  االتجاها  سمبية الى حد مػا   وتقػ  فػى 
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دائػػرة منخ ضػػة مػػف الت ضػػيؿ  تشػػير النتػػائج الػػى أف اتجاهػػا  الػػرأى العػػاـ األمريكػػى نحػػو 
المسػػػمميف )فػػػى الػػػبالد العربيػػػة واإلسػػػالمية(  ونحػػػو المسػػػمميف األمػػػريكييف )داخػػػؿ الواليػػػا  

سػػبتمبر عػػف اتجاهػػات ـ قبػػؿ هػػذل األحػػدا    تشػػير  66ختمػػؼ بعػػد أحػػدا  المتحػػدة( لػػـ ت
النتػػػػائج الػػػػى أف تقيػػػػيـ الػػػػرأى العػػػػاـ لرسػػػػالـ كم ػػػػدر ت ديػػػػد ألمػػػػف الواليػػػػا  المتحػػػػدة   

سػبتمبر   وارت ػ   66وكم در خطػر عمػى نظػـ المجتمعػا  الغربيػة   قػد زاد بعػد أحػدا  
 التقييـ قبؿ هذل األحدا  .الى مستويا  مير مسبوقة    وذلؾ مقارنة ب ذا 

لػبعض بػػرامج اذاعػة القػروف الكػػريـ ى ( فدرسػػ  المضػموف التربػو =755)ى أمػا هالػة العسػيم
م ػػػردة مػػػف سػػػكاف  :>8ى ضػػػوء احتياجػػػا  المػػػواطف الم ػػػري  وطبقػػػ  دراسػػػت ا عمػػػى فػػػ

اسػتمارة فقػط  كمػا أجػر   855ى ولكف لـ ي مل مف االستمارا  سػو ى مدينة القاهرة الكبر 
ن ايػػة ى دورة برامجيػػة كاممػػة إلذاعػػة القػػروف الكػػريـ مػػف أوؿ يوليػػو حتػػى حميميػػة عمػػدراسػػة ت
أف نسػػبة االسػػتماع إلذاعػػة القػػروف الكػػريـ مرت عػػة ى   وتو ػػم  الباحثػػة الػػ7559سػػبتمبر 
% >,;8%  كمػػا تبػػيف أف >,7% ونػػادرا 8.:9% وأحيانػػا 7:% تتػػوزع بػػيف دائمػػا 8,><

ريـ بمشػػكال  المجتمػ  وبمشػػكال  الشػبا  وربط ػػا يػروف ضػرورة اهتمػػاـ اذاعػة القػػروف الكػ
% ضػػرورة اهتمػػاـ بػػرامج هػػذل اإلذاعػػة بمػػا يت ػػؽ مػػ  مبػػادل >,86بػػالواق   كمػػا رأ  نسػػبة 

اإلسالـ  كما ات ق  نتائج هذل الدراسة فيما يتعمؽ بتحميػؿ المضػموف مػ  الدراسػا  السػابقة 
 الي  تقديـ البرامج.أسى عدـ جاذبية معظـ البرامج لمجم ور لعدـ التجديد فى ف

شػػػبكة ى لممواقػػػ  اإلسػػػالمية عمػػػى ( اسػػػتخداـ الشػػػبا  الجػػػامع=755هاشػػػـ )ى ودرسػػػ  منػػػ
عينػػة عمديػػة قوام ػػا  ى اإلنترنػػ  واإلشػػباعا  المتحققػػة من ػػا  وأجػػر  الباحثػػة دراسػػت ا عمػػ

اإلنترنػػ  مػػف شػػبا  جامعػػا  القػػاهرة ى المواقػػ  اإلسػػالمية عمػػى م ػػردة مػػف مسػػتخدم999
أف القنػػػػػوا  ال ضػػػػػائية ى لجامعػػػػػة األمريكيػػػػػة بالتسػػػػػاوي  وتو ػػػػػم  الدراسػػػػػة الػػػػػواألزهػػػػػر وا

ى المركز األوؿ مف حي  اعتبارل أكثر م در يعتمد عميػه الشػبا  فػى اإلسالمية جاء  ف
% مػػػػف المبحػػػػوثيف 5,9;ممومػػػػا  دينيػػػػة  يميػػػػه اإلنترنػػػػ   كمػػػػا تبػػػػيف أف ى الح ػػػػوؿ عمػػػػ

ى % مػف الشػبا  عمػ;,85نػ  ولػذا ال ي قبػؿ اإلنتر ى تقييم ـ متوسط لممواقػ  اإلسػالمية عمػ
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كػػػؿ مػػػف ى هػػػذل المواقػػػ   وتبػػػيف أيضػػػا أف الخ ػػػائص الديموجرافيػػػة لممبحػػػوثيف تػػػتثر عمػػػ
اإلنترنػ  وأنماطػه  كمػا تبػيف وجػود عالقػة دالػة اح ػائيا ى تعرض ـ لممواق  اإلسالمية عمػ

 بيف الخ ائص الديموجرافية ودواف  التعرض.

( االعػػػالـ القرانػػػى وبنػػػاء شخ ػػػية الط ػػػؿ المسػػػمـ فػػػى =755دراسػػػة أميػػػرة أمػػػيف  ػػػابر )
ع ر العولمػة فػى اطػار سػورة االعػراؼ  وت ػدؼ الدراسػة الػى التعػرؼ عمػى دور االعػالـ 
القرانى فى بناء شخ ية الط ؿ المسمـ مف خالؿ اسػتقراء ايػا  سػورة االعػراؼ وهػى سػورة 

دعوة الى اتباع ماانزؿ الينػا مػف اهلل فػى القػراف العظػيـ  مكية م  تحميؿ مضمون ا الف في ا
وذلػػػؾ بغيػػػة تقػػػديـ اعػػػالـ تثقي ػػػى قرانػػػى يحمػػػى النشػػػل مػػػف ال جمػػػة الشرسػػػة لمعولمػػػة تقافػػػة 
واعالما وتعميمػا وتربيػة وذلػؾ ببنػاء حيػؿ يعػرؼ اف الوجػود هػو حريػة مسػئولة ويػرتبط بربػه 

الباحثػػة عػػدة مالحظػػا  من ػػا اف  وبمن جػػه متمػػثال لاليػػا  محػػؿ الدراسػػة وقػػد استخم ػػ 
االيقػػػاع القرانػػػى ايقػػػاع موسػػػيقى معجػػػز يػػػتدى الػػػى السػػػواء الن سػػػى بمػػػا يحمػػػؿ مػػػف سػػػما  
االعجاز فى التاثير عمػى الػن س البشػرية   اف المسػئولية عمػى قػدر الطاقػة   اف اال ػالع 

اال ال اسػػؽ عمػػاد المسػػئولية واولػػى القػػيـ لػػدى المبػػدعيف   كمػػا اف المسػػئولية فطػػرة الياباهػػا 
 وتحتاد الى سالمة الجوارع   

(  موقؼ المراهقػا  ممػا تقدمػه الػداعيا  االسػالميا  <755درس  نورل حمدى ابو سنة )
فػػى ال ػػحؼ والقنػػوا  ال ضػػػائية االسػػالمية بحػػ  ميػػدانى مقػػػارف عمػػى بعػػض المراهقػػػا  

دمػػه الم ػػريا  والسػػعوديا   وي ػػدؼ البحػػ  الػػى التعػػرؼ عمػػى موقػػؼ المراهقػػا  ممػػا تق
الػػداعيا  االسػػالميا  فػػى ال ػػحؼ والقنػػوا  ال ضػػائية االسػػالمية ور ػػد االختالفػػا  بػػيف 
مواقػػػؼ المراهقػػػا  الم ػػػريا  والسػػػعوديا  والتعػػػرؼ عمػػػى التػػػاثيرا  المعرفيػػػة والوجدانيػػػة 

 755والسػػموكية الناتجػػة عػػف هػػػذا التعػػرض وقػػد جػػرى البحػػػ  عمػػى عينػػة عشػػػوائيةعددها 
طالبػة  655سػنة  =6ال رقػة االولػى فػى التعمػيـ الجػامعى سػف  م ردة ) طالبة ( مراهقة مف

مػػف م ػػر ومػػثم ـ مػػف السػػعودية ويعػػد هػػذا البحػػ  مػػف البحػػو  الو ػػ ية وتػػـ فػػى اطػػار 
مػػػن ج السػػػل بالعينػػػة لمطالبػػػا  باسػػػتخداـ اسػػػتمارة اسػػػتبياف مػػػف اعػػػداد البحثػػػة تػػػـ تطبيق ػػػا 
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اف نسػبة مػف يقػرتتف ال ػحؼ  بطريقة المقابمة الجماعية واس ر  اهػـ نتػائج البحػ  عػف ا
% وجػػػاء   ػػػحي ة عكػػػاظ السػػػعودية واالهػػػراـ الم ػػػرية فػػػى الترتيػػػ  االوؿ  5;احيانػػػا 

بالنسػػبة لم ػػحؼ التػػى تقراهػػا المراهقػػا  واف نسػػبة مػػف تتػػاب  القنػػوا  ال ضػػائية االسػػالمية 
 % وجػػاء  قنػػاة المجػػد فػػى الترتيػػ  االوؿ بالنسػػبة لمقنػػوا  التػػى ت ضػػم ا8>احيانػػا بنسػػبة 

المراهقػا  وجػػاء  متابعػػة المراهقػػا  لبػػرامج الػػداعيا  فػػى القنػػوا  ال ضػػائية احيانػػا بنسػػبة 
<9. % 

( فدرسػػ   ػػورة المسػػمميف فػػى عينػػة مػػف ال ػػحؼ <755أمػػا نػػدى ن ػػر الػػديف عػػامر ) 
نيويػػػػورؾ تػػػػايمز األمريكيػػػػة ولومونػػػػد ” دراسػػػػة مقرانػػػػة بػػػػيف  ػػػػحي تى  األمريكيػػػػة وال رنسػػػػية

دامػػ  لعقػػود طويمػػة بػػيف الواليػػا  المتحػػدة ى الحػػر  البػػاردة التػػ   عقػػ  انت ػػاء ال رنسػػية
انت ػػػ  ى والتػػػى بدايػػػة تسػػػعينا  القػػػرف الماضػػػى السػػػابؽ فػػػى األمريكيػػػة واالتحػػػاد السػػػوفيت

األمريكيػػة   لمواليػا  المتحػدة” العػدو األحمػر” بان يػار الكتمػة الشػيوعية أو مػا أطمػؽ عميػػه 
العػػػالـ متزامنػػًا مػػ  م  ػػـو وخػػر سػػع  الػػػدوؿ بػػزغ  ػػداـ الحضػػارا  كم  ػػـو جديػػد عرفػػه 

الكبرى الى فرضه عمى الدوؿ ال غرى وهو العولمة. وهما الم  وماف المػذاف يتكػداف عمػى 
التباعػػد وعكسػػه وعمػػى تقبػػؿ انخػػر ونقيضػػه ويعبػػراف عػػف هػػذل ال تػػرة الحضػػارية المشوشػػة 

الرخػػاء بالتكنولوجيػػا الػػى ى يعيشػػ ا عالمنػػا المعا ػػر الم ػػدد باألسػػمحة الذريػػة والسػػاعى التػػ
بالموا ال  وثورة المعموما  والمحتدـ ب راع ال ويا  الدينيػة والقوميػة  النووية  المتقار 

ى ونظػػرًا ألف الحكومػػا  الغربيػػة ال تسػػتطي  تطبيػػؽ مخططات ػػا اال مػػف خػػالؿ التأيػػد الشػػعب
ى ـ العممػػوالقػػوة االقت ػػادية والعسػػكرية والتقػػدى سػػع  الػػدوؿ الم يمنػػة ذا  الن ػػوذ السياسػػ

الػػػػى الح ػػػػوؿ عمػػػػى دعػػػػـ شػػػػعوب ا باسػػػػتخداـ كافػػػػة الوسػػػػائؿ اإلعالميػػػػة الممكنػػػػة إلقنػػػػاع 
تقػػػػدم ا عػػػػف ن سػػػػ ا وعػػػػف حم ائ ػػػػا ى مواطني ػػػػا داخميػػػػًا ودوؿ العػػػػالـ خارجيػػػػًا بال ػػػػورة التػػػػ

يحقػػػؽ ل ػػػا مطامع ػػػا المحميػػػة والدوليػػػة. ونظػػػرًا لمػػػا تمثمػػػه ال ػػػورة ى وأعػػػدائ ا بالشػػػكؿ الػػػذ
ى رسػم ا اإلعػالـ الغربػى ة والنمطية مف أهمية شػكم  ال ػورة السػمبية التػاإلعالمية الذهني

العػػػالـ وخا ػػػة بعػػػد أف تػػػـ تػػػدعيـ تمػػػؾ ى لممسػػػمميف خطػػػرًا شػػػديدًا عمػػػى مسػػػممى واألمريكػػػ
عشػػػر مػػػػف سػػػػبتمبر ومػػػا تالهػػػػا مػػػف حمػػػػال  فكريػػػػة ى ال ػػػورة المغموطػػػػة بأحػػػدا  الحػػػػاد
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لؾ مػف اسػاءا  اعالميػة مربيػة وحرو  عسكرية ضد بعض الدوؿ اإلسالمية وما أعق  ذ
اإلسػػالـ الكػػريـ محمػػد  ػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ. وقػػد بػػرز أثػػر هػػذل ال ػػور ى متكػػررة ضػػد نبػػ

اقترفػػػ  ضػػػد ى االعتقػػػاال  العشػػػوائية التػػػى السػػػمبية المشػػػوهة عػػػف المسػػػمميف لػػػيس فقػػػط فػػػ
نمػا فػى لػيس فػ المسػمميف والعػر   الػدوؿ الغربيػة أيضػا عمػى حػدى الواليػا  المتحػدة فقػط وا 

نمػػا تجمػػى أيضػػًا مػػف خػػالؿ االعتػػداءا  العن ػػرية ال رديػػة التػػ حػػؽ ى ارتكبػػ  فػػى سػػواء  وا 
حػػػتـ عمػػػى المسػػػمميف ضػػػرورة الوقػػػوؼ عمػػػى كي يػػػة ى الغػػػر    األمػػػر الػػػذى بعػػػض مسػػػمم

وسػائؿ اإلعػالـ الغربيػة المختم ػة تم يػدًا لتضػافر ى ل ػـ ولػدين ـ فػى تو يؼ اإلعالـ الغرب
ت حيل تمؾ ال ورة بكافة الوسائؿ السػممية المتاحػة   كمػا ى الج ود اإلسالمية الساعية ال

سػػبيؿ تحقيػػؽ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ التعػػرؼ ى تأمػػؿ هػػذل الدراسػػة أف تقػػدـ مسػػاهمة متواضػػعة فػػ
 ػػػحي تيف مػػػف أهػػػـ ال ػػػحؼ األمريكيػػػة ى مػػػنظـ عمػػػى  ػػػورة المسػػػمميف فػػػى بشػػػكؿ عممػػػ

 وال رنسية وهما نيويورؾ تايمز األمريكية ولوموند ال رنسية

ى ( عالقػػة اذاعػػة القػػػروف الكػػريـ بػػالتثقيؼ الػػػدين<755هػػػالؿ ) ى عبػػد اهلل قرنػػى اندرس هػػ
تقػـو بػه اذاعػة ى لممراهقيف المك وفيف أ جريْ  هذل الدراسػة ب ػدؼ ايجػاد العالقػة والػدور الػذ

لممػػػػراهقيف المك ػػػوفيف  وتعػػػػد هػػػػذل الدراسػػػػة مػػػػف الدراسػػػػا  ى القػػػروف الكػػػػريـ بػػػػالتثقيؼ الػػػػدين
  وقػػد أجريػػ  ى والتحميمػػى اسػػتخدم  الدراسػػة مػػن ج المسػػل بشػػقيه الو ػػ الو ػػ ية   وقػػد 

هذل الدراسة عمى عينػة برامجيػة مػف اذاعػة القػروف الكػريـ المقدمػة وذلػؾ خػالؿ دورة اذاعيػة 
م ػردًة مػف  6:5ـ(   وعينة بشػرية قوام ػا  =86/8/755ـ حتى  =6/6/755كاممة مف )

 9; –طالػػػ   ;=ممثمػػػة لمػػػذكور واإلنػػػا ) طػػػال  مػػػدارس المرحمػػػة الثانويػػػة لممك ػػػوفيف و 
الميدانيػػة عػػف ارت ػػاع نسػبة اسػػتماع المػػراهقيف المك ػػوفيف  نتوواإلا مو  مئوومأسػػ ر    طالبػة (

% لمػػػذكور يسػػػتمعوف الي ػػػا دائمػػػػًا.وفى  >.8=ا ى % موزعػػػة كالتػػػال 655لمراديػػػو بنسػػػبة 
القػروف الكػريـ  جاء  الم ادر الشرعية التى تعتمػد عمي ػا اذاعػة % لرنا  <.:=المقابؿ 

% ثػـ تمي ػا الم ػادر التاريخيػة بنسػبة  8<.6;فى تقديـ برامج ا فى الترتي  األوؿ بنسبة 
% ثػػػػـ الم ػػػػادر المعرفيػػػػة بنسػػػػبة  =68.7%  ثػػػػـ م ػػػػادر مػػػػف الواقػػػػ  بنسػػػػبة  >>.:6
جػػػاء القػػػروف الكػػػريـ فػػػى الترتيػػػ  األوؿ مػػػف بػػػيف الم ػػػادر الشػػػرعية الػػػواردة %. ;66.8
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% ثػػـ  7=.96% يمي ػػا السػػنة النبويػػة بنسػػبة  7=.8:ة وذلػػؾ بنسػػبة ببػػرامج عينػػة الدراسػػ
ثبػ  وجػود فػروؽ ذا  داللػة اح ػائية بػيف   %. <.7بعػد ذلؾ.األحاديػ  القدسػية بنسػبة 

متوسطا  درجا  المراهقيف المك وفيف طال  المرحمة الثانوية عمػى مقيػاس الثقافػة الدينيػة 
ة القػػروف الكػػريـ .ل ػػالل المػػراهقيف المك ػػوفيف وأبعػػادل ال رعيػػة وفقػػًا لمسػػتوى التعػػرض إلذاعػػ

ال توجػػد فػػروؽ ذا  داللػػة اح ػػائية بػػيف  األكثػػر تعرضػػًا إلذاعػػة القػػروف الكػػريـ وتبػػيف أنػػه
متوسػػػطا  درجػػػا  المػػػراهقيف المك ػػػوفيف طػػػال  المرحمػػػة الثانويػػػة الػػػذكور واإلنػػػا  عمػػػى 

داللػػػة اح ػػػائية بػػػيف ثبػػػ  وجػػػود فػػػروؽ ذا   . مقيػػػاس الثقافػػػة الدينيػػػة وأبعػػػادل ال رعيػػػة
متوسطا  درجا  المراهقيف المك وفيف طػال  المرحمػة الثانويػة المقيمػيف بػالريؼ والحضػر 

    .عمى مقياس الثقافة الدينية وأبعادل ال رعية .ل الل المراهقيف المك وفيف المقيميف بالريؼ

امج الخطػػا  الػػدينى كمػػا تعكسػػه البػػر ى ( فدرسػػ  فػػ<755أمػػا ن ػػاؿ عمػػر ال ػػاروؽ بػػدوى )
الدينيػػػػة الموج ػػػػة بالمغػػػػة اإلنجميزيػػػػة فػػػػى القنػػػػوا  ال ضػػػػائية العربيػػػػة حيػػػػ  حممػػػػ  الباحثػػػػة 

قنػػوا  تمي زيونيػػة ممثمػػة لمممكيػػة الخا ػػة ولمخدمػػة العامػػة لعينػػة ى برنامجػػا فػػ 5>مضػػموف 
هػػػػدؼ ى يركػػػػز عمػػػػى وتبػػػػيف أف مضػػػػموف الخطػػػػا  الػػػػدين =755  و >755ى عػػػػامى فػػػػ

يركػػز عمي ػػا الخطػػا  ى مقدمػػة المضػػاميف التػػى ء فػػالتعريػػؼ باإلسػػالـ وأحكامػػه حيػػ  جػػا
الدينيػػػة متكاممػػػة ى % كمػػػا يػػػتـ أيضػػػا تقػػػديـ النسػػػبة األكبػػػر مػػػف ال تػػػاو =,7>بنسػػػبة ى الػػػدين

ف كاف الخطا  لػـ يخػؿ مػف وجػود ظػاهرة ال تػاو ى األركاف بتوضيل الحكـ الشرع ميػر ى وا 
 الشرعية به.

بػػالقنوا  ى ( بنيػػة الخطػػا  الػػدينى اإلسػػالم<755ودرس م ػػط ى محمػػد عبػػد الوهػػا  ) 
التمي زيونية )الحكومية والخا ة( والعوامؿ المتثرة في ا  حيػ  حمػؿ الباحػ  مضػموف عينػة 

بػػرامج مػػف أربػػ  قنػػوا   =القنػػوا  الحكوميػػة والخا ػػة وتػػـ تحميػػؿ ى مػػف البػػرامج الدينيػػة فػػ
اإلعالـ والقائميف باالت ػاؿ ى عينة مف الخبراء فى راسة عمحومية وخا ة  كما أجري  د

م ػردة الػذيف بينػوا  755عينة مػف ى القنوا  الحكومية والخا ة باستبياف تـ تطبيقه عمى ف
بػػيف الجمػػاهير  ى الػػدينى ضػػرورة وجػػود القنػػوا  الخا ػػة إلكمػػاؿ دور الدولػػة ونشػػر الػػوع
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% 7,6:% مقابػؿ <,7>ة جػاء  بنسػبة القنوا  الخا ى وتبيف أف القضايا االجتماعية ف
لمقنوا  الحكومية  وت اوتػ  قضػايا األحكػاـ الشػرعية والقضػايا اإلعالميػة والسياسػية بنسػ  

النمطيف. وتبيف مف النتائج أيضا أف القضايا المرتبطة بػالقيـ واألخالقيػا  تبمػ  ى مختم ة ف
 % لمقنوا  الحكومية. 9,:8القنوا  الخا ة مقابؿ ى % ف7,6:

( فػدرس ال ضػائيا  اإلسػالمية الدينيػةا التحػديا  وفػرص النجػاع <755) ى حسػف عمػ أما
ترفػ  ى ال ضػائيا  التػى دراسة استكشافية. كان  الدراسة نقدية نظريػة واسػت دف  البحػ  فػ

شػػعارا ل ػػا وحاولػػ  الدراسػػة معرفػػة مرجعيػػا  هػػذل القنػػوا  ى أو المسػػيحى الػػديف اإلسػػالم
ا  بشاشػػا  هػػذل ال ضػػائيا  شػػى حيػػ  ظ ػػر عمػػى  تػػاو ومقا ػػدها  كمػػا درسػػ  ظػػاهرة ال

ثيا  دعاة ومعظم ـ مير متهػؿ  كمػا اف هنػاؾ فضػائيا  دينيػة ذا  مرجعيػا  سػنية ى ف
 لديانا  لـ نسم  عن ا. ى تنتمى أو شيعية كما ظ ر  قنوا  بوذية واخر 

التثقيػؼ ى ( دور القنوا  ال ضائية الدينية العربيػة فػ<755ودرس  ايماف عز الديف دوابة )
ى نظريػػة الغػػرس الثقػػافى لمجم ػػور الم ػػريا دراسػػة مسػػحية. اعتمػػد  الدراسػػة عمػػى الػػدين

دوة اذاعيػة مػف ى حي  حمم  مضموف بعػض القنػوا  ال ضػائية الدينيػة المسػممة العربيػة فػ
م ردة مف الجم ػور  955ومسح  عينة مف الجم ور قواها  =755ديسمبر ى أكتوبر وحت
يف وجػػود عالقػػة دالػػة اح ػػائيا بػػيف معػػدؿ تعػػرض الجم ػػور سػػنة فػػأكثر  وتبػػ =6مػػف سػػف 

لدي ـ  ووجد  العالقػة ذات ػا بػيف كثافػة المشػاهدة ومػدراؾ ى التثقيؼ الدينى لمقنوا  ومستو 
القضػايا ى الجم ور لواقعية المضموف المقدـ ب ا. تبيف أيضا أف داف  التعرض لمتعػرؼ عمػ

%  واحتمػػ  موضػػ  >,<8الجم ػػور بنسػػبة ى الترتيػػ  االوؿ لػػدى الدينيػػة المعا ػػرة جػػاء فػػ
الجمػػػػػاهير بالنسػػػػػبة لمقضػػػػػايا الموضػػػػػوعا  الخا ػػػػػة بػػػػػالقيـ واألخالقيػػػػػا  ى ال ػػػػػدارة لػػػػػد

 والسموؾ.

( بنػاء شخ ػية الط ػؿ المسػمـ فػى اطػار سػورتى الك ػؼ <755درس  أميرة أميف  ػابر )
لمسػمـ فػى ويوسؼ رتية اعالميػة  وتتنػاوؿ الباحثػة فػى هػذل الدراسػة بنػاء شخ ػية الط ػؿ ا

اطار سورتى الك ؼ ويوسؼ وماتتضمنه مف قيـ وكذلؾ تعرض  لمرسائؿ التى تػوحى ب ػا 
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الػرتى واالحػالـ لمط ػؿ بمػػا يسػاعد فػى بنػػاء شخ ػيته وكيػؼ اف الحمػػـ وسػيمة الط ػؿ لمعمػػـ 
المػدنى وت ػدؼ الدراسػة الػى الػدعوة الػى تعػػاليـ القػراف الكػريـ فػى تربيػة النشػل فػاف الشػػريعة 

قيقيػة لكػؿ زمػاف ومكػاف واكػد  الدراسػة عمػى بعػض النتػائج من ػا اف الحمػـ بمػا وثمرت ا الح
يتضػػػمف مػػػف وسػػػائؿ تػػػاثير جاذبػػػة لػػػدى الط ػػػؿ لمتعػػػرؼ عمػػػى ن سػػػه ف ػػػو جميػػػؿ كيوسػػػؼ 
ضعيؼ اليقوى عمى مف هـ اقوى منه ثـ هو بػدوف تجػار  ال يعمػـ الخيػر مػف الشػر فيػرى 

اهلل عػػز وجػػؿ فػػى كػػؿ مايواج ػػه مػػف االحػػدا  التػػى تروي ػػا سػػورة الك ػػؼ فيستشػػعر حكمػػه 
متاعػػػ  و ػػػعا    كمػػػا اف روايػػػة وح ػػػظ الػػػرتى القرانيػػػة تجػػػذ  حػػػواس الط ػػػؿ الي ػػػا الف 
الحمـ يعود لمبدائية القريبة لمط ؿ واقعا وتخيػيال اف عػالـ االحػالـ فػى مرحمػة الط ولػة اقػر  

 مف االط اؿ مف عالـ الواق  النه يممؾ م اتحه ف و لديه بال رمزية .

(  ػورة المحجبػا  كمػا تعكسػ ا الػدراما التم زيونيػة <755)ى س   داليا ابراهيـ المتبػولودر 
 76عينػة قوام ػػا ى ال تيػػا  حيػ  أجػر  الباحثػػة دراسػة تحميػؿ مضػػموف عمػى الم ػرية لػد

ى بانوراما دراما والنيؿ لمػدراما مػف أوؿ مػارس  وحتػى قناتى مسمسال م ريا تـ عرض ا عم
عينػػػة مػػػف طالبػػػا  جامعػػػة عػػػيف ى دراسػػػة ميدانيػػػة عمػػػ كمػػػا أجػػػر  =755أخػػػر امسػػػطس 
ى م ردة وتبيف مف نتائج الدراسة التحميمية أف أمم  ادوار المحجبػا  فػ <>7شمس قوام ا 

شخ ػػية  78ى الػػدراما و ػػؿ الػػى % واف عػػدد المحجبػػا  فػػ:.;:الػػدراما ايجابيػػة بنسػػبة 
بة لمسػػػػما  وبالنسػػػػ %  85.9شخ ػػػػيا  فقػػػػط بنسػػػػبة  >مػػػػن ف ى ويقػػػػـو بالػػػػدور الرئيسػػػػ
% <.<;% واالعتػزاز بػالن س <.8>الػدراما كانػ  تحمػؿ المسػتلية ى اإليجابية لممحجبة ف

%   <.5;% بينمػػا كػػاف التشػػاـت أهػػـ سػػمة سػػمبية لممحجبػػا  بنسػػبة 7.:;واإليمػػاف بػػاهلل 
وأظ ػػر  نتػػائج الدراسػػة الميدانيػػة أف أممػػ  ال تيػػا  عينػػة الدرسػػة سػػواء كػػف محجبػػا  أو 

المسمسال  تظ ػر ب ػورة تجمػ  بػيف اإليجابيػة ى أف المرأة المحجبة فمير محجبا  يريف 
حػد  ىالمسمسػال  مناسػبة الػى ترتػدي ا المػرأة المحجبػة فػى والسمبية ويروف أف المالبػس التػ

المسمسػال  قريػ  ى ترتديػه المػرأة المحجبػة فػى % وأف شػكؿ الحجػا  الػذ<.9;ما بنسػبة 
 % .6.=:مف الواق  بنسبة 
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 57ت موتى تنا وت م برم مو  نى  ى موعق  مو وانى ةون مألوف وم  بو  ها خاةئا : مو  مئا
   مئم

( دور قنػػػػػػػوا  االت ػػػػػػػاؿ الدينيػػػػػػػة 7565)ى عبػػػػػػػدالرحمف محمػػػػػػػد الم ػػػػػػػدى درسػػػػػػػ  سػػػػػػػ 
ى المجتمػػػ  الم ػػػر ى ودراسػػػة التنميػػػة البشػػػرية فػػػى ت عيػػػؿ العمػػػؿ التطػػػوعى المتخ  ػػػة فػػػ

البيانػػا  مػػف خػػالؿ المقابمػػة  مػػن ج المسػػل والمػػن ج المقػػارف وجمعػػ ى حيػػ  اعتمػػد  عمػػ
الشخ ػػػػية داخػػػػؿ بعػػػػض المتسسػػػػا  األهميػػػػة مثػػػػؿ رسػػػػالة وبنػػػػؾ الطعػػػػاـ ودار األورمػػػػاف 

م ػػردة مػػف المتطػػوعيف داخػػؿ هػػذل المتسسػػا    955و ػػناع الحيػػاة وكانػػ  عينػػة الدراسػػة
كمػػا تػػـ تحميػػؿ مضػػموف ثالثػػة بػػرامج تمي زيونيػػة  ػػناع الحيػػاة و خػػدعوؾ فقػػالوا والطريػػؽ 

سػالـ اوف اليػف مػف ى افة الال حيل اض بعض المواقػ  اإلليكترونيػة كموقػ  عمػرو خالػد وا 
يوليػػو  وتبػػيف أف معػػدؿ مشػػاهدة المتطػػوعيف لمقنػػوا  ال ضػػائية الدينيػػة  77ى مػػايو وحػػ 77

ى تعمػػـ  ػػػحيل الػػديف وجػػاء  قنػػػاة اقػػرأ فػػػى مرت ػػ  ممػػا يعكػػػس الحػػرص مػػف الشػػػبا  عمػػ
تخػػدـ نمػػوذد ى دينيػػة اسػػتعان  باألسػػالي  التػػ% وتبػػيف أف البػػرامج ال:,9:ى المرتبػػة االولػػ

مقدمػػة أسػػالي  ى العمػػـ خا ػػة عنػػد رض التنميػػة البشػػرية  وجػػاء  انيػػا  القرونيػػة أوال فػػ
% مػػف الشػػبابأف البػػرامج الدينيػػة كانػػ  دافعػػا ل ػػـ لممارسػػة <:ى عػػرض القػػيـ المتم ػػة ويػػر 

 جمقدمة هذل البرامى األنشطة التطوعية وجاء برنامج  ناع الحياة ف

بنػػػػاء اتجاهػػػػا  ال ػػػػحافة ى ( دور الم ػػػػادر ال ػػػػح ية فػػػػ7565ودرس رضػػػػا عكاشػػػػة )
 ;6عينػػة مػػف ال ػػحؼ ال ػػادرة مػػف ى الم ػػرية نحػػو أزمػػة الحجػػا ا دراسػػة تحميميػػة عمػػ

هجريػػة(  حيػػػ  اسػػتخدـ نظريػػػة حػػارس البوابػػػة  =697);755ديسػػػمبر  ;6ى نػػوفمبر حتػػ
ممكيػة الحكوميػة والحزبيػة والخا ػة مجال  وجرائد تمثؿ نمط الى دراسة تحميمية عمى وأجر 

والجمعيػػػا  األهميػػػة  وتبػػػيف أف المحػػػاور ال كريػػػة حػػػوؿ موضػػػوع الحجػػػا  تعػػػدد  مػػػا بػػػيف 
ى يركػػز عمػػى عػػاـ وجانػػ  فػػردى وسػػموكى واجتمػػاعى وجانػػ  سياسػػى وشػػرعى خطػػا  دينػػ

واهتمامػػػػػا  الم ػػػػػادر ى وتباينػػػػػ  وج ػػػػػا  النظرطبقػػػػػا لرطػػػػػار ال كػػػػػر  الحريػػػػػة الشخ ػػػػػية
المختم ػة  وتبػػيف أف تحميػػؿ العنا ػػر المسػػببة ألزمػػة قضػػية الحجػػا  اختم ػػ  مػػا بػػيف وزيػػر 
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الثقافػػػة وجماعػػػة اإلخػػػواف واكتػػػا  والبرلمػػػانييف  وتبػػػيف أيضػػػا أف االتجاهػػػا  السػػػمبية نحػػػو 
% لالتجاهػػػػػػا  7,;7% مقابػػػػػػؿ :9الحجػػػػػػا  أكثػػػػػػر مػػػػػػف االتجاهػػػػػػا  اإليجابيػػػػػػة بنسػػػػػػبة 

 اإليجابية.

ى تكػػويف الػػوعى ( فدرسػ  دور القنػػوا  الدينيػػة المتخ  ػة فػػ7565)ى الشػػمقانى ا نشػػو أمػ
واسػػػتخدم  نظريػػػة االعتمػػػاد  حيػػػ  أجػػػر  الباحثػػػة دراسػػػة ى الشػػػبا  الم ػػػر ى لػػػدى الػػػدين

محافظػة القػاهرة وتبػيف أف الشػػبا  ى م ػردة مػف الشػبا  فػ 855عينػة قوام ػا ى ميدانيػة عمػ
% بينمػػا >,85% ثػػـ بشػػكؿ متوسػػط 8,<:بنسػػبة  يشػػاهد القنػػوا  الدينيػػة بشػػكؿ مػػنخ ض

% مػػػف <,:9% فقػػػط  وعبػػػر  نسػػػة 65المشػػػاهدة المرت عػػػة فكانػػػ  بػػػيف الشػػػبا  بنسػػػبة 
كثافػة مشػاهدة ى الشبا  عف ضيق ـ بقرار امالؽ قناة الرحمة  وتبيف أف النوع ال يتثر عمػ

ى لشػػػبا  فػػػالقنػػػوا  الدينيػػػة  كمػػػا تبػػػيف أف هنػػػاؾ عالقػػػة اح ػػػائية دالػػػة بػػػيف درجػػػة ثقػػػة ا
 تغير اتجاهات ـ نحو قضايا معينة.ى القنوا  الدينية ومد

( اتجاهػػػػا  األكػػػػاديمييف الم ػػػػرييف نحػػػػو تغطيػػػػة ال ضػػػػائيا  7565درس عرفػػػػة عػػػػامر )
عينػػػػػة مػػػػػف ى دراسػػػػػته عمػػػػػى العربيػػػػػة لمدعايػػػػػة المضػػػػػادة لرسػػػػػالـ والمسػػػػػمميف حيػػػػػ  أجػػػػػر 

أف ال ضػائيا  العربيػة ال تركػز م ػردة  وتبػيف  655ليبيا قوام ا ى األكاديمييف الم رييف ف
القػػدوة الحسػػػنة وال ت ػػتـ بعالميػػػة اإلسػػالـ وأف ال ضػػائيا  تعػػػرض اإلسػػالـ وتتعػػػرض ى عمػػ

لمعالجة األسبا  الحقيقية لمدعاية النمطية بشكؿ جيد ولكػف تعالج ػا بشػكؿ ضػعيؼ. تبػيف 
يػػػة أف ال ضػػػائيا  العربيػػػة تعػػػالج األسػػػبا  اإلعالمى % توافػػػؽ عمػػػ96,9أيضػػػا أف نسػػػبة 

ى مػف بػيف األسػبا  التػى المرتبة األولى لمدعاية المضادة  كما جاء  األسبا  السياسية ف
  ن  ال ورة النمطية لرسالـ والمسمميف.ى ساهم  ف

تنميػة ى فػى ( فدرستا دور اإلعالـ اإلسالم7565ونورا حمدى ابو سنة )ى أما سكرة البريد
تطبيقيػة مقارنػة( وباسػتخداـ مػن ج المسػل لممػرأة الم ػرية والسػعودية )دراسػة ى الدينى الوع

عينػػػػة مػػػػف القنػػػػوا  التمي زيونيػػػػة ال ضػػػػائية ى تحميميػػػػة عمػػػػى بشػػػػقيه أجريػػػػ  دراسػػػػتاف األولػػػػ
اضػػافة  :755مػػايو ى الرحمػػة والرسػػالة لبػػرامج المػػرأة في مػػا مػػف مػػارس الػػى الخا ػػة بقنػػات
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 ػػػناع   عينػػػة مػػػف بعػػػض المجػػػال  الدينيػػػة بم ػػػر والسػػػعودية بأسػػػمو  األسػػػبوع الى الػػػ
م ػػػػردة بم ػػػػر والسػػػػعودية  وتبػػػػيف أف  755عينػػػػة قوام ػػػػا ى ميدانيػػػػة عمػػػػى والدراسػػػة األولػػػػ

ى مػػف حيػػ  القوالػػ  ال نيػػة المسػػتخدمة فػػى المرتبػػة األولػػى المحادثػػا  التمي ونيػػة جػػاء  فػػ
عينػػة المجػػال  ى % وأف السػػتاؿ والجػػوا  جػػاء أوال فػػ99عينػػة البػػرامج التمي زيونيػػة بنسػػبة 

وتبػػػيف أف المػػػرأة تتػػػاب  ال ضػػػائيا  الدينيػػػة اوال لمعرفػػػة قضػػػاياها الدينيػػػة %  =,6:بنسػػػبة 
 %.7:% ثـ المجال  الدينية بنسبة :,9<بنسبة 

( العالقػػػة بػػػيف اسػػػتخداـ ال ػػػحؼ والمجػػػال  7565ودرس عػػػاطؼ أحمػػػد محمػػػد يوسػػػؼ )
ى حيػ  طبػؽ دراسػته عمػى الشػبا  الجػامعى المعرفػة الدينيػة لػدى الدينية اإلسالمية ومستو 

م ػػػردة مػػػف طػػػال  جامعػػػا  القػػػاهرة وعػػػيف شػػػمس والمنوفيػػػة وطنطػػػا   955عينػػػة قوام ػػػا 
% وتبػيف أف ==وبين  نتائج الدراسة أف معدؿ استخداـ ال حؼ والمجال  الدينيػة مرت ػ  

ى ذو ى معػػدؿ االسػػتخداـ ل ػػالل الشػػبا  الجػػامعى نمػػط تعمػػيـ الشػػبا  ي عػػد عػػامال مػػتثرا فػػ
يقػػػـو ى مقدمػػػة المػػػواد التػػػى ضػػػوعا  السػػػيرة النبويػػػة فػػػاألدبػػػ . جػػػاء  مو ى التعمػػػيـ النظػػػر 

% ثػػػػػـ ال تػػػػػاوي. احتمػػػػػ  الكتػػػػػ  الدينيػػػػػة الم ػػػػػدراألوؿ لمشػػػػػبا  =,8:الشػػػػػبا  بقراءت ػػػػػا 
المعموما  الدينية ثـ القنوا  ال ضائية الدينية ثـ اذاعػة القػروف الكػريـ. تبػيف ى لمح وؿ عم

ال  الدينيػػة البعػػد عػػف تنػػاوؿ أيضػا مػػف نتػػائج الدراسػػة أف مػف أهػػـ سػػمبيا  ال ػػحؼ والمجػ
قضػػػػػػػايا ومشػػػػػػػكال  الواقػػػػػػػ  ومشػػػػػػػكال  الشػػػػػػػبا  الحقيقيػػػػػػػة والتقميديػػػػػػػة فيعػػػػػػػرض وتنػػػػػػػاوؿ 

 الموضوعا  بشكؿ ال يجذ  الشبا  الي ا.

( فدرس التعػرض لمقنػوا  ال ضػائية الدينيػة وعالقتػه باتجػال 7565أما وائؿ  الع نجي  )
دراسة تطبيقيػة  حيػ  اسػتخدـ الباحػ   المشاهديف الم رييف نحو قضايا العالـ اإلسالم ا

لعينػػة قوام ػػا ى اقػػرأ والنػػاس والميػػدانى برنامجػػا بقنػػات ;6ى فػػى مػػن ج المسػػل بشػػقيه التحميمػػ
اف تسػػجيؿ الحمقػػا  لقنػػاة ى م ػػردة مػػف القػػاهرة ودميػػاط والمنيػػا  وتو ػػم  الدراسػػة الػػ 55;

ى قػػػػالبى تػػػػاف عمػػػػ% لقنػػػػاة اقػػػػرأ  واعتمػػػػد  القنا<:النػػػػاس كػػػػاف داخػػػػؿ االسػػػػتوديو وبنسػػػػبة 
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عػػػرض المػػػدة المذاعػػػة  وتبػػػيف أف ى الحػػدي  المباشػػػر والحػػػوار كشػػػكميف أكثػػػر اسػػػتخداما فػػػ
 الساحة بالنسبة لمعالـ اإلسالم .ى أهـ القضايا المعروضة عمى الجم ور يختمؼ ف

(  العالقػػة بػػيف التعػػرض لبػػرامج األط ػػاؿ 7565)ى ودرسػػ  مػػروة كامػػؿ عبػػدالعزيز ع ي ػػ
سػنة( حيػ  أجػر   67-<عينػة األط ػاؿ )ى لدينيػة والقػيـ األخالقيػة لػدبالقنوا  ال ضائية ا

المرحمػػة االبتدائيػػة وحممػػ  مضػػموف ثالثػػة بػػرامجا ى تمميػػذا فػػ >87عينػػة مػػفى دراسػػة عمػػ
حكايػػا  تربويػػة وعظمػػاء ال ػػغار وترجمػػاف القػػروف وتبػػيف أف البػػرامج الدينيػػة قػػدم  مػػوادا 

% مػػف <>,>>ة الط ولػػة المتػػأخرة بنسػػبة مرحمػػى تػػتالءـ مػػ  المرحمػػة العمريػػة لأط ػػاؿ فػػ
كػػؿ مػػف ى الموضػػوعا  المطروحػػة  كمػػا تبػػيف أنػػه ال يوجػػد فػػروؽ بػػيف الجنسػػيف فػػى اجمػػال

مقيػػاس القػػيـ األخالقيػػة  بينمػػا توجػػد ى التعػػرض لمبػػرامج الدينيػػة ومتوسػػطا  الػػدرجا  عمػػ
مقيػػاس القػػيـ ى متوسػػط درجػػات ـ عمػػى فػػروؽ بػػيف الجنسػػيف األقػػؿ تعرضػػا لمبػػرامج الدينيػػة فػػ

 األخالقية ل الل اإلنا .

البػػرامج الدينيػػة بال ضػػائيا  ى ( فدرسػػ  معالجػػة قضػػايا األسػػرة فػػ7566)ى أمػػا جي ػػاف يحػػ
تشكيؿ معارؼ واتجاها  الجم ور نحوها حيػ  أجػر  تحميػؿ مضػموف ى العربية ودورها ف

ميدانيػػة  ثػػـ أجػػر  الباحثػػة دراسػػة 7565دورة اذاعيػػة أبريػػؿ يونيػػو ى عشػػرة بػػرامج  فػػى عمػػ
محافظػا  القػاهرة والغربيػة والمنيػا  وتبػيف ى م ػردة مػف الجم ػور فػ 975عينة قوام ا ى عم

% ونػػػػادرا 8,=8% وأحيانػػػػا >,:9مػػػػف نتػػػػائج الدراسػػػػة أف مشػػػػاهدة البػػػػرامج الدينيػػػػة دائمػػػػا 
المعػػػػارؼ ى % مػػػػف الجم ػػػػور يح ػػػػموف عمػػػػ:,6;  وذكػػػػر :=,9% وال يشػػػػاهدها 66,7

% دائمػا. وتبػيف أيضػا أف :,>7مف البرامج الدينية احيانػا و والمعموما  عف قضايا األسرة
% مػف عينػة الدراسػة ذكػر  أف التعػرض لمبػػرامج الدينيػة قػد مي ػر بال عػؿ مػف اتجاهػػا  6>

 الجم ور نحو قضايا األسرة.

ال ػػحافة األوروبيػػة ا ى (  ػػورة الجاليػػا  المسػػممة فػػ7566ودرسػػ  سػػارة سػػعيد المغربػػ )
ال ػػحؼ والمجػػال  األلمانيػػة والبريطانيػػة  حيػػ  قامػػ  الباحثػػة  دراسػػة تحميميػػة لعينػػة مػػف

 ػػػحي تيف ى فػػػ 7565و <755ى بتحميػػػؿ مضػػػموف كػػػؿ ال نػػػوف التحريريػػػة مػػػا بػػػيف عػػػام
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ال ػػػػحافة ى ألمانيػػػػة  وتبػػػػيف أف مالمػػػػل ال ػػػػورة ايجابيػػػػة فػػػػى أحػػػػدهما بريطانيػػػػة واألخػػػػر 
اإلرهػػا  ى مثػػارة تتمثػػؿ فػػالبريطانيػػة مقارنػػة بال ػػحؼ األلمانيػػة  وتبػػيف أف أهػػـ القضػػايا ال

وقضػػايا المػػرأة والتعمػػيـ والمسػػاجد  وكانػػ  أهػػـ األطػػر المسػػتخدمة لعػػرض  ػػورة الجاليػػا  
 والمتامرة والت ديد.ى المسممةا ال راع والضحية والجان

مواج ػػػة المػػػذاه  ال كريػػػة ى فػػػى ( دور اإلعػػػالـ اإلسػػػالم7566)ى ودرس شػػػعي  الغباشػػػ
دراسػػػة تأ ػػػيمية وكانػػػ  الدراسػػػة نظريػػػة وحػػػدد الباحػػػ  الوافػػػدة مجمػػػة البحػػػو  اإلعالميػػػةا 

االستشػػػراؽ والتن ػػػير والتغريػػػ  والعممانيػػػة وتنػػػاوؿ الباحػػػ  ى المػػػذاه  ال كريػػػة الوافػػػدة فػػػ
حمايػػػة هػػػذل ال ويػػػة ى ال ويػػػة اإلسػػػالمية وضػػػرورة العمػػػؿ عمػػػى خطػػػر هػػػذل المػػػذاه  عمػػػ

ى ة لرعػالـ اإلسػالموموقؼ اإلسالـ مػف هػذل المػذاه  الوافػدة  ثػـ تنػاوؿ كي يػة عمػؿ خطػ
جػػراء البحػو  القبميػػة  لمواج ػة هػػذل المػذاه  مػػف خػالؿ خمسػػة مراحػؿا جمػػ  المعمومػا  وا 

بػػرامج تتن يذيػػة وتكتيكػػا  عمميػػة ى ثػػـ تحديػػد األهػػداؼ ووضػػ  الخطػػة وترجمػػة الخطػػة الػػ
 لالت اؿ بالجماهير وأخيرا مرحمة التقييـ.

المواقػ  العربيػة العامػة واإلسػالمية ( فدرس  اعالنا  7566أما منى محمود عبد الجميؿ )
عمػػػى شػػػبكة المعمومػػػا  الدوليػػػة اإلنترنػػػ  وعالقت ػػػا بالسػػػموؾ االسػػػت الكى لػػػدى الجم ػػػور  
وسػػػع  الدراسػػػػة لمتعػػػػرؼ عمػػػػى شػػػػكؿ ومضػػػػموف اإلعالنػػػػا  فػػػػى المواقػػػػ  العربيػػػػة العامػػػػة 

لعربيػة واإلسالمية عمى شبكة اإلنترن  والمقارنة بيف شكؿ ومضموف اإلعالف فى المواقػ  ا
العامة ونظيرل فى المواق  اإلسالمية  وتعد الدراسػة مػف الدراسػا  الو ػ ية واعتمػد  عمػى 

سػػالميًا  85مػػن ج المسػػل باالعتمػػاد عمػػى عينػػة مػػف المواقػػ  العربيػػة بمغػػ   موقعػػًا عامػػًا وا 
م ػػردة مػػف الجم ػػور المتقػػدـ لممواقػػ  محػػؿ الدراسػػة مػػف خػػالؿ  ػػحي ة استق ػػاء    955و

الدراسػػػة أف الشػػػريط المتحػػػرؾ يعػػػد أكثػػػر األشػػػكاؿ اإلعالنيػػػة شػػػيوعًا فػػػى  وكػػػاف أهػػػـ نتػػػائج
ي ضػػؿ ى المواقػػ  العامػػة يميػػه اعالنػػا  النوافػػذ ثػػـ الرعايػػة ثػػـ الػػروابط وأف أكثػػر المواقػػ  التػػ

الجم ػػػور زيارت ػػػا هػػػى المواقػػػ  اإلخباريػػػة تمي ػػػا المواقػػػ  العامػػػة ثػػػـ اإلسػػػالمية والثقافيػػػة ثػػػـ 
يػرة مػف المبحػوثيبف أف موقػ  اسػالـ أوف اليػف هػو أكثػر المواقػ  اإلعالمية. ذكػر  نسػبة كب
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اإلسالمية ت ضياًل بالنسبة ل ـ يميه الشبكة اإلسالمية وأف الػداف  األوؿ السػتخداـ ومشػاهدة 
 اإلعالنا  هو الح وؿ عمى المعموما .

( سما  وأطػر المعالجػة اإلخباريػة لقضػايا 7566)ى ودرس طارؽ محمود يوسؼ الشوربج
تشػػكيؿ معرفػػة الجم ػػور واتجاهاتػػه  ى ودورهػػا فػػى فػػى التمي زيػػوف الم ػػر ى العػػالـ اإلسػػالم

ى سما  وأطػر المعالجػة اإلخباريػة لقضػايا العػالـ اإلسػالمى سع  هذل الدراسة لمتعرؼ عم
تشػكيؿ معرفػة الجم ػور واتجاهاتػه   مػف خػالؿ دراسػة ى ودورهػا فػى فػى التمي زيػوف الم ػر 

لجم ػور ألطػر المعالجػة اإلخباريػة ل ػذل القضػايا   مػف ناحيػة   العالقة بيف حجـ تعػرض ا
دراؾ الجم ػػػور لبػػػروز القضػػػايا محػػػؿ الدراسػػػة وتقييمػػػه ل ػػػا وتبنيػػػه لأطػػػر التػػػ توظ  ػػػا ى وا 

دراسػة العمميػػة التػى يػػتـ بمقتضػاها تشػػكيؿ ى تناول ػا ل ػػذل القضػايا   أى التغطيػة الخبريػة فػػ
مػػػف ق بػػؿ التمي زيػػػوف خػػػالؿ فتػػػرة ى العػػػالـ اإلسػػػالممعرفػػة الجم ػػػور واتجاهاتػػػه نحػػػو قضػػايا 

ى رئيسػػى نظريػػة تحميػػؿ األطػػر الخبريػػة ك طػػار نظػػر ى زمنيػػة معينػػة واعتمػػد  الدراسػػة عمػػ
ى مسػتو ى عػدد مػف النتػائج   سػواًء عمػى لمدراسة النتائج العامة لمدراسةاتو ػم  الدراسػة الػ

عالجػػػة القضػػػايا خضػػػ  لمتحميػػػؿ   وأطػػػر مى الػػػذى سػػػما  وخ ػػػائص المضػػػموف اإلخبػػػار 
سػػػما  تعػػػرض الجم ػػػور ل ػػػذا المضػػػموف والعوامػػػؿ ى مسػػػتو ى   أو عمػػػى العػػػالـ اإلسػػػالم
تبنيػه أو قبولػه ألطػر معالجػة قضػايا العػالـ اإلسػالم . اهتمػ  المعالجػة ى المتثرة فيه ومد

  حيػػ  جػػاء  هػػذل ى ب ػػ ة عامػػة بقضػػايا العػػالـ اإلسػػالمى اإلخباريػػة بػػالتمي زيوف الم ػػر 
عينػػػػة ى % مػػػػف اجمػػػػال99تناولت ػػػػا المعالجػػػػة بنسػػػػبة ى قدمػػػػة القضػػػػايا التػػػػمى القضػػػػايا فػػػػ

عػدد ى % مػف اجمػال:.=8الدراسا  مف النشػرا  والبػرامج   تمت ػا األخبػار المحميػة بنسػبة 
النشػػرا  والبػػرامج معػػًا. تبػػيف أف مالبيػػة المبحػػوثيف ى % مػػف اجمػػال96أخبػػار النشػػرا  و 

% مػف عينػة الدراسػة( :.5=األسػبوع ) بنسػبة ى فػيشاهدوف التمي زيوف أكثر مف أربعة أياـ 
%( يشػػػاهدوف التمي زيػػػوف يوميػػػًا   99وأف أكثػػػر مػػػف ن ػػػؼ هػػػذل النسػػػبة مػػػف المبحػػػوثيف )

ى سػػػاعا . وتػػػأت 9أقػػػؿ مػػػف ى ويشػػػاهد ثالثػػػة أربػػػاع المبحػػػوثيف التمي زيػػػوف مػػػف سػػػاعة الػػػ
ى ي زيونيػػػة التػػػبػػػيف القنػػػوا  التمى المرتبػػػة األولػػػى القنػػػوا  ال ضػػػائية الم ػػػرية الخا ػػػة فػػػ

المرتبػة الثانيػة   ى فػ –اجمػااًل  –ى يشاهدها المبحوثوف   وجاء  قنوا  التمي زيوف الم ر 
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 –عينػػة الدراسػػة التحميميػػة  –ى واحتمػػ  القنػػاة األولػػ وبعػػدها جػػاء  قنػػاة الجزيػػرة اإلخباريػػة.
 يوف النيػؿ  تمت ا القناة الم رية ال ضائية   فقنوا  تمي ز ى مقدمة قنوا  التمي زيوف الم ر 

"NTN   وبعدها القناة الثانية. ثـ قناة  النيؿ لأخبار 

تعكسػػػػ ا بػػػػرامج ى القػػػػيـ التػػػػ ( فدرسػػػػ 7566أمػػػػا سػػػػممى عبػػػػد المػػػػتمف السػػػػيد عبػػػػدالالل ) 
 اقػػػرأ وسػػػا ى القنػػػوا  ال ضػػػائية الدينيػػػة ا دراسػػػة مقارنػػػة بػػػيف قنػػػاتى األط ػػػاؿ والشػػػبا  فػػػ

المقػدـ لأط ػاؿ والشػبا  مػف خػالؿ ى وقام  ب جراء مالحظة عممية وحمم  طبيعة المحتو 
بريػػػػػػؿ ى وشػػػػػػ ر  :755مػػػػػػارس ى الػػػػػػ ر ػػػػػػالقنػػػػػػاتيف مػػػػػػف فبرا   وتبػػػػػػيف أف =755مػػػػػػارس وا 

اهتمػ  ى مقدمػة الموضػوعا  التػى فػى الموضوعا  األخالقية والشخ ػيا  اإليجابيػة تػأت
أف نسػػػػبة الموضػػػػوعا  األخالقيػػػػا  والشخ ػػػػية ب ػػػػا القناتػػػػاف خػػػػالؿ فتػػػػرة الدراسػػػػة. تبػػػػيف 

% لقنػاة >=,>>تقػدم ا قنػاة اقػرأ مقابػؿ ى الموضوعا  التػى أوال  مف اجمالى اإليجابية تأت
حػػػد سػػػواء  بينمػػػا ى المرتبػػػة الثالثػػػة لمقنػػػاتيف عمػػػى وجػػػاء  الموضػػػوعا  العمميػػػة فػػػ >سػػػا 

ى قػدمت ا اقػرأ  فػى تػالترتي  الراب  بيف الموضوعا  الى جاء  الموضوعا  االجتماعية ف
 الدراسة. ى خالؿ فترت >الترتي  الثامف لقناة سا ى حيف جاء  ف

تشػػػػكيؿ اتجاهػػػػا  ى ( دور القنػػػػوا  ال ضػػػػائية فػػػػ 7566هاشػػػػـ ال ػػػػدقة )ى ودرسػػػػ  منػػػػ
عينػػة عشػػوائية ى المػػراهقيف نحػػو القضػػايا الدينيػػة حيػػ  أجػػر  الباحثػػة دراسػػة ميدانيػػة عمػػ

عػػػػيف شػػػػمس ى والثانيػػػة بجػػػػامعتى ال ػػػػرقتيف األولػػػػم ػػػػردة  مػػػف طػػػػال   955منتظمػػػة مػػػػف 
أربعػة ى القنػوا  ال ضػائية اإلسػالمية كمػا أجػر  دراسػة تحميميػة عمػى والزقازيؽ مف مشاهد

  وبينػ  النتػائج ارت ػاع <755دورة اذاعيػة مػايو يوليػو ى الرحمة والناس فى برامج مف قنات
ي ضػم ا أفػراد ى أكثػر القنػوا  التػنعدؿ مشاهدة المبحوثيف لمقنوا  ال ضائية اإلسػالمية وأف 

العينػػة النػػاس والرحمػػة واقػػرأ وأف مػػف أهػػـ أسػػبا  مشػػاهدة هػػذل القنػػوا  أن ػػا تقػػدـ معمومػػا  
 دينية وأف هذل القنوا  تناقش قضايا دينية معا رة.

لم ػػػػحؼ الدينيػػػػة ى ( قارئيػػػػة الشػػػػبا  الجػػػػامع7566)ى ودرس عبػػػػدالحكـ أبػػػػو حطػػػػ  فػػػػ
األزهػػر والزقػػازيؽ واعتمػػد  الدراسػػة ى مػػف طػػال  جػػامعت اإلسػػالميةا دراسػػة مسػػحية لعينػػة
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عينػػػة ى الباحػػػ  دراسػػػة ميدانيػػػة عمػػػى نظريػػػة االسػػػتخداما  واإلشػػػباعا  حيػػػ  أجػػػر ى عمػػػ
% فقػػط ال >,=القػػاهرة والزقػػازيؽ وتبػػيف أف نسػػبة ى م ػػردة مػػف طػػال  جػػامعت 955قوام ػػا 

الدينيػة حيػ  طرحػ   تقرأ ال حؼ الدينية  وتبيف أف الشبا  يست يدوف مف قراءة ال ػحؼ
%  وتبػػيف أف :,7=قضػػايا وموضػػوعا  ت ػػـ الشػػبا  وأوجػػد  الحػػؿ المناسػػ  ل ػػا بنسػػبة 

قراءة الشبا  لم حؼ الدينية  بينما تتأثر القػراءة بكػؿ ى النوع ومكاف اإلقامة ال يتثراف عم
 ونوع التعميـ عاما كاف أـ أزهريا.ى االقت ادى مف المستو 

ال ضػػػػائيا  ى حسػػػػيف  ػػػػورة اإلسػػػػالـ والمسػػػػمميف عمػػػػ( فػػػػدرس ت7566أمػػػػا عرفػػػػة عػػػػامر)
طمبػػػة اإلعػػػالـ ى العربػػػ ا دراسػػػة ميدانيػػػة عمػػػى اإلسػػػالمية خػػػالؿ فتػػػرة التحػػػوؿ الػػػديمقراط

م ػردة مػف طػال  الجامعػا   755عينة قوام ا ى دراسة ميدانية عمى الم رييف حي  أجر 
 يشػػػػػاهدوف % مػػػػػف العينػػػػػة ال:,76أكتػػػػػوبر  وتبػػػػػيف أف  ;الم ػػػػػرية بالقػػػػػاهرة واألزهػػػػػر و

ال ضػػائيا  اإلسػػالمية  وعػػدد الطػػال  بعػػض المحػػاور كأسػػالي  لتحسػػيف  ػػورة اإلسػػالـ 
ال ضػػػائيا  مثػػػؿا أسػػػالي  تت ػػػؿ بواقػػػ  عػػػرض اإلسػػػالـ لذاتػػػه وأسػػػالي  ى والمسػػػمميف عمػػػ

عالميػػة. تبػػيف ى وأسػػالي  أخػػر ى تت ػػؿ بواقػػ  المسػػمم سياسػػية وثقافيػػة ون سػػية وتاريخيػػة وا 
ى راضيف عف عرض  ورة اإلسػالـ والمسػمميف بالطريقػة التػ % مير68,9أيضا أف نسبة 

كثافػة ى الي ػا المبحػو  تػتثر عمػى ينتمى تعرض ا ال ضائيا   وتبيف أيضا أف الجامعة الت
الي ػا المبحػو  ى ينتمػى مشاهدة ال ضائيا  وكػذلؾ النػوع  كمػا تبػيف أيضػا أف الجامعػة التػ

 سالـ والمسمميف.رضا معالجة ال ضائيا  ل ورة اإلى مستو ى تتثر عم

ى اعتمػػػػاد أئمػػػػة وخطبػػػػاء المسػػػػاجد عمػػػػى ( مػػػػد7567مسػػػػمـ )ى ودرس محمػػػػود عبػػػػدالعاط
ى دراسػػته عمػػى القنػػوا  ال ضػػائية الدينيػػة اإلسػػالمية كم ػػدر لممعمومػػا  واسػػتند الباحػػ  فػػ

وسػػائؿ اإلعػػالـ  حيػػ  أجريػػ  ى االسػػتخداما  واإلشػػباعا  ونظريػػة االعتمػػاد عمػػى نظريتػػ
ى محػػافظتى م ػػردة مػػف األئمػػة وخطبػػاء المسػػاجد فػػ 855عينػػة قوام ػػا ى دراسػػة ميدانيػػة عمػػ

القػػاهرة والجيػػزة وبينػػ  نتػػائج الدراسػػة االسػػتخداـ المرت ػػ  والمتوسػػط لمقنػػوا  ال ضػػائية بػػيف 
ثػـ الحػافظ ى المرتبػة االولػى %  وجاء  قناة الناس ف;;,7<عينة األئمة والخطباء بنسبة 
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% ;;,<:ينة نحو القنوا  ال ضائية اإلسػالمية بنسػبة لمعى والرسالة. مم  االتجال اإليجاب
ى %  ولػػػـ تػػػرض عػػػف المعالجػػػة التػػػ;;,9ى % وأخيػػػرا االتجػػػال السػػػمب>;,:8ثػػػـ المحايػػػد 

حػػيف رضػػ  النسػػبة الباقيػػة عن ػػا. تبػػيف وجػػود ى % فػػ;;,;6نسػػبة ى تقػػدم ا القنػػوا  سػػو 
دة القنػػوا  مشػػاهى فػػروؽ بػػيف م ػػردا  العينػػة حسػػ  السػػف وكثامػػة المشػػاهدة والحػػرص عمػػ

الدينيػػػة. لػػػـ تثبػػػ   ػػػحة ال ػػػرض القائػػػؿ بوجػػػود عالقػػػة دالػػػة اح ػػػائيا بػػػيف السػػػف وترتيػػػ  
تحقق ػػا مشػػاهدة العينػػة لمبػػرامج  بينمػػا و جػػد  عالقػػة دالػػة اح ػػائيا بػػيف ى اإلشػػباعا  التػػ

القنػػػػوا  الدينيػػػػة وكػػػػؿ مػػػػف المعرفيػػػػة والوجدانيػػػػة والسػػػػموكية لمشػػػػاهدة ى اعتمػػػاد العينػػػػة عمػػػػ
 ينية.  القنوا  الد

( اسػػتخداـ األط ػػاؿ لمقنػػوا  ال ضػػائية اإلسػػالمية وعالقتػػه 7567)ى ودرسػػ  مػػروة ال ػػي 
االسػػتخداما  واإلشػػباعا  ى المعمومػػا  الدينيػػة لػػدي ـ  واسػػتعان  الباحثػػة بنظريتػػى بمسػػتو 

م ػردة مػف  955عينػة مػف ى لدراست ا حيػ  أجػر  دراسػة عمػى وفجوة المعرفة ك طار نظر 
القنػوا  ى سػنة مػف مشػاهد 67ى الػ <االبتدائيػة واإلعداديػة مػف سػف  المرحمػةى األط اؿ فػ

% فقػػط =,76محافظػػا  القػػاهرة والمنوفيػػة وسػػوهاد   وتبػػيف أف ى ال ضػػائية اإلسػػالمية فػػ
التعػػرض ى % مػػف ذو :,89التعػػرض المرت ػػ  ل ػػذل القنػػوا  مقابػػؿ ى مػػف األط ػػاؿ مػػف ذو 

التعػرض المػنخ ض  ى مػف ذو  % مػف األط ػاؿ=,98حػيف أف النسػبة األكبػر ى المتوسط فػ
% يشػاهدوف القنػوا  ال ضػائية اإلسػالمية مػ  األسػرة  وأف األط ػاؿ 9=كما تبػيف أف نسػبة 

%  8,8;ي ضػػػموف مشػػػاهدة البػػػرامج الحواريػػػة ب ػػػذل القنػػػوا  مػػػ  العممػػػاء والمشػػػايخ بنسػػػبة 
ى معػػػػدؿ تعػػػػرض األط ػػػػاؿ ل ػػػػذل القنػػػػوا  بينمػػػػا الطػػػػال  فػػػػى وتبػػػػيف أف النػػػػوع ال يػػػػتثر فػػػػ

دارس الخا ػػة أكثػػر تعرضػػا ل ػػذل القنػػوا   وو جػػد  عالقػػة دالػػة اح ػػائيا بػػيف تعػػرض المػػ
تحقق ػػا  بينمػػا لػػـ توجػػد ن ػػس العالقػػة بػػيف معػػدؿ ى األط ػػاؿ ل ػػذل القنػػوا  واإلشػػباعا  التػػ

 التعرض والمعموما  الدينية.

الدينيػػة ى ( فقػػد درسػػ  تػػأثير االعتمػػاد عمػػى ال تػػاو  7567أمػػا زينػػ  محمػػد حامػػد حسػػف )
ال ضػػائيا  العربيػػة عمػػى معػػارؼ وسػػموكيا  الجم ػػور الم ػػري  واسػػتخدم  ى المقدمػػة فػػ
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خػػواف  الباحثػػة نظريػػة االعتمػػاد وحممػػ  مضػػموف ثالثػػة مواقػػ  لرنترنػػ ا اسػػالـ أوف اليػػف وا 
اإلنترنػػ  ى م ػػردة مػػف مسػػتخدم 955ى أوف اليػػف ودليػػؿ الشػػيعة  كمػػا طبقػػ  اسػػتبيانا عمػػ

ي  وتبيف لمباحثة أف هذل المواق  أظ ػر  اهتمامػا بالغػا م ر ودوؿ عربية وأوربية أخر ى ف
بالسػػتاؿ والجػػوا  كشػػكؿ يػػتـ بػػه معالجػػة القضػػايا اإلسػػالمية  بينمػػا لػػـ يػػتـ االسػػت ادة مػػف 

ي عػػػد شػػػرع ى امكانيػػػا  اإلنترنػػػ   وتبػػػيف أيضػػػا أف هػػػدؼ تواجػػػد المواقػػػ  اإلسػػػالمية الرئيسػػػ
أف أقػػػػواؿ العممػػػػاء وال ق ػػػػاء ت عػػػػد  تسػػػػاتال  الجم ػػػػور  وتبػػػػيفى مبػػػػادل اإلسػػػػالـ والػػػػرد عمػػػػ

مػػػا ت قدمػػػه  وبالنسػػػبة ى التػػػدليؿ عمػػػى تعتمػػػد عميػػػه مواقػػػ  اإلنترنػػػ  فػػػى الم ػػػدر األوؿ الػػػذ
ى لمجم ور تبيف أف أهـ أسبا  تعرض الجم ور ل ذل المواق  معرفػة أخبػار العػالـ اإلسػالم

الدراسػػػة أف  الحيػػاة  كمػػػا وضػػح ى الضػػرورية فػػػى يميػػػه معرفػػة ال تػػػاو ى المرتبػػػة األولػػى فػػ
ى ال تػاو ى يثؽ في ا الجم ور لمح ػوؿ عمػى اإلنترن  يتقدـ ميرل مف الوسائؿ اإلعالمية الت

ى مػف مػايو حتػى عينػة مػف بػرامج ل تػاو ى ت مه   وأجػر  الباحثػة تحميػؿ مضػموف عمػى الت
م ردة وتبيف وجػود عالقػة ارتبػاط دالػة اح ػائيا  955عينة مف ى ودراسة عم 7566يوليو 

الدينيػػة والتػػأثير  الناتجػػة عػػف هػػذا االعتمػػاد وتبػػيف أف ى ال تػػاو ى االعتمػػاد عمػػبػػيف دوافػػ  
الػػرد ى اكثػػر مػػف الػػذكور وأف مػػداخؿ اإلقنػػاع المسػػتخدمة فػػى اإلنػػا  يقػػدموف بػػرامج ال تػػاو 

% وعمميػػػػػػة و ػػػػػػحية 6,;7% وعاط يػػػػػػة :,5:المت ػػػػػػميف دينيػػػػػػة وعقميػػػػػػة بنسػػػػػػبة ى عمػػػػػػ
مػف الجم ػور عينػة الدراسػة يشػاهدوف % :,==%  كما تبيف مف مسل الجم ور أف =,<6

 برامج ال تاوي

(  العالقة بػيف اعتمػاد الجم ػور الم ػرى عمػى القنػوا  7567ودرس  س ى فوزى أحمد )
ى ال ضائية اإلسالمية ومستوى المعرفة الدينية لدي ـ حيثقام  الباحثػة بعمػؿ دراسػتيف األولػ

ابريػػػؿ ى رة مػػػف فبرايػػػر وحتػػػدو ى واقػػػرأ والرسػػػالة فػػػى تحميػػػؿ لممضػػػموف لػػػثال  قنػػػوا  أزهػػػر 
% وأف الضػػيوؼ الػػذكور اكثػػر 7,8<البػػرامج مػػف الػػذكور ى وتبػػيف أف معظػػـ مقػػدم 7566

% ثػػػػـ 6:البػػػػرامج بنسػػػػبة ى % وأف القضػػػػايا الدينيػػػػة تػػػػـ تناول ػػػػا أوال فػػػػ9,;=مػػػػف اإلنػػػػا  
ى م ردة مػف الجم ػور فػ 955عينة مف ى السياسية واالجتماعية  والدراسة الثانية كان  عم

وتبػػيف أف نسػػبة مشػػاهدة القنػػوا  ال ضػػائية اإلسػػالمية بشػػكؿ مرت ػػ  ى ة القػػاهرة الكبػػر مدينػػ
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%   9=المعمومػػا  الدينيػػة مػػف هػػذل القنػػوا  بنسػػبة ى % وأف الجم ػػور يح ػػؿ عمػػ=,:8
المعرفػة بدرجػة كبيػرة. تبػيف أيضػا أف القنػوا  ى الح ػوؿ عمػى هذل القنوا  فى ويعتمد عم

المرتبػة ى بشػكؿ  ػحيل وأف الجم ػور ي ضػؿ بػرامج الحػوار فػى الدينية تقدـ الخطا  الدين
%. و جػػد  أيضػػا عالقػػة ارتبػػاط دالػػة اح ػػائيا بػػيف اعتمػػاد امبحػػوثيف 9,8=بنسػػبة ى األولػػ
 القنوا  الدينية كم در لممعرفة الدينية ومتغيرا  االعتماد عمي ا.ى عم

لسػػنة النبويػػة  ضػػوء اى فػػ  ( القػػيـ الحضػػارية7568ودرس محمػػد أحمػػد عبػػدالح يظ أحمػػد )
والدراسة نظرية  وتنب  أهمية البح  مف ميا  الكثيػر مػف أبنػاء االمػة االسػالمية عمػا فػى 
االسالـ مف قيـ حضارية دعا الي ا القراف والتق ير فى تناوؿ هذل القػيـ وتطبيق ػا وت عيم ػا 

اسػة فى واقعنا وبياف وتوضيل مكانه النبى ص ورفعه رسالتة لغيػر المسػمميف واشػتمم  الدر 
االسػػتدالؿ ى عمػػى مقدمػػة الهميػػة الموضػػوع وسػػب  اختيػػارل ومػػن ج البحػػ  الػػذى اعتمػػد عمػػ

مف التوجيه النبوى القولى بااللتزاـ ب ذا االد  وال ػدى النبػوى العممػى وقػد اشػتمم  الرسػالة 
عمػػى اربعػػة ابػػوا  جػػاء  عمػػى النحػػو التػػالى ا البػػا  االوؿ عػػف القػػيـ العمميػػة فػػى السػػنة 

خمسػػة ف ػوؿ االوؿ من ػػا عػػف االسػس العمميػػة فػػى العمميػة التعميميػػة التربويػػة النبويػة وفيػػه 
التػػى ارتكػػػز عمي ػػػا الرسػػػوؿ ) ص ( وال  ػػػؿ الثػػػانى تنػػػاوؿ خ ػػػائص التعمػػػيـ والػػػتعمـ مػػػف 
خالؿ من ج النبوة وال  ؿ الثالػ  عػف مقا ػد العمػـ وال  ػؿ الرابػ  عػف االبػداع واالبتكػار 

العمميػػة عمػػى ال ػػرد والمجتمػػ  وتنػػاوؿ البػػا  الثػػانى  وال  ػػؿ الخػػامس عػػف اثػػر اتبػػاع القػػيـ
القػػػيـ االجتماعيػػػة واثرهػػػا فػػػى السػػػنة النبويػػػة وتنػػػاوؿ ال  ػػػؿ االوؿ منػػػه مكونػػػا  المجتمػػػ  
االسػػالمى وال  ػػؿ الثػػانى حقػػوؽ االنسػػاف االجتماعيػػة وتنػػاوؿ ال  ػػؿ الثالػػ  مػػن ج السػػنة 

ا  الثالػػػ  فتنػػاوؿ قػػػيـ االت ػػػاؿ النبويػػة فػػػى ترسػػيخ القػػػيـ االجتماعيػػة فػػػى الن ػػوس امػػػا البػػ
واالعػػالـ فػػػى السػػػنة النبويػػة وتنػػػاوؿ ال  ػػػؿ االوؿ منػػػه م  ػػـو الت ػػػاؿ واالعػػػالـ وال  ػػػؿ 
الثػانى اسػس الخطػػا  االعالمػى وقواعػػدل وال  ػؿ الثالػػ  عػف اهػػداؼ الخطػا  االعالمػػى 
ا وال  ػػؿ الرابػػ  وسػػائؿ الخطػػا  االعالمػػى وتنػػاوؿ ال  ػػؿ الخػػامس حريػػة التعبيػػر واداب ػػ

وتنػػاوؿ البػػا  الرابػػ  القػػيـ االقت ػػادية فػػى السػػنة النبويػػة وقػػد تو ػػم  الدراسػػة الػػى بعػػض 
النتػػػػائج من ػػػػا ا اف االسػػػػالـ فػػػػى ضػػػػوء ماجػػػػاء  بػػػػه السػػػػنة النبويػػػػة الي  ػػػػؿ بػػػػيف العمػػػػـ 
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واالخػػالؽ وقػػد ركػػز  السػػنة عمػػى اهميػػة العمػػـ واخالقياتػػه ومسػػئولية العممػػاء حتػػى اليكونػػوا 
الػػذيف كػػانوا يػػامروف النػػاس وينسػػوف ان سػػ ـ   اف اإلعػػالـ االسػػالمى كعممػػاء بنػػو اسػػرائيؿ 

تكمػػػف أهميتػػػه فػػػى كونػػػه ديػػػف اعالمػػػى فػػػاالعالـ اسػػػاس هػػػذا الػػػديف الػػػذى تعبػػػر منػػػه هػػػذل 
الرسالة الى الناس   اف االسالـ حار  الشائعا  وح  عمػى مقاومت ػا وعػدها جريمػة ضػد 

 مجتمعه.أمف المجتم  وسالمته ومروج ا مجـر فى حؽ دينه و 

عمػػى ى ( فػػدرس اعتمػػاد الشػػبا  الم ػػر 7568أمػػا محمػػد م ػػط ى رفعػػ  محػػـر عػػز  )
عينػة مػف ى دراسة ميدانية عمى المواق  اإلسالمية العربيةا دراسة مسحية وكي ية حي  أجر 

سػنة  وشػمؿ مجتمػ  الدراسػة الكي يػة بعػض  :8-=6م ػردة مػف سػف  955الشػبا  قوام ػا 
مبحوثػػػػػامف مػػػػػديريف أو بػػػػػاحثيف  67سػػػػػالمية وعػػػػػددهـ شػػػػػتوف المواقػػػػػ  اإلى القػػػػػائميف عمػػػػػ

اهتمػاـ الج ػا  اإلسػالمية ى باستخداـ عينة كرة الثمج. بين  نتائج الدراسػة أف هنػاؾ قمػة فػ
بدعـ وتدشيف المواق  اإلسالمية وتـ تقديـ بعض المقترحػا  لتطويرهػا  وتبػيف أف الجم ػور 

المرتبػػػة الثانيػػػػة ى الدينيػػػة فػػػػ ثػػػـ بالموضػػػػوعا  :8,>>ي ػػػتـ بالموضػػػوعا  السياسػػػػية أوال 
ت ضػػم ا عينػػة الجم ػػور ى % وبالنسػػبة لمخػػدما  التػػ88,8% ثػػـ االقت ػػادية :,6;بنسػػبة 

% تمي ػػػا خػػػدما  التحميػػػؿ لمبػػػرامج 9;الدينيػػػة ى خدمػػػة ال تػػػاو ى المرتبػػػة األولػػػى كانػػػ  فػػػ
 .% وقدم  العينة الميدانية أيضا العديد مف المقترحا  لتطوير المواق 8:وبعض المواد 

بػػالقنوا  المسػػيحية العربيػػة ى ( دور الخطػػا  الػػدين7568أمػػيف )ى ودرسػػ  كريسػػتيف بػػدو 
ى حيػػ  أجػػر  تحميػػؿ مضػػموف عمػػى الم ػػر ى الشػػبا  المسػػيحى لػػدى التثقيػػؼ الػػدينى فػػ

وأجػػر  دراسػػة ميدانيػػة ى وقنػػاة أمػػاب  CTVقنػػاتيف مسػػيحيتيف ى عينػػة مػػف بػػرامج تػػذاع فػػ
محافظػا  القػاهرة والمنوفيػة وأسػيوط ى فػى سػيحم ردة مف الشػبا  الم 955عينة مف ى عم

% أحيانػػا  واحتمػػ  :,;7% دائمػػا و ;,6>وتبػػيف ارت ػػاع نسػػبة مشػػاهدة القنػػوا  المسػػيحية 
يعتمػػػد عمي ػػػا ى هػػػاتيف القنػػػاتيف قائمػػػة ت ضػػػيؿ عينػػػة الدراسةبالنسػػػبة لقائمػػػة الم ػػػادر التػػػ

جػػاء التػػزود بالمعمومػػا  التثقيػػؼ الػػدين   وبالنسػػبة لػػدواف  التعػػرض ى فػػى الشػػبا  المسػػيح
 %.5,8;ى المرتبة االولى الدينية ف
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ى القنوا  ال ضػائية فػى فى اإلسالمى ( فدرس  دور الخطا  الدين7569سمير )ى أما من
ى عمػى واسػتخدم  مػن ج المسػل بشػقيه التحميمػى الشػبا  الجػامعى لػدى الػدينى تنمية الػوع

عينة مػف ى عمى ة ثالثة ش ور والميدانالحافظ والناس لمدى عينة مف البرامج المقدمة بقنات
% مػػف العينػة يشػػاهدوف هػذل القنػػوا  أف 6=م ػردة مػػف الشػبا  الجػػامع   وتبػيف أف  955

هنػػػاؾ عالقػػػة ذا  داللػػػة اح ػػػائية بػػػيف تعػػػرض الشػػػبا  لمبػػػرامج الدينيػػػة وذا  المضػػػموف 
لنشػػػػاط بأبعػػػػادل المختم ػػػػة ) المعرفػػػػة السياسػػػػية واى السياسػػػػى القنػػػػوا والػػػػوعى عمػػػػى السياسػػػػ
 واالهتماـ السياس ى السياس

( المواقػػػػ  االلكترونيػػػػة لمػػػػدعال العػػػػر  عمػػػػى شػػػػبكة 7569ودرسػػػػ  يسػػػػرا محمػػػػود  ػػػػبيل )
اإلنترنػػػ   وهػػػدف  الدراسػػػة الػػػى التعػػػرؼ عمػػػى طبيعػػػة المواقػػػ  الشخ ػػػية لمػػػدعال العػػػر  

يعرضػ ا الػدعاة فػى مػواقع ـ ى والتعرؼ عمػى القضػايا والموضػوعا  واألفكػار الرئيسػية التػ
اسػتند الي ػا الػدعاة فػى خطػاب ـ الػدينى والتعػرؼ عمػى ى والتعرؼ عمى األطر المرجعية التػ

التػػػػأثير المعرفػػػػى والسػػػػموكى والوجػػػػدانى الػػػػذى يحػػػػد  لممبحػػػػوثيف جػػػػراء تعرضػػػػ ـ لمواقػػػػ  
اإلسػػالمييف  تػػـ اختيػػار العينػػة مػػف خػػالؿ موقػػ  اليكسػػا العػػالمى وبطريقػػة انتقائيػػة ألشػػ ر 

هـ عمرو خالد وسمماف العودة وراتػ  النابمسػى    وتػـ اسػتخداـ أداة المواق  لمدعاة العر  و 
وحتػػػػػى  6/8/7568تحميػػػػػؿ المضػػػػػموف فػػػػػى الخطػػػػػا  لتمػػػػػؾ المواقػػػػػ  خػػػػػالؿ ال تػػػػػرة مػػػػػف 

بواقػػ  ثػػال  دورا  حيػػ  تعػػد الػػدورة عمػػى مواقػػ  التوا ػػؿ كػػؿ شػػ ر ومػػف  7568/:/86
الشػػػبكا  ومواقػػػ  م ػػػردة مػػػف مسػػػتخدمى  755خػػػالؿ اسػػػتمارة اسػػػتبياف تػػػـ تطبيق ػػػا عمػػػى 

الػػدعاة مػػف المقيمػػيف بمحافظػػة القػػاهرة الكبػػرى ) القػػاهرة والجيػػزة والقميوبيػػة (  .وكانػػ  أهػػـ 
% والمقػػػػاؿ بنسػػػػبة <.<7نتػػػػائج الدراسػػػػة ا اعتمػػػػد الػػػػدعاة عمػػػػى التقريػػػػر ال ػػػػح ى بنسػػػػبة 

% مف الموضوعا  والقضايا فى المواق  اإلسالمية الدعويػة موج ػة ;.6=% نسبة <.;7
 ور العاـ   كما خم   الدراسة الػى أف نسػبة تعػرض الػذكور لممواقػ  اإلسػالمية الى الجم
%  :.99فػى المرتبػة األولػػى   85ا  75% وال ئػة العمريػػة مػف 97% واإلنػا  =:بمغػ  

ى % وأف القػػػروف الكػػػريـ فػػػى مقدمػػػة المضػػػاميف التػػػ:.>8بنسػػػبة  95ا  85ثػػػـ ال ئػػػة مػػػف 
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% فال تػاوى ;:الخطػ  والػدروس بنسػبة  %. ثـ8;يحرص المبحو  عمى متابعت ا بنسبة 
 نظرية عممية.    ى %.  ولـ تستخدـ أ7:% ثـ األحادي  الشري ة بنسبة :.9:بأنواع ا 

ى ( دور الػػدراما التػػى يقػػدم ا التمي زيػػوف الم ػػر 7569ودرسػػ  هبػػة محمػػد ع ػػ  خطػػا  )
  حيػػ  فػػى نشػػر ثقافػػة التسػػامل الػػدينى بػػيف المػػواطنيف الم ػػرييف باسػػتخداـ نظريػػة الغػػرس

ى دراسػػت ا بتحميػػؿ مضػػموف عينػػة عمديػػة مػػف األفػػالـ والمسمسػػال  التػػى قامػػ  الباحثػػة فػػ
ال تػػػرة مػػػف أوؿ ينػػػاير ى تػػػـ عرضػػػ ا فػػػى تناولػػػ  العالقػػػة بػػػيف المسػػػمميف والمسػػػيحييف والتػػػ

م ػػػردة مػػػف القػػػاهرة  955ى   وأجػػػر  دراسػػػة مسػػػحية عمػػػ7567مػػػايو  86ى وحتػػػ 7567
ى فػػى الػػدراما يػػأتى مػػ  انخػػر فػػى وقػػؼ مػػف التسػػامل الػػدينوالمنوفيػػة  وبينػػ  النتػػائج أف الم

% وجػاء  الشخ ػيا  اإليجابيػة المتسػامحة >,5:مف حي  التأييػد بنسػبة ى المرتبة االول
% مػػػف المبحػػػوثيف 6,:;%  ووجػػػد  الباحثػػػة أف نسػػػبة 7,=7بنسػػػبة ى المرتبػػػة األولػػػى فػػػ

المسػمميف والمسػيحييف  وتبػيف أنػه تتنػاوؿ العالقػة بػيف ى مشاهدة الػدراما التػى يحر وف عم
ال توجػػػد عالقػػػة ارتبػػػاط طرديػػػة موجبػػػة بػػػيف كثافػػػة التعػػػرض لمػػػدراما المقدمػػػة عػػػف التسػػػامل 

 المبحوثيف.ى لدى والتسامل الدينى الدين

(  فػػػدرس دور بػػػرامج القنػػػوا  ال ضػػػائية الدينيػػػة 7569أمػػػا السػػػيد عبػػػد السػػػالـ الشػػػاذلى )
( سػنوا  . تػـ مسػل عينػػة ; - 9يـ لممرحمػة العمريػة )الم ػرية فػى تعمػـ قػراءة القػروف الكػر 

مػػف القنػػوا  الدينيػػة التػػى تقػػدم ا القنػػوا  ال ضػػائية. وقػػاـ الباحػػ  بسػػح  عينػػة عشػػوائية 
أوليػػاء األمػػور لأط ػػاؿ ى عمػػى ( مبحػػو   وتقسػػـ بأسػػمو  التوزيػػ  المتسػػاو  685قوام ػػا )

عػػدؿ مشػػاهدة المبحػػوثيف األط ػػاؿ الػػذيف يشػػاهدوف القنػػوا  ال ضػػائية الدينيػػة. تبػػيف ارت ػػاع م
% مػن ـ هػذل القنػوا  ب ػ ة دائمػة  98.6عينة الدراسة لمقنوا  ال ضػائية الدينيػة  فيشػاهد 

ى ارت ػاع مشػاهدة المبحػوثيف بػرامج تعمػـ قػراءة القػروف الكػريـ فػ  % أحيانػاً <.;:ويشػاهدها 
مػػػة  ويشػػػاهدها % مػػػن ـ هػػػذل البػػػرامج ب ػػػ ة دائ;.>9القنػػػوا  ال ضػػػائية الدينيػػػة  فيشػػػاهد 

جػػاء  قنػاة )ال ػػتل( فػػى مقدمػػة  .% مػػف المبحػوثيف نػػادراً 8.6% أحيانػًا  ويشػػاهدها 7.<9
القنػػػوا  ال ضػػػائية الدينيػػػة التػػػى ي ضػػػؿ األط ػػػاؿ مشػػػاهدت ا مػػػف وج ػػػة نظػػػر المبحػػػوثيف  
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% قنػػػاة 78.<>% قنػػػاة )أمجػػػاد(  ويشػػػاهد 78.<>% مػػػن ـي ويشػػػاهد :6.;=فيشػػػاهدها 
% قنػػاة ) قػػروف :=.88% قنػػاة )طيػػور الجنػػة(  ويشػػاهد =8.:9حػػيف يشػػاهد ى )اقػػرأ(  فػػ

% قنػاة )نػور الحكمػة(  ويشػاهد :6.;7% قناة )كػراميش(  ويشػاهد9:.86تايـ(  ويشاهد 
 % قناة )المجد لمقروف الكريـ. 77.86% قناة )المجد لأط اؿ(  ويشاهد =8.:7

مواقػ  األط ػاؿ ى ة فػالقػيـ الدينيػة المتضػمن  )7569ودرس  أمؿ السيد عبد الحكـ  قر )
مػػن ج المسػػل بػػأداة ى اإللكترونيػػة. تعػػد هػػذل الدراسػػة مػػف  الدراسػػا  الو ػػ ية   وتعتمػػد عمػػ

ثالثػة مواقػ  هػ ا )ال ػاتل   كيػدز دو  جػو   ى تحميؿ المضموف. وتتمثؿ عينػة الدراسػة فػ
 ىجػاء  القػيـ الدينيػة فػ: أهـ نتائج الدراسػة .7569ال  7566ال ترة مف ى بنيف وبنا ( ف

مواقػػػػػػ  األط ػػػػػػاؿ اإلليكترونيػػػػػػة ى قػػػػػػدم  فػػػػػػى القػػػػػػيـ التػػػػػػى الترتيػػػػػػ  األوؿ مػػػػػػف بػػػػػػيف بػػػػػػاق
%  ثػػػـ القػػػيـ :,7:بنسػػػبة ى الترتيػػػ  الثػػػانى %  تمت ػػػا القػػػيـ االجتماعيػػػة فػػػ ;6,<:بنسػػػبة

وبالنسػػػػبة لترتيػػػػ  القػػػػيـ الدينيػػػػة  فكػػػػاف  .%=,:7الترتيػػػػ  الثالػػػػ  بنسػػػػبة ى الوجدانيػػػػة فػػػػ
القػيـ ى % مػف اجمػال :.>الترتيػ  األوؿ بنسػبة ى ال ػالة فػالعبادا  اجػاء  ى ف:كالتال 

الترتيػػ  الثالػػػ  جػػػاء  ى %   وفػػػ=.:جػػاء ال ػػػـو بنسػػبة ى الترتيػػ  الثػػػانى الدينيػػة   وفػػػ
%  >.76الترتيػ  األوؿ بنسػبة ى العقائػد ا جػاء اإليمػاف بػاهلل فػى وفػ %:.7الزكاة بنسػبة 

ى %   وجػاء اإليمػاف بالرسػؿ فػ69.7ة بنسبى الترتي  الثانى وجاء اإليماف باليـو انخر ف
ى المعػػامال ا جػػاء  قيمػػة االعتػػراؼ بالخطػػأ فػػى وفػػ .%:. 67الترتيػػ  الثالػػ  بنسػػبة 

%   ثػـ >,66المرتبػة الثانيػة بنسػبة ى النػاس فػى %   ثـ اإلحسػاف الػ68,8المقدمة بنسبة 
%  =,65ة المرتبػة الرابعػة بنسػبى %   ثـ ال ػدؽ فػ;,66المرتبة الثالثة بنسبة ى العدؿ ف

قػدم  ى أمػا عػف م ػادر االستشػ اد التػ  .%65المرتبة الخامسة بنسبةى ثـ بر الوالديف ف
مواقػػ  األط ػػاؿ اإلليكترونيػػة محػػؿ الدراسػػة   فجػػاء االستشػػ اد ى مػػف خالل ػػا القػػيـ الدينيػػة فػػ
الترتيػػ  ى %  ثػػـ فعػػؿ الخيػػر فػػ 7,>6الترتيػػ  األوؿ بنسػػبةى باألمثػػاؿ الشػػعبية والحكػػـ فػػ

    %69.7الترتي  الثال  بنسبة ى %   ثـ التجار  الشخ ية والشعر ف:6نسبة بى الثان
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( اتجاهػػػا  طالبػػػا  الجامعػػػا  االسػػػالمية نحػػػو 7569ودرسػػػ  م ػػػا أحمػػػد عبػػػد العظػػػيـ )
استخداـ المواق  االسػالمية عمػى شػبكة االنترنػ  دراسػة ميدانيػة مقارنػة بػيف جامعػة االزهػر 

الدراسػة الحاليػة التعػرؼ عمػى اتجاهػا  الطالبػا   واالماـ محمد بػف سػعود   وقػد اسػت دف 
الدارسػػا  بالجامعػػا  االسػػالمية الم ػػرية والسػػعودية نحػػو اسػػتخدام ـ لممواقػػ  االسػػالمية 
لمتاكيػػد عمػػى االسػػتخداـ المتخ ػػص مػػف قػػبم ف ل ػػذل المواقػػ  وتنتمػػى هػػذل الدراسػػا  الػػى 

مارة االستق ػاء وكانػ  م ردة باسػتخداـ اسػت 955الدراسة الو  ية وطبق  عمى عينة مف 
اهـ النتائج لمدراسة هى وجود فروؽ دالة اح ائية بيف الطالبػا  عينػة الدراسػة فػى ت ػ ل 
االنترن  ل الل الم ػريا    عػدـ وجػود فػروؽ بػيف السػعوديا  والم ػريا  فػى م ػادر 
المعرفػػػة الدينيػػػة المتعمقػػػة بالكتػػػ  الدينيػػػة والمحاضػػػرا  الدينيػػػة بينمػػػا كانػػػ  هنػػػاؾ فروقػػػا 

عنوية بيف المجموعتيف ل الل الم ريا  فيما يخص م ادر المعرفػة المتعمقػة بػالقنوا  م
المواقػػػ  االسػػػالمية  –ال ػػػحؼ االسػػػالمية  –اذاعػػػة القػػػراف الكػػػريـ  –ال ضػػػائية الم ػػػرية 

االحكػاـ  –الحجػا   –وعكس  النتػائج اهػـ القضػايا المسػتقال مػف المواقػ  وكانػ ) ال تػاوى 
 يعة(. الرد عمى الش –ال ق ية 

بعػد فتػرة التحػوؿ ى المجتمػ  الم ػر ى ( انتشار الشائعا  فػ7569) ودرس محمد أبو العال
عينػػة ى دراسػػته عمػى حيػػ  أجػر ى وكي يػة مواج ت ػػا مػف منظػػور اسػالم 7566ى الػديمقراط

اسػػتمارة   97م ػػردة واسػػتبعد من ػػا  =:9مػػف طػػال  خمػػس جامعػػا  م ػػرية بمػػ  قوام ػػا 
وبينػػ  نتػػائج الدراسػػة أف م ػػدر الشػػائعا  األكبػػر مػػف وج ػػة نظػػر الطػػال  كػػاف لوسػػائؿ 

% ثػػـ لوسػػائؿ 5,9:% ثػػـ لوسػػائؿ اإلعػػالـ الخارجيػػة بنسػػبة 6,>>اعػػالـ اإلخػػواف بنسػػبة 
  نتػػػائج الدراسػػػة أيضػػػا كي يػػػة حمايػػػة المجتمػػػ  مػػػف %. بينػػػ=,<9اإلعػػػالـ القوميػػػة بنسػػػة 

% ثػػػـ ت ػػػريل 6=م ػػػدها ى أضػػػرار الشػػػائعا  عػػػف طريػػػؽا متابعػػػة الشػػػائعة ومحاربت ػػػا فػػػ
المسػػتوليف بالمعمومػػا  ال ػػحيحة ثػػـ مواج ػػة الشػػائعا  بشػػائعا  أخػػري  كمػػا تبػػيف أيضػػا 

مػػػف وسػػػائؿ وجػػػود عالقػػػة دالػػػة اح ػػػائيا بػػػيف انتشػػػار الشػػػائعا  والمسػػػتوؿ عػػػف انتشػػػارها 
 اعالمية مختم ة.
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بػػػػػراهيـ السػػػػػعيد)ى البمبوشػػػػػى أمػػػػػا عبدالراضػػػػػ ى اعتمػػػػػاد ممارسػػػػػ 7569( فدرسػػػػػا 7569وا 
لرعػػػػالـ عػػػػف أنشػػػػطة المتسسػػػػا  ى وسػػػػائؿ التوا ػػػػؿ االجتمػػػػاعى العالقػػػػا  العامػػػػة عمػػػػ
م ػػر والسػػعوديةا دراسػػة ميدانيػػة  وتػػـ اسػػتخداـ نظريػػة االعتمػػاد ى اإلسػػالمية الدعويػػة فػػ

عينػػة مػػف المتسسػػا  الدعويػػة ى المػػن ج المقػػارف حيػػ  أجريػػ  الدراسػػة عمػػومػػن ج المسػػل و 
العالقػػػػػا  العامػػػػػة ى م ػػػػػر والسػػػػػعودية بمغػػػػػ  أربػػػػػ  متسسػػػػػا  وعينػػػػػة مػػػػػف ممارسػػػػػى فػػػػػ

% 8,8<م ػردة  وبينػ  نتػائج الدراسػة أف  675بالمتسسا  المختػارة بالػدولتيف بمػ  قوام ػا 
السػػػعودية يسػػػتخدموف وسػػػائؿ ى العالقػػػا  العامػػػة بالمتسسػػػتيف الػػػدعويتيف فػػػى مػػػف ممارسػػػ

م ػػػر  وأسػػػبا  اسػػػتخداـ ى % مػػػف نظػػػرائ ـ فػػػ>,;=مقارنػػػة بنسػػػبة ى التػػػواص االجتمػػػاع
أن ػػا ت ػػؿ لجم ػػور أكبػػر إلي ػػاؿ قضػػاياهـ الدعويػػة لمنػػاس ى وسػػائؿ التوا ػػؿ االجتمػػاع

كاإليمػػاف بػػػاهلل والقضػػػايا األخالقيػػػة والقضػػػايا المتعمقػػة بالرسػػػوؿ  وتبػػػيف وجػػػود عالقػػػة دالػػػة 
ائيا بػػيف نوعيػػة ال ئػػا  المسػػت دفة مػػف الجم ػػور )جم ػػور العامػػة مػػف النػػاس وجم ػػور اح ػ

 الخارد( والمتسسا  الدعوية.ى المسمموف ف

الكاريكػاتور واسػتخدم  ى فػى ( تحميػؿ  ػورة اإلسػالـ السياسػ:756)ى سػامى درس  انج
نػة مػف لعيى حي  قام  بتحميؿ مضػموف سػيميولوجى والميدانى من ج المسل بشقيه التحميم
ى فػػى كاريكػػاتور تناولػػ  بالنقػد جماعػػا  اإلسػػالـ السياسػػ 6559رسػـو الكاريكػػاتور قوام ػػا 

اليػػـو ( وال ػػحؼ ى عينػػة عمديػػة مػػف كػػؿ مػػف ال ػػحؼ الورقيػػة ) األخبػػار والوفػػد والم ػػر 
اإلليكترونيػػػة )جريػػػدة شػػػبا  م ػػػر الجديػػػدة وجريػػػدة الم ػػػريوف( وموقػػػ  ال يسػػػبوؾ خػػػالؿ 

عينػة عشػوائية متاحػة مػف ى كانػ  الدراسػة الميدانيػة عمػ حػيفى   ف7568و 7567ى عام
م ػػػردة. اسػػػتخدم  الباحثػػػة مػػػدخؿ ال ػػػورة النمطيػػػة  955بمػػػ  قوام ػػػا ى الجم ػػػور الم ػػػر 

تناولػػػ  اإلسػػػالـ ى ومػػػدخؿ التحميػػػؿ الثقػػػاف . بينػػػ  نتػػػائج الدراسػػػة أف معظػػػـ الرسػػػـو التػػػ
ينتمػوف الي ػا ى التيػارا  واألفػراد التػتناول  بالنقد الالذع والسػخرية الواضػحة تمػؾ ى السياس

حسػػيف برسػػوما  تشػػج  الػػرئيس محمػػد ى بػػدأ ب ػػا م ػػط ى باسػػتثناء  ػػحي ة األخبػػار التػػ
بنػػاء م ػػر الحديثػػة ولكنػػه لػػـ يسػػتمر وتغيػػر  أمػػا عمػػرو سػػميـ فتنػػاوؿ ى وتحثػػه عمػػى مرسػػ

نيػة بشػكؿ الجرائػد اإلليكترو ى برسوماته الباكية حاؿ م ر  وظ ر  الرسـو الكاريكاتورية ف
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وأسػػمال الجرافيكػػاتور. بينػػ  ى جديػػد ابتدعػػه عػػادؿ جػػرجس دمػػج بػػيف الكاريكػػاتور والجرافيتػػ
الكاريكػػاتور كػػاف سػػمبيا. بينػػ  نتػػائج الدراسػػة الميدانيػػة أف ى الدراسػػة أف اتجػػال معظػػـ رسػػام

اجابػػا  المبحػػو   وذكػػر ى االنتمػػاء لحركػػة سياسػػية معينػػة وعمػػر المبحػػو  ل مػػا أثػػر عمػػ
ال ػػػػػحؼ اإلليكترونيػػػػػة أمكانيػػػػػة التعميػػػػػؽ ى أف أهػػػػػـ مػػػػػا يميػػػػػز الكاريكػػػػػاتور فػػػػػالمبحوثػػػػػوف 

% مػػف المبحػوثيف أف الكاريكػاتور مػػف أهػـ أسػػبا  >8واإلعجػا  والمشػاركة وذكػػر  نسػبة 
حػػيف ذكػػر  ى ألنػػه فػػف سػاخر ينتقػػد الواقػػ   فػى تكػويف  ػػورة سػمبية حػػوؿ اإلسػػالـ السياسػ

 ة سيئة لرسالـ السياس .  % أف الكاريكاتور يعكس  ورة ذهني88,8نسبة 

( معالجػػػػػة القنػػػػػوا  ال ضػػػػػائية االسػػػػػالمية :756ودرسػػػػػ  نسػػػػػمه محمػػػػػد محمػػػػػد ابػػػػػراهيـ )
يناير. تػـ اجػراء دراسػتيف األولػى تحميميػة عمػى برنػامج مػ   :7لالحدا  السياسية بعد ثورة 

 9:5الشػػبا  بقنػػاة الرحمػػة وبرنػػامج مباشػػر مػػف القػػاهرة بقنػػاة أزهػػرى ودراسػػة ميدانيػػة عمػػى 
م ردة مف الشبا  الجػامعى بجامعػة االزهػر لتمثػؿ التعمػيـ الػدينى وجامعػة المن ػورة لتمثػؿ 
التعمػػػيـ الحكػػػومى وجامعػػػة الػػػدلتا لتمثػػػؿ التعمػػػيـ الخػػػاص. تبػػػيف ارت ػػػاع معػػػدال  مشػػػاهدة 

% مػف عينػػة الدراسػػة   موزعػػة 8.<=القنػوا  االسػػالمية   حيػػ  بمػ  نسػػبة مػػف يشػػاهدون ا 
حػيف ى %   فػ>.7;%   ومػف يشػاهدون ا دائمػًا >.;7دائما بنسبة ما بيف مف يشاهدون ا 

% مػػف أفػػراد العينػػة ال يشػػاهدوف القنػػوا  ال ضػػائية االسػػالمية. أشػػار  الدراسػػة >.65ذكػػر 
% مػػف أفػػراد العينػػة يتػػابعوا األحػػدا  والقضػػايا السياسػػية عمػػى القنػػوا  ;.<7الػػى أف نسػػبة 

% مػػػن ـ ال 76.6بعون ػػػا أحيانػػػا  ونسػػػبة % مػػػن ـ يتا8.<9ال ضػػػائية اإلسػػػالمية   ونسػػػبة 
% مػػػف أفػػػراد العينػػػة تػػػأثر  اتجاهػػػات ـ نحػػػو =.76يتابعون ػػػا. أوضػػػح  الدراسػػػة أف نسػػػبة 

شػػػاهدت ا عمػػػػى القنػػػوا  ال ضػػػػائية اإلسػػػالمية  ونسػػػػبة ى األحػػػدا  والقضػػػػايا السياسػػػية التػػػػ
نسػػػبة % مػػػن ـ تػػػأثر  اتجاهػػػات ـ نحػػػو األحػػػدا  والقضػػػايا السياسػػػية الػػػى حػػػد مػػػا  و <.8:
% من ـ لـ تتأثر اتجاهات ـ نحو األحػدا  والقضػايا السياسػية. أوضػح  الدراسػة أف 79.8

مقدمػػػػػة أسػػػػػبا  حػػػػػرص ى ألن ػػػػػا تقػػػػػدـ المعمومػػػػػا  والمعػػػػػارؼ بشػػػػػكؿ مبسػػػػػط   كانػػػػػ  فػػػػػ
الترتيػ  األوؿ بنسػبة ى المشاهديف عمى متابعة القنوا  ال ضائية اإلسالمية   حي  جػاء فػ

ى الترتيػ  الثػانى فى م داقية وسائؿ اإلعالـ األخرى ف%   وجاء سب  عدـ ثقتى :.6:
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ى تستضػػػػي  ا البػػػػرامج فػػػػى %   وجػػػػاء سػػػػب  لمكانػػػػة وتميػػػػز الشخ ػػػػيا  التػػػػ=.98بنسػػػػبة
% لموضػػػوعية المعالجػػػة لمقضػػػايا المطروحػػػة السػػػب  الرابػػػ  =.98الترتيػػػ  الثالػػػ  بنسػػػبة 

ة هػذل القنػوا  % وهذا يشير الػى رتيػة عينػة الدراسػة أف حر ػ ـ عمػى متابعػ:.97بنسبة 
ضػػيوؼ البػػرامج ى ل ػػذل القنػػوا  والمتمثػػؿ فػػى يرجػػ  ب ػػ ة عامػػة الػػى المضػػموف البرامجػػ

تقػػػدم ا   ويشػػػير أيضػػػًا الػػػى رتيػػػة ى والموضػػػوعا  المطروحػػػة والمعمومػػػا  والمعػػػارؼ التػػػ
حيػ  جػاء  أسػبا  ا ى والبرامجػى المبحوثيف الى ضعؼ هذل القنػوا  عمػى المسػتوى ال نػ

البػػػرامج وثقػػػافت ـ   والعػػػرض الشػػػيؽ لمبػػػرامج   وتوقيػػػ  ى جيػػػد لمقػػػدمالى المسػػػتوى الحػػػوار 
مػػػػتخرة أسػػػػبا  حػػػػرص عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى متابعػػػػة القنػػػػوا  ى اذاعػػػػة البػػػػرامج مناسػػػػبة فػػػػ

عػػرض ى % مػػف االسػػتماال  المسػػتخدمة فػػ87.9أف نسػػبة ى اإلسػػالمية. تشػػير الدراسػػة الػػ
وعقميػة معػا لتحتػؿ المرتبػة االولػى  عاط يػة ى القضايا برنامج مباشر مف القاهرة بقناة أزهػر 

% من ػا  ;.76% من ا اسػتماال  عاط يػة لتػأتى فػى المرتبػة الثانيػة   ونسػبة86.9ونسبة 
% من ػػا ميػػر واضػػحة. بينمػػا تمثمػػ  >.69اسػػتماال  عقميػػة لتحتػػؿ المرتبػػة الثالثػػة  ونسػػبة 

بقنػاة عػرض القضػايا ببرنػامج مػ  الشػبا  ى % مػف االسػتماال  المسػتخدمة فػ>.95نسبة 
% من ػا ميػر واضػل االسػتماال  المسػتخدمة    <.75الرحمة عاط ية وعقميػة معػا  ونسػبة

 .% من ا استماال  عاط ية9.>6% من ا عقمية ونسبة <.75ونسبة 

( فدرس  السياسا  اإلعالمية لمقنوا  ال ضػائية الدينيػة وعالقت ػا :756عاطؼ)ى أما يمن
م ر. استخدم  الباحثة أطرا نظرية مختم ة كمػا اسػتخدم  ى بمعالجة القضايا الوطنية ف

تحميؿ الخطا  لعينة مف قنػوا  اسػالمية سػنية معتدلػة ووسػطية ومتشػددة وقنػوا  مسػيحية 
عينػػة مػػف قػػادة ى وأجػػر  اسػتبيانا عمػػ 7568وخػػر يونيػػو ى ال تػػرة مػػف أبريػؿ وحتػػى أيضػا فػػ

لمسػيحييف  وبينػ  نتػائج الدراسػة اى مف قػادة الػرأ <6م ردة و <8اإلسالمييف قوام ا ى الرأ
أف المتسسػػػا  الدينيػػػة الرسػػػمية اإلسػػػالمية والمسػػػيحية تتجػػػه لالسػػػتعانة برجػػػاؿ الػػػديف مػػػف 

أهميػػػة بعػػػض ى مػػػف الػػػدينيف فػػػى السػػػواء  وأنػػػه ال يوجػػػد فػػػرؽ بػػػيف قػػػادة الػػػرأى الشػػػبا  عمػػػ
اإلسػػػالمية القضػػػايا الدينيػػػة بالنسػػػبة لمقنػػػوا  ال ضػػػائية  وتبػػػيف اهتمػػػاـ ال ضػػػائيا  الدينيػػػة 
بػػيف قػػادة ى والمسػػيحية بقضػػيةالوحدة الوطنيػػة كوضػػوع أسػػاس لممناقشػػة  وو جػػد ات ػػاؽ نسػػب
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ضػػرورة ارتبػاط أجنػدة القنػػوا  بقضػايا المواطنػة والعالقػػة بػيف أ ػحا  األديػػاف ى عمػى الػرأ
المختم ػػة  وتبػػيف أيضػػا ممػػوض سياسػػا  ال ضػػائيا  الدينيػػة بشػػكؿ عػػاـ حيػػ  ات ػػؽ أفػػراد 

 معرفت ـ بسياسا  ال ضائيا  الدينية بشكؿ كاؼ. عدـى العينة عم

م ػػر تجػػال قضػػايا ى ( خطػػا   ػػحافة التيػػارا  الدينيػػة فػػ:756ودرسػػ  باكينػػاـ مػػرا  )
الديمقراطيػػػة وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف حيػػػ  حممػػػ  مضػػػموف  ػػػحؼ متعػػػددة تمثػػػؿ تيػػػارا  دينيػػػة 

بتمبر مػػػف سػػػى والحريػػػة والعدالػػػة والنػػػور الجديػػػد والرحمػػػة ووطنػػػى متعػػػددة وشػػػمم  عقيػػػدت
واسػتخدم  مػن ج المسػل والمػن ج المقػارف وأسػالي  التحميػؿ  7568سبتمبر ى وحت 7566
ال اعمػػػة ى أدوا  مسػػػار البرهنػػػة والقػػػو ى باالعتمػػػاد عمػػػى لمخطػػػا  ال ػػػح ى والكي ػػػى الكمػػػ

اف هنػػػػاؾ ى واألطػػػػر المرجعيػػػػة مسػػػػتخدمة مػػػػدخؿ التحميػػػػؿ الثقػػػػاف   وتو ػػػػم  الباحثػػػػة الػػػػ
الديمقراطيػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف المدنيػػة والسياسػػية واالجتماعيػػة االهتمػػاـ بقضػػايا ى اختالفػػا فػػ

ال ػػػحؼ عينػػػة الدراسػػػة. تبػػػيف أيضػػػا أف ال ػػػحؼ المعبػػػرة عػػػف التيػػػار ى واالقت ػػػادية فػػػ
المالكػة ل ػا طبقػا لم  وم ػا عػف ى اختم   فيمػا بين ػا فيمػا يتعمػؽ بطبيعػة نظػرة القػو ى السم 

ى ف االن تػػاع والجمػػود  أمػػا اهػػـ القػػو المجتمػػ  وتراوحػػ  بػػيى ال ػػحافة وطبيعت ػػا ودورهػػا فػػ
وجماعػػػة اإلخػػػواف المسػػػمموف ى السياسػػػية المعارضػػػة لمتيػػػار اإلسػػػالمى ال اعمػػة فكانػػػ  القػػػو 

ى والتيػػارا  اإلسػػػالمية والسػػػمطة السياسػػػية الم ػػػرية والػػرئيس مبػػػارؾ والػػػرئيس محمػػػد مرسػػػ
 والشع  الم ري. 

(  فػػػدرس عالقػػػة العوامػػػؿ الدالليػػػة والمعرفيػػػة :756أمػػػا محمػػػد رشػػػاد عػػػوض اهلل أحمػػػد)  
بةليػا  تمقػػى القػراء لخطػػا  الدولػة الدينيػػة والدولػة المدنيػػة ب ػحؼ األحػػزا  الدينيػة  حيػػ  

جرائد الحرية والعدالة والم ريوف والنػور الجديػد ى الباح  دراسة تحميؿ مضموف عمى أجر 
طالبػػا مػػف كميػػة اإلعػػالـ جامعػػة م ػػر لمعمػػـو  5=6ى تجريبيػػة عمػػدراسػػة ى وال ػػتل  وأجػػر 

والتكنولوجيا  وتبيف ثبو  ال رض القائؿ بوجود فروؽ دالة اح ائيا بيف درجة ف ػـ وت سػير 
الخم يػػة المعرفيػػة ى محػػؿ التطبيػػؽ وفقػػا لمسػػتو ى مػػادة الػػرأى المبحػػو  لممتغيػػرا  الدالليػػة فػػ

حقػؿ الدولػة الدينيػة ى ة بيف  حؼ الدراسة سواء فػواختالؼ تناوؿ الحقوؿ الداللية المختم 
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ى أو حقؿ الدولة المدنية  وتـ رفض ال رض القائؿ بأنػه توجػد فػروؽ دالػة بػيف المبحػوثيف فػ
) كثافػػػػػة  ل ػػػػػالل المجموعػػػػة التجريبيػػػػػة وفقػػػػػا لمتغيػػػػػرا  البنػػػػػاءى ف ػػػػـ وت سػػػػػير مػػػػػادة الػػػػػرأ

ص ( والمعالجػػة ) عػػرض الػػنى المعمومػػا ( والمغػػة ) انخ ػػاض نسػػبة ال ػػ ا  واألفعػػاؿ فػػ
 النص مف وج ة نظر واحدة (. 

( دور التم زيػػوف و المواقػػ  االجتماعيػػة فػػى :756ري ػػاـ سػػامى حسػػيف يوسػػؼ ) ودرسػػ 
العػػػػاـ نحػػػػو الجماعػػػػا  اإلسػػػػالمية  اسػػػػتخدم  الباحثػػػػة نظريػػػػة ى تشػػػػكيؿ اتجاهػػػػا  الػػػػرأ

العاشػرة ى عة الػاألطروقام  بعمؿ تحميؿ مضموف لجمي  ال تػرا  اإلخباريػة مػف فتػرة السػاب
أكتػػػػوبر  86ى أمسػػػػطس وحتػػػ 86والجزيػػػػرة مباشػػػر م ػػػرمف  6الحيػػػاة ى قنػػػػاتى مسػػػاء فػػػ
ى ال يسػػبوؾ فػػى م ػػردة مػػف مسػػتخدم 955عينػػة مػػف ى   وأجػػر  دراسػػة ميدانيػػة عمػػ7568

تنػػػػاوؿ قضػػػػايا ى فػػػػى المرتبػػػػة األولػػػػى فػػػػى يػػػػأتى م ػػػػر  وبينػػػػ  النتػػػػائج أف الشػػػػكؿ الخبػػػػر 
% ;,97%   وتبػيف اف 9,:7بنسػبة ى % ثـ البػ  الحػ6,9:الجماعا  اإلسالمية بنسبة 

مػػف المبحػػوثيف يشػػاهدوف البػػرامج اإلخباريػػة  وثبػػ  وجػػود عالقػػة دالػػة اح ػػائيا بػػيف كثافػػة 
 مشاهدة القناتيف وتأثيرا  األطر فيما يتعمؽ بقضايا جماعة اإلخواف المسمميف. 

 ػػػػ حا  ( فدرسػػػػ  تعػػػػرض المػػػػراهقيف لم:756أمػػػػا الشػػػػيماء محمػػػػد أحمػػػػد حسػػػػف طػػػػه )
مػف ”تحميػؿ  ػ حة  وعالقته ب كساب ـ المعموما  الدينيػة. تػـ” ال يس بوؾ”اإلسالمية عمى 

   و ػ حة”الم ػػحؼ الجػػام ”  و ػ حة ”7كػاف وخػػر كالمػه ال الػػه اال اهلل دخػؿ الجنػػة 
”Islam Question and Answer  موقػػ  اإلسػػالـ سػػتاؿ وجػػوا”  فػػى ال تػػرة مػػف

ميالديػػا  والتػػى توافػػؽ هجريػػا مػػف أوؿ شػػ ر رجػػ  الػػػى  :756/;/>6الػػى :75/9/756
م ػػردة مػػف  955عينػػة قوام ػػا ى وأجريػػ  دراسػػة ميدانيػػة عمػػ .;698وخػػر شػػ ر شػػعباف 

أدوا  .أكتػػػوبر ;( جامعػػػة 755( جامعػػػة عػػػيف شػػػمس  )755” )انػػػا  -ذكػػػور ”الطػػػال  
تو ػم  اليػه أهػـ مػا :اسػتمارة تحميػؿ المضػموف  نتػائج الدراسػة استمارة اسػتبياف ا :الدراسة

أف المغة العربية جاء  فى مقدمة المغا  التى يتـ اسػتخدام ا فػى نشػر  :الدراسة مف نتائج
%(  تمي ػػػا المغػػػة العربيػػػػة 8.9<المعمومػػػا  عبػػػر  ػػػ حا  عينػػػة الدراسػػػػة بنسػػػبة بمغػػػ  )
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أف المنشػػور بػػدوف  ػػورة ت ػػدر األشػػكاؿ التػػى  .(%7,:واإلنجميزيػػة معػػًا بنسػػبة بمغػػ  )
%(  يمي ػػا 9.=8مػػا  الدينيػػة فػػى ال ػػ حا  عينػػة الدراسػػة بنسػػبة بمغػػ  )تنشػػر ب ػػا المعمو 

%(  يمي ػػػا مقطػػػ  ال يػػػديو نقػػػاًل عػػػف االنترنػػػ  بنسػػػبة 7.>8المنشػػػور ب ػػػورة بنسػػػبة بمغػػػ )
(6:.;%). 

الكاريكػػػاتور ى فػػػى (  ػػػورة العػػػالـ اإلسػػػالم:756ودرس محمػػػد حسػػػاـ الػػػديف اسػػػماعيؿ )
واسػػػػتخدـ  :756ى الػػػػ 7566مػػػػف ى والثقػػػػافى التحميػػػػؿ السػػػػيميولوجى الروسػػػػ ا دراسػػػػة فػػػػ

حيػػػ  حمػػػؿ مضػػػموف رسػػػـو الكاريكػػػاتور ألشػػػ ر ى الباحػػػ  دراسػػػة الحالػػػة والمػػػن ج المسػػػح
 :756ى وحتػ 7566الكػيف مػف ى تايونينوسػيرجى رساميف بال حؼ الروسية وهمػا سػيرج

 657رسػػـو ثالثػػة رسػػامف وخػػريف وبمػػ  مجمػػوع الرسػػـو ى ب ػػحي ة كومرسػػان  اضػػافة الػػ
عػػػػف العػػػػػالـ ى الكاريكػػػػاتور الروسػػػػى ائج الدراسػػػػة أف هنػػػػاؾ بعػػػػض األفكػػػػػار فػػػػوبينػػػػ  نتػػػػ
لػػػدين ـ  وأحيانػػػا تظ ػػػر المػػػرأة ى كتخمػػػؼ المسػػػمميف وأف اإلرهػػػا  مكػػػوف أساسػػػى اإلسػػػالم

خطػػر المسػػمميف ى العػػالـ  وتركػز  فكػػرة االسػػتعارا  عمػى المسػممة كمعػػوؽ لحريػػة المػرأة فػػ
 باإلسالـ.ى يتغطى الذى اإلسالم الحضارة الغربية وكي ية مواج ة الخطرى عم

الػػدراما ى ( فدرسػػ   تجسػػيد الشخ ػيا  الدينيػػة فػػ:756أمػا نػػوراف السػػيد محمػد من ػػور) 
اإليرانية وعالقتػه ب ػورت ـ الذهنيػة لػد  ـ. طبقػ  الدراسػة التحميميػة عمػى عينػة مػف الػدراما 

جسػػػػد  الشخ ػػػػيا  الدينيػػػػة  كمػػػػا طبقػػػػ  الدراسػػػػة الميدانيػػػػة عمػػػػى عينػػػػة ى اإليرانيػػػػة التػػػػ
م ػػردة )ذكػػور/ انػػا (. ولقػػد  955عشػػوائية طبقيػػة مػػف المػػراهقيف بمحافظػػة القػػاهرة قوام ػػا 

أو رسػػوؿ( فػى مقدمػػة ى جػػاء  طبيعػة الشخ ػػية )نبػ أنػه: بينػ  نتػائج الدراسػػة التحميميػة
% مػػف األفػػالـ والمسمسػػال  عينػػة ;7.:9طبيعػػة الشخ ػػية الدينيػػة الرئيسػػية بنسػػبة بمغػػ  

%  ثػـ ) ػحاب ( بنسػبة 77.66الدراسة  تمت ا )ابف نب ( فى المرتبػة الثانيػة بنسػبة بمغػ  
جسػػػػد  الشخ ػػػػية  .%67.76%  وأخيػػػػرًا جػػػػاء )أـ نبػػػػ ( بنسػػػػبة بمغػػػػ  75.97بمغػػػػ  

شػكؿ ى %  ثـ ف;<شكؿ )شخص كامؿ طبيع ( بنسبة مرت عة بمغ  ى الدينية الرئيسية ف
مقدمػة نوعيػة ى جاء  الدراما )الدينيػة( فػ.%9الوجه( بنسبة بمغ  ى مخ ى خص طبيع)ش
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ي ضػػػم ا المبحػػػوثيف بػػػالقنوا  ال ضػػػائية مػػػف ى األفػػػالـ والمسمسػػػال  اإليرانيػػػة المدبمجػػػة التػػػ
%  بينمػػػػػا جػػػػػاء  التاريخيػػػػػة بنسػػػػػبة بمغػػػػػ  ;.=:وج ػػػػػة نظػػػػػر المبحػػػػػوثيف بنسػػػػػبة بمغػػػػػ  

وف تجسػػػيد وظ ػػػور الشخ ػػػيا  الدينيػػػة .% مػػػف المبحػػػوثيف يرفضػػػ8=اف  %  79.6
المقابػؿ نجػد ى % من ـ محايدوف  وف<.<الدراما اإليرانية  بينما ى ال حابة( ف –)األنبياء 

% مػف المبحػوثيف 7.7>% من ـ يوافقوف عمى تجسيد وظ ور الشخ يا  الدينية اف >.;
يا  قريبػة مػف شخ ػى الػدراما اإليرانيػة هػى ال يعتقدوف بأف الشخ يا  الدينية المقدمػة فػ

% مػػػن ـ 8.:المقابػػػؿ نجػػػد ى % مػػػن ـ محايػػػدوف  وفػػػ:.77الشخ ػػػيا  الحقيقيػػػة  بينمػػػا 
شخ ػػيا  قريبػػة مػػف ى الػػدراما اإليرانيػػة هػػى يعتقػػدوف بػػأف الشخ ػػيا  الدينيػػة المقدمػػة فػػ

 .الشخ يا  الحقيقية

ى عمػ الدينيػةى ( فدرس  تأثير تناوؿ وسائؿ اإلعالـ الجديدة لم تػاو ;756أما دعاء مجاهد)
عشوائية طبقيػة قوام ػا ى نحوها حي  أجر  دراسة ميدانية عمى اتجاها  الجم ور الم ر 

بثقػػة ى وتبػػيف أف هنػػاؾ قنػػوا  فضػػائية دينيػػة تحظػػى م ػػردة مػػف سػػكاف القػػاهرة الكبػػر  959
السياسػػػػػية المثيػػػػػرة لمجػػػػػدؿ مػػػػػف وج ػػػػػة نظػػػػػر ى % وجػػػػػاء  ال تػػػػػاو =,=8الجم ػػػػػور بنسػػػػػبة 
% أف ال ضػػػائيا  5>%. رأ  نسػػػبة 86,7ينيػػػة بنسػػػبة % تمي ػػػا الد5:المبحػػػوثيف بنسػػػبة 
 ظ ور دعاة جدد يمكف لمجم ور المجوء الي ـ لم توي.ى الدينية تسبب  ف

ى والػػػػػػدينى ( كي يػػػػػػة توظيػػػػػؼ الخطػػػػػابيف السياسػػػػػ;756ودرسػػػػػ  ن ػػػػػاؿ عمػػػػػر ال ػػػػػاروؽ) 
التػػػرويج لمقػػػوى وااليدلوجيػػػة الشػػػيعية ودراسػػػة ى بال ضػػػائيا  الشػػػيعية السػػػالي  الدعايػػػة فػػػ

نحو هذل القنػوا  وكي يػة تعاممػه مػ  خطاب ػا باالضػافة ى السنى اتجاها  الجم ور الم ر 
االعػػالـ والشػػئوف الدينيػػة والسياسػػية لتمػػؾ ى الػػى التعػػرؼ عمػػى رتيػػة النخبػػة المتخ  ػػة فػػ

ى والػػػػدينى القنػػػوا  وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ ثػػػال  دراسػػػا  ا دراسػػػة تحميميػػػة لمخطػػػابيف السياسػػػ
ى عػالـ والمنػار ودراسػػة ميدانيػة عمػى عينػػة مػف الجم ػور الم ػػر بقنػوا  كػربالء واالنػػوار وال

م ػػردة  =6م ػػردة ودراسػػة عمػػى عينػػة مػػف النخبػػة المتخ  ػػة قوام ػػا  655قوام ػػا ى السػػن
ى الخطػا  الشػيعى   ودرس  أسالي  الدعاية فى واستخدم  الدراسة نظرية التنافر المعرف
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اور رئيسػة شػمم  تحميػؿ الخطػابيف القنوا  ال ضائية واشػتمم  الدراسػة عمػى أربعػة محػى ف
ب ػا  وتقيػيـ ى السػنى بال ضائيا  الشيعية ودراسة عالقة الجم ور الم ػر ى والسياسى الدين

قنػػوا  ى المقػػدـ فػػى النخبػػة الم ػػرية المتخ  ػػة ل ػػا   وتناولػػ  تحميػػؿ الخطػػا  الػػدعائ
ويه تمػػػؾ كػػػربالء واألنػػػوار والمنػػػار والعػػػالـ لمػػػدة شػػػ ر  وكػػػاف مػػػف أهػػػـ نتػػػائج الدراسػػػة تشػػػ

 ػػػمى اهلل ى ال ضػػػائيا  ل ػػػورة اإلسػػػالـ مػػػف خػػػالؿ دعايت ػػػا ال جوميػػػة ضػػػد  ػػػحابة النبػػػ
حمػؿ رايػة هػذا الػديف  حيػ  أمعػف الخطػا  ى عميه وسػمـ وهػـ خيػرة هػذل األمػة والجيػؿ الػذ

سػػػػػ  ال ػػػػػحابة رضػػػػواف اهلل عمػػػػػي ـ وتك يػػػػػرهـ وتقػػػػػديم ـ ى بتمػػػػػؾ ال ضػػػػػائيا  فػػػػى الشػػػػيع
عة والمتػػػةمرة  واسػػػتخدـ الخطػػػا  أبشػػػ  ألػػػواف السػػػ  كمجموعػػػة مػػػف الشخ ػػػيا  المت ػػػار 

ال ضػػائيا  الشػػيعية ى والقػػذؼ بحق ػػـ رضػػى اهلل عػػن ـ وأرضػػاهـ  كمػػا أثبتػػ  الدراسػػة تبنػػ
وتقػػػديـ ” بأعػػػداء وؿ البيػػػ ” لخطػػػا  الكراهيػػػة ضػػػد السػػػنة مػػػف خػػػالؿ تك يػػػرهـ وتسػػػميت ـ

نة والجماعػػة  كمػػا مػػف خػػالؿ ثنائيػػة األنػػا وانخػػر لمحػػط مػػف شػػأف أهػػؿ السػػى المػػذه  السػػن
المنطقػػػة ى السػػػنة كمجموعػػػا  ارهابيػػػة تثيػػػر ال وضػػػى والعنػػػؼ فػػػى قػػػدـ الخطػػػا  السياسػػػ

دائمػػًا وفقػػًا لخطػػا  تمػػؾ القنػػوا   حيػػ  ” المظمػػوميف“العربيػػة وتمػػارس الظمػػـ بحػػؽ الشػػيعة 
قائمػػػة أطروحػػػا  معالجػػة الخطػػػا  لغالبيػػػة ” الحػػر  ضػػػد اإلرهػػػا  السػػن ” ت ػػدر طػػػرع 

الدراسػػػة اعػػػالء ى محػػػؿ الدراسػػػة   وكػػػاف مػػػف أهػػػـ النتػػػائج ال ػػػادمة فػػػ القضػػػايا السياسػػػية
 ػمى اهلل عميػه وسػمـ وهػو ى النبػى عشػر عمػى النبػى الخطا  مػف شػأف أئمػة الشػيعة اإلثنػ

ى  ػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ فػػى مػػا يعػػد مخال ػػة  ػػريحة لمعقيػػدة اإلسػػالمية  فقػػد تػػـ تقػػديـ النبػػ
عمػػػى نقػػػيض أئمػػػة الشػػػيعة الػػػذيف ى سػػػالمالشػػػأف اإلى أممػػػ  البػػػرامج كقػػػوة ميػػػر فاعمػػػة فػػػ
  وقػػد جػػاء  هػػذل الدراسػػة لتنسػػؼ ى الشػػأف اإلسػػالمى ت ػػدروا القػػوى ال اعمػػة اإليجابيػػة فػػ

ى مزاعـ الشيعة بشػأف فاعميػة فضػائيات ـ التبشػيرية وقوت ػا  وتػرويج ـ لػدور هػذل القنػوا  فػ
الجم ػػػػور تشػػػػيي  أهػػػػؿ السػػػػنة والجماعػػػػةي حيػػػػ  أثبتػػػػ  الدراسػػػػة انخ ػػػػاض نسػػػػبة مشػػػػاهدة 

ى ل ذل القنوا  وضعؼ تأثيرها عميه  حي  انخ ضػ  نسػبة التنػافر المعرفػى السنى الم ر 
يتعػػػرض لػػػه الجم ػػػور نتيجػػػة مشػػػاهدة هػػػذل القنػػػوا    وكػػػاف دافػػػ  ى الػػػذى والتذبػػػذ  ال كػػػر 

ال ضػػوؿ هػػو أهػػـ دوافػػ  مشػػاهدة الجم ػػور ل ػػا  كمػػا أرجػػ  الػػبعض مشػػاهدته لم ضػػائيا  
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عاشػوراء وميرهػا ى السػخرية مػف الشػيعة وهػـ يمارسػوف طقػوس المطػـ فػى الشيعية لرمبته ف
 مف المناسبا  الشيعية. 

(  ػػورة المتسسػػػا  والتيػػارا  اإلسػػالمية كمػػػا ;756ودرسػػ  هنيػػة محمػػود عبػػػد السػػالـ )
تعكسػػػػ ا ال ػػػػحافة الم ػػػػرية دراسػػػػة تطبيقيػػػػة وتتمثػػػػؿ أهميػػػػة الدراسػػػػة فػػػػى ر ػػػػد معالجػػػػة 

  والتيػػػػارا  اإلسػػػػالمية مػػػػف خػػػػالؿ تحميػػػػؿ المػػػػادة ال ػػػػحافة الم ػػػػرية ل ػػػػورة المتسسػػػػا
ال ػػح ية المتعمقػػة بشػػئوف هػػذل المتسسػػا  وتنتمػػى هػػذل الدراسػػة الػػى الدراسػػا  الو ػػ ية. 
وتسػػػعى الدراسػػػة الػػػى القػػػاء الضػػػوء عمػػػى سػػػما   ػػػورة المتسسػػػا  والتيػػػارا  اإلسػػػالمية 

م ػػور العػػاـ م ػػردة مػػف الج 955بم ػػر فػػى ال ػػحافة الم ػػرية وتتمثػػؿ عينػػة الدراسػػة فػػى 
مػػػادة  ػػػح ية باسػػػتخداـ تحميػػػؿ المضػػػموف و ػػػحي ة االسػػػتبياف مػػػف خػػػالؿ  =>5;ونحػػػو 

االعتمػػػاد عمػػػى وسػػػائؿ اإلعػػػالـ وأهػػػـ نتػػػائج الدراسػػػة أف درجػػػة اهتمػػػاـ المبحػػػوثيف بمتابعػػػة 
شػػئوف المتسسػػا  والتيػػارا  اإلسػػالمية. وجػػاء  متسسػػة األزهػػر فػػى المرتبػػة األولػػى  ثػػـ 

األوقػػػاؼ  ثػػػـ التيػػار السػػػم ى واختم ػػػ   ػػػورة األزهػػر فػػػى كػػػؿ مػػػف جماعػػة اإلخػػػواف ووزارة 
وجػػػػػاء اهتمػػػػػاـ ال ػػػػػحؼ بػػػػػاألزهر بنسػػػػػبة  >.<6% والجم ػػػػػور >.>=ال ػػػػػحؼ ايجابيػػػػػة 

 %.:.:=% بينما جاء اهتماـ المبحوثيف باألزهر >.75

( فدرسػػ  عالقػػة المسػػمميف بالمسػػيحييف فػػى الػػدراما  ;756أمػػا نػػورا حمػػدى أحمػػد عمػػر )
ا عمػػػى ادراؾ الجم ػػػور لمواقػػػ  االجتمػػػاعى بين مػػػا. ماجسػػػتير جامعػػػة االزهػػػر الدينيػػػة وأثرهػػػ

وت دؼ الدراسػة الػى التعػرؼ عمػى سػما  ومالمػل العالقػة بػيف المسػيحييف والمسػمميف كمػا 
األفػػػالـ لمعرفػػػة جوانػػػ  هػػػذل   تقػػػدم ا األفػػػالـ السػػػينمائية عػػػف طريػػػؽ تحميػػػؿ محتػػػوى هػػػذل

م ػػردة مػػن ج المسػػل  955وتبمػػ  عينػػة الدراسػػة   ػػا.العالقػػة والعنا ػػر اإليجابيػػة والسػػمبية ب
تتنػػػاوؿ عالقػػػة المسػػػمـ بالمسػػػيحى وبمػػػ  ى التػػػ  والدراسػػػة التحميميػػػة عمػػػى األفػػػالـ السػػػينمائية

ونظريػػة الغػػرس الثقػػافى. وكػػاف مػػف أهػػـ نتػػائج  7569وحتػػى  95<6فػػيمـ منػػذ  =8عػػددها 
لمسػػمـ بالمسػػيحى فػػى فتػػرة عالقػػة ا الدراسػػة أف هنػػاؾ مػػزارة فػػى انتػػاد األفػػالـ المنتجػػة عػػف

  حػػرص األفػػالـ عمػػى تقػػديـ عالقػػة المسػػمـ بالمسػػيحى 7565الػػى  7555التسػػعينيا  مػػف 
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%   جػػػػػػاء ادرؾ الجم ػػػػػػور الم ػػػػػػرى لمواقػػػػػػ  :.;:اإليجابيػػػػػػة وبمغػػػػػػ  نسػػػػػػبة اإليجابيػػػػػػة 
االجتماعى لعالقة المسمـ بالمسيحى فى مجممه ايجابيًا حيػ  جػاء  اسػتجابا  المبحػوثيف 

 ة بالموافقة عمى العبارا  اإليجابية المتعمقة بالواق  االجتماعى.عينة الدراس

( استخداما  الشبا  الم رى لشرائط الخطػ  الدينيػة ;756ودرس  شيريف أحمد السيد )
و اإلشػػػباعا  التػػػى تحقق ػػػا  وتتحػػػدد موضػػػوع البحػػػ  فػػػى التعػػػرؼ عمػػػى الخطػػػا  الػػػدينى 

خداـ الجم ػػػور ل ػػػذل الشػػػػرائط الػػػذى يطػػػرع بواسػػػطة شػػػػرائط الكاسػػػي   ومعرفػػػة مػػػدى اسػػػػت
ودوافع ـ )الن عية و الطقوسية ( إلسػتخداـ هػذل الشػرائط   و اإلشػباعا  المتحققػة مػف هػذا 
اإلستخداـ و ذلؾ مف خالؿ استخداـ نظرية اإلستخداما  و اإلشباعا . وفى هػذا اإلطػار 

مػػػدى يػػتـ تحميػػؿ الخطػػػا  الػػدينى مػػف خػػػالؿ تحديػػد معالجتػػه لمقضػػػايا المطروحػػة وتحديػػد 
اإلخػػتالؼ أو االت ػػاؽ بػػيف الػػدعاة بعضػػ ـ وبعػػض مػػف حيػػ  اشػػتراك ـ فػػى بعػػض القضػػايا 
ومعالجت ػػا  ور ػػد مػػدى التجديػػد فػػى ال كػػر اإلسػػالمى مػػف خػػالؿ الخطػػا  الػػدينى الػػذى 

وتػػـ المسػػل عمػػى ” المسػػل”يطػػرع بواسػػطة شػػرائط الكاسػػي .وتنتمى هػػذل الدراسػػة الػػى مػػن ج 
مف الخط  الدينية و عمى عينػة مػف شػبا  الجامعػا  عينة مف شرائط الكاسي  التى تتض

الم ػرية . سػػوؼ يػتـ اسػػتخداـ األدوا  انتيػة فػػى عمميػة جمػػ  البيانػا  والمعمومػػا  وهػػى 
شػػرائط الكاسػػي  التػػى تتضػػمف   تحميػػؿ المضػػموف وتحميػػؿ الخطػػا . مجتمػػ  الدراسػػة ا ا

الخطػػ  الدينيػػة  الخطػػا  الػػدينى ا تمثػػؿ مجتمػػ  الدراسػػة فػػى شػػرائط الكاسػػي  المتضػػمنة
ال ػػادرة بم ػػر عمػػى اخػػتالؼ اتجاهات ػػا الدينيػػة وال كريػػة و الحا ػػمة عمػػى ت ػػريل مػػف 

حتػى عػاـ  7559مجم  البحو  اإلسػالمية التػاب  لأزهػر الشػريؼ. خػالؿ ال تػرة مػف عػاـ 
( شػػػريط كاسػػػي  متػػػاع مػػػف خػػػالؿ منافػػػذ 679. و قػػػد اسػػػتطاع  الباحثػػػة ر ػػػد )>755

ائط الكاسي  الدينيػة و تػـ سػح  عينػة البحػ  من ػا   جم ػور التوزي  الخا ة ب  دار شر 
الشبا  ا يتمثؿ جم ور الشبا  مػف الشػبا  الجػامعى بالجامعػا  التاليػة ا ) جامعػة عػيف 

بالنسػػبة  – 6  عينػػة الدراسػػة جامعػػة حمػػواف –جامعػػة األزهػػر  –جامعػػة القػػاهرة  –شػػمس 
را لشػرائط الكاسػي  فػى كػؿ عػاـ لعينة شرائط الكاسي  ا تـ تحديد أكثر خمسػة دعػاة ا ػدا

( 679مف أعواـ ال ترة الزمنية لمبح . وقد تو ػم  الباحثػة مػف خػالؿ منافػذ التوزيػ  الػى )
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( شػػػػريط 679%( مػػػػف) 7:شػػػػريط كاسػػػػي  عمػػػػى مػػػػدار األربعػػػػة اعواـاوأخػػػػذ  الباحثػػػػة )
( شػػريط كاسػػي  .بالنسػػبة 9;كاسػػي  الػػذى يمثػػؿ مجتمػػ  الدراسػػة   فو ػػم  العينػػة الػػى )

 جم ور الشبا  ا تـ اختيار عينة عشوائية لمشبا  الجامعى. لعينة

( المضػػػػموف القيمػػػػى فػػػػى البػػػػرامج الدينيػػػػة ;756ودرس عنتػػػػر ابػػػػراهيـ عبدالسػػػػالـ عػػػػالـ )
اإلذاعػة والتمي زيػوف الم ػرى دراسػة تحميميػة. تعتمػد الدراسػة  الموج ة بالمغة االنجميزيػة فػى 

ة الدراسػة والػذى اليقػؼ عنػد حػد الو ػؼ فى مجمم ا عمى المن ج الو  ى لمالئمتة طبيع
ستنباط دالال  ذا  مغزى وبعػد من ػا  كمػا اعتمػد   نما يمتد لت سير البيانا  وتحميم ا وا  وا 

عمى من ج تحميؿ المضموف الذى يستخدمه البػاحثوف فػى مجػاال   -الدراسة بشكؿ رئيسى
والمضػػموف بحثيػػة متنوعػػة وخا ػػة فػػى مجػػاؿ اإلعػػالـ التربػػوى لو ػػؼ المحتػػوى الظػػاهر 

ال ريل لممادة اإلعالمية المراد تحميم ا مف حي  الشػكؿ المضػموف. تو ػم  الدراسػة الػى 
عػػدد مػػف النتػػائج والتػػى مػػف اهم ػػااال يوجػػد تعريػػؼ شػػامؿ لمقيمػػة ات ػػؽ عميػػة عممػػاء التربيػػة 
والمعنييف بموضوع القػيـ   أنػة لػيس ثمػة منظومػة محػدودة لمقػيـ يتبع ػا القػائموف عمػى أمػر 

الدينيػػػػة الموج ػػػػة   وأف مالػػػػ  االهتمػػػػاـ من ػػػػ  عمػػػػى الموضػػػػوع ال المضػػػػموف  البػػػػرامج
والقضػػية ال المحتػػػوى المغمػػػؼ بػػػالقيـ المتنوعػػػة المتوازنػػػة بمػػػا تتطمبػػػه طبيعػػػة المرحمػػػة التػػػى 
يذاع في ا البرنامج . تو م  الدراسة الى عدد مف التو يا  ال امه والتى مػف أهم ااهػذا 

مػػػػف الثقافػػػػة االسػػػػالمية والتػػػػى ال تتعػػػػارض مػػػػ  الثوابػػػػ  االطػػػػار القيمػػػػى ينبغػػػػى أف ينبػػػػ  
المجتمعية بحي  يعبر هػذا االطػار عػف فمسػ ة االسػالـ وايدولوجيتػه  وضػرورة مواج ػة قػيـ 
العولمػػة ال دامػػة بقػػيـ االسػػالـ المضػػادة ل ػػا حتػػى يعمػػـ أهػػؿ الغػػر  المسػػت دؼ بالخطػػا  

ل ػػػا المحافظػػػة عمػػػى ن سػػػه الػػػدينى أف االسػػػالـ لػػػه هويتػػػه الخا ػػػة التػػػى يسػػػتطي  مػػػف خال
ون وس المتمنيف بػه   كمػا أف لػه قدرتػه عمػى مجاب ػة كػؿ مػا هػو ممجػود مػف أيػديولجيا  

 أخرى.

القنػػوا  ى ( معالجػػة بعػػض البػػرامج الحواريػػة فػػ;756ودرس سػػػميـ رجػػػ  سػػػميـ عبػػػد اهلل )
ـ ال ضػػػػائية الدينيػػػػة الم ػػػػرية لمقضػػػػايا السياسػػػػية وعالقت ػػػػا باتجاهػػػػا  الطػػػػال . وتسػػػػتخد
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يتمثػػؿ  :مجتمػػ  وعينػػة الدراسػػة.والميػػدان ى الدراسػػة مػػن ج المسػػل بالعينػػة بشػػقيه التحميمػػ
البرامج الحواريػة المقدمػة بػالقنوا  ال ضػائية الدينيػة الم ػرية  ى مجتم  الدراسة التحميمية ف

بػػػػيف المشػػػػاهديف وميػػػػر المشػػػػاهديف  ى بسػػػػح  عينػػػػة عمديػػػػة ح  ػػػػيه موزعػػػػة بالتسػػػػاو 
اسػػػػتمارة تحميػػػػؿ مضػػػػموف   :م ػػػػردة أدوا  الدراسػػػػة755واقػػػػ  ( سػػػػنة ب=6->6أعمػػػػارهـ )

طػرع ى مثػؿ الحػوار أكثػر القوالػ  ال نيػة المسػتخدمة فػ:  نتػائج الدراسػة واسػتمارة االسػتبياف
اعتمػػػد عمي ػػػا برنػػػامج )م ػػػر الجديػػػدة( بشػػػكؿ ى القضػػػايا السياسػػػية  تػػػالل )المناقشػػػة( والتػػػ

تناولت ػا البػرامج الحواريػة  ثػـ القضػايا ى ت در  القضايا السياسية مقدمة القضايا الت.كبير
ال ػػراع  المرتبػػة الثالثػػة  ى المرتبػػة الثانيػػة  تمت ػػا القضػػايا االقت ػػادية فػػى القانونيػػة فػػ

المرتبػة األولػى ى بيف تيار )اإلسالـ السياس ( والتيارا  المدنية األكثػر حضػورا فػى السياس
بنسػػػػػػبة ى والعنػػػػػػؼ السياسػػػػػػ %(  وفػػػػػػى المرتبػػػػػػة الثانيػػػػػػة التطػػػػػػرؼ<=.96بنسػػػػػػبة كبيػػػػػػرة )

% يوافػػػؽ بشػػػروط عمػػػى عػػػودة القنػػػوا  الدينيػػػة 5:أممػػػ  المبحػػػوثيف وبنسػػػبة  (7%;.76)
% :.<6% )ال أوافػػؽ(  ونسػػبة :.85  مقابػػؿ نسػػبة 7568/>/85ى تػػـ امالق ػػا فػػى التػػ

المقػاـ األوؿ )التػزاـ العمػؿ الػدعوى ى )أوافؽ أف تعػود كمػا كانػ (  وتمثمػ  تمػؾ الشػروط فػ
البػػرامج مػػتهميف اعالميػػا(  ى )أف يكػػوف مقػػدمى السياسػػة(  وفػػى الترتيػػ  الثػػانوالبعػػد عػػف 

 وفى الترتي  الثال  خضوع مضموف برامج ا لمراجعة األزهر

لمواقػػػػػػػ  التوا ػػػػػػػؿ ى ( اسػػػػػػػتخداما  الشػػػػػػػبا  الم ػػػػػػػر ;756)ى ودرسػػػػػػػ  عػػػػػػػال عبػػػػػػػدالقو 
واعتمػػػد  وعالقت ػػػا بػػػ دراك ـ لمقضػػػايا الدينيػػػة المطروحػػػة عبػػػر تمػػػؾ المواقػػػ  ى االجتمػػػاع
ى االستخداما  واإلشباعا  وثػراء الوسػيمة وأجػر  دراسػة ميدانيػة عمػى نظريتى الباحثة عم

 955قوام ػػا ى يسػػتخدـ مواقػػ  التوا ػػؿ االجتمػػاعى عينػػة عمديػػة متاحػػة مػػف الشػػبا  الػػذ
% يسػػتخدموف >,<% يسػػتخدموف ال يسػػبوؾ مقابػػؿ 5,8<م ػػردة وبينػػ  نتػػائج الدراسػػة أف 

ي ػػػتـ ب ػػػا الشػػػبا  ى التػػػى المرتبػػػة األولػػػى فػػػى روض والعبػػػادا  تػػػأتالتػػػويتر وأف قضػػػايا ال ػػػ
% وجاء داف  أف مواق  الوا ؿ تطرع موضوعا  وقضايا ال تطرح ا وسػائؿ :,8<بنسبة 

% ;,7ى مقدمة دواف  الشػبا  السػتخداـ هػذل المواقػ  بمتوسػط حسػابى ف ى اإلعالـ األخر 
القضػايا الدينيػة عبػر المواقػ  بنسػبة  ىالمرتبة األول . تبيف أيضا أف اشػبا  يشػارؾ فػى وف
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تنػػتج عػػف ادراؾ ى %   ومػػ  هػػذا ذكػػر الشػػبا  بعػػض انثػػار اإليجابيػػة والسػػمبية التػػ8,<=
المبحػػوثيف لمقضػػايا الدينيػػة عبػػر مواقػػ  التوا ػػؿ. تبػػيف كػػذلؾ أف هنػػاؾ عالقػػة ارتبػػاط دالػػة 

ى التغيػػػػر فػػػػاح ػػػػائيا بػػػػيف ادراؾ الشػػػػبا  لمقضػػػػايا الدينيػػػػة عبػػػػر مواقػػػػ  التوا ػػػػؿ وبػػػػيف 
 االتجاها  الدينية والحياتية والمجتمعية.

تنميػػة ى (  ػػحافة األط ػػاؿ الدينيػػة ودورهػػا فػػ ;756ودرسػػ  هػػدى حميػػد معػػوض امػػاـ )
التسػاتؿ الػرئيس ى سػنه( ويمكػف بمػورة مشػكمة الدراسػة فػ67 – <لمط ؿ مف )ى الدينى الوع
  67 – <الدينيػة لأط ػاؿ مػف )ى تنميػة الػوعى مػا دور  ػحافة األط ػاؿ الدينيػة فػ ى التػال

تسػػتعيف ى اسػػتخدم  الدراسػػة مػػدخؿ االعتمػػاد عمػػى وسػػائؿ اإلعػػالـ ونظريػػة الغػػرس الثقػػاف
والميدان  وتحػدد  عينػػة الدراسػػة ى بشػقيه التحميمػػى الدراسػة الحاليػػة بمػن ج المسػػل اإلعالمػػ

وبػػراعـ التحميميػػة فػػى مجمػػة سػػمير وماجػػد عػػالء الػػديف فػػارس والمجػػال  الدينيػػة ال ػػردوس 
سػنة  67ى الػ <نور ( وتحدد  عينة الدراسة الميدانية فى المرحمة العمرية مػف  –االيماف 

 ػػػحي ة استق ػػػاء و ػػػحي ة تحميػػػؿ  م ػػػردة    وكانػػػ  أدوا  الدراسػػػة 955مكونػػػة مػػػف 
بينػػ  الدراسػػة وجػػود عالقػػة بػػيف اعتمػػاد األط ػػاؿ عمػػى قػػراءة  ػػحافة األط ػػاؿ  المضػػموف

االعتمػػاد ى أكػػد  الدراسػػة حػػرص المبحػػوثيف عمػػ . لػػدي ـى ينالػػدى الدينيػػة ومسػػتوى الػػوع
عمػػى قػػراءة ال ػػ حة الدينيػػة بمجػػال  األط ػػاؿ العامػػة حيػػ  جػػاء  نسػػبة مػػف يحر ػػوف 

%   بينمػا بمغػ  5.5:%   وبشكؿ مير منػتظـ ) أحيانػا ( 97.5عمى القراءة بشكؿ دائـ 
 ضػػيؿ المبحػػوثيف حػػدد  الدراسػػة أسػػبا  ت  .%5.=نسػػبة مػػف ال يحر ػػوف عمػػى قراءت ػػا 

مػف ى حػاجتى الترتيػ  األوؿ تمبػى لقراءة ال  حة الدينية بمجال  األط ػاؿ العامػة فجػاء فػ
أقرتهػا ألن ػا موجػودة ى الترتيػ  الثػانى %   وجػاء فػ6.6;المعموما  الدينية بنسػبة بمغػ  

حػػػػدد  الدراسػػػػة مجموعػػػػة مػػػػف التػػػػأثيرا  المعرفيػػػػة  -% 7.>7بالمجمػػػػة بنسػػػػبة بمغػػػػ  
أكػد   . السػموكية والناتجػة مػف اعتمػاد األط ػاؿ عمػى قػراءة ال ػحافة الدينيػةوالوجدانيػة و 

معػػدؿ قػػراءت ـ لمموضػػوعا  الدينيػػة ى الدراسػػة عمػػى وجػػود فػػروؽ بػػيف الحضػػر والريػػؼ فػػ
 ب حافة األط اؿ الدينية ل الل الحضر.
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 م جابم بن تئاؤ ت مو  مئم:

  البحػو  حسػ  كػؿ فتػرة زمنيػة توزيػى يوضػل الجػدوؿ التػال م جابم بون موتئواؤل مأل ل:
 مف فترا  الدراسةا

 (1ج  ل  ام )

 ت ز و موبح ث ب نم مو  مئم حئب  ل  ت   زةن م ةن  ت مت مو  مئم

 مونئبم موةإل  م موت  م  موفت   موزةن م
 8,6 : فترة السبعينيا 
 > 66 فترة الثمانينيا 
 69 77 فترة التسعينيا 

 99,8 5> الجديدةالعقد األوؿ مف األل ية 
 ;,86 5: ;756 -7555فترة مف 
 655 =:6 المجموع

الجدوؿ السابؽ أف أكبػر فتػرة زمنيػة تػـ عمػؿ بحػو  ى ويتضل مف خالؿ البيانا  الواردة ف
انتشػػار ى %  وقػػد يرجػػ  هػػذا الػػ99,8العقػػد األوؿ مػػف هػػذل األل يػػة بنسػػبة ى في ػػا كانػػ  فػػ

انشػاء كميػا  ى التوس  فػى اإلنترن  أيضا  اضافة الالقنوا  التمي زيونية ال ضائية وانتشار 
بنشػػر ى تعنػػى هػػذل ال تػػرة وزيػػادة عػػدد المجػػال  العمميػػة التػػى وأقسػػاـ اإلعػػالـ المختم ػػة فػػ

المرتبػػة الثانيػػة ى فػػ ;756 -7555البحػػو  اإلعالميػػة  وجػػاء  بعػػدها ال تػػرة الزمنيػػة مػػف 
% وأخيػرا >ة الثمانينيػا  بنسػبة % ثػـ فتػر 69%  تمت ا فترة التسعينيا  بنسػبة ;,86بنسبة 

أف فتػػػػرة السػػػػبعينيا  كانػػػػ  ى % فقػػػػط  وقػػػػد يرجػػػػ  هػػػػذا الػػػػ8,6فتػػػػرة السػػػػبعينيا  بنسػػػػبة 
كميػة اإلعػالـ جامعػة القػاهرة ى م ػدها  ولػـ تكػف هنػاؾ سػو ى الدراسا  اإلعالمية ال تزاؿ ف

هػذل ى تػـ اجراتهػا فػى البحػو  الخمسػة التػى استأثر  بثال  دراسا  مف اجمػالى فقط والت
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حػػيف كانػػ  هنػػاؾ دراسػػة وحيػػدة لكػػؿ مػػف كميػػة المغػػة العربيػػة شػػعبة ال ػػحافة ى ال تػػرة  فػػ
 واإلعالـ بجامعة األزهر واتحاد اإلذاعة والتمي زيوف.

% تػػـ <,:>أف نسػػبة تزيػػد عػػف ثالثػػة أربػػاع البحػػو  وبالتحديػػد ى تجػػدر اإلشػػارة أيضػػا الػػ
ى كثػػػرة البحػػػو  التػػػى ذا عمػػػ  ويػػػدؿ هػػػ;756ى وحتػػػ 7555ال تػػػرة مػػػف عػػػاـ ى اجراتهػػػا فػػػ
ى   ويعكػس هػذا مػد7555عػاـ ى هػذل ال تػرة مقابػؿ ال تػرة مػف السػبعينيا  وحتػى أجري  ف

انتشػار كميػػا  اإلعػػالـ وأقسػػامه ونشػاط البػػاحثيف بعػػد افتتػػاع الدراسػا  العميػػا ب ػػذل الكميػػا  
 ـ الدين .مجاؿ اإلعالى تـ افتتاح ا  وقيام ـ بعمؿ بحو  أكثر فى واألقساـ الجديدة الت

 ام جابم بن موتئاؤل مو اني

 (2ج  ل  ام )

 ت ز و بح ث مو  مئم حئب   نها ةنأ    م      ةنأ   

 مونئبم موةإل  م موت  م  ن ع مو  مئم 
 89,7 9: ماجستير مير منشورة

 85,9 =9 دكتوراة
 =,77 ;8 )دوريا ( مجال  عممية منشورة

 <,; 66 متتمرا 
 =,8 ; بحو  هيئا 

 <,6 8 كت 
 655 =:6 المجموع

% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة ;,9;ويتضػػػل مػػػف خػػػالؿ تحميػػػؿ بيانػػػا  الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف نسػػػبة 
يقـو ي ػا مالبػا باحػ  فػرد واحػد ى بحو  الماجستير والدكتوراة مير المنشورة والتى تتمثؿ ف

ممبػػػة ى المرتبػػػة األولػػػ   ويتكػػػد هػػػذا مػػػدى فػػػى درجػػػة عمميػػػة تػػػأتى وبغػػػرض الح ػػػوؿ عمػػػ
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هػػػذل ال تػػػرة  كمػػػا أف البحػػػو  ى م ػػػر فػػػى فػػى بحػػػو  اإلعػػػالـ الػػػدينى النزعػػة ال رديػػػة عمػػػ
بعػػد ذلػػؾ ى %  ثػػـ تػػأت=,77المرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة ى فػػى دوريػػا  عمميػػة تػػأتى المنشػػورة فػػ

 كت . ى المتتمرا  العممية وبحو  وال يئا  والبحو  المنشورة فى البحو  المنشورة ف

 

 ث:م جابم بن موتئاؤل مو او

 (3ج  ل  ام )

 ت ز و بح ث مو  مئم حئب ن ع موباح  ن

 مونئبم موةإل  م  موت  م   مون ع
 6,:: >= ذكور 
 97,9 >; انا 

نا   :,7 9 ذكور وا 
 655 =:6 المجموع 

يتضل مف تحميؿ بيانا  الجػدوؿ السػابؽ أف الػذكور مػف البػاحثيف قػاموا بػ جراء نسػبة أكبػر 
% مػػػف 97,9% لمػػػذكور مقابػػػؿ 6,::مػػػف اإلنػػػا  بنسػػػبة مػػػف البحػػػو  مقارنػػػة بػػػزمالئ ـ 

ى الجامعػا  وفػى عمميػة البحػ  فػى تقـو به المػرأة فػى اإلنا   وهذا يبيف الدور الكبير الذ
المجتمػ   كمػا تتناسػ  ى حققتػه المػرأة فػى المجتم  بشكؿ عاـ  كما يبيف التقػدـ الكبيػر الػذ

كمػػا بػػيف وخػػر ى النسػػبة تتسػػاو  م ػػر حيػػ  تكػػادى هػػذل النسػػبة مػػ  عػػدد الرجػػاؿ والنسػػاء فػػ
م ػػر  ولكػػف ال تػػزاؿ نسػػبة البحػػو  المشػػتركة بػػيف الػػذكور واإلنػػا  ى اح ػػاء لمسػػكاف فػػ
مزيػػد مػػف االهتمػػاـ بعمػػؿ البحػػو  ى % فقػػط  وهنػػا يمكننػػا الػػدعوة الػػ:,7قميمػػة حيػػ  بمغػػ  

 المشتركة.
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 ام جابم بن موتئاؤل مو مبو

 (4ج  ل  ام )

 ااةت بهاى موه إلات موتت ز و بح ث مو  مئم حئب 

 مونئبم موةإل  م موت  م  جهم إنتاج موبحث
 7,<8 7; جامعة القاهرة جامعا 

 <,75 88 جامعة عيف شمس
 <,>7 99 جامعة األزهر
 8,; 65 جامعا  اقميمية

 :,7 9 اتحاد اإلذاعة والتمي زيوف هيئا  حكومية 
 6,8 7 لمبحو ى المركز القوم 
 <,6 8 كت  أخري

 655 =:6 المجموع

% مػػػف البحػػػو  الخا ػػػة بػػػاإلعالـ 9,8<يتضػػػل مػػػف تحميػػػؿ بيانػػػا  الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف 
ى أتػ  فػى الجامعػا  الم ػرية والتػى فترة الدراسػة قػاـ ب ػا بػاحثوف فػى م ر فى فى الدين

هػذل ال تػرة  وقػد يرجػ  هػذا ى قام  ب نتاد البحو  فى مف حي  ال يئا  النى المرتبة األول
ى المرتبػة األولػ   ثػـ تػأتى فػى أف بحػو  الماجسػتير والػدكتوراة تػأتى مف قبؿ الػ كما ذكرنا

كاتحػػاد اإلذاعػػة والتمي زيػػوف كػػدور من ػػا لتقيػػيـ مػػا تقدمػػه مػػف بػػرامج ى هيئػػا  حكوميػػة أخػػر 
ى ومعرفة رد فعؿ الجم ور تجاهه ولكف لأسؼ بواق  أربعة بحػو  فقػط  ثػـ المركػز القػوم

يػػػػة بواقػػػػ  بحثػػػػيف  وهنػػػػا نتسػػػػاءؿ عػػػػف دور المراكػػػػز البحثيػػػػة لمبحػػػػو  االجتماعيػػػػة والجنائ
المختم ػػػػة ومراكػػػػز البحػػػػو  الخا ػػػػة وبحػػػػو  ال يئػػػػا  الدينيػػػػة المختم ػػػػة كػػػػوزارة األوقػػػػاؼ 
ومشػػيخة األزهػػر والكنػػائس وميرهػػا  ونطالب ػػا بعمػػؿ المزيػػد مػػف البحػػو  الخا ػػة بػػاإلعالـ 

 الدين . 
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 ام جابم بن موتئاؤل موخاة 
 (5ج  ل  ام )

 ز و بح ث مو  مئم حئب ب   موقاإلة ن بإج م  موبحثت  

 مونئبم موةإل  م  موت  م   ب   موقاإلة ن باوبحث
 >,8< =69 فردي

 :,7 9 مشترؾ بيف باحثيف
 =,8 ; جماع 
 655 =:6 المجموع 

ى % عمػػػ>,8<يتضػػػل مػػػف خػػػالؿ بيانػػػا  الجػػػدوؿ السػػػابؽ ممبػػػة األبحػػػا  القرديػػػة بنسػػػبة 
ى البحػػو  المشػػتركة والتػػى فتػػرة الدراسػػة وت وق ػػا عمػػى م ػػر فػػى فػػى بحػػو  اإلعػػالـ الػػدين

ى %  ممػػا يػػدؿ عمػػ=,8جاءتبنسػػبة ى % وكػػذلؾ البحػػو  الجماعيػػة والتػػ:,7جػػاء  بنسػػبة 
 م ر بشكؿ عاـ ال ي تـ بالبحو  المشتركة والجماعية.ى فى أف االتجال البحث

 ام جابم بن موتئاؤل موئا  
 (6ج  ل  ام )

 تةت   مئتهاى مو  مئم ةن ح ث مو ئ لم م برة م موتت ز و موبح ث ب نم 

 مونئبم موةإل  م  موت  م  مو ئ لم
 =,77 ;8 ال حافة
 > 66 اإلذاعة
 :,95 9; التمي زيوف
 7,= 68 اإلنترن 

 :,76 89 أكثر مف وسيمة 
 655 =:6 المجموع
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ى التمي زيػػػوف أتػػػ  فػػػتناولػػػ  ى يتضػػػل مػػػف تحميػػػؿ بيانػػػا  الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف البحػػػو  التػػػ
شػيوع التمي زيػوف وانتشػار مشػاهدته ى مػدى % وقد يرج  هذا الػ:,95بنسبة ى المرتبة األول

ى البيػػو  وتزايػػد القنػػوا  العامػػة والمتخ  ػػة التػػى بػػيف قطاعػػا  مختم ػػة مػػف الجمػػاهير فػػ
تمت ػا البحػو   =,77المرتبػة الثانيػة بنسػبة ى ت قدـ المضموف الدين   ثـ جاء  ال ػحافة فػ

المرتبػػػة قبػػػؿ األخيػػػرة بنسػػػبة ى حػػػيف جػػػاء اإلنترنػػػ  فػػػى تناولػػػ  أكثػػػر مػػػف وسػػػيمة  فػػػى التػػػ
الػػػػرمـ مػػػػف شػػػػيوعه وانتشػػػػارل  ولكػػػػف يبػػػػدو أف البػػػػاحثيف يػػػػروف أف اسػػػػتخداـ ى % عمػػػػ7,=

اإلنترن  قد يكوف مف أجؿ التسمية أكثر  أو ألف اإلنترن  وسػيمة جػاء  متػاخرة نسػبيا فمػـ 
الػػػػرمـ مػػػػف أف اإلنترنػػػػ  يمكػػػػف أف ي سػػػػتخدـ ى لدراسػػػػته  عمػػػ ىي ػػػتل لمبػػػػاحثيف الوقػػػػ  الكػػػػاف

ى كوسػػيمة هامػػة لمػػدعوة ونشػػر م ػػاهيـ الػػديف ال ػػحيل. النتيجػػة الغريبػػة أف اإلذاعػػة أتػػ  فػػ
نشػػػر التثقيػػػؼ ى الػػػرمـ مػػػف دور اإلذاعػػػة ال ػػػاـ فػػػى % فقػػػط عمػػػ>المنرتبػػػة األخيػػػرة بنسػػػبة 

اذاعػػا  دينيػػػة متخ  ػػػة    وخ و ػػا اذاعػػػة القػػروف الكػػػريـ وميرهػػا مػػػفى الػػػدينى والػػوع
بػالراديو ى أيكوف هػذا عػزوؼ مػف البػاحثيف النتشػار المحطػا  الموسػيقية ومحطػا  األمػان

 وانتشارها؟  

 ام جابم بن موتئاؤل موئابو

 (7ج  ل  ام )

 ت ز و موبح ث ب نم مو  مئم حئب موجةه   موةئته ف

 مونئبم موةإل  م موت  م  موجةه   موةئته ف
 >,<8 <8 الشبا 

 >,89 89 الجم ور العاـ
 67,7 67 األط اؿ
 8,6 8 المرأة

 8,6 8 القائـ باالت اؿ
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 8,6 8 النخبة
 8,6 8 الدعاة

 6 6 األكاديمييف
 655 =< المجموع

 

مػػػػف حيػػػػ  ى المرتبػػػػة األولػػػػى فػػػػى يوضػػػػل تحميػػػػؿ بيانػػػػا  الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ أف الشػػػػبا  أتػػػػ
فتػػػػرة الدراسػػػػة بنسػػػػبة ى م ػػػػر فػػػػى فػػػػى بحػػػػو  اإلعػػػػالـ الػػػػدينى الجم ػػػػور المسػػػػت دؼ فػػػػ

فحسػػ   ى المجتمػػ  الم ػػر ى أهميػػة الشػػبا  لػػيس فػػى %. تعكػػس هػػذل النتيجػػة مػػد>,<8
ى المجتمػ  وترقػى اهتمػاـ البػاحثيف بػه كشػريحة عمريػة م مػة تػتثر فػى مػدى ولكف أيضا ف

أمة وركيزة كؿ تقػدـ كمػا أنػه أمػؿ الغػد وذخيػرة كػؿ ديػف ى به. ال شؾ أف الشبا  ع   أ
المرتبة الثانية مف حيػ  اهتمػاـ ى الشعو  وتتقدـ الدوؿ. جاء الجم ور العاـ ف وبه تن ض
الػرمـ ى % عمػ67,7المرتبػة الثالثػة بنسػبة ى اإلعػالـ الػدين . جػاء األط ػاؿ فػى الباحثيف ف

مػػف أهميػػة هػػذل الشػػريحة وضػػرورة االهتمػػاـ ب ػػا وتعمػػيم ـ أساسػػيا  الػػديف. تراجػػ  اهتمػػاـ 
ارمػػػـ مػػػف أهميػػػة هػػػذل الشػػػرائل ى باالت ػػػاؿ والنخبػػػة والػػػدعاة عمػػػ البػػػاحثيف بػػػالمرأة والقػػػائـ
باالهتمػػاـ ب ػػذل الشػػرائل كمػػا ى بحػػو  اإلعػػالـ الػػدينى البػػاحثيف فػػى المجتمعيػػة  ولػػذا نو ػػ

القائميف باالت اؿ أف يعطوها جانبا كبيرا مف االهتماـ وتخ يص نسػبة كبيػرة مػف ى نو 
 مجاؿ اإلعالـ الدين .ى البرامج ل ـ وخ و ا ف
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 ام جابم بن موتئاؤل مو اةن

 (8ج  ل  ام )

 تةت   مئتهاى ت ز و موبح ث ب نم مو  مئم   قا وأل  ان موت

 مونئبم موةإل  م  موت  م   مأل  ان 
 7,9< =69 اإلسالـ
 <,6 8 المسيحية
 6,8 7 الي ودية 

 9,9 : أكثر مف ديف
 655 =:6 المجموع 

مػػف ى المرتبػػة األولػػى جػػاء فػػى السػػابؽ أف الػػديف اإلسػػالميتبػػيف مػػف تحميػػؿ بيانػػا  الجػػدوؿ 
لم ػر واف أكثػر ى تم  دراست ا  ويرج  هذا ألف اإلسػالـ الػديف الرسػمى حي  األدياف الت

عينػػة ى وجػػود بحػػو  جامعػػة األزهػػر فػػى % مػػف السػػكاف يػػدينوف بػػه  وقػػد يعػػود الػػ5<مػػف 
المرتبػػػة الثانيػػػة ثػػػـ ى فػػػتناولػػػ  أكثػػػر مػػػف ديػػػف ى الدراسػػػة أيضػػػا  بينمػػػا جػػػاء  البحػػػو  اتػػػ

ى % تم ػا البحػو  التػ<,6المرتبػة الثالثػة بنسػبة ى تناول  المسػيحية فػى جاء  البحو  الت
ضػرورة ى أف نوجػه البػاحثيف الػى تناولػ  الي وديػة بواقػ  بحثػيف فقػط. تجػدر اإلشػارة هنػا الػ

اـ بغػض بيف الجم ػور بشػكؿ عػى االلتزاـ الدينى اجراء المزيد مف الدراسا  عف التديف ود
ضػرورة ى الي ػا أفػراد الجم ػور  كمػا تجػدر اإلشػارة أيضػا الػى ينتمػى االنظر عف الديانة الت

ى مجتمػػ  مثػؿ م ػػر يرتمػػى مناقشػة قضػػايا اإللحػاد والممحػػديف وأسػبا  البعػػد عػف الػػديف فػ
 أحضاف الديف منذ ع ور التاريخ األول .ى بجذورل ف
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 م جابم بن موتئاؤل موتائو:

 (9ج  ل  ام )

 ت ز و موبح ث ب نم مو  مئم   قا وأل  مت موبح  م موةئتخ ةم

 مونئبم موةإل  م  موت  م  مأل م 
 6,<7 ;9 االستبياف فقط

 =,:6 :7 تحميؿ المضموف فقط 
 7,<8 7; االستبياف وتحميؿ المضموف معا 

 :,< :6 تحميؿ الخطا 
 9,; 65 دراسا  نظرية 

 655 =:6 المجموع
 

اسػػػػػتخدم  كػػػػػال مػػػػػف االسػػػػػتبياف وتحميػػػػػؿ ى السػػػػػابؽ أف البحػػػػػو  التػػػػػيتبػػػػػيف مػػػػػف الجػػػػػدوؿ 
%  ويبػػدو هػػذا منطقيػػا فالبػػد مػػف 7,<8بنسػػبة ى المرتبػػة األولػػى المضػػموف معػػا جػػاء  فػػ
الجم ػػػور   تمت ػػػا ى يػػػتـ تقديمػػػه أوال وتحميمػػػه ثػػػـ معرفػػػة أثػػػرل عمػػػى معرفػػػة المضػػػموف الػػػذ

ى %  وهذا يبػيف مػد6,<7الثانية بنسبة المرتبة ى استخدم  االستبياف فقط فى البحو  الت
اسػػػػتخدم  تحميػػػػؿ ى تولي ػػػػا البحػػػػو  لدراسػػػػا  الجم ػػػػور  ثػػػػـ البحػػػػو  التػػػػى األهميػػػػة التػػػػ

اسػػػػتخدم  تحميػػػػؿ الخطػػػػا  بنسػػػػبة ى %  ثػػػػـ البحػػػػو  التػػػػ=,:6المضػػػػموف فقػػػػط بنسػػػػبة 
% وبواقػػ  عشػػرة بحػػو  9,;المرتبػػة األخيػػرة بنسػػبة ى %  وجػػاء  البحػػو  النظريػػة فػػ:,<

 أداة بحثية.ى تستخدـ أفقط لـ 
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 ام جابم بن موتئاؤل موعاأ 

 (17ج  ل  ام )

 ت ز و موبح ث ب نم مو  مئم   قا ولةنها موةئتخ م

 مونئبم موةإل  م  موت  م  موةنها
 :,;> 676 والتحميم ى المسل بشقيه الميدان
 8,; 65 التاريخ 
 8,7 : المقارف

 8,7 : المن ج القرون 
   ر   ر المن ج التجريب 
 ;,> 67 أكثر مف من ج
 8,7 : مير واضل
 655 =:6 المجموع

 

% قػد :,;>بحػو  العينػة وبالتحديػد ى يتضل مف بيانا  الجػدوؿ السػابؽ أف أكثػر مػف ثمثػ
ى مسػػػل الجم ػػور ومسػػػل المضػػػموف  وهػػػذا يوضػػػل مػػػدى اسػػتخدم  مػػػنج المسػػػل بشػػػقيه أ

ى م ػػػػر  يمي ػػػػا البحػػػػو  التػػػػى فػػػػى بحػػػػو  اإلعػػػػالـ الػػػػدينى ممبػػػػة البحػػػػو  الو ػػػػ ية عمػػػػ
بنسػػبة ى اسػػتخدم  المػػن ج التػػاريخى اسػػتخدم  أكثػػر مػػف مػػن ج  ثػػـ جػػاء  البحػػو  التػػ

مراتػ  متػاخرة. ى فػى المػن ج المقػارف والمػن ج القرونػى اعتمد  عى % ثـ البحو  الت8,;
ى يشػو  بحػو  اإلعػالـ الػدينى التكرار والتشابه الػذى مدى ولعؿ هذل النتيجة تشيرأيضا ال

هػػذا المجػػاؿ أف تتجػػه أكثػػر نحػػو اسػػتخداـ ى هػػذل ال تػػرة. نػػدعو الدراسػػا  المسػػتقبمية فػػ ىفػػ
منػػػػاهج جديػػػػدة تتميػػػػز باالبتكاريػػػػة والت ػػػػرد مثػػػػؿ دراسػػػػة الحالػػػػة والبحػػػػو  التجريبيػػػػة وشػػػػبه 

 التجريبية.
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 ابأ ى م جابم بن موتئاؤل موحا 

 (11ج  ل  ام )

 تةت   مئتهاى ت ز و موبح ث ب نم مو  مئم   قا ولة ي بات موت

 مونئبم موةإل  م  موت  م  موة ي بات
 9,=6 <7 السياسية
 >,>6 =7 االجتماعية
 6,=9 ;> الدينية
 9,9 > الدراما
 =,8 ; التقييمية
 ;,5 6 التاريخية
 <,6 8 االقت ادية

 6,: = موضوعا  متنوعة
 655 =:6 المجموع

الدينيػػة حظيػػ  بالترتيػػ  األوؿ  يتضػػل مػػف خػػالؿ بيانػػا  الجػػدوؿ السػػابؽ أف الموضػػوعا 
هػذا أف ى %  وال يعنػ6,=9قائمة بحػو  الدراسػة بنسػبة تقتػر  مػف الن ػؼ وبالتحديػد ى ف

ناولػ  موضػوعا  دينيػة فحسػ   ولكن ػا أيضػا تناولػ  موضػوعا  ى بحو  اإلعالـ الػدين
% تمي ػػػػا 9,=6بنسػػػػبة ى الترتيػػػػ  الثػػػػانى أخػػػػري  فمقػػػػد جػػػػاء  الموضػػػػوعا  السياسػػػػية فػػػػ

ى %  ثػـ جػاء  موضػوعا  أخػر >,>6المرتبػة الثالثػة بنسػبة ى ا  االجتماعية فالموضوع
الػػرمـ مػػف أهميت ػػا ى هػػذل ال تػػرة عمػػى تمػػ  دراسػػت ا فػػى ذيػػؿ ترتيبػػا  الموضػػوعا  التػػى فػػ

تبحػػ  تقيػػيـ الجم ػػور لمبػػرامج الدينيػػة واالقت ػػادية والتاريخيػػة  كمػػا تجػػدر ى كالتقييميػػة والتػػ
ى فػػى بحػػو  اإلعػػالـ الػػدينى د البحػػو  الخا ػػة بالػػدراما فػػقمػػة عػػدى اإلشػػارة أيضػػا هنػػا الػػ

تغييػػر اتجاهػػا  ى الػػرمـ مػػف جاذبيػػة الػػدراما لمجمػػاهير وقػػدرت ا ال ائقػػة فػػى هػػذل ال تػػرة  عمػػ
 وسموكيا  األفراد نحو األفضؿ.
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 ابأ ى م جابم بن موتئاؤل مو ان

 (12ج  ل  ام )

 ت ز و موبح ث ب نم مو  مئم   قا ولنظ  ات موةئتخ ةم

 مونئبم موةإل  م  موت  م  مونظ  ات
 8,= 68 نظرية الغرس الثقاف 

 8,= 68 نظرية االستخداما  واإلشباعا 
 6,: = وسائؿ اإلعالـى نظرية االعتماد عم

 <,6 8 نظرية األطر
 ;,5 6 نظرية التدفؽ اإلخباري
 ;,5 6 نظرية ترتي  األولويا 
 ;,5 6 نظرية التماس المعموما 

 ;,5 6 حارس البوابةنظرية 
 ;,5 6 نظرية فجوة المعرفة
 :,7 9 أكثر مف نظرية

 <,5> 667 بحو  بدوف نظرية
 655 =:6 المجموع

ى فترة الدراسة التى فى ويتضل مف خالؿ بيانا  الجدوؿ السابؽ أف بحو  اإلعالـ الدين
ى النتيجة مد%  وتعكس هذل <,5>بنسبة ى المرتبة األولى لـ تستخدـ نظرية جاء  ف
ضرورة ى هدي ا  كما تدعو الى أطر نظرية تسير عمى الى افتقار بحو  اإلعالـ الدين

استخداـ ى بشكؿ خاص الى اإلعالـ بشكؿ عاـ واإلعالـ الدينى باحثى توجيه الدعوة ال
الباحثوف مف ت سير نتائج ـ واالعتماد ى يتسنى نظريا  اعالمية تعتمد عمي ا البحو  حت

ى استخدم  نظريتى لبحوث ـ  ثـ جاء  البحو  التى والمن جى طارالنظر اإلى عمي ا ف
% لكؿ من ما  ثـ 8,=المرتبة الثانية بنسبة ى واالستخداما  واإلشباعا  فى الغرس الثقاف
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% تمت ا نظرية 6,:المرتبة الثالثة بنسبة ى وسائؿ اإلعالـ فى أت  نظرية االعتماد عم
ى % ثـ جاء  النظريا  التاليةا التدفؽ اإلخبار <,6المرتبة الرابعة بنسبة ى األطر ف

مرات  متأخرة ى وترتي  األولويا  والتماس المعموما  وحارس البوابة وفجوة المعرفة  ف
 % لكؿ نظرية من ا. ;,5بنسبة 

 
 ام جابم بن موتئاؤل مو اوث بأ 

 (13ج  ل  ام )

   مئتها تةتى ت ز و موبح ث ب نم مو  مئم   قا  تجاهات موبح ث موت

 مونئبم موةإل  م  موت  م  م تجاهات
 :,< :6 بحو  ال ورة
 ;,> 67 بحو  القيـ
 >,: < بحو  الدعوة

 ;,=8 6; بحو  االتجاها  الدينية
 =,77 ;8 بحو  االتجاها  التربوية
 :,< :6 بحو  الخطا  الدين 

 8,; 65 والتثقيؼ الدين ى بحو  الوع
 655 =:6 المجموع

 

ى المرتبة األولى بيانا  الجدوؿ السابؽ أف بحو  االتجاها  الدينية جاء  فيتبيف مف 
% وتعد =,77المرتبة الثانية بنسبة ى % تمي ا بحو  االتجاها  التربوية ف;,=8بنسبة 

حياة ى فى هذل النتيجة منطقية حي  أف تعاليـ الديف وقيمه تتسؽ م  االتجال التربو 
المرتبة الثالثة متساوية تماما م  ى اإلسالـ والمسمميف فالناس  ثـ جاء  بحو   ورة 
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ى وضرورة تجديدل  وهذا ما يتسؽ تماما م  أهمية االتجاهيف فى بحو  الخطا  الدين
% تمي ا ;,>المرتبة الرابعة بنسبة ى حياة المسمميف المعا رة  وجاء  بحو  القيـ ف

 %.8,;بنسبة ى والتثقيؼ الدينى بحو  الوع

 اموتئاؤل مو مبو بأ م جابم بن 

أنػواع معينػة مػف الجم ػور بشػكؿ كبيػر  ى م ػر عمػى فى ركز  بحو  اإلعالـ الدين -6
% مػػػف البحػػػو  عينػػػة >,<8نسػػػبة ى ( حيػػػ  حػػػاز الشػػػبا  عمػػػ>كمػػػا يبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ )

%   ولكػػف التركيػػز >,89الجم ػػور العػػاـ بشػػكؿ كبيػػر ى الدراسػػة  كمػػا ركػػز  البحػػو  عمػػ
المجتمػ  ى فػى الػرمـ مػف أهميت ػا ودورهػا األساسػى % فقػط عمػ8,6 المرأة كػاف قمػيالى عم

لكون ػػا ن ػػؼ المجتمػػ  ةت ػػن  الن ػػؼ انخػػر  وكػػذلؾ األط ػػاؿ لػػـ يكػػف التركيػػز عمػػي ـ 
االحتياجػػػػا  ى %  بينمػػػػا لػػػػـ تػػػػوؿ اهتمامػػػػا ب ئػػػػا  المعػػػػوقيف وذو 67,7كافيػػػػا حيػػػػ  بمػػػػ  

ـ مػػف أف هػػذل ال ئػػة تشػػكؿ بحػػ  واحػػد كػػاف عػػف األط ػػاؿ المك ػػوفيف بػػالرمى الخا ػػة اال فػػ
مجتمعنا ويج  االهتماـ ب ا   وكػذلؾ لػـ يػوؿة كبػار السػف اهتمامػا ى شريحة كبيرة وهامة ف

المجتمػػ  ى عػػف ال قػػراء والم مشػػيف فػػى كمػػا كانػػ  بحػػو  اإلعػػالـ الػػدين  اإلطػػالؽ  ى عمػػ
دور هػذا المجػاؿ يجػ  أف يكػوف ل ػا ى حػيف أف البحػو  فػى ف جدا أو ال تكاد ت ذكر قميمة 

ى المجتم  م  العمـ بػأف الطبقػا  ال قيػرة والم مشػة هػى عكس كؿ الطبقا  والشرائل فى ف
الػرمـ مػػف تحمم ػػا ى البحػو  عمػػى المجتمػ  ولكننػػا نػػادرا مػا نسػػم  ل ػا  ػػوتا فػػى األكبػر فػػ

 تبعا  وأعباء كثيرة. 

 فقػػط ;,5تحقيػػؽ التنميػػة البشػػرية ى فػػى بمغػػ  نسػػبة البحػػو  عػػف دور اإلعػػالـ الػػدين -7
ى ولػـ يوجػد بحػ  واحػد عػف دور اإلعػالـ الػدين  والنسة ضئيمة جدا وبواق  بح  واحد فقػط

ى لػػه دور كبيػػر فػػػى المػػرأة أو المػػرأة الري يػػة مػػ  العمػػـ بػػأف اإلعػػالـ الػػدينى تنميػػة وعػػى فػػ
ف كانػػ  هنػػاؾ بعػػض البحػػو  ى التنميػػة فػػ كافػػة مجاالت ػػا وتح يػػز الجمػػاهير لمتنميػػة    وا 

حؿ مشكال  التنميػة ولكن ػا ى ودورها فى سم  بأهمية اإلعالـ الدينأشار  مف بعيد أو تو 
 كان  قميمة فعال. 
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م ػػر ى فػى مجػاؿ بحػػو  اإلعػالـ الػدينى كػاف االهتمػاـ بػالبحو  التاريخيػػة ضػئيال فػ -8
%   ;,5دراسػػة واحػػدة فقػػط بنسػػبة ى فػػى حيػػ  تبػػيف نتػػائج هػػذل الدراسػػة أن ػػا لػػـ توجػػد سػػو 

( ولػـ تسػتحوذ بحػو  الػدراما اال باهتمػاـ ضػئيؿ مػف 66قػـ )كما يتضل مػف بياناتالجػدوؿ ر 
الػرمـ مػػف أف مجتمعنػػا ى الػػرمـ مػف أهميت ػػا  وعمػػى % فقػط عمػػ9,9البػاحثيف بمغػػ  نسػػبته 

ى ال زالػػػ  تحكمػػػه تعميمػػػا  الػػػديف واألخػػػالؽ وتحػػػوز مشػػػاهدة الػػػواد الدراميػػػة عمػػػى الم ػػػر 
لأجيػػاؿ القادمػػة مػػف خػػالؿ التعػػرض  كمػػا يمكػػف تعمػػيـ تاريخنػػا المضػػيل ى نسػػبة فػػى أعمػػ

تنػػػاوؿ ال تػػػرا  الرائعػػػة والمتميػػػزة فيػػػه مػػػف خػػػالؿ الػػػدراما الدينيػػػة وتعمػػػيـ القػػػدوة مػػػف خػػػالؿ 
 الشخ يا  التاريخية.

 هذل الموضوعا  ولـ تتناول ا اى أم م  بحو  اإلعالـ الدين -9

 الجم ور.ى اإلنترن  وأثرل عمى عرض البرامج والدراما الدينية عم -

ى لتػػأثيرا  مشػػاهدة المضػػموف الػػدين Longtidual Studiesزمنيػػة تتبعيػػة   دراسػػا   -
قيمػػػػه واتجاهػػػػه ى تحدثػػػػه فػػػػى التغيػػػػر الػػػػذى الجمػػػػاهير أو فئػػػػا  منػػػػه  ومعرفػػػػة مػػػػدى عمػػػػ

 وسموكياته. 

ى تػػأثير اقتنػػاء التقنيػػا  الحديثػػة كاإلنترنػػ  والتمي ونػػا  المحمولػػة الذكيػػة والسػػيدي ا  عمػػ -
أو اسػػتخدام ا كوسػػائؿ لمتعػػرض ل ػػذل ى مضػػاميف اإلعػػالـ الػػديناسػػتخداـ الجم ػػور لمػػواد و 

 المضاميف بدال مف الوسائؿ التقميدية المعروفة كال حافة واإلذاعة والتمي زيوف.

المضػػػاميف المختم ػػػة ى التعػػػرض أو عػػػدـ التعػػػرض لنوعيػػػا  معينػػػة فػػػى دور الػػػديف فػػػ  -
ى ممواقػػػػ  اإلباحيػػػػة عمػػػػوالعنيػػػػؼ أو التعػػػػرض لى المعروضػػػػة كالػػػػدراما ذا  التوجػػػػه الجنسػػػػ

 هذا ال دد وجماعا  الرفاؽ.ى اإلنترن   وما وأثر األسرة ف

الن ػور مػف التعػرض لممضػاميف ى أثر استخداـ أسالي  الترمي  أو الترهي  المختم ة عم -
 التعرض ل ا.ى الدينية أو زيادة اإلقباؿ عم
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ـ المختم ػة بسياسػا  وسػائؿ اإلعػالى التزاـ المضػاميف الدينيػة فػى مدى وراء الجماهير ف -
 القائـ .ى ات اق ا م  النظاـ السياسى الدولة وم الح ا العميا ومد

ى ظػاهرة قيػػاـ الممثمػػيف أو ال نػانيف أو المشػػ وريف بتقػػديـ بػرامج ومػػواد ذا  مضػػموف دينػػ -
 الجماهير  وخ و ا وأن ـ مير متهميف لمقياـ ب ذا الدور.ى وأثر ذلؾ عم

اإلعالـ بدوؿ تت ؽ أو تختمؼ سياسػيا مػ  توج ػا  الدولػة  وسائؿ ى فى المضموف الدين -
 المضاميف المختم ةا دراسة مقارنة. ى ثقة الجماهير فى ومد

ردود أفعػػػاؿ الجم ػػػور تجػػػال المضػػػاميف الدينيػػػة ميػػػر المسػػػئولة اجتماعيػػػا و دور التربيػػػة  -
مػػف  هػػذا ال ػػدد لحمايػػة الجمػػاهيرى القػػائميف باالت ػػاؿ فػػى الضػػغط عمػػى اإلعالميػػة  فػػ

 قد ينشأ عف هذا االستخداـ .ى البمبمة والتخبط الذ

فسػػيولوجيا ون سػػيا ى اإلعػالـ الػػدينى دراسػا  تجريبيػػة ودراسػػا  حالػة عػػف تػػأثيرا  محتػػو  -
 بالنسبة لأفراد العادييف والمنحرفيف. 

عػػػػالد بعػػػػض المشػػػػكال  ى عمػػػػى أثػػػػر اسػػػػتخداـ الػػػػدراما الدينيػػػػة أو ذا  التوجػػػػه الػػػػدين -
 النحرافا  السموكية لأط اؿ والمراهقيف والكبار.السيكوباتية وا

 موخرصم  اهم مونتاإلا  موت ص ات

وتناولػػ   ;756-=><6ال تػػرة مػػف ى م ػػر فػػى فػػى تناولػػ  الدراسػػة بحػػو  اإلعػػالـ الػػدين
هػػػذل ال تػػػرة لػػػـ ى م ػػػر فػػػى فػػػى والمالحػػػظ أف بحػػػو  اإلعػػػالـ الػػػدين  بحثػػػا =:6الدراسػػػة 

عقػػػد مػػػف عقػػػود الدراسػػػة مػػػف حيػػػ  األهميػػػة ى أى تواكػػػ  أهميػػػة هػػػذا الموضػػػوع ال ػػػاـ فػػػ
م ػػػر  كمػػػا اف البحػػػو  لػػػـ ى فػػػى االحػػػدا  والتحػػػوؿ التػػػاريحى مسػػػتو ى التاريخيػػػة أو عمػػػ

عػػػػدد ال ػػػػحؼ والمجػػػػال  والمحطػػػػا  ى والتزايػػػػد الكبيػػػػر فػػػػى تواكػػػػ  التطػػػػور التكنولػػػػوج
سػػػة خمى السػػػبعينيا  لػػػـ توجػػػد سػػػو ى ف ػػػ  اإلذاعيػػػة والقنػػػوا  ال ضػػػائية وتطػػػور اإلنترنػػػ 

فتػػػرا  الدراسػػػة التاليػػػة حيػػػ  كانػػػ  ثػػػورة الكاسػػػي  ى ولقػػػد تأكػػػد  هػػػذل النتيجػػػة فػػػ بحػػػو  
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اإلنترنػػ  ومػػ  ى االنتشػار أكثروهػػى وال يػديو ووجػػد  وسػػيمة جديػدة أتاحػػ  لممضػػموف الػػدين
  ومػػ  ذلػػؾ كانػػ  دراسػػا  م ػػر نسػػبيا ى قمػػيال فػػى ذلػػؾ ظػػؿ عػػدد بحػػو  اإلعػػالـ الػػدين

انتشػر  القنػوا  ال ضػائية بشػكؿ التسػعينيا  ى   وف راسة فقطد 66الثمانينيا  ى الدراما ف
ألػؼ قنػاة وتخ  ػ  قنػوا  كثيػرة ى كبير وزاد عرض المواد الدينية في ا و زاد عػددها عمػ

العقػػػد األوؿ مػػف األل يػػػة ى   وفػػبحثػػا فقػػػط  77ى مجػػاؿ الػػػديف ومػػ  ذلػػػؾ لػػـ نجػػػد سػػو ى فػػ
هػػذا ى دراسػػة فقػػط فػػ 5>ى مػػؿ سػػو الجديػػدة ازداد  القنػػوا  ال ضػػائية  ومػػ  ذلػػؾ لػػـ يػػتـ ع

بحثا  ونخمػص مػف هػذا  5:ى لـ يتـ عمؿ سو  ;756ى وحت 7565ال ترة مف ى العقد  وف
م ػػر لػػـ تواكػػ  الط ػػرة ال ائمػػة لوسػػائؿ اإلعػػالـ ى اف البحػػو  والدراسػػا  العمميػػة فػػى الػػ

عػػدد الػػرمـ مػػف كثػػرة ى العقػػود السػػابقة عمػػى فػػى هػػذا العقػػد وال حتػػى التقميديػػة والحديثػػة فػػ
 تزايد  بشكؿ واضل . ى القنوا  ال ضائية المتخ  ة الت

يمكػػػف أف تنبثػػػؽ من ػػػا بعػػػض ى النتػػػائج التاليػػػة والتػػػى أيػػػة حػػػاؿ يمكػػػف أف نشػػػير الػػػى وعمػػػ
 المستقبميةاى التو يا  والرت 

بحػو  اإلعػالـ ى يعد المػن ج السػائد فػى والميدانى تبيف أف من ج المسل بشقيه التحميم -6
ى التػى نسػبة كبيػرة جػدا مقارنػة بالمنػاهج األخػر ى % وهػ:,;>تػرة بنسػبة هػذل ال ى فى الدين

( أنػػه لػػـ توجػػد 65منػػاهج البحػػ  األخػػري  كمػػا يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ رقػػـ )ى تػػـ اسػػتخدام ا فػػ
الجم ػور  وتبػيف أيضػا أف ى عمػى دراسة تجريبية واحػدة عػف أثػر التعػرض لممضػموف الػدين

حسػا  ى عمػى  تػرة كانػ  ت ػتـ بالجانػ  الكمػهػذل الى ف ى البحو  الخا ة باإلعالـ الدين
بضػػرورة التركيػػز ى . ولػػذا نو ػػى ولػػذلؾ تػػـ اهمػػاؿ أسػػالي  التحميػػؿ الكي ػػى الجانػػ  الكي ػػ

الدراسػػػا  الكي يػػػة واسػػػتخداـ تكتيكات ػػػا المختم ػػػة كدراسػػػة الحالػػػة ومجموعػػػا  النقػػػاش ى عمػػػ
كي يػة  وعػدـ التركيػز المركزوعدـ استخداـ األسالي  الكمية فحس  بؿ واسػتخداـ البحػو  ال

بحػػػو  ى م ػػػردة كانػػػ  األكثػػػر شػػػيوعا فػػػ 955العينػػػا  الكبيػػػرة فالعينػػػة المكونػػػة مػػػف ى عمػػػ
 الجم ور.
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االهتمػػاـ بالدراسػػا  الكميػػة حيػػ  كانػػ  نسػػبة ى ( مػػد<يتبػػيف مػػف نتػػائج الجػػدوؿ رقػػـ ) -7
% 7,<8ى المرتبػػة األولػػى اسػػتخدم  االسػػتبياف وتحميػػؿ المضػػموف معػػا  فػػى البحػػو  التػػ

%   ثـ بحػو  تحميػؿ المضػموف 6,<7استخدم  االستبياف فقط بنسبة ى مي ا البحو  التي
 % .  =,:6المرتبة الثالثة بنسبة ى جاء  فى والت

 9ى البحػو  المشػتركة حيػ  لػـ يوجػد سػو ى ( أف هنػاؾ ق ػورا فػ:تبيف جػدوؿ رقػـ ) -8 
ى الجماعيػػة فػػ%  كمػػا جػػاء  البحػػو  :,7بحػػو  مشػػتركة قػػاـ ب ػػا باحثػػاف فقػػط  بنسػػبة 

البحػػػو  كانػػػ  فرديػػػة وهػػػذا بنسػػػبة ى حػػػيف أف بػػػاقى %  فػػػ=,8سػػػتة بحػػػو  فقػػػط  بنسػػػبة 
تمويم ػا متسسػا  بحثيػة ى بعمػؿ بحػو  ضػخمة تشػترؾ فػى %   وهذا يجعمنا نو >,8<

كثيرة وأف ت ر د ل ػا ميزانيػا  كبيػرة وأف تػدعم ا الدولػة مػف أجػؿ عمػؿ بحػو  راقيػة وذا  
ى مجػاؿ اإلعػالـ الػدينى رؾ في ػا األكػاديميوف والممارسػوف فػمتميػز وأف يشػتى عممى مستو 

تشػترؾ ى اطػار هػذل البحػو  التػى والمجاال  المختم ة وأف يتـ عمؿ ورش عمؿ ونػدوا  فػ
أهميػػػة أف يكػػػوف هنػػػاؾ ى في ػػػا المتسسػػػا  واألكػػػاديميوف والممارسػػػوف   كمػػػا ننػػػول هنػػػا الػػػ

حيػ  ى تنشػر بػدوف مقابػؿ مػادى التػاهتماـ كبير بالدوريا  والمجال  العمميػة والمػتتمرا  
م ػر قػد ت ػؿ ى فػى الباحثوف مف أف تكم ة نشر البحػ  أو االشػتراؾ ببحػ  عممػى يشتك

 الباحثيف.ى أكثر مف ألؼ جنيه وهذا يشكؿ عبئا ماديا كبيرا عمى ال

  حيػ  تبػيف أف ى مجاؿ بحو  اإلعػالـ الػدينى فى ضرورة االهتماـ بالتأ يؿ النظر  - 9
% لػػـ تسػتخدـ نظريػة اطالقػػا كمػا يبػيف الجػػدوؿ <,5>عينػػة الدراسػة بنسػبة مالبيػة البحػو  

ى اسػػػتخدم  نظريػػػة اعتمػػػد  عمػػػى (  كمػػػا تبػػػيف أف البحػػػو  عينػػػة الدراسػػػة التػػػ67رقػػػـ )
%  8,=ونظريػػة االسػػتخداما  واإلشػػباعا  بنسػػبة ى نظريػػا  تقميديػػة كنظريػػة الغػػرس الثقػػاف

اـ باسػتخداـ نظريػا  جديػدة  ميػر تقميديػة الباحثػاف بضػرورة االهتمػى لكؿ من ما  لذا يو ػ
نظريػا  قميمػة تػـ اسػتخدام ا ى مجال ا بحي  تتوافؽ م  بيئتنا العربية حي  لـ نجد سػو ى ف
مثػػػؿ نظريػػػة وضػػػ  األجنػػػدة ونظريػػػة األطػػػر ونظريػػػة التمػػػاس  ى بحػػػو  اإلعػػػالـ الػػػدينى فػػػ

 % لؾ من ا.;,5لـ تستخدـ اال بنسبة ى المعموما  وفجوة المعرفة والت
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ضرورة تناوؿ موضػوعا  جديػدة والبعػد عػف الموضػوعا  النمطيػة والمكػررة ومػف هنػا  -:
دور الجم ػػور ى ال تػػرة القادمػػة تركػػز عمػػى فػػى نطػػرع رتيػػة مسػػتقبمية لبحػػو  اإلعػػالـ الػػدين

الػدراما بػاألفالـ والمسمسػال  ومطالبت ػا ى تغيير المضموف السيل فػى وجماعا  الضغط ف
حػػؿ ى وعػػف المػػرأة والشػػبا  ودفع ػػا لمزيػػد مػػف التأكيػػد عمػػ برسػػـ  ػػورة جيػػدة عػػف المجتمػػ 

بالمزيػػد مػػف البحػػو  ى   كمػػا نو ػػى مشػػكال  المجتمػػ  وتنميتػػه عػػف طريػػؽ االتػػزاـ الػػدين
ضػةلة االهتمػاـ ى عف دراما الراديو الدينية وتأثيرات ا ألف نتائج دراستنا التحميميػة أبػرز  مػد

 به .ى تحظى الذ

ى  ػػػورة الذهنيػػػة لممػػػواطنيف الم ػػػرييف بشػػػكؿ عػػػاـ عمػػػضػػػرورة االهتمػػػاـ بتحسػػػيف ال -;
تسػاهـ بشػكؿ كبيػر ى ومػا يػتـ تقديمػه مػف مػواد ذا  توجػه دينػى اعتبار أف المضموف الدين

ميػػػر الم ػػػرييف سػػػواء العػػػر  أو ى تكػػػويف ال ػػػورة الذهنيػػػة عنػػػا نحػػػف الم ػػػرييف لػػػدى فػػػ
راما  واالهتمػاـ الػدى ضرورة تحسيف  ػورة المػرأة فػى الغر    وهنا نركز بشكؿ خاص عم

 ػػػورت ا ى ب ػػػا وتوجيػػػه بػػػرامج دينيػػػة كثيػػػرة خا ػػػة ب ػػػا  ال سػػػيما وأف البحػػػو  تتكػػػد عمػػػ
أف ى المجتمػ    وهنػا نتكػد عمػى الرمـ مف أن ا تبوأ  مكانة راقية فػى السمبية المشوهة عم

حػيف قػاـ البػاحثوف الػذكور بعمػؿ نسػبة ى %  فػ97,9الباحثػا  اإلنػا  قمػف بػ جراء نسػبة  
قػػػاموا بعمم ػػػا معػػػا ى بمغػػػ  نسػػػبة البحػػػو  المشػػػتركة بػػػيف الػػػذكور واإلنػػػا  والتػػػ% و 6,::
7,:.% 

أوقػػا  ى بشػػكؿ جػػذا  لمجم ػػور وفػػى الدراسػػة بػػأف يػػتـ تقػػديـ المضػػموف الػػدينى تو ػػ ->
االرتبػػاط ى أف يكػػوف تقػػديـ هػػذا المضػػموف باسػػتمرار وأال يقت ػػر تقديمػػه عمػػى تناسػػبه  عمػػ

االعتبػار ضػرورة االهتمػاـ بطػرؽ الجػذ  ى مػ  األخػذ فػبتوقي  معيف أو مناسبا  بعين ا  
التعػػػػرض ل ػػػػا ى تحػػػػرص جميػػػػ  فئػػػػا  الجم ػػػػور وخ و ػػػػا الشػػػػبا  عمػػػػى واإلب ػػػػار حتػػػػ

 واالنجذا  الي ا.
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  0992االتصال. العد التاسع. ٌولٌو 

والحاضىر.المجلة المصىرٌة لبحىوث اإلعىالم. ى طاٌع.بحوث اإلعالم بٌن الماضى سام -
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بػػػراهيـ ى ناديػػػة م ػػػط   م ػػػرى فػػػى خريطػػػة الخطػػػا  الػػػدين   2776احةووو  زم ووو   .6 وا 

)القاهرةا مكتبػة الشػروؽ  م رى فى مانـ )محرراف( حاؿ تجديد الخطا  الدينى البيوم
 (.;755الدولية  

ى المعالجػػػة ال ػػػح ية لمشػػػئوف الدينيػػػة فػػػػ (1997)احةووو  بوووزت ببووو  موحة ووو  أوووو م    .7
سة تحميمية لممضموف والقائـ باالت اؿ والقػراء  رسػالة ماجسػتير راالم ريةا دال حافة 

 (. 5<<6  قسـ ال حافة مير منشورة )جامعة القاهرة ا كمية االعالـ  
دور ال ػحافة الم ػػرية اليوميػػة فػػى تشػػكيؿ الػػوعى  (2773)احةوو  ةحةوو  احةوو  ئووابق  3

نشػورة )جامعػة القػاهرة ا كميػة مير مالدينى بقضايا المرأة لدى الشبا   رسالة ماجستير 
 (. 7558  قسـ ال حافة االعالـ  

بحػػ  تقيػػيـ بػػرامج ومػػواد اذاعػػة  2771م  م   موعاةووم وبحوو ث موةئووتةع ن  موةأوواه  ن  4
  القروف الكريـ

الجم ػػور حػػوؿ ى اسػػتطالع رأ 1992م  م   موعاةووم وبحوو ث موةئووتةع ن  موةأوواه  ن .:
   والتمي زيوفالبرامج الدينية المقدمة مف اإلذاعة 

تجػػػال المػػػرأةا دراسػػػة ى ال ػػػح ى مسػػػتولية اإلعػػػالـ الػػػدين  1997 ائوووةا حئووو ن حوووا ظ .;
ال  حا  الدينية ل ػحؼ ى تحميمية لممضموف والقائـ باالت اؿ والجم ور بالتطبيؽ عم

. مجمػػػة كميػػػة الدراسػػػا  العربيػػػة واإلسػػػالمية :<<6األهػػػراـ واألخبػػػار والجم وريػػػة عػػػاـ 
 .>9<-8=>. ص ص :6نا  بالقاهرة. الزهراء. العدد جامعة األزهر فرع الب

دور القنوا  ال ضائية االسالمية فى امداد الشبا     2777 اةانى بب  مو   ف ةحة  .>
لكميػة االعػالـ   المػتتمر العممػى السػنوى الثالػ  عشػر بالمعموما  حوؿ القضػايا الحياتيػة

معػة القػاهرة ا كميػة االعػالـ     جا)اإلعالـ والبناء الثقافى واالجتمػاعى لممػواطف العربػى
755<) 
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مواقػػػ  األط ػػػاؿ ى القػػػيـ الدينيػػػة المتضػػػمنة فػػػ  2714 اةووول موئووو   ببووو  موح وووم صوووق  .=
مع ػد الدراسػا  العميػا  عػيف شػمساجامعػة   ميػر منشػورة رسالة ماجستير   اإللكترونية

   .اإلعالـ وثقافة الط ؿ  قسـ لمط ولة
االعػػالـ القرانػػى وبنػػاء شخ ػػية الط ػػؿ المسػػمـ فػػى ع ػػر  2778مة وو   مةوو ن صوواب   .<

  مع ػد الدراسػا  العميػا لمط ولػة عػيف شػمساجامعػة العولمة فى اطػار سػورة االعػراؼ  
   مجمة دراسا  الط ولة.

  بنػػػاء شخ ػػػية الط ػػػؿ المسػػػمـ فػػػى اطػػػار سػػػورتى الك ػػػؼ 2779مة ووو   مةووو ن صووواب   .65
ويوسػػؼ رتيػػة اعالميػػة  وتتنػػاوؿ الباحثػػة فػػى هػػذل الدراسػػة بنػػاء شخ ػػية الط ػػؿ المسػػمـ 

مع ػػػد  عػػػيف شػػػمساجامعػػػة فػػػى اطػػػار سػػػورتى الك ػػػؼ ويوسػػػؼ وماتتضػػػمنه مػػػف قػػػيـ   
     مجمة دراسا  الط ولة.الدراسا  العميا لمط ولة

 
رض لممواقػػ  الدينيػػة باالنترنػػ  وعالقتػػه بمنظومػػة القػػيـ لػػدى التعػػ 2777 اة ةووم بةوو من .66

المػػتتمر العممػػى    الشػػبا    دراسػػة ميدانيػػة عمػػى عينػػة مػػف الشػػبا  الجػػامعى بال ػػعيد
)اإلعػػػالـ والبنػػػاء الثقػػػافى واالجتمػػػاعى لممػػػواطف لكميػػػة االعػػػالـ   السػػػنوى الثالػػػ  عشػػػر

 (>755  جامعة القاهرة ا كمية االعالـ    العربى
فػػى الكاريكػػاتور بال ػػحؼ ى أنمػػاط تقػػديـ اإلسػػالـ السياسػػ 2715ى ةحةوو  ئوواةىإنجوو .67

اإللكترونيػػػػة والورقيػػػػػة ومواقػػػػػ  التوا ػػػػؿ االجتمػػػػػاعى وعالقت ػػػػػا بال ػػػػورة الذهنيػػػػػة لػػػػػدى 
قسػػػػػـ  )جامعػػػػػة القػػػػػاهرة ا كميػػػػػة االعػػػػػالـ    ميػػػػػر منشػػػػػورة  الجم ػػػػػور  رسػػػػػالة دكتػػػػػورال

 .(:756 ال حافة 
العالقػػػة بػػػيف قػػػراءة الموضػػػوعا  الدينيػػػة فػػػى ال ػػػحافة  2778آ وووات احةووو   ةيوووان  .68

ميػر منشػورة )جامعػة القػاهرة الم رية ومستوى الوعى بقضػايا األسػرة. رسػالة ماجسػتير 
 (=755 قسـ ال حافة  ا كمية االعالـ  

تنميػػػػة الثقافػػػػة ى التمي زيػػػػوف فػػػػى . دور البػػػػرامج الدينيػػػػة فػػػػ1992إ ةووووان ببوووو   حووووا ظ .69
مير منشورة. )جامعة طنطػاا كميػة التربيػة   رسالة دكتوراة اإلسالمية لطال  الجامعا .

 .(7<<6قسـ أ وؿ التربية 
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ى التثقيؼ الدينى دور القنوا  ال ضائية الدينية العربية ف 2779إ ةان بز مو  ن   مبم  .:6
لمجم ػػػور الم ػػػريا دراسػػػة مسػػػحية. رسػػػالة دكتػػػوراة. ميػػػر منشػػػورة. المن ػػػورة.جامعة 

 المن ورة. كمية التربية النوعية. قسـ اإلعالـ التربوي. 
توج ػػا  اسػػتطالعا  الػرأى العػػاـ األمريكيػػة عػػف اإلسػػالـ ا 2778 ا ةوون ةنصوو   نوو م  .;6

نػػػة باسػػػتخداـ والمسػػػمميف قبػػػؿ أحػػػدا  الحػػػادى عشػػػر مػػػف سػػػبتمبر وبعػػػدهاا دراسػػػة مقار 
لكميػػػة االعػػػالـ  بعنػػػواف  الرابػػػ  عشػػػرى الػػػدولى أسػػػمو  التحميػػػؿ الثػػػانوى المػػػتتمر العممػػػ

   (=755)جامعة القاهرة ا كمية االعالـ    ااإلعالـ بيف الحرية والمسئولية
خطػا   ػحافة التيػا ار  الدينيػة فػى م ػر تجػال قضػايا  2715با  نام حئن   مبا  .>6

كميػػػة  ا جامعػػػة القػػػاهرة  ميػػػر منشػػػورة رسػػػالة دكتػػػوراة . نسػػػافالاطيػػػة وحقػػػوؽ راالديموق
 .:756   قسـ ال حافةاإلعالـ

    1996بحث تق  م إ مبم موق آن مو   م  موب مةا مو  ن م موةق ةم ةنها .=6
البػػػرامج الدينيػػػة بال ضػػػائيا  العربيػػػة ى معالجػػػة قضػػػايا األسػػػرة فػػػ 2711ى ج هوووان  حووو .<6

  ميػػػر منشػػػورة تشػػػكيؿ معػػػارؼ واتجاهػػػا  الجم ػػػور نحوهػػػا رسػػػالة دكتػػػوراة ى ودورهػػػا فػػػ
   قسـ ال حافة والنشر.كمية الدراسا  اإلسالمية والعربية اجامعة األزهر

ال ضػػػائيا  اإلسػػػالمية الدينيػػػةا التحػػػديا  وفػػػرص النجػػػاع دراسػػػة  2779ى حئووون بلووو .75
ى والمركػػػز اإلعالمػػػاستكشػػػافية. مػػػتتمر أخالقيػػػا  اإلعػػػالـ واإلعػػػالف. جامعػػػة الن ضػػػة 

  .<755مارس  <7-=7لمتربية األخالقية 
النيوزويػؾ وفػوريف ى  ورة اإلسالـ والمسمميف فػ :755ماجستير ى موص فى حئن ن از  .76

قسػػػـ    كميػػػة المغػػػة العربيػػػة اجامعػػػة األزهػػػرميػػػر منشػػػورة    رسػػػالة ماجسػػػتير  بولسػػػ 
 .ال حافة واإلعالـ

االتجاهػػا  الدينيػػة فػػى بػػرامج اإلذاعػػةا دراسػػة تحميميػػةا   1985حةوو ى حئوون ةحةوو    .77
 اجامعػة األزهػرمير منشػورة   دكتورال رسالة  6=<6-6;لعينة مف البرامج الدينية مف 

 .قسـ ال حافة واإلعالـ   كمية المغة العربية
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دوافػػ  مشػاهدة القنػػوا  ال ضػائية الدينيػػة واإلشػباعا  المتحققػػة  2778خاوو  ببوو موج م   .78
العػػاـ. كميػػة اإلعػػالـ جامعػػة ى لربػػة المنػػزؿ الم ػػرية المجمػػة الم ػػرية لبحػػو  الػػرأ من ػػا

 . =755القاهرة. المجمد التاس  العدد األوؿ يناير يونيو 
ى داليا ابراهيـ المتبول . ورة المحجبا  كما تعكس ا الدراما التم زيونية الم رية لد .79

مية المتخ  ة لمع د الدراسا  .المجمة العمموطف ومال تيا ادراسة تطبيقية.دراسا  
.ص <755.اكتوبر ديسمبر67.المجمد:9العميا لمط ولة جامعة عيف شمس.اإل دار 

 85-6ص 
ى الدينيػػػة عمػػػى . تػػػأثير تنػػػاوؿ وسػػػائؿ اإلعػػػالـ الجديػػػدة لم تػػػاو  (2716) بوووا  ةجاهووو      .:7

 ا جامعػػة القػػاهرة  ميػػر منشػػورة رسػػالة ماجسػػتير   نحوهػػاى اتجاهػػا  الجم ػػور الم ػػر 
 . ;756  قسـ العالقا  العامة واإلعالف  كمية اإلعالـ

 >>=6مػف ى  ػحافة األقبػاط وموق  ػا مػف قضػايا المجتمػ  الم ػر  2775بطوا ى  مة .;7
  قسػػػػـ كميػػػػة اإلعػػػػالـ اجامعػػػػة القػػػػاهرة   ميػػػػر منشػػػػورة رسػػػػالة ماجسػػػػتير  85<6ى الػػػػ

 . :755 ال حافة  
م ػػرا دراسػػة ى اعاته فػػوشػػبى اسػػتخداـ اإلعػػالـ الػػدين 1997ى  زق ئووع  ببوو موةعط .>7

عينػػػة مػػػف جمػػػاهير المجتمػػػ  الري ػػػ . مجمػػػة البحػػػو  اإلعالميػػػة. جامعػػػة ى ميدانيػػػة عمػػػ
  .><<6األزهر. العدد الساب . يوليو 

بنػػاء اتجاهػػا  ال ػػحافة الم ػػرية ى دور الم ػػادر ال ػػح ية فػػ 2717  يووا ب اأووم .=7
نػػوفمبر  ;6عينػػة مػػف ال ػػحؼ ال ػػادرة مػػف ى نحػػو أزمػػة الحجػػا ا دراسػػة تحميميػػة عمػػ

هجريػػة(. مجمػػة البحػػو  اإلعالميػػة. جامعػػة األزهػػر.  =697);755ديسػػمبر  ;6ى حتػػ
 .7>6-8<ص ص  7565يناير  88العدد 

االتجال اإلسالمى فى ال حافة الم ريةا دراسة تحميميػة    1997 يا ةحة   ب اأم .<7
   قسـ ال حافة  كمية اإلعالـ اجامعة القاهرة   مير منشورة رسالة ماجستير

دور التم زيػػوف و المواقػػ  االجتماعيػػة فػػى تشػػكيؿ  2715  هووام ئوواةى حئوو ن   ئووف  .85
 . :756العاـ نحو الجماعا  اإلسالمية رسالة دكتوارل  قسـ اإلذاعة  ى اتجاها  الرأ

دور بػػػػرامج األط ػػػػاؿ بػػػػالتمي زيوف  2777ى   هووووام ةحةوووو   ببوووو  موعز ووووز ببوووو  موعوووواط .86
رسػالة   سػنة 67ى الػ <مػف  رحمػة العمريػةالمى لأط ػاؿ فػى التثقيؼ الػدينى فى الم ر 
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  قسػػػػـ مع ػػػػد الدراسػػػػا  العميػػػػا لمط ولػػػػة عػػػػيف شػػػػمساجامعػػػػة   ميػػػػر منشػػػػورة ماجسػػػػتير
  .اإلعالـ وثقافة الط ؿ

ى الدينيػػػة المقدمػػػة فػػػى تػػػأثير االعتمػػػاد عمػػػى ال تػػػاو  2712ز نوووب ةحةووو  حاةووو  حئووون  .87
رسػػالة  دكتػػورال ال ضػػائيا  العربيػػة عمػػى معػػارؼ وسػػموكيا  الجم ػػور الم ػػري  رسػػالة

 .7567قسـ اإلذاعة    كمية اإلعالـ اجامعة القاهرة   مير منشورة
. " ػورة االسػالـ كمػا تعرضػ ا المواقػ  العربيػه عمػى (2777)ز نب ةحة  حاةو  حئون .88

  قسػػـ كميػػة اإلعػػالـ اجامعػػة القػػاهرة   ميػػر منشػػورة رسػػالة ماجسػػتير  شػػبكة االنترنػػ  
 ص.969االذاعة  

ال حافة األوروبيػة ا دراسػة ى  ورة الجاليا  المسممة ف (2711)ئا   ئع   موةغ بي .89
ميػػػر  تحميميػػػة لعينػػػة مػػػف ال ػػػحؼ والمجػػػال  األلمانيػػػة والبريطانيػػػة   رسػػػالة ماجسػػػتير

 .7566   قسـ ال حافة  كمية اإلعالـ اجامعة القاهرة   منشورة
ى لقنػػػوا  االت ػػػاؿ الشخ ػػػى اسػػػتخداما  الشػػػبا  الجػػػامع  1998ى موع يوووى ئووواة .:8

جامعػة  مير منشػورة  المعمومػا  الدينيػة رسػالة ماجسػتير ى الح وؿ عمى فى لجماهير وا
 =<<6كمية المغة العربية  ااألزهر

. "دور اذاعػة القػروف الكػريـ فػى التثقيػؼ الػدينى لمشػبا  (1998)ئح   ؤم  احةو  بلوى .;8
  قسػػـ االذاعػػة كميػػة اإلعػػالـ اجامعػػة القػػاهرة   ميػػر منشػػورة الجػػامعى رسػػالة ماجسػػتير

 ص.  =6: 
 دور بعػض قنػوا  األط ػاؿ ال ضػائية المتخ  ػةا  2777 ئع   مونا ى ئع  ةحة  .>8

  ميػر منشػورة رسػالة ماجسػتير   دراسػة تطبيقيػة فى اكسا  األط ػاؿ المعمومػا  الدينيػة
 >755 اإلعػالـ وثقافػة الط ػؿ  قسػـ مع د الدراسػا  العميػا لمط ولػة عيف شمساجامعة 

. 
ى الػػدينى تنميػػة الػػوعى فػػى أبوسػػنة دور اإلعػػالـ اإلسػػالمونػػورة  2717ى ئوو    موب  وو  .=8

جامعػػة   لممػػرأة الم ػػرية والسػػعودية )دراسػػة تطبيقيػػة مقارنػػة( مجمػػة البحػػو  اإلعالميػػة
 .>;7-:77.ص ص أكتوبر 89العدد  األزهر
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المجػػال  اإلسػػالمية المتخ  ػػة ى فػػى التحريػػر ال ػػح   (1997) ئوورم احةوو  ببوو   .<8
جامعػػة   ميػػر منشػػورة مػػف القػػرف العشػػريف  رسػػالة ماجسػػتير العقػػديف الثػػامف والتاسػػ ى فػػ

   قسـ ال حافة.كمية اإلعالـ االقاهرة 
تعكسػػػ ا بػػػرامج األط ػػػاؿ ى لقػػػيـ التػػػا (2711)ئووولةى ببووو  موةوووؤةن موئووو   ببووو مور   .95

  رسػالة  >اقػرأ وسػا  ى القنوا  ال ضائية الدينية ا دراسة مقارنػة بػيف قنػاتى والشبا  ف
 .7566  قسـ االذاعة كمية اإلعالـ اجامعة القاهرة   ةمير منشور  ماجستير

القنػػػػوا  ى معالجػػػة بعػػػػض البػػػرامج الحواريػػػة فػػػ 2716 ئوووول م  جووووب ئووووول م ببوووو  مه .96
    ال ضػػػائية الدينيػػػة الم ػػػرية لمقضػػػايا السياسػػػية وعالقت ػػػا باتجاهػػػا  الطػػػال  نحوهػػػا

  قسػـ مع ػد الدراسػا  العميػا لمط ولػة عيف شػمساجامعة   مير منشورة رسالة ماجستير
  .;756 اإلعالـ وثقافة الط ؿ

ى ترتيػػ  أولويػػا  القضػػايا الدينيػػة لػػدى دور ال ػػحافة الدينيػػة فػػ   2772ئووها  ايوول   42
 69الجم ػور الم ػريا دراسػػة تحميميػة ميدانيػػة المجمػة الم ػرية لبحػػو  اإلعػالـ العػػدد 

  .656-<;ص ص  7557يناير مارس 
ميػػػػر  م ػػػػر. رسػػػػالة ماجسػػػػتيرى  ػػػػحافة الي ػػػػود العربيػػػػة فػػػػ (1978)ئووووهام نصووووا   .98

 .=><6  قسـ ال حافة  كمية اإلعالـا منشورة. جامعة القاهرة
م ػر رسػالة دكتػوراة ميػر منشػورة. ى  ػحافة الي ػود ال رنسػية فػ (1986)ئهام نصوا  .99

 .;=<6  قسـ ال حافة كمية اإلعالـا جامعة القاهرة
اعتمػػػاد الجم ػػػور الم ػػػرى عمػػػى القنػػػوا  العالقػػػة بػػػيف  (2712)ئوووهى  ووو زى احةووو   .:9

ميػػػر منشػػػورة.  ال ضػػػائية اإلسػػػالمية ومسػػػتوى المعرفػػػة الدينيػػػة لػػػدي ـ  رسػػػالة ماجسػػػتير
 7567قسـ اإلذاعة    كمية اإلعالـا جامعة القاهرة

ى دور قنوا  االت اؿ الدينيػة المتخ  ػة فػ 2717ى بب مو حةن ةحة  موةه ى ئه .;9
المجتمػػ  الم ػػري. رسػػالة دكتػػوراة. ى التنميػػة البشػػرية فػػودراسػػة ى ت عيػػؿ العمػػؿ التطػػوع

 .7565   قسـ اإلعالـ  جامعة عيف شمسا كمية اندا    مير منشورة
دور القنػػوا  ال ضػػائية اإلسػػالمية فػػى امػػداد الجم ػػور    2777 ئووه   صوواور إبوو مه م .>9

بعنػواف اهرة كمية اإلعالـ جامعػة القػ المتتمر العممى السنوى الثال  عشر بالثقافة الدينية
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-:699. ص ص >755)اإلعػػػػػالـ والبنػػػػػاء الثقػػػػػافى واالجتمػػػػػاعى لممػػػػػواطف العربػػػػػى( 
69=>. 

دور بػرامج القنػوا  ال ضػائية الدينيػة الم ػرية فػى  2714موئ   بب  موئورم موأوا وى  .=9
 -( سػػػنوا   أطروحػػػة )ماجسػػػتير(; - 9تعمػػػـ قػػػراءة القػػػروف الكػػػريـ لممرحمػػػة العمريػػػة )

 لدراسا  العميا لمط ولة. قسـ اإلعالـ وثقافة األط اؿاد جامعة عيف شمس. مع 
لقيػػاس تكم ػػة وفعاليػػة بػػرامج اإلعػػالـ ى المػػن ج اإلسػػالم 1995ى ئوو   ةحةوو   مونفوو م   .<9

 اجامعػػة االزهػػر  رسػػالة دكتػػوراة ميػػر منشػػورة    م ػػرى المسػػموعة والمرئيػػة فػػى الػػدين
 .:<<6  قسـ المحاسبة  كمية التجارة 

اإلعػػالف التجػػارى واألثػػار المترتبػػة عميػػه فػػى ال قػػه   2777أووا   حاةوو  بلووى حئوون  .5:
  كميػػػػة الشػػػػريعة والقػػػػانوفا جامعػػػة االزهػػػػر   رسػػػػالة دكتػػػػوراة ميػػػػر منشػػػػورة   اإلسػػػالمى

 .الدراسا  العميا قسـ ال قه
رسػػػالة    البػػػرامج الدينيػػػة اإلسػػػالمية فػػػى التمي زيػػػوف الم ػػػرى ا 1987أوووحات جوووز   .6:

 .قسـ ال حافة واإلعالـ   كمية المغة العربيةا األزهرجامعة مير منشورة    ماجستير
مجاؿ االت اؿ واتجاهات ـ نحو ى االحتياجا  التدريبية لمدعاة ف 2771أعبان أة   .7:

أكتػػػوبر   ;6العػػدد   الدراسػػػا  والبحػػو  اإلعالميػػة مجمػػة  جامعػػة األزهػػر  مسػػتحدثاته
7556.  

المػػذاه  ال كريػػة الوافػػدةا دراسػػة مواج ػػة ى فػػى دور اإلعػػالـ اإلسػػالمى أووع ب موغباأوو  53
ص ص  7566ينػػػػاير  :8تأ ػػػػيمية مجمػػػػة البحػػػػو  اإلعالميػػػػة جامعػػػػة األزهػػػػر العػػػػدد 

97>-9;;. 
اسػتخداما  الشػبا  الم ػرى لشػرائط الخطػ  الدينيػة و  ا 2716أ   ن احة  موئو    .9:

جامعػػة عػػيف شػػمس. كميػػة اندا . قسػػـ عمػػـو  -اإلشػػباعا  التػػى تحقق ػػا ) ماجسػػتير(
 و اإلعالـ  اإلت اؿ

تعػػرض المػػراهقيف لم ػػ حا  اإلسػػالمية  2715موأوو ةا  ةحةوو  احةوو  حئوون طوو   .::
ميػػر  رسػػالة ماجسػػتير  وعالقتػػه ب كسػػاب ـ المعمومػػا  الدينيػػة ” ال ػػيس بػػوؾ”عمػػى 
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مع ػػد الدراسػػا  العميػػا لمط ولػػة. قسػػـ اإلعػػالـ وثقافػػة اجامعػػة عػػيف شػػمس   منشػػورة
 .األط اؿ

يتضػػػمن ا المسمسػػػؿ ى ."القػػػيـ االسػػػالمية التػػػ(1987)ئووول ةان بئووو من ئووول ةان صووواب  .;:
قسػـ   القػاهرةا كميػة االعػالـجامعػة ) ميػر منشػورة التمي زيوف"رسالة ماجستيرى فى العرب

 ص. =>9االذاعة والتمي زيوف( 
دور اذاعػػة القػػروف الكػػريـ فػػى التنشػػئة الدينيػػة  2777صوواور موئوو   ب ماووى مبوو مه م  .>:

  ميػر منشػورة رسػالة ماجسػتير .سػنة 67 الػى <لأط اؿ فػى المرحمػة العمريػة مػف 
   اإلعالـ وثقافة الط ؿ  قسـ مع د الدراسا  العميا لمط ولة عيف شمساجامعة 

القنػػػوا  ال ضػػػائية ى فػػػى أسػػػالي  تطػػػوير الخطػػػا  الػػػدين ا2776صووواور ب ماوووى  .=:
" م بوووورم لكميػػػػة االعػػػػالـ جامعػػػػة القػػػػاهرة  المػػػػتتمر العممػػػػى الثػػػػانى عشػػػػر العربيػػػػة

  .;755مايو 9 -2عات موع ب م  تح  ث موةجتة
خدمػػػة ى وج ػػػودل فػػػى مركػػػز اإلعػػػالـ العربػػػ 2776موصوووا م بب موئووورم ى موصوووا م اووو    .<:

   ميػػر منشػػورة رسػػالة ماجسػػتيرالرسػػالة والزهػػور  ى الػػدعوة اإلسػػالمية مػػف خػػالؿ مجمتػػ
  .جامعة االزهرا كمية الدعوة االسالمية

ى فػػػى مالمػػػل ال ػػػورة الذهنيػػػة لمداعيػػػة اإلسػػػالم 1997صوووفا  بط وووم بب موووو م م  .5;
عينػة مػػف المػراهقيف. رسػػالة دكتػوراة ميػػر ى لػػدى البػرامج الدينيػة بػػالتمي زيوف الم ػر 

قسػػـ اإلعػػالـ وثقافػػة   مع ػػد الدراسػػا  العميػػا لمط ولػػةاجامعػػة عػػيف شػػمس   منشػػورة
 .><<6 األط اؿ

بال ػحؼ القوميػه دور ال  حه الدينيػه  2771موصع  ىى طا ق ةحة  ةحة  بل .6;
   ميػػر منشػػورة رسػػالة ماجسػػتير   دراسػػه )مسػػحيه( لممػػراهقيفى التثقيػػؼ الػػدينى فػػ

 .قسـ اإلعالـ وثقافة األط اؿ  مع د الدراسا  العميا لمط ولةا جامعة عيف شمس
المعالجػػػػة اإلخباريػػػػة لقضػػػػايا العػػػػالـ  2711ى طووووا ق ةحةوووو     ئووووف موأوووو  بج .7;

تشػكيؿ معرفػة الجم ػور واتجاهاتػه   ى ودورهػا فػى التمي زيػوف الم ػر ى فػى اإلسالم
قسػػػػػػـ االذاعػػػػػػة   القػػػػػػاهرةا كميػػػػػػة االعػػػػػػالـجامعػػػػػػة ) ميػػػػػػر منشػػػػػػورةرسػػػػػػالة دكتػػػػػػورال 

 .7566والتمي زيوف(  
مجػػاؿ الػػدعوة ى فػػى اإلسػػالمى دور اإلعػػالـ الػػدين) 1981 ) طوو  ةحةوو  طوو  ب  ووات .8;
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جامعػػػة ) شػػػورةميػػػر من لتنظػػػيـ األسػػػرة مػػػف خػػػالؿ االت ػػػاؿ المباشػػػر  رسػػػالة ماجسػػػتير
  .قسـ العالقا  العامة واإلعالف  القاهرةا كمية االعالـ

تحسػػيف  ػػورة اإلسػػالـ والمسػػمميف ى النخبػػة حػػوؿ اإلعػػالـ فػػى رأ 2772 بووا ل يوو ف .9;
 الثامف لكمية اإلعالـ جامعة القاهرة  ى السنو ى بالخارد المتتمر العمم

ى ودورهػػػا فػػػى الم ػػػر  التمي زيػػػوفى "البػػػرامج الدينيػػػة فػػػ (1991)موب ووو ةيى بوووا ل  هةووو .:;
  القػػاهرةا كميػػة االعػػالـجامعػػة ) ميػػر منشػػورة لمشػػبا " رسػػالة ماجسػػتيرى التثقيػػؼ الػػدين

  قسـ االذاعة والتمي زيوف(.
العالقػػة بػػيف اسػػتخداـ ال ػػحؼ والمجػػال  الدينيػػة  2717بوواطف احةوو  ةحةوو    ئووف  .;;

ميػػػػر  رسػػػػالة ماجسػػػػتير  الشػػػػبا  الجػػػػامع ى المعرفػػػػة الدينيػػػػة لػػػػدى اإلسػػػػالمية ومسػػػػتو 
 كمية اندا . قسـ اإلعالـ.  اجامعة المنوفية  منشورة

دور االت ػػاؿ الت ػػاعمى   2777 ائووةا   ا ووت موأوو     ببوو  موجوو م  ئووع   ةحةوو   ب ووو  67
 دراسػػػػة ميدانيػػػػة –فػػػػى امػػػػداد الشػػػػبا  بالمعرفػػػػة فػػػػى مجػػػػاؿ الشػػػػئوف الدينيػػػػة االسػػػػالمية 

)اإلعػػػالـ بعنػػػواف كميػػػة اإلعػػػالـ جامعػػػة القػػػاهرة ل المػػػتتمر العممػػػى السػػػنوى الثالػػػ  عشػػػر
  >755والبناء الثقافى واالجتماعى لممواطف العربى( 

لم حؼ الدينية اإلسالميةا دراسة مسحية ى قارئية الشبا  الجامع بب موح م اب  حطب .=;
ص  7566يناير  :8األزهر والزقازيؽ جامعة األزهر العدد ى لعينة مف طال  جامعت

 .=<9->;9ص 
معالجػه قضػايا المػراهقيف   ى دور ال حؼ الدينيػه فػا 2775موح م ةحة   موئ   بب   .<;

قسػػـ   مع ػػد الدراسػػا  العميػػا لمط ولػػةاجامعػػة عػػيف شػػمس   ميػػر منشػػورةدكتػػورال رسػػالة 
 .اإلعالـ وثقافة األط اؿ

دور ال ػػحافة اإلسػػالمية فػػى خدمػػة الػػدعوة  ( =<<6)  موحلوو م موئوو   بوو ببوو  مو م ووو ب .5>
المغػة العربيػة جامعػة االزهػرا كميػة    مير منشػورةدكتوراة.  رسالة. اإلسالمية فى م ر

     قسـ ال حافة واالعالـ.
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القضػايا التػى تتناول ػا البػرامج الدينيػه فػى  (1995)بب  موئتا  بب  موور  ببو  موو حةن .6>
قسػػـ   القػػاهرةا كميػػة االعػػالـجامعػػة ) ميػػر منشػػورة رسػػالة ماجسػػتير  الراديػػو والتمي زيػػوف

 االذاعة والتمي زيوف(. 
أحكػػػاـ اإلعالنػػػا  التجاريػػػة فػػػى ال قػػػه    2776ببووو  موصوووة  ةحةووو  إبووو مه م ةحةووو   .7>

قسػػـ    جامعػػة االزهػػرا كميػػة الشػػريعة والقػػانوف   ميػػر منشػػورةدكتػػورال رسػػالة اإلسػػالمى 
  .ال قه المقارف

بح  فى الدراما التمثيمية الدينيػة فػى التمي زيػوف    1979بب   ب  احة  ةحة  أح ت  .8>
المغػػػة العربيػػػة   قسػػػـ جامعػػػة االزهػػػرا كميػػػة    ميػػػر منشػػػورة رسػػػالة ماجسػػػتيرالم ػػػرى 

  ال حافة واالعالـ.
ومميزاتػػه رسػػالة ماجسػػتير ى أهػػداؼ اإلعػػالـ اإلسػػالم 1989بب موبائووط موئوو   ة ئووي .9>

 .<=<6 االسالمية كمية الدراسا ا جامعة االزهر  مير منشورة 
بوو مه م موئووع  ى موبلب أووى بب مو ميوو .:> ى العالقػػا  العامػػة عمػػى اعتمػػاد ممارسػػ 2714 م 

ى لرعػػػالـ عػػػف أنشػػػطة المتسسػػػا  اإلسػػػالمية الدعويػػػة فػػػى وسػػػائؿ التوا ػػػؿ االجتمػػػاع
 97م ػػػر والسػػػعوديةا دراسػػػة ميدانيػػػة مجمػػػة البحػػػو  اإلعالميػػػة جامعػػػة األزهػػػر العػػػدد 

 .888-8<7ص ص  7569أكتوبر 
ودور ى الشػػػػبا  المسػػػمـ بػػػػيف الغػػػػزو الثقػػػػاف  2776ى بلووووى ببوووو موعز ز ببووووا     لوووو .;>

ماجسػػػػتير ميػػػػر منشػػػػورة جامعػػػػة االزهػػػػر ا كميػػػػة الدراسػػػػا  رسػػػػالة ى اإلعػػػػالـ اإلسػػػػالم
 .االسالمية والعربية 

القنػػوا  ال ضػػائية ى ببػػرامج األط ػػاؿ فػػى عالقػػة الط ػػؿ الم ػػر  2776ى موطوو خى ب بوو .>>
العاـ. كمية اإلعالـ جامعة القاهرة المجمد الساب  ى الم رية لبحو  الرأالدينية. المجمة 

 .9:5-958ص ص  ;755العدد األوؿ يناير يونيو 
اتجاهػػػا  األكػػػاديمييف الم ػػرييف نحػػػو تغطيػػة الضػػػائيا  العربيػػػة  7565 ب  ووم بووواة  .=>

د لمدعايػػة المضػػادة لرسػػالـ والمسػػمميف مجمػػة البحػػو  اإلعالميػػة. جامعػػة األزهػػر. العػػد
 .8>6-697ص ص  7565أكتوبر  89
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ال ضائيا  اإلسػالمية خػالؿ ى تحسيف  ورة اإلسالـ والمسمميف عم 2711ب  م باة  .<>
طمبػػة اإلعػػالـ الم ػػرييف. مجمػػة ى العربػػ ا دراسػػة ميدانيػػة عمػػى فتػػرة التحػػوؿ الػػديمقراط

 .9:-<ص ص  7566أكتوبر  ;8البحو  اإلعالمية جامعة األزهر العدد 
ى . المعالجػة التمي زيونيػة لمػدراما الدينيػة وتأثيرهػا فػ2771بب موحة و  ز ويبصام ان    .5=

األسػػرة الم ػػرية. رسػػالة دكتػػوراة ى لأسػػرة الم ػػريةا دراسػػة ميدانيػػة عمػػى التثقيػػؼ الػػدين
  .7556 قسـ اإلعالـ  كمية اندا  امير منشورة جامعة الزقازيؽ

وعالقت ػػػا ى  ػػػؿ االجتمػػػاعلمواقػػػ  التواى اسػػػتخداما  الشػػػبا  الم ػػػر ى بووور ببووو موق   .6=
ى بػػ دراك ـ لمقضػػايا الدينيػػة المطروحػػة عبػػر تمػػؾ المواقػػ  المجمػػة الم ػػرية لبحػػو  الػػرأ

العػػاـ كميػػة اإلعػػالـ جامعػػة االهػػرة المجمػػد الخػػامس عشػػر العػػدد الرابػػ  أكتػػوبر ديسػػمبر 
 .=95-:;8ص ص  ;756

دور الخطػا  الػدينى فػى وسػائؿ اإلت ػاؿ . »2776بر  بب  موةج     ئف موأواةى .7=
دكتػػورال ميػػر رسػػالة « فػػى تشػػكيؿ اتجاهػػا  الشػػبا  الم ػػرى نحػػو القضػػايا السياسػػية 

 ص.  ==8قسـ االذاعة والتمي زيوف(  القاهرةا كمية االعالـجامعة ) منشورة
ال قػػػه ى الضػػػوابط الشػػػرعية لحريػػػة اإلعػػػالـ فػػػ ا2776ةنصووو   حب وووب ب ةوووان ى بلووو .8=

قسػـ   كميػة الشػريعة والقػانوف  اجامعػة االزهػر  سػالة دكتػوراة ميػر منشػورة اإلسالم   ر 
    .ال قة العاـ

المضػموف القيمػى فػى البػرامج الدينيػة الموج ػة  ,2716 بنت  إب مه م بب موئورم بورم .9=
دكتػورال ميػر رسػالة   اإلذاعػة والتمي زيػوف الم ػرى دراسػة تحميميػة  بالمغة االنجميزية فػى 

 كمية التربية  اجامعة عيف شمس   منشورة
دور التمي زيػوف وال ػػحافة فػػى ترتيػ  أولويػػا  اهتمػػاـ   2778    ةحةوو  ةحةوو  بلووى وو .:=

 دكتػػورال ميػػر منشػػورةائمػػة وخطبػػاء المسػػاجد فػػى م ػػر تجػػال القضػػايا المحميػػة. رسػػالة 
شػػػػػعبة اإلذاعػػػػػة    قسػػػػػـ ال ػػػػػحافة واإلعػػػػػالـ  ا كميػػػػػة المغػػػػػة العربيػػػػػة جامعػػػػػة االزهػػػػػر)

 .=755والتمي زيوف( 
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دور ال حافه المدرسيه فى تنمية الوعى الدينى  2777 اتن احة  موةت وى حةز     م  .;=
ا جامعػػة عػػيف شػػمس   ميػػر منشػػورة رسػػالة ماجسػػتير   لػػدى تالميػػذ المرحمػػه اإلعداديػػه
 .قسـ اإلعالـ وثقافة األط اؿ  مع د الدراسا  العميا لمط ولة

ناديػػة فػػى شػػبكة القػػروف الكػػريـ. ى فػػى حػػاؿ تجديػػد الخطػػا  الػػدين 2776خل وول ى  وو ز  .>=
بػػػراهيـ البيػػػومى م ػػػط  م ػػػر ى فػػػى مػػػانـ )محػػػرراف( حػػػاؿ تجديػػػد الخطػػػا  الػػػدينى وا 

  (;755)القاهرةا مكتبة الشروؽ الدولية  
ى بػػالقنوا  المسػػيحية العربيػػة فػػى دور الخطػػا  الػػدين   2713اةوو ن ى    ئووت ن بوو    .==

جامعػة   ميػر منشػورة رسػالة ماجسػتير  الم ػريى الشبا  المسػيحى لدى التثقيؼ الدين
 قسـ اإلعالـ.  تربية النوعية كمية الا المن ورة 

بعػػػد فتػػػرة التحػػػوؿ ى المجتمػػػ  الم ػػػر ى انتشػػػار الشػػػائعا  فػػػ 2714ةحةووو  ابووو  موعووور  .<=
مجمػػػة البحػػػو  اإلعالميػػػة ى وكي يػػػة مواج ت ػػػا مػػػف منظػػػور اسػػػالم 7566ى الػػػديمقراط

  =69-:65أكتوبر  ص ص  97لعدد جامعة األزهر ا
ى فػ  وفي ػا االت ػاؿ واإلعػالـ  القػيـ الحضػارية 2713 ةحةو  احةو  ببو موحف ظ احةو  .5<

جامعػػة االزهػرا كميػة ا ػوؿ الػػديف   رسػػالة دكتػوراة ميػر منشػورة   ضػوء السػنة النبويػة 
      .7568قسـ الحدي  وعمومه   والدعوة بالمن ورة 

الخطا  الدينى فػى ال ػحؼ الم ػرية خػالؿ ال تػرة  (2777)ةحة  احة  ةحة    ن      .6<
القػػاهرةا كميػػة جامعػػة )   ميػػر منشػػورة رسػػالة دكتػػورال   69<6-7==6مػػا بػػيف عػػامى 

 .قسـ ال حافة(   االعالـ
ال ػحؼ الم ػرية خػالؿ ال تػرة ى ال  حة الدينية فػ (1994)ةحة  احة  ةحة    ن      .7<

 األهراـ والوفد  رسػالة ماجسػتيرى جريدتدراسة تطبيقية عمى  ا <=<6- 9=<6ما بيف 
 .قسـ ال حافة(   القاهرةا كمية االعالـجامعة )   مير منشورة

القنػوا  ال ضػائية العربيػةا ى البرامج الدينيػة فػ  2773ةحة  احة  هاأم إةام موأ  ف .8<
  دراسة تحميمية

التغطيػػة ال ػػح ية الغربيػػة لشػػئوف العػػالـ  (2772)حئووام مووو  ن ةحةوو  مئووةاب ل  ةحةوو     .9<
القػػػػاهرةا كميػػػػة جامعػػػػة )   ميػػػػر منشػػػػورةخػػػػالؿ التسػػػػعينا   رسػػػػالة دكتػػػػورال ى اإلسػػػػالم
 .قسـ ال حافة(   االعالـ
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الكاريكػػاتور الروسػػ ا دراسػػة ى فػػى  ػػورة العػػالـ اإلسػالم ةحةوو  حئووام مووو  ن إئووةاب ل     .:<
المجمػػػة الم ػػػرية لبحػػػو   :756ى الػػػ 7566مػػػف ى والثقػػػافى التحميػػػؿ السػػػيميولوجى فػػػ

العاـ كميػة اإلعػالـ جامعػة االهػرة المجمػد الرابػ  عشػر العػدد الثالػ  يوليػو سػبتمبر ى الرأ
 .777->:6ص ص  :756

عالقػػة العوامػػؿ الدالليػػة والمعرفيػػة بةليػػا  تمقػػى    2715ةحةوو   أووا  بوو ح مه احةوو      .;<
األحػػزا  الدينيػػة  رسػػالة دكتػػورال القػػراء لخطػػا  الدولػػة الدينيػػة والدولػػة المدنيػػة ب ػػحؼ 

 قسـ ال حافة(  ا كمية االعالـ القاهرةجامعة )   مير منشورة
حسػيف  ػورة العػر  والمسػمميف كمػا تػدرك ا ال ػ وة تأسالي   2772 ةحة   يا احة  .><

 الثامف لكمية اإلعالـ جامعة القاهرة   ى السنو ى الم رية المتتمر العمم
لنخبػة الم ػرية نحػو القنػوا  ال ضػائية اإلسػالميةا اتجاهػا  ا 2778 ةحة  بب موب  و .=<

. ص =755أكتػوبر  85دراسة ميدانية. مجمة البحو  اإلعالمية جامعة األزهر. العدد 
 .:<-66ص 

البػػرامج الدينيػػة نحػػو ى اتجاهػػا  القػػائميف باالت ػػاؿ فػػ 2778 ةحةوو  بب موبوو  و موئوو   .<<
وا  والمحطػػا  الم ػػرية. عينػػة مػػف القنػػى تجديػػد الخطػػا  الػػدين ا دراسػػة ميدانيػػة عمػػ

 -:89. ص ص =755أبريػؿ يونيػو   85العاـ. العػدد ى المجمة الم رية لبحو  الرأ
96: 

رسػػالة دكتػػوراة ى ال قػػه اإلسػػالمى نظريػػة اإلعػػالـ فػػ ا2772  وو ن  ةحةوو  ببوو موج م  .655
 .7557  كمية الدراسا  االسالمية والعربية اجامعة االزهر  مير منشورة 

البػػرامج الدينيػػة ى فػػى دراسػػة تحميميػػة لممضػػموف التربػػو  1997 موغنووامى ةحةوو  ببوو موق   .656
 .كمية التربية  اجامعة االزهر  رسالة دكتوراة مير منشورة باإلذاعة الم رية 

التمي زيػوف الم ػريا ى البػرامج الدينيػة المتخ  ػة فػ 2777ةحة  بب مو محو  ط مب وم  .657
مجمػػة كميػػة  والثانيػػةى القنػػاتيف األولػػى دراسػػة تحميميػػة مقارنػػة لعينػػة مػػف البػػرامج الدينيػػة فػػ

 .9<66 -6656. ص ص =6المغة العربية بالقاهرة. العدد 
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تعرض طال  الجامعا  لقناة اقرأ ال ضائية وعالقته بػ دراؾ القػيـ  2773ةحة     ب  .658
جامعػػػة عػػػيف   اطػػػار نظريػػػة الغػػػرس الثقػػػاف ى والموضػػػوعا  الدينيػػػةا دراسػػػة ميدانيػػػة فػػػ

 مجمة دراسا  الط ولة.  العميا لمط ولةمع د الدراسا  ا شمس
طػػػػػال  ى لػػػػػدى التثقيػػػػػؼ الػػػػػدينى دور البػػػػػرامج التمي زيونيػػػػػة فػػػػػ 2775 ةحةووووو     وووووب .659

العػػاـ. كميػػة اإلعػػالـ جامعػػة ى الجامعػػا ا دراسػػة ميدانيػػة. المجمػػة الم ػػرية لبحػػو  الػػرأ
 .=99-:<8. ص ص :755يونيو ديسمبر ى القاهرة. المجمد السادس العدد الثان

الحػالؿ والحػراـ بػيف وسػائؿ اإلعػالـ المعا ػرة   1991حة  بب موعال موحنوا  ةحة  ة .:65
جامعػػة االزهػػػر ا كميػػة ا ػػػوؿ الػػػديف رسػػػالة ميػػر منشػػػورة   ووسػػائؿ الػػػدعوة اإلسػػالمية 

  . والدعوة االسالمية
عمػػى المواقػػ  ى اعتمػػاد الشػػبا  الم ػػر  (2713)ةحةوو  ةصووطفى   عووت ةحوو م بووزت      .;65

جامعػػػة )   ميػػػر منشػػػورة مسػػػحية وكي يػػػة  رسػػػالة ماجسػػػتير اإلسػػػالمية العربيػػػةا دراسػػػة
   .7568قسـ العالقا  العامة واإلعالف     القاهرةا كمية االعالـ

 78م ػر مػف ى ال حافة اإلسالمية فػ (1987) ةحة  ةنص   ةحة   ةنص   ه بم     .>65
جامعػػػػػة )   ميػػػػػر منشػػػػػورة ـ  رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير6=<6سػػػػػبتمبر  :حتػػػػػى  7:<6يوليػػػػػو 
 .قسـ ال حافة(   كمية االعالـالقاهرةا 

القضػػػايا اإلسػػػالمية فػػػى ال ػػػحافة الم ػػػريةا دراسػػػة  (1996) ةحةووو  ةنصووو   ه بوووم     .=65
   ميػػػر منشػػػورةرسػػػالة دكتػػػورال    6=<6 -7:<6تحميميػػػة لم ػػػحؼ الم ػػػرية عػػػاـ 

 .(;<<6  قسـ ال حافة   القاهرةا كمية االعالـجامعة )
اليوميػة مػف قضػايا ال كػر الػدين   رسػػالة موقػؼ ال ػػحافة ( 1978)ةحةو  ةن و  حجواب     .<65

 .قسـ ال حافة(   القاهرةا كمية االعالـجامعة )   مير منشورة دكتورال
الشػتوف اإلسػالميةا دراسػة لممواقػ  ى اإلنترنػ  كوسػيمة ات ػالية فػ 2772ةحة    ن   .665

العػػاـ. ى الشػػبكة. المجمػػة الم ػػرية لبحػػو  الػػرأى ة بالمغػػة العربيػػة عمػػجػػاإلسػػالمية المدم
  8>6-668ص ص  7557يوليو سبتمبر  8كمية اإلعالـ جامعة القاهرة. العدد 

اسػػػػتخداما  المػػػػراهقيف لمقنػػػػوا  ال ضػػػػائية الدينيػػػػة  2774ةحةوووو   حئوووون إئووووةاب ل  .666
العػاـ. كميػة اإلعػالـ جامعػة ى واإلشباعا  المتحققة من ا. المجمػة الم ػرية لبحػو  الػرأ

 .=87->=7. ص ص 7559ة ديسمبر القاهرة. المجمد الخامس. العدد الثان . يوني
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القنػػوا  ى اعتمػػاد أئمػػة وخطبػػاء المسػػاجد عمػػى مسػػمـ مػػد 2712ى ةحةوو   ببوو موعاط .667
ال ضائية الدينية اإلسالمية كم در لممعموما  مجمة البحو  اإلعالمية جامعػة األزهػر 

 .7;-<ص ص   7567أكتوبر  >8العدد 
القػروف الكػريـ باالتجاهػا   عالقة برامج اذاعةا 1994ةحة   ةحة  ةحة   خل ل      .668

رسػػالة ماجسػػتير ميػػر سػػنة  77-=6المرحمػػة العمريػػة مػػف ى الشػػبا  فػػى الدينيػػة لػػد
الدراسػػا  العميػػا لمط ولػػة. قسػػـ االعػػالـ وثقافػػة  جامعػػةعيف شػػمس. كميػػة)   منشػػورة
  الط ؿ

الدعوة اإلسػالميةا ى أ وؿ العالقا  العامة ف ( 1983)ةحة     ئف ةصطفى بب       .669
نشػػػر ى الحػػػدي  فػػػى تحميميػػػة ألسػػػالي  ممارسػػػة العالقػػػا  العامػػػة بػػػالم  ـو العممػػػدراسػػػة 

 اهلل عميه وسمـ و حتى وفاته  رسالة ماجسػتيرى الدعوة اإلسالمية منذ بعثة الرسوؿ  م
 .العالقا  العامة واإلعالف(   القاهرةا كمية االعالـجامعة )   مير منشورة

معالجػػػة قضػػػايا ى الػػػدينييف فػػػى ة الػػػرأدور قػػػاد (1987)ةحةووو     ئوووف ةصوووطفى ببووو     .:66
القاهرةا كمية جامعة )   مير منشورة الريؼ الم ري  رسالة دكتورالى الشبا ا دراسة ف

 .(>=<6قسـ العالقا  العامة واإلعالف    االعالـ
تغييػر بعػض قػيـ األسػرة الري يػة والحضػرية. ى فػى . دور اإلعالـ الدين1984ن مل بة  .;66

  ( 9=<6الشرؽ  ن ضة دار . )القاهرةا 7ط
ى اإلعػالـ الغربػى ال ػورة الذهنيػة لمعػر  والمسػمميف فػ   2772مو  ن ببو موحل مى ةح .>66

الثػػامف لكميػػة اإلعػػالـ جامعػػة القػػاهرة  ى السػػنو ى سػػبتمبر المػػتتمر العممػػ 66بعػػد أحػػدا  
7557.  

 العاـ"رسػػالة دكتػػورالى الػػرأى وأثػػرل فػػى اإلعػػالـ الػػدين  1978مووو  ن ببوو  موحلوو مى ةح وو  .=66
 96:( =><6  قسـ اإلذاعة والتمي زيوف   القاهرةا كمية االعالـجامعة )   مير منشورة

 .ص
اإلذاعػػػػػة ى تقيػػػػػيـ البػػػػػرامج الدينيػػػػػة فػػػػػ 1979موة مابوووووم موعاةوووووم ولبحووووو ث  م حصوووووا   .<66

    والتمي زيوف. دراسا  اتحاد اإلذاعة والتمي زيوف
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لقضػػية اإلرهػػا  ى معالجػػة الخطػػا  الػػدين ا2773ى  ةهووا موط مب أووى ة  ووت موط مب أوو .675
ظػؿ المتغيػرا  الدوليػة. المجمػة الم ػرية ى بال حؼ الم رية العامة والدينية فى الدول

  .;=6-::6ص ص  7558يوليو سبتمبر  75لبحو  اإلعالـ. العدد 
ى . اسػتخداـ األط ػاؿ لمقنػوا  ال ضػائية اإلسػالمية وعالقتػه بمسػتو 2712ة    موصو في .676

  القػاهرةا كميػة اإلعػالـجامعػة مير منشػورة. ) الدينية لدي ـ. رسالة ماجستيرالمعموما  
  (7567قسـ اإلذاعة والتمي زيوف  

العالقػػػػة بػػػػيف التعػػػػرض لبػػػػرامج األط ػػػػاؿ  2717ى ةوووو     اةوووول ببوووو موعز ز بف فوووو     .677
رسػالة سػنة(  67-<عينة األط ػاؿ )ى بالقنوا  ال ضائية الدينية والقيـ األخالقية لد

قسػـ   الدراسػا  العميػا لمط ولػة كميػة اعػيف شػمس جامعػة)   مير منشػورة ماجستير
 (االعالـ وثقافة الط ؿ

ى التثقيػؼ الػدينى دور مجال  األط اؿ الدينية ف 2775 ة  ى بب  مولط ف ةحة      .678
وسػػػائؿ ى اطػػػار نظريػػػة اإلعتمػػػاد عمػػػى سػػػنة دراسػػػة مسػػػحية فػػػ 67-<لأط ػػػاؿ مػػػف

الدراسػا  العميػا  كميػة اعػيف شػمس جامعػة)   ميػر منشػورة دكتػورالرسػالة اإلعالـ  
  لمط ولة. قسـ االعالـ وثقافة الط ؿ

بػػػػالقنوا  ى بنيػػػػة الخطػػػػا  الػػػػدينى اإلسػػػػالم  2779 ةصووووطفى ةحةوووو  ببوووو  مو هوووواب .679
ميػػر منشػػورة.  التمي زيونيػػة )الحكوميػػة والخا ػػة( والعوامػػؿ المػػتثرة في ػػا  رسػػالة دكتػػورال

 . (<755قسـ اإلذاعة والتمي زيوف   اإلعالـالقاهرةا كمية جامعة )
رسػالة المسػػجد اإلعالميػػةا دراسػػة لػػدور ( 1987) ئوو   ببوو مور  ببوو موةطلبى ةصووطف .:67

جامعػػػػة   رسػػػػالة ماجسػػػػتير ميػػػػر منشػػػػورة  تطػػػػوير المجتمعػػػػا  اإلسػػػػالميةى المسػػػػجد فػػػػ
 . قسـ ال حافة  سوهاد كمية اندا 

المقػدـ بػالقنوا  ال ضػائية الدينيػة ى دور الخطػا  الػدينةنال بب   ةحةو  ةنصو         .;67
ميػػػر  دكتػػػورالرسػػػالة دراسػػػة تطبيقيػػػة    )المتخ  ػػػة فػػػى تثقيػػػؼ المػػػراهقيف دينيػػػاً 

الدراسػا  العميػا لمط ولػة. قسػـ االعػالـ وثقافػة  كميػة اعيف شػمس جامعة)   منشورة
  (الط ؿ

تعكسػػػػ ا القنػػػػوا  ى  ػػػورة الداعيػػػػة التػػػػ   2777ى موئوووو   موحةاةصووووى ةنووووى بلوووو     .>67
ماجسػتير رسػالة المتخ  ػة وعالقت ػا ب ػورته الذهنيػة لػدى المػراهقيف  اإلسػالمية



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

035 
 
 

                                                                                                                                              

قسػـ االعػالـ   مع ػد الدراسػا  العميػا لمط ولػة  اعيف شمس جامعة)   مير منشورة
 >755 وثقافة الط ؿ

اعالنا  المواق  العربية العامػة واإلسػالمية عمػى شػبكة  2711ةنى ةحة   بب  موجل ل .=67
إلنترنػػػػػػػػػ  وعالقت ػػػػػػػػػا بالسػػػػػػػػػموؾ االسػػػػػػػػػت الكى لػػػػػػػػػدى الجم ػػػػػػػػػور المعمومػػػػػػػػػا  الدوليػػػػػػػػػة ا

 اإلعػػالـو شػػعبة ال ػػحافة   كميػػة الدراسػػا  اإلسػػالمية والعربيػػةا جامعػػة األزهػػر دكتػػورال
 قسـ العالقا  العامة واإلعالف 

توجيػػػػه أط ال ػػػػا نحػػػػو مشػػػػاهدة بػػػػرامج ى دور األـ الم ػػػػرية فػػػػ   2771 موئوووو  ى ةنوووو .<67
الجػػزء  <6العربيػػة واإلسػػالمية جامعػػة األزهػػر. العػػدد مجمػػة كميػػة الدراسػػا  التمي زيػػوف. 

 .<657-:;< . ص ص7556الثال . 
تنميػػػة ى القنػػػوا  ال ضػػائية فػػػى فػػى اإلسػػػالمى دور الخطػػػا  الػػدين 2714ئوووة   ى ةنوو     .685

كميػة  اجامعػة دميػاط  ميػر منشػورة الشبا  الجػامع . رسػالة دكتػوراةى لدى الدينى الوع
   .التربية النوعية. قسـ اإلعالـ التربوي

تشػكيؿ اتجاهػا  المػراهقيف نحػو ى دور القنوا  ال ضائية ف 2711هاأم موص ام ى ةن .686
الدراسػػػا  مع ػػػد  اعػػػيف شػػػمس جامعػػػة)   ميػػػر منشػػػورةالقضػػػايا الدينيػػػة رسػػػالة دكتػػػوراة 

  العميا لمط ولة. قسـ االعالـ وثقافة الط ؿ
شػبكة اإلنترنػػ  ى لممواقػ  اإلسػػالمية عمػى الشػبا  الجػامع. اسػػتخداـ 2778هاأومى ةنو .687

ميػػػر منشػػػورة. )جامعػػػة المنوفيػػػةا كميػػػة  واإلشػػػباعا  المتحققػػػة من ػػػا. رسػػػالة ماجسػػػتير
  اندا . قسـ اإلعالـ(

اتجاهػػا  طالبػػا  الجامعػػا  االسػػالمية نحػػو اسػػتخداـ  2714ةهووا محةوو  ببوو  موعظوو م  .688
اسة ميدانية مقارنة بػيف جامعػة االزهػر واالمػاـ المواق  االسالمية عمى شبكة االنترن  در 

مجمػػة دراسػػا    مع ػػد الدراسػػا  العميػػا لمط ولػػةا جامعػػة عػػيف شػػمسمحمػػد بػػف سػػعود   
 . الط ولة

التمي زيػوف الم ػري. التقريػر األوؿا ى . البػرامج الدينيػة فػ1994 موف مل  آخ  نى نج   .689
لمبحػػػػو  االجتماعيػػػػة والجنائيػػػػة  ى تحميػػػػؿ الرسػػػػالة اإلعالميػػػػة )القػػػػاهرةا المركػػػػز القػػػػوم

6>>9)  
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       التمي زيػوف الم ػري. التقريػر الثػان ا ى . البرامج الدينية ف1996موف مل  آخ  نى نج    .:68
  (;<<6لمبحو  االجتماعية والجنائية  ى القائـ باالت اؿ )القاهرةا المركز القوم

األمريكيػػػة  ػػػورة المسػػػمميف فػػػى عينػػػة مػػػف ال ػػػحؼ  2779نووو ى نصووو  موووو  ن بووواة  .;68
 نيويػػورؾ تػػايمز األمريكيػػة ولومونػػد ال رنسػػية” دراسػػة مقرانػػة بػػيف  ػػحي تى  وال رنسػػية
قسػـ االعػالـ وعمػـو   كميػة اندا  اعػيف شػمس جامعػة)   مير منشورةماجستير رسالة 

   االت اؿ
  معالجػػة القنػػوا  ال ضػػائية االسػػالمية لالحػػػدا  2715نئووة  ةحةوو  ةحةوو  مبووو مه م  .>68

كميػة  اجامعػة المن ػورة )   ميػر منشػورةماجستير رسالة يناير   :7السياسية بعد ثورة 
   قسـ االعالـ  اندا 

ى لدى الدينى تكويف الوعى دور القنوا  الدينية المتخ  ة ف 2717ى موألقانى نأ   .=68
 7565ينػػاير  88جامعػػة األزهػػر. العػػدد الشػػبا  الم ػػري. مجمػػة البحػػو  اإلعالميػػة. 

 .=>7-8>6ص ص 
الخطػػػا  الػػػدينى كمػػػا تعكسػػػه البػػػرامج الدينيػػػة  (2779)نهوووال بةووو  موفوووا  ق بووو  ى  .<68

ميػر منشػورة.  رسػالة ماجسػتيرالموج ة بالمغة اإلنجميزية فى القنػوا  ال ضػائية العربيػة  
 .<755قسـ اإلذاعة والتمي زيوف   القاهرةا كمية اإلعالـجامعة )

القنػػػػوا  ى فػػػػى الخطػػػػا  الشػػػػيعى . أسػػػػالي  الدعايػػػػة فػػػػ2716نهووووال بةوووو  موفووووا  ق  .695
  القػاهرةا كميػة اإلعػالـجامعػة مير منشورة. )دراسة تطبيقية. رسالة دكتوراة  ال ضائيةا 

 (;756قسـ اإلذاعة والتمي زيوف 
لمقنػػػوا  ال ضػػػائية المسػػػيحية ى اسػػػتخداما  الجم ػػػور المسػػػيح 2777ى موعبووو   وووى نهووو .696

ال ػ وة والجم ػور. المجمػة الم ػرية لبحػو  ى واإلشباعا  المتحققةا دراسة ميدانية عمػ
 . >755يوليو سبتمبر   العدد الثال   المجمد الثامف  العاـى الرأ

لمقنوا  ال ضائية العربيػة واإلسػالمية ى استخداما  الشبا  الجامع2778 حأ  ى نه .697
جامعػػة   ميػػر منشػػورة  رسػػالة ماجسػػتيرواإلشػػباعا  المتحققػػةا دراسػػة ميدانيػػة تحميمػػة. 

 .  شعبة ال حافة واإلعالـ   كمية الدراسا  اإلسالمية والعربية ا األزهر
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عالقة المسمميف بالمسيحييف فى الدراما الدينية وأثرهػا    2716ن  م حة ى احة  بة   .698
جامعػػة   ميػر منشػورة  رسػالة ماجسػتير  عمػى ادراؾ الجم ػور لمواقػ  االجتمػاعى بين مػػا

 . شعبة ال حافة واإلعالـ   كمية الدراسا  اإلسالمية والعربية ا األزهر
الػدراما ى عثماف  تجسيد الشخ يا  الدينية ف 2715 ن  من موئ   ةحة  ةنص   .699

  ميػػر منشػػورة رسػػالة دكتػػوراة   اإليرانيػػة وعالقتػػه ب ػػورت ـ الذهنيػػة لػػدى المػػراهقيف
  . قسـ اإلعالـ وثقافة األط اؿ  مع د الدراسا  العميا لمط ولةا جامعة عيف شمس

  موقؼ المراهقا  ممػا تقدمػه الػداعيا  االسػالميا  فػى  2779ن    حة ى مب  ئنم  .:69
ال ػػػحؼ والقنػػػوا  ال ضػػػائية االسػػػالمية بحػػػ  ميػػػدانى مقػػػارف عمػػػى بعػػػض المراهقػػػا  

مجمػػة   مع ػػد الدراسػػا  العميػػا لمط ولػػةا جامعػػة عػػيف شػػمسالم ػػريا  والسػػعوديا    
 . الط ولةدراسا  

ضػوء ى لػبعض بػرامج اذاعػة القػروف الكػريـ فػى . المضموف التربو 2778ى هاوم موعئ ل .;69
احتياجا  المواطف الم ري. رسػالة دكتػوراة ميػر منشػورة )جامعػة عػيف شػمس القػاهرةا 

  ( =755قسـ أ وؿ التربية      كمية التربية
ى بػػػػالتثقيؼ الػػػػدينعالقػػػػة اذاعػػػػة القػػػػروف الكػػػػريـ  2779هوووورل  ى ببوووو  مه ا نووووى هووووان .>69

مع ػػػػد  اجامعػػػػة عػػػػيف شػػػػمس   ميػػػػر منشػػػػورة ماجسػػػػتيررسػػػػالة لممػػػػراهقيف المك ػػػػوفيف  
  .اإلعػػػالـ وثقػافػػػػػة األط اؿ  قسـ الدراسا  العميا لمط ولة

فػى ى دور الػدراما التػى يقػدم ا التمي زيػوف الم ػر  2714هبم ةحة  بفوت خطواب  .=69
  ميػر منشػورةنشر ثقافة التسامل الدينى بػيف المػواطنيف الم ػرييف  رسػالة دكتػورال 

 (7569قسـ اإلذاعة والتمي زيوف   القاهرةا كمية اإلعالـجامعة )
ى تنمية الوعى  حافة األط اؿ الدينية ودورها ف  2716 ه ى حة   ةع ح مةام .<69

ا جامعة عيف شمس  مير منشورة رسالة دكتوراة  (سنه67 – <لمط ؿ مف )ى الدين
 .;756  قسـ اإلعالـ وثقافة الط ؿ  مع د الدراسا  العميا لمط ولة

عنا ػػر  ػػورة العالقػػة بػػيف المسػػمميف واألقبػػاط فػػى  2777هأووام ةحةوو  ببوو  موغفووا   157
كمية اإلعالـ ل المتتمر العممى السنوى الثال  عشر خطا  ال حؼ الخا ة فى م ر

  >755عالـ والبناء الثقافى واالجتماعى لممواطف العربى( )اإلبعنواف جامعة القاهرة 
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الحػػػػؽ فػػػػى المعرفػػػػة مػػػػا بػػػػيف حريػػػػة التعبيػػػػر وحمايػػػػة    2777 هنووووا   ووووا  ق صوووواور  151
المقدسا  ا دراسة حالة ألزمة اإلسػاءة لمرسػوؿ واإلسػالـ فػى ال ػحافة الدوليػة المػتتمر 

)اإلعػػػالـ والبنػػػاء بعنػػػواف كميػػػة اإلعػػػالـ جامعػػػة القػػػاهرة ل العممػػػى السػػػنوى الثالػػػ  عشػػػر
  >755الثقافى واالجتماعى لممواطف العربى( 

جامعػػة األزهػػر كميػػة الدراسػػا  اإلسػػالمية والعربيػػة  2716هن ووم ةحةوو   ببوو  موئوورم  .6:7
 شعبة ال حافة واإلعالـ قسـ العالقا  العامة دكتورال 

المشاهديف التعرض لمقنوا  ال ضائية الدينية وعالقته باتجال  2717 مإلل صرح نج ب  .6:8
  ميػػر منشػػورة رسػػالة دكتػػوراة  الم ػػرييف نحػػو قضػػايا العػػالـ اإلسػػالم ا دراسػػة تطبيقيػػة

 قسـ اإلعالـ التربوي.  جامعة دمياطا كمية التربية النوعية
اتجاهػػػا  طالبػػػا  جامعػػػة األزهػػػر نحػػػو بعػػػض البػػػرامج   2771  وووا  ةحةووو   نصوووا   .6:9

الجػزء  <6مجمػة كميػة الدراسػا  العربيػة واإلسػالمية. العػدد  االتمي زيونية. جامعة األزهػر
 . 6<=-67=الثال . ص ص 

ى الػدينى نشػر الػوعى ور الدراما الدينية التمي زيونية فػد ا 2777    مب مه م بقا  بلي  155
كميػػة الدراسػػا  ا جامعػػة األزهػػر  ميػػر منشػػورة دكتػػورال رسػػالة   لػػدى الشػػبا  الجػػامع 

   .بة ال حافة واإلعالـشع  اإلسالمية والعربية 
اتجاهػػا  المػػػراهقيف نحػػو البػػػرامج الدينيػػة بػػػالتمي زيوف  1995ى مول  وووبلووى  و وو   اةووول  .;:6

مع ػػد الدراسػػا  العميػػػا ا جامعػػة عػػيف شػػمس  ميػػر منشػػورة  ماجسػػتيررسػػالة ى الم ػػر 
 .قسـ اإلعالـ وثقافة الط ؿ  لمط ولة

المواقػػ  االلكترونيػػة لمػػدعال العػػر  عمػػى شػػبكة اإلنترنػػ   ا 2714 ئوو م ةحةوو   صووبر  .>:6
قسػػـ   العربيػػةو كميػػة الدراسػػا  اإلسػػالمية ا جامعػػة األزهػػر  ميػػر منشػػورة رسػػالة دكتػػوراة 
 .ال حافة والنشر

. السياسا  اإلعالمية لمقنوا  ال ضائية الدينيػة وعالقت ػا بمعالجػة 2715باطف ى  ةن .=:6
يقيػػػػة. رسػػػػالة دكتػػػػوراة ميػػػػر منشػػػػورة )جامعػػػػة م ػػػػرا دراسػػػػة تطبى القضػػػػايا الوطنيػػػػة فػػػػ
  (:756قسـ اإلعالـ   أسيوطا كمية اندا 
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 حتليل اخلطاب الصحفىحبوث اجتاهات 

 اإلعالمية و اللغوية تنيدراسة حتليلية مقارنة بني املدرس 

 األستاذ المساعد بقسم اإلعالم / آداب المنيا
 اإلعالم/ جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالميةاألستاذ المشارك بكمية 

 

ظهوواى فوود ا ل ووق لساووار لس  وواعر بظهوو ا لسانووت عتى ياوود عووس رس  ن نووعار 
ذل كوتر رس  ن نوعار اثوس  ، لستد ت ت سى لساغة كظتهاة لجتمتيعةلس سعس مر لسسالنتى   ل 

لس صوىد لسب عو  ، إأ ا و   ااة فد لسسالنتى لساغ عة مر لسم ظ ا لستتاعخد إسد لسم ظ ا 
توووج تجوووت ي لسب ع عوووة ذلتهوووت ياووود عوووس بوووتثغعر ىخووواعر ت وووت س ل لساغوووة فووود إ وووتا ي  تهوووت 

 Discourse  مووور هوووذا لسسالنوووتى  وووذكا تثاعوووق لسخ وووت بوووتسمجتمأ تووووغعال  تووووغال، 

Analysis سنت عتى لس ص  لستسل سعة  pragmatics .   

 ظعف تثاعق لسخ ت  فود لسسالنوتى   س ت تظج لأتجتا فد لآل  ة لألخعاة  ث  ت
 لإلي معة لس ابعة،  اغج تالكج لسسالنوتى لسغابعوة لسمت ااوة بتثاعوق لسخ وت   لستود ت كو 
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مدددددارس ةكريددددة مالتمنددددةا إال أن الدراسددددات العربيددددة لددددم تتطددددر  إلدددد  تندددداو   ددددذ  المدددددارس 
بناءاتهدددا النظريدددة  ولدددم تسدددت إلددد  توظيدددس  دددذ  المددددارس النكريدددة ةددد  اوالتوجهدددات المتبايندددة

 .إال ة  أضي  الحدود والمنهجية عند تناولها لمالطاب الصحن 

ورغدددم أن البددددايات المبكدددرة لتحميددد  الالطددداب ةددد  المدرسدددة العربيدددة دددددد ةددد  أواالدددر 
دددد دددمت اجتهدادات متميدزةا منهدا مدا ددمد   مدن القدرن العشدرين الثمانينات وأوائ  التسدعينات

 2ا ومدا ددمد  الددكتور محمدود الميد 1مي  مسار البر ندةالدكتور محمد شومان بالصوص تح
 3بالصددوص التحميدد  األسددموب  والدددالل  لمفددة الصددحاةةا ومددا أضدداة  الدددكتور  شددام عطيددة

بشأن تحمي  القوى الناعمة واألطر المرجعيةا إال أن أغمب الدراسات التد  جداءت بعدد ذلدك 
وما طرحو  من تصدورات ةد  وتراكمت بشك  كبير لم تالرج عن نطا  اجتهادات السابقين 

  اطار تحمي  الالطاب.

لدددم يتطدددر  إلددد  ورغدددم وجدددود تدددراكم كبيدددر ةددد  دراسدددات تحميددد  الالطدددابا إال أنددد  
سدوى دراسدات دميمدة  Critical Discourse Analysisاستالدام التحمي  النقدى لمالطداب 

 حيددث وظددس التحميدد ةدد  دراسددت  عددن .....  4الدددين منهددا مددا ددمدد  الدددكتور محمددد حسددام
النقدددى لمالطدداب وةقددا لمددا طرحدد  رةيددركالورا رغددم عمدد  التحميدد  النقدددى لمالطدداب وددرتدد  
عمددد  الكشدددس عدددن عالددددات السدددمطة كمدددا يعكسدددها الالطددداب مدددن ناحيدددةا وكدددذلك صدددراع 
األيديولوجيات كما يعكسها الالطاب مدن ناحيدة أالدرىا وكيدس يدؤثر الالطداب ةد  المجتمدت 

  د أو المهيمن.وكيس يؤثر المجتمت ة  بناء الالطاب السائ

ورغم تعدد مدارس التحمي  النقدى لمالطاب وتوجهاتها النكريدة كمدا نظدر لهدا رةدان 
دايدددكر ورةيددددركالور ورووداكر وغيددددر م كثيددددرونا إال أن حضدددور ا ةدددد  الدراسددددات الصددددحنية 

وال تددزا  أغمددب الدراسددات الصددحنية المعنيددة بتحميدد   العربيددة ال يددزا  غائبددا إلدد  حددد كبيددر.
ة  ةمك ما طرح  الباحثون الدرواد مدن أدوات بحثيدة حكتحميد  مسدار البر ندة الالطاب تدور 

والقوى الناعمة واألطدر المرجعيدة والتحميد  األسدموب  والددالل   دون أى محاولدة لمتجديدد أو 
التطوير المنهج  الدذى يددةت بدراسدات تحميد  الالطداب الصدحن  إلد  آةدا  أرحدب ويسدا م 
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ويسداعد ةد  االننتدداح عمد  المدرسدة المفويدة ومدددارس ةد  تطدوير منهجيدة تحميدد  الالطدابا 
تحمي  الالطاب المتعددة بشك  أكثر عمقاا بما يساعد ة  تراكمدات معرةيدة ومنهجيدة تددةت 

 بالدراسات الصحنية ددما نحو التطور والتحديث.

وعمدددد  جانددددب آالددددر الحددددظ الباحددددث تراكمددددا وا تمامددددا كبيددددرا بدراسددددة الالطدددداب 
ينا بادترابدات منهجيدة لفويدةا وتوظيدس جيدد لمددارس الصحن  من جانب بعض المفدوي

تحميددد  الالطددددابا و دددو مددددا دةددددت الباحدددث لتندددداو  توجهددددات كمتدددا المدرسددددتين الصددددحنية 
والمفويدددة ةدددد  تنددداو  الالطدددداب الصددددحن ا ومعرةدددة أوجدددد  التشددداب  واالالددددتالس بينهمدددداا 
لالسددتنادة مددن عطدداءات كددد  منهمددا ومواجهددة أوجدد  القصدددورا وذلددك لتطددوير منهجيدددة 

راسة الالطداب الصدحن  لددى البداحثين اإلعالميدينا الاصدة أن األسدس المنهجيدة ةد  د
دراسدددة الالطددداب  ددد  أسدددس لفويدددة لسدددانية باألسددداسا تعتمدددد عمددد  المددددارس المسدددانية 

  وغير ا.   pragmaticsكالتداولية الحديثةا

 م كاة لسسالنة:

تسدددع  الدراسدددة لرصدددد وتحميددد  ومقارندددة التوجهدددات البحثيدددة والمنهجيدددة لكددد  مدددن 
المدرسة الصحنية والمدرسة المفوية ة  دراسة الالطاب الصحن ا والكشس عدن نقداط القدوة 
والضددعس ةدد  كمتددا المدرسددتينا ثددم تقدددم تصددورا مقترحددا لتطددوير دراسددات تحميدد  الالطدداب 

قددددم بعدددض التصدددورات بشدددأن تطدددوير أدوات الصدددحن  يتالةددد  عيدددوب كمتدددا المدرسدددتينا وي
التحمي  الت  تدةت بدراسات تحمي  الالطاب نحو التطور والعم  ة  الكشدس عدن الددالالت 
الكامنة ة  النص والتقريب بين المدرسة المفوية والمدرسدة اإلعالميدة ممدا يسدا م ةد  إثدراء 

 وتطوير دراسات تحمي  الالطاب الصحن .

رصدددد التعريندددات المتعدددددة لمالطددداب والتنريددد  بدددين  وتتطدددر  الدراسدددة الحاليدددة إلددد 
شدكاليات ا ثدم تقدارن  تحمي  الالطابا والتحمي  النقدى لمالطدابا ومددارس تحميد  الالطداب وال
بدددين مدددا ددمددد  المفويدددون الدددذين تنددداولوا الالطددداب الصدددحن  مدددن مندددا   وأدوات تعتمدددد ةددد  

حد كبير ةد  الكشدس معظمها عم  التحمي  البالغ  والحجاج  دد و   أدوات سا مت إل  
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عددن مضددامين كامنددة المددس لفددة الالطدداب الصددحن  دددد ومددا ددمدد  البدداحثون اإلعالميددون مددن 
 اجتهادات تتعم  بالتحمي  السيميولوج  والثقاة  والسردى والسياد .

   ثس س لسسالنة:

تقتصر الدراسة الحاليدة عمد  رصدد تجدارب تحميد  الالطداب ةد  الدراسدات العربيدة 
  ةقددطا تاركددة رصددد تجددارب ومدددارس تحميدد  الالطدداب اإلعالمدد  ةدد  حاإلعالميددة والمفويددة

الدراسددات الفربيددة لدراسددة أالددرى مسددتقبميةا حيددث إن  ددذا األمددر يصددعب أن تحتممدد  دراسددة 
واحدةا الاصة أن  ناك ا تمام كبير مدن جاندب المفدويين ةيمدا يتعمد  بدراسدة لفدة الالطداب 

بدة واالسدتنادة مدن معطياتهدا لتطدوير الصحن ا األمر الذى يتطمب التركيدز عمد   دذ  التجر 
  دراسات تحمي  الالطاب الصحن .

 اهمعة لسسالنة:

  الدراسددات انصددب تمددك باسددتعراض الباحددث لمدراسددات السددابقة تبددين لدد  أن أغمددب
ا تمامها عم  رصد االتجا ات الحديثة ة  بحوث الصحاةة ةد  ضدوء التطدورات 

أو التوجهات البحثيدة ةد  دراسدة االنترندت  5التكنولوجية الرا نة كدراسة سيد باليت
ولدم يهدتم بتقيديم دراسدات تحميد  الالطداب سدوى ا وغير ما  6كدراسة حمم  محسب

ةددد  التسدددعينيات مدددن القدددرن الماضددد  عمددد   7دراسدددة سدددابقة أجرا دددا محمدددد شدددومان
 نماذج مبكرة من دراسات الالطاب الصحن  ة  دسم الصحاةة بجامعة القا رة.

  سدة الحاليدة إلد  رصدد التطدورات التد  لحقدت بدراسدات الالطداب بينما تسدع  الدرا
الصحن  ة  المدرسة اإلعالمية وتقارنها بالمدرسة المفوية الت  ا تمت عم  ةتدرة 
زمنيددة طويمددة بدراسددة الالطدداب الصددحن  وتراكمددت لددديها أدوات ومنددا   ووظنددت 

ونقداط ورصدد االتجا دات  امدارس ةكرية ة  تحميد  الالطداب بمدا يسدمل بالمقارندة
سا م ة  بناء رؤية عممية لتطدوير بحدوث بما يالقوة والضعس ة  كمتا المدرستين 

تحميدددد  الالطدددداب الصددددحن  وتقريددددب المسدددداةة بددددين المدرسددددة الصددددحنية والمدرسددددة 
االتجدا  نحدو تبند  البحدوث البينيدةا األمدر ا وذلك مدن الدال  دعدم وتعميد  المفوية
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بحددددوث تحميدددد  الالطدددداب الددددذى سدددديكون لدددد  عائددددد كبيددددر عمدددد  تطددددوير منهجيددددات 
  الصحن  ومدارس  النكرية الت  ينطم  منها.

 لسسالنة: اهسلف

لمددددارس تحميددد  الالطدددابا والتوجهدددات النظريدددة التعدددرس عمدددم المالمدددل الرئيسدددية  •
دراسدددددات تحميددددد  الالطددددداب الصدددددحن  ةددددد  بيئدددددة الدراسدددددات أثدددددرت عمدددددم كيدددددس و 

 اإلعالميةا والدراسات المفوية.

البحثيدددة التددد  اعتمددددت عميهدددا دراسدددات تحميددد  يهددددس البحدددث إلددد  رصدددد األدوات  •
 الالطاب الصحن  ة  المدرسة اإلعالمية مقارنة بالمدرسة المفوية.

يهددددددس البحدددددث إلددددد  تحميددددد  الموضدددددوعات المطروحدددددة لمبحدددددث المتعمددددد  بتحميددددد   •
 الالطاب الصحن ا ة  كمتا المدرستين اإلعالمية والمفوية وأولويات ك  منهما.

ات تحمي  الالطداب كمدا طرحتهدا كد  مدن المدرسدة يهدس البحث إل  رصد إشكالي •
 اإلعالمية والمدرسة المفوية.

يهدس البحث إل  تقديم رؤية لتطدوير دراسدات تحميد  الالطداب ةد  إطدار التقريدب  •
بدددين المدرسدددة اإلعالميدددة والمدرسدددة المفويدددةا ودعدددم الدراسدددات البينيدددة ةددد  مجدددا  

 تحمي  الالطاب الصحن .

 تنتؤأى لسسالنة:

 ؟بتحمي  الالطاببالالطاب؟ وما المقصود ما المقصود  .1

التحميدددد  النقدددددي لمالطدددداب ؟ ومددددا  ددددم حدددددود مددددا النددددر  بددددين تحميدددد  الالطدددداب و  .2
   استالداماتهما ؟

 المدارس المالتمنة لتحمي  الالطاب؟ما  .3
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مميزاتهددددا النظريددددة   تصددددوراتها ؟ ومددددا   أ ددددم النظريددددات الحجاجيددددة؟ ومددددا  مددددا .4
ربددة الحجاجيددة ةددم تحميدد  النصددوص والالطابددات والتطبيقيددة؟ ومددا م آليددات المقا

  إجراء وتطبيقا وتوظينا؟ 

كيددددس تدددددم توظيدددددس مددددددارس وأدوات تحميدددد  الالطددددداب الصدددددحن  ةددددد  المدرسدددددتين  .5
 اإلعالمية والمفوية؟

ما أوج  الشب  واالالدتالس بدين دراسدات تحميد  الالطداب الصدحن  ةد  المدرسدتين  .6
 اإلعالمية والمفوية؟

 كمتا المدرستين عند تحمي  الالطاب الصحن ؟ ما اإلشكاليات الت  طرحتها .7

كيس يمكن التقريب بين المدرستين بما يسدا م ةد  تطدوير بحدوث تحميد  الالطداب  .8
 الصحن ؟

 لإل تا لسم هجد ساسالنة:

   ع لسبث : •

ينتمددددم البحددددث إلدددد  البحدددددوث والدراسددددات الوصددددنية التدددددم تسددددعم إلددددم رصدددددد    
ا واألدوات البحثيدة المطروحدة ةد  موضوعات ومدارس وتوجهات تحمي  الالطاب الصدحن 

 المدرستين اإلعالمية والمفويةا وأ م اإلشكاليات والحمو  المقترحة.

 م هج لسبث : •

اعتمدددت الدراسددة عمدد  مددنه  المسددل لرصددد توجهددات دراسددات تحميدد  الالطدداب    
الصدحن  ةدد  المدرسدتين اإلعالميددة والمفويدة مددن الناحيدة الموضددوعية والمنهجيدة والنظريددةا 

ا كمدددا تسدددتالدم الدراسدددة المقارندددة 2117ةددد  النتدددرة مدددن منتصدددس الثمانيندددات وحتددد   وذلدددك
المنهجيددددة لمعرةددددة أوجدددد  الشددددب  واإلالددددتالس بددددين كمتددددا المدرسددددتين ةدددد  تناولهمددددا لمالطدددداب 

 الصحن .
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  لألس لى لسبثغعة: •

الدراسددددة تحميميددددة تقددددوم عمدددد  تحميدددد  التددددراث العممدددد  باسددددتالدام التحميدددد  الثددددانوى 
Secondary Analysis    لمددا نشددر مددن بحددوث ودراسددات عددن الالطدداب الصددحن  ةدد

المدرسدددة اإلعالميدددة والمدرسدددة المفويدددة ةددد  بيئدددة اإلعدددالم العربددد  بأسدددموب كينددد  ددددددددد  و دددذ  
بالالطأ حيث يطم   دذا المنهدوم  Meta Analysisالدراسات يطم  عميها البعض مسم  

لتد  تناولددت موضدوعا بعيندد  عمد  دراسدات معددادالت ديداس األثددر لمجموعدة مدن الدراسددات ا
بشدددك  تجريبددد  كمددد  ددددددددد  بهددددس الوددددوس عمددد  آالدددر التطدددورات العمميدددةا والجواندددب القيمدددة 
والهامدددة ةددد  الدراسدددات المرتبطدددة بتحميددد  الالطدددابا والتعدددرس عمددد  اإليجابيدددات وتددددعيمهاا 

 وتالة  أوج  القصورا لتحقي  إضاةة عممية إل  التراث العمم .

وددددد اسدددتعان الباحدددث باسدددتمارة تضدددمنت اإلشدددكاليات البحثيدددة المثدددارة ةددد  بحدددوث 
الدراسدددةا وأ دددم مددددارس تحميددد  الالطددداب التددد  تدددم توظينهددداا واألدوات البحثيدددة المسدددتالدمةا 

  وأ م االستالالصاتا والمجاالت البحثية لدراسة الالطاب الصحن  ة  كمتا المدرستين.

 يع ة لسسالنة: •

دراسدة صدحنية بعدد  43دراسدة منهدا  74عيندة مكوندة مدن  اشتممت الدراسة عمد  
 31استبعاد العديد من الدراسات الت  تكدرر نندس اإلطدار المنهجد  دون إضداةة حقيقيدةا و

دراسددة تنتمدد  إلدد  حقدد  الدراسددات المفويددةا وذلددك ةدد  النتددرة الزمنيددة مددن منتصددس ثمانينددات 
  .2117القرن الماض  حت  عام 

ت الماجستير والدكتوراة ة  جامعدة القدا رة وغير دا مدن واعتمد الباحث عم  دراسا
الجامعات المصرية والدراسات والبحوث العربية المتاحة والمحكمة ة  دوريدات عمميدة مثد  
المجمددددة المصددددرية لبحددددوث اإلعددددالما والمجمددددة المصددددرية لبحددددوث الددددرأى العدددداما ودراسددددات 

يزيددة بجامعددة عدين شددمس والقددا رة الماجسدتير والدددكتوراة بدبعض أدسددام المفددة العربيدة واالنجم
والمنيدددا وغير ددداا وكدددذلك البحدددوث العمميدددة المحكمدددة والمنشدددورة ةددد  دوريدددات عمميدددة محكمدددة 

 تابعة لكمية دار العموم بالقا رة أو بعض أدسام المفة العربية بالجامعات المصرية. 
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 لإل تا لسم افد ساسالنة:

 ا أ: مىه ج لسخ ت   مسلا  تثاعا 

المعرةددد  لمدراسدددة المندددا يم األساسدددية لمصدددطمل الالطدددابا ةضددداًل يتنددداو  اإلطدددار 
جراءات .   عن العرض السريت لنشأت  ومرتكزات  النظرية ومقاربات  وال

 )ا( مىه ج لسخ ت :

 وتتندوع التشدابكا الفامضدة حيدث يكتنند  الالطداب مدن المصدطمحات يعد مصطمل

 تعريندم إطدار ةدم وضدع  يصدعب لدذا المالتمندةا المعرةة ةم حقو  التأوي  ويقب  ةي ا اآلراء

 بمنهدوم تسدتعين التدم المالتمندة المعرةدة حقدو  عميد  ةدم وينطبد  وسدمات ا الصائصد  يحددد

 .الالطاب

ينحددددر مدددن األصددد  الالتينددد   (Discourse)ويدددرى ر دددوجم ر أن لندددظ الالطددداب 
(Discursus)  أو(Discurrere)     األمدددام والالمدددسا وكدددذلك  ويعنددد  الجدددرى باتجدددا

المنادشدددة أو المحادثدددة أو الالطبدددة. كمدددا أنددد  يددددد  عمددد  الشدددك  الدددذى تأالدددذ  سمسدددمة مددددن 
التعبيرات واألحكاما وكدذلك الطريقدة التد  تدأت  بهدا المعرةدة لموجدودا لدذا يمكنندا أن نتحددث 
عدن الطدداب عممدد  أو ديندد  أو شددعرى. أيضدا يصددس الالطدداب تمددك الممارسددات المحكومددة 

مددن القواعددد التدد  ينشددئها نظددام أو نسدد  الدداص مددن المقددوالت كشددك  مددن أشددكا   بمجموعددة
 8المعرةةا مث  الطب وعمم الننس واألحياء.

ولقددددد عددددرس ددددداموس لونجمددددان لتعمدددديم المفددددة والمفويددددات التطبيقيددددة الالطدددداب بأندددد  
Discourse   بأندد " رمصددطمل عددام لنمدداذج كثيددرة مددن اسددتعما  المفددةا كالمفددة التدد  يددتم

ذا كددان النحددو يشددير إلدد  القواعددد الحاكمددة لبندداء الجممددةا  إنتاجهددا أثندداء ةعدد  اتصددال  مدداا وال
ةإن مصطمل الالطداب يشدير إلد  وحددات أكبدر مدن الجممدة مثد  النقدرة والمحادثدة والحدوار. 
ويشددار ةدد  أغمددب األودددات إلدد  دراسددة الالطدداب المكتددوب أو المنطددو  بمصددطمل رتحميدد  

صددر بعددض البدداحثين عمدد  اإلشددارة إلدد  تحميدد  ا وي Discourse Analysisالالطددابر 
 Textالالطدداب المنطدددو  بتحميددد  الالطدددابا ويسدددتالدمون مصدددطمل رالمفويدددات النصددديةر 
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Linguistics  لإلشدددارة إلددد  تحميددد  الالطددداب المكتدددوبا ووةقدددا لمنظدددور رمدددا بعدددد الحداثدددةر
Postmodernism  والتحميد  النقددى لمالطدابDiscourse Analysis  ا ةدإن مصدطمل

ب ال يشددير ةقددط إلدد  أى نددوع مددن المنطددو  أو الحددوار ةحسددبا ولكندد  يشددم  أيضددا الالطددا
 Theالمعددان  والقدديم الكامنددة ةيدد ا ووةقددا لهددذا التصددورا ةددإن الالطدداب السددائد أو المهدديمن 

dominant Discourse  يشدير إلد  طريقدة التنكيدر والحدوار المؤسسدية بشدأن األشدياء أو
 9ر. الموضوعات المالتمنة

هوم الالطاب نشدأ ةد  مجدال  المفويدات والسديميوطيقا إال أند  دندز إلد  ورغم أن من
العديددد مددن ةددروع ومجدداالت العمددوم اإلنسددانيةا إذ يسددتالدم تحميدد  الالطدداب ةدد  األنثربولوجيددا 
والتدداريو وعمددم االجتمدداع والتحميدد  الننسدد  ودراسددات مددا بعددد الكولونياليددة والعمددوم السياسددية 

م الالطداب يشدف  مكاندا محوريدا تتزايدد أ ميتد  ةد  العمدوم واإلعالم وغير اا ممدا جعد  منهدو 
 االجتماعية واإلنسانية المعاصرة. 

ولدددم يدددؤد الكدددم الفزيدددر مدددن الدراسدددات التددد  تسدددتالدم منهدددوم وتحميددد  الالطددداب ةددد  
العمدددوم االجتماعيدددة المالتمندددة إلددد  صدددبث المنهدددوم بمدددون ثابدددت واضدددل يميدددز  عدددن غيدددر  مدددن 

تمامدا ةقدد جعمدت تمدك الدراسدات منهدوم الالطداب يتمدون المنا يما ب  عم  العكس من ذلدك 
بمون الالمنية الت  يقس أمامهاا إذ ةرض ك  حق  معرة  عندد اسدتالدام  لممنهدوم مسدممات  
شكاالت  عمي ا بحيث صار المنهدوم يتسدم بالنسدبية واالالدتالس الشدديدين. ةبينمدا  ومقوالت  وال

الكدددالم والمحادثدددة يوسدددع  يضدددي  الدددبعض منهدددوم الالطددداب ليقتصدددر عمددد  مجدددرد أسددداليب 
 11البعض اآلالر ليجعم  مرادةا لمنظام االجتماع  برمت ا حيث يصير ك  شئ الطابا.

منه  ةم البحدث ةدم أيمدا مدادة  بأن مصطمل الالطاب وعرة   ر اريسرابتكر ودد 
سددواء أكانددت لفددة أم شدديئا شددبيها   مشددكمة مددن عناصددر متميددزة ومترابطددة ةددم امتددداد طددول

 ابالمفةا ومشتم  عم  أكثر من جممة أوليةا إنها بنية شاممة تشدالص الالطداب ةدم جممتد 
تمنددظ ينتددرض  أن الالطدداب  ددو كدد   Benvenistبنننسددت حا ويددرى 11أو أجددزاء كبيددرة مندد 

ميشددددددي   ا بينمددددددا يددددددرىمتكمًمددددددا ومسددددددتمًعاا بحيددددددث التددددددأثير عمدددددد  المسددددددتمت بطريقددددددة مددددددا
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أندد  مددرادس لمسددمطة ولمرغبددة ةددم السدديطرة عمدد  عمدد    الالطدداب Mechal Foucoةوكددوح
وذلك بتوظيس متواليات كالميدة عدن طريد  المعدب بالمفدة إلنتداج  ادموب وعقو  المستمعين

ذا كددان ةا الطدداب يدددةت الجمهددور إلددد  تبنددم أةكددارا وتعدددي  أو تدددرك أالددرى رديناندددد دي يوال
أددددر بثندددائيتم المسدددان والكدددالم ا ةدددإن الكدددالم سوسدددير والممقدددب بدددأب  المفويدددات الحديثدددة ددددد 

يتحو  عند بو  ريكور إل  منهدوم الالطدابا ةالالطداب إذا عندد ريكدور  دو التحقد  النعمدم 
 12لمسان.

ويددددرى عبددددد الهددددادى الشددددهرى أن مصددددطمل الالطدددداب يطمدددد  اجمدددداال عمدددد  أحددددد 
  الددرس يتند  أولهمدا مدت مدا ورد ددديما عندد العدربا أمدا اآلالدر ةيتسدم بجدتد  ةد ؛منهومين

 المفوى الحديثا و ما كما يم "

 لأل ق: ا   ذسك لسماى ظ لسم ج  إسد لسغعا إلفهتم   صسل م ع ت.

ةقد تناول  أكثر من باحث وة  المنهوم األو ا إذ انطم  حديدوم  مدن الثنائيدة التد  
تكدددون المسدددانا وينضددد  حديدددوم   أصدددبحت معهدددودة مندددذ حسوسدددير  أى المفدددة والكدددالم التددد 

ا ذلددك ليؤكددد عمدد  مددا  (parol)عددوض الكددالم   (Discourse)اسددتعما  كممددة الالطدداب 
يكتسب  اإلنجاز المفوى من أوج  ربما ال يحويها لنظ الكدالم مباشدرةا مثد  " الوجد  الكتداب  

 دد الحركة الجسدية دد السيا  وغير ا.

  عمد  الالطدابا ةهد  موجدودة بدالقوةا و و ينظر إل  المفة بوصنها النظام السداب
ة  حين أن الالطاب  و ما يوجد ا بالنع . وبالتال  ينر  ة  وضت العالمة المسانية بدين 
مستوى المفة ومستوى الالطابا إذ تكون العالمدة المسدانية ةد  المفدةا داال ذا مددلو  واحددا 

 13ة  حين تتعدد مدلوالتها ة  مستوى الالطاب ألن  ميدان استعمالها.

و ندداك مددن يعددرس الالطدداب بددالنظر إلدد  مددا يميددز  بالممارسددة داالدد  إطددار السدديا  
االجتمدداع  بفددض النظددر عددن رتبتدد  حسددب تصددنيس النحددويينا أى بوصددن  جممددة أو أكثددر 
أو أد  ةال ةر  بين  ذ  المستويات النحوية ة  الالطابا ألند  ر الممندوظ منظدورا إليد  مدن 

اص ا والمقصود بذلك  النعد  الحيدوى إلنتداج ممندوظ وجهة آليات وعمميات اشتفال  ة  التو 
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ما بواسطة متكمم معين ة  مقام معينا و ذا النعد   دو عمميدة الدتمنظا وبمعند  آالدر يحددد 
حبنننسددت  الالطدداب بمعنددا  األكثددر اتسدداعا بأندد  كدد  تمنددظ ينتددرض متكممددا ومسددتمعا وعنددد 

   14األو   دس التأثير عم  الثان  بطريقة مار

 ق لساغ   لسذ  عتجت ي لسجماة.لسغت د: لس ك

ويعد منهوم الالطاب بوصن  ما يتجاوز الجممة  و المنهدوم الفالدب ةد  الدراسدات 
 15المفوية الحديثة.

ودد عرضت ديبدورا شدينرن ثالثدة تعرينداتا تمثد  ةد  مجممهدا  دذا التعددد والتبداين 
تعريس الالطاب النداجم عدن تعددد مندا   الدراسدات المفويدةا مدت نسدبة كد  تعريدس إلد   ة 

منهج ا ةقد ورد منهوم الالطاب عندد البداحثين بوصدن  واحددا مدن ثالثدة" بوصدن  أكبدر مدن 
 16الجممةا أو بوصن  استعما  أى وحدة لفويةا أو بوصن  الممنوظ.

ن  أكبددر مددن الجممددة ا ويتجسددد المددنه  الشددكم  ةدد  تعريددس الالطدداب األو  بوصدد
وذلددك بوصددن  تمددك الوحدددة األكبددر مددن الجممددةا ةتتجدد  عنايددة الباحددث بعناصددر انسددجام ا 
وترابطد ا وتركيبد ا ومعرةددة عالددات وحداتد  بعضددها بدبعضا بد  ومناسددبة بعضدها لمددبعض 

 اآلالرا وذلك عم  مستوى بنيت  المنجزة.

لفويدة  و دو مدا يعدرس  ويمث  االتجا  الثان  لمالطاب حبوصن  اسدتعما  أى وحددة
باالتجددا  الددوظين ا وذلددك بتجدداوز وصددس الالطدداب وصددنا شددكمياا وعدددم الودددوس عنددد بيددان 
عالدددة وحدددات الالطدداب ببعضددها الددبعض وتحميمهدداا والدددعوة إلدد  ضددرورة االعتندداء بدددور 
عناصددر السدديا ا ومدددى توظينهددا ةدد  انتدداج الالطددابا وةدد  تأويمدد ا مثدد  دور العالدددة بددين 

ودرجددداتهم االجتماعيدددة وطدددردهم المعتدددادة ةددد  إنتددداج الطابددداتهم. ةدددالتمنظ  طرةددد  الالطدددابا
ظددة ةدد  تباينهددا الددوادع  واالجتمدداع  مددت المتعدددد لالطدداب واحدددا مددثالا يجسددد حاألنددا  المتمن  

والالطدداب بهددذا التعريددسا يمقدد  الضددوء عمدد  كينيددة تحقيدد  بعددض الوظددائس المرسدد  إليدد . 
ا أن يعبدر عدن مقاصدد  ويحقد  أ داةد ا ممدا يبدرز المفوية الت  يستطيت المرس  من الاللهد

العالدددة المتبادلددة بددين نظددام المفددة وسدديا  اسددتعمالها. مركددزا عمدد  ادتندداص المرسدد  لنرصددة 
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اسدددتثمار كاةدددة المسدددتويات المفويدددةا مثددد  الننولدددوج ا بتوظيدددس التنفددديما والدددنظم التركيبددد ا 
 17وانجاز األةعا  المفوية.

الالطداب بوصدن  ممنوظداا إذ يمثد   دذا التعريدس  أما التعريدس الثالدث ةهدو تعريدس
نقطدددة التقددداطت بدددين المنهجدددين السدددابقينا أى بدددين البنيدددة والوظيندددة. وددددد يتالدددذ مدددن الجممدددة 
أساسا ل ا ولكن ليس بمنهومها العرة  التجريددى باعتبار دا سمسدمة مدن الكممدات غنندال عدن 

 كون من جم  سيادية. السيا ا ب  ة  منهومها التمنظ  ة  السيا ا أى أن الالطاب م

ويالحددظ ممددا سددب  أن تعدديددة المنددا يم المقدمددة لمصددطمل الالطدداب ةدد  سدديادات 
عممية مالتمنة تزيد من غموض المنهوم والمط  بمنا يم األيديولوجيدة والثقاةدة والنكدرا و دو 
ما يدؤدى إلد  غيداب أطدر محدددة وضدوابط منهجيدة واضدحة عندد اسدتالدام تحميد  الالطداب 

 ت الكبرى الت  تواج  الباحثين.و و من اإلشكاليا

  Discourse Analysis مىه ج تثاعق لسخ ت :) ( 

من المعروس أن منهوم رتحمي  الالطابر ل  دالالت مالتمنة بالنسدبة لمبداحثين ةد  
شددددت  مجدددداالت الدددددرس المفددددوى. ةندددد  نظددددر عددددالم المفددددة االجتمدددداع  مددددثالا يتصدددد   ددددذا 

كمددا تتجمدد  ةدد  الحددوار المفددوىا و ددو ةدد  نظددر عددالم  المصددطمل ببنيددة التناعدد  االجتمدداع 
 18المفة الننس  ذو صمة بالطريقة الت  يتم بها ةهم النصوص القصيرة المكتوبة.

تحمي  الالطاب  و العممية الت  يتم بها ةك شنرة النص بدالتعرس عمد  مدا وراء  و 
لمتعرس عمد  من اةتراضات أو ميو  ةكرية أو منا يم؛ ةتحمي  الالطاب عبارة عن محاولة 

الرسدددائ  التدددم يدددود الدددنص أن يرسدددمهاا ويضدددعها ةدددم سددديادها التددداريالم واالجتمددداعما و دددو 
يضمر ةم داالم   دةًا أو أكثرا ول  مرجعية أو مرجعيات ول  مصدادر يشدت  منهدا موادند  
وتوجهات ا وذلك ألن الالطاب أكبر من النصا وأشم  من األيدديولوجياا ويدؤثر ةدم نوعيدة 

   19المفة. وكينية استالدام

وورد ةدددد  ددددداموس لونجمددددان لتعمدددديم المفددددة والمفويددددات التطبيقيددددة تعريددددس رتحميدددد  
بأن " ردراسة الطريقة الت  تشدك  بهدا الجمد  المنطوددة  Discourse Analysisالالطابر 
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أو المكتوبدددة وحددددات أكبدددر لممعنددد  مثددد " النقدددرات والمحادثدددات والحدددوارات ويتنددداو  تحميددد  
ر بهددددا االتيددددار األزمنددددة وطريقددددة النطدددد  والحددددروس والددددروابط الالطدددداب الطريقددددة التدددد  يددددؤث

والكممددات عمدد  بنيددة الالطددابا ويسددم  تحميدد  الالطدداب المنطددو  أحيانددا تحميدد  المحادثددة 
Conversational Analysis .21 

ويهدددس تحميدد  الالطدداب إلدد  التعددرس عمدد  الالطابددات المهيمنددةا  ددذ  الالطابددات 
قددةر اجتماعيدداا وتتجمدد  تمددك الالطابددات مددن الددال  توضددل لنددا الطريقددة التدد  تبندد  بهددا رالحقي

الصور والحوارات والنصوصا وذلك باعتبار أن الالطاب  دو نسد  مدن الجمد  تشديد كياندا  
ويعمد تحمي  الالطاب نحو مساءلة النص مدن حيدث الفدرض الدذى يسدع  الدنص لتحقيقد ا 

ردات ةددد  نوعيدددة الجمهدددور والمصدددالل الكامندددة ةددد  الدددنصا مدددا دالالت وتدددأثير شدددبكة المنددد
 21النص.

 

 Critical Discourse :لسىوواب بووعر تثاعووق لسخ ووت   لستثاعووق لس اووس  ساخ ووت )ج( 

Analysis   
 Discourse Analysisرتحميددد  الالطدددابر  تؤكدددد التعريندددات السدددابقة عمددد  أن

تشددك  بهددا الجمدد  المنطودددة أو المكتوبددة وحدددات أكبددر لممعندد   دراسددة الطريقددة التدد يعندد  ب
مثددد " النقدددرات والمحادثدددات والحدددوارات ويتنددداو  تحميددد  الالطددداب الطريقدددة التددد  يدددؤثر بهدددا 

 .االتيار األزمنة وطريقة النط  والحروس والروابط والكممات عم  بنية الالطاب

 Critical Discourse وةيمدددا يتعمددد  بمنهدددوم التحميددد  النقددددى لمالطدددداب

Analysis    داموس لونجمان لتعميم المفة والمفويدات التطبيقيدة بأند  " ر ضدرب ا ةقد عرة
مددن ضددروب تحميدد  الالطدداب يتالددذ مودنددًا ناددددًا مددن الكينيددة أو الطريقددة التددم تنسددتعم  بهددا 
المفددددةا ويتجدددد  إلددددم تحميدددد  النصددددوص وسددددائر األنمدددداط الالطابيددددة بهدددددس الودددددوس عمددددم 

الكامنددة ةددم تمددك الالطابددات. و ددو يحدداو  الكشددس عددن العالدددات بددين  األيددديولوجيا والقدديم 
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المصددالل والقددوى أو السددمطة ةدددم أيددة مؤسسددة أو أي سدديا  اجتمددداعم تدداريالم مددن الدددال  
 22.تحمي  طر  توظيس الناس لمفةر

والتحميددد  النقدددى لمالطددداب  Postmodernismووةقددا لمنظدددور رمددا بعدددد الحداثددةر 
Discourse Analysis  ا ةددددإن مصددددطمل الالطدددداب ال يشددددير ةقددددط إلدددد  أى نددددوع مددددن

المنطددو  أو الحددوار ةحسددبا ولكندد  يشددم  أيضددا المعددان  والقدديم الكامنددة ةيدد ا ووةقددا لهددذا 
يشددير إلدد   The dominant Discourseالتصددورا ةددإن الالطدداب السددائد أو المهدديمن 

 .منةطريقة التنكير والحوار المؤسسية بشأن األشياء أو الموضوعات المالت

التحميدد  النقدددى لمالطدداب  Norman Faircloughعددرس نورمددان ةيددركالو ودددد 
بأن " تحمي  لمالطاب يهدس إلم الكشدس المنهجدم عدن عالددات السدببية والتعيدين الفدامض 
والمعتدددداد بددددين الممارسددددة واألحددددداث الالطابيددددة والنصددددوص مددددن جهددددةا والبنددددم والعالدددددات 

مددن جهددة أالددريا مددن أجدد  تحددري كيددس تنشددأ تمددك والعمميددات االجتماعيددة والثقاةيددة الواسددعة 
شددك  مددن الددال  عالدددات السددمطة والصددراعات حولهدداا الممارسددة واألحددداث والنصددوص وتن 

وكيددس أن إالندداء  ددذ  العالدددات بددين الالطدداب والمجتمددت يعددد بحددد ذاتدد  عدداماًل مددن عوامدد  
 23.تأمين السمطة

إلدد  دراسددة  أن التحميدد  النقدددى لمالطدداب يرمدد  Van Dijkويددرى رةددان دايددكر  
التدددد  تقددددوم مددددن الددددال  الالطدددداب بددددين األجندددداس واألعددددرا  والطبقددددات  24أشددددكا  السددددمطة

االجتماعية دصد العم  عم  تطوير اا كما يهدس ددددد حسدب ةدان دايدك أيضدا دددددد إلد  دراسدة 
مظددا ر اإليددديولوجيا والتسددمط االجتمدداع  والهيمنددة والتندداوت الطبقدد  وكيددس يمكددن لهددا أن 

ا 25تقدداوم مددن الددال  الممارسددة المفويددة ةدد  سددياداتها االجتماعيددة والسياسدديةتتجسدد وتتجدددد و 
وبمثدد   دددذا الدددنه  الدددواع ا يتالددذ رواد التحميددد  النقددددى لمالطددداب مودنددا صدددريحا معمندددا ةددد  

 26مسعا م إل  استيعاب مظا ر الالمساواة االجتماعيةا ومن ثم ةضحها ومقاومتها.

الطدددداب ةددددم أن  دددددس تحميدددد  ويالتمددددس التحميدددد  النقدددددي لمالطدددداب عددددن تحميدددد  ال
بعبدددارة  ا أو   دددو ردراسدددة االسدددتعما  الحقيقدددم لمفدددة Discourse Analysisالالطددداب ح
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أالرى دراسة المفة ةم سيا  االستعما ر ا والربط بين الالطاب وأطراةد  والسديا  التواصدمم 
الدذي يدددور ةيد ؛ إندد  الندن الددذي يددرس الالطدداب باعتبدار  راسددتعماال لمفدة لفايددات اجتماعيددة 

. وتحميددد  الالطددداب مدددن جهدددة أالدددرى دراسدددة لمالطددداب باعتبدددار  منتجدددا 27تعبيريدددة إحاليدددةر
لوحددددات تتجددداوز الجمددد  واستكشددداس العالددددات الشدددكمية والمنطقيدددة والدالليدددة التدددم تنظمددد  
وتددربط مكوناتدد  بعضددها بددبعضا ةتجعمدد  مقبددوال مقنعددا. ويندددرج ضددمن  ددذا االتجددا  بالتددالم 

 ةدددد دثدددات بشددددت  ضدددروبها. ويعتمدددد محمدددد  الالطددداب تحميددد  النصدددوص والحددددوارات والمحا
استكشاس تمك العالدات عمد  معرةتد  بظدروس الالطداب ومناسدبت ا والعالددة بدين أطراةد  ا 

. ويتطمددب ذلددك مندد   والدددالالت الالنيددة التددم يتضددمنهاا والمنيتدد  عددن العددالم والبرتدد  بظددوا ر 
والتد  تسداعد  عمد   اباالالطد   ددرة عم  التنسير والتأوي  واكتشاس المؤشرات الكامنة ةد

الالروج باةتراضات تداولية حو  الالطاب ووظينت  ومقاصدد األطدراس المشداركة ةيد ا بينمدا 
يقددددوم التحميدددد  النقدددددى لمالطدددداب عمدددد  رصددددد أشددددكا  التناعدددد  بددددين الالطدددداب والممارسددددة 

   28االجتماعية وعالدات السمطة وتداولها واأليديولوجيات المتصارعة وآليات الهيمنة.

 

 

 اخ ت   ماتكيلت  لس ظاعة:ستثاعق لس اس  لس  وة )س(  

يمكدددن القدددو  إن أسدددس التحميددد  النقددددي لمالطددداب ددددد وضدددعت مدددن دبددد  مدرسدددة ر 
  التددم تطدورت بجامعددة  critical linguisticsالمفويدات النقديدة ر ح عمددم المفدة النقدددي / 

يتددم النحددو شددر  أنجميددا ةددم بريطانيددا ةددم سددبعينيات القددرن العشددرين ا واعتمدددت عمددم نظر 
النظددددامم / المنهجددددم الددددوظينم والمفويددددات السدددديميائية االجتماعيددددة عنددددد مايكدددد   اليددددداي 

M.A. K. Halliday أعمددددم مددددن شددددأن دور القواعددددد المفويددددة ةددددم التحميدددد  الددددذي 
نذاك الذي كدان يالضدت آةم عمم المفة   األيديولوجما وحاو  التميز عن ك  التيار الرئيس

وعمدددم  التوليددددىاصددداحب نظريدددة النحددو  Noam Chomskyلهيمنددة نمدددوذج تشومكسددم 
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بما يمكدن أن يقدت ةيد  مدن ةصد  بدين الشدك  والمضدمون ومعاممدة أنظمدة   المفة االجتماع
 واالستعما .المفة ننسها كأنها مننصمة عن الوادت 

الموجهة إل  دراسدة البعدد االجتمداعم لمالطداب وكينيدة تأويمد  ولقد لعبت األبحاث 
و ددم أبحدداث انتشددرت منددذ أواالددر السددبعينيات مددن القددرن دددد  مالتمددس سدديادات االسددتعما  ةدد 

وكددان مددن رواد ددا  دددد المدديالدي الماضددم ةددم أوروبددا حبريطانيددا الصوصددا  والواليددات المتحدددة
وليننسدددونا وةددداولرا وكدددريسا و دددودجا وغيدددر ما وكدددذلك األبحددداث التدددم عكدددس و  ا اليدددداي

الدذي يكتنندد ؛   ةددم إطدار المقدام االجتمدداعم النعمد أصدحابها عمد  تحميدد  الالطداب لوضدع 
ومدن  ددؤالء بدراون ويددو  ا وةيدركالسا وةددان دايدكا وويدوسددونا وغيدر م. ومنهددا أيضدا تمددك 
الدراسددات التددم نشددأت ةددم بريطانيددا ةددم النتددرة ننسددهاا وتحديدددا ةددم جددامعتم بيرمنجهددام ا 

وسائ  اإلعالما وكاندت صددى وليسترا ويبدو أنها يسارية التوج ا واتجهت إل  دراسة لفة 
التدد  انتقددد ةيهددا سدددمطة   1984ح والتددد  عنوانهددا" الشددهيرة Orwell لروايددة جددورج أورويدد 

ا وكتابات  حو  لفة الصحاةة وأثر دا ةدم تشدوي  الواددت واألحدداث أو عرضدها الحزب الواحد
 .29عم  نحو الاص يولد موادس الاصة

نجددد أننسددنا أمددام نددوع مددن ا عالمدد ةددم كثيددر مددن نمدداذج الالطدداب السياسددم واإلو 
الالطدداب ال ينطمدد  النددرد ةيدد  مددن معددانم يريددد إيصددالهاا أو مددن تجربددة يددرى أنهددا مهمددةا 
نمدا يرمدم إلد  توجيد  سدموك اآلالدرين ومدوادنهم وعداداتهما  ولذلك يدود إشدراك النداس ةيهدا؛ وال

و دو مددا أشددار إليدد  أورويدد   إن بقصدد أو مددن دون دصدددا ةيمددارس عمديهم نوعددا مددن الهيمنددة
. و ددذا ةددم الوادددت أمددر غيددر مددريلا ألندد  يتعددارض  "newspeak"ةدد  روايتدد  بمصددطمل 

   31ومهمة المفة الحقيقية التم  م التواص  والتعبير عن األغراض.

 Politics  "المفدة اإلنجميزيدة والسياسدة"مقالد  الشدهير عدن  ة  ودد أدان أوروي 

and the English Language ا وأكدد أن  دذا الوضدت تدؤو  إليد  المفدة ى  الدذآ ذا المد
يدددزداد تعقيددددا حدددين تجدددد لفدددة الهيمندددة  دددذ  سدددندا ودعمدددا لهدددا مدددن السدددمطة القائمدددة ةتنضددد  
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ن كانددت صددارالة بمددا تحممدد  مددن التسددمط والقمددتا إلدد   عمميددات الحددذس ومقددص الردابددةا وال
الناء ذلك القمت. Mystificationالتعتيم   31عم  تمك الهيمنة وال

    لس ص:  لسخ ت 

ةددم المفددة  Textوالددنص Discourseيشددير االددتالس مصددطمل كدد  مددن الالطدداب 
ا وتتعدد وجهات النظر ةدم  دذا الشدأن؛ ةدبعض 32اإلنجميزية إل  وجود داللة لك  مصطمل

بحقدد    الدارسددين يددرى أندد  ال يوجددد ةددر  بددين الددنص والالطدداب؛ وذلددك ألن كال مددا مددرتبط
ندداء والوظينددة لوحدددات المفددةا ويددرى آالددرون أن الدراسددات المفويددةا وكال مددا يبحددث ةددم الب

الدددنص غيدددر الالطددداب؛ ةالالطددداب يتشدددك  مدددن نصدددوص وممارسدددات اجتماعيدددةا وددددد ميدددز 
 ددودج وكددريس بددين الددنص والالطدداب مددن ناحيددة المنددا يم واإلجددراءات النظريددة والمنهجيددة 
يد  واأل داسا ةالالطاب  و العممية االجتماعية التم تكون النصدوص متضدمنة ةيهداا وتحم

 .  33ةم البحوث االجتماعية  النص جزء من تحمي  الالطاب

ومدددن الضدددروري أن نميدددز بدددين التعامددد  مدددت المفدددة نصدددًا والتعامددد  معهدددا الطابدددًاا 
ةدراسدددة المفدددة نصدددًا يسدددتمزم دراسدددة كددد  الوحددددات التبميفيدددة المتماسدددكة مدددن حيدددث التركيدددب 

ناع  المفوي بدين المتحددثين البنائم لنق  الالطابا أما الالطاب ةهو العممية المعقدة من الت
 .  34والمستقبمين لمنص

عندما ننظر لمفة بوصدنها الطابدًا وممارسدة اجتماعيدةا ةإنندا  رةيركالور وكما يقو 
نمتدددزم لددديس ةقدددط بتحميددد  الدددنص و عمميدددات اإلنتددداجا ولكدددن بتحميددد  العالددددات بدددين الدددنص 

بدددالظروس األبعدددد واإلجدددراءاتا وظروةهدددا االجتماعيدددة المتعمقدددة بظدددروس السددديا  والمتعمددد  
 .  35الاصة بالتراكيب االجتماعية والمؤسساتية

إن أسدددموب تحميددد  الالطددداب ال يقدددس عندددد حدددد البنيدددة السدددطحية لمنصدددوصا إنمدددا 
يتجاوز ددا إلدد  محاولتدد  القددراءة التأويميددة لمددنص نحددو اسددتنطا  مالتمددس الرمددوز واإلشددارات 

 ما سكت عن  النص. التم يحي  إليها النصا أو ما يعبر عن  بما لم يقم  النص أو 
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 (:هعم ةلسخ ت   لسنا ة )لس

ذا كددان  ندداك  طددرح ميشددي  ةوكددو نظددرة متمياددزة لمالطدداب حددين ربطدد  بالسددمطةا وال
ارتبددداط وثيددد  بدددين السدددمطة والالطدددابا كمدددا ذ دددب ةوكدددو؛ ةدددإنا ذلدددك لددديس مجدددراد تالطددديطا 
نمدددددا عالددددددة تجمدددددت بدددددين المفدددددة وأنمددددداط الهيمندددددة  وتنظددددديم مدددددن دبددددد  السدددددمطة ةحسدددددبا وال

36.االجتماعية
  

ويتندد  ةددان دايددك وروث ووداك وةيددركالو عمدد  أن ممارسددة القددوة ةددم المجتمعددات 
الديمقراطية الحديثة لم تعد تعتمد عمد  اإلكدرا  بالدرجدة األولد  بد  عمد  اإلدنداع الدذي بدات 
أحددددد العناصددددر الحاسددددمة لموصددددو  بالالطدددداب لمالتمددددس النئددددات االجتماعيددددة لهددددذا التحميدددد  

أن االتنا  عم  ةكرة الهيمنة عبر اإلدناع وتحقي  إجمداع وتعددد شدكمم لمعالداتا وال شك 
داالددد  المجتمددددتا أو مدددا يعددددرس بالهيمندددة الناعمددددةا  ددددو مدددا دةددددت مددددارس التحميدددد  النقدددددي 
لمالطدداب نحددو اال تمددام بتحميدد  الالطدداب اإلعالمددما الددذي يعكددس عمميددة الصددراع والهيمنددة 

37ر.عبر اإلدناع وتزييس وعم الجما ي
  

 

 سخ ت   خ ت  لسنا ة: نا ة ل

يقو  رةوكدور لدو اةترضدنا أن العدالم يوجدد بشدك  مسدتق  عدن االنسدانا ةهدذا يعند  
أن كدد  األةددراد سددترى العددالم بددننس الطريقددة الموضددوعية وال تالتمددس الرؤيددة مددن واحددد إلدد  
آالرا وبالتال  تكون  ناك معرةة موضوعية عن العالم. ولو اةترضنا أن العدالم حكمدا ندرا   

مسددتقال عددن االنسددان ا ةددإن ذلددك معنددا  أن المعرةددة لددم تعددد موضددوعية ولكنهددا تتددأثر لدديس 
بدددالالبرات الذاتيدددةا والتقاليدددد االجتماعيددددةا وتصدددبل الحقيقدددة نسددددبيةا و ندددا تصدددبل لعالدددددات 

 السمطة والقوة أ مية ة  تقرير ما  و صحيل وما  و الاطئ.

ةهدددذا معنددا  أننددا أمددام الحقدددائ   وحينمددا يكددون اعتقادنددا عدددن العددالم أندد  موضددوع 
وبالتددال  يكدون مدن السده  الحكدم عمد  األشددياء   truth becomes absoluteالمطمقدة 

 subjectiveبأنها صحيحة أو الاطئة. وحينما يكون اعتقادنا عن العالم بأن  حقيقة ذاتية 
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reality  ةإن الحقيقة تصبل ذاتية أو نسبيةrelative وى لقدو  وحينما يكون لديك مبرر دد
شدددديئ مدددداا ةإندددد  يصددددبل حقيقة. ددددذا النددددوع مددددن الحقددددائ  يكددددون مبنيددددا عمدددد  مودددددس معددددين 

dependent on situation  ا و ندا يطدرأ التسداؤ  األ دم " مدن الدذى سديكون عمد  حد ا
أو بمعن  آالر من سيقرر ما و صواب وما  و الطدأا و ندا تصدبل الحقيقدة تابعدة لمسدمطة 

power لسمطة  دو مدن يقدرر مدا  دو صدواب ومدا  دو الطدأا مدا ا وبالتال  ةإن من يممك ا
  و حقيق  وما  و زائس.   

ودددد ا ددتم ةوكددو بدراسددة كيددس أن القددوة يعبددر عنهددا بالمفددة أو تددنعكس مددن الددال  
مدادام لمفدة المفةا  و و يرى أن  ال توجد سمطة بدون مقاومة ةهما مصطمحان متالزمدانا و 

تالضدت لقدانونا ةهدم تشدك  أداة مقاومدةا كمدا   ذ  القدرة عم  االالترا  والتددميرا دون أن
ا وبالتددال  تعددد المفددة  دد  أحددد أدوات الصددراع األيددديولوج  وصددراع المصددالل “ةوكددو”يرا ددا 

ولعددد  ذلدددك أحدددد األسدددباب القويدددة التددد  دةعدددت إلددد  اإل تمدددام بمفدددة الالطددداب  االمتضددداربة
ى واأليددديولوج  السياسدد  واإلعالمدد  عمدد  وجدد  التحديدددا باعتبار مددا سدداحة لمصددراع النكددر 

وحداو  تتبدت الالطداب “ أركيولوجيدة المفدة”بحثد  عمد  “ ةوكدو”لقدد ركدز و  وصراع المصدالل.
وسددددمطت  ومالتمددددس الممارسددددات الالطابيددددة ةددددم التدددداريوا أو مددددا يسددددمي  بددددالوجود التراكمددددم 

38لمالطابات ووظائنها ةم التاريو.
  

طرة عمددد  إن الالطددداب مدددرادس لمسدددمطة ولمرغبدددة ةدددم السددديطرة حعندددد ةوكدددو ا السدددي
دموب وعقو  المسدتمعين ور تندويمهم ر كالميدا وذلدك بتوظيدس متواليدات كالميدة عدن طريد  

إن  المعددب بالمفددة إلنتدداج الطدداب يدددةت الجمهددور إلدد  تبنددم أةكددارا وتعدددي  أو تددرك أالددرى.
الالطدداب سددمطة ماديددةا تممددك القددوة والقدددرةا وتتضددمن مالدداطر ومالدداوس وتحمدد  صددراعات 

ات و ددددزائما مددددن تحريددددر واسددددتعباداتا سددددمطة تعبددددر الددددذات ومددددا تسددددنر عندددد  مددددن انتصددددار 
39.والمؤسسة عم  السواءا وتؤسس وجود ا المستق 
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 لسخ ت   لألعسع س جعة:

يرى ةان ديدك أن األيديولوجيدة  دم الدنظم األساسدية التدم يدتم مدن الاللهدا إدراكا  
الطددابا وتنظدديم الموادددس االجتماعيددةا وتسدديطر بشددك  غيددر مباشددر عمدد  تشددكي  سدديا  ال

 ومن التحمي  الداللم لهياك  الالطاب نرصد األيديولوجيات.

إن وجود أكثر مدن الطداب يدؤدي إلد  الصدراع ةيمدا بينهداا وبمدا أن األيديولوجيدة  
 م التم تشدك  منا يمندا لدذواتناا ولمعدالم مدن حولندا؛ ةدإن الصدراع األيدديولوجم  دو جدو ر 
تركيدددب الالطددداب الددددذى تسدددع   األيدددديولوجيات مددددن الاللددد  إلددد  سددددد النجدددوة بددددين اإلدراك 

ة المفدددددة والالطددددداب يشدددددك  اإلدراك االجتمددددداعم االجتمددددداعم واإلدراك الشالصدددددما ومعرةددددد
41 المشترك لألةراد والجماعات.
  

 لستثاعق لس اس  ساخ ت : )مسلا ( ماتابتى

ال يوجد طريقة محددة يمكن اعتماد دا ةد  التحميد  النقددى لمالطدابا ولكدن يمكدن 
كشدددس  عمددد  ددددادرة أنهدددا طالمدددا اتبددداع نندددس المندددا   الدددذى تسدددتالدمها العمدددوم االجتماعيدددة

ريقددة التدد  يعيددد بهددا الالطدداب إنتدداج/ أو يقدداوم إسدداءة اسددتالدام السددمطة والهيمنددة وعدددم الط
 .  المساواة االجتماعية والسياسية

 الحدديثا أو ال يكتند  بتحميد  بنيدة الدنص التحمي  النقددى لمالطداب أن يعنم و ذا
النقدددى التحميدد   اسددتالدام تددم ودددد. السياسددم االجتمدداعم السدديا  ولكندد  يمتددد ليشددم  تحميدد 

لبنداء انطباعدات وتصدورات معيندة  الالطابات السياسية وأسداليبها البالغيدةا لدراسة لمالطاب
 .  ونقمها إل  الجمهور

 الهددس كدان حيدث الالطدابا لدراسدة األبعداد ثالثدم إطدارا ةيركموس نورمان وطور
 النصددوص تحميدد " عمدد  بعددض بعضددها مبندد  التحميدد  مددن مننصددمة أشددكا  ثالثددة رسددم  ددو

 analysis of (spoken or written) language  المكتوبدة أو المنطوددةح المفويدة

texts واالسددددتهالك والتوزيددددت الددددنص إنتدددداج عمميدددداتح الالطدددداب ممارسددددة وتحميدددد  ا   

(processes of text production, distribution and consumption)  وتحميد 
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 analysis of ةيددددةوالثقا االجتماعيدددة الممارسددددة مددددن كحددداالت الالطابيددددة األحدددداث

discursive events as instances of sociocultural practice . وجدد  وعمدد 
 micro, meso الكمدم والمسدتوى والمتوسدط الجزئدم التنسدير بدين يجمدت ةهدو الالصدوصا

and macro-level interpretation . ةدددم المحمددد  ينظدددر الجزئدددما المسدددتوى عمددد 
 االسددددتعارة واسدددتالدام النحددددويا كالتحميددد  المفدددويا/  النصددددم التحميددد  مددددن مالتمندددة جواندددب

 عمد  ينطدوير الالطابية الممارسة مستوىر أو المتوسط المستوى وعم . البالغية واألساليب
 الددنصا أنتجددت التددم مددا المؤسسددة المثددا ا سددبي  عمدد  واالسددتهالكا اإلنتدداج دضددايا دراسددة
يدتم دراسدة التنداص  الكمدما المسدتوى عمد  ذلدكا و إلد  ومدا المسدتهدسا الجمهور  و ومن

 41.الدراسة ديد النص عم  تؤثر التم األوست المجتمعية والتيارات

تنددرع عددن األةكددار المركزيددة لمتحميدد  النقدددي لمالطدداب عدددد مددن المقاربددات تالتمددس ةددم   ووس 
  42مناحم تركيز ا أبرز ا"

سددم . مقاربددة مدرسددة دويسددبورج ةددم تحميدد  التصددرةات ا التددم تركددز عمددم الناعدد  المؤس1
بوصن  وسيطًا ةم العممية الالطابيدة بدين الالطداب والواددت . وأبدرز أعالمهدا زيجنريدد يداجر 

Siegfried Jager .  

. المقاربدددة اإلدراكيدددة االجتماعيدددة ا و دددم مقاربدددة تدددوين ةدددان دايدددك ا وتركدددز عمدددم البعدددد 2
  الننسم والعالدة بين اإلدراك االجتماعم والالطاب .

ا وتركدز باألسداس  Martin Reisiglةوداك ومارتن ريزيجد   . المقاربة التاريالية لروث3
  عمم السيا  التاريالم ا وتربط بين مجاالت الحدث والالطاب وأنواع النصوص.

ا و دو يركدز  Theo Van Leeuwen. مقاربدة النداعمين االجتمداعيين لثيدو ةدان ليندان 4
  عمم تمثي  الناع  المنرد وممارست  .

. المقاربة الجدلية العالدية ا ورائدد ا نورمدان ةيركمدوس ا وتركدز عمدم تجسديد الصدراعات 5
  االجتماعية ةم الالطاب.
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. مقاربددددة الحجدددداج والبالغددددة ا وتظهددددر بشددددك  الدددداص ةددددم أعمددددا  بددددو  تشدددديمتون حددددو  6
  الالطاب السياسم ا التم تركز عمم لفة اإلدناع والتبرير.

وثيدو ةدان ليندان ا  Gunther Kressا عند جانثر كدريس . مقاربة السيمياء اإلجتماعية 7
و م تسدمط الضدوء عمدم الطبيعدة األيديولوجيدة ذات األوجد  السديميائية المتعدددة لمنصدوص 
المعاصدددرة ا ةتحمددد  التددددال  ةيمدددا بدددين المفدددة والصدددور والتصدددميم والمدددون والترتيدددب المكدددانم 

  وصواًل إلم النصوص التشعبية عبر اإلنترنت.

 

 النة: تت ج لسس

   ا أ: لس تت ج لسماتب ة بسالنتى تثاعق لسخ ت  لسصثىد فد لسمسانة لإلي معة

الحظ الباحث أن البدايات األول  لتحمي  الالطاب الصدحن  ةد  المدرسدة اإلعالميدة       
الالطدداب القددوم  ”ةدد  دراسددت  لمماجسددتير عددن س.مثمووس  وو متر كانددت دويددةا حيددث أصدد  

سإلجالءلى لسم هجعوة  43“1952 – 1924ال  النترة مدن العرب  ة  الصحاةة المصرية ال
ا واسدتكم  ستثاعق لسخ ت   منتا لسباه وة  كعىعوة ت ظعىو  فود سالنوة لسخ وت  لسصوثىد

مسددار البر نددة وأضدداس ”ننددس المسددار حيددث وظددس  44لمدددكتوراة ةدد  دراسددت ه ووتج ي عووة 
ظمدت سدائدة وال تدزا  حتد  اآلن  و د  األدوات التد “ عمي  القوى الناعمدة واألطدر المرجعيدة

يسددتالدمها العديددد مددن البدداحثين دون أدندد  محاولددة لتطددوير مددا ددمدد  السددابقون والبندداء عميدد  
 باستثناءات طنينة.

أداتدين جديددتين  46والددكتوراة 45مدن الدال  دراسدتي  ةد  الماجسدتيرمثم س خاعوق دددم و      
و د  أداة مسدتعارة مدن  “نوا بدلستثاعق لأل”اسلة ة  تحمي  الالطاب الصحن  األول     

عمددم المفددةا وطور ددا وطوعهددا بمددا يتناسددب مددت الصوصددية لفددة الصددحاةة وتنرد ددا بددبعض 
السددددمات األسددددموبيةا ودددددد اسددددتالدم  ددددذ  األداة ةدددد  رصددددد الالصددددائص األسددددموبية لمدددددنص 
الصددحن  التدد  تجعدد  الددنص مقددروءا ومنهومددا مددن جانددب القددراء و ددو مددا يعددرس بدراسددات 

را لصدددعوبة  ددذا الندددوع مدددن الدراسددات التددد  تتطمدددب المنيددة معرةيدددة بدددبعض ونظددد“ االنقرائيددة”
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جواندددب الصدددرس والبنيدددة الصدددرةية وداللتهددداا وكدددذلك البنيدددة النحويدددة وداللتهددداا ةدددإن  نددداك 
البدداحثين عددن تندداو  مثدد   ددذ  الدراسددات رغددم أ ميتهددا ةدد  بندداء األدلددة أغمددب عددزوس مددن 

ةدد  التحميدد  األسددموب  سددوى عدددد دميدد  مددن  األسددموبية التدد  تحقدد  يسددر القددراءة.ولم يتددراكم
الدراسدددات منهدددا دراسدددة محمدددود حمددددى ةددد  الماجسدددتير عدددن انقرائيدددة القصدددة الالبريدددة ةددد  

47الصحاةة االدتصادية.
 

ةدد  إطددار مددا يعددرس “ التحميدد  الدددالل ”محمددود الميدد  ةدد  رسددالت  لمدددكتوراة أداة  مددددو     
ا وطدددوع  دددذ  األداة لالدمدددة الدددنص بحقدددو  الداللدددة و ددد  إحددددى نظريدددات التحميددد  الددددالل 

الصددحن ا وحظيددت  ددذ  األداة بإدبددا  البدداحثين نظددرا لسددهولتها ةدد  رصددد شددبكة المنددردات 
وددد مدزج العديدد مدن البداحثين  المتداولة بالصوص الحقد  المندا يم  الدذى يدرسد  الباحدث.

يا بددين تحميدد  حقددو  الداللددة وتحميدد  األطددر ةدد  دراسدداتهم ألطددر معالجددة الصددحاةة لمقضددا
المالتمندددةا وسدددا مت  دددذ  األداة ةددد  كشدددس بعدددض آليدددات توظيدددس الصدددحاةة لمفدددة وذلدددك 
 لتأطير القضايا بشك  محددا وتحقي  ةهم معين ومقصود لهذ  القضايا من جانب القراء.

“ تحميدد  الالطدداب”ال تددزا  أغمددب دراسددات تحميدد  الالطدداب الصددحن  تدددور ةدد  ةمددك و       
باسددتثناءات طنينددةا حيددث ركددزت “ حميدد  النقدددى لمالطددابالت”ولددم تتجدداوز  إلدد  مددا يعددرس بدددد 

أغمددب الدراسددات عمدد  البنيددة المفويددة الاصددة ةيمددا يتعمدد  بالجانددب الدددالل  لشددبكة المنددردات 
كمددا أن أحدددث تمددك الدراسددات ال يددزا  يسددتالدم ننددس األدوات التددد   ةدد  الددنص الصددحن .

 نة واألطر المرجعية والقدوى ددمها الباحثون األوائ  دون تطوير لها و   تحمي  مسار البر 
  عدن رأطدر معالجدة الالطداب الصدحن  المصدرى 2115الناعمةا ةن  دراسة مهيرة ةتح  ح

ةدددإن الباحثدددة اسدددتالدمت نندددس األدوات السدددابقةا رغدددم أن ثدددراء  48ألزمدددات القدددارة اإلةريقيدددةر
الموضددوع ومددا ةيدد  مددن جدددليات تسدددمل لمباحثددة أن تعالجدد  وةقددا لمنهجيددة التحميدد  النقددددى 

 لمالطاب ونظرية الحجاج.

الحددددظ الباحددددث ضددددعس اال تمددددام برصددددد مدددددارس تحميدددد  الالطدددداب المالتمنددددةا كمددددا       
ومحاولددة تبندد  بعددض توجهاتهددا لتقددديم نقمددة نوعيددة ةدد  دراسددات الالطدداب الصددحن ا وذلددك 
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تثاعوق لسخ وت  “مثموس  و متر ب  و لر:رغم وجدود مؤلدس شدام  عدن  دذ  المددارس ددمد  
وال توجد سوى بعض المحاوالت النرديدة التد   ا49“  متذج ت بعاعةلإلي مد: ا ا  ظاعة 

  مر  متذج ذسك مت عاد:يقب  عميها أحد الباحثين ثم ال تتكرر عم  يد باحثين آالرينا 

رلستثاعووووووق لستووووووسل سد ساخ ووووووت  دددددددمت مددددددروة محمدددددد عمدددددد  ةدددددد  دراسدددددتها عددددددن  •
نقمة نوعيدة ةد  تحميد  مسدار  50 لنتالتعجعتى لسب عة لإل  تيعة  اب تسهت لستسل سعةر

البر نددةا واسدددتعانت بنظريدددة الحجددداج التدددداول ا والدددذى يعرةددد  الدددبعض عمددد  أنددد "ر 
عمميددددة جدليددددة تنطمدددد  مددددت أطروحددددةا أو ضددددد اا وتتوجدددد  إلدددد  اإلدندددداعا لتقويددددة 
االنالددراط أو تقميصدد ا ويتحددرك الحجدداج بددين المتددداولين داالدد  بنيددة حواريددة يتعدددد 

ع كينيا من الال  المقاصد الت  يطرحهدا والددةاع عنهدا ةيها المالاطب كمياا ويتنو 
من الال  األدلة والبرا ينا ويتحق  ة  بنية تواصميةا من الالطيدب إلد  المتمقد ا 

. واسدتعانت الباحثدة بالحجداج 51وبين المتمق  إلد  الالطيدب لتننيدد ودحدض حجتد ر
 التددداول  لمعرةددة توجهددات الحجدداج داالدد  الالطدداب الصددحن ا سددعيا إلدد  التمدداس
أصددددو  الحجدددداج ةدددد   ددددذا الالطددددابا وبيددددان أسدددداليب  المفويددددة وغاياتدددد  النكريددددةا 
واأليديولوجية الكامنةا والودوس عم  أسس استراتيجيات البنيدة اإلدناعيدة وأبعاد دا 

 التداولية.

ا واسددتعان بالمدرسددة “نمددوذج تولمددان ةدد  تحميدد  الحجدداج”وظددس محمددود حمدددى  •
ا  discourse fallacies“ الطددابمفالطددات ال”النمسددنية ةدد  ةيمددا طرحتدد  مددن 

مسدار ”والتركيز  نا لم يعد داصرا عم  رصد أطروحات الالطاب كما يحددث ةد  
نما  ا“ البر نة وآليدات التضدمي  والتزييدس تىكعك لسثجة  ك وف لسثجوج لس له وة وال

 الكامنة ة  بعض الحج  و و ما يعرس بمراوغات الالطاب.

دراسدددت  بعندددوان"ر ةددد   context theory ظاعوووة لسنوووعتب وظدددس وليدددد الهدددادى  •
ا 52الالطددداب الصدددحن  لمعالددددات العربيدددة اإليرانيدددة ةددد  الصدددحس العربيدددة الدوليدددةر

من بين النظريات العديدة الت  تناولت المعند  احتمدت نظريدة السديا  ةدم التدراث و 
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العرب  والدراسات المفوية الحديثة مكانًا بدارزًا ا سدواء ةيمدا يتعمد  بنهدم النصدوص 
وتندددداو  البحددددث نظريددددة السدددديا  بأبعاد ددددا كددددام منهددددا أو تحميمهددددا ا واسددددتنباط األح

عم  إعادة إنتاجها ةم مجا  الدراسدات  وعم ا المالتمنة ودور ا ة  إنتاج المعن 
السيا  أ مية كبرى ة  دراسات التحميد  النقددى لمالطداب و دو ويحت   ااإلعالمية

دايك صداحب كتداب ما كان يحتاج من الباحث الربط بين السيا  وما طرح  ةان 
النص والسيا  وةيركالو صاحب منهجيدة تحميد  الالطداب ثالثد  األبعداد وميشدي  

ا حيدث دددموا ةوكو صاحب منهجية أركيولوجية الالطاب ورصدد السديا  التداريال 
 مسا مات نقدية ة  الربط بين السيا  والمعان  الكامنة ة  الالطاب.

 figurative language سغووة لسمجووتي  لساغووة لستصوو عاعةمحمددود الميدد   تندداو  •
و ددو مددا  ا 53ةدد  الالطدداب ةدد  بعددض دراسددات ىسعووتى لإل  ووتع كآليددة مددن والسددالرية 

ا ةقددد درس أطددر اسددتالدام لفددة لسثجووتج لسب غوود فوود لسخ ووت يدددال  ةدد  نطددا  
المجدددداز ةدددد  كتابددددة األعمدددددة الصددددحنيةا كمددددا رصددددد أشددددكا  التصددددوير البالغدددد ا 

الصددددحنيةا وتوصدددد  إلدددد  أن  والمنددددردات ذات الطددددابت المجددددازى داالدددد  األعمدددددة
توظيددس التوريددة ومددا تحممدد  مددن تهكددم وسددالرية تعددد آليددة مددن آليددات نقدد  المعندد  
واإلدناع ب ا ةقد يقوم الالطاب عم  منردات    ة  الوادت مجازات تعكدس إدراك 
المنشئ لمودائت واألشياء الت  يتحدث عنهاا وليست تمك المجدازات أدوات زالرةيدة 

ا ب     أدوات تعكس تصدورا مدا عدن الواددتا ذلدك ألن وزينة نتحس بها الالطاب
نسددقنا التصددورى اسددتعارى بطبيعتدد ا واالسددتعارة ليسددت بالغددة تجميميددة كمددا يقددرر 
راليكدددوسر ورجونسدددونرا والمجدددازات بالتدددال  ال تنحصدددر ةددد  لفدددة األدب كمدددا  دددو 
التصور السائد. ولك  مجاز ديمة معينة تعكدس تصدورا إدراكيدا معيندا يالتمدس عدن 

54از آالر بدي .مج
 

و ددو مجددا  مهددم ةدد   55ةدد  بعددض دراسددات لستثاعووق لسغاووتفد وظددس  شددام عطيددة  •
ا حيددث يدددرس  دذا المدددال  الثقاةددة المقدمدة عبددر وسددائ  دراسدات تحميدد  الالطداب 
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أن يعزلها عن بيئة إنتاجها وسياداتها االجتماعيدة والسياسديةا ةتحميد   اإلعالمدون
56ثقاةة وسائ  اإلعالم يعبر عن حالة توزيت السمطة ة  المجتمت.

 

 Socialومددددن الدراسددددات التدددد  وظنددددت مدددددال  التحميدددد  الثقدددداة  واالجتمدددداع   •

cultural Analysis Model   دراسة إيناس أبو يوسدس عدن الالطداب الصدحن
ا حيث تعد ظا رة العنس الموج  ضد المدرأة 57العنس ضد المرأة المصريةألنماط 

المددرأة مددن القضددايا األكثددر إلحاحددا التدد  تواجدد  المددرأة ةدد  اآلونددة األاليددرةا حيددث 
تمثد   دذ  الظدا رة إحددى تجميدات المددوروث الثقداة  السدمب  الدذى يضدرب بجددذور  

لنددود  الناشدد ء ةد  أعمددا  الثقاةددة المصددريةا التدد  يفمددب عميهددا الطددابت الددذكورى ا
عن سيادة ديم راألبويةر عم  منظومة العالدات االجتماعية السدائدة ةد  المجتمدت. 
ودددد سددعت الدراسددة إلدد  رصددد العالدددة بددين وادددت المددرأة المعن نددة ةدد  صددعيد مصددر 
مددن الددال  اسددتمارة ميدانيددة طبقددت ةدد  ثددالث محاةظددات ةدد  صددعيد مصددرا ومددا 

عنس ضد المدرأة مدن دضدايا الاصدة ددم  الالطاب الصحن  من دضايا الاصة بال
. وأةددادت الباحثددة كثيددرا مددن مدددال  التحميدد  2119بدالعنس ضددد المددرأة الددال  عددام 

الثقددداة  ةددد  رصدددد العالددددة االرتباطيدددة بدددين الالطددداب الصدددحن ا وكددد  مدددن ثقاةدددة 
المجتمددت والالطدداب االجتمدداع  والسياسدد  السددائد ةدد  المجتمددتا باعتبددار أن  ددذ  

لالطداب الصدحن  ومالرجاتد ا وتسداعد  دذ  المنظومدة المنظومة تؤثر بشدة عم  ا
كوسائ  لترسيو حقو  المرأة أو تؤدى إل  إعادتهداا وةد  اطدار ذلدك يدتم اال تمدام 
بددددور الددددين كموجددد  أساسددد  لمالطددداب االجتمددداع  وانعكددداس ذلدددك ةددد  الالطددداب 
الصحن  ودور  ة  تفيير أو ترسيو أو مراجعة مث   ذا الالطداب ليكدون اإلعدالم 

تندددوير تنعددد  حقدددو  المدددرأة وتقدددوض ممارسدددة العندددس ضدددد ا ةددد  إطدددار  بحددد  أداة
حقودهددا األشددم  واألعددم. وةدد   ددذا االطددار وظنددت الباحثددة تحميدد  الالطدداب عمدد  
أندد  أسددموب تحميدد  يرتكددز عمدد  دراسددة الددنص الصددحن  والممارسددات االجتماعيددة 
معددددا أى الظددددروس التدددد  أدت إلدددد  إنتدددداج الددددنص الصددددحن  ةدددد  سدددديادها المفددددوى 

رج ا واعتمددت عمد  أسدموب التحميد  الكيند  لمالطداب. وددد اعتددت الباحثدة والالا
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عمدد  اسددتمارة تحميدد  الالطدداب التدد  اشددتممت عمدد  الحجدد  واألطروحددات وأسددانيد 
اإلدناع واألطر المرجعية. ورغم أ مية الدراسة إال أن مجا  العنس ضدد المدرأة ال 

الصدددحن  المدددرتبط يدددزا  بحاجدددة إلددد  مزيدددد مدددن الدراسدددات التددد  تتنددداو  الالطددداب 
بتناو  العنس ضد المرأة بمقاربات أالرى لتحمي  الالطاب مث  مقاربدة رةدان دايدكر 
الت  تركز عم  المفدة واإليدديولوجيا واإلدراك وتسدا م ةد  كشدس التحيدزات المفويدة 
واأليديولوجية ضد المرأة عبر الالطاب الصحن ا والذى دد ينض  إل  بنداء دليد  

زة ضددد المددرأة لكدد  تتجنبهددا الصددحاةة ووسددائ  اإلعددالم منددا يم  لممنددردات المتحيدد
بمددددا يسددددا م ةدددد  منا ضددددة العنددددس ضددددد المددددرأةا كددددذلك يمكددددن توظيددددس رنظريددددات 
الحجدداجر لمكشددس عددن الحجدد  المؤيدددة لحقددو  المددرأة ودعددم مكانتهددا ةدد  المجتمددت 
واألالدددرى المعوددددة لحقودهدددا والتددد  تكدددرس العندددس الواددددت عميهددداا وتننيدددد ا وكشدددس 

المنطقيدددة التدد  تنطدددوى عميهددداا بمددا يسدددا م ةددد  بندداء الطددداب صدددحن  المفالطددات 
 داعم لممرأة ومنا ض لمعنس الوادت عميها.

ة  ضوء منهجيدة ةيدركالو ةد  لستثاعق لس اس  ساخ ت  وظس محمد حسام الدين  •
ا كمددا ركددز 58دراسددت  لمدددكتوراة عددن صددورة العددالم اإلسددالم  ةدد  الصددحاةة الفربيددة

إدناعيدددة ةددد  لفدددة الالطددداب ةددد  بعدددض دراسدددات  عدددن كآليدددة لساغوووة لسنوووتخاة عمددد  
59الالطاب الصحن .

 

لعمنددا نالحددظ ممددا سددب  أن الددنمط السددائد حتدد  اآلن  ددو الدراسددات التدد  تركددز عمدد  و       
حتحميدد  مسددار البر نددة ددددد القددوى الناعمددة ددددد األطددر المرجعيددة  وأن االتجا ددات األالددرى التدد  

  نمدددط راسدددو ونقمدددة نوعيدددة ةددد  دراسدددات تحميددد  أشدددرنا إليهدددا ال تدددزا  ةرديدددة ولدددم تتحدددو  إلددد
ودد تقولبت جميت الدراسدات ةد   دذا اإلطدار الدذى دمدص . ةيالالطاب ة  الدراسات الصحن

كثيددرا مددن إمكانددات تحميدد  الالطدداب. ولعدد  ذلددك يرجددت ددددد ةدد  جددزء كبيددر مندد  ددددد إلدد  حاجددة 
الصدرس والتحميد  الددالل  الباحثين باإللمدام والدرايدة باألسداليب البالغيدة واإلحاطدة بدالنحو و 

والتدددداول  والنحدددو الدددوظين  وغير دددا مدددن األمدددور المتعمقدددة بدراسدددة النصدددوص سدددواء عمددد  
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مسدددتوى بنيتهدددا الصدددفرى حالمندددردات والجمددد   أو البنيدددة الكبدددرى لمدددنص وتماسدددك ا وضدددروة 
 اإللمام أيضا بالحجاج ونظريات  المفوية والنمسنية.

 

 مع س جعة:تثاعق لسخ ت  لسصثىد  لسسالنتى لسنع

حظيددت الدراسددات التدد  تتندداو  سدديميولوجية الالطدداب بالنصدديب األوةددر ةدد  دراسددات       
وددددد تراكمدددت العديدددد مدددن الدراسدددات ةددد   دددذا المجدددا  و نددداك تطدددور  الالطددداب الصدددحن ا

 ىخواعر  لسابوتر  اعف سا عو س. ستب د منهج  ة   ذا النوع من الدراساتا ويرجت ذلك 
 لسثاص ياد ت  عا م هجعتت  مر خو ق لسانوت ق لستود ع واف  سهذل لس  ع مر لسسالنتى

لمدددنص الصدددحن  “ لسب غوووة لسبصووواعة”و دددو مدددا يمكدددن أن نصدددنن  تحدددت مسدددم   ،ياعهوووت
وآليددددات الحجدددداج واإلدندددداع التدددد  تنجز ددددا  ددددذ  البالغددددة البصددددريةا وتوظيددددس  ددددذ  البالغددددة 

  ظىوى ب و  هدا البصرية ة  الالطابات الصحنية المتصارعة بما يعكس موادنها وتوجهات
 .كم هجعة سهت“  تاسي بعا ”هذا لسسالنتى نعمع س جعت 

" ودددد  دددةت  ددذ  الدراسددة إلدد   61 2116ومددن نمدداذج ذلددك دراسددة حممددم محسددب ح      
تحمي  صور صدام حسين منذ إلقاء القبض عمي  وحت  إعدام  تحمياًل سيميائيًا مدن الدال  

مد  الالطداب غيدر المعمدن ةدم محاكمتد ا التعرس عم  داللة لفة الجسد ةم صور  وأثر دا ع
وتحميدد  األلددوان التددم ركددزت عميهددا  ددذ  الصددورا وكددذلك المحدداور والمندداظير التددم وظنتهددا 

 ومدلولها عم  الطاب الصورة.

ودددد دددام الباحددث بمسددل  ددذ  الصددور مددن الددال  مودددت أبددوت و ددو جددزء مددن مودددت صددحينة  
ن بذاتدد  ةددم  ددذ  الصددورا ةمددن نيويددورك تددايمزا وانتهددت الدراسددة إلدد  إحسدداس صدددام حسددي

الددال  تحميدد  دالالت لفددة الجسددد نجددد أن سددبابة اليددد اليمندد  التددم رةعهددا صدددام حسددين ةددم 
وج  القضاة مت القبض عم  بادية األصابت تشير إل  االعتزاز بالننس مدت الوعيدد لمطدرس 
اآلالددر حأمريكددا / القاضددم ا كمددا أشددارت صددورة أالددرى إلدد  تحقيددر صدددام حسددين لممحكمددة 
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عددم رضددائ  عددن سددير ا ممثمددة ةددم حركددة سددبابة يددد  اليسددرى التددم تكددررت كثيددرًا ةددم سددير و 
 المحاكمة.

وبشدددك  عدددام جددداءت لفدددة الجسدددد الالاصدددة بصددددام حسدددين ةدددم صدددور محاكمتددد  ةدددم      
مجممهددا اننعاليددة ومرجعيددة االننعددا  ةيهددا تعددود بالدرجددة األولدد  إلدد  تسددييس المحاكمددة مددن 

مريكية وتعاممهما مع  بأسموب غير الئ ا ممدا نجدم عند  صددور دب  الحكومة العرادية واأل
لفة جسد حادة من دبم  تجا  القاضما كما أند  بدالنظر إلد  كد  صدور صددام حسدين أثنداء 
محاكمتدد  يتبدددين أنهدددا التقطددت مدددن أعمددد  إلددد  أسددن  لمتقميددد  مدددن شددأن صددددام حسدددين لددددى 

 ين شالص حقير.الجمهورا لكم تالم  جوًا ننسيًا لدى المشا د بأن صدام حس

 

 غت عت: لس تت ج لسماتب ة بسالنتى تثاعق لسخ ت  لسصثىد فد لسمسانة لساغ عة

استطاعت المدرسدة المفويدة المعنيدة بتحميد  الالطداب الصدحن  أن تقددم إسدهامات 
كبيرة عم  مسدتوى النظريدة والمدنه  ووظندت مقاربدات نظريدة ومنهجيدة عميقدة الاصدة ةيمدا 

يادية لمالطددداب .. لكنهدددا لدددم تهدددتم كثيدددرا بالجاندددب السددديميولوج  يتعمددد  بالبنيدددة المفويدددة والسددد
لمالطدداب الصددحن  باسددتثناءات طنينددة تناولددت ةيهددا سدديميولوجيا اإلعددالن الصددحن  والمددادة 

وسدددنعرض لدددبعض الدراسدددات التددد  وظندددت مقاربدددات تحميددد  الالطددداب  ااإلالباريدددة المصدددورة
وذلدك  critical discourse analysisالاصدة مدا يتعمد  منهدا بالتحميد  النقددى لمالطداب 

 عم  النحو التال "

دراسة إيمان السعيد بعنوان"ر الوسائ  المفوية لمتأثير واإلدنداع ةد  مقداالت إحسدان 
ا تناولت الدراسة مقاالت إحسدان عبدد القددوس 61عبد القدوس حو  دضية األسمحة الناسدةر

ما ودددد رصدددت الباحثددة مالمددل 1952حممددة األسددمحة الناسدددة دبيدد  ثددورة  التدد  وظنهددا ةدد 
الالطددداب الحجددداج  اإلدنددداع ا كمدددا رصددددت وسدددائ  التدددأثير الدالليدددة دددددد المفويدددةا ووسدددائ  
اإلدناع المطقية دددد المفوية الت  وظنها الالطابا و   مكونات لفويدة معيندةا وأبنيدة الاصدة 

 استثمر ا الالطاب الحجاج  اإلدناع .
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 استعرضت الباحثة الوسائ  المفوية لمتأثير واإلدناع والت  اشتممت عم  دسمين" 

  وسدددائ  التدددأثير الدالليدددة ددددددد المفويدددة" وتضدددم األلنددداظ االننعاليدددةا األلنددداظ  امشدددية
 الداللةا الجناس والطبا ا استعما  الشعارات.

  التددوازىا توظيددس وسددائ  اإلدندداع المنطقيددة ددددد المفويددة" وتضددم بنيددة التكريددرا بنيددة
االسددتنهام والشددرط والقصددر ةدد  أغددراض حجاجيددة إدناعيددةا المراوحددة بددين الالبددر 

 واإلنشاء تحقيقا لفرض حجاج  إدناع .

أكدددت الباحثددة عمدد  أن عندداوين المقدداالت التدد  جدداءت ةدد  صدديفة اسددتنهاميةا لددم 
ند ا تال  من غرض بالغد ا وامتددت إلد  مدا  دو أبعدد مدن طدرح السدؤا  تمهيددا لإلجابدة ع

ةندد  أحددد المقدداالت كددان العنددوان كالتددال " مددن  ددو الضددابط الددذى يممددك دصددرا ةدد  جزيددرة 
كدابرى؟ ولددم يكددن  دذا السددؤا  اسددتنهاما بقددر مددا  ددو اثبدات. وةدد  عنددوان آالدر يقددو " لمدداذا 
أودددس القرصددان الشددريس عمميددات السددطو؟ ودددد تجمددت ةيدد  المناردددة ةدد  المركددب الوصددن  

 رالقرصان الشريسر.

مقدداالت احسددان عبددد القدددوس بددالمنردات االننعاليددة التدد  حممددت معددان  ازدحمددت 
التهكم والسدالرية والتعدريض والتدوبيو لمدن كدانوا المدس صدنقة األسدمحة الناسددةا كمدا وظدس 
الكاتدددب التكدددرار سدددواء بدددالمنظ والمعنددد ا أو بدددالمعن  دون المندددظ لتحقيددد  غدددرض حجددداج  

 ادناع .

ةد  مقداالت إحسدان عبدد القددوس األبنيدة  أكدت الباحثة عم  أن من أوةر البنيدات
المتوازية الت  تقوم ة  أصمها عم  عنصر رئيس   و تواة  البنية النحويدة لممتواليدات مدن 
عبارات وجم .وددد أكددت الباحثدة عمد  أن القددرة عمد  صدياغة  دذ  األبنيدة المنسدجمة مدن 

عمددد  نحدددو منسدددجم الناحيدددة الشدددكمية تعكدددس دددددرة تكاةئهدددا عمددد  ترتيدددب األةكدددار وتقسددديمها 
أيضاا ومن ثم تصبل  دذ  األبنيدة المفويدة ديمدة مهمدة مضداةة إلد  وسدائ  التدأثير واإلدنداع 

 تزيد المعن  تمكينا ة  الننسا وتحق  استجابة عالية لمالطاب.
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ددددمت  دددى عبددد الفندد  بدداز ةدد  دراسددتها عددن رالطدداب الحجدداج االجتمدداع  ةدد  
ة عدن مقداالت منشدورة ةد  عددة صدحس دددددد رؤيدة ددددددد والتد  كاندت عبدار  62مؤلنات داسم أمينر

محكمددة منهجيددا عددن مالمددل الالطدداب الحجدداج  اإلدندداع  لدددى داسددم أمددينا والمفددة التدد  
شددكمت  ددذا الالطددابا ودددد اشددتم  التحميدد  عمدد  كتاب رأسددباب ونتددائ ر ورأالددال  ومددواعظر 

بالتربيددة  و مددا يحتويددان عمدد  مجموعددة مددن المقدداالت التدد  تعددال  دضددايا اجتماعيددة تتعمدد 
-1895والمددا  والوظددائس الحكوميددةا وكانددت دددد نشددرت ةدد  جريدددة المؤيددد مددا بددين عددام  

 ا ثم جمعت ة   ذين الكتابين. 1898

ونظددرا ألن الالطدداب موضددوع الدراسددة الطدداب اجتمدداع  بنيتدد  اسددتداللية يالضددت 
لتسمسدد  حجدداج  منطقدد ا حيددث اسددتمد داسددم أمددين مددن الجددد  والحجدداج ومقارعددة الحجددة 

جة أدوات لطرح أةكار  ومنادشتهاا ةقد اتالذت الدراسة من النظريدة الحجاجيدة ومبادئهدا بالح
جراءاتها إطارا منهجيا لمعالجة الطاب داسم أمين ة  الحجاج االجتماع .  وال

وألنها دراسة بينيدة بدين عمدوم المفدة والبالغدة والنمسدنة والمنطد ا ةقدد اسدتعانت بمدا 
دراسدددات وضدددعت إطدددارا محكمدددا لدراسدددة البنيدددة ددمددد  المتالصصدددون ةددد   دددذ  العمدددوم مدددن 

الحجاجية  لمالطاب عم  مستوى تحميد  وسدائ  اإلدنداع البالغيدة والمفويدة. وددد اسدتطاعت 
الدراسددة مددن الددال  تحميدد  الالطدداب الحجدداج  أن تكشددس عددن العالدددة الوثيقددة بددين القوالددب 

 تماعية وثقاةية.المسانيةا تركيبية وداللية وتداوليةا والقوالب المعرةيةا دينية واج

وددددد تدددم رصدددد أسددداليب اإلدنددداع المنطقيدددة وأسددداليب التدددأثير واإلدنددداع المفويدددة التددد  
وظنهددا داسددم أمددين ةدد  الطابدد  الحجدداج  التدد  تندداو  ةيهددا أوضدداع المددرأة والتربيددة والتعمدديم 
والبطالة والنساد ة  شت  المجاالت وغير ا من الموضدوعات التد  عالجهدا داسدم أمدين ةد  

 الطاب .

اولدددت الباحثدددة ةددد  دراسدددتها أن تدددربط بدددين الطددداب داسدددم أمدددين بوصدددن  إنتاجدددا وح
لفويداا والسدديا  االجتمدداع  والثقداة  الددذى أنتجدد ا والددربط بدين الطدداب الحجدداج االجتمدداع  
عنددد داسددم أمددين مددن منظددور نظريددة تحميدد  الالطدداب وعناصددر االتصددا  حالقددائم باالتصددا  
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والتشدددويش  والتددد  تمثددد  كمهدددا عناصدددر   feedbackوالمتمقددد  ودنددداة االتصدددا  ورد النعددد  
 مهمة ة  تحمي  الالطاب.

ودد كشنت الدراسة عن العديدد مدن وسدائ  التدأثير واإلدنداع المالتمندة ةد  الالطداب 
الحجدداج  بمددا يسددا م ةدد  التعددرس عمدد  مالمددل المفددة اإلدناعيددة التدد  عددرض مددن الاللهددا 

اا حيددث الرجددت المددرأة بعددد داسددم أمددين أةكددار  التدد  ادتنددت بهددا بعددض المصددريينا ومارسددو 
 درون طويمة من احتجابها لتمارس دور ا االيجاب  ة  المجتمت.

وتناولدددت مندددا  جمدددا  محمدددود ةددد  دراسدددتها عدددن"ر الصدددياغة المفويدددة لمالبدددر ةددد  
م" دراسدددة ةددد  ضدددوء نظريتددد  2111م إلددد  2119الصدددحس المصدددرية والعربيدددة مدددن عدددام 

ودددد ةردددت الباحثددة بددين منهددوم رالالبددر الصددحن ر كددنص محدددد  63تحميدد  الالطدداب واألطددرر
ومنشور بتاريو محدد ة  جريدة ما باعتبار  تقريرا يصس ة  ددة وموضدوعية حادثدة تمدس 
مصدددالل أكبدددر عددددد مدددن القدددراءا وبدددين رالالطددداب اإلالبدددارىر الدددذى يتجددد  إلددد  النظدددر إلددد  

دة مداا ومدا يجمدت بينهدا األنماط المشتركة والظروس الت  أنتجت النصوص جميعا ةد  جريد
مدددن المرجعيدددات واإليدددديولوجيات والسياسدددة التحريريدددة الالاصدددة بالجريددددة التددد  تعدددد المنيدددة 
لمالطاب. ودد وظنت الباحثة نظرية تحمي  الالطاب كأساس نظرى لدراستها بجاندب نظريدة 
األطر. وتبنت تعريس براون وبو  الذى جاء ةي  أن تحمي  الالطداب  دو"ر تحميد  لمفدة ةد  

سددتعما ا لددذلك ال يمكددن أن ينحصددر ةدد  الوصددس المجددرد لألشددكا  المفويددة بعيدددا عددن اال
وكددذلك التعريددس الددذى  64األغددراض أو الوظددائس التدد  وضددعت  ددذ  األشددكا  لتحقيقهددار.

يددرى أن تحميدد  الالطدداب ر يحدداو  استكشدداس كيددس تددم إنشدداء األةكددار واألشددياء التدد  تسددكن 
درار دددددا ةددددد  مكانهدددددا عمددددد  مدددددر العدددددالما وكيدددددس يدددددتم االحتنددددداظ بتمدددددك األةكددددد ار واألشدددددياء وال

   65الزمانر.

االتددارت الباحثددة عينددة مددن األالبددار الصددحنية التدد  غطددت أحددداثا سياسددية ودعددت 
م والتد  كدان مدن بينهدا إضدراب 2111م إلد  ةبرايدر 2119ة  مصر ةد  النتدرة مدن إبريد  

الابدددددات ما ومدددددد دددددانون الطدددددوارئا ومقتدددد  الناشدددددط الالددددد سدددددعيدا وأالبددددار انت2119إبريدددد  
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ينددداير حتددد  تنحددد  رئددديس الجمهوريدددة. واشدددتممت عيندددة  25ما وانددددالع ثدددورة 2111برلمدددان
 الصحس عم  األ رام والمصرى اليوم والشر  األوسط والقدس العرب  ومودت الجزيرة نت.

ودد سعت الدراسة لمكشس عن الوحدات الداللية التقييمية المسدتالدمة لمتعبيدر عدن 
والشالصدديات الناعمددة عددن تددأطير الصددراع أو تهميشدد ا كمددا  األحددداث وسددياداتها ونتائجهددا

سدددعت الدراسدددة لمكشدددس عدددن العالددددات المنطقيدددة الدالليدددة التددد  تدددربط بدددين أجدددزاء الجممدددة 
المركبددة ودور ددا ةدد  تدددأطير المددادة اإلالباريددةا ومدددى تمدددايز الصددحس ةدد  صددياغة الالبدددر 

الالبدر الصدحن  عدن أ دم الواحد متأثرة بأيدديولوجياتها الالاصدة ومقاصدد ا. وكيدس انحدرس 
مقوماتد  المهنيدة و د  الموضدوعية والحيدادا ةاتجد  إلد  أن يكدون ممونداظ ومدا تجميدات ذلددك 

 عم  المستوى المفوى؟

التدد  تجمدت ةد  دراسددات   Van Dijkوددد أةدادت الباحثدة مددن مقاربدة رةدان دايدكر 
البدار ا والبنيدة التنظيميدة لأل News as Discourse  1988األالبدار بوصدنها الطابدا ح

News Schemata  ا والبنيدة التركيبيدة لألالبدار ةد  الصدحسStructures of News 

in the Press  ا كمدا أةدادت الباحثدة عندد تنداو  الوحددات الدالليدة المسدتالدمة ةد  تسدمية
الدذى طرحد  كد    "The Evaluation"الحددث والشالصديات الناعمدة مدن منهدوم التقيديم 

 The  2115ةد  كتابهمدا رلفدة التقيديمر ح Martin, J.R. & Whiteمدن مدارتين ووايدت 

Language of Evaluation . 

وددد أةدادت الباحثدة أيضدا ممدا طرحد  محمدود نحمدة عدن بنيدة الجممدة العربيدةا ومددا 
ا عن العالدات المنطقية الدالليدة ةد  كتابد  رمددال  إلد  النحدو  Hallidayطرح   اليداى 

. والنحددو   An Introduction to Functional Grammar  2114الددوظين ر ح
 66.رلمتركيب والداللة منظورا إليهما من وجهة نظر تداولية نظريةالوظين   ور 

توصدمت الدراسدة إلدد  أن جريددة األ ددرام توسدمت بالوحددات الدالليددة إلالنداء صددراع 
نظر ددا رنقمددة نوعيددةر وتددرى أن  القددوى الشددعبية مددت السددمطةا ةمددثال مددد دددانون الطددوارىء ةدد 

االنتالابددددات رعرسددددا ديمودراطيددددار وتتجا دددد  دائمددددا ردود األةعددددا  المنا ضددددة لمسددددمطة مثدددد  
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"راالحتجددداج والتنديدددد والنقددددر عكدددس جريددددة القددددس العربددد  التددد  كاندددت أكثدددر مددديال لتدددأطير 
  إبري  عم  أن  ر يدوم الفضدبر. وعمد 6األالبار ة  إطار الصراع والت  اظهرت إضراب 

مسددتوى البنيددة التركيبيددة لمجممددة ظهددرت عالدددات التقويددة بالتعميدد  ةدد  جريدددة األ ددرام والتدد  
 وظنتها لتعمي  أةعا  السمطة بما يظهر شرعية أةعالها.

دراسددددة مندددد  عبددددد الددددرحمن عددددن "ر الدعايددددة السياسددددية ةدددد  الالطدددداب اإلعالمدددد  
تناولت الدراسة الالطداب  67مر2113م ددددد 1991بجريدت  األ رام والجمهورية ة  النترة من 

م  2113م  وحددددرب الالمددددي  الثالثددددة ح1991الدددددعائ  المصدددداحب لحددددرب الالمددددي  الثانيددددة ح
الدددوارد ةددد  مقددداالت رؤسددداء تحريدددر الجريددددتين الدددال   دددذ  النتدددرة و دددم حإبدددرا يم نددداةت رئددديس 
تحرير األ رام الال  الحدربينا ومحندوظ األنصدارى رئديس تحريدر الجمهوريدة الدال  الحدرب 

 ةا وسمير رجب رئيس تحرير الجمهورية الال  الحرب الثالثة .الثاني

وددددد االتدددارت الباحثدددة الالطددداب الددددعائ  المعاصدددر ألزمدددة الالمدددي  نظدددرًا أل ميدددة 
الحدث ودوة تأثير  عم  الدوطن العربد  بأكممد . وددد وظندت الباحثدة نظريدة تحميد  الالطداب 

اإلحصددائية ةدد  عقددد وذلددك لوصددس بعددض الظددوا ر المفويددةا واسددتعانت بددبعض األسدداليب 
 المقارنات المالتمنة بين بعض نتائ  الدراسة.

اسددتعانت الباحثددة بمالطددط حنورمددان ةيددركالس  لمالطدداب ثالثدد  األبعددادن ونظريددة 
النحو الدوظين  بمدا يسداعد ا ةد  رصدد التراكيدب الصدفرى والتراكيدب الكميدة ةد  الالطابدات 

لالطددداب الصدددحن  وكشدددنت عدددن المدروسدددةا ورصدددد العالددددة بدددين المفدددة واإليدددديولوجيا ةددد  ا
 التعبيرات األيديولوجية المستالدمة ة  الالطابات المدروسة.

ودامدددددت الباحثدددددة بتحميددددد  المسدددددتويات المفويدددددة المالتمندددددة حالصدددددرةيةا والتركيبيدددددةا 
والداللية والتداولية  لمتعرس عمد  أيدديولوجيا الالطداب الصدحن  محد  الدراسدة. وددد وظندت 

ان دايددددك بشددددأن العالدددددات القائمددددة بددددين األيددددديولوجيات الدراسددددة النمددددوذج الددددذى ادترحدددد  ةدددد
 المتعددة والمدركات األالرىا وتراكيب الالطاب المالتمنة ة  سياداتها التناعمية.
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وكشددنت الدراسددة عددن زيددادة نسددبة األسددماء عمدد  نسددبة األةعددا  لدددى الكتدداب بمددا 
لبالغيدة بهددس يعكس رغبتة الكتاب ة  إدنداع القدارئ بحقدائ  ثابتدةا كمدا جداءت األشدكا  ا

اسددتثارة وجدددان القددارئ وتحريددك مشدداعر . ودددد جدداءت االسددتعارة والتشددبي  لدددى الكتدداب غيددر 
متكمنة وشائعة ة  االستعما  المفوى. ويعود ذلك إل  طبيعة الالطاب الددعائ  ةد  المقدا  
االةتتدداح  الددذى يركددز عمدد  الوسددائ  الجدليددة والحجاجيددة أكثددر مددن التركيددز عمدد  الوسددائ  

يددددة. واسددددتالدم الكتدددداب وسدددديمة التفيددددر ةدددد  معددددان  الكممددددات والمصددددطمحات بهدددددس الجمال
 التالعب بالمفة لصالل دضية أو وجهة نظر معينة.

ومدددن أ دددم أسددداليب اإلدنددداع المفويدددة والمنطقيدددة التددد  وردت بالالطابدددات المدروسدددة 
دت التكددرارا واالسددتعانة بأسددموب الشددرط والقيدداس والشددعارات واالحصدداءات والبيانددات. وأكدد

الباحثة عمد  أن توظيدس التكدرار والقيداس المنطقد  مدن األدوات التد  تنيدد ةد  إحدداث ندوع 
من التماسك النص  بدين جمد  وةقدرات المقدا . وجداء توظيدس األرددام والبياندات معبدرا عدن 
النكددر األيددديولوج  لمكتددابا إذ إن االتيددار بعضددها وال مددا  الددبعض اآلالددر ال يددتم بطريقددة 

 عشوائية.

محاسددن عبددد القددادر حسددن عددن رتحميدد  الالطدداب النقدددى لمنصددوص  وةدد  دراسددة
أكدددددت الباحثددددة عمدددد  أندددد  ةدددد  سدددديا  وسددددائ  اإلعددددالم  68الصددددحنية اإلالباريددددة المترجمددددةر

اإلالباريدددةا مددددن المتودددددت أن يكددددون نقدددد  المعمومدددات مددددن النصددددوص األصددددمية ةدددد  عمميددددة 
االعتبددددارات الترجمددددة موضددددوعياا لكددددن  ندددداك مجموعددددة متنوعددددة مددددن العوامدددد ا ال سدددديما 

السياسددية واأليديولوجيددة التدد  تحكددم تدددال  المتددرجم ةدد  عمميددة النقدد  المفددوى بوصددن  منتجددا 
لمدددنص المتدددرجم إليددد . و كدددذاا ةددد  سددديا  الصدددراع السياسددد ا تفددددو الترجمدددة أداة لمتالعدددب 
األيدددديولوج  لمدددنص األصددد  تالددددم اغراضدددا سياسدددية لمصدددمحة جهدددة معيندددة. وددددد دارندددت 

مدددن النصدددوص اإلالباريدددة لقنددداة يورونيدددوز اإلنجميزيدددةا والنصدددوص الدراسدددة بدددين مجموعدددة 
 العربية المترجمة عنها المنشورة عم  شبكة االنترنت.
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وظنت الدراسة مقاربة تيون أ. ةان دايك المعرةية االجتماعيدة ةد  التحميد  النقددى 
الدددذى يقترحددد ا  لمالطددابا واسدددتراتيجيات األيديولوجيددة التددد  يعتمددد اا والمربدددت األيددديولوج 

كمددا اسددتندت الدراسددة إلدد  المفويددات النقديددة لندداولر وآالددرينا والمفويددات الوظينيددة النظاميددة 
لهاليددداىا ومددنه  ةددان ليددوين الددذى يقدددم منظددورا لمندداعمين االجتمدداعيين. ولتحقيدد  غددرض 
الدراسددة أالضددعت الباحثددة البندد  النصددية لكدد  مددن الددنص األصددم ا والددنص المتددرجم إليدد ا 

ن إلدد  دددراء مالتمنددينا لممقارنددة وتنسددب لسددياداتها السياسددية واالجتماعيددة والتارياليددة المددوجهي
إلظهار ما إذا كانا يدنقالن الرسدالة ننسدها أو أنهمدا يحيددان عدن أيديولوجيدة أحدد ما اآلالدر 

 بناء عم  دواةت سياسية.

كشنت الدراسة عدن وجدود العديدد مدن التفييدرات واالالتالةدات ةد  الدنص المتدرجما 
 ددذ  التفييددرات تحركهددا إيددديولوجيات كامنددةا وبينددت أن ةعدد  الترجمددة  ددو ةدد  حددد ذاتدد   وأن

نشدداط ةكددرى منحدداز وينتقددر إلدد  الحيدداد ةدد  كثيددر مددن األحيددان. وبينددت الدراسددة أن المفددة 
 المستالدمة ة  تفطية األالبار دد تم التالعب بها أيديولوجيا لمتأثير عم  آراء القراء.

 

 اعق لسخ ت  لأي  د:سالنتى سغ عة لهتمى بتث

حظدد  الالطدداب اإلعالندد  با تمددام كثيددر مددن المفددويين بمددا يحتويدد  مددن زالددم عمدد  
مسدددتوى المفدددة وعمددد  مسدددتوى السددديميولوجياا كمدددا أنددد  الطددداب مشدددحون باإليدددديولوجياا كمدددا 
يقو  ةيركالس"رإن الطاب اإلعالنات التجاريدة مشدحون باإليدديولوجيا مدن حيدث إند  ينددرج 

يعكدس البدرة معيندة عدن نمدوذج الحيداة العصدرية ومدا يجدب أن يكدون ضمن إطار تصدورى 
عميددد . ولهدددذا التصدددور عدددن العدددالم والمحددديط االجتمددداع  ديمدددة معيندددة لهدددا عالددددة باألةكدددار 
والمضامين والمعتقدات الت  يحممها صداحب اإلعدالن عدن العدالم والتد  يرمد  إلد  غرسدها 

 .69ة  الجمهور المستهمكر

د لطند  الزليطند  بعندوان"ر مدن تحميد  الالطداب إلد  ومن نماذج ذلدك دراسدة محمد
التحمي  النقدى لمالطابر حيث تناو  الباحث لفة اإلعالن التجدارى والصدور المصداحبة لد  
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بالتحميدد  مددن منظددور المفويددات النقديددة أو مددا يعددرس بالتحميدد  النقدددى لمالطددابا ودددد ركددز 
وبعددض الجوانددب التركيبيددة تحميمدد  عمدد  جوانددب معجميددة ومجازيددة لمفددة اإلعددالن التجددارىا 

والنصدديةا ودددد ربددط الباحددث بددين بنيددة الالطدداب اإلعالندد  والبنيددة االجتماعيددة وسددع  إلدد  
 الكشس عن عالدات الهيمنة والسمطة داال  الالطاب اإلعالن .

وتوصددد  الباحدددث إلدددد  أن  نددداك عالدددددات دويدددة ومتالنيدددة بددددين الصدددائص البنيددددة 
ظهدر ةد  أسداليب اإلعدالن التجدارى الصوصداا المفوية والبنية االجتماعيةا و   عالددات ت

وشت  أنماط الالطاب اإلعالم  والسياس  عمومدا. وأن تحميد  البنيدة المفويدة لهدذ  األنمداط 
مددددن الالطدددداب سدددديبين ذلددددك التددددأثير المتبدددداد  بددددين التركيبددددة االجتماعيددددة القائمددددة بعالداتهددددا 

 ا من جهة أالدرى. وعمد  المتداالمةا من جهةا وبين النظام المفوى بمالتمس أدوات  ومكونات
 ددددذا النحددددو تتسددددم  اإليددددديولوجيا عددددن طريدددد  المفددددة وتصددددبل معتددددادة ةدددد  ننددددوس متمقددددين 
مستجيبين تم ترويضهم اجتماعيا عم  حساسيات معينة تجا  الدالالت التد  تحممهدا أنمداط 

 71الالطاب.

ومن الدراسات الت  ا تمت بالالطداب اإلعالند  أيضدا دراسدة عبيدر صدالح الددين 
ا 71عن الالطاب اإلعالن  ة  الصدحاةة المعاصدرة ةد  ضدوء المسدانيات النصدية  األيوب "

واتجهدددت الباحثدددة بدراسدددة اإلعدددالن الصدددحن  بوصدددن  نصدددا تتضددداةر ةيددد  الكممدددة والصدددورة 
والبنيدددة الصدددرةية والنحويدددة والتشدددكي  األسدددموب  واالبتكدددارات المفويدددة الجديددددة عمددد  تحقيددد  

ن الجواندددددب السوسيوددددددددددد لفويدددددة والثقاةيدددددة مقصدددددود اإلعدددددالنا وسدددددعت الباحثدددددة لمكشدددددس عددددد
والسدددديكولوجية التدددد  تددددؤثر ةدددد  تشددددكي  الرسددددالة اإلعالنيددددة ا وتعمدددد  عمدددد  زيددددادة ةعاليتهددددا 
وتأثير ددا. كمددا سددعت الباحثددة إلدد  تعيددين مظددا ر التضدداةر بددين النددن القددول  والنددن البصددرى 

لننددون البالغيددة ةدد  اإلعددالن التجددارى والكشددس عددن جماليددات المفددة اإلعالنيددة وضددروب ا
الجديدددة التدد  تزيددد مددن كندداءة الددنص اإلعالندد  وةعاليتدد ا باعتبددار أن اإلعددالن ةددن تجددارى 
يسع  إل  تأسيس بالغة عصرية تالتمس ة  أنسادها عن البالغة القديمدةا وتعيدد توظينهدا 

 بمنط  مالئم لذو  العصر.
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صددحس القدددبس  واشددتم  مجتمددت الدراسددة عمددد  اإلعالنددات التجاريددة المنشدددورة ةدد 
م. ودد تناولت الباحثدة اإلعدالن 2113دددددد 2112والوطن والرأى العام الكويتية الال  عام  
 textأو نحددو الددنص   text linguisticsالصددحن  مددن منظددور المسددانيات النصددية 

grammar  ا كمدددددا أنهدددددا سدددددعت لمكشدددددس عدددددن العالددددددة الجدليدددددة بدددددين المكوندددددات المنظيدددددة
المفدددوى السددديميائ   مدددن جهدددة أالدددرىا و دددو مدددا يشدددك  ةددد   والبصدددرية مدددن جهدددة والمنظدددور

 مجموع  الصائص النص اإلعالن .

 ودد ارتكز البحث عم  الجوانب المنهجية التالية"

تشاليص السيا  بنوعي " سيا  المقدا ا ويعدرس بأند " تنظديم السدمات المفويدة ةد   •
الدددنص عمددد  نحدددو تتحدددو  بددد  مدددن مجدددرد كونهدددا آحدددادا ةددد  دائمدددة المتفيدددرات إلددد  
الصددائص أسددموبية مددائزة لمددنصا ويشددتف  عمدد  معددايير السددبك والحبددك والتندداصا 
وسيا  المقاما  و و العالدة بين المقا  وما يكتنن  من ظروس ومواددس وسديادات 
اجتماعيددة واتصدداليةا ويشددتف   ددذا النددوع عمدد  معددايير التشددكي  المفددوى القصدددية 

عمددد  ثدددالث دوائدددر متداالمدددة  والقبدددو  واإلعالميدددة والمقاميدددة. وتقدددوم  دددذ  المنهجيدددة
 ومتضاةرة    لسانيات النصا والبالغة العربيةا وسيميائية الصورة.

وددددد اسدددتعانت الباحثدددة بمعدددايير النصدددية التددد  دددددمها كددد  مدددن روبدددرت ديبوغراندددد  •
Robert De Beaugrande  وولنددان  دريسددمرWolfgang Dressler   ةدد

ا   cohesionالسدددبك كتددداب رمددددال  إلددد  عمدددم لفدددة الدددنصر والتددد  مدددن بينهدددا" 
 .Intertextualityا والتناص  Coherenceوالحبك 

واسدددتثمرت الباحثدددة أدبيدددات التحميددد  الننددد  والسددديميولوج  لمصدددورة ةددد  تشددداليص  •
 وسائ  التأثير البصرية المصاحبة لمنص المفوى ة  اإلعالن.

 ودد حاولت الباحثة أن تعيد النظر ة  المصدطمل البالغد  القدديم لالنتقدا  بد  مدن
بالغدددة الشدددا د والمثدددا  التددد  سدددادت الددددرس البالغددد  القدددديم إلددد  بالغدددة الدددنص الكتددداب  



 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

111 
 

 

والبصددرىا ةدد  محاولددة إلثبددات حيويددة البالغددة وددددرتها عمدد  اإلسددهام ةدد  معالجددة الددنص 
 المعاصر.

وانتهدددت الدراسدددة ةددد  تصدددنيس وسدددائ  السدددبك إلددد  وسدددائ  تعدددم الدددنص اإلعالنددد  
نصدددوص. ةدددالتكرار يتحقددد  ةددد  الدددنص اإلعالنددد  وغيدددر ا وأالدددرى تالدددتص بددد  دون سدددائر ال

بنوعي  التام والنادصا كما أن  يشدم  المكوندات الممنوظدة والبصدرية عمد  سدواء.كما أكددت 
الدراسددة عمدد  أن التعبيددر المددوازى ةدد  لفددة اإلعددالن الصددحن  إشددكالية ذات طددابت الدداصا 

ة وةنيددة كثيددرةا ةمقددام اإلعددالن مددن أ ددم مقامددات االالتصددار واإليجدداز العتبددارات ادتصددادي
ومددن ثددم كدددان مددن المتوددددت أن يتضدداء  ةيهددا دور التعبيدددر المددوازى باالتجدددا  إلدد  التكثيدددس 
واسددددتبعاد الحشددددو والمترادةددددات بدددددرجاتها المالتمنددددة. غيددددر أن وادددددت األمددددر ال يصددددد   ددددذ  
النتيجددةا إذ تعتمددد بعددض النصددوص اإلعالنيددة عمدد  ظددا رة الددنص المددوازى اعتمددادا ظددا را 

 نظ ا وباطنا مستكنا ة  النص البصرى. ة  النص الم

ا أكدد الباحدث عمد  أ ميدة 72وة  دراسة جمي  عبد المجيدا عن رشعرية اإلعالنر
تندددداو  الالطدددداب اإلعالندددد  مددددن منظددددور المسددددانيات النصددددية ا حيددددث إندددد  مددددن الالطابددددات 
المبدعددة عمدد  مسددتوى الكممددة والصددورةا و ددو مددا يتطمددب دراسددة تقنياتدد  الجماليددة والبالغيددة 

التأصدددي  لهدددا ا وبحدددث العالددددات التددد  تجعددد  الالطددداب اإلعالنددد  متناصدددا مدددت الالطددداب و 
األدبدد  ةدد  أنماطدد  المالتمنددة" الالطابددةا الدددراما حالقصددة المسددرحية ا الشددعر. ودددد اسددتعان 
الباحددث بددبعض النمدداذج اإلعالنيددة مددن صددحس األالبددار المصددرية وز ددرة الالمددي  اإلماراتيددة 

التمينزيونية المصرية ا وحم  ما ةيها من شدعرية عمد  م وبعض اإلعالنات 1997ة  عام 
 مستوى" المفة والمفة الموازية والصورة.

ا والبنيددة  Deviationوأكددد الباحددث عمدد  أن اإلعددالن يوظددس تقنيتدد  اإلنحددراس 
ا و ددو مددا يشددير إلدد  أدبيددة جديدددة حأدبيددة اإلعددالن ا أو نددوع أدبدد   parallelismالموازيددة 

 جديد حأدب اإلعالنات .
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ودددد بمددور الباحددث ةدد   ددذ  الدراسددة أ ددم األسددس المنهجيددة ةدد  حبالغددة الالطدداب ا 
التدد  يمكددن أن ننيددد منهددا ةدد  دراسددة حشددعرية اإلعددالن . وتعددد  ددذ  الدراسددة مددن الدراسددات 
دنددداع  المبكدددرة التددد  أكددددت عمددد  أن اإلعدددالن يسدددتثمر تقنيدددات األدب ةددد  عمميدددة اإلغدددراء وال

المفدددة كمدددا يوظدددس تقنيدددات أالدددرى كالرسدددم والددددراما المتمقددد  بشدددراء السدددمعةا حيدددث يوظدددس 
واأللدددوان وغير ددداا و نددداك دواسدددم مشدددتركة بدددين ةدددن الالطابدددة وةدددن اإلعدددالن و ددد " مقصدددد 
االستمالة واإلدناعا ومبدأ المقاميةا واالسدتدراج عبدر الحيد  الننسدية.  ةداإلعالن المد  نوعدا 

يددد بالدراسددة باسددتالدام جديدددا مددن األدب يمكددن أن نسددمي  بددأدب اإلعالنددات و ددو مجددا  جد
منهجيددات جديدددة والتدد  منهددا لسددانيات الددنص والبالغددة الحديثددةا و ددو مددا ددمدد  الباحددث ةدد  
دراست  الستثمار  من جانب باحثين آالرين لدراسة الالطاب اإلعالن  والكشس عدن بالغتد  

 وددرت  عم  تحقي  اإلدناع والنهم والتذكر من جانب الجمهور.

 

 لسخ صة  لست صعتى:

دارنت الدراسة بين توجهات ك  من المدرسة اإلعالميدة والمدرسدة المفويدة ةيمدا يتعمد       
 بتحمي  الالطاب الصحن  وتبين لمباحث ما يم "

سهامات مبكرة ةيما يتعم  بأدوات تحميد  مسدار البر ندة إددمت المدرسة الصحنية  •
والقددوى الناعمددة واألطددر المرجعيددةا لكنهددا لددم توظددس المقاربددات النظريددة والمنهجيددة 
لمدددارس تحميدد  الالطدداب بشددك  عميدد ا ودارت أغمددب الدراسددات الالحقددة ةدد  ةمددك 
مددددا طرحدددد  السددددابقون دون تقددددديم اجتهددددادات باسددددتثناءات محدددددودة بعضددددها لفددددوى 

جدددداج  وبعضددددها ةدددد  مجددددا  التحميدددد  الثقدددداة ا بينمددددا ارتنعددددت نسددددبة اال تمددددام ح
 بالتحمي  السيميولوج .

ا تمددت المدرسددة المفويددة بمقاربددات تحميدد  الالطدداب وركددزت عمدد  التحميدد  النقدددى  •
 والسياد  ووظنت مقاربات لفوية عديدة ينتم  أغمبها لمفويات النقدية والتقييمية.
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قريددب بددين المدرسددة المفويددة والصددحنية مددن الددال  د الباحددث عمدد  ضددرورة التيؤكدد •
 شراس المشدترك والبحدوث المشدتركة لتطدوير دراسدات تحميد  الالطداب الصدحن اإل

لتحقيدد  التكامدد  والعمدد  ةدد  ةهددم الالطدداب الصددحن  والكشددس عددن حقيقددة الدددور 
الدددذى يقدددوم بددد  والعوامدددد  المدددؤثر  ةددد  إنتاجددد ا ودور  ةدددد  بنددداء الدددوع  أو تزييندددد  

الواردة ب ا وأساليب الحجاج المفوية والبالغية والمنطقية التد  يشدتم  والمفالطات 
 عميهاا ودور  ة  بناء الرأى العام أو تزيين . 

يؤكددد الباحددث عمدد  ضددرورة حصددو  البدداحثين المعنيددين بالالطدداب الصددحن  عمدد   •
دبمومات ة  المفويات النقدية لإلدتراب وةهم المدارس النقدية لتحمي  الالطداب بمدا 

عم  حسن توظينهم لهذ  المدارس النقديدة المالتمندة عندد تنداولهم لمالطداب  ينعكس
الصددحن  بمددا يحدددث نقمددة نوعيددة عمميددة عميقددة ةدد   ددذا المجددا  الحيددوى والنقدددى 

 من الدراسات الصحنية.
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ا رسدالة 1952 – 1924محمد شومانا تطور ةكرة القومية العربيدة ةد  الصدحاةة المصدرية  - 1
 .1991ماجستيرا غير منشورةا جامعة القا رةا كمية اإلعالما 

ر إنقرائيددة الالبددر الصددحن  المفويددة بددالتطبي  عمدد  الالبددر الصددحن  ةدد  جرائددد محمددود الميدد ا  - 2
ر ا رسالة ماجستير ؟ غير منشورة ح جامعة  87و الجمهورية الال  عام   األ رام و األالبار

   .1989ا  القا رة " كمية اإلعالم

ا رسدددالة 1981 – 1961التطدددور األسدددموب  والددددالل  لمفدددة الصدددحاةة اليوميدددة ةددد  النتدددرة مدددن  -
 .1993دكتوراةا غير منشورةا جامعة القا رةا كمية اإلعالما 

 شام عطيةا عالدة النالب السياسية المصرية بالصحاةة وتأثير ا ة  أنماط األداء الصحن   - 3
 .1998راة غير منشورةا جامعة القا رةا كمية اإلعالما ة  التسعيناتا رسالة دكتو 

التفطية الصحنية الفربية لشئون العالم اإلسالم  الال  عقد التسعيناتا محمد حسام الدينا  - 4
 .2111رسالة دكتوراة غير منشورةا جامعة القا رةاكمية اإلعالما 

مراجعة مسحية ونقدية البرز التيارات   :بحوث الصحاةة الحديثة ةم االتجا اتسيد باليتا  - 5
 ا متاح عم  المودت التال "السائدة ةم الدراسات الصحنية

https://search.mandumah.com/Record/337664 - 

حمم  محسبا التوجهات الموضوعية والنظريدة والمنهجيدة لدراسدات االنترندت بدالتطبي  عمد   - 6
 عم "عينة من المجالت المصرية واألمريكيةا متاح 

- http://site.iugaza.edu.ps/awafi/files/.pdf 

محمدددد شدددومانا البحدددوث الكينيدددة ةددد  الدراسدددات اإلعالميدددة حالقدددا رة" أطمدددس لمنشدددر واإلنتددداج  - 7
 . 62 – 11  ص ص 2116اإلعالم ا 



 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

111 
 

 

                                                                                                                                              
شدكالية نقد  المندا يم" رؤيدة مقترحدةا  - 8 مجمدة النهضدةا المجمدد محمد صنارا تحمي  الالطاب وال

 .112-99ا ص ص 2115العدد الرابتا أكتوبرا السادسا 
9
- Richards, Jack C., and Richard W. Schmidt . Longman dictionary of 

language teaching and applied linguistics . Routledge, 2010, p. 174.  
 .112-99محمد صنارا مرجت ساب ا ص ص  - 11
 .19  ص 1997لدار البيضاء" المركز الثقاة ا سعيد يقطين" تحمي  الالطاب الروائ  حا - 11
 راجت" - 12

منيددر التركددما  و ج . ب . بددراون ابددو  و.جا تحميدد  الالطددابا ترجمددة محمددد لطنددم الزلطندد  -
 . 59ا ص 1997جامعة الممك سعود ا 

ديددان مكدددوني " مقدمددة ةددم نظريددات الالطددابا ترجمددة عددز الدددين إسددماعي ا القددا رة" المكتبدددة  -
 .35-28 ص ا ص2111ا 1طاألكاديميةا 

محمدددود عكاشدددةا لفدددة الالطددداب السياسدددما دراسدددة لفويدددة تطبيقيدددة ةدددم ضدددوء نظريدددة االتصدددا ا  -
 .13-1ص  ا ص2112القا رة" مكتبة النهضة المصريةا 

عبدددد الهدددادى الشدددهرىا اسدددتراتيجيات الالطددداب" مقاربدددة لفويدددة تداوليدددة حالسدددعودية" دار الكتددداب  -
 .37  ص 2114الجديد ا 

عبد الهدادى الشدهرىا اسدتراتيجيات الالطداب" مقاربدة لفويدة تداوليدة حالسدعودية" دار الكتداب  - 13
 .37  ص 2114الجديد ا 

 .19  ص 1997سعيد يقطين" تحمي  الالطاب الروائ  حالدار البيضاء" المركز الثقاة ا  - 14
حالسدعودية" دار الكتداب عبد الهدادى الشدهرىا اسدتراتيجيات الالطداب" مقاربدة لفويدة تداوليدة  - 15

 .37  ص 2114الجديد ا 

16 - Deborah Schiffrin: Approaches to discourse, Blackwell, Oxford, UK, 

Cambridge, USA, pp 23-43. 
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عبد الهدادى الشدهرىا اسدتراتيجيات الالطداب" مقاربدة لفويدة تداوليدة حالسدعودية" دار الكتداب  - 17

 .38  ص 2114الجديد ا 
راون وج.يو ا تحمي  الالطابا ترجمة محمد لطن  الزليط  ومنيدر التريكد  حجامعدة ج.ب.ب - 18

   مقدمة المترجمين.1997الممك سعود" النشر العمم  والمطابتا 
أحمدددد زايددددا صدددور مدددن الالطددداب الددددينم المعاصدددرا القدددا رة" دار العدددين لمنشدددر والتوزيدددتا  - 19

 .22 - 21ا ص 2117
20

- Richards, Jack C., and Richard W. Schmidt, op.cit, p.175.  
 .61مرجت ساب ا ص ج . ب . براون ابو  و.جا - 21

22 - Richards, Jack C., and Richard W. Schmidt, op.cit, p.145. 

23 - Fairclough, Norman. Critical discourse analysis: The critical study 

of language . London and New York: Longman, 1st ed., 1995, pp. 

132 - 133.  

منهددوم السددمطة ةدد   ددذا المقددام ال يعندد  ممارسددة القمددت والهيمنددة بددالقوة عمدد  العبدداد والتسددمط  - 24
ن كددان ذلددك موجددودا ةدد  كثيددر مددن نمددا  دد  سددمطة معنويددة  عمدديهما وال مجتمعاتنددا المعاصددرةا وال

تسددمل لمدددن يممكهددا بتوجيددد  األةكاروأنمدداط السدددموك ودولبتهدددا مددن الدددال  الممارسددة المفويدددة ةددد  
 أنواع مالتمنة من الالطاب.

25 - Van Dijk, T.E. (1993): "Principles of Critical Discourse Analysis", in 

Discourse and Society, 4 (2), 

26
-  Van Dijk, T.E. (2001): "Critical Discourse Analysis”, in: Schiffrin, D 

&al (2004): The Handbook of Discourse Analysis, p.352. 

27 - Schiffrin, D. (1994): Approaches to Discourse, Oxford (UK)/ 

Cambridge (USA), Blackwell, PP. 15-22. 

28 - Norman Fairclough, Language and Power, Harlow, Eng: Longman, 

2001,PP.62-85. 

29 - Pramode Verma, George Orwell’s Nineteen Eighty-Four — A 

retrospective and prospective twenty-five years later, International 

https://www.google.com.sa/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Norman+Fairclough%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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 .73 -56ا ص ص 2117

40 - Teun A. van Dijk , Discourse Semantics and Ideology, Op. cit , pp 

243-289. 

41 - Fairclough, N., Language and Power , London: Longman, 1990 , pp 

11-20. 
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    - Fairclough, Norman. Critical discourse analysis: The critical study of 

language . London and New York: Longman, 1st ed., 1995, pp. 45-

59. 

روث ةددوداك وميشددي  مددايرا منددا   التحميدد  النقدددي لمالطدداب ا ترجمددة " حسددام أحمددد ةددرج  - 42
 .65 -11ا ص ص 2114وعزة شب  محمد ا القا رةا المركز القومم لمترجمةا 

ا مرجت 1952 – 1924تطور ةكرة القومية العربية ة  الصحاةة المصرية محمد شومانا  - 43
 ساب .

 شددددام عطيددددةا عالدددددة النالددددب السياسددددية المصددددرية بالصددددحاةة وتأثير ددددا ةدددد  أنمدددداط األداء  - 44
 الصحن  ة  التسعيناتا مرجت ساب .

محمود المي  ا ر إنقرائية الالبر الصحن  المفوية بدالتطبي  عمد  الالبدر الصدحن  ةد  جرائدد  - 45
منشدورة ح جامعدة  ؟ غيدر رسالة ماجستيرر ا  87و الجمهورية الال  عام   األ رام و األالبار

   .1989القا رة " كمية اإلعالم ا 

 – 1961محمددود الميدد ا التطددور األسددموب  والدددالل  لمفددة الصددحاةة اليوميددة ةدد  النتددرة مددن  - 46
 .1993ا رسالة دكتوراةا غير منشورةا جامعة القا رةا كمية اإلعالما 1981

اإلدتصدددادية ةددد  الصدددحاةة المصدددريةا محمدددود حمددددى عبدددد القدددوىا انقرائيدددة القصدددة الالبريدددة  - 47
 .1999رسالة ماجستيرا غير منشورةا جامعة المنياا كمية اآلدابا 

مهيدددرة عمددداد ةتحددد ا أطدددر معالجدددة الالطددداب الصدددحن  المصدددرى ألزمدددات القدددارة اإلةريقيدددة"  - 48
ا رسددالة ماجسددتيرا غيددر منشددورةا 2112حتدد   2111دراسددة تحميميددة مقارنددة ةدد  النتددرة مددن 

 .2115رةا كمية اإلعالم ا جامعة القا 
ح القا رة" الدار 1محمد شومانا تحمي  الالطاب اإلعالم " أطر نظرية ونماذج تطبيقيةا ط - 49

  .2117المصرية المبنانيةا 

مددددروة محمددددد عمدددد ا الحجدددداج التددددداول  لمالطدددداب واسددددتراتيجيات البنيددددة اإلدناعيددددة وأبعاد ددددا  - 51
حجدداج التددداول  لمالطدداب الصددحن ا المجمددة التداوليددة" دراسددة نظريددة لمضددمون وتوجهددات ال

 .523 -491ا ص ص 2116يونيو  –المصرية لبحوث الصحاةةا العدد السادسا أبري  
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51 - Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst, A. Francisca Sn 

Henkemans, Argumentation: Analysis, Evaluation, Presentation, 

available at: 

    -  https://gunibladz.firebaseapp.com/aa695/argumentation-analysis-

evaluation-presentation-by-frans-h-van-eemeren-rob-grootendorst-a-

francisca-sn-henkemans-0805839526.pdf 

الصدددحس العربيدددة  الهدددادىا الالطددداب الصدددحن  لمعالددددات العربيدددة اإليرانيدددة ةددد  محمدددد وليدددد - 52
الدوليددة" دراسددة تحميميددة لصددحينت  األ ددرام الدددول  والحيدداةرا رسددالة دكتددوراةا غيددر منشددورةا 

 .2114جامعة حموانا كمية اآلدابا 

محمددود الميدد ا أطددر اسددتالدام لفددة المجدداز ةدد  كتابددة األعمدددة الصددحنية بصددحينت  األ ددرام  - 53
ا 2113سددبتمبرا  –ا يوليددو 1ا مجمددد21والوةدددا المجمددة المصددرية لبحددوث اإلعددالما العدددد 

 .65-2ص ص 

54 - Lakoff, G and Johnson, M (1980): Metaphors we live by, University 

of Chicago Press. 

 شددددام عطيددددةا آليددددات التوظيددددس السياسدددد  لقضددددايا حقددددو  اإلنسددددان ةدددد  الطدددداب الصددددحاةة  - 55
 شدددام عطيدددةا دراسدددة لالطددداب المددددونات العربيدددة حالقدددا رة" العربددد  لمنشدددر  ا ةددد المصدددرية
 .211-97  ص ص 2111والتوزيتا 

 شددددام عطيددددةا آليددددات التوظيددددس السياسدددد  لقضددددايا حقددددو  اإلنسددددان ةدددد  الطدددداب الصددددحاةة  - 56
 .129ا مرجت ساب ا ص المصرية

" دراسدددددة إينددددداس أبدددددو يوسدددددسا الالطددددداب الصدددددحن  ألنمددددداط العندددددس ضدددددد المدددددرأة المصدددددرية - 57
سوسدديولوجية مقارنددة بددين الالطدداب الصددحن  ووادددت العنددس ضددد المددرأة ةدد  صددعيد مصددرا 

ديسددددمبر  –المجمدددة المصدددرية لبحددددوث الدددرأى العدددداما المجمدددد العاشددددرا العددددد الثددددان ا يوليدددة 
 .511 -441ا ص ص 2111

قددد محمددد حسددام الدددين محمددودا التفطيددة الصددحنية الفربيددة لشددئون العددالم اإلسددالم  الددال  ع - 58
 .2111التسعيناتا رسالة دكتوراة غير منشورةا جامعة القا رةاكمية اإلعالما 
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محمددد حسددام الدددين محمددودا سدداالرون وثددوار" دراسددة عالماتيددة وثقاةيددة ةدد  اإلعددالم العربدد   - 59

  2114حالقا رة" العرب  لمنشر والتوزيتا 

  -  
الطاب صور صدام حسين منذ إلقداء القدبض عميد  وحتد   حممم محمود محسبا سيميائية61

ا 21إعدامددد  عمددد  موددددت أبدددوتا مجمدددة كميدددة اآلداب بقنددداا جامعدددة جندددوب الدددواديا العددددد 
 .   148 - 117ا ص ص  2116

إيمان السعيدا الوسائ  المفوية لمتأثير واإلدناع ة  مقاالت إحسان عبد القدوس حدو  دضدية  - 61
 .81-1ا ص ص 2118ا يناير 24أللسنا العدد األسمحة الناسدةا صحينة ا

 دددى عبددد الفندد  بددازا تحميدد  الطدداب الحجدداج االجتمدداع  ةدد  مؤلنددات داسددم أمددين حالقددا رة  - 62
  2111مكتبة اآلدابا 

مندددا  جمدددا  محمدددودا الصدددياغة المفويدددة لمالبدددر ةددد  الصدددحس المصدددرية والعربيدددة مدددن عدددام  - 63
الالطدداب واألطددرا رسددالة دكتددوراة ا " دراسددة ةدد  ضددوء نظريتدد  تحميدد  2111إلدد   2119

 .2113غير منشورةا جامعة عين شمسا كمية األلسنا 
ج. ب. بدددراونا وج. يدددو ا تحميددد  الالطدددابا ترجمدددة محمدددد لطنددد  الزليطددد  ومنيدددر التريكددد   - 64

 .1  ص1997حالرياض" جامعة الممك سعودا 

حالقدددا رة" الددددار محمدددد شدددومانا تحميددد  الالطددداب اإلعالمددد " أطدددر نظريدددة ونمددداذج تطبيقيدددة  - 65
 .2  ص 2117المصرية المبنانية لمطباعة والنشر والتوزيتا 

حالددددار البيضددداء" دار الثقاةدددةا 2أحمدددد المتوكددد ا الوظدددائس التداوليدددة ةددد  المفدددة العربيدددة ا ط - 66
 .9  ص1995

 :الالطداب اإلعالمدم بجريددتم األ درام والجمهوريدة ةدم الدعايدة السياسديةمن  عبد الرحمنا  - 67

ا رسدالة ماجسدتيرا غيدر منشدورةا جامعدة لفوية ةم ضوء نظرية االتصا  الجمدا يريدراسة 
 .2118عين شمسا كمية األلسنا 

محاسن عبد القادر حسنا تحمي  الالطاب النقدى لمنصوص الصحنية اإلالبارية المترجمدةا  - 68
 .2116رسالة دكتوراةا غير منشورةا جامعة القا رةا كمية اآلدابا 
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69 - Fairclough, N., Language and Power, op.cit, pp. 206-207. 

محمددد لطنددد  الزليطنددد ا مدددن تحميددد  الالطدداب إلددد  التحميددد  النقددددى لمالطدددابا الالطدددابا ع  - 71
 .36-9ا ص ص 17

عبيددددر صددددالح الدددددين األيددددوب  ا الالطدددداب اإلعالندددد  ةدددد  الصددددحاةة المعاصددددرة ةدددد  ضددددوء  - 71
 .14ص   2115المسانيات النصية حالقا رة" عالم الكتبا 

  2111جمي  عبد المجيدا مقدمة ة  شعرية اإلعالن حالقا رة" دار دباء لمنشر والتوزيتا - 72
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 اإلسهامات احلديثة يف حبوث وضع األجندة:

 لعامئل اإلااألجندة البينية بني وس
         (Inter-media Agenda Setting) 

 

 المدرس المساعد بقسم اإلعالم جامعة المنيا

 جامعة المنوفية –مدرس اإلعالم بقسم اإلعالم 
 والمعيد الدولي العالي لإلعالم بالشروق

 
 

" Lippmann"ترجععا صولععلل صية ردععس ي رصعععألج لةععا صوج عع ه إيعع   ععأل  ت عع  
 ع علصن صيععأليم صييقدقعي       ألن صيةلل صولل، صيذي في  تأل   "صيرأى صيعألم" 2211عألم 

لتيع   فدع  ععن  لر لععألإلل ص عع م فعي  ،لصيللر صي ت ل س في أذهأل  أل عن هعذص صيععأليم
إدجأل  صيللس  دن صوي ص  صيت  تقا فعي صيععأليم صيرعألرجي لصيلعلر صيتع  ت  عذ فعي أذهأل  عأل 

أن ع"يد  ألن" .  أل عج صية عره صوعألععدس يع(McCombs, 2014, p. 3) عن هعذ  صويع ص 
 ،تل ا ي عأل عألي عأًل  ع د أًل  أليععأليم صييقدقعي -ي ألفذت أل عل  صيعأليم صيرألرج–ص ع م  لعألإلل
 ععتجد  يع  فععللك صي عألس ت دعت ع  علع  صيععأليم   عأل هعل لي عن علع  تلعلرهم  لهل  عأل

لعلعع  صيععرنم  ععن ععع م صعععتر صم  .ي ععذص صيعععأليم لصيععذي تععع م لعععألإلل ص ععع م فععي تق د عع 
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لكنو قدم الفكررة اسساسرية لمنيريرة مرن هرال  ىر ا  ،"Agenda Setting"لمصطمح  ليبمان
  (McCombs, 2008, p. 138)الكتاب. 

أن وسرال  اإلعرالم ت ترنجح طروا   Bernard Cohenوفي الستينات تقريبًا وجد 
كمررا  .هبررارىم لررو  مررا ا يفكرررونإهبررار النرراس فرريم يفكرررون، ولكنيررا تررنجح فرري إالوقررت فرري 

الترر   الصرروربعضرريم الرربعف سررو  تتايررر بنررا ًا عمرر  أن نيرررة اسفررراد لمعررالم ول :أضررا 
تقريبرًا نفرس  ي، وىر(Freeland, 2012, p.3) ترسرميا ليرم وسرال  اإلعرالم التر  يتابعونيرا

 من قب .  "ليبمان"الفكرة الت  طرليا 

بعنرروان "ارررار  كتابرراً  Joseph Klapperم قررد  مررن  لررت الترراري  فرري وقررت قريررب 
وسررال  اإلعررالم" والرر   نرراقم فيررو عرردم وجررود أ  ارررار لوسررال  اإلعررالم عمرر  مواقرر  وارا  

اسرترعت ىر ه اسفكرار  الجماىير، مهتمفًا ب لت عمن سبقوه من عمما  في مجرا  اتتصرا .
 Joseph فوجردا أن السربب الررليس فري نترال " McCombs & Shawن "البرالري اىتمام

Klapper بمعنررر  وجرررود لررراجى نفسررري لررردم النررراس يمرررنعيم مرررن  ؛"يدرات اتنتقرررالىرررو "اإل
اتقتنرراب بمررا يقدمررو اإلعررالم مررن أفكررار تهتمرر  مررد أفكررارىم. واعتمرردا فرري وضررد فرضرريات 

مد أهردىم فري اتعتبرار أن الوييفرة اسساسرية  Cohenو Lippmannبلريم عم  أفكار 
 . اتقناب وليس (Inform) أو نق  المعمومات لإلعالم ى  اتهبار

عمرر  نرراهبين لررم  8691أجرررم البالررران دراسررة أرنررا  اتنتهابررات الرلاسررية لعررام  
لمرر   البالررران . (McCombs, 2014, p. 4)( يلسررموا أمرررىم بعررد )نرراهبين مترررددين

(McCombs & Shaw ) يرة )صرل  إعالموسرال   6مضمون أجندة القضرايا فري أبررى
 Chapel Hill ن فرري مدينررةو ومجررالت( يتابعيررا المبلوررراقميميررة وقوميررة، قنرروات تميفىيررون 

 لبالرررانطب ررق ايرروم ىررو وقررت اللممررة اتنتهابيررة. ولتلديررد أجنرردة الجميررور  52عمرر  مرردار 
 "(مرر تصرويتيم بعردأالر ين لرم يلسرموا "النراهبين المتررددين عم  المبلرورين المتمرمرين فري )
قرراس البالررران  يررا ىرر ه اسيررام  رررم  د: مررا القضررايا الترر  تيررتم باسررتبيان مكررون مررن سرر ا  والرر
وبررررين ترتيرررررب  8691قضررررايا فررررري اللممررررة اتنتهابيررررة لعررررام  2درجررررة اترتبرررراط بررررين أىررررم 
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المبلورين لي ه القضرايا، ووجردا ارتباطرًا قويرًا برين اسجنردتين. ليرث وجردا نوعرًا مهتمفرًا مرن 
 قارنرررةفعنرررد م .(Joseph Klapperالترررررير فررري المواقررر  والرا  )يهتمررر  عمرررا طرلرررو 

أولويررات  ن القضررايا الترر  تجعميررا وسررال  اإلعررالم أكرررر بررروىًا تنتقرر  إلرر أاسجنرردتين وجرردا 
 .(McCombs, 2008, p. 138)اىتمام الجميور لتصبح أيضًا اسكرر بروىًا 

"الموضوعات اسكرر برروىًا فري وسرال   من  ى ه اتنتهابات تم اهتبار ى ا الفرف
اإلعررالم تنتقرر  لتصرربح اسكرررر بررروىًا لرردم الجميررور" ملررات المرررات لررو  العررالم فرري أوقررات 

 & Weaver, 1981; Balmas & Sheafery, 2010; Kim, Xiang)اتنتهابرات 

Kiousis, 2011; Camaj & Weaver, 2013) مرن قضرايا  وغيرر أوقرات اتنتهابرات
 ,Chen & Chan, 2015; Eaton, 1989; Smith)ماعيررة متنوعررةسياسررية واجت

1987; Iyengar & Kinder, 1987; Brosius & Kepplinger, 1990)  ولرم
نمررا انتشرررت بلوريررا لرررو  العرالرررم فرر  أوروبرررا  تقتصررر دراسررات اسجرنررردة عمرر  أمريكررا فقررط واب

(Cushion, Kilby, Thomas, Morani, & Sambrook, 2016)و أسرريا ، 
(Lazitski, 2014; Luo, 2014) أفريقيرا، و (Sinkanku, 2014)،  أمريكرا الالتينيرة و

(d‟Andréa & Careta, 2013) ،  ، ؛ لسرررين ، 5006والشررررق اسوسرررط )ملمرررد
5082.) 

أن الفرضرية  (Lang & Lang, 1981 ) عردة أعروام اقتررح الرنرال  تنر  بعرد
اسجنرردة. اسصررمية لنيريررة وضررد اسجنرردة تلترراج لمتوسررد، لتبرردأ مرلمررة جديرردة مررن دراسررات 

مررررن يضررررد أجنرررردة وسررررال  فررررك ا كانررررت وسررررال  اإلعررررالم ىرررر  مررررن يضررررد أجنرررردة الجميررررور ف
عررد بنررا  ي. و Agenda Buildingبنررا  اسجنرردة  دراسرراتب ت ىرر ه المرلمررةاإلعررالم  عرفرر

ر فييررا كرر  مررن وسررال  اإلعررالم واللكومررة والمررواطنين بعضرريم اسجنرردة عمميررة تجميعيررة يرر ر
البلوث في ى ه المرلمة كيفية بنا  وسال  اإلعالم سجنردتيا مرن هرال   درستفي بعف. 

وبعررف العوامرر  اسهرررم الترر  قررد  ترتيررب الموضرروعات مررن المصررادر لسررب القرريم الهبريررة
 (.Du, 2008, p.24; Clausen, 2004, p. 28) يكون ليا تررير في  لت
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دراسرررات وجرررود ترررررير لوسرررال  اإلعرررالم الأييررررت نترررال  بعرررف فررري ىررر ا اإلطرررار، 
بعضرريا عمرر  بعررف فرري بناليررا سجنرردتيا، ليررث كشررفت ىرر ه الدراسررات عررن تررررير وكرراتت 
اسنبرررا  والم سسرررات اإلعالميرررة الكبررررم عمررر  الم سسرررات اإلعالميرررة اسصرررار فررري وضرررد 

 Inter- mediaأو  Inter-Media Agenda Setting ربررعررر   مررا أجنرردتيا، وىررو

Agenda Building. 

 : أه صف صي ي 
 : دعع  صي ي  صيرصهن إي  تيقدق ع ه أه صف

  ،اسو : الكشررر  عرررن بررردايات اتىتمرررام بدراسرررة اسجنررردة البينيرررة، وامتررردادىا التررراريهي
 وارتباطيا بعممية وضد اسجندة.

  بير ا التطرور النيرر  المسرم   الراني: مناقشرة اإلشركالية المتعمقرة بالمصرطمح الهرا
 Inter-media( أم )Inter-media Agenda Settingباسجنردة البينيرة ىر  ىرو )

Agenda Building ) 

  الرالررررث: عرررررف ومناقشررررة اإلسرررريامات اللديرررررة لمبررررالرين فرررري مجررررا  دراسررررة اسجنرررردة
 البينية.

 .الرابد: عرف اإلجرا ات المنيجية المهتمفة لبلوث اسجندة البينية 

 وسال  اإلعالمبين أجندة بينية وجود في التي ت رر العوام  هامس: استكشا  ال. 

 صي د دس يلعألإلل ص ع م  ج  هصوألًت:   ذه لتطلر  رصعألج 

 تمرمرررت البررردايات المبكررررة لفكررررة اسجنررردة البينيرررة برررين وسرررال  اتعرررالم فررري دراسرررة

(0591 )White   وأجنردة وكراتت اسنبررا . والتر  وجردت ارتباطرًا قويرًا برين أجنردة الصرل
لمصررل  الكبيررررة  اً أن ىنررات ترررررير  والترر  أربترررت( 8622عرررام )" Breedرررم جرررا ت دراسررة "

 Timothy كررروىأل ر  تيمررور  . بعررده بسررنوات ووكراتت اسنبررا  عمرر  الصرل  الصررايرة

Crouse كتابرًا بعنروان The boys on the bus  دا  الصرلفيين فري أوالر   انتقرد فيرو
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 Inter-media. وعمرررر  الرررررغم مررررن أنررررو لررررم يرررر كر مصررررطمح 8695ات تاطيررررة انتهابرررر

agenda  لفترررت النيرررر إلررر  فكررررة انتقرررا  أجنررردة وسررريمة مرررا فررري كتابرررو إت أن ىررر ه الدراسرررة
. ويقصد بنيريرة اسجنردة البينيرة لوسرال  اإلعرالم كيفيرة ترررير أجنردات وسرال  لوسيمة أهرم

 .(Heim, 2010, P.1) اإلعالم المهتمفة عم  بعضيا البعف

بعرد انتشرار دراسرات بنرا  اسجنردة البينيرة فقرد كانرت أما البدايات اللقيقية سبلراث 
. فكرال المصرطملين ليمرا نفرس التسرا   الررليس عرن وضرد Agenda Buildingاسجندة 

أجندة وسرال  اإلعرالم، الفرارق أن دراسرات بنرا  اسجنردة تبلرث فري كيفيرة نشرو  القضرية أو 
لررو لوسررال  اإلعررالم ليكررون ملرر  تاطيررة وانتبرراه، أ  انتقررا  اسجنرردة مررن الموضرروب رررم انتقا

تركرى عمر  كيفيرة ترررير وسرال  البينيرة فالمصادر إل  وسال  اإلعالم، أما دراسرات اسجنردة 
اإلعالم عم  أجندة بعضيا البعف، أ  انتقا  اسجنردة مرن وسريمة إعالميرة مرا إلر  وسريمة 

 .  (Heim, 2010, p. 34) أهرم 

ا تيررررر  الفكررررررة الرليسرررررية لنيريرررررة اسجنررررردة قالمرررررة ىنرررررا أيضرررررًا، وىررررري انتقرررررا  بيررررر 
)المرلمرررررة  Attributesالبرررررارىة  )المرلمرررررة اسولررررر ( أو السرررررمات Objectsالموضررررروعات 

)المرلمة الرالررة( مرن  Network Agendaالرانية( سوا  بطريقة هطية أو بطريقة شبكية 
أجنرردة إلرر  أهرررم، ولكررن اتهررتال  ىنررا فرري أن اسجنرردتين لوسرريمتين إعالميتررين برردًت مررن 

 أجندة وسيمة إعالمية وأجندة جميور في بلوث وضد اسجندة المعروفة. 

وبدهو  شبكات التواص  اتجتماع  لي ى الدراسات اإلعالميرة وباعتبارىرا وسريمة 
م أجنرررردة الجميررررور وأجنرررردة الوسرررريمة اإلعالميررررة. فشرررربكات التواصرررر  إعالميررررة ّتّاي ررررر مفيررررو 

اتجتمررراع  وسرررال  إعرررالم ولكنيرررا تبررررى أجنررردة الجميرررور. وبيررر ا اىتمرررت دراسرررات اسجنررردة 
البينية لوسال  اإلعرالم برجنردة الجميرور ولكرن بطريقرة مهتمفرة عرن وضرد اسجنردة، فوضرد 

بيان يطبرررق عمررر  المبلرررورين أمرررا اسجنررردة تيرررتم باللصرررو  عمررر  المعمومرررة مرررن هرررال  اسرررت
اسجندة البينيرة لوسرال  اإلعرالم فتيرتم بترررير وسرال  اإلعرالم عمر  بعضريا الربعف. بارف 
النيررر عررن القررالم باتتصررا ، والرر   يمكررن أن يكررون الجميررور مررن هررال  النقاشررات عمرر  
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ويمكن دراسة ى ا الترررير . (McCombs, 2014, p. 112)شبكات التواص  اتجتماعية 
 لوضد اسجندة.رالرة ال المستوياتم  ع

 

 ؟Buildingأم  Settingثأل دأًل: إ  أليدس صي لطلح 

تتمر  إشكالية المصطمح فر  اسرتهدام البرالرين لمصرطملين لإلشرارة إلر  اسجنردة 
 Inter-mediaو   Inter-media agenda settingالبينيررة بالماررة اتنجميىيررة وىمررا 

agenda building.   بينمرررا تسرررتهدم معيرررم الدراسرررات المصرررطمح اسو  الررر م يرررربط
اسجنررردة البينيرررة بوضرررد اسجنررردة، القميررر  مرررن الدراسرررات اسرررتهدمت المصرررطمح الررر م يرررربط 

 ,Saffer) مر  دراسة  Inter-media agenda buildingاسجندة البينية ببنا  اسجندة 

. (Neuman, Guggenheim, Mo Jang, & Bae, 2014) و دراسررة (2012
 Media agendaولمعرفررة أصررر  اإلشررركالية ىنرررا يجرررب معرفررة الفرررارق برررين مصرررطمح 

setting و Agenda Building  . 

ارترربط بوضررد  agenda settingيرررم مرراكومبوس أن مصررطمح وضررد اسجنرردة 
 أجندة وسال  اتعالم سجندة الجميور ارتباطًا وريقرًا عمر  مردم عقرود مرن دراسرات اسجنردة

(McCombs,2004)  وفرررر  الدراسررررات العربيررررة أشررررار ىرررر ا المصررررطمح إلرررر  وضررررد أم .
أجنرردة فقررد تكررون أجنرردة الجميررور أو اسجنرردة السياسررية أو أجنرردة وسررال  اتعررالم ولمتمييررى 

 Public agenda setting, policy agend بيرنيم يضرا  نروب اسجنردة كررن نقرو  
setting،Media agenda setting  ،(. ويرررم بسرريون  لمررادة 2،  8661)لمررادة

والررر م يعنررر  وضرررد  Media agenda setting( أن مصرررطمح  86،   8661)
اسجنرردة لوسررال  اتعررالم يعنرر  قرردرة المصررادر عمرر  وضررد أجنرردة وسررال  اتعررالم وىررو مررا 

. ومرررن ىنرررا جرررا  الهمرررط فررر  Agenda Buildingيسررراوم فررر  المعنررر  بنرررا  اسجنررردة أو 
 Inter-mediaو   Inter-media agenda settingرين لممصرطملين اسرتهدام البرال

agenda building  . 
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 Inter-media agendaاسجرردر تسررمية ىرر ه المرلمررة  ترررم البالرررة أنررو مررنو

Building  سنيرررا تشرررترت مرررد مرلمرررةAgenda Building  فررري البلرررث فررري مصرررادر
تضرد وسرال  اإلعرالم أجنردة  "ى  وسال  اإلعالم. فكان التسا   المطروح في ى ه المرلمة

بعضرريا الرربعف " أو "ىرر  ترر رر أجنرردة وسرريمة إعالميررة فرري أجنرردة وسرريمة إعالميررة أهرررم " 
وبير ا  ،وت تيتم ى ه المرلمة بالعالقة بين أجندة وسرال  اإلعرالم وترتيرب أولويرات الجميرور

 .وابفكن ربطيا بمصطمح بنا  اسجندة ىو اسقرب لمص

 

 احلديجة للباحجني يف جمال دراسة األجندة البينية:ثالجًا: اإلسهامات 

 صي عتلى صولل  ن صوج  ه صي د دس يلعألإلل ص ع م:

بررنفس منطررق نيريررة اسجنرردة، فرركن ىرر ا المسررتوم ييررتم بانتقررا  الموضرروعات بررين 
وسال  اإلعالم المهتمفة. ويبلث ىر ا المسرتوم فري أجنردة الموضروعات والقضرايا لوسريمتين 

 ة أجندة ما عم  نق  موضوعاتيا سجندة أهرم وكيفية لدوث  لت وأسبابو. أو أكرر وقدر 

ولقرررد ناقشرررت العديرررد مرررن الدراسرررات أسرررباب انتقرررا  اسجنررردة برررين وسرررال  اإلعرررالم 
ووجدت العديد من اسسباب أىميا أنو في كرير من اسليان تتبد وسرال  اإلعرالم الصرايرة 

 ، تر رر أجنردة النيويرورت ترايمى فري العديرد مرن الوسال  اإلعالمية اسكبر فعم  سبي  المررا
 . ويرررم  (Golan, 2006; Kushin, 2010)وسررال  اإلعررالم اسمريكيررة اسهرررم 

(Dearing & Rogers, 1996; Lim, 2012)  أن أىرم ىر ه اسسرباب ىرو عردم وجرود
مراسمين لوسيمة ما في مكران لردث ميرم وبالترال  تترابد اللردث مرن هرال  وسرال  إعالميرة 

الوسرال  اإلعالميرة نشررت إلردم أهرم وتتبد تاطيتيا في عرف اللردث. وعمر  ىر ا فرك ا 
سريمة بطريقرة مشرابية لمو  ىر ا الموضروبتتعام  مرد سفكن وسال  اإلعالم اسهرم موضوعًا 
. بينمرررررررا (Du, 2008, p.19) ممرررررررا ينرررررررت  عنرررررررو انتقرررررررا  ل جنرررررررداتاسصرررررررمية 

.Vliegenthart, R. & Walgrave, Sيرررم
 

2008, p. 860-877))  أن اسلررداث
الميمرررة كاتنتهابرررات ىررر  التررر  تفررررف نفسرررريا عمررر  أجنررردة وسرررال  اإلعرررالم كميرررا فتبرررردو 
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غمرب اسليران مرا تعتبرره وسريمة مرا متشابيو سن ى ه الوسال  تتبد نفس القيم الهبرية ففر  أ
وأ ا نيرنرررا إلررر  طبيعرررة العمررر  الصرررلف  سرررو  نجرررد  .ميمرررًا تعتبرررره بررراق  الوسرررال  ميمرررا

التماليررة وجررود كرر  ىرر ه اسسررباب برردرجات متفاوتررة، واسكيررد أن كرر  وسررال  اإلعررالم تتررابد 
يرا أو اللصرو  الوسال  اإلعالميرة المنافسرة ليرا ملميرًا ودوليرًا لتعرر  الجديرد لردييا ومجارات
 عم  السبق والريادة وج ب انتباه الجميور ليا باعتبارىا الوسيمة اسقوم.

كانرررت بررردايات نيريرررة اسجنررردة البينيررررة لوسرررال  اإلعرررالم أمريكيرررة كنيريرررة وضررررد 
 ;Joa, 2017)اسجنرردة وربمررا ليرر ا السرربب اىتمررت أغمررب دراسرراتيا بقضررايا اتنتهابررات  

Idid & Elawad, 2015 ; Conway, Kenski & Wang, 2015 ; Jang, 

2010; Heim, 2013; Sweetser, Golan, & Wanta, 2008; Ragas& 

Kiousis, 2010). بدراسررة اتوقررات غيررر اتنتهابيررة  عرردد أقرر  مررن البررالرين مررن اىررتم
((Ritter, 2017 ; Sikanku, 2013; Du, 2013   ربما لتررير المدرسرة اسمريكيرة عمر

 ول  أوقات اتنتهابات أىمية كبيرة.دراسات اسجندة والت  ت

فري أوقرات انتقرا  أجنردة وسرال  اإلعرالم لبعضريا الدراسرات  وقد أربتت معيرم ىر ه
 & Boyle, 2001; D‟Andréa)بر  وبشرك  أسررب مرن اسوقرات اسهررم  نتهابراتتا

Careta, 2013) لكرن دراسرة .Vliegenthart &Walgrave (2008)  والتر  قارنررت
فري اسوقرات اتنتهابيرة وغيرر اتنتهابيرة   Inter-media agenda settingبرين لردوث 

وجدت أنو في أوقرات اتنتهابرات ت يلردث أ  انتقرا  ل جنردة مرن وسريمة إلر  أهررم، وأن 
ما يلدث ىو تكرار لييور نفس السياسيين فري كر  وسرال  اإلعرالم برجنرداتيم والتر  تر رر 

وقات بنفس القدر. وبي ا كانت ىر ه الدراسرة الوليردة عم  أجندة وسال  اإلعالم في ى ه اس
 الت  نفت وجود اسجندة البينية بين وسال  اإلعالم في أوقات اتنتهابات.

الدراسررررات اللديرررررة  اىتمررررتومررررد انتشررررار دراسررررات اإلعررررالم اإللكترونرررر  الجديررررد 
ت اتجتماعيررة المرردونات والمواقررد اإللكترونيررة والشرربكال جنرردة البينيررة بقيرراس العالقررات بررين 

العالقرات المتبادلرة برين  Jang (2010)فعمر  سربي  المررا  درس التقميرد .  اإلعرالموبرين 
 مررن التميفىيررون مصررل لاإلنترنررت. وقررد وجررد ترررريرا أقرروم منتررديات  الصررل  والتمفىيررون و
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 Lim دراسرررة  مرررد ىررر ه النتيجرررةتفرررق تعمررر  اإلنترنرررت فررري كوريرررا والوتيرررات المتلررردة. و 

قضررايا ة العمرر  أجنررد ترر رر اإللكترونيررة اسشررير ىرري الترر  أن الصررليفة الرر   وجررد(2006)
 في كوريا الجنوبية. اإللكترونية اسق  شيرة صليفةلم

ووسررال  اإلعررالم اإللكترونيررة تررررير الشرربكات اتجتماعيررة اىتمررت دراسررات أهرررم ب
 إلرر  التررررير Kushin (2010). ويشررير عمرر  بعضرريا الرربعف اإلعررالم التقميديررة  وسررالو 

أكرردت نتررال  مررن العكررس. و  القررو  الرر   ألدرتررو صررليفة نيويررورت تررايمى عمرر  تررويتر برردتً 
 برررين وسرررال  اإلعرررالمبينيرررة وجرررود أجنررردة  D‟Andréa & Careta (2013)دراسرررة 

 Em.com.br, Gazeta)برررين مررروقعين إهبررراريين ملميرررين  اإللكترونيرررة ليرررث ييررررت

online) نتهابرات البراىيميرة. أيضرا، وجرد عم  فيسربوت وترويتر فري ات ينوصفلات مرشل
Roberts, Wanta, & Dzwo (2002) نترنررت عالقررة قويررة بررين اسهبررار عمرر  اإل

المنتررديات السياسررية عمرر  اتنترنررت لمعيررم القضررايا الترري درسرروىا.  عمرر ومواضرريد النقررام 
( 5080ل بلرراث فرري مجررا  الصررلافة ) Pewوجررا ت النتيجررة نفسرريا مررن مشررروب مركررى 

اتجتماعيررة ووسررال  اإلعررالم التقميديررة فرري  الشرربكاتالرر   قررارن بررين ترردفق المعمومررات بررين 
جنرردة الترري اسنفررس  انتشرراركيعررادة مررا  يمرراالوتيررات المتلرردة اسمريكيررة. ووجرردت الدراسررة أن

هرررررررر دون تلديرررررررد لقررررررروة ترررررررررير أ  منيمرررررررا عمررررررر  اس لرررررررداثىرررررررم استتكرررررررون عرررررررادة مرررررررن أ
(Ekeanyanwu, Kalyango, & Peters, 2012). 

 ,Sweetser)هررون بدراسرة العالقرات المتبادلرة برين المردونات والتميفىيرون ااىتم 

Golan, & Wanta, 2008)  .ووجرردت أن التميفىيررون يسررتطيد وضررد أجنرردة المرردونات
أعمر  الر ين وجردوا قردرة Qian (2009) و   Heim (2013)نفس النتال  أكردتيا دراسرات 

لوسررال  اإلعررالم التقميديررة عمرر  وضررد أجنرردة المرردونات مررن العكررس اسمررر الرر   يعنرر  أن 
. ولكررن لررم تنفرر  الدراسررة تررررير المرردونات المرردونين يعتمرردون عمرر  وسررال  اإلعررالم التقميديررة

 عم  وسال  اإلعالم التقميدية رغم كونيا أق  في القوة.
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بررين وسررال  اإلعررالم عالقررة رناليررة وأربتررت العديررد مررن ىرر ه الدراسررات أن العالقررة 
، بليررث يسرراىم كرر  مررنيم فرري وضررد أجنرردة الهررر برر  متبرراد اتتجرراه، عالقررة تررررير وتررررر 

يصررر  اتمرررر أليانرررًا إلررر  الترررررير المتبررراد  برررين المرررواطن والصرررلفي، ففررر  دراسرررة أجراىرررا 
Wallsten  5002موضوب هال  لممة اتنتهابات الرلاسرية عرام  52عم   5009عام ،

جرررد أنررررو فرررري معيررررم القضررررايا كانررررت ىنررررات عالقررررة رناليررررة اتتجرررراه ومعقرررردة بررررين التاطيررررة و 
اإلعالميررة لوسررال  اإلعررالم والمناقشررات عمرر  المرردونات عمرر  عكررس ماكرران متوقعررًا بتررررير 
وسرررال  اإلعرررالم التقميديرررة فررري المررردونات تررررريرًا ألرررادم اتتجررراه، كمرررا وجرررد أن الصرررلفيين 

 ,Wallesten) م البعف في تاطيتيم سلداث اتنتهاباتوالمدونين يعتمدون عم  بعضي

2007) 
وتوصررررمت العديررررد مررررن الدراسررررات اسهرررررم لررررنفس النتيجررررة بررررالتطبيق عمرررر  فترررررات 

والتر  ركرىت عمر  ترررير  (Gyotae, Kaid & Pfau, 2003)اتنتهابرات، مرر  دراسرة 
 Lee, Lee & Lancendorferودراسرة  ،المواقد اإلهبارية عم  أجندة اإلعرالم التقميردم

، والتر  لاولرت التعررر  عمر  تررررير النشررة اإللكترونيرة عمرر  اإلنترنرت لملادرررات  (2005)
 Yu andودراسرة  5000المجمس عم  الصل  في كوريا الجنوبيرة أرنرا  انتهابرات عرام 

Aikat (2008)
والتررر  بلررررت العالقرررة برررين ملطترررين تميفىيرررونيتين ومررروقعين إهبررراريين  ، 
لفية ومواقرد غيرر تقميديرة كرهبرار يراىو وأهبرار جوجر ، ووجردت ىر ه تابعين لم سسات ص

الدراسرررات أن العالقرررة برررين وسرررال  اإلعرررالم وبعضررريا الررربعف ىررر  عالقرررة تبادليرررة رناليرررة 
اتتجراه بليررث ير رر ويتررررر كر  مصرردر برالهر وكرر  أجنردة برراسهرم وكر  وسرريمة إعالميررة 

ر بصلافة المواطن كما يترررر برجنردة بما يليط بيا من وسال ، ولت  اإلعالم  نفسو يترر
 مصادره.

ىر ه الدراسرات ليرث أوضرلت نتالجيرا  نترال  مد Qian  (2009)واهتمفت دراسة
أن أجنرردة المرردونات الصررينية تضررعيا الصررل  الصررينية، وت يوجررد أ  دليرر  عمرر  عالقررة 
فق رناليررة اتتجرراه بررين الطررررفين. وقررد يكررون السررربب فرري  لررت أن لريرررة اإلعررالم ولريررة ترررد

المعمومرررات فررري الصرررين ليسرررت كاممرررة، كمرررا أشرررارت نترررال  ىررر ه الدراسرررة إلررر  ترررررير أجنررردة 
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جرا ت نترال  الدراسرات فري الردو  المتقدمرة . النيويورت تايمى عم  أجندة الصل  الصينية
اإللكترونيررة لرردييا القرردرة عمرر  التررررير عمرر  وسررال  لت كررد اتتفرراق عمرر  أن وسررال  اإلعررالم 

اإلعررالم اسهرررم، بينمررا أصرربح تررررير سررال  اإلعررالم التقميديررة عمرر  بقيررة الوسررال  وقرردرتيا 
 ,Vonbun, Königslöw, & Schoenbach)عمر  نقر  أجنردتيا أصربح ملر  جرد  

2015; Weiss-Blatt,2016 ) 
ين وسرال  اإلعرالم بارف النيرر وعم  ى ا فكن معيم الدراسات وجدت عالقات ب

إلعرالم يمكررن أن اعرن مردم قروة واتجراه ترررير ىر ه العالقررات. ويمكرن القرو  أن كر  وسرال  
ترر رر فررري بعضرريا الررربعف ولكرررن اتجرراه وقررروة التررررير يهضرررد لمعديرررد مررن العوامررر  اسهررررم 

 .(Peng, 2014)وأىميا الموضوب نفسو 

 ى صيثأل ي:صوج  ه صي د دس  دن لعألإلل ص ع م في صي عتل 

 Attribute agendaمصطمح   Shaw and McCombsقدم 8699ف  عام 

setting   البالرران  . تلري8695من هال  دراسة أجراىرا البالرران عمر  انتهابرات عرام 
أن الموضررروعات ت تنتقررر  بمفردىرررا مرررن وسرررال  اإلعرررالم إلررر  الجميرررور ولكرررن تنتقررر  معيرررا 

 ,Weaver الرلاسرررية  قرررام 8699انتهابرررات ومجرررددًا هرررال   .Attributesسرررماتيا 

Graber, McCombs, and Eyal (1981)  سرمات المرشرلين السياسريين فري بدراسرة
وفررر  أجنررردة النررراهبين فررري منطقرررة شررريكاغو ووجررردوا  Chicago Tribuneأجنررردة جريررردة 

 عالقة قوية بين اسجندتين.

  الموضروعات( فركن السرمات تنتقر  كمرا تنتقر  8وكما ىو واضح في الشك  رقم )
)المسررتوم اسو ( مررن أجنرردة إلرر  أجنرردة أهرررم. ويفترررف المسررتوم الررراني أن كرر  مررن ىرر ه 
الموضوعات لديو العديد من السرمات والهصرال  التر  تكرون الصرورة المرسرومة عرن ىر ا 

ىررر  مصرررطمح عرررام  Attributeالموضررروب تمرررر  أجنررردة السرررمات ليررر ا الموضررروب. والسرررمة 
 ,McCombs)ال  والصفات الت  تميى ى ا الموضوب يشم  مجموعة كاممة من الهص

2014, p.40) .فرررري نفررررس الوقررررت مررررد  وتنتقرررر  السررررمات الترررر  تبرىىررررا وسررررال  اإلعررررالم
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 ,Golan & Wanta, 2001; Kim, Kiousis, & Xiang)ات البرارىة الموضروع

2015; McCombs, Llamas, Lopez-Escobar, & Rey, 1997).  ىر ه المرلمرة
دور اإلعررالم مررن اهبررار النرراس "مررا يفكرررون فيررو" إلرر  "كيفيررة التفكيررر  تلررو  التركيررى عمرر 

 فيو"

 أج  ه صيج  لر    أج  ه لعألإلل ص ع م
 انتقا  البروى

 بروى القضايا     قضايا
 "المستوم اسو  لمتررير: وضد اسجندة"

 بروى السمات     سمات
 "المستوم الراني لمتررير: وضد أجندة السمات"

 : صي عتلددن صولل لصيثأل ي يلةا صوج  ه (2  ل رقم )

 (McCombs, 2014)صي ل ر: 

وعندما ت كد وسال  اإلعالم عم  سمات معينة أرنا  وصفيا لموضوب ما، فكنيا 
توجو انتباه الجميور إل  ى ه السمات وعم  ى ا عندما يفكر الجميور في ى ا الموضوب 

 ,Weaver, McCombs, & Shaw, 2004) فكن نفس ى ه السمات تيير في عقوليم

p. 259). اسو  في إدرات الجميور سىمية قضية ما وبروىىا  المستوم بينما يبلثق
فكن  ،النسبي بين القضايا وانتقا  ى ه اسىمية من أجندة وسال  اإلعالم إل  الجميور

ل  المستوم الراني ييتم بكيفية وص  وسال  اإلعالم لي ه القضية فالميم في المرلمة اسو 
ىو تاطية الوسيمة لمقضية )تكرار أو استمرار التاطية وبروى القضية( بينما في المرلمة 

 .(Freeland, 2012, p.5)االرانية يىداد اتىتمام بسمات القضية نفسي

تجدر اإلشارة ىنا إل  أن المرلمة الرانية لوضد اسجندة أكرر تعقيدًا من المرلمة 
تتكون أجندة السمات من أربعة أبعاد  Ghanem (1996, p.28)اسول  فوفقًا لاانم 
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، framing mechanisms ، واليات الترطير Subtopicsى : الموضوعات الفرعية 
 .Cognitive elements والمعرفية Affective فضال عن العناصر العاطفية

أو المتاير المستق  في المستوم الراني لوضد  Attributesبالريمكن أن يقصد 
. ونعن  ىنا بالموضوعات الفرعية ك  الموضوعات ”الموضوعات الفرعية“اسجندة 

الم كورة مد الموضوب الرليس. فعند اللديث عن أهطا  اسطبا  ومشاك  الصلة في 
مصر قد ي كر الملرر أن السبب في ى ا الوضد ىو تدىور التعميم أو سو  اسلوا  

  والعالج. وعم  ى ا يركرون اتقتصادية ال   يجبر المواطرن عم  الترهر في الكش
)قضية في ى ا المرا ( ويكون التعميم واتقتصاد ىما  Objectالرصلة ىرو الرمروضوب 

 ,Kim )الرمروضوعرات الفرعية في ى ا المرا (. بلرت دراسة  Attributes  السمات

Scheufele, & Shanahan, (2002)   تاطية قضية ملمية لو  التنمية التجارية في
نيويورت، وتوصمت إل  ستة مواضيد فرعية. وأيدت النتال  التي وتية إيراكا بمدينة 

سمات أجندة البين  فكانت العالقات دالة وقوية النيرية،البالرون افتراضات توص  إلييا 
 .ى ه الوسال  بين جميور وأجندة السماتفي وسال  اإلعالم 

عم  أنيا أطر، نجد جداًت كبيرًا في   Attributesوعند التفكير في السمات
بين البالرين لو  العالقة بين اسطر وبين المستوم الراني لوضد اسدبيات العممية 

.  (Ghanem, 1996; Cacciatore, Scheufele, & Iyengar, 2016)اسجندة 
ت يكفي أن نقو  أن ىنا و المصطملين،مناقشة اتهتالفات والتشابو بين  ليسىدفنا ىنا و 

 كبير بين النيريتين. تداه 

أنو يمكن تقسيم المستو  الراني ل جندة  (Lee, 2016, p.432) ويرم "لري"
وتقترح النيرية أن إل  نوعين ىما أجندة السمات العاطفية وأجندة السمات المنطقية. 

. وفيما يتعمق بالسمة العاطفية، موضوب ماوسال  اإلعالم تلدد كيفية تفكير الجميور في 
عم  نق  النامة )اإليجابية أو السمبية أو الملايدة( لمتاطية  اسجندةركى نيرية ت

يو المعمومات فمفيوم السمة الموضوعية أما ما في تصور الجميور.  لموضوباإلعالمية 
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 )القيادة والمس ولية اتجتماعية واسدا  المالي( وسمات الموضوبالتي تص  هصال  
(Kim, Kim, & Zhou, 2017, p.6). 

فيم المستوم الراني لوضد اسجندة بوضوح عند تطبيق النيرية عم   ويمكن
اتنتهابات الرلاسية  عن (5089) وجدت دراسة دعا  عبد الوىاب مرشح سياسي.

 يةهمس وسال  إعالم أجندة سماتدرجة عالية من التطابق بين  5085المصرية 
. ليوت  المرشلين الناهبين سماتبين أجندة لممرشلين الهمسة اسكرر شعبية و  هتمفةم

السابق نيام الرليس بعمرو موس  ك  من اإلعالمية  وسال  ربطتعم  سبي  المرا ، 
وعند تطبيق اتستبيان عم  الجميور ييرت الناصر .  بالتيارلمدين صبالي و  ،مبارت

 في أ ىان المصريين.نفس أجندة السمات 

وتعد الدراسات الت  طبقت نيرية اسجندة البينية بين وسال  اإلعالم في 
المستوم الراني  قميمة عم  مستوم العالم ولكن معيميا ايير نتال  م كدة لمنيرية. 

ات بين   الموضوعاقتناأنو باإلضافة إل  إل   Denham (2014)فهمصت دراسة 
، قد ت رر صليفة نيويورت تايمى أيضا عم  كيفية تصوير وسال  اإلعالم وسال  اإلعالم

من  ال   لدد أنماطاً  Heim (2013)اسهرم لمقضايا واسلداث. وتتفق ى ه النتيجة مد 
من هال   5001في اتنتهابات الرلاسية اسمريكية لعام  المستوم الراني لوضد اسجندة

 مهتمفة التوجويسية وتسعة مدونات سياسية بارىة تلمي  ملتوم أربعة مصادر إهبارية رل
و عم  غير المتوقد مرشلين. وتيير النتال  أنبرى رالرة ساللىبي والنشرات الصلفية  

عم   نيالصلفيأجندة يتبعون في الاالب  في إدارة اللممة فكن المدونون السياسيون
، وأن الصجفيين ي ررون عم  المستويين اسو  والراني ل جندة البينية بين وسال  اإلعالم

وماىا  المستوم الراني لدراسات اسجندة يلتاج إل  مىيد  كيفية عرف المدونات لمقضايا.
 من البلوث الت  تدعم فكرتو. 
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  Network agenda settingصي عتلى صيثألي  )صي   ي( يلةا صوج  ه

اسجندة نير  في دراسات  تطورىو ألدث وضد اسجندة المستوم الرالث من 
الرليسية لي ا . الفكرة McCombs & Guoعم  يد ك  من  5088بدأ في العام 

( في  ىن الناس ليست هطية كما الموضوب أو السماتأن العناصر ) ى المستوم 
ى ه العناصر مترابطة مد بعضيا  فكن بدت من  لتو  ييير في المستوم اسو  والراني

ما  ك ا كانت وسال  اإلعالم كريراً ف. الجميوربنية تشبو الشبكة في  ىن تكون البعف ل
. ينمترابط عم  أنيم العنصرينت كر عنصرين معا، فكن الجميور ينير إل  ى ين 

 ربط مجموعة من العناصر )الموضوعات و/أو  إلعالموبعبارة أهرم، يمكن لوسال  ا
 والد ارىة في  ىن الجميور في وقتب، وجع  ى ه اللىم من العناصر لىمفي  الصفات(

(McCombs, Shaw, & Weaver, 2014)  يركى المستوم الرالث عم  عم  ى ا و
 .نفسيا بروى العناصربدت من بين العناصر بروى الروابط 

في المستوين اسو  والراني لوضد اسجندة تكون العناصر )الموضوعات أو 
السمات( في أجندة وسال  اإلعالم وأجندة الجميور منفصمة عن سياقيا الكبير وتقاس 
تبعًا لتكرارىا في اسجندة ولكن في اللقيقية ى ه العناصر مرتبطة ببعضيا البعف مكونة 

بروى ى ه الروابط أو اللىم بين الموصوعات و/  المستوم أن ى ا وي كد(. 5لىم )شك  
ى ه . أو بين وسال  اإلعالم اإلعالم إل  الجميور  وسالأو سماتيا ينتق  أيضًا من 

العديد من يرتبط باللىم من العناصر تبدو وكرنيا شبكات ليث ك  عنصر فييا 
وم ويستهدم التلمي  الشبك  لقياس المست .(McCombs, 2014)اسهرم العناصر 

 الرالث من مستويات وضد اسجندة.
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 ( دلةح صيةرق  دن صي عتلى صولل لصيثأل ي لصيثألي  يلةا صوج  ه1  ل )

(Guo, A theoritical explication of the network agenda setting model, 

2016, pp. 5-6) 

  أل هل صيتيلدل صي    ؟

لفيم المستوم الرالث ل جندة عمينا فيم التلمي  الشبك  أوًت. يمكن تعري  
 Nodesالشبكة برنيا مجموعة من التفاعالت أو العالقات بين العقد أو الجيات الفاعمة 

 ,Aggarwal)تترابط ى ه العقد فيما بينيا من هال  مجموعة من الروابط مكونة شبكة 
2011, P2). بدراسة وتلمي  ى ه الشبكات ويمكن تعريفو برنو وييتم التلمي  الشبك  

منيور بلر  يركى عم  العالقة بين فاعمين في كيان ما، وىو مجيى بتكنيكات مهتمفة 
 .  (Qi, 2016, p1-4)الدراسة لمتلميالت اإللصالية وأدوات لعرف الشبكات مل  

ط ولكن وت يقتصر مفيوم التلمي  الشبك  عم  تلمي  الشبكات اتجتماعية فق
 من غيره وبين بينو تتواجد م سسة، أو شه  كيان أو يمكن تطبيقو عم  أ  مجا  فر 

 التلمي  باستهدام دراستيا يمكن -العالقات طبيعة ى ه كانت أياً -عالقات  اسطرا 
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)عبد  الشبكة داه  ى ه التفاعالت لطبيعة وديناميكات أعمق فيم لتوفير الشبكي، و لت
ويوفر التلمي  الشبك  اسدوات الالىمة لتلمي  العالقات بين . (29،   5089الرلمن، 
 ورسم الشبكة كاممة بالعقد والروابط من هال  برام  عم  الكومبيوتر. Nodesى ه العقد 

ويمكن لي ه الروابط أن تكون موجية أو غير موجية فعم  سبي  المرا  تكون 
اسصدقا  عالقة رنالية اتتجاه فمن الروابط في الفيس بوت غير موجية سن العالقة بين 

يكون صديقت عم  الفيس بوت فبالضرورة أنت صديقو. ولكن يهتم  ى ا عن تويتر 
ليث تكون الروابط موجية فصديقت قد ت يضيفت كصديق )متابد( في تللتو وعم  ى ا 

ط عقدة ويرتبط بي ا درجة مركىية العقدة، فعدد الروابط الت  ترب يكون ىنات اتجاه لمتررير
. (Yu, 2017, p.3) مرا بربراق  الرعرقد في الشربكة ترلدد درجة مرركىيتيا ودرجة أىميتيا

وتتضح أىمية التلمي  الشبك  في كونو يساعدنا في فيم كيفية تدفق المعمومات داه  
)عبد الرلمن،  الشبكة وتلمي  أماكن تواجد العقد بداهميا ودتلة الروابط بين ى ه العقد 

5089  ، 82.) 

وبتطبيق مفاىيم التلمي  الشبك  عم  دراسات اسجندة فكن الموضوعات أو 
، ك  عقدة تعبر عن موضوب أو سمة ما، وت Nodesالسمات في أجندة ما تشك  العقد 

نما ييتم بالروابط بين ى ه  ييتم التلمي  الشبك  بالموضوب أو السمة أو العقدة أيًا كانت واب
. فعم  سبي  المرا  لو أكدت وسال  (Craig E. Carroll, 2016, p.35)العقد 

اإلعالم المصرية بشك  متكرر عم  الصمة بين ارتفاب اإلرىاب في سينا  واسىمة 
السيالية، فكن الجميور سو  ينير لي ين الموضوعين عم  أنيما متصمين ببعضيما 
ين البعف. وىنا استطاعت وسال  اإلعالم أن تبني رابط  ا دتلة بين العقدت

)الموضوعين في ى ا المرا ( كما استطاعت أن تنق  ى ا الرابط لمجميور وجعمتو بارىًا 
 في عقمو. 

ويتميى ى ا المستوم بالتركيى عم  انتقا  الرابط بين عنصرين )موضوب أو 
سمة( بدت من انتقا  العناصر فردية كما في المستوم اسو  والراني. ى ه العالقة الدتلية 
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ت تتوافق بالضرورة مد الواقد. كما أنيا ليست رابتة في الهطاب العام. قد بين العناصر 
تهمق وسال  اإلعالم اإلهبارية روابط جديدة وتاير لت  العالقة الدتلية المفترضة 

. وقد استطاعت وسال  (Guo, 2016, pp.5-6)الطويمة اسمد بين العناصر المهتمفة 
ين سينا  واإلرىاب وغيرت العالقة السابقة بين اإلعالم المصرية أن تهمق صمة جديدة ب

 سينا  والسيالة.

في دراسات وضد اسجندة لجو   (NASوكانت الدراسة اسولية لنمو ج الشبكة )
واعتمدوا في دراستيم عم   (Guo & McCombs, 2011a) 5088وماكومبس عام

 ,Kim &  McCombs) البيانات السابقة الت  تم جمعيا في دراسة كيم ومكومبس
و التي لممت وضد أجندة السمات لممرشلين الرليسيين في انتهابات عام  (2007
في وتية تكساس. وقارن جو وماكومبس أجندة شبكة السمات لي ت  المرشلين  5005

في وسال  اإلعالم والجميور وأييرت النتال  وجود ارتباطات  ات دتلة إلصالية بين 
 . (NAS)ج الشبكتين، وبالتالي تم دعم نمو 

 & Guo)واستنادا إل  مجموعة أهرم من البيانات، قارن جو ومكومبس 
McCombs, 2011b)  أجندة شبكة السمات في وسال  اإلعالم وف  أجندة الجميور

. وأيدت 5080بشرن م ىالت وسمات المرشلين السياسيين في انتهابات تكساس عام 
الدراستان عالقات دالة وارتباطا كبيرا . وأييرت ىاتان (NAS)النتال  مرة أهرم نمو ج 

بين أجندة وسال  اإلعالم وأجندة الجميور في رسم صور المرشلين. وقدموا أدلة عم  
أن وسال  اإلعالم التقميدية يمكن أن تربط سمات كريرة بعضيا ببعف وتنق  ى ه الروابط 

 إل  أجندة الجميور.

بلرت تررير  (Vargo, Guo, McCombs, & Shaw, 2014)دراسة أهرم 
وسال  اإلعالم عم  النقاشات العامة في تويتر هال  اتنتهابات الرلاسية اسمريكية عام 

وقدمت أدلة قوية عم  اتنتقا  الشبك   (NAS). ومجددًا دعمت النتال  نمو ج 5085
 لمقضايا من وسال  اإلعالم إل  شبكات التواص  اتجتماع .
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طبقت المستوم الشبك  في انتقا  القضايا  وعم  الرغم من قمة الدراسات الت 
  (Wu & Guo, 2015)إت أنو تم تطبيقو في دراسة عم  اتنتهابات الرلاسية في تايوان 

، وعم  (Cheng & Chang 2015)وييرت أدلة عم  وجوده في أوقات غير انتهابية 
. ووجدت  (Vargo & Guo, 2016; Meraz, 2016)شبكات التواص  اتجتماع  

اتنتقا  الشبك  ل جندة بين وسال   دتل  قوية عم  (Wu & Guo, 2017)   سةدرا
اإلعالم والجميور وأكدت نتالجيا أن انتقا  شبكة السمات من أجندة وسال  اإلعالم 

 سجندة الجميور أقوم من انتقا  الموضوعات في نفس اتتجاه.

لوضد اسجندة يكمن واهتصارًا يمكن القو  برن الفارق بين المستويات الرالث 
في التسا تت الت  ييتم ك  مستوم بكجابتيا. وربطًا بتصور ليبمان أن "اإلعالم ىو ال   
يكو ن صورًا عن الواقد اللقيقي في أ ىاننا" فكن المستوم اسو  يجيب عم  الس ا  لو  
ما ا تكون ى ه الصور  المستوم الراني يجيب عم  الس ا  ما أبرى سمات ى ه الصور  
أما المستوم الرالث فيو أقرب لإلجابة عن الس ا : "ما طبيعة العالقات التي تربط 
الصور المتكونة في ر وسنا " أو إل  أ  مدم يمكن لوسال  اإلعالم أن تنق  صورة 

 متكاممة عن الواقد 

 صوج  ه صي د دس يلعألإلل ص ع م في صي عتلى صيثألي 

فيوم اسجندة البينية بين وسال  دراسات قميمة جدًا الت  استطاعت تطبيق م
 وكانتInter-media agenda setting    Networkاإلعالم عم  المستوم الرالث 

فبتطبيق نفس فكرة النتال  مبشرة وتدعم وجود اسجندة البينبة في ى ه المرلمة أيضًا. 
المستوم اسو  والراني لو  انتقا  العناصر )الموضوعات أو السمات(، ي كد نمو ج 

NAS  و / أو السمات إل   الموضوعاتأن وسال  اإلعالم يمكن أن تنق  مجموعة من
. في لين يركى المستوم اسو  (Vargo & Guo, 2016)وسال  اإلعالم اسهرم

فكن نمو ج والراني من نيرية وضد اسجندة عم  نق  القضايا و / أو السمات المنفصمة، 
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NAS ن الروابط المنشرة بين الموضوعات و/أو يبلث في القدرة عم  انتقا  شبكة م
 السمات.

عام في  Network agenda setttingكانت الدراسة اسول  لممستوم الرالث 
بينما كانت الدراسة اسول  ل جندة البينية لوسال  اإلعالم بالتطبيق عم  المستوم  5088
 ,Vu, Guo. لم  5082عام  Inter-media agenda setting  Networkالرالث 

and McCombs (2014)  من القضايا في الصل ، التميفىيون، الراديو  شبكة
( ووجدوا أن وسال  5088-5009سنوات ) 2وبعف اتصدارات اإللكترونية لمدة 

اإلعالم المهتمفة في أمريكا ربطت القضايا مد بعضيا البعف بطريقة متشابية جدًا 
 وبي ا كانت اسجندات كميا متشابيو جدًا.

دراسات أهرم طبقت نفس الفكرة عم  مجا  اإلعالم الدول  وقارنت بين 
التاطية الصلفية لملرب عم  العراق في ست دو  مهتمفة ى  الصين وكولومبيا وبولندا 
وأسبانبا وتايوان والوتيات المتلدة اسمريكية. كانت النتال  مدىشة، فعم  الرغم من 

اتيديولوجية تجاه اللرب عم  العراق إت أنو يير اهتال  البمدان وتوجياتيا السياسية و 
 .(Coalition, 2016)الشبكية لي ه الدو   اتارتباط إيجاب  ودا  بين اسجند

أن النقاشات السياسية عم  تويتر ت رر عم  أجندة  Meraz (2016)ووجد 
ى شبكة قضايا الصلافة اسمريكية وان الواشنطن يوست ليا تررير عم  النيويورت تايم

أن أجندات وسال   Vargo and Guo (2016)أعم  من العكس. وقد أكدت دراسة 
نيويورت تايمى وواشنطن  -اإلعالم متجانسة لمااية ومتبادلة. ووجد أن صليفتي النهبة 

لم تعد ليما نفس السيطرة القديمة عم  أجندة اسهبار، واتضح تررر أجندة شبكة  - بوست
اللىبية عبر اإلنترنت. ومن أىم نتال  ى ه الدراسة أنيا القضايا ليما بوسال  اإلعالم 

عوام  ت رر عم  انتقا  اسجندة بين وسال  اإلعالم ى  نوب الوسيمة  5أوضلت 
 اإلعالمية ونوب القضية والفترات الىمنية.
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 صوج  ه صي د دس  دن لعألإلل ص ع م صي ليدس:

ل  اإلعالم يلدث أيضًا وجدت نتال  بعف الدراسات أن انتقا  الجندة بين وسا
أن صليفة نيويورت  Asmolov&  Livingston (2010)عم  النطاق الدول . وجد 

تايمى وواشنطن بوست وو  ستريت جورنا  ولوس أنجموس تايمى ت تىا  لاضرة بشك  
قوم في وسال  اإلعالم عم  مستوم العالم. وعم  الرغم من أن نتال  ى ه الدراسة لم 

إت أنيا تدعم فكرة  . International inter-media agenda-settingت كر نيرية 
اسهبار   Golan (2006)قدرة أجندة وسيمة ما عم  اتنتقا  إل  وسيمة اهرم. لم  

الدولية في صليفة نيويورت تايمى وترريرىا عم  التاطية الدولية الاللقة عم  رالث برام  
تمفىيونية مسالية في الوتيات المتلدة. ووجد أن البرام  التميفىيونية اعتبرت ى ه اسلداث 

أجندة تلديدًا ميمة نتيجة لترررىا برجندة النيويورت تايمى أو بعبارة أهرم نتيجة تنتقا  
  Inter-media agenda settingالنيويورت تايمى إل  ى ه البرام  أو ما يسم  ب 

أجندة صليفة النيويورت تايمى تستطيد التررير  أن Qian (5006)وقد وجد  
عم  أجندة الصل  الصينية أرنا  تاطيتيم سولمبياد بكين. ى ه النتيجة ىي عكس ما 

اإلعالم اسمريكية ليس ليا تررير عم  القنوات ، ال   وجد أن وسال  Fu (5085)وجده 
الصينية ب  عم  العكس، استطاعت وسال  اإلعالم اتجتماعية الصينية  التميفىيونية

 ووسال  اإلعالم الممموكة لمدولة أن ت رر عم  أجندة وسال  اإلعالم اتمريكية. 

الدولية  عم  اسجندة البينية بين وسال  اإلعالم Du (5085) واعتمدت دراسة
ولم تهتم  نتالجيا عن غيرىا من الدراسات عم  الرغم من كونيا من الدراسات الرالدة 
الت  اىتمت بمعرفة إمكانية انتقا  أجندة وسيمة إعالمية إل  أهرم في بمد أهر، ليث 
رأم البالث أن معيم الدراسات طبقت النيرية عم  وسال  إعالمية داه  الدولة 

دولة عم  مستوم العالم.  88وف النيرية عم  وسال  اإلعالم في الوالدة. تم تطبيق فر 
وأكدت نتال  الدراسة إمكانية انتقا  اسجندة اإلعالمية بين وسال  اإلعالم عم  مستوم 

لم .  ولكنيا (Inter-nation inter-media agenda setting)العالم فيما عر  ب 
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م في الدو  الاربية تررير أقوم عم  تستطد اإلجابة عم  ى ا الس ا  "ى  لوسال  اإلعال
أجندة وسال  اإلعالم في الدو  غير الاربية أكرر من العكس ". ومن رم، يرم البالرين 

ينباي   Inter-media agenda settingأن اسجندة البينية بين وسال  اإلعالم 
 اعتبارىا عامال م ررا في تلديد التاطية اإلهبارية الدولية.

 ص طألر صيز  ي:

ما الوقت الالىم تنتقا  قضية من وسيمة إعالمية إل  وسيمة إعالمية أهرم  
اهتمفت نتال  الدراسات لو  المدة الالىمة تنتقا  اسجندة بين وسال  اإلعالم وبعضيا 

كمدة تنتقا  اسجندة بين أسبوعين  Du (5085) فعم  سبي  المرا ، في لين درس
أسبوب والد والرانية شير  فترتين اسول  Qian (5006)وسال  اإلعالم الدولية درس 

والد )أربعة أسابيد( كمدة تىمة تنتقا  اسجندة بين وسال  اإلعالم الدولية )نيويورت 
تايمى ووسال  اإلعالم الصينية(. وهمصت الدراستان إل  أن انتقا  اسجندة فيما بين 

دد ىمنية مهتمفة )تتراوح بين وسال  اإلعالم ىو عممية قصيرة اسج . وفي مقارنة بين م
 ,Vliegenthart & Walgrave (2008يوم والد وأسبوعين(، أييرت نتال  دراسة 

p.867)  أن انتقا  اسجندة بين وسال  اإلعالم يلدث في غضون يوم والد أو عدة أيام
فانتقا  اسجندة يمكن أن يلدث في يوم والد من موقد الكترون  إل  اهر فالقالم 

لن ينتير لمدة طويمة لتاطية لدث سبق وأن غطتو العديد من وسال  اإلعالم  باتتصا 
  .(Vonbun, Königslöw, & Schoenbach, 2015)اسهرم 

 رص عأًل: ص جرصءصج صي   جدس ي يل  صوج  ه صي د دس:

دأبت كرير من الدراسات التي اىتمت باهتبار مدم وجود أجندة بينية بين 
وسال  اإلعالم المهتمفة عم  تطبيق مني  دراسات اسجندة ولكن باستهدام معامالت 
إلصالية مهتمفة. فتبدأ دراسات اسجندة البينية )كدراسات اسجندة( بمعرفة اسجندة نفسيا 

تلديد  لت من هال  لساب تكرارات ك  موضوب سوا  كانت موضوعات أو سمات ويتم 
أو سمة وترتيبيم ترتيبًا تناىليًا بليث يكون الموضوب اسو  أو السمة اسول  ى  اسبرى 
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واسىم. بعدىا تستهدم دراسات اسجندة البينية معامالت الصالية مهتمفة لتوضيح 
 العالقات بين اسجندات وسو  يتم  كرىا تلقًا.

 Vliegenthart &Walgraveني ، جا ت نتال  دراسة بتطبيق ى ا الم
مهتمفة ف  نتنالجيا عمن سبقوىا ليث أييرت النتال  عدم وجود أجندة بينية  (2008)

بين وسال  اتعالم ف  أوقات اتنتهابات. وفسر البالران ى ه النتال  برن السياسيون 
ال ين يييرون ف  وسال  اتعالم ملددون وليم أجندة معينة يفرضونيا عم  وسال  

هابية ميمة وتفرف نفسيا عم  ك  وسال  اتعالم اتعالم وأن اسلداث والقضايا اتنت
وعم  ى ا تيير أجندات وسال  اتعالم متشابيو. ورأم البالران أن ى ا ت يعن  أن 
وسيمة ما تابعت وسيمة أهرم ونشرت نفس قصتيا أو أنو إ ا لم تنشر الوسيمة اسول  

ا يعن  عدم وجود أجندة القصة الهبرية لن تنشرىا الوسيمة الرانية )ومن وجية نيرىما( ى 
 بينية بين وسال  اتعالم ف  ى ه اسوقات.

ليث افترف أن مجرد بروى  Limاسترعت ى ه النتال  انتباه البالث الكورم 
أجندة بينية بين ىاتين الوسيمتين فقد تستهدم ك  وسيمة  وجودقضية في وسيمتين ت يعن  

لمتركد من وجود اسجندة البينية بين  مصادرىا أو تتناو  القضية من ىاوية مهتمفة، ولكن
وسيمتين نلتاج لتلمي  أعمق يتناو  عناصر الموضوب الصلفي نفسو ويلدد مدم 
التشابو واتهتال  بين تاطية الصليفتين لنفس القصة، ولي ا وضد نمو جًا لمتلقق من 

ة عناصر لمتركد من وجود اسجند 9وجود انتقا  لقيق  سجندة وسال  اإلعالم ولدد 
 -البينية بين وسيمتين أو أكرر في:

 العنوان: ىو عنوان الموضوب الصلف  نفسو ويتضمن العناوين الرليسية والفرعية .8

 المقدمة: وى  أو  جممة في الهبر أو أو  فقرة في الموضوب الصلف  كمو .5

المصدر: ويقصد بو مصدر الموضوب الصلف . فعندما تستهدم صليفتين نفس  .5
 رجة عالية من النشابو بين الموضوعين.المصدر الهبرم يلدث د

 الملتوم: وىو ملتوم الموضوب الصلف  .2
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الطو  أو المسالة: ويتم قياسو بعدد الكممات لك  موضوب من العنوان ولت   .2
 الجممة اسهيرة.

 الفكرة الرليسية أو ىاوية التناو  الت  ينير منيا الصلف  لملدث .9

لت  تساعد القارئ عم  فيم تطورات اللدث في ك  صليفة: وى  المعمومات ا .9
 جوانب اللدث

وقرد وضرد البالررث نمو جرًا يوضررح فيرو كيفيرة اسررتجابة م سسرة مررا لسربق صررلف  
قدمتو م سسرة أهررم. فعنردما تنشرر صرليفة مرا موضروعًا فركن الصرل  اسهررم يمكرن أن 

( أو تضرري  لررو معمومررات جديرردة Followأو تتابعررو )  (Ignore)تتجاىرر  ىرر ا الموضرروب
. وسو  يكون انتقا  اسجندة بين وسال  اإلعالم مرتفعرا فري المتابعرة (upgrade)وتنشره 

(Follow وأقر  فري التطروير ،)(upgrade) ولريس موجرودا إ ا مرا تجاىمرت القضرايا الترري ،
أن تلديرررد ىررر ه اتسرررتجابات يرررتم مرررن هرررال   Limييررررت فررري صرررليفة أهررررم. ويفتررررف 

طرري كرر  عنصررر يييررر فرري صررليفتين العناصررر السرربعة السررابق  كرىررا. ىرر ا النمررو ج يع
درجررة، رررم يررتم لسرراب قرروة أو ضررع  عالقتيمررا. وعمرر  ىرر ا فرركن اسجنرردة البينيررة اللقيقيررة 

فقررط. فررك ا نشرررت صررليفتين  (upgrade)( والتطررويرFollowسررو  تييررر فرري المتابعررة )
( ىر ه اتسرتجابة تعرد تجاىر  Limموضوعين مهتمفرين عرن نفرس القضرية فركن )وفرق ر يرة 

لقصة اسهر ونشر قصة مهتمفة عن لدث ميم فرف نفسو عم  جميد وسرال   ك  منيما
 اإلعالم وعم  ى ا فكنو ت يوجد أجندة بينية لقيقية ىنا.
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(:   لذج ي عتجأل ألج صتعترصتدجدس  دن لعألإلل ص ع م يقلص صيع ق ي ى 3  ل رقم )
 (Lim,2011)لعألإلل ص ع م صي  ألفعس 

 التجاى  والمتابعة التطوير تعن :وقد وضح البالث أن 

  التجاى : ى ا القرار اتستراتيجي لوسيمة ما برفف نشر القص  الت  أنتجتيا
 ألد وسال  اإلعالم المنافسة سن قيمو الهبرية قميمة.

  :تررم تعريرر  اسررتجابة المتابعررة عمرر  أنيررا قرررار اسررتراتيجي لقبررو  مسررتوم المتابعررة
 من هال  نشر قصرة مشرابية ةالمنافسالوسيمة  قصةالموجودة في  القيم اإلهبارية

جرردًا لمموضرروب اسصررم  فرري العناصررر سررالفة الرر كر قررد تصرر  أليانررًا لنشررر نفررس 
 .القصة بتاييرات طفيفة
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  :وتعن  تطوير الهبر باضافة معمومات اهررم جديردة لمموضروب اسصرم التطوير 
تنافس بمالردييا مرن المنشور. يبق  السبق لمصليفة اسول  ولكن الصليفة الرانية 

 معمومات جديدة، ويلدث ى ا غالبا في اسلداث و القضايا اليامة والليوية.

وت ر يرررررة  Limلكرررررن دراسرررررات اسجنررررردة البينيرررررة فررررري غالبيتيرررررا لرررررم تتبنررررر  ر يرررررة 
Vliegenthart &Walgrave  ليررث قررام البررالرونVonbun, Königslöw, & 

Schoenbach, (2015)  باعرادة اهتبرار فرضريةVliegenthart &Walgrave  لرو 
لدوث اسجندة البينية بين وسال  اإلعالم في أوقات اتنتهابات من عدمو و لرت برالتطبيق 

وسريمة إعالميرة )صرل ، مواقرد اهباريرة،  51عم  اتنتهابات في النمسرا. لم ر  البرالرون 
وسررررال  برررررام  تميفىيونيررررة، ووكرررراتت أنبررررا ( وأييرررررت النتررررال  وجررررود اسجنرررردة البينيررررة بررررين 

 اإلعالم في أوقات اتنتهابات في النمسا. 

اىتمت العديد من الدراسات بمعرفة أم وسيمة إعالمية ت رر في اسهررم فاىتمرت 
 (Du, 2013; Sikanku, 2013)بعررف الدراسررات بالعالقررة بررين الصررل  وبعضرريا 

 (5085واىتمرررت دراسرررات أهررررم بالعررررالقات المتبادلرررة برررين الصرررل  والتميفىيرررون )فتلررر ، 
(Roberts & McCombs, 1994; Vliegenthart &Walgrave, 2008)   وأكردت

نتال  معيرم ىر ه الدرسرات أن أجنردة الصرل  تسرتطيد الترررير فري أجنردة التميفىيرون بشرك  
( العالقرررة برررين التميفىيرررون المصرررر  والصرررل  5085أكبرررر مرررن العكرررس. درسرررت فتلررر  )

لررم تسررتطد تلديررد أ  منيمررا يرر رر فرري المصرررية ووجرردت أدلررة عمرر  التفاعرر  بينيمررا، لكنيررا 
أجنرردة الهررر. اسمررر الرر   قررد يرجررد إلرر  عرردم اسررتهدام المعررامالت اإللصررالية الهاصررة 

 بنيرية اسجندة البينية لوسال  اإلعالم.

 صي عأل  ج ص يلألإلدس في  رصعألج صوج  ه صي د دس:

لمكشرر  عررن تسررتهدم دراسررات اسجنرردة البينيررة العديررد مررن المعررامالت اإللصررالية 
مررردم وجرررود عالقرررة ارتباطيرررة برررين أجنررردتي وسررريمتين إعالميترررين، وأيضرررًا لمتركرررد مرررن انتقرررا  

اتبعت معيرم الدراسرات السرابقة طرقرًا ملرددة اسجندة في اتجاه ملدد ولييس فقط انتقاليا. و 
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فرري تلميرر  اسجنرردات البينيررة تبرردأ بمعرفررة اسجنرردات والعالقررة بينيررا رررم اسررتهدام معررامالت 
 ةمعالجررررية لقيرررراس المسررررتوم اسو  والررررراني وأهرررررم لقيرررراس المسررررتوم الرالررررث. يررررتم إلصررررال
اسررررتهدام العديررررد مررررن المعررررامالت ب واسررررتهراج النتررررال  اإللصررررالية ىرررر ه البيانررررات وتلميرررر 

 اإللصالية وفيما يم  شرح موجى لي ه المعامالت:

ارات سرربيرمان والتكررر  معامرر  لسرراب لمعرفررة العالقررة بررين اسجنرردات عررادة مررا يررتم -
باستهدام برنام  "اللىمة اإللصالية لمعمروم اتجتماعيرة" البسيطة والنسب الملوية 

. معيررم الدراسررات اإلعالميررة تعتمررد عمرر  ىرر ا البرنررام  SPSSوالمعرررو  باسررم 
 ويعتبر من أبسط وأسي  برام  التلمي  اتلصال .

اسو  لقيررراس اسجنررردة البينيرررة برررين وسرررال  اإلعرررالم ملررر  الدراسرررة فررري المسرررتوم  -
كامبرر ". -"روىير  والرراني يررتم اسرتهدام معامرر  الفتررات الىمنيررة المتفاطعرة ومعامرر 

 العالقرررة يرررتم اتعتمررراد عمررر  ىررر ين المعررراممين بسررربب ربررروت قررردرتيما عمررر  رصرررد
ىمنيتررين ملررددتين. يعتمررد معامرر   فترررتين )أجنرردتين( هررال  متايرررين بررين السررببية

 كامبر  القريم -سربيرمان ويقردر معامر  روىير الفتررات الىمنيرة المتقاطعرة عمر  قريم 
 فرركن اسجنرردة، أبلرراث وفرري. متايرررين بررين سررببية عالقررة وجررود عرردم عنررد المتوقعررة
 ,McCombs)ولردىا  بالصردفة المتوقعرة يلسرب القيمرة كامبر -روىير  معامر 

2004; Lim, 2011)مرر  الفترررات الىمنيررة المتقاطعررة مررد معامرر . يمكررن لمعا 
 ,Xالعالقرة السرببية برين وسريمتين إعالميترين مهتمفترين ) كامب  استكشا -روىي 

Y فرري فترررتين ىمنيتررين مهتمفتررين. بمعنرر  أهررر فانيمررا يسرراعدان عمرر  تلديررد أم )
 ىرررر ا يتطمررررب  لررررت، ولتلقيررررقأجنرررردة أررررررت فرررري اسجنرررردة اسهرررررم بشررررك  قرررراطد. 

 :  اترتباطات من أىواج رالرة لساب المعام 
فررري  Y*  8فررري الوقرررت X1Y1   ْ(Xالعالقرررة برررين الوسررريمتين فررري نفرررس الوقرررت  -8

 (8الوقت 
 Y1Y2 و   X1X2العالقة بين وسيمة والدة في وقتين مهتمفين   -5
 .  X2Y1 و X1Y2 المتقاطعة بين الوسيمتين العالقات  -5
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 كامب  وفقًا لممعادلة التالية:-روىي  قيمة معام  في لساب 5و 8ويستهدم العالقات رقم 

 

   

ولمعرفة ما إ ا كانت وسيمة  ،8 إل  8- بين  (RCB) قيمة معام  روى  كامب  تتراوح
يجب أن تكون قيمة  ما أررت في الوسيمة اسهرم )لرصد اسجندة البينية بين الوسيمتين(

أعم  من إلدم العالقتين وأق  من اسهرم. بمعن  أهر، لمقو    (RCB) روى  كامب 
 و  X1Y2> Y1X2يجب أن يكون Yأجندة الوسيمة  أررت عم  Xبرن الوسيمة 

X1Y2>RCB   أما إ ا كان ك  من .X1Y2 و Y1X2كبر من قيمة روى  كامب  أ
فكن العالقة بين الوسيمتين تكون عالقة متبادلة ولكن ت يمكننا الجىم بتررير ألدم 
الوسيمتين عم  اسهرم وت يمكن القو  برن ىنات أجندة بينية بين ىاتين الوسيمتين 

(Rosenthal, 2015). 

 نيويورتال وصليفة صليفة الجارديان بين العالقة تيير المرا ، سبي  عم 
 الوقت في والجارديان 8 الوقت في تايمى بين نيويورت العالقة(. 2) الشك  رقم في تايمى
 و 8 الوقت في الجارديان بين ( والعالقة0.226أصار من قيمة روى  كامب  ) (0.2) 5

 في تايمى نيويورت بين اترتباط من أكبر ىي( 0.965) 5 الوقت في تايمى نيويورت
 كامب -أكبر من قيمة معام  روىي  و( 0.2) 5 الوقت في الجارديان و 8 الوقت

 في تايمى النيويورت أجندة وضعت 8الجارديان في الوقت  أن يعني وى ا(. 0.226)
 .5 الوقت
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 (:  ثألل عل  صيع قس  دن ليدةتدن ر ل لقتدن  رتلةدن4  ل رقم )

 UCINET”اتعتماد عم  برنام لقياس اسجندة البينية في المستوم الرالث يتم  -

6.631”   (Borgatti, Everett, & Freeman, 2002) . يعتبررر ىرر ا
البرنرررام  مرررن أشرررير البررررام  التررر  يعتمرررد عمييرررا البرررالرون فررري التلميررر  الشررربك . 

 ويستهدم ى ا البرنام  ف :

 Quadratic Assignment Procedure اترتباطرررات التربيعيرررة قيررراس -8
(QAP)   مصرفوفة لكر  قضرية يرا المصرفوفات لرصرد درجرة اترتبراط بينبين كر(
 (وسيمة إعالميةفي ك  

 لرسررم NetDrawأداة رسررم  هررال مررن  وسرريمة إعالميررةلكرر   شرربكةالرسررم أجنرردة  -5
 بشك  شبك .  النتال 

   مسمة المركىية في ك  مصفوفة.للفيم أفض   لمسمات المركىيةدرجة قياس  -5
الشربكات فيمرا برين وسرالط اإلعرالم، نفرس المنطرق الر    أجندة رصد انتقا ول

م لسررراب رررر. يرررتم اسرررتهدامو لممسرررتوم الرالرررث ين اسو  والررررانيياتبرررد فررري المسرررتو 
 .(QAP)ومعام  كامب  -روىي  معام 
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 صيعلص ل صي ؤثره في ظ لر صوج  ه صي د دس يلعألإلل ص ع م:رأل عأًل: 

بررين وسرال  اإلعررالم يتررررر أن انتقرا  اسجنرردة  Vargo & Guo (2016)وجرد 
 & Vliegenthart وجردنوب القضية، والفترة الىمنية(. كمرا  سيمة،عناصر )نوب الو  برالث

Walgrave (2008) وسرررال   تررر رر عمررر  انتقرررا  اسجنررردة برررينهمسرررة عوامررر   ىنرررات أن
 اإلعالم في المستوم اسو . وى ه العناصر ىي:

واضرررلة عمررر  ييرررور : وجررردت الدراسرررة أدلرررة lag length عأل عععل صيلقعععج -
اسجندة البينية بين وسال  اإلعرالم فري المردة مرا برين يروم إلر  عردة أيرام )أقر  
مرن أسربوب(. يييررر ىر ا التررررير بقروة فرري مردة يروم ويقرر  فري عرردة أيرام وينعرردم 

 في المدد الت  تىيد عن أسبوب.

: أربتت الدراسة أن الصل  تسرتطيد أن تضرد أجنردة التميفىيرون  لع صيلعدلس -
مرررن العكرررس، وفيمرررا بينيرررا فررركن الصرررل  ليرررا ترررررير ملررردود فررري وضرررد أكررررر 

بينمررا ترر رر القنرروات التميفىيونيررة عمرر  بعضرريا الرربعف  أجنرردة بعضرريا الرربعف
بشررك  أكبررر. دراسررات أهرررم وجرردت دتلرر  عمرر  انتقررا  اسجنرردة بررين وسررال  

 Kushin, 2010; D‟Andréa)اإلعرالم التقميديرة والشربكات اتجتماعيرة 

& Careta, 2013;Roberts, Wanta & Dzwo, 2002; 

Sweetser, Golan, & Wanta, 2008; Heim, 2013; Qian 

2009; Vonbun, Königslöw, & Schoenbach, 2015). 

تتررررر الوسررال  اإلعالميررة بالوسررال  اسهرررم الترر  تتلرردث نفررس الماررة  صيلغععس: -
الماررة عالقررًا  وت تعررد ترررريراتويكررون أقرر  قمرريال بررين الوسررال  المهتمفررة الماررة. 

 أمام تررير وسيمة عم  أهرم. كبيرًا 

أن انتقرا  القضرايا  Vliegenthart and Walgraveنراقم   علع صيقةعدس: -
القضررايا الهارجيررة.  الداهميررة بررين وسررال  اإلعررالم أقرروم بالمقارنررة مررد انتقررا 

 مرنتنشرر عرادة  ىر  القضرايا التر  ويشير البالرون إلر  أن القضرايا الهارجيرة
رجررة عررن سرريطرة اللكومررة أو الم سسررات الرسررمية اسهرررم )مررر  ألررداث ها
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فيررر  القضرررايا الترررر  الجريمرررة والبيلرررة والكررروارث ...(. أمرررا القضررررايا الداهميرررة 
تلررت سرريطرة الجيررود المنيمررة لمم سسررات الرسررمية )مررر  الم سسررات  تلرردث

سن و (. 2  ) السياسررية، مواضرريد اتتلرراد اسوروبرري، الشرر ون الماليررة،...(
داهميررررة وتيررررم ا الهارجيررررة ترررررتبط بالعررررالم اللقيقرررري أكرررررر مررررن تمررررت الالقضرررراي

 ،أعمررر   ات قيمرررة إهباريرررة الجمررراىير بشرررك  أكبرررر فتعتبرىرررا وسرررال  اإلعرررالم
 وعم  ى ا يرم البالران أن كر  وسرال  اإلعرالم تلراو  تاطيرة ىر ه اسلرداث

 .  باف النير عن تاطية وسال  اإلعالم اسهرم

عمررر   نشررررجررردير بال الهبررررمرررا إ ا كررران اإلهباريرررة التررر  تلررردد معرررايير الوبمرررا أن 
وسررال  اإلعررالم اهتيررارات ممارمررة فرري نفررس ل، فمررن الملتمرر  أن تكررون ام ت مسررتوم العررالم

 لرررت سن ولكررن  تتشررابو اسجنررردات فرري مهتمرر  وسرررال  اإلعررالم الوقررت، ونتيجررة لررر لت، قررد
برررين وسرررال  نتقرررا  اسجنررردة اللررردث ميرررم لجميرررد وسرررال  اإلعرررالم لتاطيرررة، ولررريس نتيجرررة ت

تنتقرر  مررن وسرريمة إلرر  أن بعررف القضررايا  Vargo and Guo (2016)وجررد و اإلعررالم. 
 القضايا إل  فلات. اسميقلم  ماأسرب من غيرىا من القضايا لكني بشك  أهرم

عمرر  الرررغم مررن أن  صي ةعع لن صي يلععل إذص  ععألن عععن صت ترأل ععألج أل ندرهععأل: -
 معيرررا وسرررال  اإلعرررالم تتفاعررر  إت أنيرررا، اتنتهابرررات ألرررداث يمكرررن التنبررر  ب

عرن كررب سياسريين فيررم البالرران أن وسرال  اإلعرالم تترابد بطريقة مهتمفرة. 
متررابعتيم لوسررال  اإلعررالم اسهرررم فييررور نفررس السياسرريين معينررين برردت مررن 

فرري عرردة وسررال  إعالميررة ومتابعررة وسررال  اإلعررالم ليرر ت  السياسرريين ىررو مررا 
ومرد  لرت، ة ولريس مترابعتيم لوسرال  اإلعرالم اسهررم. أدم إل  تشابو اسجند

  اتنتهابررات واسوقررات انتقررا  ل جنرردة عبررر وسررال  اإلعررالم فرري أوقرراتىنررات 
 ,.McCombs & Shaw, 1972 ; Vargo et al) غيرر اتنتهابيرة

2014). 
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دور وسال  اتعالم المصرية ف  وضد اجندة (، 5089عبد الوىاب، دعا  ملمد ) .11
جامعة المنيا: كمية ، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجميور اتجاه  وم اتلتياجات الهاصة

 الداب، قسم اإلعالم
المجمة المصرية اتتجاىات اللديرة في وضد اسجندة،  ،(8661بسيون  )ديسمبر ، لمادة .16

 ، كمية اإلعالم، جامعة القاىرة، العدد الرابدلبلوث اإلعالم
استهدام الشباب لمواقد الشبكات اتجتماعية ف   ،(5089عبد الرلمن، ياسمين صالح ) .60

ة تطبيقية عم  موقع  الفيس يناير "دراس 52بنا  مواق  اتلتجاج والرفف أرنا  رورة 
 ماجستير، )قسم الصلافة، كمية اتعالم، جامعة القاىرة( ،بوت وتويتر"

العالقة المتبادلة بين أجندة الصل  والفضاليات المصرية  (،5085، ميا ملمد )فتل  .68
وانعكاسيا عم  ترتيب أولويات الصفوة لمقضايا العامة في مصر دراسة تلميمية وميدانية، 

 .توراه غير منشورة، جامعة المنيا: كمية الداب، قسم اإلعالمرسالة دك
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 املناهج الكمية والكيفية فى الدراسات االعالمية :

 بحوث فى ختصص الراديو والتليفزيونالمراجعة نقدية لعينة من  

   

 سكندريةجامعة األ -دابكمية اآل -عالمقسم اإل

 

 

 

 

العأدرينات ى فقدد نأد ت فد ،عالمية االبنة الصغرى للبحوث االجتماعيةتعد الدراسات اإل 
ا بالمنطلقدات الكرريدة والمكداىيم النةريدة وا طدر ا واضدح  ر  دثرت ت ثد وتدى من القرن الماضد

 positivist and behaviouristى والسدددلورى المنيجيددة للنمدددواجين الوضدددع
paradigmعالميددة فددى تلددك الكتددرة اإل ن اىتمددام الدراسدداتأين ، لدداا يددرى بعددح البدداحث

ىماليددا إلدى حددد ربيدر دراسددة مضدمون وأددرل الرسدالة اإلعالميددة ا  بدراسدات الجميدور ، و 
 لى الت ثر بياين النمواجين.إيعود 
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ال أنه فى الخمسينات من  الرنر  الما نى ال انت الوناألهم  ألدمينة دراسنة منك  مم نمم  إ
 اع صني ه وا ن  مرننا  ى لمم نمم    مالن ى ال ألمين  الكمننالرسنالة اإلعالمينة  من  خنال  

ى لممأل ننم ى وعنننما  ال ألمينن  الكمنن 2841نمننرع عننام ى المننرير   مالنن  Berelsonوريمسننم  
ى أوألنناث اال صننا  ا ممننا لوهننت دنن ع الدراسننات ا   ن مننر م سننادت  رالينند ال ألمينن  الكمننى فنن

ألرن  الدراسنات اإلعالمينة   ى فنالدراسات اإلعالمية   مأصوألت جزًءا من  ال راليند الوألهينة 
ممع المقنت اخ انت أم بيونت الدراسنات الكياينة ما رمنت ونال أليز مالوعند عن  المم نمعية   

أقسنننام مكمينننات اإلعنننالم األمريكينننة مالمجنننالت ى مقننند ادننن م دارسنننم  ورصننند دننن ع الظنننادرة فننن
ى ( و ألميننننن  ممخصنننننات الوألنننننمث المنمنننننمرة فننننن (Tompkinsالعممينننننة ألينننننث قنننننام أألنننننددم 

ممجنننند سنننن ة وألننننمث فرننننط  2883-2877الا ننننرة منننن  ى اإلعالميننننة األمريكيننننة فنننن المجننننالت
 ننمء عنناممي  دمننا االع رنناد السننا د ونني  ى اسنن خدمت منننادو وألننمث كيايننة  مفسننر  لنن  فنن

الونناألهي  وننل  المجننالت العمميننة ال  نمننر الوألننمث الكيايننة   واإل ننافة إلننى نرننص ال نندريب 
 (  1003) ممما   ى  ألمي  الم مم  الكياى عم

لننننم  منننننع منننن  ظرننننمر كهيننننر منننن  ى أ  سننننيادة مديمنننننة منننننادو مأدمات ال ألمينننن  الكمننننى عمنننن
ى ال نى منكمية معندم مم نمعية ف نات  ألمين  الم نمم  الكمنى االن رادات ال ى انصوت عمن

ى  نزع إلى  ا ينت الننص  م ألميمنه إلنى مجنرد أرقنام موياننات إألصنا ية ال  كمن  عن  معنن
عكنننس ال ألميننن  ى رى النننوعض ا  ال ألميننن  الكمنننيألممرنننا  ألينننث ينننى ال نننى الننننص أم المعنننان

داخمننه   ممنظننمر الااعنن    ف نناًل عنن  عنندم ى يرمنن  سننيان النننص معالقننات الرننم ى الكيانن
الننص م من  دننا وندأت  ظرنر مألنامالت ى ال نمنية أم بينر الظنادرة فنى االك راث والمعنان

ى  سنمت فندراسنة النصنمص اإلعالمينة  مقند اى فنى الس خدام منادو مأدمات لم ألمي  الكيان
  لكنرنا منكمت نمًعنا ى ماإلجرا نى الوداية ونال ردد مالخمنط معندم الم نمح أم ال كامن  المنرجن

 & Wimmer )مجنا  الدراسنات اإلعالمينةاى لم راليند السنا دة فنى من  المماجرنة مال ألند
Dominick ,1996) 

مانطالقننا منن  دنن ع الجدليننة ) الكميننة فننى مراونن  الكيايننة(   ننل ى دنن ع الدراسننة المننمجزة مال ننى 
 سنننعى النننى ال عنننر  عمنننى ماقنننع الدراسنننات االعالمينننة فنننى مصنننر ممننندى ار واطرنننا ور نننايا 
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مألددة فى أزمنة مألددة من  خنال   ألمين  م نمم  لعيننة عمدينة   كنم  من  قسنمي  الرسنم 
ات االعالمينننننة الصنننننادرة عنننن  المركنننننز العرونننننى االقميمنننننى االم  منننن  أعنننننداد دمرينننننة الدراسنننن

 2883لمدراسات االعالمية وطريرة المسن  المنام  لجمينع االعنداد المنمنمرة فنى الا نرة من  
كمننننا قننننام دراسننننة نظريننننة م ميدانيننننة    200مننننممت عننننددا   30مومنننند عنننندددا  1002الننننى 

ك ننمراة بيننر منمننمرة رسننالة ماجسنن ير مد 100و ألدينند الرسننم الهننانى الم مهنن  فننى   الواألننث
 مننت مناقمنن را ماجاز رننا وكميننة اآلداب جامعننة االسننكندرية و ننرض المرارنننة مال مصنن  الننى 
مالمننننن  ال مننننناوة ماالخننننن ال  وننننني  النظرينننننات المخ نننننارة كاطنننننارا نظرينننننا مالمننننننادو الوألهينننننة 

 المس خدمة لك  منراا

 

 مأرلة الدراسة 

راسننات االعالميننة فمنن  خننال   ننر وط ممننكمة الدراسننة ومجمنن  االمننكاليات الخاصننة والد
مراجعنننة ال نننراث  وننني  ا  الدراسنننات فنننى العمنننمم االج ماعينننة  رننن م وننندرجات م وايننننة ودراسنننة 
م ألمينن  م اسننير الظننمادر االعالميننة فننى المج مننع  اال انننه دا مننا مننا  هننار ال سنناؤالت ألننم  

خنرى ا المنرجية ال ى اس خدم را  م  الوألمث ممدى اع ماددا عمى مننادو وعينرنا دم  األ
ومعنننى ال سنناؤ  ألننم  ال أليننز المنرجننى فننى وألننمث االعننالم مدنن    مننب الدراسننات الكميننة 
عمننننى الكيايننننة أم العكننننس ق دنننن   سننننمد طننننرن وألننننث دم  أخننننرى ق كنننن ل  الألننننا  والنسننننوة 
لممم ننمعات مالر ننايا ال ننى   ناملرننا  منن  الدراسننات ا مدنن   عنند ديمنننة منننادو دم  أخننرى 

ى ألينز المنرجنى ق أم دننى  نرمرة عممينةق  فنال أليز فننعمنى فنرع عممنى معني  نمعننا من  ال 
الوألث مالم االة فيرا م جادن  أخنرى )معجنم العمنمم ى   ميب عمام  فى يعنى الوألث العمم

(ا م يعند  لن  نري نا لممم نمعية فمممدمنة األملنى ي  ن  لمم ناوعي  220االج ماعية  ص 
السن خدام ادمات ال ألمين  الكيانى لوألمث االعالم ديمنة ال ألمي  الكمى ربم مألامالت  ون   

 ك ألمي  الخطاب م ألمي  االطار ا
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منن  دنننا  ننل ى أدميننة الدراسننة الألاليننة ل ألمينن  مأل ننمى مجمننة الدراسننات االعالميننة م ال ألرننن 
منن  منرجي رننا عمننى منندى زمنننى طمينن  مم صنن  ونألننم يكمنن  لنننا أدننم ال مجرننات المنرجيننة 

سننعت الدراسننة لجمننع الوألننمث المنمننمرة فننى لمونناألهي  فننى الا ننرات الزمنيننة المخ ماننة ا لنن ل  
عننالمة عمننى عينننة   ودمريننة مجمننة الدراسننات االعالمينة 1002الننى عنام  2882الا نرة منن  

 م  رسا   الماجس ير مالدك مراة ال ى اجيزت فى االعالم وجامعة االسكندريةا

 

 أىمية الدراسة 

 -اآل ي:ى  كم  ف وناًء عمى العرض الساون لممكمة الدراسة م ألديددا فإ  أدمي را

 عد دن ع الدراسنة المصناية ومهاونة مردمنة  كسنب الوناألهي  فنى دن ا المجنا  ألانة ال  ا2
ولس ورا ومم مع الوألث م مك  م   نمية وعض الارمض العممية كما أنرا  هينر الا نم  

 العممى لم اوعة الدراسات النردية الم عمرة ومنرجية وألمث االعالما 

يمكننن  االسننن اادة مننن  ن ا جرنننا عمنننى المسننن مى المخصنننى لمواألنننث م لمننندارس فنننى  ا1
 مجا  االعالما 

 رنندم وعننض ال سنناؤالت ال ننى  عنند ومهاوننة عصنن   دنننى وننناًء عمننى مننا  سننار عميننه  ا2
 م  ن ا وا

 

 أىداف الدراسة 

  رد  د ع الدراسة إلى:  

 ورا اال عر  عمى المالم  الر يسية ألدم الر ايا ال ى عنيت الدراسات  ا2

 الكم  ع  المنادو الوألهية المس خدمة فى الوألمث المنممرةا ا1

 ال عر  عمى ألجم الوألمث فى ك  فرع م  فرمع دراسات اال صا  الجماديرى  ا2
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المقننننننم  عمننننننى منننننندى الدقننننننة مالم ننننننمح فننننننى المانننننناديم ماالجننننننراءات المنرجيننننننة  ا3
 المس خدمةا

 

 تساؤالت الدراسة

صننننيابة  سنننناؤال را عمننننى النألننننم   ننننمء  ألدينننند ممننننكمة الدراسننننة مأدنننندافرا يمكنننن ى فنننن
 -ال الي:

 ما دى المالم  الر يسية ألدم الر ايا ال ى عنيت ورا الدراسة ق ا2

 ما دى أدم المنادو الوألهية ال ى اس خدمت فى  م  الدراساتق ا1

 قما دى ادم االطر النظرية المس خدمة المس خدمة فى  م  الدراسات ا2

 لدراسة  م  الر اياقكي  يمك   اسير اسواب اس خدام  م  المنادو  ا3

 

 

 

 نوع الدراسة 

 رند  إلنى مصن  ظنادرة معيننة أم ى  عد د ع الدراسة م  الدراسات المصاية ال ن 
لرنناء ال ننمء عميرننا  مطويعننة دنن ع الدراسننة  ر  نن االع منناد عمننى ى مجممعننة منن  الظننمادر ماا

يع ونننننر جرننننندا عممينننننا منظمنننننا لمألصنننننم  عمنننننى وياننننننات ى مننننننرو  المسننننن  االعالمنننننى مالننننن 
ممعمممات مأمصا  ع  الظنادرة أم مجممعنة الظنمادر مم نمع الوألنث خنال  ف نرة زمنينة 

مجنننا  ى مألنننددة ورننند   كنننمي  الراعننندة األساسنننية مننن  الوياننننات مالمعمممنننات المطممونننة فننن
 خصننص معنني   مفننى اطننارة  ننم اسنن خدام المسنن  المينندانى لممك وننة ملرماعنند الويانننات عمننى 

  فننى اطننار المرارنننه ونني  ماقننع الدراسننات االعالميننة مننوكة االن رنننت  معمننى المنننرو المرننار 



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

135 
 
 

المنمنننمرة ودمرينننة الدراسنننات االعالمينننة موننني  رسنننا   الماجسننن ير مالننندك مراة المردمنننة لكمينننة 
االداب جامعننة االسننكندرية منن  أليننث مجنناالت االد مننام ماالجننراءات المنرجيننة   ماالدمات 

 الوألهية مالوي ة المطورة فيرا   

مقند مقنع  1026-2883زمنى لمدراسة لر ع الدراسة فى الا رة من  م م  ألديد المدى ال
اخ يار دن ع الا نرة واع ونار ا  نراينة ال سنعينات منردت نمنما م نطردا فنى  كنملمجينا الونث 
ال ميازيمنى مالمألطات الا ا يةا خصمصا من  اطاالهن ام  قناة ف نا ية مصنرية معروينة 

لدراسنننة الألالينننة و ننننام  الدراسنننات ال نننى   دنننى الا نننا ية االملنننى  لننن ل   رننن م ا2880عنننام 
 ناملت اال اعة مال ميازينم  منن  ال سنعينات النى اال   م نمفر دن ع الا نرة قندرا من  الدراسنات 
االعالمينننة ال نننى  سنننم  مننن  خنننال   ألميمرنننا النننى عنننرض اال جادنننات العامنننة لمدراسنننات فنننى 

 ب لوألهية مالمنرجية مجا  اال اعة مال ميازيم  مادم االطر النظرية المس خدمة ماالسالي

مي ألننندد االطنننار المم نننمعى لرنننا فنننى االن ننناج العممنننى المنمنننمر فنننى درمينننة الدراسنننات 
االعالمية  مالرسا   العممية ال ى  مت اجاز را ممن  واألهيرا درج ى الماجس ير مالندك مراة 

 م  كمية االداب جامعة االسكندرية فى ف رة الدراسةا

(  ألمينننن  الم ننننمم  ل ألمينننن  مأل ننننمى دمريننننة مقنننند اسنننن خدم الواألننننث أسننننممب )طريرننننة 
مينننننرى ويرلسنننننم   ا   ألميننننن   الدراسنننننات االعالمينننننة مالمصنننننم  النننننى الن نننننا و المربمونننننة ا

مصنننن  المأل ننننمى الظننننادر أم ى  سنننن خدم فننننى الم ننننمم  دننننم أألنننند األسنننناليب الوألهيننننة ال نننن
 ه"الم مم  الصري  لممادة اإلعالمية مصاًا مم معيًا من ظمًا   كميًا  كما عرفه عمى ان

ام الم ننمم  الصننري  لمننادة ى يرنند  إلننى  ألمينن  المأل ننمى الظننادر ى أسننممب الوألننث النن 
 اال صا  ممصارا مصاًا مم معيًا ممنرجيًا مكميًا "

"a method of studying and analyzing communication in a 
systematic, objective, and quantitative manner for the purpose of 
measuring variables."  (Wimmer and Dominick 1996, p141) 
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وينما قدم كمويرلى نيمندمر   عرياا من  سن ة أجنزاء ل ألمين  الم نمم  واننه  ألمين   م عمنن 
لمرسالة االعالمية  يس خدم أليات كمية أم كياية ومنك  عممنى منن ظم ال ير صنر عمنى ننمع 

 ت الرسالة االعالمية م  خاللهاالم  يرات ال ى يرمم ودراس را أم ومجرد النص ال ى قدم
Kimberly A. Neuendorf (2002) offers a six-part definition of 

content analysis 
"Content analysis is an indepth analysis using quantitative or 

qualitative techniques of messages using a scientific method and 
is not limited as to the types of variables that may be measured or 
the context in which the messages are created or presented"  

 

 أدوات جمع البيانات

اسددددتمارة تحليددددل طرأل رننننا الدراسننننة فننننإ  الواألننننث أسنننن خدم ى لإلجاوننننة عمننننى ال سنننناؤالت ال نننن
ى وياننات المأل نمى والصنمرة ال نأليث  مفر دن ع االسن مارة إطنارًا مألنددًا ل سنجي   المضمون

وم طموننات الوألننث   يرننمم الواألننث و ألمينن  المم ننمع مألنن  الدراسننة  دم  عننز  النننص ى  انن
نجنناح أم فمنن   ألمينن  الم ننمم  يع منند مفصننمه عنن  مأليطننه وصننمرة  عسننايةا كمننا أكنند أ  

عمنننى الا نننات ال نننى يسننن خدمرا الواألنننث فكممنننا كاننننت الا نننات ما نننألة ممألنننددة م مر وطنننة 
لوألهينننة مننن  جرنننة م والرننند  النرنننا ى لموألنننث مننن  جرنننة أخنننرى كممنننا ادى  لننن  والممنننكمة ا

 لممصم  الى ن ا و   سم والصدن مالهوات ا

مينو ى ال ارقة وي  ما ا قي ق مكي  قي ق أى وي  أفكار مادة الم مم  ممك  
الم مم ا ممادة الم مم  دى مايم م  عميه الم مم  م  كممات مافكار ممعانى 

أما مك  الم مم  دم المك  أم الكياية أم الطريرة ال ى  م  رديم د ا  ما جادات مقيم ا
ا) بريب سيد أألمد  الم مم  ورا إلى الجمرمر مالمسا   ال ى أس خدمت فى  ل ا

 ا(1000
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 عينة الدراسة :

يخ ننارع الواألننث  لمدراسننة النننه يمهنن  خصننا ص ى دننى جننزء منن  مج مننع األصننا  و العينددة 
م يسنننعى الواألنننث لمألصنننم  عمنننى معمممنننات مننن  خاللرنننا ألنننم  ى دننن ا المج منننع االألصنننا 

ولنماعرنننا الارعينننة العيندددة العأدددوا ية مم نننمع معننني    مدننننا  اننننماع عديننندة لمعيننننات منرنننا 
المخ مانننة مال نننى يننن م اخ ياردنننا دم  مراعننناة معنننايير معيننننة وننن  عمنننى اسننناس اعطننناء فنننرص 

ال نننى  يننن م اخ ياردنننا مفنننن م  العيندددة الطبقيدددةم كاف نننة لجمينننع افنننراد المج منننع   ممنرنننا أي نننا 
العيندددة العمديدددة أو لممج منننع مكننن ل  ى معنننايير معيننننة مال وننند مننن  معرفنننة ال ركينننب الطورننن

معنني  ا) بريننب سننيد أألمنند  ى مال ننى ينن م اخ ياردننا عمنندا   مفننن مرينناس اج منناعالغرضددية 
سننن خدمت الدراسنننة الألالينننة العيننننة العمدينننة ألعنننداد دمرينننة الدراسنننات االعالمينننة  ا( م 1000
 النألم ال الى: عمى
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 رقم العدد /المرر مجمد / سنة

 العدد الراوع العدد الهالث العدد الهانى العدد األم 

 ديسمور-أك مور سو مور-يمليم يمنيم-اوري   مارس-يناير
2883 63 64 65 66 
2884 67 68 70 72 
2885 71 72 73 74 
2886 75 76 77 78 
2887 80 82 81 82 
2888 83 84 85 86 
1000 87 88 200 202 
1002 201 202 203 204 
1001 205 206 207 208 
1002 220 222 221 222 

رسالة عممية  200دراسة   واال افة الى  300مص  عدد الدراسات المنممرة الى 
 اجيزت لطالب دراسات عميا لمألصم  عمى درجة الماجس ير ام الدك مراةا

 وحدات التحليل وف اتو: 

ماخ يار مألددات ممعايير ال صني  م ألديد الا ات م رمكة لمواألث فال  مجد ف ات نمطية 
جادزة صالألة لك  الوألمث مانما يرمم الواألث  ا ه و نمية د ع المعايير مع مراعاة عدة 

 أمياء منرا:  

 اإلر واط المهين لممألدات مالا ات وممكمة الوألث مأددافه ممنادجه ا -2

 دقين لرا يألرنا رديم  عري   -1
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اجراء االخ وارات االملية لر ع ال عرياات وعر را عمى مجممعة الخوراء مالمألكمي   -2
 ا اان ألملرااى لممصم  ال

 ف ات ر يسية مفرعية مف ات اكهر دقة اى  صني  المأل مى ف -3

مدم ما ألام  الواألث االل زام وه فى الدراسة الألالية فرد سعيت ا   كم  الا ات 
مانعة( وأليث اليمك  م ع دراسة ماألدة م  الدراسات المنممرة   (Exclusiveمس رمة

 والدمرية  ألت ف  ي  فى مقت ماألدا ك ل  ا   كم  الا ات جامعة )ماممة 
(Exhaustiveف ة ى وناء م صميم الا ات وأليث نجد لك  مادة فى المأل م ى مد ا يعن

ألمي   أل ميرا مو ل  يمك  أ   صن   أل را وأليث ال  ن رى واألدى الدراسات دم  ف ة  
واأل ياجات الدراسة مأددافرا وأليث ال   ين الا ات ع  اس يعاب المادة الماردة مفى ى  ا

 (Wimmer & Dominick ,1996 ناس المقت ال  زيد ع  األ ياجات الدراسةا

 انواع الك ات المستخدمة فى الدراسة: 

 -اى عم  يرع فى )ف  ي (: 

 ال ى ي  منرا ) ما ا قي ق(اى عنى االفكار مالمعاناالملى: مادة المأل مى وم

الهانية: المك  أم االطار ام الرالب ام المسيمة االعالمية ال ى  ردم فيرا الرسالة 
 االعالمية )كي  قي ق(ا

 -مداخ  ك  ف ة منرا  مجد ف ات فرعية نعر را فى اال ي:

 اوال: الك ات الكرعية للمحتوى )مااا قيل؟(

يدمر ألم  مم مع المأل مى أم الر ايا ال ى  نامل را الدراسات ف ة المم مع: 
االعالمية  ماالجاوة  كم  ع  مراكز االد مام لر ع الدراسات م  خال  درجة االدمية 
مال ركيز لمدراسات االعالمية عمى مم معات وعينرا مفى الدراسة الألالية قمت و رسيم 

 د ع الا ة الى ف  ا   فرعي ا  أساسي ا  : 
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  من حيث قضايا التى أىتمت بيا الدراسات:  -ا 

 المم معات السياسية -2

د ع الدراسة ور ايا م نمعة  مم : )ألرمن ى ي مه  المل  السياسى أليهما يرد ف
اال سا    دام  السمطة  االألزاب السياسية  المماركة السياسية  نماطات مؤسسات 

 م مم  سياسى(امالنراواتااالخ م  م ارقات  ات ى المج مع المدن

 المم معات االق صادية -1

د ع الدراسة ور ايا م نمعة  مم : ى ي مه  المل  اإلق صادى أليهما يرد ف
)اسعار الناط  األم  ال  ا ى  اسعار سمن الصر   النماطات االق صادية لمؤسسات 

 الما  مالونم ااالخ م  م ارقات  ات م مم  اق صادى(ا

 المم مع االج ماعي -2

د ع الدراسة ور ايا اج ماعية م نمعة ى أليهما يرد فى المل  اإلج ماعي مه  
 مم : )الريا ة  الصألة  ال عميم  المرأة  المواب  المؤم  الر ا ية  المناسوات 
االج ماعية  النماطات االج ماعية لمؤسسات المج مع المدنيااالخ م  م ارقات  ات 

 م مم  اج ماعي(ا

 دويةالمم معات الهرافية ماأل -3

د ع الدراسة ور ايا هرافية م نمعة  مم : ى ي مه  المل  الهرافى أليهما يرد ف
 )الرمية الهرافية  العملمة  الرميات   الانم ااالخ م  م ارقات  ات م مم  هرافى(ا

 من حيث المجاالت االعالمية  لتلك الدراسات: -ب 

 اال اعة-1
 مكاالت االنواء -1
 ال ميازيم  مالا ا يات -2
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 الصألافة -3
 العالقات العامة ماالعال -ه
 االن رنت مال كنملمجيا -5
 أخرى -6

 ثانيا: الك ات الكرعية للأرل ) ريف قيل ( ؟

الا ة الساورة اد مت والمادة ام الم مم  فى ألي  ا  ف ات المك   ر م والرمالب 
ماالمكا  ال ى قدمت م  خاللرا المادة مفى الدراسة الألالية قمت و رسيم د ع الا ة الى 

 ف  ا  فرعي ا  أساسي ا : 

 أوال  المقاالت النةرية

 م مم  الا ات الارعية ال الية:

 ماخوار  رارير -أ

 مها ن  -ب

 ندمات م مؤ مرات  -ج

 عرمض ك ب -د

 أخرى -ه

 ثانيا الدراسات الميدانية 

 م مم  الا ات الارعية ال الية:

 م  أليث نمع الدراسة: -أ

الكماية االس طالعية: ميرصد ورا "  م  الدراسات ال ى ي مك  فيرا الواألث ع   -2
طرين الكم  اااأ  يساعد فى الروط مال اسير العممى ال ى ي ي  الى المعرفة 
االنسانية ركا ز جديدة " م رد  الدراسات الكماية الى اك ما  معار  مافكار جديدة 
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ماس خالص فرمض ألملراا) بريب سيد   ساعد عمى ال عر  عمى ظادرة معينة مم ع
 (32  ص 1000أألمد   

المصاية: م نألصر فى كم  الواألث يعرض الخصا ص  وصمرة دقيرة ممألددة  -1
م  ميز وانرا    م  الألرا ن الرادنة مال  ألصر ناسرا فى ال جميع و  م  دب الى 

 (34  ص 1000ال ألمي  مال اسير ا) بريب سيد أألمد   

 ع مد عمى ال ألكم فى ظرم  ال ى  سم  واجراء  جروة م  خال   دراسات  جريوية ا -2
 المالألظة المنظمة ليسج  الواألث ك  ما يكم  له ع  طويعة العالقات وي  األمياء ا

 (210ص  2883)دا بريب سيد أألمد  دا عود الواسط عود المعطى   

 من حيث المنيجية المستخدمة فى الدراسات الميدانية: -ب

: ميع مد عمى المصادر مالك ب مالمها ن مالمخطمطات مالسجالت ى التاريخالمنيج  -1
ى لمألصم  عمى المعمممات ميرمم عمى الرماعد ال الية:   ألمي  الظادرة من  نمل را ف

الزما  مالمكا  ا  وع نممدا م طمردا مدراسة العالقة وينرا موي  الظمادر االخرى   
ا الى اع ماد المرارنة وي  المج معات المخ ماة مال لهيرات الم وادلة كما يمجل أأليان

المج معات الم مايزة ا ) سامية جاور    –المج معات الم جانسة  –)المج مع الماألد 
 (284  ص 2887

: يع مد المص  عمى المدى الطمي  ماالس كما  مدراسة الألالة ى المنيج الوصك -2
 لمألصم  عمى المعمممات اى مالمس  االج ماع

: يع مد ال جروة فى المعم  أمالميدا  مالمالألظة والمماركة ى التجريب المنيج-3
مالمراومة ماالس مارة لمألصم  عمى المعمممات مفرا لم صميمات الم عددة لموألمث 

 (224  ص2887ال جريويةا ) سامية جاور   
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: اع ماد االألصاء كلداة عممية لمألصم  عمى المعمممات ى المنيج االحصا  -3
رات   أليث يكم  العالقات وي  الظمادر م ررير الألرا ن م رييم م م ي  الم  ي

 الممرمع ا

 من حيث نوع التحليل المستخدم فى الدراسات الميدانية: -ج

:  ألمي  االداء مالمماق  ماس خالص ن ا و عامة مفر يات   (ى ) النوعى التحليل الريك
مال عوير عنرا وكممات مالااظ واس خدام طرن ال ألمي  الكياى المريرة فى وألمث االعالم 
ك ألمي  الخطاب م ألمي  االطار م ألمي  مسار الوردنة م ألمي  ألرم  الداللة م ألمي  

 األطر المرجعية ا

ير الويانات  اسيرا كميا واالعداد ماالرقام  ماس خدام :  اس (ى ) العددى التحليل الرم
 & Wimmer الطرن الريا ية ماالألصا ية وما فيرا الرسمم الويانية مالرندسية ا

Dominick ,1996) 

مدم  ألمي  الم مم  كما أكد أاد / بريب سيد أألمد فى  التحليل الرمى والريكى:
 مالألظات مامية ا

 وحدات تحليل المضمون

 ألمي  الم مم   رسيم المأل مى الى مألدات أل ى يمك  دراسة ك  عنصر ام يجب فى 
ف ة مألساب ال كرار الخاص ورا إلعطاء مص  كمى دقين لك  عنصر م  عناصر 

ممألدات ال ألمي  دى مألدات المأل مى ال ى يمك  اخ اعرا لمعد  .المادة ام المأل مى
رازدا دالالت  ايد الواألث فى مالرياس وسرملة ميعطى مجمددا ام بياورا م كراردا ام او

 . اسير الن ا و الكمية

 ميجب ال ارقة وي  مس ميي  م  مألدات ال ألمي  س خدما  وكهرة فى وألمث االعالم:

مألدات ال سجي  ام الرياس مه  الكممة ام الجممة ال ى دى اص ر جزء فى المأل مى -2
ام  كرارع ع  دالله يخ ارع الواألث ميخ عه لمعد مالرياس أليث يعور ظرمرع ام بياوه 
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معينة فى رسم ن ا و ال ألمي  :ا  ي نام   ألميال لمخطب السياسية كممة السالم أم الألرب 
مفى اع رادى ال يأل اج وألهى الألالى لر ع الصمرة م  ال ألمي  نظرا الر واطرا وامكالية 

لدراسة  ر م والر ايا الر يسية لمدراسات االعالمية المنممرة والدمرية أكهر م  ار واط ا
 .و ألمي  م مم  ك  دراسة عمى ألدى

مألدات السيان ام ال ألمي  دى الاررع ام الاررات ام المم مع الم كام  ال ى يرمم -1
الواألث واألصه مدراس ه لم عر  عمى مألدات ال سجي  ام العد ماس خراجرا فيه مدم 

مع سماء كا  األكهر قروا لموألث الألالى موال الى فا  مألدة ال ألمي  فى الوألث دم المم 
 مراال أم دراسة نظرية أم ميدانية ا

 

 نتا ج الدراسة:

ال  سعى د ع الدراسة إلى  رييم أم  ا ي  لمنرو وألهى عمى آخر  ملم  ك  
كمات ى وعض الجمانب ال ى معنية سمى و رديم ما يمك  الدارس م  االس رماد وه ف

 تعتمد على تحليل المضمون ى التعنرا د ع الدراسة 

الدراسة قاعدة معمممات كافية م  د ع الناألية ع   ساؤالت الوألث  ملك  م مفر 
ال ركيز عمى المالم  ى الواألث  جنب نمر المعطيات ال اصيمية لك  دراسة منرا  ربوة ف

العامة لمدراسات ) عمما ولنرا م األة م  خال  الجدام  ال اصيمية الخاصة ون ا و ك  
 جمدات ال ى قام واخ ياردا(ا ألمي  الم مم  لممى واألث عمى ألدى ف

 النتا ج التكصيلية لدورية الدراسات االعالمية:

 اوال: الك ات الكرعية للمحتوى )مااا قيل؟(

 ف ة المم مع: 

: فى دورية الدراسات االعالمية  من حيث قضايا التى أىتمت بيا الدراسات -ا 
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 النسبة الم وية عدد الموضوعات 

   الوألمث الميدانيةفى  فى الدراسات النظرية

 %5ا15 70 %14ا12 26 %64ا67 52 الموضوعات السياسية
 %5ا23 33 %2ا8 3 %8ا80 30 الموضوعات االقتصادية
 %2ا5 28 %2ا12 3 %8ا67 24 الموضوعات االجتماعية
 %2ا20 82 %5ا5 5 %3ا82 74 الموضوعات الثقافية 

 %11 55 %6ا20 6 %2ا78 48 اخرى
 %200 200 %5ا21 27 %2ا76 151 اجمالى

 ( يوي  الر ايا ال ى  نامل را الدراسات االعالمية2جدم  رقم )

 

 من حيث الموضوعات أو القضايا: -1

 أما م  أليث الر ايا ال ى  ناملرا الدراست فى عينة الوألث فرد كانت عمى النألم ال الى:

 القضايا الثقافية: -أ

ى السالف ارره ب على نسبة فحةيت القضايا الثقافية وفقا للتعريف االجرا ى 
% م  مساألة 2ا20  ونسوة االىتمام بيا من قبل الدراسات المنأورة بعينة البحث 

دراسة ا  82المم معات ال ى عنيت ورا الوألمث خال  مدة الوألث  و كرار يص  الى 
دراسة ونسوة  74مقد  نمعت د ع الدراسات وي  الدراسات النظرية المخ ماة و كرار 

دراسات ميدانية ونسوة  5مجممع الدراسات ال ى أد مت والر ايا الهرافية م % م  3ا82
 % م  مجم  الدراسات الهرافيةا 5ا5

مقد لمألظ م  وي  الدراسات النظرية عدة دراسات مميزة والعمن الاكرى 
مااليديملجى ممنرا دراسة دا عماط  عود الرألم  وعنما :" أزمة الوألمث النردية فى ألر  

( مدى  ات وعد اكاديمى ك ل  دراسة األمد سي  االسالم وعنما  82فى العدد )االعالم " 
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"  لمي  الألن فى المعرفة كسالح لألماية ألرية ال عوير " ماي ا دراسة دا ألمدى زقزمن 
 مزير األمقا  وعنما  " دمر االعالم االسالمى فى مماجرة االس مران" 

 القضايا السياسية:-ب

لمرتبة الثانية من حيث نسبة االىتمام بيا من قبل حةيت القضايا السياسية با
% م  مساألة المم معات ال ى عنيت 5ا15  ونسوة الدراسات المنأورة بعينة البحث 

دراسة ا مقد  نمعت د ع الدراسات  70ورا الوألمث خال  مدة الوألث  و كرار يص  الى 
مجممع الدراسات  % م 64ا67دراسة ونسوة  52وي  الدراسات النظرية المخ ماة و كرار

%  م  مجم  الدراسات 14ا12دراسة ميدانية ونسوة  26ال ى أد مت والر ايا الهرافية م
 الهرافيةا 

الدراسات المميزة فى د ا المجا  دراسة ميدانية لمدك مر سميما  صال  وعنما : " ومن
ة دعم الدملة لمصأل  م  لهيرع عمى  عددية الصألافة م نمعرا" مدى دراسة فى الصألاف

( ك ل  دراسة وعنما  " العالقة وي  فمساة صنع الررار 81 ات اوعاد سياسية فى العدد )
 "  2872-60السياسى ممسا   االعالم : دراسة نردية لمصألافة فى مصر فى الا رة 

 قضايا أخرى: -ج

حةيت قضايا اخرى تنعت بين القضايا البي ية والدينية والكنية واالدارية بقدر 
% م   11  ونسوة االىتمام من قبل الدراسات المنأورة بعينة البحث ال ب س بو من 

 55مساألة المم معات ال ى عنيت ورا الوألمث خال  مدة الوألث  و كرار يص  الى  
دراسة   48دراسة ا مقد  نمعت د ع الدراسات وي  الدراسات النظرية المخ ماة و كرار 

% م  6ا20دراسات ميدانية ونسوة  6% م  مجممع الدراسات الم نمعة م  2ا78ونسوة 
 مجم  الدراسات ا 
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 قضايا اقتصادية: -د

حةيت القضايا االقتصادية بالمرتبة الثانية من حيث نسبة االىتمام بيا من 
% م  مساألة المم معات ال ى 5ا23  ونسوة قبل الدراسات المنأورة بعينة البحث 

دراسة ا مقد  نمعت د ع  33عنيت ورا الوألمث خال  مدة الوألث  و كرار يص  الى 
% م  مجممع 8ا80دراسة ونسوة  30الدراسات وي  الدراسات النظرية المخ ماة و كرار
  %  م2ا8دراسات ميدانية ونسوة 3الدراسات ال ى أد مت والر ايا االق صادية م 
 مجم  الدراسات ال ى أد مت ور ايا اق صاديةا 

مم  أمهمة  م  الدراسات دراسة دا ف ألى مممة وعنما : " االعالم مدمرع فى ال نمية 
(  مدراسة نظرية وعنما  : " مس رو  سمن الناط 80ال عامنية اق صاديا م عامنيا" عدد )

 ا  من رى مأهرة عمى االق صاد مدمر الصألايي  االق صاديي  " دا سميم

 القضايا االجتماعية: -ه

حةيت القضايا االجتماعية بالمرتبة الرابعة من حيث نسبة االىتمام بيا من 
% م  مساألة المم معات ال ى  2ا5  ونسوةقبل الدراسات المنأورة بعينة البحث 

دراسة ا مقد  نمعت د ع  28عنيت ورا الوألمث خال  مدة الوألث  و كرار يص  الى  
% م  مجممع 8ا67دراسة ونسوة   24ي  الدراسات النظرية المخ ماة و كرار الدراسات و

% م  2ا12دراسات ميدانية ونسوة  3الدراسات ال ى أد مت والر ايا االج ماعية م  
 مجم  الدراساتا 

مم  أمهمة  م  الدراسات دراسة نظرية  ن مى لمجا  ال ميازيم  لمدك مر صال  
  مالطا  فى مرألمة ما قو  الدراسة "  نام  فيرا مخ م  أوم أصوع وعنما  " ال ميازيم 

األوعاد االج ماعية مالناسية الم ر وة عمى ال عرض المكه   ك ل  دراسة دا مألمد يمس  
مصطاى وعنما  : " الايديم مخطمر ه عمى سممكيات المواب " قام فيرا واجراء  ألمي  

 م مم  كمى مكياى
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 الرسم الويانى ال الى:ميمك  ال عوير ع  د ع الويانات و

 
 ( يم   الر ايا ال ى  امل را العينة مأل  الدراسة2رسم ويانى )

أن الأ ن الثقافى يحتل المرتبة ا ولى د ا الجانب دي: ى خالصة الن ا و ف
تغطييا الدراسات بأقييا النةرى فى حين أن الأ ن ى جميع الموضوعات التى ف

 االجتماعى قداحتل المرتبة ا خيرة.
 من حيث المجاالت االعالمية  لعينة الدراسات االعالمية: -ب 
 النسبة الم وية عدد الموضوعات  

فى الدراسات 
 النظرية

فى الوألمث 
 الميدانية

  
 %2 2 ------- 2 االااعة

 %5ا0 1 ------- 1 وراالت االنباء
 %22 22 8 13 التليكزيون والكضا يات

 %34 224 28 225 الصحافة
 %5ا25 40 20 30 العالقات العامة واالعالن

 %4 24 ----- 24 االنترنت والترنولوجيا
 %5ا10 51 ------ 51 أخرى

 %200 200 27 151 اجمالى

 ( يبين توزيع الدراسات على فنون االعالم المختلكة2جدول )
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% 34مكمت نسوة الدراسات ال ى  ناملت دراسة ق ايا العم  الصألاى   الصحافة:-1
م  مجممع الدراسات ل أل   و ل  المر وة األملىا ممجدت العديد م  المراالت النظرية 

 مالدراسات الميدانية   نام  الر ايا الصألاية ممنرا عمى سوي  المها :

 دراسات نظرية:

  نام   طمر الصألافة المصرية  لمدك مر خمي  فكا  دنا  المراالت النظرية ال ى 
صاوات   مالمها ن المعنية والصألافة كرماني  النمر مالمطومعات فى وعض األقطار 
العروية   م رارير منظمات ألرمن االنسا  ممراسمم  وال ألدمد ألم  ممارسة المرنة فى 

 العالم 

 دراسات ميدانية:

الميدانية منرا دراسة وعنما  : "   طية كما ألظى مجا  الصألافة وعدد م  الدراسات  
أخوار االن اا ة فى الصألافة العروية  وعد األداث الألادى عمر م  سو مور " دا لراء 
مكى مس خدما  ألمي  الم مم    مدراسات مك وية   نام  فنيات مرنة الصألافة كدراسة 

المفد ماالدرام وعنما  "  لهير  كنملمجيا الألاسب اآللى عمى ان اج الصأل  مرارنة وي  
 المسا ىا

% م  مجممع 5ا10مكمت نسوة الدراسات ال ى  ناملت دراسة ق ايا أخرى أخرى:  -2
نظريات اال صا  مالرأى   وتنوعت بين دراسات  الدراسات ل أل   و ل  المر وة الهانية

 العام مادارة المؤسسات االعالمية مق ايا  دريب االعالميي  

سة وعنما  : اعدا االعالميي  م لديمرم فى مجا  اال اعة منرا عمى  سوي  المها  درا
مال مازيم " دا مألمد عمى ألمات مدراسة " اال جادات الألديهة فى قياسات الرأى العام " 

 لمدك مرة راجية قندي 

مكمت نسوة الدراسات ال ى  ناملت دراسة ق ايا العالقات  العالقات العامة واالعالن:-2
م  مجممع الدراسات ل أل   و ل  المر وة الهالهةامم  أمهمة د ا % 5ا25العامة ماالعال  
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النمع م  الدراسات الميدانية دراسة دا مألمد عود الوارى ألم  " دمر العالقات العامة 
الألكممية فى المج مع : دراسة  طويرية عمى قرية مارم  مألافظة المنيا" ك ل  ألظى 

دانية لكال م  دا مألمد م ملى عاياى م االعال  واالد مام مم  د ع الدراسات دراسة مي
 دا عطا ألس  عود الرأليم  وعنما  :

" االعال  م  ير الريم " أليث قاما واجراء  ألمي  م مم  لالعالنات ال مازيمنية  ات 
 الطاوع الريا ى لم عر  عمى الريم ال ى  عكسراا

 %ا22األ مت المر وة الراوعة ونسوة  التليكزيون والكضا يات : -2

د ع الدراسات عمى سوي  المها  دراسة ميدانية وعنما :" اهر الرنمات ال ميازيمنية مم  
المافدة عمى الريم " دا فرج المنامى مس خدما دلي  المراومة لم عر  عمى العالقة وي  

 مماددة الرنمات المافدة معمرة  ل  و  ير الريما

 %ا4 األ مت المر وة الراوعة ونسوة االنترنت والترنولوجيا: -4

م ناملت آهار ال عملمة ال كنملمجية عمى مسار مرنة االعالم مار وطت فى مما ع عدع 
ومراالت رأى لر يس ال ألرير المرألمم ا / صالح الدي  ألافظ مم  د ع المراالت عمى 
سوي  المها : العملمة ماالعالم العروى مألرمن االنسا  دا عود الألسي  معوا   مرا  رأى 

لم زاخر ومسا   االعالم   مصر فى عصر االن رنت   العرب مهمرة وعنما  :  ألديات عا
 اال صا  الدملى   الألرب عمى االن رنت وي  االن اا ة ماالأل ال 

 %ا2األ مت المر وة الراوعة ونسوة  االااعو:-6

 %ا5ا0األ مت المر وة الراوعة ونسوة  وراالت ا نباء:-7
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 التالى:ويمرن التعبير عن ىاه البيانات بالرسم 

 

 ( يبين المجاالت االعالمية2بيانى )

 ثانيا: الك ات الكرعية للأرل ) ريف قيل ( ؟

 أوال: نوع المحتوى:

 انرسم المأل مى فى الدمريات الى نمعي  اساسي  :

دراسة  27% مالهانى دراسات ميدانية 2ا76مونسوة  151األم  مراالت نظرية و كرار 
 %  رريواا6ا21ونسوة 
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 يوضح نسبة الدراسات الميدانية الى الدراسات النةرية (3بيانى )

 

 ثانيا المقاالت والدراسات النةرية

 م مم  الا ات الارعية ال الية:

 

 النسبة الم وية العدد 

 %8ا3 22 تقاريرواخبار
 %4ا8 14 وثا ق

 %7ا2 20 ندوات ومؤتمرات
 %6ا4 24 عروح رتب

 %8ا20 72 مقال رأى
 %1ا27 200 دراسة نةرية

 %200 151 اجمالى

 ( أنواع المقاالت النةرية4جدول )
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 :الدراسات النةرية-أ

 %.38.2أأل مت المر وة األملى ونسوة 

 مقال الرأى: -ب

 %8ا20المر وة الهانية ونسوة        

 :الوثا ق-ج

 %4ا8المر وة الهالهة ونسوة       

 ثانيا الدراسات الميدانية 

 ال الية:م مم  الا ات الارعية 

 م  أليث نمع الدراسة: -أ

 

 النسبة الم وية العدد 

 %21ا15 20 الرأكية االستطالعية
 %57ا62 17 الوصكية
 %0 --------- التجريبية
 %200 27 اجمالى

 ( يوي  نمع الدراسات الميدانية4جدم  )

 

 المصاية فى المر وة األملىمن حيث نوع الدراسة جاءت الدراسات والبحوث 

  الدا الكماية فى المر وة الهانية مالألظ الواألث بياب  ام لمدراسات ال جريويةا 
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 م  أليث المنرجية المس خدمة فى الدراسات الميدانية ودمرية الدراسات االعالمية: -ب

 

 النسبة الم وية العدد 

 %5ا20 3 المنيج التاريخي
 %5ا62 17 المنيج الوصكي
 ---- -------- المنيج التجريبي
 %7ا24 5 المنيج االحصا ي

 %200 27 اجمالى

 ( يوي  المنرجية المس خدمة فى الوألمث الميدانية5جدم  )

 أي ا جاء المنرو المصاى فى المردمة  الع المنرو االألصا ى مأخيرا المنرو ال اريخىا

مم  أمهمة الدراسات ال ى اس خدمت المنرو ال اريخى دراسة مميزة لمدك مر اسماعي  
"  2830-2781اوراديم آهرت  كردا األملى وعنما  : " صألافة المرأة ماألسرة فى مصر 

  نام  أعالم الصألافة النسا ية  من  نراية الرر  الهام  عمر  أليث أصدرت دند نمف   
واالسكندرية أم  مجمة نسا ية عروية  " الا اة " مالى قو  قيام همرة  2781فى نمفمور 

 ا2841يمليم 

ة الدراسات المصاية فرى عديدة منرا دراسة وعنما  : " ق ايا الوي ة فى المجالت أما أمهم
 –آخر ساعة  -رمز اليمس  –األسومعية العامة : دراسة مرارنة لمجالت المصمر 

 أك مور ( دا اوراديم عود اهلل المسممى اس خدم فيرا طريرة  ألمي  الم مم ا
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 دراسات الميدانية:م  أليث نمع ال ألمي  المس خدم فى ال -ج

 النسبة الم وية العدد 

 %8ا6 2  (ى ) النوعى التحليل الريك
 %3ا27 6  (ى ) العددى التحليل الرم

 %6ا62 17  التحليل الرمى والريكى
 %200 27 اجمالى

ال ألمي  الكمى مالكياى معا فى أبمب الدراسات الميدانية  الع ال ألمي   جاء استخدام 
  الكمى فرط مفى النراية ال ألمي  الكياى فرطا

 

 النتا ج التكصيلية لتحليل الرسا ل العلمية:

 م  أليث ق ايا ال ى أد مت ورا الرسا   االعالمية: -أ 

     الك ة
 %25 25 الموضوعات السياسية

 %7 7 االقتصاديةالموضوعات 
 %23 23 الموضوعات االجتماعية
 %1 1 الموضوعات الثقافية 
 %20 20 موضوعات ترنولوجية

 %5 5 موضوعات قانونية
 %3 3 موضوعات اقتصادية

 %200 200 اجمالى
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فنى مردمنة اد منام الوناألهي  فنى عيننة الرسنا   االعالمينة   جاءت الموضوعات السياسدية 
مدمر  2السياسننية ال ننى  ننم  ناملرننا ق ننايا االمنن  الرننممى مسنند النر ننة  فمنن  المم ننمعات 

مماقننع الرنننمات ال ميازيمنيننة االخوارينننة فننى  مننكي  اال جادننات لننندى المننواب المصننرى نألنننم 
المج منننع ى مكياينننة معالجنننة الصنننألافة اإللك رمنينننة لر نننايا الاسننناد فننن 1الر نننايا السياسنننية  

 2م لهيردا عمى المماركة السياسية لممواب الجامعي  ى المصر 

فننننى المر وننننة الهانيننننة الد مننننام الونننناألهي  ممننننن  بينمددددا جدددداءت الموضددددوعات االجتماعيدددددة 
المم ننمعات االج ماعيننة ال ننى  ننم  ناملرننا دمر الوننرامو ال ميازيمنيننة الم خصصننة فننى  نندعيم 

ألنم   الندراما كن ل  دراسنة  3جنا ونرامو المنرأة نمم الريم اإلج ماعية لدى المنرأة المصنرية : 
ال مازيمنية مسمم  المرادري  داخ  األسرة المصنرية ألينث سنعت الواألهنة النى ال عنر  عمنى 

 4أهر الدراما ال مازيمنية عمى سمم  المرادري  داخ  األسرة المصريةا

مننناقش الونناألهم  ق ننايا م نمعننة الموضددوعات الترنولوجيددة فجدداءت فددى المرتبددة التاليددة ، 
مدمر مسننننا    5 عكسننننرا االلعنننناب االلك رمنيننننة م اهيردننننا عمننننى االطاننننا  ى الرننننيم ال ننننمهنننن   

                                                           
ى شرٌن إبراهٌم منصور، معالجة القنوات اإلخبارٌة التلفزٌونٌة الدولٌة لقضاٌا األمن القوم 2

دراسة وصفٌة على ملف مٌاه النٌل، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، كلٌة اآلداب، ى المصر
 .1225جامعة األسكندرٌة، مصر، 

ل االتجاهات لدى الشباب رائده عاشور، دور مواقع القنوات التلٌفزٌونٌة االخبارٌة فى تشكٌ 1

 .1222المصرى نحو القضاٌا السٌاسٌة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه، عٌن شمس، 
المجتمع ى خٌر هللا، معالجة الصحافة اإللكترونٌة لقضاٌا الفساد فى محمود على هشام رشد 2

منشورة، وتأثٌرها على المشاركة السٌاسٌة للشباب الجامعً، رسالة دكتوراه غٌر ى المصر
 م.1222كلٌة التربٌة النوعٌة، مصر، 

ى تدعٌم القٌم األجتماعٌة لدى مبارك،دور البرامج التلٌفزٌونٌة المتخصصة فى السٌد على أمان 3

المرأة المصرٌة، برامج المرأة نموذج،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،كلٌة اآلداب،جامعة 
 .1224األسكندرٌة،مصر،

4
انتهفزيونية وسهوك انمراهقين داخم األسرة انمصرية، رسانة ماجستير غير  نشوى إبراهيم جابر، اندراما

 4102منشورة، كهية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، مصر، 
تعكسها االلعاب االلكترونٌة وتاثٌرها على االطفال، ى سلٌمان حجازي، القٌم التى نهاد فتح 5

 .1222مقدمة لنٌل درجة الماجستٌر، جامعة القاهرة، مصر، 
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مكياينة  ننام  م سنا   االعنالم الجديند لظنادرة العنن   2ألرية ال عوينر  ى اإلعالم الجديدة ف
   1المج مع الميوي ى  د المراة فى السياس

 نناهير تناولددت  الموضددوعات االقتصددادية احتلددت المرتبددة الرابعددو، ومددن امثلتيددا دراسددات
 2  يير هرافة االس رال  )دراسة ميدانية مرارنة( ى ال مازيم  ف

  مننممت مم ننمعات مهنن   نناهير االفننالم السننينما ية عمننى الماننردات الموضددوعات الثقافيددة
الم مينننننة الماظينننننة لممنننننواب المصنننننري  دراسنننننة مسنننننألية  ألميمينننننة عمنننننى عيننننننة مننننن  المنننننواب 

ال سمية مال رفيه عمنى منوكة االن رننت وسنممكرم    معالقة  عرض المرادري  لمماقع3المصري
 4م  خال  دراسة ميدانية عمى عينة م  المرادري  المصريي   ى وسممكرم اال صال

ال رييند الرنانمنى لألرينه الصنألافه ألينث دند  الوألنث  ننام   الموضوعات القانونية، أدملت
إلنننى عمنننن  دراسنننة مرارنننننة وننني  الرننننانم  الارنسنننى مالرننننانم  المصنننرى فننننى مم نننمع ال ريينننند 
الرننانمنى لألريننة الصننألافةا  ننم االسنن عانة واألألكننام الر ننا ية فننى كنن  منن  دمل ننى المرارنننة 

الوألنننث دراسنننة ال رييننند ماسننن خدم المننننرو المصننناى مال ألميننن  مالنرننند مال لصننني   ألينننث  ننننام  
صننداردا  مم ننألا ممكيننة األفننراد لمصننأل  فننى  الرننانمنى لألننن األفننراد فننى ممكيننة الصننأل  ماا
الرانم  الارنسى مممق  الممنرع المصنرى من  ممكينة األفنراد لمصنأل   كمنا  ناملنت دراسنة 

                                                           
حرٌة التعبٌر ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، ى منى محمد، دور وسائل اإلعالم الجدٌدة ف 2

 .1224االسكندرٌة، 
المجتمع ى ضد المراة فى عائشة جمعة، تناول و سال االعالم الجدٌد لظاهرة العنف السٌاس 1

 . 1222اللٌبً،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،االسكندرٌة،
تغٌٌر ثقافة االستهالك )دراسة مٌدانٌة مقارنة على عٌنة ى خالد سعٌد، تاثٌر التلفزٌون ف 2

 المجتمع السعودي(،كلٌة اآلداب،جامعة األسكندرٌة، مصر.
اٌمان سٌد عبد الصادق، تاثٌر االفالم السٌنمائٌة على المفردات اللغوٌة اللفظٌة للشباب  3

ة من الشباب المصري، مقدمة للحصول على المصري، دراسة مسحٌة تحلٌلٌة على عٌن
 .1221درجة الماجستٌر، جامعة القاهرة، مصر، 

دٌنا عمر فرحان مرعً، عالقة تعرض المراهقٌن لمواقع التسلٌة والترفٌه على شبكة  4

دراسة مٌدانٌة على عٌنة من المراهقٌن المصرٌٌن رسالة ى االنترنت بسلوكهم االتصال
االعالم، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة القاهرة، ى ٌر فللحصول على درجة الماجست

 .1221مصر 
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ال ريينند الرننانمنى لألننن ال عويننر عنن  الننرأى فننى الصننأل  مم ننألا الريننمد الرانمنيننة فننى نطننان 
م مالعرننناب مال رييننند الرنننانمنى فنننى مجنننا  المسننن ملية مالر ننناء  هنننم  ألننندث عننن  ال رييننند ال جنننري

 2الرانمنى لألرية  دام  الصأل  مم ألا اإلجراءات اإلدارية مالر ا ية المريدة ل داملراا

 من حيث المجاالت االعالمية  لعينة الرسا ل االعالمية: -ب 
     الك ة 

 %2 2 االااعة
 %3 3 وراالت االنباء

 %32 32 التليكزيون والكضا يات
 %25 25 الصحافة

 %4 4 العالقات العامة واالعالن
 %22 22 انترنت
 %200 200 اجمالى

% وأملت موضوعات منيا  3جاءت الدراسات التى تناولت قضايا االااعة، بنسبة 
 1العروي األ اعات الممجرة والم ة العروية لوعض ق ايا العالم ى المعالجة األخوارية ف

دمر  كنملمجيا  % وأملت موضوعات مثل4اما دراسة وراالت االنباء فجاءت بنسبة 
اال صا  فى  طمير الرسالة اإلخوارية لمكاالت األنواء العالمية : دراسة  طويرية عمى 

أليث سعت الواألهة لمألاملة معرفة مدى اس خدام مكالة  2مكالة أنواء المرن األمسط 
والمكاالت ى لألرت ولدمات إن اج الخور الصألاى م كنملمجيا ال أنواء المرن األمسط ل

كطريرة ى العالمية   أليث اس خدمت الواألهة  ألمي  الويانات الجادزة مالمس  االعالم
ى لموألث ماس مارة االس ويا  كلداة لجمع الويانات عمى عينة م  الصألايي  العاممي  ف

                                                           
، رسالة ماجستٌر، كلٌة التقٌٌد القانونى لحرٌه الصحافه : دراسه مقارنه محمد باهى ٌونس،  2

 .2223الحقوق، جامعة االسكندرٌة ، 
 ، مرجع سابق.منال عطٌة محمد  1
 تطوٌر الرسالة اإلخبارٌة لوكاالت األنباء العالمٌة :دور تكنولوجٌا االتصال فى دٌنا موسً،  2

دراسة تطبٌقٌة على وكالة أنباء الشرق األوسط رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة اآلداب 
 .1223،جامعة األسكندرٌة، مصر، 
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 270نراوة الصألايي  مالوالد عدددم كمم  ى مكالة أنواء المرن األمسط مالمريدي  ف
صألاًيا م ل  ونسوة  32صألاًيا   أليث قامت الواألهة ولخ  عينة م  الصألايي  عدددم 

%  رريًوا م  العينة األساسية   ملرد ماجرت الدراسة وعض الصعموات كا  م   22
م  أألداث داخمية مما صعب عمى الواألهة ى أدمرا انم ا  الصألايي  الدا م وما يجر 

 ء اس مارات االس ويا  مع الصألايي  أليث إ  أبمورم رفض مم را   كما أ  وع رم م
ربوه منرم فى االن راء ولسرع مقت   ى كانما يجيوم  عمى وعض األس مة مي ركم  اخر 

 مما أفسد وعض االس مارات مجعمرا ال  صم  لم اريد ا

 –من  زم  بير وعيد  -مقد  مصمت الدراسة إلى أ  مكالة أنواء المرن األمسط أد مت 
  إال أنرا  مقات عند اإلع ماد عمى ى المجا  الصألاى وإدخا   كنملمجيا اال صا  ف

المم ركي  دم  ى موهه إلى عمميات إرسا  الخور الصألاى اإلن رنت مرسا   الجما  ف
 طميردا أليث أنرا ال  م م  قناة  ميازيمنية مألطة إ اعية خاصة ورا  وث م  خاللرا 

  مقد ى كما أنرا ال  م م  أى صاألة عمى صاألات ال ماص  اإلج ماع األخوار  
أمصت الواألهة عمى  رمرة أ    ألر  مكالة أنواء المرن األمسط ومعد  سريع م  أليث 
مد المكالة ولألدث األجرزة ال كنملمجية وكافة أقسامرا سماء الصألاية أم اإلدارية   ممد 

 كنملمجية )كاميرات عالية الجمدة    اومت   الصألايي  العاممي  ورا ولألدث األجرزة ال
دما    كية (   كما يجب أ   ودأ مكالة أنواء المرن األمسط فى ا خا  خطمات دامة 
ل دمي  مؤسسة أم مكالة  مازيمنية ماا اعية   وعرا م نافس ومدع المؤسسات ال ميازيمنة 

 الخاصة والمكاالت العالمية م  اديرا م  أليث الكااءة ا

دراسات اي ا ال ى اد مت ودراسة مكاالت االنواء دراسة  ناملت أهر السياسة مم  ال
 ال ألريرية لمصأل  اإللك رمنية عمى اخ يار المم معات الصألاية م  مكاالت األنواء 

 2ال ميازيم  مالا ا يات 
                                                           

أثر السٌاسة التحرٌرٌة للصحف اإللكترونٌة على اختٌار الموضوعات هٌثم فتحى الشٌخ،  2

،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة اآلداب ،جامعة ، الت األنباءالصحفٌة من وكا
 .1223األسكندرٌة، مصر، 
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 الصحافة

 العالقات العامة واالعالن

 انترنت

 

 

 

 

 

 محور القنوات االخبارية التليكزيونية

فعمننى سننوي  المهننا    ناملننت األنندى الدراسننات معالجننة الرنننمات اإلخواريننة ال مازيمنيننة الدمليننة 
وال طوين عمنى ممن  ميناع النين   ألينث سنعت الدراسنة عمنى ى المصر ى لر ايا األم  الرمم

خواريننة الممجرننة الرنننمات اإلى  مصنني  أسننممب المعالجننة اإلعالميننة لممنن  سنند النر ننة فنن
ى والم ننة العرويننة  منن  خننال   ألمينن  الم ننمم  لعينننة منن  الوننرامو اإلخواريننة مالسياسننية ال نن

 2األلمانية  DWفرانس م  13م ى عرو  BBC ردمرا ك  م  قنمات 

ى الى ال عر  عمى األخ الفات الممجمدة وني  المنوكات األ اعينة فنى كما سعت دراسة اخر 
مصنادر م عنددة لبخونارا ى ماألع ماد عمنى لر ايا المط  العروأسممب معالجة األعالمية 

                                                           
 مرجع سابق.شرين إبراهيم منصور،  2

 

     الا ة
 %5 2 مألمر الرنمات االخوارية ال ميازيمنية

 %11 4 مألمر اال اعات مالا ا يات الممجرة
 %17.5 7 مألمر الدراما ال ميازيمنية
 %17.5 7 مألمر الرنمات المألمية

 %47.5 19 مألمر الورامو ال ميازيمنية الم خصصة
 %1.4 1 مألمر االفالم السينما ية

 %1.4 1 مألمر افالم الكار م  مالرسمم الم ألركة
 %200 30 اجمالى
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الكمننن  عننن  سنننمات مخصنننا ص المعالجنننة األخوارينننة ى لننن ل    ومنننمر الممنننكمة الوألهينننة فننن
ممقنن  النندم  منن   منن  األألننداث منن  ى الدراسننة مال عننر  عمننى أ اع ننى لمر ننايا العرويننة فنن

األألنداث ممن  ى  عمينن عمنيعرض مجرات النظر مال ألمين  مالى خال  أسممب المعالجة ال 
 2 ن رجرا المألطة األ اعيةاى  لهير أخ ال  األيديملمجيات ال ى هم المقم  عم

 م  أليث نمع الدراسة: -أ

 النسبة الم وية العدد 

 %20 20 الرأكية االستطالعية
 %80 80 الوصكية
 %0 0 التجريبية
 %200 200 اجمالى

 ( يوي  نمع الدراسات الميدانية4جدم  )

 م  أليث المنرجية المس خدمة: -ب

 النسبة الم وية العدد 

 %3 3 المنيج التاريخي
 %85 85 المنيج الوصكي
 %0 0 المنيج التجريبي
 %0 0 المنيج االحصا ي

 %200 200 اجمالى

 ع مد عميرا الرنمات اإلخوارية الدملية ى المصاية دراسة الريم ال مم  امهمة الدراسات 
م  خاللرا  رمم و نام  م  مياع الني   ألديد سد النر ة  ى العروية  ال الممجرة والم ة 
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ى طريرة م  طرن ال اسير ومك  عممى أليث  كم  د ع الدراسة دراسة مصاية مجردة مد
 2منظم م  أج  المصم  إلى أبراض ممكمة سد النر ةا

ة خالد ألم  مم  امهمة الدراسات ال ى ار كزت عمى المنرو ال اريخى دراسة الواألهة سار 
كياية ى أليث سعت الواألهة الى االجاوة عمالدراما الخميجية ى معالجة ق ايا المرأة ف

الدراما المسرألية مال مازيمنية ماع مدت ى ق ايا المرأة فى  نام  مودعما دم  الخميو العرو
ى مف 1020عام ى أل  2870ل  وع الا رة م  عام ى المنرو ال اريخى الواألهة فى  ل  عم

مرألمة هالهة دراسة مرارنة ى لم مم  االعما  مفى المصاى اخر المنرو ال ألميمجانب 
 1الي اح جمانب اال اان ماالخ ال  وي  الدراما المسرألية مال مازيمنية موي  مودع ماخرا

 م  أليث نمع ال ألمي  المس خدم: -ج

 النسبة الم وية العدد 

 %10 10  (ى ) النوعى التحليل الريك
 %50 50  (ى ) العددى التحليل الرم

 %10 10  التحليل الرمى والريكى
 %200 200 اجمالى

التساؤالت الخاصة فعمى سوي  المها  سعت الواألهة ميري  منصمر الى االجاوة عمى 
لم عر  عمى المدة الزمنية لبخوار الم عمرة ومل  سد بالأرل من خالل تحليل المضمون 

 ع مد ى اإلوراز لمر ية ممصدر األخوار ال  عينة الوألث م ادم  عناصرى النر ة ف
 2طرألرا م ألجمرااى عميرا الرنمات عينة الوألث ف
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،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، كلٌة اآلداب،جامعة 1222ى ال 2222الفترة من 
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ى األخوارية فاما ال ألمي  الكياى فرد سعت الواألهة منا  عطية الى  نام  المعالجة 
العروية لوعض ق ايا العالم العرويا فعمدت الى  ألمي  األطار األ اعات الممجرة والم ة 

الرمى ى قدم ه اال اعات الممجرة  مس خدمة ال ألمي  الكياى لم عر  عمى ال ى الخور 
فكرة معينة مفرا ى ال أليزاأل اعات لم ركيز عمى الااعمة المؤهرة لمعرفة أ جاع المعالجة ممد

 2لسياس راا

 م  أليث نمع االطار النظري: -د

 النسبة الم وية العدد 
 %14 14  نةرية ترتيب االولويات

 %34 34  الثقافىنةرية الغرس 
 %7 7  نةرية االطر االعالمية
 %6 6 نةرية التعلم االجتماعى
 %2 2 نةرية انتأار المبتررات

 %1 1 نةرية ثراء الوسيلة
 %4 4 نةرية االعتماد على وسا ل االعالم

 %2 2 النةرية النقدية
 %1 1 حارس البوابة

 %200 200 اجمالى

ى إلس خدام نظرية األطر اإلعالمية ألنرا سم   سادم فمم  امهمة الدراسات ال ى لجلت 
العام  جاع الر ايا المخ ماة  ى وناء م مكي  ا جادات الرأى معرفة دمر مسا   اإلعالم ف

 نرمرا ى مخاصة فيما يخص سد النر ة  م س خدم لرياس م ألمي  م مم  الرسالة ال 
ل  المم   ميركز مارمم األطر الرنمات اإلخوارية الدملية الممجرة والم ة العروية وم

إدرا  األفراد م  ى  ؤهر م  خاللرا النصمص اال صالية فى اإلخوارية عمى الطريرة ال 
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ى عمى أجزاء معينة م  الألريرة  مع إدما  أم   مي  الدمر ال ى خال  ال ركيز االن را 
ع  اإلعالم  ااى  رمم وه الجمانب األخرى م  داخ  ال أليزات األيديملمجية مالسياسية ف

كلألد الااعمي  العاوري  مع أم اع ما وعد الهمراتا مسعت الدراسة م  خال  االس عانة 
ى ونظرية  ألمي  اإلطار اإلعالمي  دراسة مدى إسرام الرنمات الممجرة والم ة العروية ف

 جاءت فيرااى  طمر األألداث ا جاع مم  مياع الني  مسد النر ة مأورز األطر ال 

 كمي  العديد م  ى   ااع  فى طر اإلعالمية أألد المااديم الجمدرية ال يعد مارمم األ
م  أورز ى  سعى ل نام  دملر مسا   اإلعالم م لهيرا را  مدى المداخ  النظرية ال 
 مكي  معار  الجمرمر ما جادا ه ى  م   دمر مسا   اإلعالم فى المااديم الألديهة ال 

 2 ألم  الر ايا المخ ماةا

الدراسة راديم سما مصمت ى  ردمه أ اع ى ال ى  ألمي  األطار الخور عطية مدراسة منا  
ومل   مصي  الر ية ى ركزت عميرا األطار الخور ى العرب لمعرفة  الجمانب ال 

أ جاع المعالجة لبألداث مالر ايا ى األ اان أم األخ ال  فى المصرية مالميوية م مد
ى االطرالنرا  ؤمر الدمية قياس المأل م مأل  الدراسة موررت الواألهة اخ يار نظرية 

ألد ى فى  عكسرا مسا   األعالم مأ  األألداث ال  نطم ى لمرسا   األعالمية ال ى ال من
عميرا ى أطار ي اى معي  مأنما  ك سب م زادا م  خال  م عرا فى معز ى  ا را عم

را األألداث  ن ظم ألملى دم  م  الاكرة المألمرية ال ى قدرا م  األ سان فاألطار األعالم
 1الخاصة ور ية معينةا

دراسة الدراما ال مازيمنية مسمم  مم  امهمة الدراسات ال ى  ناملت نظرية ال رس الهرافى 
أليث سعت الدراسة الى ال عر  عمى الممكالت  المرادري  داخ  األسرة المصرية

ما ال مازيمنية م   سعى الدراى   ناملرا الدراما ال مازيمنية؛ م أدم الريم ال ى السممكية ال 
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خاللرا  رميم سمم  المرادري  داخ  األسرة المصرية  م ناملت أعما  الدراما ال مازيمنية 
      م(  1020م أل ى عام 2880)المسمسالت( خال  الا رة )م  عام 

المرادري  والمراأل  ال عميمية اإلعدادية مالهانمية م  ال عميم رما تناولت بالبحث عينة من 
لمألافظة اإلسكندرية وني  موناتا موررت الواألهة االع ماد عمى نظرية ال رس ى األساس

اك ساب وناءات معرفية مألددة  أليث  رى د ع ى النرا   ركز عمى دمر ال مازيم  ف
الممادد صمرًا  دنية فرط  و  ي رس أي ًا اع رادات ى النظرية أ  ال مازيم  ال ي رس ف

 لهير ال مازيم  عمى سمم  الجمرمراكما ى م  هم يل ألم  األعرا   مالريم االج ماعية  م 
 2نر  الصمرة ال دنية عمى المدى الوعيداى يركز  ألمي  ال رس عمى إسرام ال مازيم  ف

 

 خاتمة:
يمرن تسجيل المالحةات العامة التالية فى اطار محاولة الباحث تكسير  
  النتا ج:

 أوال: من حيث القضايا:

ى فى مالدملى قياسًا لمملني  العروى المألمى لممل  السياسقمة المساألة المخصصة  -2
مروما يرجع  ل  م  نظر الواألث الر واط النامر "  عينة مجمة الدراسات االعالمية

المركز العروى االقميمى لالعالم مال نمية " والمنظمر الرممى مما ألدا وه لالد مام ور ايا 
هر م  الر ايا الرطرية ال يرةا فى ألي  االرداب م االن اا ة الامسطينية مالعملمى أك

عنيت الرسا   العممية لمماجس ير مالدك مراع والر ايا السياسية المألمية مال ى  خص 
ودرجة كويرة مخصمصا الدراسات ال ى   نام  عمام   مكي  المعى ى المل  المصر 

 السياسى لدى المواب مألمافز المماركة السياسيةا
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 سابق.مرجع نشوى إبراهيم جابر،
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مألظ قمة مندرة المراالت النظرية مالدراسات الميدانية فى لى الجانب االج ماعى مف -1
عينة المجمة مروما ياسر فى  مء ار واط السياسة ال ألريرية لممجمة ور ايا المرنة 
ماع ماددا عمى  مفر دمريات عممية مألكمة  صدردا مراكز الوألمث السمسيملمجية 

الماجس ير مالدك مراة الم خصصة  اوينما زادت نسو را ودرجة كويرة فى عينة رسا   
م نمع االد مام فيرا وي  ق ايا المرأة االج ماعية م االسرة ماالطاا  ماالألداث م كوار 
الس  عمى نألم يسرم فى  ألرين  نمية اج ماعية ألريرية فى ألالة االس اادة م   مصيات 

  م  الدراسات ا

 ثانيا: من حيث المجاالت:

ألم يعكس اد مامات ادارة المجمة معنيت جاءت الصألافة فى المر وة األملى عمى ن 
الدراسات و نام  ق ية مس رو  الصألافة عمى نألم يمك  ا  ياسر فى نظر الواألث الى 
السيان ال اريخى ومعنى الا رة الزمنية ال ى نمرت فيرا  م  األعداد مدى العرد األخير م  

ال نممية مالعملمة  الرر  العمري  أليث ظررت مصطمألات األلاية الجديدة مأددا  األلاية
وك  أمكالرا واال افى لم طمر الرديب ال لى مرد ه  كنملمجيا اال صا  ماالعالما وينما 
جاءت الدراسات فى مجا  ال ميازيم  مالا ا يات فى المر وة االملى فى عينة الرسا   
الجامعية  الدا مجا  الصألافة   هم مكاالت االنواء ماالن رنت مالعالقات العامة 

عال   مروما يعمد  ل  فى جزء منه الدمية ال ميازيم  مسعة ان مارع مكمنة مسيمة ماال
موررة مم نمعة االد مامات كما انرا ال   طمب جمرمرا م عمما لمرراءة مالك اوة كالصألافة 
مال جمرمرا لديه اساسيات المعرفة ال رنية كاالن رنت موال الى يمك  ويسر مديد الألصم  

 م ا مام اجراءات الوألثا عمى عينة الجمرمر

 ثالثا: من حيث المناىج البحثية:

سادت نمعية الدراسات المصاية مع  م  النمعية م  الدراسات مدم م  مجرة نظر 
الواألث أمر منطرى ير وط وطويعة الا رة موطويعة الدراسات   ل  ا  الدراسات المصاية 
 عنى اساسا و نمية الارمض ألم  العالقات المخ ماة منظرا لورمز العملمة م كنملمجيا 
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وا  م النمم الرديب ال ى ودأت مالمأله فى الظرمر او داء الرا   المألمم  مأقمار االس ر
فى اس خدام االن رنت فكا  م  المنطرى م  مجرة نظرى ا  ينعكس  ل  فى  2880م  

 دراسات كماية هم دراسات مصاية ا

ربم  ل  اال ا  الواألث يجد ال ياب الكوير لممنرو ال جريوى مموة ال جريوى امرا الفت 
الق راب م  د ع المنادو خطرا فى ألد  ا ه مدم امر يأل اج الى لمنظر مكل  مألاملة ا

دراسة م خصصة يمصى ورا الواألث لم عر  عمى اسواب عزم  الواألهي  ع  مه  د ع 
النمعية م  الدراسات  ا  انه م  بير الم صمر ا   خ اى ومك  موة كام  م  اجند نا 

فه ع  العممم الطويعية ال ى الوألهية   ميدر  الواألث خصمصية العمم االج ماعى مخ ال
 س ند عمى ال جريب واألساس اال ا   ل  ال يعنى والأل مية ألدمث د ع الرطيعة مع 
ال جريب  فمرما كانت صعموات االجراءات فيرا اال انرا مايدة مال ريب فى المصم  الى 

ب م   اسيرات لمعالقات السووية مما اكهر العالقات االر واطية ال ى ال نعر  فيرا السو
 الن يجة م  وي  الم  يراتا

 رابعا: من حيث استخدام التحليل الرمى والريكى:  

يمك  الرم  أ  بموة الدراسات المصاية مبموة طريرة  ألمي  الم مم  أدت وال وعية الى 
بموه ال ألمي  الكمى عمى نمط الدراسات ال ى  م  ألميمرا فى عينة الدراسة   فم  موادئ 

ث ا ساقا وي  نمع الدراسة م منرجرا م طريرة الوألث مأدمات جمع منرجية الوألث أ  يألد
الوياناتا كما ا  ال ياب الممألمظ لممنرو ال اريخى م لم ألمي  الكياى ملطرن  ألمي  

 الخطاب ماالطار مبيردا دم امر م راوط دم االخرا
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 توصيات الدراسة:

  مجا  االعالم  رمرة عرد مزيد م  مرش العم  ل نمية قدرات الواألهي  فى
 م نمية قدرا رم الوألهية عمى اس خدام منرجيات مطرا ن وألهية جديدة

  عرد ورم مكمالت  عام  وي  المدارس المخ ماة فى ألر  الدراسات االعالمية م
خصمصا  خصص اال اعة مال ميازيم  عمى نألم يسم  ومزيد م  اجراء 

ل ى يألدث فى مجا  المماريع الوألهية المم ركة ال ى  ماكب ال طمر الرا   ا
  كنملمجيا االن اج ال ميازيمنى مان اج الوراموا

 طمير ميهان مر  اخالقى لمواألهي  فى ألر  الدراسات االعالمية  
  عمى صعيد االطر النظرية الود م  االد مام وان اج المعرفة ودال م  مجرد

 اس رالكرا ام اعادة ان اجرا   فالود م  سعى عروى م  قو  عمماء االعالم
ل طمير نظريات اعالمية   مافن مع خصمصي نا الهرافية العروية م  ماكب مع 

 طويعة جمرمر مسا   االعالم العرويا
  االأل ااء والوألمث االعالمية م خصيص جما ز الكهر الوألمث  لهيرا م ميزا

 منرجيا منظريا مخمن هرافة الجمدة فى االن اج العممى 
  الدك مرامألمد سعد اوراديم عميد المعرد   عميم موادرة اعالم المرمن ماالس ا

وي  مؤ مرات االعالم والجامعات المصرية وأليث  خصص  ر يس المؤ مر
جامعة ك  عام يدمر مؤ مردا ألم  منرجيات الوألث االعالمى م مماكمة 
م ألديا ه مصعموا ه مما يسرم فى  طمير ماألياء االج راد فى مجا  النظرية 

 عالمى العرويااالعالمية الماسرة لمماقع اال
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 المراجع 
الدراسننات اإلعالميننة العرويننة :الدراسننات ى مألمنند مننمما    إمننكاليات  ألمينن  الخطنناب فنن ا2

 ا 1003المصرية نمم جا   المجمة العممية لكمية اآلداب   جامعة المنيا   أوري  
برينننننب سنننننيد أألمننننند    صنننننميم م نايننننن  الوألنننننث االج مننننناعى   دار المعرفنننننة الجامعينننننة    ا1

 ا1000ية االسكندر 
بريننب سننيد أألمنند  دا عونند الواسننط عونند المعطننى  الوألننث االج منناعى المنننرو مالرينناس   ا2

 ا2883دار المعرفة الجامعية  
 ا2887سامية جاور   منرجية الوألث فى العممم االج ماعية  دار المعرفة الجامعية    ا3
لر نننايا األمننن  منننري  إونننراديم منصنننمر  معالجنننة الرننننمات اإلخوارينننة ال مازيمنينننة الدملينننة  ا4

دراسننة مصنناية عمننى ممنن  مينناع النينن   رسننالة ماجسنن ير بيننر منمننمرة  ى المصننر ى الرننمم
 ا1025كمية اآلداب  جامعة األسكندرية  مصر  

األ اعات الممجرة والم ة العروية لوعض ى منا  عطية مألمد عمي المعالجة األخوارية ف ا5
اآلداب  جامعننة األسننكندرية  ق ننايا العننالم العروي رسننالة ماجسنن ير بيننر منمننمرة  كميننة 

 ا1024مصر  
المسرح مال مازيم  ى الدراما الخميجية  دراسة نردية فى سارة خالد معالجة ق ايا المرأة ف ا6

  رسننالة ماجسنن ير بيننر منمننمرة  كميننة اآلداب جامعننة 1020ى النن 2870الا ننرة منن  ى فنن
 ا1020األسكندرية مصر 

مسمم  المنرادري  داخن  األسنرة المصنرية  رسنالة نممى إوراديم جاور  الدراما ال مازيمنية  ا7
 ا1023ماجس ير بير منممرة  كمية اآلداب  جامعة اإلسكندرية  مصر  

عممينات ال نمينة ى وسمة عود اهلل مألمند ورجن   الرننمات المألمينة م مكني  المنرأة الرياينة فن ا8
يربير المس دامة دراسننننة ميدانيننننة عمننننى عينننننة منننن  الوننننرامو ال ميازيمنيننننة  رسننننالة ماجيسنننن 

 (ا1024منممرة قسم اإلج ماع  كمية اآلداب  جامعة األسكندرية  )
  ييننر هرافننة االسنن رال  )دراسننة ميدانيننة مرارنننة عمنننى ى خالنند سننعيد   نناهير ال مازيننم  فنن ا20

 عينة المج مع السعمدي( كمية اآلداب جامعة األسكندرية  مصرا
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 ننننندعيم الرنننننيم ى فننننن مونننننار  دمر الونننننرامو ال ميازيمنينننننة الم خصصنننننةى السنننننيد عمنننننى أمنننننان ا22
المرأة المصرية  ورامو المرأة نمم ج رسالة ماجس ير بينر منمنمرة كمية ى األج ماعية لد

 1024اآلداب جامعة األسكندرية مصر 
  يينننر ا جادنننات ى أمننني  عوننند الألميننند الجمنننا  دمر الننندراما ال مازيمنينننة فنننى ايمنننا  صنننوأل ا21

رسالة ماجس ير بير منمنمرة  الجمرمر  جاع الر ايا األج ماعية   عد الزمجات نممجا  
 كمية اآلداب جامعة األسكندرية مصرا

نمنر هرافنة ى الا نا يات العروينة فنى نسري  مألمد عوند العزينز  دمر الندراما المصنرية فن ا22
السنننالم لننندى طمونننة الجامعنننات   دراسنننة مردمنننة لنيننن  درجنننة الننندك مراع  جامعنننة الرنننادرة   

 ا1022مصر  
الم السننننينما ية عمنننى الماننننردات الم ميننننة الماظيننننة ايمنننا  سننننيد عونننند الصنننادن   نننناهير االفنننن ا23

لممنننواب المصنننري  دراسنننة مسنننألية  ألميمينننة عمنننى عيننننة مننن  المنننواب المصنننري  مردمنننة 
 ا1021لمألصم  عمى درجة الماجس ير  جامعة الرادرة  مصر  

عونند المجينند درميننش  العالقننة ونني  نمننر اخوننار الجننرا م ما جادننات المننرادري  ى فننرج خيننر  ا24
دراسنات ى خ ماة دراسة مسألية  مردمة لمألصم  عمى دك نمراع الامسناة فننألم الجرا م الم

 ا1020الطاملة  جامعة عي  ممس   مصر   
دينننا عمننر فرألننا  مرعنني  عالقننة  عننرض المننرادري  لمماقننع ال سننمية مال رفيننه عمننى مننوكة  ا25

دراسنة ميدانينة عمنى عيننة من  المنرادري  المصنريي  رسنالة ى االن رنت وسممكرم اال صنال
االعننالم  رسننالة ماجسنن ير بيننر منمننمرة  جامعننة ى لمألصننم  عمننى درجننة الماجسنن ير فنن

 ا1021الرادرة  مصر 
 عكسنننرا االلعننناب االلك رمنينننة م اهيردنننا عمنننى ى سنننميما  ألجنننازي  الرنننيم ال نننى نرننناد ف ألننن ا26

 ا1020االطاا   مردمة لني  درجة الماجس ير  جامعة الرادرة  مصر  
لممننننواب ى الماقننننع معالق رننننا والسننننمم  االج منننناع رانيننننا سننننعيد خ ننننري  وننننرامو  مازيننننم  ا27

 ا1021المصري مردمة لني  درجة الماجس ير  جامعة عي  ممس  مصر  
ى معالجنة وعنض ق نايا الأليناة اليممينة فنى إيناس خمي  إوراديم  دمر الورامو الألمارية ف ا28

دقيرننة مصنناألة جدينندة  رسننالة ماجسنن ير   80المج مننع المصننري  دراسننة  رييميننة لوننرامو 
 ا1023مية االعالم  جامعة االسكندرية  مصرك
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ى العرفننى زيننادة الننمعى أألمنند مألمنند كامنن  أوننم السننعمد   ننلهير الوننرامو الألماريننة عمننى منن ا10
االعننالم  كميننة االعننالم  ى الجمرننمر ال مرنني  رسننالة مردمننة لنينن  درجننة الماجسنن يرفى لنند

 ا1022جامعة فارمس  االسكندرية
م السنينما ية مالمسمسنالت ال ميازيمنينة المصنرية زيدا  نافع عسكر مألمد  معالجنة االفنال ا12

ى لظادرة اطاا  المنمارع  دراسنة  ألميمينة مرارننة  رسنالة مردمنة لنين  درجنة الماجسن ير فن
 ا1021االعالم  كمية االداب  جامعة االسكندرية  االسكندرية 

نعاكسننننرا عمننننى دونننة الروننننار  ا11 أداء الرننننا م ى عودالسننننالم مننننر  النننندي   ال ننن مط المرنيننننة ماا
االعننالم  كميننة االداب  ى ال ميازيننم   رسننالة مردمننة لنينن  درجننة ماجسنن يرفى واال صننا  فنن

 ا1022جامعة االسكندرية  األسكندرية 
 مننننكي  ى مألمننننمد خ ننننر  الرنننننمات الا ننننا ية الم خصصننننة مدمردننننا فننننى مألمننننمد فننننمز  ا12

االداب مننن  قسنننم ى ا جادنننات المنننواب المصنننري  رسنننالة مردمنننة لنيننن  درجنننة الماجسننن يرف
 ا1021معوة االعالم  كمية االداب  جامعة االسكندرية  االسكندرية  االج ماع

سننننعيد ألسننننني    النننندراما ال ميازيمنيننننة ونننني  المعالجننننة الصننننألاية ماسنننن جاوات ى مالء يسننننر  ا13
االعننالم   ى الجمرننمر   دراسننة  ألميميننة مرارنننة   رسننالة مردمننة لنينن  درجننة الماجسنن ير فنن

 ا1022رية كمية االداب   جامعة االسكندرية   االسكند
را ننندع عامنننمر  دمر مماقنننع الرننننمات ال ميازيمنينننة االخوارينننة فنننى  منننكي  اال جادنننات لننندى  ا14

المننواب المصننرى نألننم الر ننايا السياسننية  رسننالة لمألصننم  عمننى درجننة النندك مراع  عنني  
 ا1022ممس  

ألريننة ال عويننر مقنند قامننت ودراسننة ميدانيننة ى منننى مألمنند  دمر مسننا   اإلعننالم الجدينندة فنن ا15
الرننا   النرننا   رسننالة ماجسنن ير بيننر منمننمرة  االسننكندرية  ى منن  مسنن خدمعمننى عينننة 

 ا1024
امننر  فرمننى خمخننة  دمر المننؤهرات االعالمينننة الخارجيننة فننى االعننالم الرننممى  رسنننالة  ا16

 ا  2885ماجس ير بير منممرة  االسكندرية  
 عزينننز هرافنننة الألنننمار النننمطني  دراسنننة ى االن رننننت فنننى سنننعيد رامننند  دمر ال ماصننن  عمننن ا17

 اجس ير بير منممرة  االسكندرية ام
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ى  نند المننراة فننى عا مننة جمعننة   نننام  م سننا  االعننالم الجدينند لظننادرة العننن  السياسنن ا18
 ا  1026المج مع الميوي رسالة ماجس ير بير منممرة االسكندرية 

ادارة ازمننة المصننار  الميويننة  رسننالة ماجسنن ير ى نسننري  خمياننة دمر العالقننات العامننة فنن ا20
 ا1024منممرة االسكندرية بير 

جنمدة المنادة ى مري  عود الألايظ    كنملمجيا اال صا  م المعمممات الألديهة م دمردا ف ا22
 االخوارية   رسالة دك مراع بير منممرة المنصمرة  

الرنننننام عوننننند المعننننني   ألنننننم   نننننلهير  كنملمجينننننا اإل صنننننا  الألديهنننننة عمنننننى دمر العالقنننننات  ا21
 ا1022سكندرية العامة رسالة ماجس ير بير منممرة اال

 رسنننننالة ى المج منننننع المصنننننر ى مخطننننناب المماطننننننة فنننننى رننننننا يمسننننن   االعنننننالم ال اننننناعم ا22
 ا 1025ماجس ير االسكندرية 

 جناع هنمرع ى ال عو نه االج ماعينه لممنواب المصنر ى ريألاب خالد  دمر مسا   االعنالم  فن ا23
   رسالة ماجس ير بير منممرة االسكندرية 14يناير

ى نمننر الننمعى فننى دمر الرننناة الخامسننة وننال ميازيم  المصننر ال ألاننة  إيمننا  مسننعد مألمنند   ا24
سنة  رسالة ماجس ير بير منمنمرة  قسنم  27لن24ل المي  المرألمة الهانمية م  ى الريا 

 ما1004االدارة الريا ية ن كمية ال روية الريا ية ونات  جامعة االسكندرية  
السادسننة و مايزيننم  مسننط الخطيننب  أألمنند مننادر ف ألنني   رننميم الوننرامو الريا ننية والرننناة  ا25

الننندل ا  رسنننالة ماجسننن ير بينننر منمنننمرة  كمينننة ال روينننة الريا نننية  جامعنننة طنطنننا  مصنننر  
 ما1005

مألمند  دمر الونرامو الريا نية و ميازينم  الرنناة الخامسنة ى المروينى  مألمند منري  مرسن ا26
سننننة  رسنننالة ماجسننن ير فنننى ال روينننة  21 – 8فنننى  نمينننة النننمعى الريا نننى لالطانننا  مننن  

 ما1002 ية )بير منممرة(  كمية ال روية الريا ية لمونات  اإلسكندرية ن مصر  الريا
ى الرندامي  أيم  مألمد إوراديم   ألمي  ورامو ال مايزيم  الريا ية مأهردا عمى نمر المع ا27

الريا ننني  رسننننالة ماجسنننن ير )بيننننر منمننننمرة(  كمينننة ال رويننننة الريا ننننية  جامعننننة طنطننننا  
 ما1002مصر  

ن دراسننة ميدانيننة عمننى ى  نميننة المج مننع المنندنى مايزيمنيننة الكمرديننة فنندمر الا ننا يات ال  ا28
 عينة م  جمرمر إقميم كمردس ا  العرانا
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 مننكي  الننمعى السننياألي  رسننالة ماجسنن ير ى  كنني  داليننا مألمنند  يمننمر  دمر ال مازيننم  فنن ا30
مالاندقنة )بينر منمنمرة(  قسنم الدراسنات السنياألية  كمينة ى السنياألة ماالرمناد السنياألى فن
 ما1001سياألة مالانادن  االسكندرية ن مصر  ال

ن دراسننة ى  نميننة الطمننب السننياألى فننى عمننارة  فمزيننة سننعد مألمنند  دمر اإلعننالم السننياأل ا32
 نمينننة الطمنننب السنننياألي  رسنننالة ماجسننن ير ى مأهنننرع فنننى  طويرينننة عمنننى ال ميازينننم  المصنننر 

اإلسنكندرية   الدراسات السنياألية مالاندقينة ماإلرمناد السنياألي  جامعنةى )بير منممرة( ف
 ما1000مصر  

مرسنني  مألمنند كمننا  يمسنن   وعننض العمامنن  المننؤهرة عمننى الكانناءة اال صننالية لورنننامو  ا31
المجمة الزراعية و مازينم  منما  الصنعيد  رسنالة ماجسن ير بينر منمنمرة  كمينة الزراعنة  

 ما2887جامعة المنيا  مصر  
ى الورنننامو ال مازيننمن ممننم   مجنندى مألمنند إوننراديم   ألمينن  م ننمم  مآراء نننمادى ممنناددة ا32

فنى معننار  اإلن ناج الألينمانى مالنداجنى ومنطر ننى النر نة ممرينمط  رسننالة « جننة ومندنا»
 ما1020ماجس ير فى العممم الزراعية )بير منممرة(  جامعة اإلسكندرية  مصر  

ى اإلعالننات ال ميازيمنينة عمنى السنمم  العندمانى ألنا  عود المجيد العما   أهر العن  فن ا33
( سنمات  رسالة ماجس ير  معرد الدراسات العميا لمطاملة قسنم 8-5األطاا  ) لعينة م 

 ما1021االعالم مهرافة األطاا   جامعة عي  ممس  مصر 
قريننة ى مننيماء رأفننت مننرارة  أهننر  كنملمجيننا اإلعننالم الألديهننة عمننى ال نمنن ة اإلج ماعيننة فنن ا34

 ما1022مصرية  رسالة ماجس ير  كمية اآلداب  جامعة المنصمرة  مصر 
ى خيننر اهلل  معالجننة الصننألافة اإللك رمنيننة لر ننايا الاسنناد فننى مألمننمد عمننى دمننام رمنند ا35

م لهيردننا عمننى الممنناركة السياسننية لممننواب الجننامعي  رسننالة دك ننمراع ى المج مننع المصننر 
 ما1022بير منممرة  كمية ال روية النمعية  مصر  

ملميننات ق ننايا  ر يننب أى سننارة فننايز عونند المسنني  طننمس  دمر الصننأل  الم خصصننة فنن ا36
عينننة منن  المرادرننات المصننريات  رسننالة  ماجسنن ير بيننر منمننمرة  كميننة ى الراصننرات لنند

 ما1022ال روية النمعية  جامعة الرادرة  مصر 
 مننكي  الميننم  السياسننية ى سنارة مألمنند إوننراديم طنه  دمر الوننرامو الألماريننة ال ميازيمنيننة فن ا37

 ما1022ات العميا لمطاملة  مصر  لدى عينة لممرادري   رسالة ماجس ير  معرد الدراس
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 نمينة ى مجنالت األطانا  فنى ريرام عن نر أألمند فنراج  دمر الرسنمم المسمسنمة المردمنة فن ا38
الوي ية لمطا  المصري  رسالة ماجس ير  معرد الدراسات العميا لمطاملنة  مصنر  ى المع

 ما1022
رننديم نمننم ج النندراما العرويننة مأهردننا عمننى  ى نننمرع زينننرم صننال  مألمنند  صننمرع الوطنن  فنن ا40

الرنننندمة لممننننواب المصننننري  رسننننالة ماجسنننن ير  كميننننة اإلعننننالم  جامعننننة الرننننادرة  مصننننر 
 ما1022

نعكاسننن را عمنننى ى امننان  ا42 مألمنننمد مألمننند األسننمد  الننندراما المدومجنننة والا ننا يات العروينننة ماا
إدرا   المرادري  لمماقع اإلج ماعي  رسالة مردمة لمألصم  عمى درجة الدك مراع الامساة 

النمعيننننة  منننندرس مسنننناعد ورسننننم اإلعننننالم ال روننننمي  كميننننة النمعيننننة  جامعننننة  ال رويننننةى فنننن
 ما1021 -المنصمرة  مصر

دراسننة ى دعننم السننمم  المننرا ى مألمنند مديننب ياسنني    اإلعالنننات ال مازيمنيننة مدمردننا فنن ا41
  رسالة مردمنة لمألصنم  عمنى درجنة الماجسن ير ى ميدانية عمى عينة م  المواب العراق

 ما 1022  كمية اإلعالم   جامعة الرادرة  مصر  الدراسات اإلعالميةى ف
نمننر الاكننر الخرافنني  ى عودالألمينند عننالم  دمر الرنننمات الا ننا ية العرويننة فننى عننزة لطانن ا42

اإلعننالم  كميننة اإلعننالم  جامعننة الرادرة مصننر ى رسننالة مردمننة لنينن  درجننة الماجسنن ير فنن
 ما 1021

 Wimmer & Dominick (1996), Mass Media Research, an 
introduction, Thomson Wadsworthp p: 141 

 Kimberly A. Neuendorf (2002) The Content Analysis Guide 
book. Sage Publications, USA 
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Abstract 

 

The aim of this paper in general is to discuss the research 

methods used in recent Mass Communication studies through examining 

a sample of studies collected from the M.A theses and PhD dissertations 

that been defended and approved by the faculty of Arts at Alexandria 

university and from the jouranal of mass communication research. The 

researcher used the content analysis to find out the research topics and 

the methods used. The study found that the majority of the researchers 

were field studies while the minority was related to theoretical studies; it 

also found that the majority of the topics were related to cultural topics 

followed by the political topics in case of the journal sample while the 

political and social topics came first in the Theses sample. The majority 

of the field studies used content analysis and used both the quantitative 

and the qualitative analysis to the data. The result shed light on the 

importance of adopting new methods and approaching new topics that 

are more related to the current Egyptian realities and challenges.  
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إعالم ودراسات الهظرية واملههحية لبحوث داخل امل

 األطفال ذوى االحتياجات اخلاصة

 م 8002إىل  8002الفرتة مو  فىحتليلية نقدية  دراسة

 

 اإلعالمىالمدرس بقسم اإلنتاج 
 المعهد الدولى العالى لإلعالم بمدينة الشروق

 

 

فلى بعلض أحسن صورة وعمى أكمل  وهلهو ولكلن  ىاإلنسان فسبحانه وتعالى لقد خمق اهلل 
 بالتللالىأو قدراتللهو  أحللد حواسلله ىيصللاأ فلل ىاللل  ، أحللد أطلالهللافللى تصللاأ أسللرة األحيللان 

االحتياهللاا الخاصللة  ىطللل  مللن  و تصللبه هلل س األسللرة مللن أسللرة عاديللة هلللى أسللرة لللديها 
ومللت تيايلد االهتمللام بهل س اللاللاا تيايلد أيقللا فلى الوقللا اللراهن اهتمللام  ،يسلتحق المسلاعدة 

البلللاح ين بلللألعالم األطللللا   وى االحتياهلللاا الخاصلللة، وظهلللر هللل ا ملللن خلللال  العديلللد ملللن 
ة التى حاولا تعلر  خصااصلهم واحتياهلاتهم، وتقلديم البلرام  البحوث والدراساا اإلعالمي

التللى تسللاعدهم عمللى معالهللة أوهلله القصللور التللى يعللانوا منهللا ، وبهانللأ اهتمللام البللاح ين 
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البد من اهتمام أههية الدولة المختملة به س اللالاا وتقلديم الرعايلة المتكامملة لهلم، التلى تعلد 
 ووالدو أحد المعايير المهمة لتقدم المهتمعاا 

للة والتللى ي عللانى مللن التحللد ياا التللالك يللر توهللد  ولكللن  ّ  ر  ى منهللا  وو االحتياهللاا الخاص  ت لل
لمعنايللة بهللم، أسللاليأ خاصللة ألن هللا تحتللاج  هلللى اسللتخدام  أسللرهم ،عمللى حيللاتهم وعمللى حيللاة 

عوباا ف  بهمو الت أقمِم مت البياة الم حيطة ى مم ا قد يهعمهم يواههون العديد ِمَن الصُّ

ولرعايللة هلل س اللاللاا الخاصللة البللد مللن تكللات  هميللت أههللية الدولللة ومنهللا وسللاا  اإلعللالم 
ّ رة يتللأ ر بهللا األطلللا   وى اإلحتياهللاا الخاصللة ، لمللا لهللا مللن  التللى تعللد نافلل س مهمللة وملل

 ها بية وتأ ير وتعدد األشكا  التى تطرح عن طريقها الققايا المختملةو 

االهتمللللام ى عللللالم مللللن صللللح  واي اعللللة وتميلييللللون فللللويهللللأ التأكيللللد عمللللى دور وسللللاا  اإل
باألطلا   وى االحتياهاا الخاصة ، ومعرفة احتياهاتهم وتمبية رغبلاتهمو إلمكانيلة دمههلم 

ّ رة فى المهتمت و                     مت أفراد المهتمت واالستلادة منهم كقوة م

لى هانأ االهتمام به س اللااا من هانأ وساا  اإلعالم المخ تملة البلد ملن ايهلاد وسليمة واي
الف األطللا  وهل  يشلبت احتياهلاتهم أم ال ملن هنلا ظهلر االهتملام  لرصلد وتقيليم ملا يقلدم لهل
بهل س اللالاا ملن خلال  العديلد ملن البحلوث والدراسلاا اإلعالميلة التلى رصلدا اهتماملاتهم 

ا التللى واحتياهللاتهم، باإلقللافة لتقللديم بعللض الحمللو  والمقترحللاا ألهللم المشللكالا والعقبللا
 تواهههمو

التلى  الموقلوعاا والمقلامين  دراسلاا وأبحلاث لتحميل  وتقيليم ههلراف هللى باإلقلافة  
البد من رصلد هل س الدراسلاا وتقييمهلا والوقلو  عنلد الميايلا  تستهد  ه س اللاااو وبالتالى

ّية مسلتقبمية ألبحلاث ودراسلاا هعلالم األطللا   وى االحتياهلاا  والعيوأ إلمكانية تقديم ر
 الخاصةو  
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ًتحديدًمشكمـةًالدراســة:ً-أولًا
مت تيايد اهتمام الدراساا والبحوث العممية بتبنى أطر منههيلة وتنظيريلة عديلدة ، 

حث أنماط وتأ يراا وساا  اإلعلالم المختمللة عملى األطللا   وى االحتياهلاا الخاصلة ، لب
أمكللن تحديللد مشللكمة الدراسللة الحاليللة فللى حصللر وتحديللد المللداخ  البح يللة فللى هلل ا المهللا  

 ، واقتلراح ملا يمكلن أن يم ل  فيهلا القلوة والقلع ى نلواح وكشل  نتااههلا أهلم ورصلد
 لإلنتلاجى ال لان وتحميل  المسلتوىى الكيلل التحميل  عملى لمبحلث ، اعتملادا هديلدة اتهاهلاا

 ويتعملق محكملة ، محميلة وعالميلة عمميلة دوريلااى وتمل  المنشلورة فل بالهامعلااى العممل
ى يسلاعد فل ما الخاصة ، وهو االحتياهاا واألطلا   وى وساا  اإلعالم ونظرياا ببحوث
وعميله يمكلن بملورة مشلكمة .المهلا  هل اى فل البح يلة االهتماملاا ألهندة أولية خريطة وقت

رصد وتحمي  واقلت بحلوث ودراسلاا هعلالم األطللا   وى االحتياهلاا الخاصلة ى الدراسة ف
 م(و 8008ى حت 8008فى اللترة من )

ًأهميةًالدراســة:ً-ثانياًا
عللام للل وى اإلعاقللة  8008االحتياهللاا الخاصللة واعتبللار  تيايللد اهتمللام اإلعللالم بلل وى و0

باإلقافة هلى ييادة االهتمام من قب  الباح ين ببحلوث األطللا   وى االحتياهلاا الخاصلة 
 وربطها بوساا  اإلعالم المختملةو

ى ت مكلللن الدراسلللة الحاليلللة البلللاح ين ملللن التعلللر  عملللى االتهاهلللاا البح يلللة الهديلللدة فللل و8
تلللم التركيلللي ى التلللى حتياهلللاا الخاصلللة، ومهلللاالا االهتملللام البح لللهعلللالم األطللللا   وى اال

ى تقلللديم مّشلللراا لالسترشلللاد البح لللى للللم تحلللظ باالهتملللام، مملللا يعنلللى عميهلللا، واألخلللرى التللل
دراسلللللاا هعلللللالم األطللللللا   وى ى وتوهيلللله نظلللللر البلللللاح ين لموقللللوعاا بح يلللللة هديلللللدة فلللل

 االحتياهاا الخاصةو 

وتكتسأ الدراسة الحالية أهمية من الحاهة التى عبرا عنها البحوث فى هل ا المهلا   و3
هلللى تقلللديم الملللاهيم النظريلللة الحاكمللة والنظريلللاا التلللى يللتم بمورتهلللا لتلسللير عمللل  اإلعلللالم 
لخدمللة اللالللاا  وى االحتياهلللاا الخاصللة، كللل ل  التطبيقلللاا التلللى تمللا فلللى هللل ا المهلللا  
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حللداث هقللافة معرفيللة نظريللة يسللتليد منهللا البللاح ون فللى باسللتخدام النظريللاا اإلعالميلل ة، واي
ّى اإلعلالم لخدملة اللالاا الخاصلة بلاألخص األطللا و و  تقلويم هل س ى هلل الحاهلةتطلوير ر

 والبحوث والدراساا

تطلللوير ى بنلللاف قاعلللدة عمميلللة بح يلللة غنيلللة لالسلللتلادة منهلللا فلللى ت سلللهم هللل س الدراسلللة فللل و4
هعالم األطللا   وى االحتياهلاا الخاصلة عملى الدراساا اإلعالمية بصلة عامة، وبحوث 

ّى ى وهلله الخصللوص، وهللو مللا يسلله  عملل  البللاح ين، ويخللدم المراكللي البح يللة فلل تقللديم ر
 مستقبمية عن المستقب  به ا المها و

قيلاس ورصلد االتهاهلاا البح يلة الحدي لة ى األوللى ملن نوعهلا فلى ت عد ه س الدراسة هل و5
اا الخاصلللة، مملللا يم للل  هقلللافة عمميلللة هديلللدة بحلللوث هعلللالم األطللللا   وى االحتياهلللى فللل

لممكتبلللة اإلعالميلللة العربيلللة خاصلللة مللللت نلللدرة دراسلللاا هعلللالم األطللللا   وى االحتياهللللاا 
 اعتمدا عمى أسموأ تحمي  المستوى ال انيوى الخاصة الت

ًأهدافًالدراســة:ً-ثالثاًا
لبحلللوث  Meta Analysisالدراسلللة الحاليلللة تحميميلللة ملللن المسلللتوى ال لللانى تعلللد 

ودراسللللاا اإلعللللالم واألطلللللا   وى االحتياهللللاا الخاصللللة بالموللللة العربيللللة واألهنبيللللة والتللللى 
و بهلللد  تحميللل  االتهاهلللاا البح يلللة والتنظيريلللة 8008هللللى  8008نشلللرا فلللى اللتلللرة ملللن 

لموصلللو  ألخلللر التطلللوراا العمميلللة والهوانلللأ المهملللة المرتبطلللة بموقلللوع الدراسلللة لمتعلللر  
ا ، وتالفى أوهله القصلور و لل  ملن أهل  اإلقلافة القيملة لمبحلث عمى اإليهابياا لتدعيمه

ّية نقدية يمكن االعتماد عميهلا فل العممىو وتقديم ى هبلراي االتهاهلاا العمميلة الحدي لة فلى ر
مهلللا  اإلعلللالم ، وبحلللوث األطللللا   وى ى هللل ا المهلللا و باإلقلللافة هللللى هفلللادة البلللاح ين فللل
مصلر ى أهريلا فلى هل ا المهلا  التلى ميلة فلاالحتياهاا الخاصة ، بواقت الدراساا اإلعال

 والدو  العربية واألهنبية خال  اللترة اليمنية لمبحثو
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ً-:في الدراسة أهداف تتحدد األساس وعمىًهذا
مهلا  دراسلاا وبحلوث هعلالم األطللا   وى االحتياهلاا ى فل البحلث حاللة رصد واقلت (0

 .الخاصة من خال  عرض أهم البحوث والدراساا
اتبعتها دراساا وبحلوث هعلالم األطللا   وى ى لإلهرافا المنههية الت ووص  تحمي  (8

   .االحتياهاا الخاصة
اإليهابيلللاا أو السلللمبياا فلللى دراسلللاا وبحلللوث هعلللالم األطللللا   وى  الكشللل  علللن (3

 .االحتياهاا الخاصة
عللللرض ومقارنللللة أبللللري النتللللاا  التللللى قللللدمتها دراسللللاا وبحللللوث هعللللالم األطلللللا   وى  (4

 االحتياهاا الخاصةو
ّيلللة مقترحلللة لمسلللتقب  دراسلللاا وبحلللوث هعلللالم األطللللا   وى االحتياهلللاا صلللي (5 اغة ر

 الخاصةو 
ًتساؤلتًالدراســـة:ً-رابعأ

الا اآلتية اإلهابة هلى الدراسةى تسع  : عن التسا

فلى اللتلرة  هعلالم األطللا   وى االحتياهلاا الخاصلة واقلت دراسلاا وبحلوث ملا (0
 ؟8008هلى  8008من 

هعللللالم األطلللللا   وى اتبعتهللللا دراسللللاا وبحللللوث  ىاألطللللر المنههيللللة التلللل مللللا (8
 ؟االحتياهاا الخاصة

هعللالم األطلللا   وى االحتياهللاا هيهابيللاا وسللمبياا دراسللاا وبحللوث  مللا أبللري (3
 ؟ الخاصة

هعلللالم األطللللا   وى ملللا أهلللم الملللداخ  النظريلللة التلللى تبنتهلللا دراسلللاا وبحلللوث  (4
 ؟االحتياهاا الخاصة
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ّيلة المسلتقبمية لدراسلاا و  (5 هعلالم األطللا   وى االحتياهلاا بحلوث ما مالمله الر
 ؟ الخاصة

ًنوعًومنهجًالدراسة:ً-خامساًا
هللى وصل  ظلاهرة تنتمى الدراسة الحاليلة هللى الدراسلاا الوصللية التلى تسلعى 

 أو موق  ما تومأ عميه صلة التحديد، باستخدام منه  المسهو

 باسلتخدامى الدراسة الحالية عملى ملنه  المسله التحميملى بمسلتواس الكيلل وتعتمد
لبحوث ودراساا اإلعلالم واألطللا   وى ،  Meta Analysis ال انى المستوى من التحمي 

هللللى  8008االحتياهلللاا الخاصلللة بالمولللة العربيلللة واألهنبيلللة والتلللى نشلللرا فلللى اللتلللرة ملللن 
 المنههيلة والهوانلأ العمميلة، التطلوراا عملى خخلر هللى الوقلو  التحميل  ويهلد  ، 8008

 أوهله وتالفلى وتلدعيمها، اإليهابيلاا عملى والتعر  به، المرتبطة الدراساا فى والتنظيرية
ّيلة مسلتقبمية لالتهاهلاا البح يلة فلى هل ا  التلراث سلعيًا إل لراف القصلور، العمملى وبملورة ر
 .المها 

ًمجتمعًوعينةًالدراسة:ً-سادساًا

يلة مهتمت الدراسة فى حصر الدراساا واألبحاث العممية العربيلة واألهنب تحديد تم
هل س الدراسلاا  ملن عينلة فلى هعلالم األطللا   وى االحتياهلاا الخاصلة ، والتطبيلق عملى

  علام ملن بلدفً  التلى تناوللا اإلعلالم واألطللا   وى االحتياهلاا الخاصلة،  والبحلوث
 -:كالتالي مويعة ( دراسة وبح اً 57) العينة ، وتقمنا (2018) عام هلى   (2008)

ً  
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ً(1جدولً)

ًوالبحوثًتوزيعًعينةًالدراسات

ًالعينة
ً

ًنوعًالعينة
ًأجنبيًعربي

42ً15ًًدراساتًوبحوث

ًنتائجًالدراسة:ًً-سابعاًا

أهريلا حلو  هعلالم األطللا  ى وتحمي  مهموعة الدراسلاا والبحلوث التل مسهبعد 
السلنواا العشلر األخيلرة ، أمكلن لمباح لة اسلتخالص النتلاا  ى  وى االحتياهاا الخاصلة فل

الا الدراسة واإلهابة   -فى قوف المحاور اآلتية:عن تسا

فللى  هعللالم األطلللا   وى االحتياهللاا الخاصللة واقللت دراسللاا وبحللوث -:المحــورًاألولً
 و 8008هلى  8008اللترة من 

هعلالم األطللا   وى اسلتخدما بدراسلاا وبحلوث ى األطلر المنههيلة التل -:المحورًالثـانى
   االحتياهاا الخاصةو

هعلالم األطللا   وى أهم المداخ  النظريلة التلى تبنتهلا دراسلاا وبحلوث  -: المحورًالثالث
   االحتياهاا الخاصةو

ّيللللة المسللللتقبمية لدراسللللاا وبحللللوث  -: المحــــورًالرابــــع هعللللالم األطللللللا   وى مالملللله الر
 االحتياهاا الخاصةو

ً  
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 ًً-وفيماًيمىًعرضًهذهًالمحاورًبالتفصيل:

فــىًًإعــ مًاألافــالًذوحًالحتياجــاتًالخاصــة واقــعًدراســاتًوبحــوثً-المحــورًاألولً
 ًً-:2018ًإلى2008ًًالفترةًمنً

من خال  علرض مهلاالا وموقلوعاا االهتملام ملن هانلأ األبحلاث والدراسلاا 
والبحللوث التللى ركلليا إلعللالم األطلللا   وى االحتياهللاا الخاصللة والتللى تشللم  الدراسللاا 

ة لوسللاا  اإلعللالم التقميديللة الخاصللعملى تنللاو  دراسللاا وبحللوث األطلللا   وى االحتياهلاا 
دراساا وبحلوث تناوللا وسلاا  اإلعلالم الحدي لة )اإلعلالم الهديلد( واألطللا   -بشك  عام 

دراسللاا وبحللوث تناولللا األطلللا   وى االحتياهللاا الخاصللة  - وى اإلحتياهللاا الخاصللة 
 بشك  عام أو تناولا هعاقة واحدةو 

ً-:ًوفيماًيمىًالعرضًالتفصيمىًلهذاًالمحور

تنـــاولًدراســـاتًوبحـــوثًاألافـــالًذوحًالحتياجـــاتًالخاصـــةًلوســـائلًا عـــ مً .1
ًالتقميديةًبشكلًعام:ً

ً(2جدولً)

دراساتًوبحوثًع قةًوسائلًا ع مًىًوالتجاهاتًالحديثةًفىًمجالتًالهتمامًالبحث
ًالتقميديةًباألافالًذوحًالحتياجاتًالخاصة

 مهاالا  االهتمام  البح ي
 االللنوع الدراس

 اإلهمللللالي دراساا  أهنبية اساا  عربيةدر 
  %   %   % 

وساا  
اإلعالم 
التقميدية 
بشك  
 عام

دراساا وبحوث  تناولا  -
 وساا  اإلعالم بشك  عام

 ()أك ر من وسيمة
 89و09 00 80 3 04و09 8

دراساا وبحوث تناولا  -
التميلييون من برام  ودراما 

 وأفالمو
 56و84 04 80 3 0و86 00
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دراساا وبحوث تناولا  -
 86و5 3 0 0 0و7 3 هعالناا التميلييون

دراساا وبحوث تناولا  -
 5و3 8 0 0 7و4 8 اإل اعة

دراساا وبحوث تناولا  -
 7 4  8 7و4 8 الصح 

دراساا وبحوث تناولا  -
 7 4 0 0 5و9 4 مسرح العرااس

دراساا وبحوث تناولا  -
 3و86 05 3و03 7 04و09 8 األغانى وأشكا  أخرى

دراساا وبحوث تناولا  -
 7 4 0 0 5و9 4 اإلعالم التربوى

 000 57 000 05 000 48 اإلهمالى

واالتهاهلاا الحدي لة ى هللى مهلاالا االهتملام البح ل( 8تشير بيانلاا الهلدو  رقلم )
دراسلللاا وبحلللوث عالقلللة وسلللاا  اإلعلللالم التقميديلللة باألطللللا   وى االحتياهلللاا الخاصلللة، ى فللل

حيلللث رصلللدا النتلللاا  اهتملللام الدراسلللاا والبحلللوث العربيلللة بوسلللاا  اإلعلللالم بشلللك  علللام و لللل  
% مللن اهمللالى الدراسللاا والبحللوث التللى تناولللا وسللاا  اإلعللالم التقميديللة ومنهللا 04و09بنسللبة 
حلو : اسلتخدام الملراهقين الصلم والمكللوفين لوسلاا  (1)(8008عي ،  ياسلر محملد هسلما) دراسة

اإلعللالم وعالقتلله بمسللتوى معللرفتهم بالققللايا السياسللية، والتللى هللدفا هلللى معرفللة مللدى اسللتخدام 
بالققلللايا السياسلللية،  الملللراهقين الصلللم والمكللللوفين لوسلللاا  اإلعلللالم وعالقتللله بمسلللتوى معلللرفتهم

اسللة عللاداا وأنمللاط مشللاهداتهمو ودوافللت اعتمللاد المللراهقين ومللدى تعرقللهم لوسللاا  اإلعللالم ودر 
الصللم والمكلللوفين عمللى وسللاا  اإلعللالم فللى اكتسللاأ المعرفللة بالققللايا السياسلليةو كلل ل  دراسللة 

االحتياهللللاا ى  و  األطلللللا بعنللللوان عالقللللة تعللللرض (2)( 8000)مللللروى عبللللدالمطي  محمللللد ، 
ى تناوللا كل  ملن الصلح  والتميلييلون الخاصه لمصح  والتميلييون بتكليلهم االهتملاعى ، والتل

الف األطلللا  ، بهللد  معرفللة العالقللة بللين تعللرض األطلللا  والمللراهقين الصللم  ّ رة لهلل كوسللاا  ملل
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لللديهمو باإلقللافة هلللى معرفللة مللدى  االهتمللاعىوقللعا  السللمت لمصللح  والتميلييللون والتكيلل  
لصللم وقللعا  السلللمت نهللاح التميلييللون ببرامهلله والللدراما التللى يقلللدمها فللى مواههللة مشللكالا ا

 ودمههم بأفراد المهتمت من وههة نظر المعممينو 

وفلللى هطلللار اهتملللام الدراسلللاا والبحلللوث العربيلللة بدراسلللة وسلللاا  اإلعلللالم التقميديلللة 
 (3)( 8004دراسلللللللة )بلللللللن سلللللللولة نوراللللللللدين، ًبشلللللللك  علللللللام و وى االحتياهلللللللاا تناوللللللللا
االحتياهللاا الخاصللة بللالهياار، بهللد  تحديللد ى اإلسللتخداماا واإلشللباعاا اإلعالميللة للل و 

تلدفت المعلاقين بلالهياار لمتابعلة المقلامين اإلعالميلة، وترتيلأ المقلامين ى الحاهاا التل
االحتياهللاا الخاصللة الهيااريللة وحسللأ مهالهللا ترفيهيللة، ى اإلعالميللة وفللق اهتمللام فاللة  و 

االحتياهلللاا الخاصلللة ى تعميميلللة،  قافيلللة، تربويلللة، هخباريلللةو وتحديلللد نسلللبة متابعلللة فالللة  و 
 .لإلعالم الهياارى و مت بمورة اإلشكالياا المتعمقة باإلعالم والمعاق

وملللن ناحيلللة أخلللرى اهتملللا بعلللض الدراسلللاا والبحلللوث بتصلللميم بلللرام  هعالميلللة 
ومعرفلة ملدى تأ يرهلا عملى األطللا   وى االحتياهللاا الخاصلة ومنهلا دراسلة )ملروة محمللد 

اإلعاقلة ى لتوعيلة األطللا   و ى بعنوان: أ لر اسلتخدام برنلام  اتصلال (4)ً(8006معوض، 
ال هنية )القابمين لمتعمم( لحمايتهم من التحرش الهنسي، استهد  موقلوع الدراسلة اختبلار 

حمايللة األطلللا  المعللاقين عقميللًا القللابمين لمللتعمم ى لمتوعيللة فللى أ للر اسللتخدام برنللام  اتصللال
هلللللى  (5)( 8007راسللللة )يكلللى عهمللللى عمللللى، ملللن التحللللرش الهنسلللليو فلللى حللللين سللللعا د

تعملليم طريقللة برايلل  لاطلللا  المكلللوفين ى فللى تلللاعمى التعللر  عمللى فاعميللة برنللام  هعالملل
تعملليم طريقللة برايلل  لاطلللا  ى مرحمللة مللا قبلل  المدرسللة، وتحديللد الطللرق المسللتخدمة فللى فلل

تعمللليم طريقلللة برايللل  ى مرحملللة ملللا قبللل  المدرسلللة، وتحديلللد أ لللر التلاعميلللة فلللى المكللللوفين فللل
 (6)ً(8008داليللا فللويى الشللي  ،  لاطلللا  المكلللوفينو هلل ا باإلقللافة هلللى اهتمللام دراسللة )

بللالتعر  عمللى طبيعللة األنشللطة ال قافيللة المقدمللة ألطلللا   وى اإلعاقللة ال هنيللة بقطاعللاا 
 ويارة ال قافة العاممة فى المها  ، والتعر  عمى احتياهاتهم االهتماعية والمهاريةو
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مللا تشللير بيانللاا الهللدو  السللابق هلللى الدراسللاا والبحللوث العربيللة التللى تناولللا ك
% من ههملالى الدراسلاا العلر بيلة التلى  0و86التميلييون من برام  ودراما وأفالم  بنسبة 

تناوللللا هعلللالم األطللللا   وى اإلحتياهلللاا الخاصلللةو ومنهلللا دراسلللة )محملللد السللليد عميلللوة ، 
هقين الصلللم عملللى أخبلللار التميلييلللون فلللى معرفلللة الققلللايا بعنلللوان: اعتملللاد الملللرا (7)(8008

السياسلللية، بهلللد  تعلللر  دور أخبلللار التميلييلللون فلللى هكسلللاأ الملللراهقين الصلللم وقلللعا  
السلللمت المعرفلللة بالققلللايا السياسلللية، ملللن خلللال  دراسلللة تحميميلللة عملللى عينلللة ملللن أخبللللار 

ة القطريللة ، ودراسلللة والهييلللر ى التميلييلللون المصللر ى التميلييللون المقدملللة بالقنللاتين األوللللى فلل
 ميدانية عمى عينة من المراهقين الصم وقعا  السمت و

وهنلللا  بعلللض الدراسلللاا التلللى ركللليا فلللى مقلللمونها عملللى بلللرام  التميلييلللون منهلللا دراسلللة 
صللورة الطللل  المعللاق كمللا تعكسللها بللرام   وى حللو   (8)ً(8008)محمللد محمللد رمقللان،  

وعالقتهللا بصللورته ال هنيللة لللدى تالميلل  المرحمللة  االحتياهللاا الخاصللة بللالتميلييون المصللرى
 وى االحتياهلاا  اإلعدادية ، بهدفا الكش  عن  صلورة الطلل  المعلاق التلى تقلدم ببلرام 

الخاصلللة بلللالتميلييون المصلللرى ، والصلللورة ال هنيلللة المنعكسلللة عنلللد أطللللا  مرحملللة المراهقلللة 
ى االحتياهلاا الخاصلة المبكرة عن الطل  المعلاق ، ملت معرفلة طبيعلة مقلامين بلرام   و 

المقدملللة بلللالتميلييون ، وتعلللر  هيهابيلللة أو سلللمبية الصلللورة ال هنيلللة المنعكسلللة عنلللد أطللللا  
بح للا   (9)ً( 8000،  مرحمللة المراهقللة المبكللرة عللن الطللل  المعللاقو أمللا ) منللا  محللروس

شللباع  دور بللرام  األطلللا  فللى التملييللون المصللرى فللى هبللراي قللدراا األطلللا  الموهللوبين واي
 ياهاتهم من خال  دراسة تحميميةواحت

دور بعلض بلرام   (10)ً(8000عبلد الحميلد محملد ،ى دراسلة ) أملان تناوللاأيقا 
اإلعاقلللةو أمللا دراسلللة ) مهلللا عبلللد ى التعريلل  بحقلللوق األطللللا   و ى فلللى التميلييللون المصلللر 

بح لللللا عالقلللللة مشلللللاهدة البلللللرام  الترفيهيلللللة عملللللى القنلللللواا  (11)ً(8006السللللليد ، ى الونللللل
صللعوباا الللتعمم، بهللد  فحللص العالقللة ى لللدى عينللة مللن  و ى اللقللااية باإلبللداع الوهللدان

ى لللدى عينللة مللن  و ى بللين مشللاهدة البللرام  الترفيهيللة بللالقنواا اللقللااية واإلبللداع الوهللدان
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صللعوباا الللتعمم ى مللن  و  صللعوباا الللتعمم، والتعللر  عمللى مللدى هقبللا  اللل كور واإلنللاث
 عمى مشاهدة البرام  الترفيهية بالقنواا اللقاايةو

هطلللار اهتملللام البلللاح ين بدراسلللاا وبحلللوث األطللللا   وى االحتياهلللاا الخاصلللة  وفلللى
حظا الدراما التميلييونية واألفالم مكانة عاليلة ملن اهتملام البلاح ين وملن الدراسلاا العربيلة فلى 

حلللو  الصلللورس اإلعالميللله لممكللللوفين فلللى ، (12)ً(8009ن، هللل ا االتهلللاس دراسلللة )رأفلللا رقلللوا
األفللالم العربيلله المقدملله بللالتميلييون المصللرى وعالقتهللا بالصللورس ال هنيلله ، سللعا الدراسللة هلللى 
التعر  عمى مالمه الصلورة اإلعالميلة التلى تقلدم بهلا الشخصلياا الكليللة فلى األفلالم العربيلة 

المصللللرى، الصللللورة ال هنيللللة )اإليهابيللللة أو السللللمبية( التللللى السللللينمااية المقدمللللة فللللى التميلييللللون 
تكونلللا للللدى الملللراهقين و لللل  ملللن خلللال  مشلللاهدتهم الشخصلللياا الكليللللة فلللى األفلللالم العربيلللة 
السينمااية المقدمة فى التميلييون المصلرىو كملا اهتملا دراسلة )ملروة محملد معلوض ابلراهيم ، 

ى فلى الصلورة المقدملة لمطلل  المنولول ببحث: اتهاهاا عينة ملن الهمهلور نحلو (13)ً( 8009
الللدراما المصللرية التميلييونيللة ، بهللد  التعللر  عمللى اتهاهللاا عينللة مللن أسللر طللل  متاليملللة 

 الدراما التميلييونية المصريةو ى الداون نحو الصورة المقدمة له ف

صلللورة  وى  (14)ً(8000كملللا تناوللللا دراسلللة ) أشلللر  مصلللطلى  أحملللد شلللمبى،
االحتياهاا الخاصة الموهوبين فى األفلالم السلينمااية العربيلة واألهنبيلة المب لة ملن خلال  
التميلييونو مت عرض طبيعة دور األطلا  والشباأ الموهلوبين  وى اإلحتياهلاا الخاصلة 

األفللالم السلينمااية العربيللة واألهنبيلة ونوعيللة الموقلوعاا الرايسللية لافلالم السللينمااية ى فل
حسلللانين محملللد ، ًلعربيلللة واألهنبية)عينلللة الدراسلللة(و باإلقلللافة هللللى اهتملللام دراسلللة )علللالا

بعالقلللة المسمسلللالا التميلييونيللله المصلللريه بمشلللكالا الكلللالم للللدى األطللللا   (15)ً(8000
التخملل  العقمللى، بهللد  التعللر  عمللى طبيعللة توطيللة المسمسللالا التملييونيللة لققللايا ى  و 

دراسللة )عللية هللال  تناولللا  البسلليط بصلللة خاصللةو أيقللا ىاإلعاقللة عمومللا والتخملل  العقملل
بعللض األفللالم ى االحتياهللاا الخاصللة فللى التللى تناولللا صللورة  و  (16)ً(8003عبللد اهلل، 

 تب ها القنواا اللقااية وعالقتها بملهوم ال اا لدى عينة منهمو ى الت
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دراسلللة الدراسلللاا العربيلللة التلللى اهتملللا بدراسلللة السللليكودراما منهلللا  وهنلللا  بعلللض
ى ييلللللادة التوافلللللق النلسلللللى بعنلللللوان فاعميلللللة برنلللللام  فللللل (17)ً(8009خاللللللد أبلللللو اللتلللللوح ، )

للللدى الطلللالأ الصلللم  باسلللتخدام فنيلللاا السللليكودراما وروايلللة القصلللة ، بهلللد  ى واالهتملللاع
ييللادة التوافللق ى الكشلل  عللن مللدى فاعميللة اسللتخدام برنللام  السلليكودراما وروايللة القصللة فلل

 لدى الطالأ الصم و  ى واالهتماعى النلس

ويبين الهلدو  السلابق اهتملام الدراسلاا األهنبيلة بتنلاو  التميلييلون كوسليمة هاملة  
% ملن ههملالى 80تعكس درهة االهتمام باألطلا   وى االحتياهاا الخاصة و لل  بنسلبة 

الدراسللاا والبحللوث التللى تناولللا هعللالم األطلللا   وى اإلحتياهللاا الخاصللة ومنهللا دراسللة 
" ،  Kurz, Ingrid; Mikulasek,  Brigittaكللورتس وبريهيتللا ميكيوالسلل )هنهريللد 
التميلييللون كمصلدر لممعمومللاا لمصلم وقللعا  السلمت )دراسللة حللو  بعنلوان: (18ً)( 8000

التميلييللون النمسللاوي(، اسللتهد  البحللث وصلل  ى اسللتخدام ترهمللة الصللورة ولوللة اإلشللارة فلل
، ملت دراسلة مهتملت ميلييلون النمسلا يقلدمها تى تطوير الخلدماا لمصلم وقلعا  السلمت التل

، ولوللللة  التملييونيللللةتعميقللللاا مالصلللم وقللللعا  السللللمت كهمهللللور لمتملييلللون ، واسللللتخدامهم ل
ًالنمساو ى اإلشارة ، وبحث همكانية وصو  وساا  اإلعالم لمصم وقعا  السمت ف

تناوللللا هعالنلللاا التميلييلللون هلللافا بنسلللبة  أملللا الدراسلللاا والبحلللوث العربيلللة التلللى
بعنوان: أ ر اإلعالنلاا التميلييونيلة  (19)ً(8009% ومنها دراسة )كريم طمعا حسن،0و7

دراسللة تهريبيللة، بهللد   -فللى تنميللة الحصلليمة الموويللة لللدى المتللأخرين عقميللا قللابمى الللتعمم 
ّ ر فلللى  تنميلللة الحصللليمة التعلللر  عملللى ملللا ه ا كانلللا اإلعالنلللاا التملييونيلللة يمكلللن أن تللل

الموويلللة لاطللللا  المتلللأخرين عقميلللًا فالللة القلللابمين لملللتعممو فلللى حلللين تناوللللا دراسلللة ) مهلللا 
االحتياهللاا الخاصللة ى حللو  صللورة األطلللا   و  (20)ً(8000عبدالحميللد محمللد البرادعللي،

اإلعالناا التميلييونيلة المصلرية وعالقتهلا بالصلورة ال هنيلة للدى عينلة ملن الملراهقينو ى ف
لللم ترصللد الدراسللة الحاليللة أى دراسللاا أهنبيللة تناولللا اإلعالنللاا واألطلللا   وى فللى حللين 

 االحتياهاا الخاصة خال  فترة البحثو   
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ى عبلد اهلل قرنلى ومن الدراساا والبحوث العربية التى تناولا اإل اعة دراسلة )هلان
ى دينبعنللللوان: عالقللللة ه اعللللة القللللرخن الكللللريم بللللالت قي  اللللل (21)ً( 8009هللللال  المكلللللوفين، 

ى لمملللراهقين والتلللى هلللدفا هللللى التعلللر  عملللى عالقلللة ه اعلللة القلللرخن الكلللريم بلللالت قي  اللللدين
لمملراهقين المكللوفين علن طريلق حصلر المعموملاا الدينيلة فلى بلرام  ه اعلة القلرخن الكلريم 
)عينلللة الدراسلللة التحميميلللة( كملللًا وكيللللًاو والتعلللر  عملللى أهلللم المصلللادر التلللى يعتملللد عميهلللا 

وفين فلى ييلادة ال قافلة الدينيلة للديهم وأهلم المعموملاا الدينيلة التلى يكتسلبها المراهقين المكلل
الملللراهقين المكللللوفين التلللى تقلللدمها ه اعلللة القلللرخن الكلللريم ، ملللت رصلللد أهلللم القللليم واآلداأ 

 والمعامالا التى يكتسبها المراهقين المكلوفين عند تعرقهم إل اعة القرخنو

صلللح  دراسلللة )مرفلللا أحملللد أحملللد ، وملللن الدراسلللاا والبحلللوث التلللى تناوللللا ال
حو  دور قصص األطلا  فلى هكسلاأ أطللا  متاليملة داون القلابمين لملتعمم  (22)ً(8000

بعللض المهللاراا االهتماعيلله ، بهللد  التحقللق مللن مللدى فعاليللة اسللتخدام بعللض قصللص 
 األطلا  فى هكساأ بعض المهاراا االهتماعية لاطلا  متاليمة داون )القابمين لمتعمم(و 

حلللين نهلللد بعلللض الدراسلللاا والبحلللوث تناوللللا مسلللرح العلللرااس منهلللا دراسلللة  فلللى
اسللتخدام مسللرح العللرااس فللى هكسللاأ  بعنللوان: فلللللللللاعمية (23)ً(8008)أسللماف عبللد المللنعم، 

ى التعلللر  عملللبعلللض المهلللاراا الحسلللية، بهلللد   -فالللة متاليملللة داون -المعلللاقين  هنيلللا 
قين  هنيللللا "متاليمللللة داون" بعللللض المعللللااسللللتخدام مسللللرح العللللرااس فللللى هكسللللاأ  فاعميللللة

المهللاراا الحسللية ، م لل  )مهللارة التمييللي السللمعى والتمييللي البصللرى ومهللاراا الللربط بللين 
األصللللواا المسللللموعة واألشللللياف المرايللللة ( ، ومعرفللللى اللللللروق بللللين المهموعللللة القللللابطة 

اكتسلللاأ بعلللض المهلللاراا الحسللليةو أيقلللا بح لللا دراسلللة )سلللويان عبلللد اهلل ى والتهريبيلللة فللل
ى هكسللاأ التالميلل   و ى أ للر اسللتخدام مسللرح العللرااس فلل (24)ً(8009رقللوان ، ى عيسللو ال

االحتياهللاا الخاصللة )القللابمين لمللتعمم( بعللض القلليم مللن خللال  دراسللة شللبه تهريبيللة و فللى 
ببحلللث فاعميلللة المشلللاركة  (25)ً(8005حلللين اهتملللا دراسلللة )علللية أحملللد محملللد دويلللدار ، 

صللعوباا ى تنميللة بعللض المهلاراا الحسللحركية لاطلللا   و ى باسلتخدام مسللرح العللرااس فل
ى الللتعممو بهللد  محاولللة التحقللق مللن مللدى فاعميللة المشللاركة باسللتخدام مسللرح العللرااس فلل
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عللللداد وتصللللميم ى تنميللللة بعللللض المهللللاراا الحسللللحركية لاطلللللا   و  صللللعوباا الللللتعمم، واي
درة مسلللرح مهموعلللة ملللن مسلللرحياا العلللرااس السلللهمة والشللليقة والممتعلللة الختيلللار ملللدى قللل

 صعوباا التعممو ى تنمية بعض المهاراا الحسية والحركية لدى األطلا   و ى العرااس ف

( الدراسلللاا والبحلللوث التلللى تناوللللا األغلللانى وأشلللكا  8كملللا رصلللد الهلللدو  رقلللم )
%( لمدراسلللاا األهنبيلللة و وملللن  3و03%( لمدراسلللاا العربيلللة ، و)04و09أخلللرى بنسلللبة )

حلللو  تلللأ ير  (26)( 8003)أملللانى حسلللن هبلللراهيم حسلللن، نملللا ج الدراسلللاا العربيلللة دراسلللة 
التعلللرض لاغلللانى فلللى تنميلللة بعلللض مهلللاراا التواصللل  للللدى األطللللا  التوحلللديين، بهلللد  

وتحسلين ى لييلادة وتنميلة التواصل  المولو ى اسلتخدام األغلانى قلاام عملى هعداد برنام  تدريب
ّ ر هيهاى للللدى التواصللل  االهتملللاع بعلللض ى بلللًا فلللعينلللة ملللن أطللللا  التوحلللد، مملللا قلللد يللل

نقلللللههم ى المظلللللاهر السلللللموكية األخلللللرى للللللديهم، وهلللللو ملللللا قلللللد يلللللنعكس بوهللللله علللللام عمللللل
االنخللراط مللت أفللراد األسللرة أواًل، ومللن  للم  مللت أفللراد المهتمللت، ى االهتمللاعي، ويسللاعدهم فلل

والللديهم التعاملل  معهللم بشللك  سللميم وتعللدي  سللموكياتهم بقللدر اإلمكللانو أيقللا ى ويسلله  عملل
األطللا  ى بعنوان: فاعميلة اسلتخدام أغلان (27)ً(8005، ى هيد بيومدراسة ) نادية عبد الم

دراسللة تهريبيللة، والتللى  -اإلعاقللة ال هنيللة البسلليطةى لاطلللا   و ى التكيلل  االهتمللاعى فلل
اإلعاقللللة ال هنيللللة البسلللليطة ى هلللدفا هلللللى التعللللر  عمللللى اسللللتخدام عينلللة مللللن األطلللللا   و 

الف األطللللا  لاغلللانى ألغلللان ودرهلللة تكللليلهم ى األطللللا ، ومعرفلللة العالقلللة بلللين تعلللرض هللل
 االهتماعيو

باإلقللللافة هلللللى مللللا سللللبق أشللللارا بعللللض دراسللللاا األطلللللا  و وى االحتياهللللاا 
الخاصللة هللللى أهميلللة التواصللل  ملللت تمللل  اللالللاا سلللواف كلللان تواصللل  اهتملللاعى أو تواصللل  

ى حو  فاعمية برنلام  تلدريب(28)ً(8008للظى ومن ه س الدراساا دراسة ) محمد أحمد ، 
ى عينللللة ملللن األطلللللا   و ى للللدى لتحسلللين بعللللض مهلللاراا التواصللل  غيللللر الملظلللى سلللموك

بعنلللوان: فعاليلللة برنلللام  هرشلللادى ً(29)ً(8000التوحلللدو ودراسلللة )نيللللين حسلللين عبلللد اهلل ،
ى هعلداد برنلام  هرشلادى لتنمية مهاراا التواص  لدى األطلا  التوحديين، والتلى هلدفا هلل

 م  عمى تنمية مهاراا التواص  الملظية وغير الملظية لدى األطلا  التوحديينو يع
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فاعميلللة برنلللام  ى بعنلللوان: ملللد (30)ً(8000دراسلللة )عبلللد الحمللليم محملللد ، أيقلللا 
األطللللا  التوحلللديين، بهلللد  الكشللل  علللن ى للللدى تنميلللة التواصللل  االهتملللاعى فلللى تلللدريب

تحسلين التلاعل  ى يتم ل  فلى االهتملاعي، والل تنمية التواص  ى فاعمية البرنام  المقترح ف
وغيللر الملظللي، وكلل ل  تقميلل  السللموكياا ى وتحسللين مهللاراا التواصلل  الملظللى االهتمللاع
 ( من األطلا  ال ين يعانون من اقطراأ التوحدو06)ى النمطية لد

، Chou, Yi-fenيلللن ى ومللن الدراسللاا األهنبيللة فللى هلل ا الصللدد دراسللة )كللو 
وتلدخ  بواسلطة األقلران ى الموسليقى تأ ير كلال ملن التلدخ  العالهلبعنوان:  (31)(  8008

ألطلللللا  اقللللطراأ طيلللل  التوحللللدو أيقللللا دراسللللة ى اسللللتهاباا التواصلللل  االهتمللللاع ىعملللل
المهللاراا االهتماعيللة ى بعنللوان: تللأ ير التللدريأ عملل (32)ً(Maddox  ،8000)مللادوكس 

أطلا  التوحد الصوار أ ناف أنشطة المعلأ والتلى ى لدى سموكياا التواص  االهتماعى عم
المهلللاراا ى ملللن خلللال  التلللدريأ عملللى تحسلللين سلللموكياا التواصللل  االهتملللاعى هلللدفا هلللل

عينللة مللن األطلللا  يعللانون مللن اقللطراأ التوحللدو باإلقللافة هلللى دراسللة ى االهتماعيللة لللد
مو كمللللا حللللو  العللللوالم ال قافيللللة لاطلللللا  الصلللل (33)ً(8008)فللللالينتى ، هوييلللل  مايكلللل ،  

 (34)(Baharav,Eva& Darling , Riek ،8008أشلارا دراسللة )بللاهرا  ودارليللن  
هلللى اسللتخدام التللدريس السللمعى ونمللا ج الليللديو لتعييللي التواصلل  والسللموكياا االهتماعيللة 

أشلخاص يعلانون ملن ى لدى التوحديين بهد  تعييلي التواصل  والسلموكياا االهتماعيلة للد
عملى تلأ ير كلال ملن (35)ً(Chou, Yi-fen ،8008يللن ى التوحدو كملا أكلدا دراسلة )كلو 

ى اسلتهاباا التواصل  االهتملاعى وتلدخ  بواسلطة األقلران عملى الموسليقى التدخ  العالهل
 ألطلا  اقطراأ طي  التوحدو

التربللللوى هللللافا بنسللللبة  أمللللا الدراسللللاا والبحللللوث العربيللللة التللللى تناولللللا اإلعللللالم
الدراسللاا والبحللوث عينللة الدراسللة ومنهللا دراسللة )هيلل م نللاهى عبللد  %( مللن ههمللالى5و9)

ى هشباع احتياهلاا الطلالأ فلى فى حو  دور أنشطة اإلعالم التربو  (36)(8000الحكيم ،
ى بعلللللض ملللللدارس  وى االحتياهلللللاا الخاصلللللة ، ومعرفلللللة العالقلللللة بلللللين دور الطلللللالأ  و 

ابعين ، مشلاركين( وبلين الصلحافة المدرسلية )غيلر متلابعين ، متلى االحتياهاا الخاصة ف
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مسللتوياا اإلشللباعاا المتحققللة مللن هلل ا اللللدورو باإلقللافة لدراسللة )رقللوى سلليد عملللى ، 
بعنلللوان فاعميللللة اسللللتخدام األطلللللا  الصللللم لمصللللحافة المدرسللللية فللللى خلللللض  (37)ً( 8004

دراسلللة تهريبيلللةو  أيقلللا دراسلللة )مملللدوح عبلللد السلللالم أبلللو الميللل  ،  –مسلللتوى القملللق للللديهم 
تمبيلللة االحتياهلللاا االهتماعيلللة والمعرفيلللة ى فلللى حلللو  دور اإلعلللالم المدرسلللً(38)ً(8005

االحتياهللاا الخاصللة واألسللوياف، بهللد  التعللر  عمللى العالقللة بللين مشللاركة ى لمطللالأ  و 
االحتياهلللاا الخاصلللة والعلللاديين وبلللين االحتياهلللاا االهتماعيلللة والمعرفيلللة ى الطلللالأ  و 

ى االحتياهللاا الخاصللة والعللاديين فللى و لللديهم، وكلل ل  التعللر  عمللى اللللرق بللين طللالأ  
أنشلطة اإلعلالم ى أسلباأ المشلاركة فل –ى أنشلطة اإلعلالم المدرسلى ك  من )المشلاركة فل

 نوع المحتوى الملق  لديهم(و –درهة متابعتهم له س األنشطة  –ى المدرس

ــالً .2 ــد(ًواألاف ــةً)ا عــ مًالجدي دراســاتًوبحــوثًتناولــتًوســائلًا عــ مًالحديث
ً-تًالخاصة:ذوحًا حتياجا

ً(3جدولً)
 دراساا وبحوث اإلعالم الهديدى واالتهاهاا الحدي ة فى مهاالا االهتمام البح 

 واألطلا   وى االحتياهاا الخاصة

 مهاالا  االهتمام  البح ي
 نوع الدراساا

دراساا  
 عربية

دراساا  
 أهنبية

 اإلهمللللالي

  %   %   % 
وســــــائلً
ا عـــــ مً
الحديثـــةً
)ا عــ مً
 الجديد(

دراساا وبحوث تناولا  -
 6و66 8 60 3 8و70 5 مواقت التواص  االهتماعى

 3و33 4 40 8 5و88 8 دراساا تناولا االنترنا -

 000 08 000 5 000 7 اإلهمالى
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تناولللللا  ( الدراسللللاا والبحللللوث العربيللللة واألهنبيللللة التللللى3يوقلللله الهللللدو  رقللللم )
اإلعللالم الهديللد واألطلللا   وى االحتياهللاا الخاصللة وتشللم  البحللوث والدراسللاا العربيللة 

%( ومنها دراسلة )وليلد أحملد املام، 8و70التى تناولا مواقت التواص  االهتماعى بنسبة )
 بعنوان: استخداماا األطلا  الصم لمواقت التواص  االهتماعى واإلشلباعاا (39)ً(8005

المتحققة منها ، هلدفا هللى التعلر  عملى معلد  اسلتخدام األطللا  الصلم لمواقلت التواصل  
حلللو   اسلللتخدام  (40)(8006االهتملللاعى و أيقلللا دراسلللة )ملللروى عبلللد المطيللل  محملللد ، 

الملللراهقين العلللاديين و وى االحتياهلللاا الخاصلللة لموقلللت ) يوتيلللوأ( فلللى متابعلللة األحلللداث 
التلللى  (41)ً(8007ماف عبلللد العييلللي محملللد أحملللد ، اإلرهابيلللةو باإلقلللافة هللللى دراسلللة )أسللل

وعالقتلله بتنميللة مهللاراا ى تناوللا أ للر اسللتخدام األطللا  الصللم لمواقللت التواصلل  االهتملاع
التواصل  للديهمو بهللد  معرفلة نللوع واتهلاس العالقللة بلين اسللتخدام عينلة مللن األطللا  الصللم 

مللى معللدالا اسللتخدام ومهللاراا التواصلل  لللديهم، والوقللو  عى لمواقللت التواصلل  االهتمللاع
يواهههلا ى األطلا  الصم لمواقت التواص  االهتماعي، ودوافت االستخدام، والصلعوباا التل

التواصلل  ملت اآلخللرينو كمللا أشللارا دراسلة )أمنيللة عييللي عمللى الشللي ، ى األطللا  الصللم فلل
هلى اسلتخدام الملراهقين المصلريين ملن المعلاقين حركيلا لصللحاتهم الرياقلية  (42)ً(8007
للللليس بللللو  واإلشللللباعاا المتحققللللة منهللللا ، وكلللل ل  قيللللاس مللللدى تللللأ ير المتويللللراا عمللللى ال

قوة أو قع  العالقة بين استخدام المراهقين المصريين من المعاقين حركيلًا ى الوسيطة ف
 لصلحاتهم الرياقية عمى الليس بو  ومدى تحقق اإلشباعااو

لاطلللا   وى  ومللن الدراسللاا األهنبيللة التللى تناولللا مواقللت التواصلل  االهتمللاعى
بعنللوان: بحللث العالقللة بللين  (43)( Gill,C.J ،8005االحتياهللاا الخاصللة دراسللة )هيلل  

المشلللللاركاا الرياقلللللية لمملللللراهقين المعلللللاقين حركيلللللا عبلللللر اللللللليس بلللللو  فلللللى واليلللللة أيلللللوا 
 وانعكاساتها عمى مستوياا تقدير ال ااو

لتلى تناوللا ويوقه الهدو  السلابق أيقلا الدراسلاا والبحلوث العربيلة واألهنبيلة ا
لاطللللا   وى اإلحتياهلللاا الخاصلللة والتلللى هلللافا بنسلللبة  االنترنلللا وخلللدماا الكمبيلللوتر

% من ههمالى الدراساا والبحلوث عينلة الدراسلةو وحصلما الدراسلاا العربيلة عملى 3و33
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صللللاله، ى % مللللن ههمللللالى عينللللة الدراسللللة ومنهللللا دراسللللة )هللللدى حسللللن عملللل5و88نسللللبة 
االحتياهللاا الخاصللة لمللواقعهم ى تناولللا أنمللاط اسللتخدام األطلللا   و  والتللى (44)ً(8005

عمللللللى االنترنللللللا واالشللللللباعاا المتحققللللللة منهللللللاو أيقللللللا دراسللللللة )حنللللللان حسللللللن هبللللللراهيم،  
والتى هدفا هلى التعلر  عملى اسلتخداماا األطللا  الموهلوبين لالنترنلا ملن (45ً)(8003

قللت االنترنللا واالشللباعاا خللال  الكشلل  عللن العالقللة بللين معللد  تعللرض الموهللوبين لموا
المتحققللة لهللم مللن هلل ا التعللرض ، أيقللا العالقللة بللين تعللرض الموهللوبين لمواقللت االنترنللا 

ً(8000ودوافللت وأنمللاط هلل ا التعللرضو باإلقللافة هلللى دراسللة)محمد حسللين محمللد حميللدس، 
تنميللللة اللللل اكرة البصللللرية والسللللمعية لللللدى ى فللللى عللللن فاعميللللة برنللللام  كمبيللللوتر تللللدريب (46)

ى البسلليط، بهللد  التعللر  عمللى أ للر برنللام  كمبيللوتر تللدريبى التخملل  العقمللى و األطلللا   
علداد مقيلاس ى التخمل  العقملى تنمية ال اكرة البصرية والسمعية لاطللا   و ى ف البسليط، واي

 لم اكرة البصرية والسمعية قصيرة المدىو

وهللافا الدراسللاا األهنبيلللة التللى تناوللللا االنترنللا وخلللدماا الكمبيللوتر لاطللللا  
%( ملن ههملالى عينلة الدراسلة ومنهلا دراسلة ) ليميلو 40 وى االحتياهاا الخاصة بنسبة )

تعتبلر دراسلة استكشلافية علن اسلتخدام  والتى Lullo  , Carolyn‘ 8003)(47)وكارولين 
برنام  نشاط بدنى عمى شبكة االنترنلا ملن قبل  أشلخاص  وى اإلعاقلة و أيقلا دراسلة ) 

حو  تعميم الملرداا الموويلة ألطللا  التوحلد بواسلطة ًLuckevich ،8008)ً(48)ليكليش 
ى تعميماا الكمبيوتر، بهد  استخدام تعميملاا الكمبيلوتر لتعمليم كمملاا هديلدة لطلل  يعلان

 من اقطراأ التوحدو 

دراســـاتًوبحـــوثًتناولـــتًاألافـــالًذوحًالحتياجـــاتًالخاصـــةًبشـــكلًعـــامًأوً و3
   -إعاقةًواحدة:
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ً(4جدولً)

دراساتًوبحوثًاألافالًذوحًىًوالتجاهاتًالحديثةًفىًمجالتًالهتمامًالبحث
ًالحتياجاتًالخاصة

ًمجالتًًالهتمامًًالبحثي
ًنوعًالدراسات

ًا جمــــاليًدراساتًًأجنبيةًدراساتًًعربية
ً%ًكً%ًكً%ًك

 وى االحتياهاا الخاصة 
 بشك  عام

06 
و38
8 

 5و38 88 40 6

 86 تناو  نوع واحد من اإلعاقة
و60
8 

 4و60 35 60 9

 000 57 000 05 000 48 اإلهمالى

ى واالتهاهلللاا الحدي لللة فلللى ( مهلللاالا االهتملللام البح للل4يوقللله الهلللدو  رقلللم ) 
دراسللللاا وبحللللوث األطلللللا   وى االحتياهللللاا الخاصللللة و حيللللث بموللللا نسللللبة الدراسللللاا 

تناولللا األطلللا   وى االحتياهللاا الخاصللة بشللك  عللام  والبحللوث العربيللة واألهنبيللة التللى
% و ونسبة الدراساا والبحوث العربية واألهنبية  التى تناوللا هعاقلة واحلدة أو فالة 5و38

الف األطلا  بألهمالى نسبة )  %(و4و60محددة من ه

تناولا بحث  وى االحتياهلاا الخاصلة بشلك   ومن نما ج الدراساا العربية التى
( والتللى طبقلللا لمعرفلللة 8008عللام أو أك لللر مللن هعاقلللة دراسللة )محملللد محمللد رمقلللان،  

صللورة الطللل  المعللاق التللى تقللدم ببللرام   وى االحتياهللاا الخاصللة بللالتميلييون المصللرى، 
علاقو كل ل  والصورة ال هنية المنعكسة عنلد أطللا  مرحملة المراهقلة المبكلرة علن الطلل  الم

( ودراسللللة )ياسللللر محمللللد هسللللماعي ، 8009رقللللوان، ى دراسللللة )سللللويان عبللللد اهلل العيسللللو 
 ( التى طبقا عمى ك  من  الصم والمكلوفينو 8008
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أيقلللا ملللن الدراسلللاا العربيلللة التلللى تناوللللا األطللللا   وى االحتياهلللاا الخاصلللة 
ودراسة )أشر  مصلطلى  أحملد  (49)ً( 8000بشك  عام دراسة )هي م ناهى عبد الحكيم،

ودراسلة كل   (51)ً(8000ودراسة )مها عبد الحميد محمد البرادعي،  (50)ً( 8000شمبى ،
(، و)بلللن سلللولة 8003( و)علللية هلللال  عبلللد اهلل،8000عبلللد الحميلللد محملللد،ى ملللن )أملللان
( و) ممللللدوح عبللللد السللللالم أبللللو الميلللل ، 8004( و)رانيللللا سللللعد السللللعيد  8004نورالللللدين، 

( ودراسللة )مللروى عبللد المطيلل  8005صللاله ،ى راسللة )هللدى حسللن عمللكلل ل  د(و 8005
 (8008و)دراسة داليا فويى الشي  ، (52ً)(8006محمد، 

ويشللير أيقللا الهلللدو  السللابق هللللى الدراسللاا واألبحلللاث التللى تناوللللا دراسللة فالللة 
%( 4و60واحدة من األطلا   وى االحتياهاا الخاصة ) نوع واحلد ملن اإلعاقلة( بنسلبة )

الدراسلاا والبحلوث عينلة الدراسلةو هنلا  بعلض الدراسلاا التلى تناوللا فالاا  ملن ههملالى
( والتلللى تناولللللا ملللدى اعتمللللاد 8008الصلللم واللللبكم منهللللا دراسلللة ) محمللللد السللليد عميللللوة، 

المراهقين الصم عمى أخبار التميلييون فى معرفة الققايا السياسيةو كل ل  دراسلة كل  ملن 
( بللالتطبيق عملى األطلللا  الصللم 8004،  8009رقللوى سلليد عملى،  -)خاللد أبللو اللتلوح 
 وقعا  السمتو

التللللى تناولللللا عالقللللة (53ً)ً( 8000وأيقللللا دراسللللة )مللللروى عبللللدالمطي  محمللللد، 
تعرض األطلا  الصم وقعا  السمت لمصلح  والتميلييلون بتكليلهم االهتملاعىو ودراسلة 

اعى اسللتخداماا األطلللا  الصللم لمواقللت التواصلل  االهتملل ( عللن8005)وليللد أحمللد امللام، 
واإلشلللباعاا المتحققلللة منهلللاو باإلقلللافة هللللى دراسلللة )أسلللماف عبلللد العييلللي محملللد أحملللد، 

وعالقتللله بتنميلللة ى ( علللن أ لللر اسلللتخدام األطللللا  الصلللم لمواقلللت التواصللل  االهتملللاع8007
 مهاراا التواص  لديهمو 

وهنا  بعلض الدراسلاا العربيلة التلى طبقلا عملى المكللوفين منهلا دراسلة كل  ملن 
ى عهملى ك ل  دراسة )يكل و8009هال  ( فى عام ى عبد اهلل قرنى هان-)رأفا رقوان 

 ًً(و8007، ى مرسى عم
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( بالحصلليمة الموويللة لللدى المتللأخرين 8009واهتمللا دراسللة )كللريم طمعللا حسللن ،
( والتلى تناوللا التطبيلق  8000عقميا قابمى التعممو ودراسة )محملد حسلين محملد حميلدس ،

( عملى  8000سيطو وركيا )عال حسانين محملد ، البى التخم  العقمى عمى األطلا   و 
 و  التخم  العقمىى مشكالا الكالم لدى األطلا   و 

ى الطللل  المنوللولً(54)ً( 8009فللى حللين تناولللا )مللروة محمللد معللوض ابللراهيم، 
( عملللى  8008اللللدراما المصلللرية التميلييونيلللةو وأكلللدا دراسلللة )أسلللماف عبلللد الملللنعم، ى فللل

 بعض المهاراا الحسيةو  -فاة متاليمة داون -هكساأ المعاقين  هنيا 

-أملانى حسلن هبلراهيم حسلن  -واهتما دراساا كل  ملن )نيللين حسلين عبلد اهلل 
 ( بأطلا  التوحدو 8000،   8003،   8000عبد الحميم محمد، 

بألكسلاأ أطللا  متاليمللة ) 8000مرفللا أحملد أحملد ، (فلى حلين اهتملا دراسلة 
علية أحملد محمللد  (داون القلابمين لملتعمم بعلض المهللاراا االهتماعيلهو أيقلا أكللدا دراسلة

و صلعوباا اللتعممى ( عمى تنمية بعض المهلاراا الحسلحركية لاطللا   و 8005 ،دويدار
ى دراسلللتها التهريبيلللة عملللى األطللللا   و ( 8005)ى بينملللا أهلللرا ناديلللة عبلللد المهيلللد بيلللوم

برنلللام  ً(8006اإلعاقلللة ال هنيلللة البسللليطةو فلللى حلللين اسلللتخدما ملللروة محملللد معلللوض )
اإلعاقلللة ال هنيلللة )القلللابمين لملللتعمم( لحملللايتهم ملللن التحلللرش ى لتوعيلللة األطللللا   و ى اتصلللال

 الهنسيو 

( عالقللة مشللاهدة البللرام  الترفيهيللة 8006السلليد )ى دراسللة مهللا عبللد الونلل وتناوللا
 ًًصعوباا التعمموى لدى عينة من  و ى عمى القنواا اللقااية باإلبداع الوهدان

  8003،  8000منللا  محللروس ، حنللان حسللن هبللراهيم " كللال مللن " اهتمللاينمللا ب
 باألطلا  الموهوبينو 

( حلللو  8007 ، أملللا اإلعاقلللة الحركيلللة تناولتهلللا دراسلللة )أمنيلللة عييلللي عملللى الشلللي
استخدام المراهقين المصلريين ملن المعلاقين حركيلا لصللحاتهم الرياقلية عملى اللليس بلو  

 واإلشباعاا المتحققة منهاو 
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أيقللا هنللا  بعللض  الدراسللاا األهنبيللة التللى طبقللا عمللى نللوع واحللد مللن اإلعاقللة 
وبلاهرا   - Chou, Yi-fenيللن ى فاهتملا بأطللا  التوحلد منهلا  دراسلة كل  ملن ) كلو 

( و)دراسللة ملللادوكس  8008فلللى   Baharav,Eva& Darling , Riekودارليللن  
Maddox  ،8000  و) 

 ;Kurz, Ingridوتناولللللا دراسللللة )هنهريللللد كللللورتس وبريهيتللللا ميكيوالسلللل 
Mikulasek,  rigitta ،8000)  لممعموملاا لمصلم وقلعا  السلمت  كمصلدرالتميلييلون

( ببحلث العالقلة بلين المشلاركاا الرياقلية Gill,C.J،8005دراسلة )هيل  و بينما اهتما 
لمملللراهقين المعلللاقين حركيلللا عبلللر اللللليس بلللو  فلللى واليلللة أيلللوا وانعكاسلللاتها عملللى مسلللتوياا 

 تقدير ال ااو

ــانى ــالًذوحً -:المحــورًالث ــةًالمســتخدمةًبدراســاتًوبحــوثًإعــ مًاألاف األاــرًالمنهجي
ً-الحتياجاتًالخاصة:

ى وقللد تللم رصللد الهوانللأ المنههيللة واإلهراايللة المتعمقللة بالدراسللاا والبحللوث التلل
تناولا هعالم األطللا   وى االحتياهلاا الخاصلة، حيلث تبلين اعتملاد تمل  الدراسلاا سلواف 
العربية أو األهنبية عمى أك ر من منه ، باإلقافة هلى تعدد األدواا البح يلة المسلتخدمة، 

 نحو التالي:ويمكن استعراض  ل  عمى ال

ً  
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نوعًالمنهجًالمستخدمًبدراساتًوبحوثًإع مًاألافالًذوحًالحتياجـاتًً-أول
ًالخاصةًعينةًالدراسة.

ً(5جدولًرقمً)

ًنوعًالمنهجًالمستخدمًبدراساتًوبحوثًإع مًاألافالًذوحًالحتياجاتًالخاصة

ًنوعًالمنهج
ًالمجموعًالدراساتًاألجنبيةًالدراساتًالعربية

ً%ًكً%ًكً%ًك

27ً64.2ً6ً40ً33ً57.9ًًالمنهجًالوصفى

15ً35.7ً9ً60ً24ً42.1ًًالمنهجًالتجريبى

42ً100ً15ً100ً57ً100ًًا جمالى

توقلله بيانللاا الهللدو  السللابق نللوع المللنه  المسللتخدم بدراسللاا وبحللوث هعللالم 
األطللللا   وى االحتياهلللاا الخاصلللة عينلللة الدراسلللة ، والتلللى تعكلللس بياناتللله ملللدى اعتملللاد 
الدراساا والبحوث العربية عينة الدراسة عملى الدراسلاا الوصللية متم ملة فلى ملنه  المسله 

( دراسلللة 87اإلعالملللي، حيلللث هلللافا بالترتيلللأ األو  بالنسلللبة لمدراسلللاا العربيلللة بتكلللرار )
( ملن ههملالى دراسلاا وبحلوث هعلالم األطللا   وى اإلحتياهلاا الخاصلة %8و64بنسبة )

لدراسلللاا والبحلللوث األهنبيلللة فلللى الترتيلللأ ال لللانى فلللى درهلللة عينلللة الدراسلللةو بينملللا هلللافا ا
% ( 40( بنسللبة ) 6اعتمادهللا عمللى الدراسللاا الوصلللية متم مللة فللى مللنه  المسلله بتكللرار )

 من ههمالى دراساا وبحوث هعالم األطلا   وى اإلحتياهاا الخاصة عينة الدراسةو
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( بنسلللللبة  05المرتبلللللة ال انيلللللة  بتكلللللرار )  فقلللللد هلللللاف فلللللىى الملللللنه  التهريبلللللأملللللا 
ملن %( وفقا لمدراسلاا األهنبيلة 60(ة ( بنسب9%( وفقا لمدراساا العربية وبتكرار )7و35)

 ههمالى دراساا وبحوث هعالم األطلا   وى اإلحتياهاا الخاصة عينة الدراسة الحاليةو

لطلللابت السلللابق أن الدراسلللاا العربيلللة يوملللأ عميهلللا ا الهلللدو ويتقللله أيقلللا ملللن 
حللين أن الدراسللاا األهنبيللة غمللأ عميهللا الطللابت التهريبللى، ويرهللت البللاح ون ى الوصلللى فلل

ى المنه  التهريبى هلى صلعوبة التطبيلق، والملدى عيو  الدراساا العربية عن استخدام هل
هرافاا ى المطموأ إلنهاي البحوث، والعقباا التى اليمن ًونلقااوتواهه الدارسين من واي

ّكلللد أن ا لدراسلللاا الوصللللية تهلللد  هللللى وصللل  ظلللاهرة أو موقللل  ملللا وملللن الم
توملللأ عميللله صللللة التحديلللد، باسلللتخدام ملللنه  المسللله اإلعالملللىو وملللن نملللا ج الدراسلللاا 

( حللو  8008العربيللة التللى اعتمللدا عمللى المللنه  الوصلللى دراسللة )محمللد السلليد عميللوة، 
سلية بلالتطبيق عملى اعتماد المراهقين الصم عمى أخبار التميلييون فلى معرفلة الققلايا السيا

سنة ملن طلالأ المرحملة ال انويلة 88:  06( من المراهقين فى سن 800عينة مكونة من )
بمللدارس األملل  لمصللم وقللعا  السللمت بمحللافظتى القللاهرة والقميوبيللة ، كلل ل  المسلله لعينللة 
مللن المللواد اإلخباريللة التميلييونيللة لرصللد أبعللاد المعرفللة بالققللايا السياسلليةو ودراسللة )محمللد 

( ملللن طلللالأ المرحملللة اإلعداديلللة بمحافظلللة 440( لعينلللة قوامهلللا )8008د رمقلللان ،محمللل
 سنة، وعينة من البرام  لمدة ستة أشهرو 05-08الدقهمية ممن تتراوح أعمارهم بين 

( والتللى اسللتخدما مللنه  المسلله  8008أيقللا دراسللة )ياسللر محمللد هسللماعي ، 
-05( مللللردة ملللن الملللراهقين الصلللم 85)ى ( مللللردة تنقسلللم الللل050لعينلللة عمديلللة قوامهلللا )

سلنةو باإلقلافة هللى دراسلة 07-05( ملردة ملن الملراهقين المكللوفين ملن 70سنة ، و)07
(، والتللللى اسللللتخدما مللللنه  المسلللله بشللللقية التحميمللللى والميللللدانى  8009)رأفللللا رقللللوان، 

( فيمملللللًا تتنلللللاو  شخصلللللياا كليللللللة فلللللى 84بلللللالتطبيق عملللللى عينلللللة و ااقيلللللة مكونلللللة ملللللن )
( ملللردة مقسللمة بالتسللاوى بللين المللراهقين  )اللل كور 400وعينللة بشللرية قوامهللا ) مقللمونهاو
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( سلنة ملن محلافظتى 80-08واإلناث(، وتم ل  )ريل  وحقلر( فلى المرحملة العمريلة ملن )
 )القاهرة والمنوفية(و  

( والتى استخدما منه  المسله لعينلة 8009ك ل  دراسة )كريم طمعا حسن ، 
تعمليمهم وتلدريبهم و  ودراسلة ى لين عقميا والمعممين القاامين عملأولياف أمور األطلا  المتخم

لعينللة مللن أسللر األطلللا  المصللابين بمتاليمللة  (55)( 8009مللروة محمللد معللوض ابللراهيم،  
( 000محافظلللة القلللاهرة مكونلللة ملللن ) ى داون المنتملللين للللبعض ملللدارس التربيلللة اللكريلللة فللل

 ( و  8009 ، هالى عبد اهلل قرنى أسرةو باإلقافة هلى دراسة )هان

أيقللا مللن الدراسللاا التللى اسللتخدما مللنه  المسلله دراسللة )مللروى عبللدالمطي  
لعينة ملن األطللا   وى االحتياهلاا الخاصلة مم ملين فلى فالاا الصلم  (56)(8000محمد، 

سنة بمحافظة القلاهرة، وعينلة ملن معممليهم إلهلراف الدراسلة  08:  08وقعا  السمت من 
 التطبيقية عميهمو  

( والتلى طبقلا عملى  8000ة هلى دراسة )هيل م نلاهى عبلد الحكليم،ه ا باإلقاف
عينة من الطالأ المعاقين سمعيًا ، والمعاقين بصريًا الممتحقين بالمرحمة اإلعداديلة مكونلة 

( مللن الطللالأ المعللاقين سللمعيًا ) اللل كور واإلنللاث ( طللالأ 93( ملللردة مللنهم )088مللن )
( 89ا  السللمت بمحافظللة المنيللا، وكلل ل  )المرحمللة اإلعداديللة بمدرسللة األملل  لمصللم  وقللع

مللن الطللالأ المعللاقين بصللريًا ) اللل كور واإلنللاث ( طللالأ المرحمللة اإلعداديللة بمحافظللاا 
 سوي  ، المنيا ، أسيوط وى بن

( اسللتخدما مللنه  المسلله  8000أمللا دراسللة )أشللر  مصللطلى  أحمللد شللمبى ،
ة واألهنبيلة المب لة ملن خلال  اإلعالمى لتحمي  مقمون عينه من األفالم السلينمااية العربيل

 التميلييونو

أيقللا مللن الدراسللاا العربيللة التللى اسللتخدما مللنه  المسلله اإلعالمللى فللى عللام 
منلا   -ى مها عبد الحميلد محملد البرادعل -دراساا ك  من )عال حسانين محمد   8000
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عبلللد الحميلللد محملللد ( اسلللتخدما ملللنه  المسللله ى محلللروس ( باإلقلللافة هللللى دراسلللة )أملللان
 اإلعاقةوى تناولا حقوق األطلا   و ى بالعينة لمبرام  التميلييونية الت

علية هلال   -اسلتخدما كل  ملن دراسلة )حنلان حسلن هبلراهيم  8003وفى علام 
 والميدانيوى عبد اهلل( منه  المسه بالعينة بشقيه التحميم

ين( ملللللللنه  المسللللللله لبحلللللللث اسلللللللتخدم )بلللللللن سلللللللولة نوراللللللللد 8004وفلللللللى علللللللام 
االحتياهللللللاا الخاصللللللة بللللللالهياارو أيقللللللا ى اإلسللللللتخداماا واإلشللللللباعاا اإلعالميللللللة للللللل و 

( لتصللميم  برنللام  قللاام عمللى لعللأ األدوار  8004اسللتخدمته دراسللة ) رانيللا سللعد السللعيد، 
 وعالقته بهودة الحياة لبعض األطلا   وى االحتياهاا الخاصةو 

 -  ملن ) مملدوح عبلد السلالم أبلو الميل  استخدما دراساا كل 8005وفى عام 
صلللاله ( ى وليلللد أحملللد املللام( وأي قلللا فلللى نللللس العلللام اسلللتخدما دراسلللة )هلللدى حسلللن عمللل

اللالة ى ( ملردة من تالمي  المرحمة اإلعدادية بمحافظة القلاهرة فل300المسه لعينة قوامها )
اإلعاقلة  –( سنة، بحيث تشم  اللااا الخاصة التالية: الصم واللبكم 05-00العمرية من )

 بين ال كور واإلناثوى المكلوفين، مقسمة بالتساو  –الحركية 

( 000( لعينلللة قوامهلللا )8006محملللد األدهلللم ، ى باإلقلللافة هللللى دراسلللة )حملللد
( سلللنة، وتلللم اختيلللارهم ملللن 08: 03مبحلللوث ملللن المعلللاقين بصلللريًا تتلللراوح أعملللارهم بلللين )

باإلقلافة هللى دراسلة ً( 8006محافظة القاهرةو أيقلا دراسلة )ملروى عبلد المطيل  محملد، 
المقللارن لعينللة مكونللة ى االرتبللاطى السلليد( التللى اسللتخدما المللنه  الوصلللى )مهللا عبللد الونلل

 صعوباا التعممو ى ( تممي  وتممي ة من المرحمة اإلعدادية من  و 800من )

اسلللللتخدما دراسلللللة )أسلللللماف عبلللللد العييلللللي ( ملللللنه  المسللللله  8007وفلللللى علللللام 
سللنة مللن الطللالأ  08: 08المرحمللة العمريللة مللن ى لعينللة مللن األطلللا  الصللم فللى اإلعالملل

المنوفيلة(، حيلث تلم اختيلار  –والطالباا بعدد من مدارس ومّسسلاا تعمليم الصلم )القلاهرة 
يسللللتخدمون تملللل  وممللللن ال ى عينللللة عمديللللة ممللللن يسللللتخدمون مواقللللت التواصلللل  االهتمللللاع

ى المواقللتو كلل ل  دراسللة )أمنيللة عييللي عمللى الشللي ( اعتمللدا عمللى مللنه  المسلله اإلعالملل
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هنللاث( مللن  –( ملللردة مللن المللراهقين المصللريين ) كللور 800عمللى عينللة عشللوااية قوامهللا )
( 08: 05تتللراوح أعمللارهم بللين )ى الهيللية( والتلل –)القللاهرة ى محللافظتى المعللاقين حركيللًا فلل

 سنةو

( والتلى اعتملدا عملى الملنه  المسله 8008اسة )داليا فلويى الشلي  ، وأخيرا در 
( مللن القللااميين بالنشللاط ال قللافى بقطاعللاا ويارة ال قافللة ، 85اإلعالمللى لعينللة مكونللة مللن )

 ( طل  من المعاقين  هنيًاو000 م عينة تكونا من )

 ومللن الدراسللاا الوصلللية األهنبيللة التللى تناولللا مللنه  المسلله اإلعالمللى دراسللة
عللن اسللتخدام برنللام  نشللاط بللدنى عمللى  ( Lullo, Carolyn ،8003)ليميللو وكللارولين 

   ( Gill,C.J  ،8005شبكة االنترنا من قب  أشخاص  وى اإلعاقة ودراسة )هي  

%( ملللن ههملللالى الدراسلللاا 0و48أملللا الملللنه  التهريبلللى الللل ى اسلللتخدم بنسلللبة )
لتللى اسللتخدمته دراسللة )أسللماف عبللد والبحللوث عينللة الدراسللةو مللن نمللا ج الدراسللاا العربيللة ا

( عمللى عينللة قوامهلللا عشللرة أطلللا  مللن المعلللاقين  هنيللا مللن فاللة متاليملللة  8008المللنعم، 
( 8008سلللنة و أيقللا دراسلللة )محملللد أحملللد ، 08اللللى 6داون واللل ين تتلللراوح أعملللارهم مللن 

توحلللللد ملللللن الممتحقلللللين بمركللللليين ملللللن مراكلللللي رعايلللللة  وى ى أطللللللا   و  00لعينلللللة قوامهلللللا 
 4هللاا الخاصللة بالقللاهرة، وتللم تقسلليمهم هلللى مهمللوعتين همللا: مهموعللة تهريبيللة )االحتيا

ى أطلللا   كللور، وبنللا(، مللن  وى عمللر يمنلل4أطلللا   كللور، وبنللا(، ومهموعللة قللابطة )
( والتلللى  8009سلللنوااو باإلقلللافة لدراسلللة )عللليس هلللال  عبلللداهلل،  00-8يتلللراوح ملللا بلللين 

المعللاقين  هنيللا فاللة "متاليمللة داون"  اسللتخدما المللنه  التهريبللى عمللى عينللة مللن األطلللا 
( مللللن الللللل كور ويتللللراوح عمللللرهم اليمنلللللى 4( ملللللن اإلنللللاث، و)8( طلللللال بواقللللت)08قوامهللللا)
%(عمللللى مقيللللاس سللللتانلورد بينيللللة لملللل كاف وتللللم 70:36( ، ونسللللبة  كللللااهم مللللن)03:8مللللن)

 محافظة دمياطو -اختيارهم من مدرسة التربية اللكرية بلارسكور

لملللنه  التهريبلللى لدراسلللاا كللل  ملللن ) كلللريم طمعلللا اسلللتخدم ا 8009وفلللى علللام 
( طلللللاًل 40حسلللن ( عملللى عينللللة ملللن أطلللللا  مدرسلللة التربيللللة اللكريلللة بالمنصللللورة قوامهلللا )
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( سنة تم تقسيمهم لممهملوعتين تهريبيلة وقلابطةو ودراسلة 08-8وطلمة، تتراوح أعمارهم )
التالميلل  المعللاقين ى ( معمللم مللن معمملل85( لعينللة مكونللة مللن )ى ) سللويان عبللد اهلل العيسللو 

( تمميللل  ملللن المعلللاقين  هنيلللًا تلللم تقسللليمها هللللى مهموعلللة 80 هنيلللًا،  لللم عينلللة تكونلللا ملللن )
 تهريبية واألخرى قابطةو

لعينلللة ملللن مهملللوعتين:  8000باإلقلللافة هللللى دراسلللة نيللللين حسلللين عبلللد اهلل  )
( أطللا   اتلويين ملن الل كور ومهموعلة قلابطة تكونلا 00مهموعة تهريبية تكونا ملن )

( سللنوااو ودراسللة 6-3( أطلللا   اتللويين مللن اللل كور وتتللراوح أعمللارهم مللا بللين )00مللن )
( طلل  ملن الل كور واإلنلاث ملن فالة 60لعينلة قوامهلا ) 8000محمد حسين محمد حميلدس )

 البسيط، غير مصحوبين بألعاقاا أخرىى التخم  العقم

ملليم اسللتخدم المللنه  التهريبللى فللى دراسللاا كلل  مللن )عبللد الح 8000وفللى عللام 
( ملللن األطللللا  الللل ين يعلللانون ملللن اقلللطراأ التوحلللد، تراوحلللا أعملللارهم 06)ى محملللد( للللد

مهمللوعتين: هحللداهما تهريبيللة ى هللى ( سلنة، تللم تقسلليمهم بالتسللاو 03 – 7اليمنيلة مللا بللين )
( طللل  وطلمللة 06واألخللرى قللابطةو ودراسللة )مرفللا أحمللد أحمللد( باختيللار عينللة قوامهللا )

نلللاث بملللدارس التربيللل ( سلللنة  08:  6ة اللكريلللة بمحافظلللة القلللاهرة ملللن سلللن ) ملللن  كلللور واي
ّهم ملن )  ( وتلم 70 – 50مقسمين بالتساوى هلى مهموعتين تهريبية وقابطة ونسلأ  كلا

 ت بيا المستوى االقتصادى واالهتماعىو

(  8003أملللانى حسلللن هبلللراهيم حسلللن، (دراسلللة فلللى  تهريبلللىالسلللتخدم الملللنه  اأيقلللا 
( لعينلللة قوامهلللا 8005و)علللية أحملللد محملللد دويلللدار، ( و  8004ودراسلللة )رقلللوى سللليد عملللى، 

 -9( طلاًل وطلمة من ال كور واإلنلاث بملدارس التربيلة اللكريلة بمحافظلة القلاهرة ملن سلن )30)
ّهم ملللن )ى ( سللنة، مقسللمين بالتسللاو 05  – 70هلللى مهملللوعتين تهريبيللة وقللابطة ونسللأ  كللا
( ملللردة ملللن 88لعينللة بموللا )(  8005(و باإلقللافة لدراسللة ) ناديللة عبللد المهيللد بيللومي، 90

مدرسللللة سللللنان االبتداايللللة، ى اإلعاقللللة ال هنيللللة البسلللليطة المسللللتهدفين بالللللدم  فللللى األطلللللا   و 
 ( عامًاو 08هلى  7االبتدااية بمحافظة القاهرة، وتتراوح أعمارهم من )ى ومدرسة الطبر 
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هللللى الدراسلللاا ى ، والتلللى تنتمللل(57)ً(8006أملللا دراسلللة ) ملللروة محملللد معلللوض ، 
 و المهموعللة الواحللدة وفيلله يللتم اختيللار ى تهريبيللة، واعتمللدا  عمللى المللنه  التهريبللشللبه ال

مهموعللللة واحللللدة فقللللط مللللن المبحللللو ين، وتمللللر هلللل س المهموعللللة بحللللالتين تقللللبط احللللداهما 
ى ألفلراد المهموعلة قبل  ادخلا  المتويلر المسلتق ،  لم يهلر ى االخرى، فيتم اهراف اختبار قبمل

حللدث عمللى أفللراد المهموعللة بعللد ادخللا  المتويللر ى للل لقيللاس مللدى التويللر اى اختبللار بعللد
اإلعاقلة ال هنيلة فالة ى ( طلل  ملن األطللا   و 30المستق و عمى عينة عمدية مكونلة ملن )
( سلنواا، وتتللراوح نسلبة  كللااهم 9 -6ملا بللين )ى القلابمين لملتعمم، حيللث يتلراوح العمللر العقمل

) يكلللى عهملللى عملللى،  ( درهلللة عملللى مقيلللاس الللل كافو وأخيلللرا دراسلللة70 – 50ملللا بلللين )
تطبيللق البرنللام  المقتللرح عمللى ى المتم لل  فللى ( والتللى اتبعللا المللنه  شللبه التهريبلل 8007

مرحمللة مللا قبلل  المدرسللة مللن ى مهموعللة تهريبيللة واحللدة مكونللة مللن عشللرين طللل  وطلمللة فلل
( أطللللا  ملللن الللل كور، 9( طللللاًل ملللن اإلنلللاث، و)00المكللللوفين، وبملللأ غلللدد أفلللراد العينلللة )

( طلاًل وطلملة مملا يتلراوح أعملارهم 80عدد األطلا  ال ين شممتهم الدراسة ) ىليكون ههمال
 ( سنوااو7 -5ما بين )

وملللن الدراسلللاا األهنبيلللة التلللى اسلللتخدما الملللنه  التهريبلللى دراسلللاا كللل  ملللن 
ليكلللليش ، و) (  Baharav,Eva& Darling , Riek ،8008)بلللاهرا  ودارليلللن  

Luckevich  ،8008) (ى ( ، كلل ل  دراسللة ) كللو  8008، هوييلل  مايكلل ،  فللالينتى، و
(،  Galeyn et al.  ،8009هلا  هينلا وخخلرين ، و)(Chou, Yi-fen  ،8008يللن 

 ,Kurz, Ingrid; Mikulasekباإلقافة هلى دراسة ) هنهريد كورتس وبريهيتا ميكيوالس 
 Brigitta  ، "8000م، ( والتللى قسللما عينللة الدراسللة هلللى مهمللوعتين: األشللخاص الصلل

النمسلا )أك لر ملن ى وقعا  السمتو و لل  بعلد حصلر علدد األشلخاص قلعا  السلمت فل
يعللللانون مللللن الصللللمم تمامللللا(و ودراسللللة ) مللللادوكس  8000ى شللللخص، وحللللوال 500،000
Maddox ،8000)  ( أطللللا  يعلللانون ملللن اقلللطراأ التوحلللد، 3عينلللة تكونلللا ملللن )عملللى

 ( سنوااو 5- 4تتراوح أعمارهم اليمنية ما بين )
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الدراسللاا األهنبيللة التللى طبقللا باسللتخدام المللنه  التهريبللى دراسللاا  أيقللا مللن 
و كللل ل  دراسلللة )بيللل  (58)( Delicata, Kara ،8000كللل  ملللن      ) ديميكاتلللا وكلللارا  

 , Clementsودراسلة كميملنس وتيسلا  Bell , Jennifer S ،8008 )(59)وهينيللر 
Tessa  ،8008 )(60)و 

بدراســـــاتًوبحـــــوثًإعـــــ مًاألافـــــالًذوحًاألدواتًالبحثيـــــةًالمســـــتخدمةًً-ثانيـــــاً 
ًالحتياجاتًالخاصةًعينةًالدراسة.

ى اعتملدا عميهللا الدراسللاا والبحللوث التللى ملن خللال  رصللد األدواا البح يللة التلل
، تبلين  8008هللى  8008تناولا هعالم األطلا   وى االحتياهاا الخاصة فى اللترة من 

اا هللي: أداة االسللتبيان )االستقصللاف( اعتمللدا عميهللا تملل  الدراسللى أن األدواا البح يللة التلل
بما تقمنته من بعض المقاييس ، تحمي  المقلمون، المالحظلة، ، هعلداد البلرام ، ويمكلن 

 عرض  ل  فيما يمي:

ً(6جدولً)

ًاألدواتًالمستخدمةًبدراساتًوبحوثًإع مًاألافالًذوحًالحتياجاتًالخاصة

األدواا البح ية 
 المستخدمة

 اإلهمالى الدراساا األهنبية الدراساا العربية
  %   %   % 

 9و89 83 3و03 8 3و38 80 اإلستبيان
 03 00 0 0 0و06 00 تحمي  المقمون
 5و6 5 80 3 8و3 8 المالحظة
 4و49 38 7و46 7 4و48 30 المقاييس
 3و0 0 80 3 0 0 المقابمة
 000 77 000 05 000 68 اإلهمالى
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( األدواا المسلللتخدمة بدراسلللاا وبحلللوث هعلللالم األطللللا   وى 6يوقللله هلللدو  )
االحتياهاا الخاصة عينة الدراسة ، وال ى يبلين ك لرة اسلتخدام الدراسلاا العربيلة لممقلاييس 
المختملللة لهمللت البيانللاا ) سللواف كللان المقيللاس مللن هعللداد الباحللث أو تللم اإلسللتعانة بلله مللن 

االسللتعانة بالمقللاييس فللى الدراسللاا العربيللة واألهنبيللة  بللاح ين سللابقين(و حيللث بموللا نسللبة
عملللى الترتيلللأ ملللن ههملللالى الدراسلللاا والبحلللوث  7و46% ، 4و48بالترتيلللأ األو  بنسلللبة 

 التى تناولا هعالم األطلا   وى االحتياهاا الخاصة عينة الدراسةو 

ويوقللللله الهلللللدو  أيقلللللا قملللللة اسلللللتخدام أداة تحميللللل  المقلللللمون لهملللللت البيانلللللاا 
سلاا والبحللوث العربيلة التللى تناوللا هعللالم األطللا   وى االحتياهللاا الخاصلة بنسللبة بالدرا
% و بينما ال وهود ألداة تحمي  المقلمون بالدراسلاا األهنبيلة عينلة الدراسلةو وفيملا 0و06

   -يمى عرض له س األدواا ونما ج من الدراساا والبحوث التى استخدمتها:

 :Questionnaireأداةًالستبيانً)ًصحيفةًالستقصاء(ً و0

دراسللللاا وبحللللوث ى هللللافا أداة االسللللتبيان أك للللر األدواا البح يللللة اسللللتخدامًا فلللل
الدراسلاا ى هعالم األطلا   وى االحتياهلاا الخاصلة،أ ملا تقلمنته ملن مقلاييس سلواف فل

%(  3و03الدراسللاا العربيللة، ونسلللبة )ى %( فلل3و38العربيللة أو األهنبيللة، و للل  بنسللبة )
يلللث أعطلللا تمللل  الدراسلللاا أهميلللة بالولللة السلللتبيان عينلللة ملللن الدراسلللاا األهنبيلللة، حى فللل

األطلللا   وى االحتياهللاا الخاصللة، لمتعللر  عمللى عالقللاتهم، وطبيعللة دوافعهللم السللتخدام 
 وساا  اإلعالم و ل  وفقًا لموقوعاا الدراسة وأهدافهاو  

:  دراسللللة اعتمللللدا عمللللى أداة اإلسللللتبيانى ومللللن نمللللا ج الدراسللللاا العربيللللة التلللل
( حللو : اعتمللاد المللراهقين الصللم عمللى أخبللار التميلييللون فللى 8008)محمللد السلليد عميللوة، 

معرفة الققايا السياسيةو استخدما استمارة االستبيان لهمت البيانلاا ملن الملراهقين الصلم 
(  بعنلللوان: صلللورة الطلللل  8008وقللعا  السلللمتو أيقلللا دراسلللة )محملللد محملللد رمقلللان، 

م   وى االحتياهللللاا الخاصللللة بللللالتميلييون المصللللرى وعالقتهللللا المعللللاق كمللللا تعكسللللها بللللرا
بصللللورته ال هنيللللة لللللدى تالميلللل  المرحمللللة اإلعداديللللةو اسللللتخدم الباحللللث اسللللتمارة االسللللتبيان 



 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

222 
 

 

لتطبيقها عمى عينة من تالمي  المرحملة اإلعداديلة بمحافظلة الدقهميلةو أيقلا دراسلة ) ياسلر 
تبيان خاصلللة بلللالمراهقين الصلللمو ( التلللى اسلللتخدما اسلللتمارة اسللل 8008محملللد هسلللماعي ، 

( 8009واسلللتمارة اسلللتبيان خاصلللة بلللالمراهقين المكللللوفينو كللل ل  دراسلللة ) رأفلللا رقلللوان، 
(، حللللو  " أ للللر اإلعالنللللاا التميلييونيللللة فللللى تنميللللة 8009ودراسللللة كللللريم طمعللللا حسللللن )

الحصللليمة الموويلللة للللدى المتلللأخرين عقميلللا قلللابمى اللللتعمم التلللى اسلللتخدم فيهلللا اسلللتمارة هملللت 
 اناا األولية الخاصة بالطل والبي

أيقللا مللن نمللا ج الدراسللاا التللى اسللتخدما اسللتمارة اإلسللتبيان لهمللت البيانللاا 
هللال ، ى عبللد اهلل قرنللى ودراسللة )هللان (61)ً( 8009دراسللة )مللروة محمللد معللوض ابللراهيم، 

( والتلللى طبقلللا عملللى عينلللة عشلللوااية ملللن طلللالأ المرحملللة ال انويلللة ملللن الملللراهقين 8009
افظاا القاهرة، الهيية، المنوفية، الوربيةو ودراسة )ملروى عبلدالمطي  محملد المكلوفين بمح

االحتياهللللللاا الخاصلللللله لمصللللللح  ى حللللللو  عالقللللللة تعللللللرض األطلللللللا   و  (62)ً( 8000، 
والتميلييلللللون بتكللللليلهم االهتملللللاعىو والتلللللى اسلللللتخدما لهملللللت البيانلللللاا اسلللللتمارة االسلللللتبيان 

واسلللتمارة االسلللتبيان لممعمملللين عينلللة  بالمقابملللة لاطللللا  والملللراهقين الصلللم وقلللعا  السلللمت
( و)عللال حسللانين محمللد، 8000الدراسللةو كلل ل  دراسللة كلل  مللن )هيلل م نللاهى عبللد الحكلليم، 

ى ( ، حلللللو  صللللورة األطللللللا   و 8000،ى ( و)مهللللا عبلللللد الحميللللد محملللللد البرادعلللل 8000
 اإلعالنللاا التميلييونيللة المصللرية وعالقتهللا بالصللورة ال هنيللة لللدىى االحتياهلاا الخاصللة فلل

 و8003عينة من المراهقينو وحنان حسن هبراهيم 

أيقللا مللن الدراسللاا العربيللة التللى اسللتخدما اسللتمارة اإلسللتبيان لهمللت البيانللاا 
اإلسلتخداماا واإلشلباعاا اإلعالميلة  ( حلو  8004دراسة ك  ملن ) بلن سلولة نوراللدين، 

اسلتخدام ( حلو  فاعميلة 8004االحتياهاا الخاصلة بلالهياارو و)رقلوى سليد عملى، ى ل و 
األطلا  الصم لمصحافة المدرسية فى خلض مستوى القمق للديهم والتلى اسلتخدما اسلتمارة 
اسلللتبيان لقيلللاس ملللدى اسلللتخداماا الصلللح  المدرسلللية للللدى عينلللة الدراسلللةو كللل ل  دراسلللة 

( حلو  8005صلاله ، ى (وودراسة )هلدى حسلن عمل8005)ممدوح عبد السالم أبو المي ، 
ياهللللاا الخاصللللة لمللللواقعهم عمللللى االنترنللللا واالشللللباعاا االحتى اسللللتخداماا األطلللللا   و 
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المتحققة منها والتى استخدما أداة االستبيان عن طريلق المقابملة، لهملت البيانلاا الخاصلة 
حلو  اسلتخدام الملراهقين ً( 8006بعينة الدراسةوك ل  دراسة )ملروى عبلد المطيل  محملد، 

متابعلللة األحلللداث اإلرهابيلللةو العلللاديين و وى االحتياهلللاا الخاصلللة لموقلللت ) يوتيلللوأ( فلللى 
( التلى اسلتخدما أداة اإلسلتبيان لمعرفلة 8007ودراسة )أسماف عبلد العييلي محملد أحملد ، 

وعالقتله بتنميلة مهلاراا التواصل  ى أ ر استخدام األطلا  الصلم لمواقلت التواصل  االهتملاع
 (و8008و) داليا فويى الشي  ،( 8007لديهمو ودراسة ك  من )أمنية عييي عمى الشي ، 

ومللن نمللا ج الدراسللاا األهنبيللة التللى اسللتخدما أداة اإلسللتبيان لهمللت البيانللاا 
"  Kurz, Ingrid; Mikulasek,  Brigitta) هنهريلد كلورتس وبريهيتلا ميكيوالسل  دراسلة

دراسللللة حللللو   -( حلللو  التميلييللللون كمصللللدر لممعمومللللاا لمصلللم وقللللعا  السللللمت8000، 
كللل ل  دراسلللة ) ليميلللو  -لتميلييلللون النمسلللاوياى اسلللتخدام ترهملللة الصلللورة ولولللة اإلشلللارة فللل

( حلو  اسلتخدام برنلام  نشلاط بلدنى عملى شلبكة Lullo  , Carolyn  ،8003وكلارولين 
االنترنلللا ملللن قبللل  أشلللخاص  وى اإلعاقلللة، تلللم تصلللميم وتنليللل  برنلللام  ملللن هانلللأ المركلللي 

تليللة ( اسللبوع ، وأهريللا مقللابالا ها04الللوطنى لمنشللاط البللدنى والعهللي سللمى ببرنللام  ا )
مللت بعللض المشللاركين فللى البرنللام  لمعرفللة العواملل  المتعمقللة بمللدى فاعميللة برنللام  النشللاط 

 البدنىو

ً:Content Analysisتحميلًالمضمــــــــونً .2

دراسلاا ى تلم اسلتخدامها فلى وت عد أداة تحمي  المقمون من األدواا البح ية الت
وبحوث هعالم األطلا   وى االحتياهاا الخاصة ، واسلتخدما أحيانلًا كلأداة قااملة بل اتها، 
أو اسللللتخدما باإلقللللافة هلللللى أدواا بح يللللة أخللللرى، وقللللد تللللم االعتمللللاد عمللللى أداة تحميلللل  

دراسللاا هعللالم األطلللا   وى االحتياهللاا الخاصللة، لتحميلل  محتللوى بعللض ى المقللمون فلل
لبللرام  ى تسللتهد  هلل س اللالاا ، م لل  تحميلل  المحتللوى اإلعالملل المقلامين اإلعالميللة التللى

التميلييون والدراما واألفلالم أو للليس بلو ، أو التلويتر، أو تحميل  بعلض أفلالم الليلديو عملى 
 اليوتيوأو أو الصح  أو اإلعالم التربوى متم   فى الصحافة واإل اعة المدرسيةو 
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ى يلللللث اسلللللتخدامها فللللل% ملللللن ح0و06وهلللللافا أداة تحميللللل  المقلللللمون بنسلللللبة 
الدراسلللاا والبحلللوث العربيلللة عينلللة الدراسلللة ، بينملللا للللم تسلللتخدم أداة تحميللل  المقلللمون ملللن 

 هانأ الدراساا األهنبية عينة الدراسةو

دراسلللة :ًاسلللتخدما أداة تحميللل  المقلللمونى وملللن نملللا ج الدراسلللاا العربيلللة التللل
اسلللتخدما تحميللل  المقلللمون عملللى عينلللة ملللن أخبلللار  ( التلللى8008)محملللد السللليد عميلللوة، 

والهييللرة وأيقللا دراسللة رأفللا ى التميلييللون المصللر ى التميلييللون المقدمللة بالقنللاتين األولللى فلل
( حللو  عالقللة ه اعللة 8009هللال ، ى عبللد اهلل قرنللى (و كلل ل  دراسللة )هللان8009رقللوان 

اسلللتخدام صلللحيلة تحميللل  لمملللراهقين المكللللوفين بلللالتطبيق بى القلللرخن الكلللريم بلللالت قي  اللللدين
مقللمون عمللى عينللة البللرام  الم اعللة بأل اعللة القللرخن الكللريم خللال  دورة ه اعيللة كاممللة مللن 

 و 30/3/8008حتى  0/0/8008

أيقا من نما ج الدراسلاا العربيلة التلى اسلتخدما أداة تحميل  المقلمون لهملت 
ن ( بتحميللل  مقلللمون عينللله مللل 8000البيانلللاا دراسلللة )أشلللر  مصلللطلى  أحملللد شلللمبى ،

األفالم السينمااية العربية واألهنبية المب لة ملن خلال  التميلييلونو ودراسلة )مهلا عبلد الحميلد 
( بتحميلللل  مقللللمون بعللللض اإلعالنللللاا التميلييونيللللة المقللللدم بهللللا 8000،ى محمللللد البرادعلللل

 األطلا   وو االحتياهاا الخاصةو

( اسللتخدما تحميل  المقللمون 8000عبلد الحميللد محملد ، ى أيقلا دراسلة )أمللان
خلللال  ى يعرقلللها التميلييلللون المصلللر ى لعينلللة عمديلللة ملللن البلللرام  الخاصلللة بالمعلللاقين، التللل

برنامهلللا: ى ملللن أو  أبريللل  حتلللى خخلللر يونيللله، وهللل 8009اللللدورة التميلييونيلللة ال انيلللة لمعلللام 
الحيللاة"و وقلللد تللم التحميلل  بأسلللموأ الحصللر الشلللام و ودراسللة )علللية ى فلللى "التحللدي"، و"حقلل
 ( و  8006محمد األدهم، ى راسة )حمد(و ود8003هال  عبد اهلل، 

ًًًًًًًًًًً:observationالم حظــــــــــةً .3

دراسللاا ى تللم االعتمللاد عميهللا فللى أيقللًا مللن األسللاليأ البح يللة الكيليللة التللى وهلل
وبحوث هعالم األطلا   وى االحتياهاا الخاصة ، ولكن بنسأ قلايمة، حيلث للم تسلتخدم 
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الدراسلللاا ى %(، وهلللافا فللل8و3دراسلللتان فقلللط، بنسلللبة ) ى الدراسلللاا العربيلللة هال فلللى فللل
 تم  الدراسااوى %( من ههمال80األهنبية بنسبة )

ويالحللللظ أن تملللل  األداة البح يللللة، لللللم يللللتم االسللللتعانة بهللللا بملردهللللا كللللأداة قاامللللة 
الدراسلاا ى ب اتها، ولكنها تم االعتماد عميهلا هللى هانلأ بعلض األدواا البح يلة األخلرى فل

 معًاوى والكيلى األسموبين الكم همعا بينى الت

دراسلة )أسلماف ى اعتملدا عملى أداة المالحظلة فلى العربية التلوتم ما الدراساا 
( ، حيث استخدما بطاقة المالحظله لقيلاس فللللللللاعمية اسلتخدام مسلرح  8008عبد المنعم، 

 بعض المهاراا الحسيةو -فاة متاليمة داون -العرااس فى هكساأ المعاقين  هنيا 

(، بعنللللوان: أ للللر المسللللرح  8009هلللللى دراسللللة )علللليس هللللال  عبللللداهلل،  باإلقللللافة
المدرسللللى فللللى معالهللللة بعللللض االقللللطراباا السللللموكيه لللللدى األطلللللا  المنوللللوليين حيللللث 
اسلللتخدما بطاقلللة مالحظلللة االقلللطراباا السلللموكية خاصلللة باألخصلللاايين المسلللاولين علللن 

 العرض المسرحىو

ملدا عملى المالحظلة: دراسلة ) بلاهرا  اعتى ومن نما ج الدراساا األهنبية الت
( بعنللوان اسللتخدام التللدريس  Baharav,Eva& Darling , Riek  ،8008ودارليللن  

السللمعى ونمللا ج الليللديو لتعييللي التواصلل  والسللموكياا االهتماعيللة لللدى التوحللديين هللدفا 
أشللخاص يعللانون مللن التوحللدو ى تعييللي التواصلل  والسللموكياا االهتماعيللة لللدى الدراسللة هللل

والتلللى  تم ملللا أدواا الدراسلللة فيهلللا باسلللتخدام قااملللة مالحظلللة لتشلللخيص التوحلللدو  ودراسلللة 
ى الموسلليقى ( حللو  تللأ ير كللال مللن التللدخ  العالهللChou, Yi-fen ،8008يلللن ى )كللو 

ألطللللا  اقلللطراأ طيللل  ى اسلللتهاباا التواصللل  االهتملللاعى وتلللدخ  بواسلللطة األقلللران عمللل
ى  للللل  لمالحظللللاا أ للللر التللللدخ  العالهللللالتوحللللد، وقللللد تللللم اسللللتخدام أسللللموأ المالحظللللة و 

األطلا  عينة الدراسةو باإلقلافة لدراسلة ى عمى غير الموسيقى والتدخ  العالهى بالموسيق
ى للدى ( حلو   تعييلي التواصل  االهتملاعGaleyn et al.  ،8009)هلا  هينلا وخخلرين 
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التلاعللل  المرتللللت ، اسلللتخدم البلللاح ون بطاقلللة مالحظلللة ى األداف اللللوظيلى أطللللا  التوحلللد  و 
 أطلا  التوحدوى لدى التلاع  االهتماعى االهتماعي، و ل  لتقييم مستو 

ًالمقاييسًوالبرامجًالمستخدمة: .4

ببحث األدواا المستخدمة لهمت البياناا ببحوث ودراساا هعلالم األطللا   وى 
و تبلين اسلتخدام الك يلر منهلا سلواف  8008هللى  8008اللترة ملن  االحتياهاا الخاصة فى

العربية أو األهنبية لمعديد من المقاييس سواف بملردها أو اشتمما عميها اسلتمارة االسلتبيان 
 وفيما يمى عرض لبعض ه س المقاييس:

 :  المستوحًالقتصادحًالجتماعىمقياسً -

محملد أحملد ،  -العديد من الدراساا منها دراسة كل  ملن )أسلماف عبلد الملنعم  استخدم فى
( و)كللللريم طمعللللا حسللللن ،  8009علللليس هللللال  عبللللداهلل،  -( و) خالللللد أبللللو اللتللللوح 8008
 ( صمم المقياس من هانأ الباح ينو 8009

(، حلللو  أ لللر اسلللتخدام 8009رقلللوان )ى أملللا دراسلللة )سلللويان عبلللد اهلل العيسلللو 
االحتياهلللاا الخاصلللة )القلللابمين لملللتعمم( بعلللض ى هكسلللاأ التالميللل   و ى مسلللرح العلللرااس فللل

ملن  –ى واالهتملاعى القيم: دراسة شلبه تهريبيلة فقلد اسلتعانا باسلتمارة المسلتوى االقتصلاد
 و0998هعداد عبد العييي الشخص 

ى أيقللللا مللللن الدراسللللاا العربيللللة التللللى اسللللتخدما مقيللللاس المسللللتوى االهتمللللاع
( و)عبلللد الحمللليم محملللد 8000حملللد حسلللين محملللد حميلللدس ،لاسلللرة دراسلللة )مى واالقتصلللاد

(و ودراسة )علية هلال  عبلد اهلل،  8000(و باإلقافة لدراسة )مرفا أحمد أحمد ، 8000،
 (و8003

 : أيضاًمنًالمقاييسًالمستخدمة -

( مللللن )هعللللداد 8008مقيللللاس المهللللاراا الحسللللية بدراسللللة )أسللللماف عبللللد المللللنعم، 
 -سلم الرهل  "ِلهلود هنل  هلاريس" وقلد تلم تطبيقله قبل  الباح ة(و أيقا تم استخدام هختبلار ر 
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التهربة لقبط التكافّ بين أفراد العينة لممهموعتين التهريبيلة والقلابطة و بدراسلة كل  ملن 
 (8009( و)خالد أبو اللتوح، 8008و محمد أحمد ،  -) أسماف عبد المنعم 

( حلو  8008لمعينلة بدراسلة ) محملد أحملد ، ى فى حين استخدم برنام  التدريب
عينلة ملن ى لدى لتحسين بعض مهاراا التواص  غير الملظى سموكى فاعمية برنام  تدريب

ى للللدى األطلللللا   و ى التوحلللد مقيلللاس تقلللدير مهللللاراا التواصللل  غيلللر الملظلللى األطللللا   و 
 التوحدو

ميلللة ( فلللى هملللت البيانلللاا حلللو  فاع 8009اعتملللدا دراسلللة )خاللللد أبلللو اللتلللوح، 
لللللدى الطللللالأ الصللللم  باسللللتخدام فنيللللاا ى واالهتمللللاعى ييللللادة التوافللللق النلسللللى برنللللام  فلللل

، برنلللام  السللليكودراما المقتلللرح، ى السللليكودراما وروايلللة القصلللة عملللى مقيلللاس التوافلللق النلسللل
 برنام  رواية القصة المقترح بالدراسةو

كلل  مللن  اسللتخدم أيقللا لهمللت البيانللاا مقيللاس سللتانلورد بينيللة لملل كاف بدراسللاا
( اللل ى اسللتخدم الصللورة 8009(و و)كللريم طمعللا حسللن ،  8009)علليس هللال  عبللداهلل ، 

( 8000محملد حسلين محملد حميلدس،  -الرابعة لممقياسو وكل  ملن )نيللين حسلين عبلد اهلل 
 (8000و و)مرفا أحمد أحمد ، 

كمللا اسللتخدم مقيللاس السللمو  التكيلى"الهلليف ال للانى" بدراسللة )علليس هللال  عبللداهلل، 
( حلو  أ لر اإلعالنلاا التميلييونيلة فللى 8009( و أملا دراسلة )كلريم طمعلا حسلن ، 8009

دراسلة تهريبيلة  فقلد تلم هملت  -تنمية الحصليمة الموويلة للدى المتلأخرين عقميلا قلابمى اللتعمم 
البيانلللاا بهلللا علللن طريلللق مقيلللاس الحصللليمة الموويلللة لاطللللا  بمرحمتلللى الطلوللللة الوسلللطى 

 والمتأخرةو   

يس التللللى اسلللتخدما بدراسللللاا وبحللللوث هعللللالم األطلللللا   وى أيقلللا مللللن المقللللاي
(، مقيلللاس هيميلللام لتشلللخيص التوحديلللة، مقيلللاس C.A.R.Sاالحتياهلللاا الخاصلللة مقيلللاس )

 ( و8000مهاراا التواص ، البرنام  اإلرشاديوبدراسة )نيلين حسين عبد اهلل، 
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ى فاعميللة برنللام  تللدريبى ( بعنللوان: مللد8000أمللا دراسللة )عبللد الحملليم محمللد ، 
األطلا  التوحديين همعا البيانلاا علن طريلق اختبلار ى لدى تنمية التواص  االهتماعى ف

لوحة هوادر لقياس ال كاف، ومقياس هيميامو فى حين استخدما دراسة )مرفلا أحملد أحملد 
( مقيلللاس المهلللاراا االهتماعيلللة لاطللللا  المصلللابين ، بلللأعراض داون ) القلللابمين 8000، 

 لمتعمم (و

ييس المسلللتخدمة بدراسلللاا وبحلللوث األطللللا   وى االحتياهلللاا أيقلللا ملللن المقلللا
( وهلى:  8003الخاصة بعض المقاييس المستخدمة بدراسة )أمانى حسن هبراهيم حسلن ، 

مقيلاس التواصل   -8000لطل  التوحدو هعلداد/ أسلامة أحملد خقلر، ى مقياس النمو الموو 
مقيلللاس هيميلللام  -8008لطلللل  التوحلللدو هعلللداد/ رانيلللا كملللا  اللللدين القاقلللي، ى االهتملللاع

مقيللللاس الطللللل   -8004خميلللللة، ى لتشللللخيص التوحللللدو هعللللداد/ محمللللد عبللللد الللللرحمن، منلللل
مقيلللاس تقلللدير توحلللد الطلوللللةو هعلللداد/ سلللكوبمر  -8000هعلللداد/ علللاد  عبلللداهلل، ى التوحلللد

Schopler ،0988و 

وملللن نملللا ج الدراسلللاا األهنبيلللة التلللى اسلللتخدما المقلللاييس بأنواعهلللا المختمللللة 
(  Baharav,Eva& Darling , Riek ،8008اا دراسلة بلاهرا  ودارليلن  لهملت البيانل

حللو  اسللتخدام التللدريس السللمعى ونمللا ج الليللديو لتعييللي التواصلل  والسللموكياا االهتماعيللة 
لدى التوحديينو والتى استخدما قاامة ما  خر ر لمنملو التواصلمي، و لل  لقيلاس التواصل ، 

( والتلللللللى Luckevich  ،8008ليكلللللللليش ومقيلللللللاس السلللللللمو  التكيلللللللليو كللللللل ل  دراسلللللللة ) 
مهموعلة ملن البطاقلاا المصلورة و ى استخدما فيها الباح ة ههلاي الكمبيلوتر باإلقلافة هلل

( حلللو  تعييلللي Galeyn et al.  ،8009باإلقللافة هللللى دراسللة: هلللا  هينللا وخخلللرين 
المرتللللت اسلللتخدم البلللاح ون ى األداف اللللوظيلى أطللللا  التوحلللد  و ى للللدى التواصللل  االهتملللاع

 مقياس تقدير الطلولةو

مقيلللاس ى ( اشلللتمما أدواتهلللا عملللMaddox  ،8000كللل ل  دراسلللة ) ملللادوكس 
ى والعلاطلى الموة ألطلا  ما قب  المدرسة، مقياس السمو  التكيلي، ومقياس التقيليم السلموك
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( التللى اسللتخدم Aboulafia  Yael  ،8008 ألطلللا  مللا قبلل  المدرسللة ودراسللة ) يلل 
ى اراا االهتماعيلة، ومقيلاس االسلتهابة االهتماعيلة، باإلقلافة هللالباحث فيها مقياس المه
 استمارة التقييم السموكيو 

 :Depth Interviewلل   المقابمة المتعمقلللللللة  4

وت عد المقابمة المتعمقة من األسلاليأ البح يلة الكيليلة المهملة التلى يلتم  االعتملاد 
بعلض الدراسلاا كلأداة قااملة بل اتها، ى فلعميها فى الك ير من الدراساا، يمكن اسلتخدامها 

 البعض اآلخر من الدراسااوى أو تستخدم هلى هانأ بعض األساليأ البح ية األخرى ف

دراسلة عربيلة ى ومن خال  مسه الدراساا العربية واألهنبية، تبين علدم وهلود أ
ى المنههللالبنللاف ى همللت البيانللاا، وهلل ا يعتبللر قصللور فللى تسللتخدم أداة المقابمللة المتعمقللة فلل

تناوللللا موقلللوعاا بح يلللة تتطملللأ ههلللراف مقلللابالا متعمقلللة لمخلللروج ى لتمللل  الدراسلللاا التللل
 بنتاا  أك ر عمقًا وشمولية باألخص فى التعام  مت األطلا   وى االحتياهاا الخاصةو

بينما اعتمدا بعض الدراسلاا األهنبيلة عملى أداة المقابملة، حيلث هلافا بنسلبة 
اعتملللدا عمللللى ى ألهنبيللللةو وملللن نملللا ج الدراسللللاا التلللالدراسلللاا اى %( ملللن ههملللال 80)

، ( Delicata, Karaأهراهللا كلل  مللن ) ديميكاتللا وكللارا ى المقابمللة المتعمقللة، الدراسللة التلل
حيث أهرى لهمت البياناا سبت مقابالا شبة منظمة ومقابمة واحلدة ملت المهموعلة كامملة، 

 بالتطبيق عمى سبعة ملردااو  

،  Clements , Tessaأهراهللا الباح للان )كميمللنس وتيسللا ى وكلل ل  الدراسللة التلل 
( ، حيللث طبقللا المقابمللة عمللى عينللة مللن طللالأ ال للانوىو وهنللا  بعللض الدراسللاا  8008

 ,  Lulloتم همت البياناا بها عن طريق المقابالا الهاتلية م   دراسة ) ليميو وكارولين 
Carolyn  ،8003رنلللام  نشلللاط بلللدنى عملللى ( بعنللوان: دراسلللة استكشلللافية علللن اسلللتخدام ب

 شبكة االنترنا من قب  أشخاص  وى اإلعاقةو  

والكيللي، قلد اعتملدا ى همعلا بلين األسلموبين الكملى ويالحلظ أن الدراسلاا التل
عملللى صلللحيلة االستقصلللاف بشلللك  أساسلللي، هللللى هانلللأ بعلللض األدواا الكيليلللة كالمقابملللة 
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بل ل  قلد ى يل  المقلمون وهلالمتعمقة ) ببعض الدراسلاا األهنبيلة(، أو المالحظلة، أو تحم
هملللت البيانلللاا وتلسللليرها عملللى األسلللاليأ ى يعتملللد فلللى الللل ى همعلللا بلللين األسلللموأ الكمللل

يتنلاو  ويلسلر المشلكمة ى الل ى الوقا  اته اعتملدا عملى األسلموأ الكيللى اإلحصااية، وف
 البح ية بشك  أك ر شمولية وموقوعيةو

ى والكيللللى وبين الكملللاعتملللدا عملللى األسلللمى وملللن نملللا ج الدراسلللاا العربيلللة التللل
( بعنللوان: اعتمللاد المللراهقين الصللم عمللى أخبللار 8008معللًا: دراسللة ) محمللد السلليد عميللوة، 

التميلييون فى معرفة الققايا السياسية، حيث اعتمدا الدراسلة عملى أداتلين لهملت البيانلاا 
 هما )استمارتى تحمي  المقمون واالستبيان( 

عنللللللوان : الصللللللورس اإلعالميلللللله ( ، ب 8009وكلللللل ل  دراسللللللة )رأفللللللا رقللللللوان ، 
لممكلوفين فى األفالم العربيه المقدمه بالتميلييون المصرى وعالقتها بالصورس ال هنيله أيقلا 

 استخدما أداتى )االستبيان وتحمي  المقمون(و

ى والكيلللى اعتمللدا عمللى األسللموبين الكمللى ومللن نمللا ج الدراسللاا األهنبيللة التلل
بعنلوان : دراسلة استكشلافية (  Lullo  , Carolyn  ،8003معا: دراسة ) ليميو وكارولين 

عللن اسللتخدام برنللام  نشللاط بللدنى عمللى شللبكة االنترنللا مللن قبلل  أشللخاص  وى اإلعاقللةو 
تلم تصلميم وتنليل  برنلام  ملن هانلأ المركلي اللوطنى لمنشلاط البلدنى والعهلي سلمى  والتلى 

واملل  المرتبطللة ( اسللبوع ، كللان التركيللي التحميمللى لمدراسللة عمللى فحللص الع04ببرنللام  ا )
باسللتخدام تحميلل  عالقللة االشللتبا  بنتللاا  البرنللام  وتصللوراا المشللاركين الخاصللة ببرنللام  
النشاط البدنى ، ومعرفة خبراا المشاركين فى البرنام  من خال  عمل  دراسلة استقصلااية 
عبر االنترنا من خال  قياسلها ) قبل  بلدف البرنلام  ، منتصل  البرنلام  ، نهايلة البرنلام  

بعلللد انتهلللاف البرنلللام ( لملللدة أربلللت أسلللابيت ، كملللا أهريلللا مقلللابالا هاتليلللة ملللت بعلللض ، و 
 المشاركين فى البرنام  لمعرفة العوام  المتعمقة بمدى فاعمية برنام  النشاط البدنىو

إع مًاألافـالًذوحًأهمًالمداخلًالنظريةًالتىًتبنتهاًدراساتًوبحوثًً-: المحورًالثالث
ًًًالحتياجاتًالخاصة.
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الدراسلاا والبحلوث التلى تناوللا هعلالم التلى تبنتهلا  النظريلةأهم الملداخ  ببحث 
و تبين تنلاو  بعلض  8008هلى  8008األطلا   وى االحتياهاا الخاصة  فى اللترة من 

نظريلة الولرس ال قلافى والتلى الدراساا مداخ  النظريلاا لموصلو  لمهلد  ملن البحلث منهلا 
ر مهللم فلى تشللكي  سلمو  الللرد طلللال ومراهقلا منلل  يلرى أصلحابها أن وسللاا  اإلعلالم عنصل

والدتلله فهللى ال تقلل  أهميللة عللن األسللرة وقللد تحلل  هلل س الوسللاا  اإلعالميللة محلل  األسللرة فللى 
 حالة انشوالها أو تويبها و 

التلللى اسلللتخدما نظريلللة الولللرس ال قلللافى كملللدخ  نظلللرى  الدراسلللااملللن نملللا ج 
ه س النظرية تقوم عمى افتلراض  ( ونظرا ألن8008دراسة )محمد محمد رمقان شاهين،  

ّدى أن تعلرض اللللرد هلللى صللورة الواقلت الحقيقللى المرتبطللة بلله فلى بعللض وسللاا   اإلعللالم يلل
، (63)هلللى هدرا  األفللراد لهلل س الصللورة بطريقللة مشلللابهة لتملل  الموهللودة فللى وسللاا  اإلعلللالم

وقلللت بعلللض فلللروض الدراسلللة لتكلللوين  تناوللللا هللل س الدراسلللة النظريلللة واسلللتلادا منهلللا فلللى
الصللورة ال هنيللة الموهللودة عنللد الهمهللور عللن المعللاق  ، أيقللا تللأ ر القللاام باالتصللا  فللى 
بللرام  التميلييللون بللالقيم السللاادة فللى المهتمللت اللل ى تعللرض فيلله وبالتللالى يتحقللق لممللراهقين 

ة المعروقللة اللل ين يتعرقللون لتلل  البللرام  عمللى المللدى البعيللد اتهللاس سللااد بللأن هلل س الصللور 
هلللى الصلللورة الملقلللمة فلللى المهتملللت و ملللت تقلللديم النملللا ج والشخصلللياا المرتبطلللة بأنملللاط 

معينلللةو والسلللعى للللدم   وى االحتياهلللاا الخاصلللة ملللت غيلللرهم ملللن األسلللوياف فلللى  سلللموكية
 البرام  المختملةو

اإلقافة هلى  ل  تلم اسلتخدام نظريلة االسلتخداماا واإلشلباعاا كملدخ  نظلرى 
العمميلة االتصلالية، ى فلى والتى ترى أن الهمهور ليس مهرد عنصر سلمبلبعض الدراساا 

يعتقللدون أنهللا ى يتمقونهللا والتللى بلل  أن األفللراد هللم اللل ين يحللددون المقللامين اإلعالميللة التلل
حاهاتهم النلسية واالهتماعية، وعميله فلألن أفلراد الهمهلور مشلاركون فلاعمون ى تمبى التى ه
أهللللدافهم ى تمبلللى يسلللتخدمون وسلللاا  االتصلللا  التلللوهلللم ى عمميلللة االتصلللا  الهملللاهير ى فللل

المتوقعللة ويطمللق عمللى هلل س النظريللة كلل ل  بنظريللة المنلعللة حيللث أنهللا تسللافلا عللن كيليللة 
لتحقيللق الك يللر مللن اإلشللباعاا كللالتعمم ى اسللتلادة الهمهللور مللن وسللاا  االتصللا  الهمللاهير 
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السلترخاف والنسليان مختمل  المواق ،واى عن النلس وعن اآلخرين والتعمم كيلية التصر  ف
ى ه س النظرية يعتبر الهمهور نشط من خال  تحديد اإلشلباعاا التلى ولققاف الوقا ، وف
 يريد الحصو  عميهاو

خلال    ه س األبحاث حاولا ربط توقعلاا االسلتهال  والمل ة والمتعلة واأل لر ملن
ة مّشللراا ومللن نمللا ج الدراسللاا التللى اسللتخدما مللدخ  االسللتخداماا واإلشللباعاا دراسلل

ى ( حلللللللو  اإلسلللللللتخداماا واإلشلللللللباعاا اإلعالميلللللللة لللللللل و  8004)بلللللللن سلللللللولة نوراللللللللدين، 
( ، بعنلللوان: 8005صلللاله ،ى االحتياهلللاا الخاصلللة بلللالهياار و ودراسلللة )هلللدى حسلللن عمللل

االحتياهللللاا الخاصللللة لمللللواقعهم عمللللى االنترنللللا واالشللللباعاا ى اسللللتخداماا األطلللللا   و 
 المتحققة منهاو 

( حللللو  اسللللتخداماا األطلللللا  الصللللم  8005أيقللللا دراسللللة )وليللللد أحمللللد امللللام، 
لمواقللللت التواصلللل  االهتمللللاعى واإلشللللباعاا المتحققللللة منهللللا و ودراسللللة )أمنيللللة عييللللي عمللللى 

بعنللوان: اسللتخدام المللراهقين المصللريين مللن المعللاقين حركيللا لصلللحاتهم (  8007الشللي ، 
 منهاوالرياقية عمى الليس بو  واإلشباعاا المتحققة 

ومللن المالحللظ عللدم اعتمللاد الك يللر مللن الدراسللاا والبحللوث التللى تناولللا هعللالم 
األطلللا   وى االحتياهللاا الخاصللة عمللى مللداخ  نظريللاا محللددة و اكتلللى البللاح ون فيهللا 
بتطبيق بعض المقاييس والبرام  لموصو  لمهد  ملن أبحلا هم وملن أم ملة هل س الدراسلاا : 

  الصلورس اإلعالميله لممكللوفين فلى األفلالم العربيله حو ( 8009دراسة )رأفا رقوان،     
المقدمللله بلللالتميلييون المصلللرى وعالقتهلللا بالصلللورس ال هنيلللهو ودراسلللة )عللليس هلللال  عبلللداهلل، 

( حلللو  أ لللر المسلللرح المدرسلللى فلللى معالهلللة بعلللض االقلللطراباا السلللموكيه للللدى  8009
بعنللوان اسللتخدام  (64)ً( 8006األطلللا  المنوللوليينو ودراسللة )مللروى عبللد المطيلل  محمللد، 

الملللراهقين العلللاديين و وى االحتياهلللاا الخاصلللة لموقلللت ) يوتيلللوأ( فلللى متابعلللة األحلللداث 
 اإلرهابية"و
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ـــع ـــةًالمســـتقبميةًلدراســـاتًوبحـــوثً - المحـــورًالراب ـــلًالرؤي إعـــ مًاألافـــالًذوحًم م
ًالحتياجاتًالخاصة.

ّيللللة المسللللتقبمية حلللللو  دراسللللاا وبحللللوث هعللللالم األطللللللا   وى  يللللتم عللللرض الر
اإلحتياهاا الخاصلة ملن خلال  علرض أبلري ايهابيلاا وسلمبياا هل س الدراسلاا والبحلوثو 
والتللى بهللا يتحقللق الهللد  مللن الدراسللة فللى التعللر  عمللى أهللم المللداخ  النظريللة والمنههيللة 

هللللى  8008لبحلللوث ودراسلللاا هعلللالم األطللللا   وى االحتياهلللاا الخاصلللة فلللى اللتلللرة ملللن 
ّى المسلت 8008 قبمية ملن خلال  رصلد أهلم النتلاا  التلى توصلما ، ويمكن عرض ه س اللر

   -هليه الدراسة فيما يمى:

  تبللين مللن خللال  مسلله اإلنتللاج العممللي، ارتلللاع نسللبة الدراسللاا العربيللة التللى تناولللا
اللتلللرة  هعلللالم األطللللا   وى اإلحتياهلللاا الخاصلللة علللن الدراسلللاا األهنبيلللة فقلللد وهلللد فلللى

دراسللة  05دراسللة بالموللة العربيللة مقابلل   48البح يللة عمللى مللدار العشللر السللنواا الماقللية 
بالموللللة األهنبيللللةو مللللت العمللللم بك للللرة الدراسللللاا األهنبيللللة التللللى اهتمللللا بلللل وى االحتياهللللاا 

 الخاصة بشك  عام ) من النواحى النلسية واالهتماعية(و 

 دراسللاا وبحللوث عالقللة ى لحدي للة فللواالتهاهللاا اى تنوعللا مهللاالا االهتمللام البح لل
وسلللاا  اإلعلللالم باألطللللا   وى االحتياهلللاا الخاصلللة ، منهلللا دراسلللاا وبحلللوث  تناوللللا 

دراسللاا وبحلوث تناوللا التميلييلون مللن (، و وسلاا  اإلعلالم بشلك  عللام ) أك لر ملن وسليمة
بللرام  ودرامللا وأفللالمو ودراسللاا وبحللوث تناولللا هعالنللاا التميلييللونو و دراسللاا وبحللوث 

ناوللللا اإل اعلللة ،  دراسلللاا وبحلللوث تناوللللا الصلللح  دراسلللاا وبحلللوث تناوللللا مسلللرح ت
 العرااسو 

  واتقلله مللن النتللاا  تيايللد الدراسللاا العربيللة التللى اهتمللا بللالتميلييون بشللك  عللام مللن
% مللن  0و86بلرام  ودرامللا وأفلالم وغيرهللا و وى االحتياهللاا الخاصلة فقللد تم ملا بنسللبة 

وع البحث الحالىو بينما اهتما الدراساا األهنبيلة بدراسلة ههمالى الدراساا العربية موق
% مللللن ههمللللالى 3و03الموسلللليقى واألغللللانى ونمللللا ج الليللللديو واألشللللكا  األخللللرى بنسللللبة 
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الدراسلللاا والبحلللوث موقلللوع البحلللث الحلللالىو مملللا يتطملللأ قلللرورة االهتملللام ملللن هانلللأ 
يللد مللن وسللاا  اإلعللالم البللاح ين بتنللاو  هلل س اللاللاا ودراسللة اهتمامللاتهم واحتياهللاتهم لمعد

ّيللة منهللا المكلللوفين بالتللالى  المهمللة كالصللح  واإل اعللة فهنللا  بعللض اإلعاقللاا تلتقللد الر
 االعتماد بشك  أساسى عمى الراديو كوسيمة هعالمية تمبى احتياهاتهمو 

  أوقحا النتاا  قمة الدراساا والبحوث العربيلة التلى تناوللا وسلاا  اإلعلالم الحدي لة
واألطلللا   وى اإلحتياهللاا الخاصللة و فهللافا الدراسللاا العربيللة التللى  )اإلعللالم الهديللد(

% 9و00تناولللا مواقللت التواصلل  اإلهتمللاعى واألطلللا   وى االحتياهللاا الخاصللة بنسللبة 
ّخ  عمى الدراسلاا  من ههمالى عدد الدراساا العربية موقوع البحث الحالى و وه ا ما ي

يرة من هانأ الهمهور بشك  علام واألطللا  العربية حيث تيايد االهتمام فى السنواا األخ
بشللك  خللاص باالهتملللام والتعللرض لمواقلللت التواصلل  االهتملللاعى ممللا يشلللير هلللى قلللرورة 

% بالنسلبة 80تيايد األبحاث والدرساا له س اللااا فلى هل ا المهلا و بينملا هلافا بنسلبة 
قللت التواصلل  إلهمللالى الدراسللاا األهنبيللة ممللا يشللير هلللى اهتمللام الدراسللاا األهنبيللة بموا

 االهتماعى لاطلا   وى االحتياهاا الخاصةو  

  أكللدا نتللاا  الدراسللة اهتمللام كلل  مللن الدراسللاا العربيللة واألهنبيللة بتحديللد وتنللاو  نللوع
% لمدراسلللاا 60% لمدراسلللاا العربيلللة و 8و60واحلللد ملللن اإلعاقلللة لمتطبيلللق عميللله بنسلللبة 

 لىواألهنبية من ههمالى الدراساا والبحوث موقوع البحث الحا

  المقلللام األو ، ى أداة االسلللتبيان فلللى والبحلللوث عينلللة الدراسلللة عمللل الدراسلللاااعتملللدا
متقللللمنة العديللللد ملللللن المقللللاييس المختمللللللة و  للللم أداة تحميلللل  المقلللللمون، وقلللل  اسلللللتخدام 

بحللوث هعللالم األطلللا   وى االحتياهللاا ى الللرغم مللن أهميتهللا فللى المقللابالا المقننللة عملل
المراحلل  ى عمميللة دقيقللة، حيللث أن طبيعللة الطللل  فلل الخاصللة لمللا يترتللأ عميهللا مللن نتللاا 

ّ ر  العمرية المبكرة والمتوسطة ال يتناسأ معها االستبيان باألخص لمطل  المعلاق وهل ا يل
طبيعلللة النتلللاا  العمميلللة لمبحلللثو واهتملللا بعلللض الدراسلللاا بالمالحظلللة كلللأداس ى بلللدورس عمللل

 هامة لممراح  العمرية المبكرة وطبيعة ه س اللااا الخاصةو 
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  أكللللدا نتللللاا  الدراسللللة اهتمللللام دراسللللاا وبحللللوث هعللللالم األطلللللا   وى االحتياهللللاا
الخاصللة عينللة الدراسللة بللاألدواا والمقللاييس المختملللة لهمللت البيانللاا ، واللل ى يبللين ك للرة 
استخدام الدراساا العربية لممقلاييس المختمللة ) سلواف كلان المقيلاس ملن هعلداد الباحلث أو 

ابقين(و حيللللث بموللللا نسللللبة االسللللتعانة بالمقللللاييس فللللى تللللم اإلسللللتعانة بلللله مللللن بللللاح ين سلللل
عملللى الترتيللأ ملللن  3و53% ، 4و48الدراسللاا العربيللة واألهنبيلللة بالترتيللأ األو  بنسللبة 

ههملالى الدراسللاا والبحلوث التللى تناولللا هعلالم األطلللا   وى االحتياهلاا الخاصللة عينللة 
 الدراسةو 

 تمللللل  ى تلللللم اسلللللتخدامها فللللل ىوت علللللد أداة تحميللللل  المقلللللمون ملللللن األدواا البح يلللللة التللللل
الدراسللاا والبحللوث ، واسللتخدما أحيانللًا كللأداة قاامللة بلل اتها، أو اسللتخدما باإلقللافة هلللى 

دراسلللاا هعلللالم ى أدواا بح يلللة أخلللرى، وقلللد تلللم االعتملللاد عملللى أداة تحميللل  المقلللمون فللل
األطللللا   وى االحتياهلللاا الخاصلللة، لتحميللل  محتلللوى بعلللض المقلللامين اإلعالميلللة التلللى 

لبلرام  التميلييلون واللدراما واألفلالم ى اللااا ، م   تحميل  المحتلوى اإلعالمل تستهد  ه س
أو لليس بو ، أو التويتر، أو تحمي  بعلض أفلالم الليلديو عملى اليوتيلوأو أو الصلح  أو 

 اإلعالم التربوى متم   فى الصحافة واإل اعة المدرسيةو 
  الدراسللاا ى ا فلل% مللن حيللث اسللتخدامه0و06وهللافا أداة تحميلل  المقللمون بنسللبة

والبحلللوث العربيلللة عينللللة الدراسلللة ، بينمللللا للللم تسللللتخدم أداة تحميللل  المقللللمون ملللن هانللللأ 
 الدراساا األهنبية عينة الدراسةو

  أوقحا النتاا  قمة اعتماد الدراساا والبحلوث العربيلة عملى أداة المالحظلللللللللللة لهملت
%(، 8و3راسلتان فقلط، بنسلبة )دى الدراسلاا العربيلة هال فلى البياناا ، حيث لم تستخدم ف

تملل  الدراسللااو ويالحللظ أن ى %( مللن ههمللال80الدراسللاا األهنبيللة بنسللبة )ى وهللافا فلل
تم  األداة البح يلة، للم يلتم االسلتعانة بهلا بملردهلا كلأداة قااملة بل اتها، ولكنهلا تلم االعتملاد 

همعللللا بللللين ى الدراسللللاا التللللى عميهللللا هلللللى هانللللأ بعللللض األدواا البح يللللة األخللللرى فلللل
 معًاو ى والكيلى األسموبين الكم
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  أوقحا النتاا  أيقا أنه من خال  مسله الدراسلاا العربيلة واألهنبيلة عيتلة الدراسلة
همللت البيانللاا، وهلل ا ى دراسللة عربيللة اسللتخدما أداة المقابمللة المتعمقللة فللى ، عللدم وهللود أ
بح يلة تتطمللأ  تناوللا موقلوعااى لتملل  الدراسلاا التلى البنلاف المنههلى يعتبلر قصلور فل

ههللراف مقللابالا متعمقلللة لمخللروج بنتللاا  أك لللر عمقللًا وشللمولية بلللاألخص فللى التعاملل  ملللت 
األطلا   وى االحتياهاا الخاصةو حيث أن المقابمة المتعمقلة ت علد ملن األسلاليأ البح يلة 
ى الكيلية المهمة التى يتم  االعتماد عميها فى الك يلر ملن  الدراسلاا، يمكلن اسلتخدامها فل

لدراسلللاا كلللأداة قااملللة بللل اتها، أو تسلللتخدم هللللى هانلللأ بعلللض األسلللاليأ البح يلللة بعلللض ا
اللبعض اآلخلر ملن الدراسلااو بينملا اعتملدا بعلض الدراسلاا األهنبيلة عملى ى األخرى ف

 الدراساا والبحوث عينة الدراسةوى %( من ههمال 80أداة المقابمة، حيث هافا بنسبة )
 عديلللد مللن الدراسلللاا العربيللة واألهنبيلللة ويالحللظ مللن خلللال  مسلله الدراسلللاا، وهللود ال
اعتمللللدا عمللللى أك للللر مللللن أداة بح يللللة قللللمن ههرافاتهللللا المنههيللللة، ويالحللللظ تلللللوق ى التلللل

هللل ا الصلللدد، حيلللث اعتملللدا الدراسلللاا ى الدراسلللاا العربيلللة عملللى الدراسلللاا األهنبيلللة فللل
و العربية عمى عدة أدواا بح ية، واستخدام أك لر ملن أداة بعقلها عملى األطللا  أنلسلهم أ

دراسلاا وبحلوث عالقلة ى معمميهم أو أوليلاف األملورو  وهل ا يشلير هللى االتهلاس الحلديث فل
األطللللا   وى االحتياهلللاا الخاصلللة بوسلللاا  اإلعلللالم التقميديلللة والهديلللدة و أملللا الدراسلللاا 
األهنبيلللة اهتملللا بتطبيلللق أداة بح يلللة واحلللدة فقلللط بالدراسلللة و كلللأداة االسلللتبيان، والمقابملللة، 

 والمالحظةو

ًتوصياتًالدراسة:ًً-اًاثامن

عينللللة الدراسللللاا والبحللللوث العربيللللة واألهنبيللللة المرتبطللللة بللللألعالم  تحميلللل بعللللد 
األطلا   وى االحتياهاا الخاصة ، يمكن لمباح ة صلياغة مهموعلة ملن التوصلياا كنلواة 

 -ه ا المها  وهى:ى لإلتهاهاا الحدي ة ف
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بحللوث هعللالم األطلللا   وى االحتياهللاا الخاصللة ى فللى اسللتخدام المللنه  التهريبلل و0
ى نتلللاا  عمميلللة دقيقلللة تليلللد فلللى الحصلللو  عملللى بشلللك  كبيلللر ، نظلللرًا ألهميتللله فللل

 التعام  مت األطلا   وى اإلعاقة وسهولة همت المعموماا والبياناا بشك  أدقو
اسلللتخدام أدواا عمميلللة تتناسلللأ ملللت المراحللل  العمريلللة لمطلللل  وملللت نلللوع اإلعاقلللة،  و8

لتقنيلللاا الحدي لللة لمقيلللاس م للل  المالحظلللة العمميلللة المقننلللة والمقلللابالا وتوظيللل  ا
 نتاا  عممية دقيقةوى لمحصو  عم

ى يليلللد فلللى االهتملللام بالهوانلللأ اإلحصلللااية ملللن قبللل  البلللاح ين بالقلللدر الكلللا  الللل  و3
 صياغة اللروض، واختيار المعامالا الصالحة إلستخراج نتاا  عممية دقيقةو

يللة بللاإلعالم ومراكللي  وى االحتياهللاا الخاصللة بعقللد ييللادة ههتمللام الههللاا المعن و4
هعللللالم األطلللللا   وى االحتياهللللاا الخاصللللة، ى الللللورش العمميللللة التأهيميللللة لبللللاح 

 والعمميوى المها  األكاديمى هعداد وبناف كوادر عممية متميية فى والمساهمة ف
ى فللتللدعيم الهللرأة البح يللة وخاصللة مللا يتعمللق باسللتخدام المللداخ  النظريللة الحدي للة  و5

 دراساا وبحوث اإلعالم واألطلا   وى االحتياهاا الخاصةو
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محمللللد اسللللماعي  و اسللللتخدام المللللراهقين الصللللم والمكلللللوفين لوسللللاا  اإلعللللالم وعالقتلللله ياسللللر  (0)
بمسلللتوى معلللرفتهم بالققلللايا السياسلللية ، رسلللالة دكتلللوراس غيلللر منشلللورة ، هامعلللة علللين شلللمس، 

 م و8008معهد الدراساا العميا لمطلولة ، 
لمصلللح  االحتياهلللاا الخاصللله ى عالقلللة تعلللرض األطللللا   و و ملللروى عبلللد المطيللل  محملللد  (8)

دراسلة تطبيقيلة عملى عينلة ملن طلالأ ملدارس األمل  لمصلم  -والتميلييلون بتكليلهم االهتملاعى
معهلد الدراسللاا العميللا ، وقلعا  السللمت ، رسللالة دكتلوراس غيللر منشللورة، هامعلة عللين شللمس 

 و8000لمطلولة ، 
االحتياهلللللاا الخاصلللللة ى بلللللن سلللللولة نوراللللللدينو اإلسلللللتخداماا واإلشلللللباعاا اإلعالميلللللة لللللل و  (3)

، ص ص  8004بالهياار، مهمة هي  العموم اإلنسانية واالهتماعيلة، العلدد ال اللث، أكتلوبر 
 و078:  060

اإلعاقلللة ال هنيلللة ى لتوعيلللة األطللللا   و ى ملللروة محملللد معلللوضو أ لللر اسلللتخدام برنلللام  اتصلللال 4))
شللورة، هامعللة عللين )القللابمين لمللتعمم( لحمللايتهم مللن التحللرش الهنسللي، رسللالة دكتللوراس غيللر من

 و8006معهد الدراساا العميا لمطلولة،  ،شمس
للا  ملا قبل  فاعمية برنام  هعالمى تلاعمى لتعميم طريقة براي  ألط وكى عهمى عمى مرسىي  5))

معهد الدراساا ، رسالة ماهستير غير منشورة ، هامعة عين شمس  ،المدرسة من المكلوفين
 و8007،  العميا لمطلولة

ية احتياهاا األطلا   وى دور أنشطة ويارة ال قافة المصرية فى تمب فويى محمد الشي وداليا  6))
، هامعة عين شمس ، كمية الدراساا العميا لمطلولة،  ، رسالة ماهستير غير منشورة اإلعاقة
 و8008

محمد السيد عميوة هال  و اعتماد المراهقين الصم عمى أخبار التميلييلون فلى معرفلة الققلايا  7))
دراسلللة تطبيقيللة ، رسلللالة ماهسللتير غيلللر منشللورة ، هامعلللة عللين شلللمس ، معهلللد  -السياسللية 

 م و8008الدراساا العميا لمطلولة ، 
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محمللد محمللد رمقللان شللاهين و صللورة الطللل  المعللاق كمللا تعكسللها بللرام   وى االحتياهللاا  8))
 –اإلعداديللة الخاصللة بللالتميلييون المصللرى وعالقتهللا بصللورته ال هنيللة لللدى تالميلل  المرحمللة 

دراسلة مسللحية ، رسللالة ماهسللتير غيللر منشللورة، هامعللة عللين شللمس ، معهللد الدراسللاا العميللا 
 م و8008لمطلولة ، 

منا  محروس محمود و دور برام  األطلا  فى التملييون المصرى فى هبراي قلدراا األطللا  9) )
شللباع احتياهللاتهم  نشللورة، ، هامعللة دراسللة تحميميللة ، رسللالة ماهسللتير غيللر م –الموهللوبين واي

 و8000معهد الدراساا العميا لمطلولة،  ،عين شمس
التعري  بحقلوق األطللا  ى فى دور بعض برام  التميلييون المصر  عبدالحميدمحمدوى أمان 00))

معهللد الدراسللاا العميللا  ،اإلعاقللة، رسللالة ماهسللتير غيللر منشللورة، هامعللة عللين شللمسى  و 
 و8000لمطلولة، قسم اإلعالم و قافة األطلا ، 

عالقلللللة مشلللللاهدة البلللللرام  الترفيهيلللللةعمى القنواتاللقلللللااية باإلبلللللداع  السللللليدوى عبلللللدالون مهلللللا 00))
هامعلة علين ، ، رسالة ماهستير غيلر منشلورةالتعمم صعوبااى عينة من  و ى لدى الوهدان
 و8006معهد الدراساا العميا لمطلولة، قسم اإلعالم و قافة األطلا ،  ،شمس

رأفللللا رقللللوان و الصللللورس اإلعالميلللله لممكلللللوفين فللللى األفللللالم العربيلللله المقدملللله بللللالتميلييون  08))
رسالة ماهستير غيلر منشلورة ، معهلد الدراسلاا العميلا  ،المصرى وعالقتها بالصورس ال هنيه

 و8009لمطلولة، هامعة عين شمس ، 
اتهاهلللاا عينللة مللن الهمهلللور نحللو الصلللورة المقدمللة لمطلللل   مللروة محمللد ابلللراهيم معللوضو 03))

رسالة ماهسلتير غيلر منشلورة ، معهلد الدراسلاا  ،الدراما المصرية التميلييونيةى فى المنوول
 و8009العميا لمطلولة ، هامعة عين شمس، 

 وى االحتياهللاا الخاصللة الموهللوبين فللى األفللالم  صللورة وأشللر  مصللطلى أحمللد شللمبى 04))
رسلالة ماهسلتير غيلر منشلورة ،   ،السينمااية العربية واألهنبيلة المب لة ملن خلال  التميلييلون

 و8000،هامعة عين شمس، معهد الدراساا العميا لمطلولة
عالقللللة المسمسللللالا التميلييونيلللله المصللللريه بمشللللكالا الكللللالم لللللدى و عللللال حسللللانين محمللللد 05))

رسلالة ماهسلتير غيلر منشلورة ، هامعلة علين شلمس ، معهلد ، التخم  العقمىى طلا   و األ
 و   8000الدراساا العميا لمطلولة ،  
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م التلى تب هلا صورة  وى االحتياهاا الخاصة فى بعض األفلال وعية هال  عبد اهلل حسين  06))
دكتلوراة غيلر منشلورة ، رسلالة  ،عالقتهلا بملهلوم الل اا للدى عينلة ملنهم و القنواا اللقااية 

 و        8003هامعة عين شمس ، معهد الدراساا العميا لمطلولة ، 
لدى الطالأ ى واالهتماعى ييادة التوافق النلسى فاعمية برنام  ف خالد أبو اللتوح شحاتة و 07))

الصللم باسللتخدام فنيللاا السلليكودراما وروايللة القصللة ، رسللالة دكتللوراس غيللر منشللورة، هامعللة 
 و       8009، معهد الدراساا العميا لمطلولة ،  عين شمس

(18) Kurz, Ingrid , Mikulasek,  Brigitta ."Television as a Source of 
Information for the Deaf and Hearing Impaired. Captions and Sign 
Language on Austrian TV" , Translators' Journal , 2010 ,  vol. 49, 
N 1, pp. 81-88. 

كريم طمعا حسنو أ لر اإلعالنلاا التميلييونيلة فلى تنميلة الحصليمة الموويلة للدى المتلأخرين  09))
 دراسللة تهريبيلة ، رسللالة ماهسللتير غيلر منشللورة، هامعلة عللين شللمس، -عقميلا قللابمى اللتعمم 

 و       8009معهد الدراساا العميا لمطلولة ، 
اإلعالنللاا ى االحتياهللاا الخاصللة فللى محمللد البرادعلليو صللورة األطلللا   و  مهاعبدالحميللد 80))

وعالقتهلا بالصلورة ال هنيلة لللدى عينلة ملن الملراهقين، رسلالة ماهسللتير ة التميلييونيلة المصلري
 و       8000معهد الدراساا العميا لمطلولة،  ،غير منشورة، هامعة عين شمس

لممللراهقين المكلللوفين ، ى عالقللة ه اعللة القللرخن الكللريم بللالت قي  الللدينوى عبللد اهلل قرنللى هللان 80))
معهللللد الدراسلللاا العميللللا لمطلولللللة ،  رسلللالة ماهسللللتير غيلللر منشللللورة، هامعلللة عللللين شلللمس ،

 و       8009
دور قصص األطلا  فلى هكسلاأ أطللا  متاليملة داون القلابمين لملتعمم و مرفا أحمد أحمد  88))

رسللالة ماهسللتير غيللر منشللورة ، هامعللة عللين شللمس ، معهللد  ،بعللض المهللاراا االهتماعيلله
 و           8000الدراساا العميا لمطلولة ،  

فلللللللللاعمية اسللتخدام مسللرح العللرااس فللى هكسللاأ المعللاقين و أسلللللماف عبللد المنعلللللم أبللو اللتلللوح  83))
،  رةبعلللض المهلللاراا الحسلللية ، رسلللالة ماهسلللتير غيلللر منشلللو  -فالللة متاليملللة داون - هنيلللا 

 م و           8008هامعة عين شمس ، معهد الدراساا العميا لمطلولة ، 
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ى هكسللاأ التالميلل   و ى أ للر اسللتخدام مسللرح العللرااس فلل رقللوانوى سللويان عبللداهلل العيسللو  84))
، رسللالة دكتللوراس  دراسللة شللبه تهريبيللة -االحتياهللاا الخاصللة )القللابمين لمللتعمم( بعللض القلليم

 و           8009معهد الدراساا العميا لمطلولة،  ،شمسغير منشورة، هامعة عين 
تنميلللة بعلللض ى العلللرااس فللل فاعميلللة المشلللاركة باسلللتخدام مسلللرح علللية أحملللد محملللد دويلللدارو 85))

، هامعلة  صلعوباا اللتعمم، رسلالة دكتلوراس غيلر منشلورةى المهاراا الحسحركية لاطللا   و 
        و    8005عين شمس، معهد الدراساا العميا لمطلولة، 

ا التواص  لدى تأ ير التعرض لاغانى فى تنمية بعض مهارا ،أمانى حسن هبراهيم حسن  86))
معهلد الدراسلاا ، ، هامعلة علين شلمس  ، رسالة ماهسلتير غيلر منشلورة األطلا  التوحديين
 مو           8003العميا لمطلولة ، 

لاطللا  ى التكيل  االهتملاعى األطللا  فلى نادية عبدالمهيلد بيلوميو فاعميلة اسلتخدام أغلان 87))
هامعة عين ، ، رسالة ماهستير غير منشورة دراسة تهريبية -اإلعاقة ال هنية البسيطةى  و 

 و           8005معهد الدراساا العميا لمطلولة،  ، شمس
لتحسللين بعللض مهللاراا التواصلل  ى سللموكى "فاعميللة برنللام  تللدريبى محمللد أحمللد محمللد عملل 88))

، رسللالة ماهسللتير غيللر منشللورة، هامعللة التوحللدى عينللة مللن األطلللا   و ى لللدى غيللر الملظلل
 و           8008، قسم الصحة النلسية،  كمية التربية ، عين شمس

لتنميللللة مهللللاراا التواصلللل  لللللدى األطلللللا  ى فعاليللللة برنللللام  هرشللللادو نيلللللين حسللللين عبللللد اهلل 89))
، قسلللم  كميلللة ريلللاض األطللللا  ، القلللاهرةهامعلللة التوحلللديين، رسلللالة ماهسلللتير غيلللر منشلللورة، 

 و            8000،  العموم النلسية
ى االهتملاعتنميلة التواصل  ى فلى فاعميلة برنلام  تلدريبى ملد وعبد الحميم محمد عبلد الحمليم 30))

معهلد الدراسلاا  ، ، رسالة دكتلوراس غيلر منشلورة، هامعلة علين شلمساألطلا  ال اتويينى لد
         و   8000العميا لمطلولة، 

(31) Chou, Yi-fen: "The Effect of Music therapy and peer-mediated 
interventions on social- Communicative response of children with 
Autism spectrum disorders". A dissertation submitted in partial 
fulfillment to the requirements for the degree of  Master of Music 
Education, University of Kansas, 2008. 
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(32) Maddox, Laura: "Effects of Systematic Social Skills Training of the 
Social Communication behaviors of young children with autism 
during play activities". A thesis presented in partial fulfillment of 
requirements for the degree of doctor of philosophy, University of 
Nebraska. 2010. 

(33) Valente, Joseph Michael , " Cultural words of/Deaf children in 
school" , Arizona State University , 2008. 

(34) Baharav,Eva& Darling , Riek: " Using Auditory Trainer with 
Caregiver Video Modeling to enhance communication and 
socialization behaviors in autism". Journal of autism and 
developmental disorde, 38 , 2008 pp. 771-775. 

(35) Chou, Yi-fen: "The Effect of Music therapy and peer-mediated 
interventions on social- Communicative response of children with 
Autism spectrum disorders". A dissertation submitted in partial 
fulfillment to the requirements for the degree of  Master of Music 
Education, University of Kansas, 2008. 

ى هشللباع احتياهللاا الطللالأ فللى فللى هيلل م نللاهى عبللد الحكلليمو دور أنشللطة اإلعللالم التربللو  36))
دراسللة مقارنللة بللين المعللاقين سللمعيًا والمعللاقين  –بعللض مللدارس  وى االحتياهللاا الخاصللة 

، هامعة عين شمس ، معهد الدراساا العميلا لمطلوللة  رسالة دكتوراس غير منشورة ،بصريًا 
 و           8000، 

رقوى سيد عمى و فاعمية استخدام األطللا  الصلم لمصلحافة المدرسلية فلى خللض مسلتوى  37))
معهلد  ،، رسلالة ماهسلتير غيلر منشلورة، هامعلة علين شلمس دراسلة تهريبيلة –القمق للديهم 

 و           8004الدراساا العميا لمطلولة، 
حتياهللاا االهتماعيللة دور اإلعللالم المدرسللى فللى تمبيللة اال وممللدوح عبللد السللالم أبللو الميلل   38))

رسلللالة دكتلللوراة غيلللر منشلللورة ،  ،والمعرفيلللة لمطلللالأ  وى االحتياهلللاا الخاصلللة واألسلللوياف
 و           8005 معهد الدراساا العميا لمطلولة ، ،هامعة عين شمس

 صلللم لمواقلللت التواصللل  االهتملللاعى واإلشلللباعااوليلللد أحملللد املللام و اسلللتخداماا األطللللا  ال 39))
، هامعلللة علللين شلللمس ، معهلللد الدراسلللاا  المتحققلللة منهلللا ، رسلللالة ماهسلللتير غيلللر منشلللورة

 و           8005، العميا لمطلولة 
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استخدام المراهقين العلاديين و وى االحتياهلاا الخاصلة لموقلت  ومروى عبد المطي  محمد  40))
عالميللة ، العللدد فللى متابعللة األحللداث اإلرهابيللة و مهمللة البحللوث والدراسللاا اإل( ) يوتيللوأ 

 مو           8006الهيف ال انى ، المعهد الدولى العالى لإلعالم بالشروق، يوليو  –األو  
ى أ للر اسللتخدام األطلللا  الصللم لمواقللت التواصلل  االهتمللاع وأسللماف عبللدالعييي محمللد أحمللد 40))

، رسلللالة ماهسلللتير غيلللر منشلللورة، هامعلللة علللين  وعالقتللله بتنميلللة مهلللاراا التواصللل  للللديهم
 و           8007معهد الدراساا العميا لمطلولة،   ،شمس

اسللتخدام المللراهقين المصللريين مللن المعللاقين حركيللا لصلللحاتهم  وأمنيللة عييللي عمللى الشللي   48))
، رسللالة ماهسللتير غيللر منشللورة  ،الرياقللية عمللى الللليس بللو  واإلشللباعاا المتحققللة منهللا 

 و           8007معهد الدراساا العميا لمطلولة،  هامعة عين شمس،
(43) Gill,C.J. "An Investigation Of The Connections Between Sports 

Posting Of Motor Disabled Adolescents on Facebook in lowa and 
Reflect on Self – Esteem, PhD Thesis , United States – lowa City : 
University of lowa , 2015. 

االحتياهلاا الخاصلة  ملواقعهم عملى ى صلاله و اسلتخداماا األطللا   و ى هدى حسن عمل 44))
 ،هامعللة عللين شللمس، االنترنللا واالشللباعاا المتحققللة منهللا، رسللالة ماهسللتير غيللر منشللورة

 و           8005 معهد الدراساا العميا لمطلولة،
المتحققلة  حنان حسن هبراهيم حسنو اسلتخداماا األطللا  الموهلوبين لالنترنلا واالشلباعاا 45))

منها، رسالة ماهستير غير منشورة، هامعة عين شمس ، معهد الدراسلاا العميلا لمطلوللة ، 
 و           8003

تنميلللة الللل اكرة البصلللرية ى فلللى محملللد حسلللين محملللد حميلللدسو فاعميلللة برنلللام  كمبيلللوتر تلللدريب 46))
منشللللورة، البسللليط ، رسللللالة ماهسللللتير غيللللر ى التخملللل  العقمللللى والسلللمعية لللللدى األطلللللا   و 

 و           8000معهد الدراساا العميا لمطلولة،  ،هامعة عين شمس
(47) Lullo,Carolyn . An Exploration of the Use of an Intemet-based 

physical Activity Program by Adults with Disabilities" , ph .D , 
United States – lllinois: Univerity of lllinois at Chicago , 2013 . 
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(48) Luckevich, Dianan: "Computer assisted instruction for teaching 
vocabulary to a child with Autism". A dissertation submitted in 
partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 
Philosophy, Nova Southeastern University, 2008 .  

ى هشللباع احتياهللاا الطللالأ فللى فللى دور أنشللطة اإلعللالم التربللو  هيلل م نللاهى عبللد الحكلليمو 49))
دراسللة مقارنللة بللين المعللاقين سللمعيًا والمعللاقين  –بعللض مللدارس  وى االحتياهللاا الخاصللة 

معهللللد الدراسللللاا العميللللا ، ، هامعللللة عللللين شللللمس  رسللللالة دكتللللوراس غيللللر منشللللورة، بصللللريًا 
 و           8000لمطلولة، 

 وى االحتياهللاا الخاصللة الموهللوبين فللى األفللالم  صللورة وأشللر  مصللطلى أحمللد شللمبى 50))
رسللالة ماهسللتير غيللر منشللورة ،  ،السللينمااية العربيللة واألهنبيللة المب للة مللن خللال  التميلييللون

            و8000معهد الدراساا العميا لمطلولة ، ، هامعة عين شمس 
اإلعالنلاا ى االحتياهلاا الخاصلة فلى صلورة األطللا   و  عبدالحميلد محملد البرادعليو مها 50))

وعالقتها بالصورة ال هنيلة للدى عينلة ملن الملراهقين، رسلالة ماهسلتير  التميلييونية المصرية
 و           8000معهد الدراساا العميا لمطلولة ،  ،هامعة عين شمس، غير منشورة

مروى عبد المطي  محمد و استخدام المراهقين العاديين و وى االحتياهاا الخاصة لموقت   58))
 ) يوتيوأ( فى متابعة األحداث اإلرهابيةو مرهت سابقو               

ملللروى عبلللد المطيللل  محملللد و عالقلللة تعلللرض األطللللا  الصلللم وقلللعا  السلللمت لمصلللح   53))
                مرهت سابق و ،والتميلييون بتكيلهم االهتماعى

اتهاهلللاا عينللة مللن الهمهلللور نحللو الصلللورة المقدمللة لمطلللل  مللروة محمللد ابلللراهيم معللوضو  54))
 مرهت سابقو                ،الدراما المصرية التميلييونيةى فى المنوول

اتهاهلللاا عينللة مللن الهمهلللور نحللو الصلللورة المقدمللة لمطلللل  مللروة محمللد ابلللراهيم معللوضو  55))
 الدراما المصرية التميلييونية " ، مرهت سابقو               ى فى المنوول

االحتياهللاا الخاصلله لمصللح  ى مللروى عبللد المطيلل  محمللد " عالقللة تعللرض األطلللا   و  56))
دراسة تطبيقية عمى عينة من طالأ مدارس األم  لمصلم  -والتميلييون بتكيلهم االهتماعى

 وقعا  السمت " ، مرهت سابقو               
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اإلعاقللة ال هنيللة ى لتوعيللة األطلللا   و ى مللروة محمللد معللوضو "أ للر اسللتخدام برنللام  اتصللال 57))
 )القابمين لمتعمم( لحمايتهم من التحرش الهنسي"،  مرهت سابقو               

(58) Delicata,Kara. " Attitudes of Experienced Health and Physical 
Education Teachers Toward the Inclusion of Females with Physical 
Disabilities in General Health and Physical Education Classes " , 
M.Ed , Canada: University of Windsor , 2011.    

(59) Bell , Jennifer S . "Exploring adapted sports and competence , 
reatedness, and autonomy in children with physical disabilities " , 
M.S. United States : North Carolina , 2012.  

(60) Clements , Tessa ." The experiences of students with physical 
disabilities in secondary school physical education " : A qualitative 
analysis , M Ed , Canada : York University : 2012.     

مللروة محمللد ابلللراهيم معللوضو اتهاهلللاا عينللة مللن الهمهلللور نحللو الصلللورة المقدمللة لمطلللل   60))
 مرهت سابقو               ،  الدراما المصرية التميلييونيةى فى المنوول

االحتياهللاا الخاصلله لمصللح  ى عالقللة تعللرض األطلللا   و  ومللروى عبللد المطيلل  محمللد  68))
دراسة تطبيقية عمى عينة من طالأ مدارس األم  لمصلم  -والتميلييون بتكيلهم االهتماعى

 مرهت سابقو               ،وقعا  السمت 
ّاد ييلدو دور وسلاا  اإلعلالم فلى63) ) تشلكي  الهويلة القوميلة للدى الملراهقين ، رسلالة دكتلوراس  محملد فل

 و              78ص  ، 8006هامعة عين شمس معهد الدراساا العميا لمطلولة ،   ،غير منشورة 
مروى عبد المطي  محمد " استخدام الملراهقين العلاديين و وى االحتياهلاا الخاصلة لموقلت  64))

               ة" مرهت سابق و) يوتيوأ فى متابعة األحداث اإلرهابي
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مستقبل التأهيل اإلعالمى يف أقسام الصحافة 

 باجلامعات احلكومية واخلاصة

 1028-1028 القادمني العقدين خالل مستقبلية دراسة

 

 المدرس بقسم عموم اّتصال واُعْم بكمية اًداب جامعة عين شمس 

 

المدرس المساعد بقسم عموم اّتصال واُعْم بكمية اًداب جامعة عين شمس 

 إن التعليي و لالتيل ييم الر ييتره ريين  لييو  ييرنم ت ا ييت الت ر يي  الر ييت ار   يي 
شييت  الراليينوما لسنل  ييس  إليي  الراليينم الميي إ  لاتدرريي   ييان التيي ه   لييل   يين  
الره  ييي  لاو تها  ييي   ضيييه ا لايييهلهس إرييي ا  الرل  ييينم اتدرر ييي  ال يييلا ه الر هسييي   ام 
التيل ييم اا يين  ر  الره يي   ا ال إيين س ل لإيي  سرتالسيينم  ييلت العرييما لتعيي  رل  يينم 

   اتديي ا  لالتيل ييم اتدرريي ا   ييل  سيي   التيل ييم التعليي و العيينل   لم ريين   رييم ر يي لل
اا ن  ر  ر    خلم الانل  ل ل نم  ل  ق نو اتدرو رن خرم د   رن الرلا  ال ضه ي  
لالتاس ا يي  لالتيي   اليي   ن ت ييلن رييلا  ا ت ييند   يي  تشيي  م ميي إ  ره يي   رليي  الايي هس 

 يي و ر ييتلا التعليي و لال إيين س للعرييم سنل ييلت الميي إ  الت ن  يي ا ليي ا ريين الاييهلها تا
 اتدرر  لالتيل م اا ن  ر  لار  الم ن  . 
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 رش ل  ال ها  : 

يعد التأهيل العممى واٍكااديمى لطاْب ساساام وكمياات اُعاْم سماد المو اوعات 
ت واُشااكاليات  اصااة  ااى ظاال تزايااد سعااداد كميااات  التااى يمكاان سن تعياار عاادًدا ماان التساااّا

تزايد سعداد الطْب الممتمقين بهاا  نن آلًّ  الطاْب الدارساين  وساسام اُعْم، وبالتالى
لِعااْم بت صصااااتح الصاااما ة واُعاعاااة واُعاااْن  ااى ارترااااع مساااتمر مماااا يطااارح  قطاااة 
مموريااة لم ااااش مااول ماادى الت اسااب بااين سعااداد ال اارجين عوى التأهياال اُعْمااى وسااو  

 العمل اُعْمى  ى مصر  
سااة  ااى رصااد وتقياايم ماادى القاادرة التااى تمتمكهااا كميااات وماان عاام تتماادد مشااكمة الدرا

وساسااام اُعااْم بااالتركيز عمااى ساسااام الصااما ة والتأهياال اٍكاااديمى لطااْب الصااما ة  ااى 
الكمياااات واٍاساااام المكومياااة وال اصاااة، وتمدياااد مااادى مْ ماااة التأهيااال اُعْماااى لطاااْب 

م عادد مان الساي اريوهات الصما ة وسو  العمل بالماسسات الصمرية، باُ ا ة نلاى تقادي
المتواعاااة ماااول مساااتقبل التأهيااال اُعْماااى اٍكااااديمى  اااى مصااار، وتقاااديم  ماااوعج ًلياااات 

 تطوير التأهيل الصمرى بالجامعات 

  لر   ال ها  : 

تاااأتى اٍهمياااة العممياااة لمدراساااة كو هاااا مااان الدراساااات المع ياااة بدراساااة المعطياااات 
هيااال اٍكااااديمى لطاااْب ساساااام الصاااما ة دا ااال ال ظرياااة والوااعياااة لمتعمااايم اُعْماااى والتأ

 الجامعات المصرية 

سماااا اٍهمياااة العممياااة تتمعااال  اااى التركياااز عماااى اُعاااداد المه اااى والتأهيااال لطاااْب 
 ساسام الصما ة لتواكب متطمبات السو  الصمرى 
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  ل اف ال ها  : 

وبمْمظاااة الباااامعين باعتبارهماااا مااان سع ااااو هي اااة التااادريس ومعااااو يهم، يمكااان 
  ياغة سهدا  الدراسة كاًتى:

رصااد وتممياال وتقااويم التأهياال اٍكاااديمى لطااْب ساسااام الصااما ة بالجامعااات  -
 المصرية 

رصااااد وتممياااال اتجاهااااات سع اااااو هي ااااة التاااادريس  مااااو التأهياااال اٍكاااااديمى  -
 عات المصرية لطْب ساسام الصما ة بالجام

رصد وتمميل اتجاهاات اع ااو هي اة التادريس  ماو مساتقبل ساساام الصاما ة  -
 بالجامعات المصرية 

رصد وتمميل اتجاهات الصمريين  ماو التأهيال اٍكااديمى لطاْب الصاما ة  -
 وعْاتح بسو  العمل الصمرى 

تقااااديم  مااااوعج ًليااااات تطااااوير التأهياااال اُعْمااااى لطااااْب ساسااااام الصااااما ة  -
 عمى آلراو واتجاهات سع او هي ة التدريس والقيادات الصمرية    است اًدا

 ت نلوم ال ها  :
 مامستوى التأهيل اٍكاديمى لطْب ساسام الصما ة بالجامعات المصرية؟ -
مااا اتجاهااات سع اااو هي ااة التاادريس  مااو التأهياال اٍكاااديمى لطااْب ساسااام  -

 الصما ة بالجامعات المصرية؟
التدريس  ماو مساتقبل ساساام الصاما ة بالجامعاات ما اتجاهات سع او هي ة  -

 المصرية؟
مااا اتجاهااات الصاامريين  مااو التأهياال اٍكاااديمى لطااْب الصااما ة وعْاتااح  -

 بسو  العمل الصمرى؟
ماا مقترماات سع ااو هي ااة التادريس والقياادات الصاامرية  ماو  ماوعج ًليااات  -

 تطوير التأهيل اُعْمى لطْب ساسام الصما ة؟
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   ل نسا :ال ها نم ا

الساااابقة التاااى ُع يااات  دراسااااتمااان  اااْل مساااا التاااراث العمماااى واُطاااْع عماااى ال
بالتأهيااال اٍكااااديمى  اااى الصاااما ة يمكااان م ااشاااة تمااال الدراساااات وال تاااا   التاااى 

 توصمت نليها وعر ها كاًتى: 

عماااى سهمياااة التعمااايم الصااامرى  Ylva Rodny-Gumede (6102)1سكااادت دراساااة 
العممياااات الديمقراطياااة، ومااادى امتيااااج الصاااما ة نلاااى بماااوث ودراساااات وصااارية  ودوره  اااى

مقار ااة مااول الم اااه  الصاامرية،  الصااما ة كممارسااة وكمه ااة تتطمااب الدراسااة، سمااا دراسااة 
Jean Folkerts (6102)6  قد سشاارت نلاى اهتماام صا اع الصاما ة اٍمريكياة وكاعلل 

ل الااارسى العاااام، وتمااال ال شاااأة سعااارت عماااى المركااارين  اااى العاااالم بقااادرة الصاااما ة عماااى تشاااكي
التمدى ال اص باالتعميم الصامرى وس اح نعا ماا كاان الصامرى يمتااج نلاى تعمايم امترا اى سم 
الماازج مااا باااين التاادريب العمماااى والدرجااة الجامعياااة،  الم اااه  التعميمياااة الصاامرية ّباااد سن 

 ااامين التك ولوجياااا تتكامااال وتكاااون م هًجاااا ر يًساااا  اااى مقاااررات الجامعاااة، وس اااح ّباااد مااان ت
 واّ تر ت 

لرصااد وتقااويم مسااتوى اُعااداد   3(6102مييإ   خل إيي  سيين ر ييعل  ) يمااا سااعت دراسااة  
اٍكاااديمى والمه ااى لطمبااة اُعااْم (الصااما ةت بالجامعااات الميبيااة ماان  ااْل دراسااة واااا  
ومسااتوى اُعااداد اٍكاااديميى دا اال اٍاسااام والكميااات المت صصااة بتاادريس الصااما ة  ااى 

يا ودورها  ى اُعداد اٍكاديميى لمصمريين  يها وتقويم الدور العى اام بح كل م هاا  اى ليب
هعا اُعداد، ومدى ادرة البرام  التعميمية والتأهيمية عمى نمداد الماسسات الصامرية بجيال 
ًْ يتْ م م  ما تشهده الصما ة، وسو مت ال تاا   سن عادًدا كبياًرا مان الطاْب  ماهل تأهي

%  قاااط مااان 16وجاااود صاااعوبات  اااى دراساااتهم بأاساااام وشاااعب الصاااما ة، وسن  يعاااا ى مااان
الطاااْب رسوا سن الدراساااة  اااى اسااام الصاااما ة تجمااا  ماااا باااين الجاااا بين ال ظااارى والتطبيااا  
العممااى، كمااا سكااد معظاام سع اااو هي ااة التاادريس سن المقااررات ترتقاار نلااى جوا ااب تك ولوجيااا 

ه ااال اصااوًرا  يمااا يتعماا  بتجهياازات الصااما ة وسن معظمهااا يصاادر صااميرة تدريبيااة، وسن 
 المعامل 
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الو اا  اٍكاااديمى الصاامرى  ااى  Yvonne T. Chua(6103)2  رصاادت دراسااة 
مي ماااار و ااااى نطااااار تطبياااا  س ظمااااة نصااااْح ديمقراطاااى،  جااااد درجااااة جامعيااااة واماااادة  ااااى 

م ااااع عااااام  yangonت صااااص الصااااما ة  ااااى كميااااة اُدارة الوط يااااة وهااااى تابعااااة لجامعااااة 
مااادة  48، ميااث سو اامت ال تااا   سن الم اااه  التعميميااة  ااى مي مااار تمتااوى عمااى 2007

ساا وات، وسن اٍكاااديميين والممارسااين لمصااما ة اترقااوا عمااى سهميااة  4دراسااية مقساامة عمااى 
ما يدرس من م اه  دراسية  ى اسم الصما ة ميث ت صصات ومجاّت متعاددة يدرساها 

باُ اااااا ة نلااااى المقاااااررات ال اصااااة بالصاااااما ة والتااااادريب  الطالااااب لتكاااااوين  مريااااة عاماااااة
 والتأهيل 

سن ه ااال عاادد ماان التمااديات التااى  Folker Hanusch(6103 )5  وسكاادت دراسااة 
تواجاااح التعمااايم الجاااامعى باااالمقررات الدراساااية ماااول الصاااما ة مياااث ا تمااا  الااابعض ماااول 

سو دور الصاما ة  اى  جدوى التعميم الصمرى، وسن التعميم الصمرى وراية الطْب لوظيرة
المراابااة سو الراابااة تتوياار و ًقااأ لممقاارر الدراسااى، وااماات الدراسااة عمااى اسااتطْع رسى  مااو 

 جامعات م تمرة لمتعر  عمى راية صمريو المستقبل  6صمرى استرالى من  320
مهمااة الصااما ة والتعماايم  سن Lynn Schofield Clark (6103)6سو اامت دراسااة 

اااة مااا بااين كاال ماان اّمتياجااات اّمترا يااة لصاا اعة الصااما ة الصاامرى يعباار ع هااا العْ
والماجااة نلااى تعماايم اٍ ااراد وجعمهاام مواط ااون ماادركون لمااا مااولهم، وكااعلل تعماايم الطااْب 
مع اااى ال دماااة العاماااة وسهمياااة تعزياااز الصاااما ة  اااى  دماااة ا اااايا المجتمااا ، مياااث اامااات 

التعميميااااة التمهيديااااة لطااااْب الدراسااااة عمااااى دراسااااة مالااااة لمشااااروع يت اااااول ا تقاااااد الم اااااه  
الصاااما ة وااااد سكااادت الدراساااة س اااح ّباااد سن تت ااامن التعمااايم  اااى الصاااما ة العاماااة، وال قاااد 

 كقررات ر يسة  ى العممية التعميمية 
مااادى جااادوى لمتعماااايم الصااامرى لتطبياااا   Tim P Vos (6106)7ا تبااارت دراساااة 

الصاام  وتااأعير الدراسااة ال اصااة بااالمقررات  المو ااوعية  ااى كتابااة اٍ بااار الم شااورة  ااى
الصمرية عماى مادى مو اوعية ماا ي شار، وعلال مان  اْل تمميال المو اوعات الصامرية 
ال اصااة بالم اااه  الدراسااية وتتباا  ال قااد الموجااح لمم اااه  الدراسااية وم هجيتهااا، واااد سكاادت 
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ل عماااى  تاااا   الدراساااة سن المعم اااين والجمهاااور ّ يااااعرون عماااى مو اااوعية الصااام  وعلااا
 عكس اّ تقادات 

 240من  ْل استقصاو طبقتح عماى عي اة مان  Kim Smith (6106) 8سعت دراسة 
سكاااديميى ماان جامعااات م تمرااة لمتعاار  عمااى كيريااة تعاااطى الصاامريين ماا   51صاامرى و

% 97الم اه  الدراسية الصمرية و اصة م  تزايد شاعبية صاما ة الممتاى مياديا، وااد سكاد 
  الطاااْب  اااى بااارام  الصاااما ة ّباااد سن يمصاااموا عماااى كورساااات مااان المبماااوعين سن جميااا

ت ااص الممتااى ميااديا ولكاان ا تمرااوا مااول ماان ي بوااى لااح سن يقااوم بتاادريس الم اااه ، هاال هاام 
الصامريين سم اٍكاااديميين؟، وسن العقبااات التاى تواجااح التاادريب والتأهيال  ااى الكميااات تتمعاال 

 ط المتعاااددة، واماااة الماااوارد الماليااااة  اااى اماااة التااادريب  اااى الكمياااات عمااااى تك ولوجياااا الوساااا
والماديااة التااى بموجبهااا ياااتم تاادريس الوسااا ط المتعااددة، كماااا سكااد ال بااراو  اارورة ت ااامين 

 الم اه  الصمرية والوسا ط المتعددة بالمقررات الدراسية 
س ااح ع ااد التركياار  ااى مسااتقبل التعماايم الصاامرى  Howard Finberg (6106)9 سكاادت

بل الصما ة  ى مد عاتها ومستقبل التدريب الصامرى سيً اا، مياث ي بوى التركير  ى مستق
سن الو اااا  المااااالى لمصااااما ة يتمعاااال  ااااى سن الصااااما ة ّ تمصاااال عمااااى تقاااادير بااااالمجم 
ًْ، وتطااارح  الكاااا ى، وسن الصااامريين لاااديهم مهاااارات  اط اااة ّ تمكااا هم مااان ال جااااح مساااتقب

المجتما ، وتوصامت ال تاا   نلاى الدراسة تسااًّ مول ماهية القيم الصمرية التى تااعر عماى 
سن تعاا ى الصاما ة مان: امااة اّبتكاار التاى ت ادم الجمهااور وتعاا ى صا اعة الصاما ة ماان 
امة الررص التاى تااهمهم  لتكيا  ما  العاالم المتويار، كماا ان صا اعة اُعاْم ّ يساتجيب 

مرى جيااادا لمتك ولوجياااات، وسشاااارت ال تاااا   نلاااى س اااح ّ باااديل عااان التأهيااال والتااادريب الصااا
و يمااا يتعماا  بباارام  الصااما ة  ه ااال تماادى يتعماا  بالعْاااة مااا بااين ال ظريااة  اُلكترو ااى،

والتطبياااا  وماااان ي بوااااى سن يقااااوم بتاااادريس المقااااررات الصاااامرية وماااااهى مكو ااااات الباااارام  
التعميمية  ى مرامال البكاالوريوس والت ارج،  المادارس الصامرية عماى مساتوى العاالم تواجاح 

ى التك ولوجياااة واّاتصاااادية والتويااارات العقا ياااة  ظاااًرا لتأعيرهاااا عماااى تماااديات تتعمااا  باااال وام
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مه ااة الصااما ة واُ تاااج اُعْمااى، وس ااح ّبااديل لمتاادا ل بااين التاادريب والتعماايم اّعْمااى 
 وكعلل الجم  بين الوسا ل المطبوعة واّلكترو ية 

 ماا باين Ryan Thornburg (6100)10 ل Ying Rosely Du يماا اار ات دراساة 
المهارات والمبادئ والمهاام التاى ّباد سن يادركها القاا مون عماى مه اة الصاما ة والراار  ماا 
بااين الدراسااة والممارسااة والرجااوة بي همااا بال ساابة نلااى الصااما ة اّلكترو يااة، وااماات الدراسااة 
يااات المتماادة، واااد سظهاارت  عمااى سساااس اسااتطْع العاااممين  ااى الصااما ة اُلكترو يااة بالّو

اسة سن تعميم الصما ة اُلكترو ية يتم بشاكل  ظارى وتقميادي لمواياة وسن ال بارات  تا   الدر 
المقيقيااااة يكتساااابها الطااااْب ماااان  ااااْل العماااال  ااااى الصاااام  اُلكترو يااااة، وسن صاااامريو 
 ًّ المستقبل ّبد من تدريبهم عمى مجاّت عمال م تمراة تت امن الصاما ة والتك ولوجياا باد

 من الت صص  ى نمداهما 
 Turo Uskali  (6100)00 ل  Maria Lassila-Merisalaoة  سو امت دراسا

سن  ي م اااادا ماااان سوا اااال الاااادول التااااى ااماااات بتطبياااا  سولااااى  ظريااااات اّبتكااااار  ااااى المجااااال 
تت اااول المسااتمدعات  الصاامرى، وبالتمديااد الصااما ة التااى تع ااى بتوطيااة المو ااوعات التااى

الصمرية، واعتمدت الدراساة عماى مقاابْت متعمقاة ما  جميا  الصامريين ال بارا  اى   م ادا 
وكعلل تطبي  استبيا ين  عمى طْب الصاما ة الاعين مصاموا عماى دورات تدريبياة ت اولات 
الصااما ة التااى توطااى المو ااوعات المسااتمدعة، وتشااير الدراسااة نلااى سن الصااما ة ظمااات 

ن التعمااايم الصااامرى ظااال تقميااادًيا عماااى مااادار عقاااود عاااد،ة نّ سن اتجااااه الصاااما ة تقميدياااة وس
صاااامرى عمااااى زمالااااة بر ااااام   12ميااااث مصاااال  مااااو  2006المسااااتمدعة باااادس م ااااع عااااام 

ياات المتمادة،  الصما ة "صما ة التجديد واُبداع" وس ح تم  قل عقا ة التجديد من  ْل الّو
دة وجهاات  ظار ماول المو اوعات باُ اا ة ويقوم هعا ال وع مان الصاما ة عماى تقاديم عا

 نلى تقديم  قد ب او مولها وب او القصة وا تيار مصادر بعي ها 
نلاى سن التادريب الصامرى ي بواى آلّ يكاون 12 ت Mick Temple)2009 سشاارت دراساة 

اٍداة الومياادة لمطااْب نلااى جا ااب المقااررات الدراسااية ّكتساااب المهااارات العمميااة الْزمااة 
كيا  سن الصاما ة تشاارل  اى  -سى التدريبات العممياة لمطاْب  -ّبد سن تو المه تح، و 
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صااا   الم ااات  واا اااراو المعاااا ى،  الصااامرى بااادون دراساااة الم ااااه  الدراساااية لااايس صااامرى 
مقيقااااى،  ْبااااد لمصاااامرى سن ياااادرس التاااااريي والقاااايم الصاااامرية واٍيااااديولوجى وسّ سصاااابا 

ًْ، وتاكاااد الدراساااة عماااى سهمياااة ت ااام ين التك ولوجياااا  اااى الم ااااه  الدراساااية صااامرًيا جااااه
الصاامرية واّ تر اات ل ماا  جياال واعااى بأ ْايااات العماال الصاامرى يواجااح تمااديات البي ااة 
التك ولوجيااة، وسن التاادريب ّ يقاا  عمااى عااات  الجامعااات سو الماسسااات التعميميااة ن مااا ّبااد 

 لمماسسات اُعْمية سن تتعاون م  الماسسات اٍكاديمية الم تمرة 
التسااال ماول جادوى  13ت Peter Meech  )2007 و Simon Frith مات دراساة طر 

عاماال م ااوا كااان  30وسهميااة دراسااة المقااررات الصاامربة لت ااري  الصاامريين،  عمااى ماادار 
ه اااال تماااول  ااااى طريقاااة تأهياااال الصااامريين ميااااث ظهااار عاااادد كبيااار ماااان كمياااات وساسااااام 

اسااااتطْع آلراو عاااادد ماااان الصااااما ة وتزايااااد  ااااى سعااااداد ال ااااريجين، وااماااات الدراسااااة عمااااى 
ال ريجين لبرام  الصما ة  ى سكوتم دا، وسكدت ال تا   راياة الصامريين ٍهمياة المقاررات 
الدراساااية الصااامرية وسن لهاااا تم اااير عو تاااأعير عماااى مه اااة الصاااما ة وسن الطاااْب ع ااادما 
يصااااابمون صااااامريون  اااااه هم ّ يجااااادون سياااااح مشااااااكل اساااااتيعابية ع اااااد التماااااااهم باااااالور  

 اُ بارية 
تسااااًّ مااول العْاااة مااا بااين 14ت Amanda Williams )2007يمااا طرماات الدراسااة  

ًْ ماااان الصاااامريين  طبيعااااة المه يااااة ومااااا يسااااعى اٍكاااااديميين لتمقيقااااح ماااان سجاااال  ماااا  جااااي
المتميزين، مياث ساعت الدراساة نلاى التعار  عماى التجاارب الصامرية التاى ي بواى سن تمار 

سااااة مالااااة لمطااااْب  ااااى بر ااااام  الصااااما ة بهااااا ال باااارات التعميميااااة لمطااااْب، وااماااات بدرا
طالاب، وااد سكادت ال اات   سن الطاْب الاعين  96بالجامعة الك دية من  ْل مقاابْت ما  

درسوا الصما ة لديهم مراهيم وممارسات سكعر نيجابية  يماا يتعما  بأ ْاياات المه اة ودور 
 مع ى  الصما ة  ى الراابة عمى الماسسات وسن التدريبات الصمرية هامة وعات

نلاااى التعااار  عماااى سعااار التطاااور  اااى تك ولوجياااا  15 (6112  ييينو إلهييينر  )ساااعت دراساااة 
الصما ة عمى م تما  جوا اب الم ااه  المطبقاة  اى ساساام وشاعب الصاما ة واُعاْم  اى 
مصر من ممتوى، وسهدا  وسساليب وطر  تدريس، وسساليب تقاويم، عماى سعار التطاور  اى 
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الماااااادى ٍاساااااام الصاااااما ة (التجهيااااازات، والمعااااادات، تك ولوجياااااا الصاااااما ة عماااااى الكياااااان 
والمعامااالت، والتعااار  عماااى سعااار التطاااور  اااى تك ولوجياااا الصاااما ة عماااى جوا اااب التااادريب 
المه ااااى لمصاااامريين  وهااااى دراسااااة تتبعيااااة، اساااات دمت الماااا ه  التاااااري ى وماااا ه  البمااااث 

ن وسداة الوعاااا قى ومااا ه  المساااا، وتمعمااات سدوات جماااا  البيا اااات  اااى سداة تمميااال الم اااامو 
اّساااتبيان وسداة المقابماااة وسداة تمميااال الوعاااا   وسساااموب القياااائ البيمياااومترى، وتمعمااات عي اااة 
الدراسااااة  ااااى الصاااامريين الممارسااااين وسع اااااو هي ااااة التاااادريس ومعاااااو يهم بأاسااااام وشااااعب 

 واُ تااج العمال اطاعاات ماجاات عماى التعار  الصما ة، واد سكدت  تاا   الدراساة سهمياة
 الماجاات بهاعه الو ااو الم تمراة التعميمياة بالماسساات الدراساية البارام  تساتطي  متى وعلل

 والتدريبية  التعميمية برامجها  من
نلاى التعار  عماى المشاكْت التعميمياة والتدريبياة  16(6116 عم  ها   شعسنن شر  )

التى تواجد اسم الصما ة واُعْم بجامعة اٍزهار مان  اْل تطبيا  اّساتبيان عماى عادد 
لطااْب وسع اااو هي ااة التاادريس ، واااد توصاامت الدراسااة نلااى عاادد ماان ال تااا   سهمهااا ماان ا

عاادم مواكبااة الدراسااة ال ظريااة بالقساام لسااو  العماال وتاادا ل المعمومااات بااين المقااررات وسن 
الكتب الدراساية تقادم معموماات تتسام بالقادم علال باُ اا ة نلاى اياام سكعار مان ع او هي اة 

 ا يادى نلى تدا ل المعمومات وتكرارها تدريس بتدريس المقرر عاتح مم
اُجاباة عماى التسااال المتعما  بماا  Stephen B. Reese (0111) 17ماولات دراساة 

سساااباب اٍزماااة التاااى سصاااابت مه اااة الصاااما ة، والتاااى سلقااات ال اااوو عماااى سهمياااة التعمااايم 
ّ يقاا  عمااى عااات  الصاام   قااط باال  اٍكاااديمى الصاامرى،  مااا آلل نليااح الو اا  الصاامرى

عماااى التعمااايم اٍكااااديمى سيً اااا، مياااث سشاااارت الدراساااة نلاااى سهمياااة اُصاااْح اٍكااااديمى 
الشامل من سجل نصْح الو ا  الصامرى والقيماى، وعلال مان  اْل التكامال المساتقل ماا 
باااين ال ظرياااة والممارساااة،  اااْ توجاااد مه اااة لهاااا عْااااة ميوياااة بازدهاااار المجتمااا  سو  جااااح 
اٍ ظماة الديمقراطياة سكعار مان الصاما ة، وسن سهام تادريب سساساى ي بواى سن يمصال عميااح 
الطالااب  ااى الجامعااة هااو التعاار  عمااى تاااريي الصااما ة ميااث تعطيااح اااوى  كريااة لمتطبياا  

 عمى الو   المالى 
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نلاى رصاد ووصا  وتمميال وااا   18(0111 ر يهس العسن ي  ل اليلا  نريم )ماولت دراساة 
لصمرى  ى الجامعات المصرية ومدى توا ر اُمكا اات البشارية والمادياة التعميم والتدريب ا

 ااى ساسااام الصااما ة بهااعه الجامعااات، وت تمااى هااعه الدراسااة نلااى الدراسااات التمميميااة لواااا  
التعميم والتدريب الصمرى  اى الجامعاات المصارية، واعتمادت الدراساة عماى ما ه  المساا، 

ماان الطااْب مااديعو  45ع اااو هي ااة التاادريس وماان س 49طالًبااا و 150واعتماادت الدراسااة 
من ال براو الصمريين، وتوصمت الدراسة نلى عادد مان ال تاا   المهماة والتاى  25الت رج و

تمعمااات  اااى  اااع  اُمكا اااات المادياااة لَاساااام وشاااعب الصاااما ة وغيااااب تصاااور وا اااا 
وسن ٍهدا  التادريب وعادم ا تظاام صادور الصام  التدريبياة  اى بعاض اٍاساام اً ارى، 

 التدريب العممى ّ يمقى اهتماًما كا ًيا 
نلاى دراساة اٍاساام العممياة والمعاهاد والكمياات  01(0111 نل   سيل الع يلن )سعت دراساة 

الجامعيااااة الم تصااااة بتاااادريس الطااااْب  تقااااوم عمااااى دراسااااة ظاااارو   شااااأة تماااال الوماااادات 
ماك ا تهااا الماديااة والبشاارية اٍكاديميااة وتطااور سهاادا ها العمميااة و ظمهااا العمميااة والدراسااية واا

ورصااد جمياا  الم اااه  الدراسااية التااى تطبيقهااا  ااى اٍاسااام، يعااد هااعا البمااث ماان الدراسااات 
الوصااارية التمميمياااة واسااات دام المااا ه  التااااري ى ومااا ه  المساااا الشاااامل واعتمااادت الدراساااة 
سيً ا عمى مسا التراث العممى وتوصمت الدراسة نلاى  قاص المقوماات البشارية مان جا اب 

او هي اااة التااادريس  اااى الت صصاااات العممياااة الم تمراااة باساااتع او كمياااة اُعاااْم وغمباااة سع ااا
 الطاب  ال ظرى عمى عي ة الدراسة ككل  

 :ال ها نم ال نسا التعل ت دل  
 السااابقة عمااى دراسااة مسااتقبل التأهياال اٍكاااديمى، وآلليااات  ركاازت معظاام الدراسااات

، بجا اب التركياز عماى التاادريب التطاوير واُصاْح لماسساات التأهيال اُعْماى
 العممى والتكامل ما بين الش  ال ظرى والش  التطبيقى 

  عمااااى م هجااااى  دراسااااات مسااااتقبل الصااااما ةااتصاااارت الم اااااه  المساااات دمة  ااااى و
   م ه  المقارن، والم ه  التاري ىوالاُعْمى المسا 
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  وسساسااية سمااا عاان سدوات الدراسااة  قااد اسااتعا ت الدراسااات المسااتقبمية بااأداة ر يسااة
 اااى هاااعا ال اااوع مااان الدراساااات وهاااى اساااتمارة اّساااتبيان لم باااراو مااان الصااامريين 
واٍكاااااديميين ومتااااى لمطااااْب، بجا ااااب سداة المقابمااااة المتعمقااااة التااااى تساااااعد  ااااى 
ترسير وشرح ال تا  ، من سجل تقديم صورة كاممة لمواا  الرعمى وسسااليب التطاوير 

  ى ماسسات التعميم اُعْمى 
 دراساااة باااأداة تمميااال الم ااامون لمم ااااه  والمقاااررات الدراساااية، لتمدياااد اساااتعا ت ال

مااااادى مْ متهاااااا لموااااااا  العمماااااى  اااااى ساااااو  العمااااال ومااااادى مواكبتهاااااا لمتطاااااورات 
التك ولوجياااة  اااى الصاااما ة مااان سجااال رصااادت الو ااا  الاااراهن وتقييماااح، ومااان عااام 

 ااتراح آلليات التطوير لتمسين كراوة الصمريين المستقبميين 
  اسااات السااابقة ال تااا   بأسااموب السااي اريوهات ماان سجاال رساام مسااارات لاام تقاادم الدر

ت والتطااورات المتواعااة لمسااتقبل  مسااتقبمية،  ماام ت اا  صااياغة لَمااداث والتمااّو
سااااي اريو العباااات "المرجعاااى"، ساااي اريو اُبااااداع" التأهيااال اٍكااااديمى مااان  اااْل: 

ت التراااااالى"، سااااي اريو التراجاااا  "اّ هيااااار" لِجابااااة عمااااى ، واا مااااا كا اااات مماااااّو
ت تماادد العْاااة مااا بااين التأهياال اٍكاااديمى والتاادريبى الصاامرى المه ااى،  تساااّا

 ومدى الجدوة من المقررات الدراسية لمصما ة 
 اتانه ال ضها:

 تعتمد الدراسة عمى عْث مدا ل  ظرية ر يسة تمعل  ى:
 .System Analysis Approach ر خم ت ل م ال ضو -

عمااى  كاارة عاازل الع اصاار والمكو ااات عاان بع ااها ومماولااة هااو ماا ه  اسااتدّلى يقااوم 
ا لتمديد معالم الترااعْت والعْااات باين هاعه الع اصار عام ااتاراح ا دايقً وصرها وصرا جز يً 

 الممول والبدا ل التى تتر  و صا ص هعه التراعْت والعْاات 
ومد ل تمميل ال ظم يري سن سي  ظام  ى المجتم  هاو  ظاام مرتاوح يساتجيب لمعوامال 
والظرو  المميطة بح وياعر  يها ويتأعر بها وو قا لهعا المد ل  ا ح ّ يمكان  هام اٍجازاو 
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المكو ااة ل ظااام بمعاازل عاان ال ظااام الكمااى ميااث تاارتبط هااعه اٍجاازاو وتتراعاال وتعتمااد عمااى 
   بع ها بطريقة دي اميكية

 ويشمل تمميل ال ظم عْث عمميات ر يسية هى كما يمى: -
وتشاامل البي ااة ال ارجيااة سو الظاارو  الماااعرة عمااى   inputs دراسااة المااد ْت -0

صاما ة البيا اات عماى ال ات  ال ها ى سو ال ظام سو الو ا  الماراد دراساتح(تأعير 
 ت 2037-2017مستقبل الصما ة  ى مصر 

ال اااااات  ال هاااااا ى سو ال ظاااااام الاااااعي تاااااأعر وهاااااى   outputs دراساااااة الم رجاااااات -6
  بالظرو  المميطة بها

دراساااااة عممياااااات التراعااااال باااااين المااااااعرات ال ارجياااااة وال ظاااااام الماااااراد دراساااااتح  -3
  اوالعْاات التى تربطهم معً 

   Foresight approach :ا تشهاف الر تاسم ر خم  -
اٍبمااااااث  يعاااااد ماااااد ل استشااااارا  المساااااتقبل سماااااد اّساااااتراتيجيات الر يساااااة  اااااى

والدراساات المسااتقبمية، وتقاوم عمااى رصااد التويارات الطار ااة عماى السااي اريوهات المطرومااة، 
 :20وهعا المد ل تمديًدا يتم تطبيقح  ى دراسة اُعْم عمى مستويين

اٍول: يتعمااااا  بو ااااا  الساااااي اريوهات مياااااث تعتبااااار وساااااا ل اُعاااااْم  ظًماااااا  -
 مترابطة اا مة  ى المجتم  

ل اتجاااه وسااا ل اُعااْم وتمديااد العواماال الماااعرة عمااى العااا ى: يرتاارض تممياا -
 ع اصر ال ظام 

 اتانه الر هال  لاتالها   لل ها  
دراسة وصرية تمميمية تقوم عماى سسااس التمميال والرصاد والتوصاي  لمظااهرة   لع ال ها  :

نلااى  مماال الدراسااة، ميااث تسااعى الدراسااة الماليااة ماان  ااْل المسااا الوصاارى واّسااتدّلى
تقياايم مسااتوى التأهياال اٍكاااديمى لطااْب ساسااام الصااما ة بالجامعااات المصاارية، باُ ااا ة 

 نلى التعر  عمى آلليات تطوير التعميم اُعْمى 
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مااا ه  المساااا اُعْماااى مااان  اااْل مساااا سسااااليب الممارساااة، ومساااا : ا ييي ه ر ييينلل ال 
امعاااات المصااارية الجمهاااور المتمعااال  اااى سع ااااو هي اااة التااادريس بأاساااام الصاااما ة  اااى الج

 المكومية وال اصة، ومسا القا م باّتصال  ى الماسسات الصمرية 
يتمعال مجتماا  الدراسااة  اى سع اااو هي ااة التادريس بأاسااام الصااما ة  ااى   رالترييا ال ها يي :

الجامعاااااات المصااااارية المكومياااااة وال اصاااااة وعااااادد مااااان القياااااادات بالماسساااااات الصااااامرية 
 عمى مجموعتين سساسيتين:ن مجتم  البمث يشتمل هوبعلل  المصرية، 

وااااااد روعاااااى  اااااى ، 21مجموعاااااة ال باااااراو واٍكااااااديميين المت صصاااااين  اااااى الصاااااما ة :سوًّ 
 ا تيارهم ما يمى:

  تقل الدرجة العممية عن مدرس آل ّ 
   التوزع عمى عدد من كميات ومعاهد وساسام اُعْم بالجامعات المصرية 

واد روعى  اى ا تياار ، 22الصمرية  ى مصرمجموعة ال براو العاممين بالماسسات  :عا ًيا
 مرردات هعه المجموعة ما يمى:

   س وات ال برة  ى مجال الممارسة الصمرية 
   الموا  الوظيرى المالى لكل مرردة من مرردات البمث 
 تقل الدرجة الوظيرية لممبموث عن ر يس اسم آل ّ 
  واتجاهاتها  ا ى س ماط ممكيتها تْ   المصريةالماسسات الصمرية الت وع  ى 

تمعمات عي اة الدراساة  اى العي اة المتاماة مان سع ااو هي اة التادريس بأاساام  د    ال ها  :
وكميااااات اُعااااْم بالجامعااااات المكوميااااة وال اصااااة باُ ااااا ة نلااااى القيااااادات بالماسسااااات 

مااان سع ااااو هي اااة التااادريس بالجامعاااات  47مراااردة، مقسااامة نلاااى  72الصااامرية بهجماااالى 
 من القيادات الصمرية  25و المكومية وال اصة،

مباااررات ا تياااار العي اااة: تااام ا تياااار العي اااة المتاماااة مااان سع ااااو التااادريس بأاساااام وكمياااات 
اُعاْم بالجامعاات المكومياة وال اصااة وااد روعاى  اى ا تيااار عي اة الجامعاات المكوميااة 

القااااهرة وال اصااة سن  ُتمعاال اٍااااليم والمما ظااات الم تمرااة الوجااة القبمااى والوجااح البماارى و 
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الكباارى، سمااا بال ساابة لمقيااادات الصاامرية  قااد معماات القيااادات الصاامرية العاممااة بالماسسااات 
 الصمرية عات س ماط الممكية الم تمرة 

تتمعااال سداة الدراساااة  اااى صاااميرة اّساااتبيان لمجمهاااور مااان سع ااااو هي اااة   لام ال ها ييي : 
 التدريس بأاسام الصما ة والقيادات الصمرية 

 المعلسنم:
 واجهت البامعتان عدد من الصعوبات  ى سع او التطبي  الميدا ى كاًتى:

عدم تجاوب بعض ندارات ساسام وكميات اُعاْم بالجامعاات المكومياة وال اصاة  -
 بشأن اُمداد بعدد ال ري ين س وًيا ومدى استيعاب اٍاسام والكميات لمممتمقين 

صعوبة تمديد عدد سع او هي ة التدريس وسع او الهي ة المعاو اة وعادم تماديث  -
صاااارمات المواااااا  اّلكترو ياااااة لبيا ااااات سعااااااو هي ااااة التااااادريس والهي ااااة المعاو اااااة 
 تيجةعاااادم وجااااود بيااااان ترصاااايمى لتماااال اٍعااااداد  ااااى اُدارات ال اصااااة باٍاسااااام 

لتواصال معهام سواساتمالة والكميات باُ ا ة نلى توير مالتهم الوظيرية وصاعوبة ا
علل  اصة ما  هاعا الكام الكبيار مان اٍاساام والكمياات التاى ااام البماث بتوطيتهاا 
والسااارر نليهااااا  ااااى المما ظااااات الم تمرااااة وصاااعوبة الرجااااوع سكعاااار ماااان ماااارة لتماااال 
اٍاساااااام والكمياااااات  اااااى ظااااال عوامااااال تعمااااا  ب اااااي  الواااااات الم صاااااص لمسااااارر 

 وصعوبتح 
تعتمااد الدراسااة عمااى ماا ه  المسااا اُعْمااى  الر يينلل الر ييتخ ر   يي  ال ها يي :

رصااد وتممياال و لمظاااهرة مماال الدراسااة بمااا يساااعد عمااى  هاام وتمديااد المشااكمة البمعيااة بداااة 
التأهيااال اُعْماااى  اااى تصاااورات ال  اااب الصااامرية والمت صصاااين واٍكااااديميين لمساااتقبل 

مطروماة والمكام تقيايمهم لمساي اريوهات الو  ساسام الصما ة بالجامعات المكومية وال اصاة،
باُ اااا ة نلاااى المقار اااة الم هجياااة لمتعااار  عماااى سوجاااح  ،عماااى مااادي صاااْميتها لمتطبيااا 

مو ااوع لممسااارات المسااتقبمية لالصاامرية اٍكاديميااة و التشااابح واّ ااتْ  بااين راى ال  ااب 
 البمث وتوظي  اّ تْ ات  ى ب او وتعديل السي اريوهات 
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وعلاال ماان  ااْل الاا مط المعياااري عمااى الدراسااة تعتمااد   رييا ال ها يي  الر ييتاسل  :
بمساااتقبل التأهيااال اٍكااااديمى بأاساااام مجموعاااة مااان الساااي اريوهات البديماااة المتعمقاااة و ااا  

 لم اروج بماشار ماولتوير اٍو اع الراه ة يريد  ى تمديد مدى نماك ية  العيالصما ة، و 
 المتباي ة  نمكا ية تمقي  السي اريوهاتمدى 

 : تترثم    خ ر     ال ها   ل  لاتهناا نل   الر ت رن 
 سسموب دلرى:  -1

ميث يعتبر سسموب دلرى  ى اٍساس  س ة معدلة من بموث المسا  اصاة تمال الصايوة 
التااى تشااتمل عمااى تكاارار ساااال المبمااوعين والتااى يشااار نليهااا بماا ه  الم ااشااة وهااو سسااموب 

ابمياااة وبعدياااة لااا رس  شااابيح بالتصاااميمات الم هجياااة التاااى تقاااوم عماااى  مسااارة نجاااراو اياساااات
  المجموعة مول  رس المو وع

 يشتمل سسموب دلرى عمى عممية بمث واتصال تمر بال طوات التالية:
 تمديد المو وع المراد بمعح  ى المستقبل الممكن والمستهد   -س 
 ا تيار بعض المبموعين من بين ال براو  ى مو وع الدراسة  -ب 
 تصميم صميرة استبيان كأداة جم  البيا ات  -ج 
 نجراو اياس ابتدا ى لٌراو ال اصة بالمبموعين بواسطة اّستبيان  -د 
عماااااال تم اااااايص تمهياااااادي لمبيا ااااااات ال اتجااااااة عاااااان القياااااااس اّبتاااااادا ى ٍراو  -ه 

 المبموعين من  ْل التوعية العكسية 
نعااااادة اياااااس سراو المبمااااوعين ماااارة س ااااري لمعر ااااة ماااادي ماااادوث تويياااار  ااااى  -و 

  معر تهم  مو المو وع المطروح
 ير وعرض البيا ات وكتابة التقرير ال ها ى تمميل وترس -ز 

 سسموب كتابة السي اريوهات: -2
السااي اريو هااو وصاا  مسااتقبمى ممكاان سو ممتماال سو مرغااوب  يااح ماا  تو اايا المسااارات 
المساااتقبمية التاااى يمكااان سن تاااادي نلاااى هاااعا الو ااا  المساااتقبمى وعلااال ا طْااااا مااان الو ااا  

 الراهن سو و   ابتدا ى مرترض 
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ب كتابة الساي اريوهات اّساتهدا ية  اى هاعه الدراساة ع اد نجاراو ال طاوات ويتم تطبي  سسمو 
 التالية:

تمديااد اٍهاادا  المطمااوب تمقيقهااا  ااى الجوا ااب الم تمرااة لظاااهرة الصااما ة  -س 
 المطبوعة وا  راض ا قر ا تها وتأعير الصما ة اّلكترو ية عميها

مهاااا عااارض الساااي اريوهات عماااى مجموعاااة مااان المت صصاااين وال باااراو لتقيي -ب 
 وتعديل ممتواها  

 تمميل و تقييم جمي  السي اريوهات لتمديد اٍبعاد لمظاهرة المدروسة -ج 
اّساااتقرار عماااى عااادد مااان الساااي اريوهات البديماااة المماااددة التاااى تقااادم صاااورة  -د 

 مستقبمية يمكن من  ْلها تمديد اٍهدا  المرجوة 
   لام ال ها  : 

تساات دم الدراسااة سداة اّسااتبيان لم بااراو ماان اٍكاااديميين والصاامريين بجا ااب سداة 
المقابمة، واد تم نعداد اّستمارة بما يتر  م  سهدا  الدراساة، وااد تام نعاداد اّساتمارة مان 
 ْل صياغة عدد من العبارات التى تعبر عن سي اريوهات م تمراة ليمادد ال باراو راياتهم 

المتواعااة لمسااتقبل التأهياال اُعْمااى بأاسااام الصااما ة ماان ميااث كااون  مااو السااي اريوهات 
تمااال الساااي اريوهات اابماااة لمت رياااع سم ممتمماااة سم مساااتبعدة، وااااد تمققااات كاااْ الباااامعتين مااان 

 23صد  سداة البمث (استمارة اّستبيانت من  اْل عر اها عماى مجموعاة مان الممكماين
 يْت التزم البامعتين بها العين ساروا بصْميتها لمتطبي  بعد نجراو تعد

 اتانه الزر   لل ها  :
ي ، س2038  -2018الزم ااااى لمدراسااااة  ااااى الرتاااارة مااااا بااااين  تاااام تمديااااد اُطااااار

، مياث سن المستقبل المتوسط لمظاهرة بماا يتايا نمكا ياة تطبيا  الساي اريوهات بشاكل متادرج
اتارة زم ياة طويماة  تطوير ماسسات التعميم العالى ممعمة  ى كمياات وساساام اُعاْم يتطماب

 تتيا نمكا ية تمق  السي اريو المتوا  
   نل   الت ل م
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يقصد بهعا اٍسموب دراساة اٍشاكال والتراكياب لاعا يسات دم    لل  الت ل م الرله لللال :
 ااى مالااة الظااواهر التااى يمكاان تمميمهااا نلااى سجاازاو سو مكو ااات تتساام باّسااتقْلية ال ساابية 

ة م رصاامة وبالتااالى يعتباار هااعا اٍسااموب امتاادادا ٍسااموب ميااث يمكاان التعاماال معهااا بصااور 
    تمميل ال ظم

  تن ل ال ها  :
يمكاان صااياغة  تااا   تماال الدراسااة الميدا يااة التااى طبقاات عمااى مجموعااة كبياارة ماان  

اٍكاااااديميين متمعمااااين  ااااى سع اااااو هي ااااة التاااادريس ماااان م تماااا  ساسااااام وكميااااات اُعااااْم 
 ، وعلل عمى ال مو التالى:بالجامعات المصرية المكومية وال اصة

بال ساابة لمو اا  الااراهن لمااال الماسسااات التعميميااة متمعمااة  ااى ساسااام وكميااات اُعااْم  ااى 
الجامعااات المصاارية المكوميااة وال اصااة، يمكاان صااياغة الو اا  الااراهن لمااال الماسسااات 

ماسساة تعميمياة مكومياة و اصاة ماا باين  34التعميمية  ى مصر والمتمعل  ى وجود  مو 
 واسم وكمية كاًتى: معهد

يمكاان القااول سن تاااريي  شااأة الماسسااات التعميميااة الصاامرية  ااى مصاار يرجاا  نلااى 
ميااث ن شاااو سول معهااد عربااى سكاااديمى لتاادريس المااواد تماات مساامى "التمرياار  1939عااام 

 ااى جامعااة القاااهرة بكميااة اًداب، وباادست الدراسااة بهااعا  1939والترجمااة والصااما ة" عااام 
وكان يقبل  ريجاى م تما  الكمياات بعاد ا تيااز بعاض  1940ية عام المعهد وكا ت مسا 

ت بما  عادد 1949 -1942اّ تبارات، واد ت رج من المعهاد بهاعا الشاكل عماا ى د عاات (
ٍ ااح تاام تعااديل  1950س رادهااا سااال ماان ما ااة  ااري ، كمااا لاام يت اارج سمااد ماان المعهااد عااام 

المعهاد يعاادل درجاة الماجساتير،  ظامح ليصبا عاْث سا وات وسصابا الادبموم الاعى يم ماح 
ت بماا  عاادد س رادهااا 1956-1951واااد ت اارج ماان المعهااد بهااعه الصااورة  مااو ساات د عااات (

سكعاار ماان ما ااة  ااري ، وكااان المعهااد اااد توااا  عاان ابااول د عااات جدياادة ابتااداًوا ماان عااام 
ع اادما س شااأت كميااة اًداب اسااًما ليماال مماال المعهااد وهااو اساام "التمرياار والترجمااة  1954

 صما ة" كأمد ساسام كمية اّداب، ويم ا درجة الميسا س ومدة الدراسة بح سرب  س وات وال
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عاام  1958وتعااد سولااى الااد عات التااى ت رجاات ماان اساام الصااما ة هااى د عااة عااام 
ديساامبر  19ميااث س ااح وا اا  مجمااس جامعااة القاااهرة  ااى  1970توااا  القبااول بالقساام عااام 

ًْ عن ا 1969 لكمياات ليمال ممال اسام الصاما ةو ى عاام عمى ن شاو معهد اُعْم مستق
تمااول المعهااد بكاال مقوماتااح و ظامااح وم اهجااة الدراسااية ماا  بعااض التعااديْت نلااى  1975

  24كمية اُعْم وت رجت سول د عة من طمبة مرممة البكالوريوس  ى العام  رسح
سماااا عااان الجامعاااات المصااارية ال اصاااة  تعاااد جامعاااة مصااار لمعماااوم والتك ولوجياااا 

وكمياااة اُعاااْم و  اااون  1996الصاااادر عاااام  245ت باااالقرار الجمهاااورى راااام والتاااى تأسسااا
بعاااااد صااااادور القااااارار  1996/1997سكتاااااوبر  اااااى العاااااام الجاااااامعى  6اّتصاااااال جامعاااااة 

وكمياة اُعاْم جامعاة مصار الدولياة باالقرار الجمهاورى راام  1996لسا ة  243الجمهورى 
عاااااد تمااااال الجامعاااااات ال ااااااص به شااااااو الجامعاااااات ال اصاااااة، وهكاااااعا ت 1996لسااااا ة  246

    25ال اصة من سوا ل سو باكورة الجامعات ال اصة التى س ش ت  ى مصر
سماااا عااان سول معهاااد سو سكاديماااة س باااار الياااوم وهاااى الماسساااة اٍكاديمياااة التابعاااة 
لماسساااة صااامرية وهاااى ماسساااة "س باااار الياااوم" الصااامرية و ا اااعة ُشااارا  وزارة التعمااايم 

  5/1999/ 16العالى وعلل بتاريي 
سماااا عاااا ى ماسساااة تعميمياااة تابعاااة لماسساااة صااامرية  هاااى كمياااة اُعاااْم جامعاااة 

  2005اٍهرام الك دية واد ا ش ت عام 
اللاييا الييهالن للييلا ص الخنميي  سيق يينو ل ل يينم اتدييرو سنلالنرعيينم الرمييه   ال  لر يي  

 لالخنم :
بهاا،  يت اا بال سبة لمو   الراهن ال اص بواا  الماسسات التعميمية والتأهيل اُعْماى 

مان  ااْل تممياال م اامون وااا  المااوا ا ومْمظااة اٍو اااع دا ال كميااات وساسااام اُعااْم 
 بالجامعات المصرية المكومية وال اصة والمعاهد ما يمى:

عاازو  الطااْب عاان اّلتمااا  بأاسااام الصااما ة وشااعبها عمااى الاارغم ماان تاااريي  -
مان الماسساات  تمل الماسسات التعميمية  ى مصر كما سن هاعا ي طبا  عماى كال
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المكوميااة وال اصااة و جااد سن هااعا الع صاار ّ ي تماا  سااواو كا اات كميااة لِعااْم 
 سو اسم  قط 

اساتعا ة سغماب كمياات وساسااام اُعاْم المكومياة وال اصااة ب باراو مان الصاامريين  -
سكعر من الماعيعين ومقادمو البارام  والم ارجين    نلاي، وكاعلل  اع  اّساتعا ة 

اااااات العامااااة نّ س ااااح ّ يوجااااد اساااام سو كميااااة ّ يااااتم بالعاااااممين  ااااى مجااااال العْ
اّسااتعا ة  يااح بالممارسااين سو بااال براو الصاامريين نّ  ااى ماااّت  ااادرة معاال اساام 

 اُعْم بكمية اًداب جامعة ب ها 
ّتااو ر سغمااب ساسااام وكميااات اُعااْم  ااى مصاار  اارص تاادريب عابتااة لطْبهااا  ااى  -

 الماسسات الصمرية 
ُعاْم لام تعااد تصادر مطبوعاات لتادريب طاْب الصااما ة سغماب ساساام وكمياات ا -

عمااى   ااون الكتابااة الصاامرية الم تمرااة كمااا سن ماان شاارع م هااا  ااى علاال لاام تسااتمر 
تااااح سو تقمصاااات  ااااى هي ااااة مجااااْت المااااا ط (وهااااو سماااار سشاااابح بالصااااما ة  مماّو
المدرساايةت  يماااا عااادا عاادة تجاااارب هاااى التاااى اسااتمرت  اااى اُصااادارمعل صاااميرة 

الصااااادرة عاااان كميااااة اُعااااْم جامعااااة القاااااهرة والمسااااتمرة  ااااى "صااااوت الجامعااااة" 
الصاااادور متااااى اًن كااااعلل الجامعااااة الصااااادرة عاااان كميااااة اُعااااْم جامعااااة ب ااااى 
ساااوي ، نّ س هاااا مديعاااة  سااابًيا  تيجاااة تمويااال القسااام نلاااى كمياااة ماااا ًرا وكاااعلل ماااا 

 تصدره سكاديمية الشرو  باسم " الشرو   يوز" 
عاااْم وتمديااااًدا شاااعبة الصاااما ة بهاااا ساااواو  ااااى عااادم اساااتعا ة ساساااام وكمياااات اُ -

الجامعااات المكومياااة وال اصاااة بماادربين مااااهمين  اااى مجااال تك ولوجياااا الصاااما ة 
كمااااا لاااام تااااو ر  رًصااااا تدريبيااااة ٍع اااااو هي ااااة التاااادريس الااااعين يقومااااون بتاااادريس 
ممتوياااااات مقاااااررات تتعمااااا  بتك ولوجياااااا الصاااااما ة والتصاااااوير وال شااااار الصااااامرى 

 صما ة اّلكترو ية واُ راج الصمرى سو ال
 ااع  التجهياازات والمعاماال ال اصااة بتاادريب الطااْب  ااى شااعب الصااما ة  ااى  -

الجامعااات المكوميااة وال اصااة،  ااْ يمكاان الجاازم بوجااود سكعاار ماان سربعااة معاماال 
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مالاة  عمى مستوى ساسام وكميات اُعْم بالجامعات المصرية، كما س ح متاى  اى
تااوا ر تماال المعاماال  ه ااح عمااى سااابيل المعااال  جااد سجهاازة الماسااب اًلااى معطماااة 

 وليس هعا  مسب بل ّ توجد سية صيا ة لتمل اٍجهزة سو تمديث لمبرام  
غياب سساليب المتابعة سو التقويم العممياة التعميمياة كماا س اح ّ يوجاد اساتطْعات  -

 ي ة التدريس سو نمصاوات دورية ٍعداد لطْب سو سع او ه
عدم تطوير لموا ا المقررات  ى الجامعات المكومية سو ال اصة عماى ماد ساواو،  -

كمااا سن عاادد ماان تماال الماسسااات التعميميااة تسااتعين بْ مااة كميااة اُعااْم جامعااة 
 القاهرة 

لااااومظ سيً ااااا سن المقااااررات والم اااااه  الدراسااااية عات ممتااااوى تقمياااادى مكاااارر ماااان  -
ت معيعااة سن ت اارج عاان جامعااة ٍ اارى نّ سن الجامعااات  ال اصااة تماااول مماااّو

علل ال مط التقميدى وتصا   مقاررات مديعاة معال: ت صايص مقاررات كامماة عان 
 التصوير الصمرى والتقارير اّستقصا ية وتصميم المواا  عمى اّ تر ت 

ّ يوجاااد ندرال لمااادور ال ااااص بكااال مااان اٍكااااديمين مااان سع ااااو هي اااة التااادريس  -
ْ يوجااد ندارل لممااد الراصاال  ااى المرهااوم ّو  ااى مهااام والممارسااين الصاامريين  اا

كاال م همااا، نع ياارى اٍكاااديميين س ااح ّ بااديل ّو غ ااى عاان الدراسااات اٍكاديميااة 
والمعر اااااة ال ظرياااااة، بي ماااااا يااااارى بعاااااض الممارساااااين سو الصااااامريين سن التااااادريب 
والتأهيااال هاااو اٍسااااس الاااعى ّ غ اااى ع اااح والااادليل لاااديهم عماااى علااال هاااو وجاااود 

كميات غير ساسام وكميات اُعْم تراوا  اى الوظاا   الصامرية، وتادرجوا   ريجو
  يها بل والتمقوا ب قابة الصمريين المصرية 

عاادم مواكبااة الدراسااة ال ظريااة بأاسااام وكميااات اُعااْم المكومااة وال اصااة لسااو   -
العماال، بجا ااب التكاارار وتاادا ل المعمومااات بااين المقااررات الدراسااية  ااى كاال ماان 

 المكومية وال اصة الجامعات 
عااادم وجاااود بر اااام  وا اااا وممااادد لمتااادريب  اااى اٍاساااام والكمياااات وعااادم توا ااا   -

 التدريب العممى م  الدراسة ال ظرية 
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و الماادربين و اصااة  ااى الجامعااات المكومااة نع س ااح ّ  - امااة المااوا ز الماديااة لهااّا
 يوجد معيل لتمل المشكمة  ى الجامعات ال اصة  

ات الصاامرية  ااى مجااال التاادريب بشااكل دورى بال ساابة عاادم الت سااي  ماا  الماسساا -
 لمجامعات المكومية وال اصة 

تشابة عدد السااعات التدريساية لممقاررات باين الجامعاات المكومياة وال اصاة كماا  -
تشاااابهت عااادد السااااعات ال اصاااة بالتااادريب العمماااى، وكأ هاااا مجااارد  سااا ة طبااا  

 اٍصل من بع ها البعض 
ى  ظرا هاااا  اااى ساساااام وكمياااات اُعاااْم  اااى وجاااود ت صصاااات معي اااة ّ توجاااد  ااا -

الجامعاااات المكومياااة معااال ت صاااص "اّ تر ااات وال شااار اّلكترو اااى"  اااى جامعاااة 
 ال ه ة 

اهتمااام الجامعااات المكوميااة بالموااة العربيااة (ال مااو والصاار ت و(البْغااة وال قاادت  -
 ااااى مااااين تهاااااتم الجامعااااات ال اصاااااة بااااالمقررات اُعْمياااااة بالموااااة اّ جميزياااااة، 

ر بالعكر سن كمية اُعْم جامعة القاهرة سول كمية  ى الجامعاات المكومياة والجدي
التااى  صصاات شااعبة باُ جميزيااة تْهااا م ااع عااْث ساا وات كميااة اُعااْم جامعااة 
ب ااااى سااااوي   قااااط  ااااى مااااين سن ه ااااال عاااادد كبياااار ماااان الكميااااات  ااااى الجامعااااات 

رام الك دياة، ال اصة بها شعب تدرس جمي  مقرراتها باّ جميزية معل جامعاة اٍها
والجامعة البريطا ية، والجامعة اٍمريكية، وجامعة مصر الدولية، وجامعة سكتاوبر 
لمعمااااااوم المديعااااااة واًداب، وجامعااااااة مصاااااار لمعمااااااوم والتك ولوجيااااااا   نلااااااي، وتعااااااد 
الجامعااات سااالرة الااعكر سوا اال الجامعااات ال اصااة التااى س شاا ت  ااى مصاار وبهااا 

 ت صص اُعْم 
التدريسااااية  ااااى ساسااااام وكميااااات اُعااااْم  ااااى الجامعااااات بال ساااابة نلااااى المقااااررات  -

المكومية وال اصاة  اهن بع اها يعمال ب ظاام السااعات المعتمادة والابعض اً ار 
ّ يعمل بها نع س اح عماى سابيل المعاال:  جاد مان الجامعاات المكومياة التاى تعمال 

ى ب ظااام الساااعت المعتماادة كميااة اُعااْم جامعااة القاااهرة كميااة اُعااْم جامعااة بب اا
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ساااعات معتماادة موزعااة عمااى سرباا  ساا وات جامعيااة  132سااوي  ميااث ت صااص 
ساعة معتمدة لكل عام دراسى، وس رى ّ تعمل بالسااعات المعتمادة  33بمتوسط 

معاال اساام اُعااْم بجامعااة ممااوان، واساام عمااوم اّتصااال واُعااْم بجامعااة عااين 
 شمس، واسم اُعْم بجامعة الم و ية 

ام نلااى تقااديم طمبااات نلااى المجمااس اٍعمااى لمجامعااات اتجاااه عاادد كبياار ماان اٍاساا -
بشأن تمويمها نلى كميات لِعْم، اٍمر العى ا عكس عمى زياادة سعاداد الطاْب 
المقبااولين وماان عاام سعااداد ال ااريجين  ااى ظاال عاادم مْ مااة سااو  العماال الصاامرى 
والتجهيزات ال اصة باٍاسام من معامل واستوديوهات وكاميرات وغيرها، كماا سن 
الساو  الصامرى المصارى يعااا ى مان سزماات عديادة م هااا صادور عادد كبيار جااًدا 
مااان الصااام  ال اصاااة  اااى ماااين سن تمااال الصااام  ّ تمتمااال مقوماااات ال جااااح 
واّستمرار لعدة عوامل سهمها: اّمكا اات المادياة والر ياة لتمال الصام ، كماا سن 
عاماااال الم ا سااااة بااااين الصاااام  ال اصااااة وبع ااااها الاااابعض  ااااى ظاااال ا  راااااض 

عااادّت التوزيااا  لمصااام  بشاااكل عاااام، باُ اااا ة نلاااى عااازو  القاااراو عااان تمااال م
الصم  بشكل عام ولجاهم نلى الصم  اّلكترو ياة سو صارمات تمال الصام  
عمى مواا  التواصل اّجتماعى وعوامل س ارى كعيارة ، كماا سن الصام  المزبياة 

 000 100هاااى اٍ ااارى تعاااا ى مااان سزماااات عااادة سبرزهاااا سن التمويااال المكاااومى 
ج ياااة ّ يكااااد يكراااى متطمباتهااااا، وبالتاااالى ّتقاااوم باااادورها  اااى تعياااين الصاااامريين 
بالشااااكل اٍمعااااال نع سن سغمااااب العااااااممين بهااااا يعمماااااون بعقااااود ليسااااات عابتااااة، سماااااا 
الصام  القوميااة  قااد اكتراات سغمبهاا بعاادد كبياار جااًدا مان الصاامريين المع يااين بهااا 

ًيا ساواو مان ساساام وكمياات ولام تعاد تساتوعب تمال اٍعاداد التاى ياتم ت ريجهاا سا و 
 اُعْم  ى الجامعات المكومية وال اصة 

مالت معظم الجامعات المكومية وال اصة ساواو سكا ات ساساام سو كمياات لِعاْم  -
نلاى اّهتماام بتادريس مقاررات عاماة شاديدة العمومياة  اى السا ة اٍولاى نع ركازت 

و ماال سغماب اٍاساام عمى مدا ل لعمم اّجتماع وال رس والسياساة واّاتصااد وها
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والكميات  ى الجامعات المكومية معل اسم نعْم جامعة اّسك درية، واسم عماوم 
اّتصاااال واُعاااْم باااشداب عاااين شااامس، واسااام اُعاااْم جامعاااة الم و ياااة، واسااام 
اّعااْم جامعااة الم صااورة، واساام اّعااْم جامعااة سااوهاج   نلااي  سمااا الجامعااات 

ة ماا  الجامعااات المكوميااة بشااكل كبياار، نّ ال اصااة  كا اات  ااى لوا مهااا متشااابه
س ااح ماان المْمااظ سن سكاديميااة الشاارو  مالاات سكعاار نلااى عاادم ت اامين المقااررات 
شاديدة العمومياة بشاكل عاام بال و اعت  قاط مالاح عْااة وعيقاة الصامة سو شاديدة 

 الصمة باُعْم  
يرجااا  ميااال الجامعاااات المكومياااة وال اصاااة نلاااى ت ااامين تمااال المقاااررات شاااديدة  -

عمومية نلى رغبتها  ى نمداد الطاْب بالعقا اة العاماة والمعموماات ماول م تما  ال
العماوم اُ ساا ية واّجتماعيااة،  جاد سيً ااا سن تمال المقاررات سااالرة الاعكر لَاسااام 
والكميااات  ااى الجامعااات المكوميااة  ااى مالااة عماام اّجتماااع وعماام الاا رس والعمااوم 

سها سساتعة سع او هي ة التادريس بكمياة السياسية عمى سبيل المعال نما يقوم بتدري
اًداب سوكميات التجارة سو اّاتصاد  اى مالاة ماواد اّاتصااد واّمصااو، نّ س اح 
الجاادير بالااعكر  ااى بعااض المقااررات ال اصااة بااالعموم اّ سااا ية معاال عماام الاا رس 
واّجتماااااع يااااتم سمياً ااااا تعااااديل الم اااااه  لتصاااابا عماااام الاااا رس اُعْمااااى سو عماااام 

اُعْماااى ويقاااوم بتدريساااها سع ااااو هي اااة التااادريس مااان اسااام سو كمياااة  اّجتمااااع
 اُعْم 

والجاادير بالااعكر س ااح بمجاارد ال ظاار نلااى المااوا ا ال اصااة بأاسااام وكميااات اُعااْم  -
بالجامعااااات المكوميااااة  يصاااابا ت اااامين المقااااررات التك ولوجيااااة دا اااال المقااااررات 

ا معاااال ال شاااار الدراسااااية وهااااو عمااااى عكااااس الجامعااااات ال اصااااة،   جااااد سن مااااوادً 
الصااامرى  اااى اسااام عماااوم اّتصاااال واُعاااْم بكمياااة اًداب جامعاااة عاااين شااامس 

ًْ عاان بر اام   ولكان ّ يوجااد مقارر دراساى عاان  Indesignتت امن ممتاوى كاام
تصااميم المواااا  ن مااا ي مصاار اّهتمااام  قااط بالجوا ااب ال ظريااة،  ااهعا كااان المقاارر 
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ة الصاااما ة اُلكترو ياااة هاااو عااان ماااد ل الصاااما ة   جاااده يت ااامن التعريااا  ب شاااأ
 دون التطر  لكيرية ن شاو وتصميم المواا  عمى اّ تر ت 

 : لو :    نه ل الثسنم  ل ال   نه ل الرهالع 
يرتااارض هاااعا الساااي اريو عباااات مجموعاااة العوامااال والمتويااارات المرتبطاااة بمساااتقبل 

 الجامعات المكومية  التأهيل اُعْمى  ى اٍاسام والكميات  ى شعب الصما ة  ى
يتمعااال هاااعا الو ااا   اااى مجموعاااة مااان العوامااال الر يساااة المااااعرة عماااى  اللايييا اوستييي ا  :

 مستقبل التدريب والتأهيل اُعْمى لطْب الصما ة  ى ساسام وكميات اُعْم الم تمرة 
تتمعاااال الواااااا    ااااى مجموعااااة العواماااال الماااااعرة عمااااى مسااااتقبل التاااادريب اللقيييين ا: 

 مة  ى: والتأهيل متمع
بال سااابة لمعوامااال اُدارياااة والت ظيمياااة يت اااا سن ساااو   العلاريييم ات اه ييي  لالت ض ر ييي : -

العماااال الصاااامرى ّ يسااااتوعب الكاااام الكبياااار ماااان اٍعااااداد المقبولااااة  ااااى ساسااااام وكميااااات 
ن شااااو كمياااات اُعاااْم  اُعاااْم التاااى ياااتم ت ريجهاااا سااا وًيا مااا  التوسااا  الممماااوظ  اااى

وتمويااال اٍاساااام نلاااى كمياااات مساااتقمة، مماااا يع اااى اساااتيعابها ٍعاااداد سكبااار مااان السااااب  
وبالتالى عدم الت اسب ما بين اّمتيااج الرعماى  اى ساو  العمال وسعاداد  ريجاى كمياات 
اُعْم، بجا ب عدم وجود ت سي  باين الماسساات الصامرية وماسساات التعمايم العاالى 

اسااام الصااما ة بالجامعااات المصاارية، اٍماار الااعى سدى نلااى عاادم نلمااام كاال وبالتمديااد س
م همااا بالاادور الم ااوط بكاال ماا هم، نع تعماال الكميااات واٍاسااام عمااى ت ااري  د عااات ماان 
دارساااى الصاااما ة لااايس لاااديهم اُلماااام والدراياااة الكا ياااة باااال برة والوااااا  العمماااى دا ااال 

و تيجااة تزايااد سعااداد العاااممين بهااا  الماسسااات الصاامرية، كمااا سن الماسسااات الصاامرية
ِمن َمن لم يممموا شهادات مت صصة من كميات وساساام اُعاْم، مياث يعمال بالمه اة 
ويمتماا  بال قابااة  ريجااو م تماا  الكميااات سصاابمت بعياادة عاان ندراكهااا لماادور المقيقااى 

 لتمل الماسسات الم وطة بالتأهيل اٍكاديمى واُعْمى 
العواماال التااى تتعماا  بتموياال عمميااات التاادريب دا اال ساسااام هااى تماال  العلارييم الرن  يي : -

وكميااات اُعااْم بالجامعااات المصاارية، وهااى مشااكمة كبياارة تواجااح الجامعااات المكوميااة 
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دون ال اصااة ميااث تصااطدم اٍولااى بواااا  يتعماا  بعاادم ااادرتها عمااى جااعب ال بااراو ماان 
لااى ج اااب ماا  المقاااررات الصاامريين وكبااار اُعْمياااين لمقيااام بالعممياااة التدريبيااة م ًباااا ن

و ال بااراو لمقيااام بتاادريب الطااْب دا اال الجامعااات  الدراسااية،  ااْ يوجااد مااا ز لاادى هااّا
المكومية بجا ب مشكمة ر يسة تتمعل  ى تركز سغمب الماسسات الصامرية بمما ظاات 
القااااهرة الكبااارى، وبالتاااالى تعاااا ى كمياااات وساساااام اّعاااْم باٍاااااليم مااان عااازو  ال باااراو 

ن التدريب بهاا، وتمال المشاكمة ّ  جاد لهاا صادى بالجامعاات ال اصاة  هاى المه يين ع
تتمتاا  بتموياال ّزم ماان سجاال العمميااات التدريبيااة، نّ سن تماال الجامعااات مهمااا بماا  عاادد 
 ريجيها  هى بالمقار ة م  سعاداد  ريجاو الجامعاات المكومياة  هاى سعاداد ساال بكعيار، 

يين ات اا ا اح يعازى َمان يادرب الطاْب ومن  ْل المقابْت ما  ال باراو مان الصامر
بالجامعااااات المكوميااااة عاااادم تقا ااااى سجاااار مجاااازى سو م اسااااب ماااان وجهااااة  ظاااارهم سن 
الجماعااات المكوميااة وتمدياادا ساسااام اُعااْم بكميااات اًداب عمااى ساابيل المعااال تدريبااح 
بقسم عموم اّتصاال واُعاْم بجامعاة عاين شامس س هاا جامعاة تقا  بالقااهرة الكبارى ّ 

نلى مصاري  ت قْت وسرر  من وجهة  ظرهم ماا يعو اهم عان اماة اّمكا اات  تمتاج
الماديااة هااو اساام الجامعااة و اصااة س هااا دا اال القاااهرة الكباارى ،وبالتااالى ّ تمتاااج نلااى 
تكااالي  ماديااة، وان بع ااهم عمااى ساابيل المعااال يعاازى تدريبااح لطااْب اُعااْم بجامعااة 

   هاو مااا تتيمااة ماان  رصااة لكتابااة اساام ناميمياة مكوميااة معاال كميااة اُعااْم بب ااى سااوي
 الجامعة سو الكمية  ى سيرهم العاتية كمدربين بكمية لِعْم 

بال سااااابة لمو ااااا  التك ولاااااوجى  جاااااد كمياااااات وساساااااام اُعاااااْم  العلاريييييم الت  لللال ييييي : -
بالجامعااااات المكوميااااة تعااااا ى ماااان عاااادم وجااااود معاماااال لمصااااما ة بالكيااااات واٍاسااااام 

ات ُ شااااااو معامااااال لموساااااا ط المتعاااااددة لمتااااادريب عماااااى الم تمراااااة وعااااادم وجاااااود نمكا يااااا
تك ولوجيااا الصااما ة ،عمااى عكااس الجامعااات ال اصااة التااى يمتماال معظمهااا اُمكا ااات 
الماديااة التااى تاهاال ّمااتْل معاماال تدريبيااة نّ س ااح ّ يقااوم بااعلل نّ  ااى ماااّت  ااادرة 

ًْ لموسااا ط المتعااددة  و ْ مااظ  ااى عاادد ماان معاال سكاديميااة الشاارو  والتااى تمتماال معماا
الجامعاااات المكومياااة وجاااود نمكا اااات لمتااادريب العمماااى وتجهيااازات تت اساااب مااا  الماااواد 
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ًْ: تمتمااال كمياااة  العممياااة التاااى يدرساااها الطاااْب الصاااما ة بكمياااات وساساااام اُعاااْم، ماااع
ًْ لتااادريب الطاااْب ومطبعاااة  اصاااة بالكمياااة، والجااادير  اُعاااْم بجامعاااة القااااهرة معمااا

ة تواجااد سجهاازة كمبيااوتر  ااى الجامعااات المكوميااة  ه ااح ّ تااتم بالااعكر س ااح متااى  ااى مالاا
 ,Photoshop, Illustratorصاايا  تها كمااا ّ يااتم نماادادها بااالبرام  الْزمااة معاال: 

InDesign  نلي     
   العلارم السشه  : -

 :عااادم تطاااوير الماااوا ا ال اصاااة باااالمقررات  سوًّ ماااا يتعمااا  بالجا اااب التدريساااى
عاًمااااا لاااام يااااتم تمااااديعها سو  20يعااااود نلااااى سكعاااار ماااان الدراسااااية، نع سن سغمبهااااا 

توييرها بما يتواكب م  تطورات ومتطمبات العصر والواا  الرعمى واّتجاهاات 
العالميااة  ااى التأهياال اٍكاااديمى لطااْب اُعااْم، كمااا س ااح بال ساابة لمجامعااات 
المكومياة وال اصاة   مام ياتم اسااتمداث باراما ومقاررات تدريساية مياث تواكااب 

جيا اّتصال وال شر الصمرى، وجدير بالعكر نغراال بعاض الماسساات تك ولو 
التعميميااااة المكوميااااة وال اصااااة نجااااراو اسااااتطْعات الاااارسى ودراسااااات التقياااايم 
لممقااااررات الدراسااااية ماااان سجاااال تأهياااال الطااااْب وماااادى كراااااوة سع اااااو هي ااااة 

 التدريس والهي ة المعاو ة ومدى مْ مة المدربين لتأهيل الطْب 
 عااادم كرااااوة واااادرة بعاااض المااادربين مااان  تعمااا  بالجا اااب التااادريبى:عا ًياااا ماااا ي

الصاامريين عمااى نيصااال المعمومااات ال اصااة بالممارسااة الصاامرية، ميااث ّ 
يمتمل كل صامرى القادرة عماى ن هاام الطاْب لوااا  الرعماى والجا اب التطبيقاى 
بااد ماان  لر ااون الكتابااة الصاامرية سو التصااميم وال شاار اصاامرى واُلكترو ااى، ّو

 ر الجهاااود ماااا باااين الماسساااات الصااامرية وكمياااات وساساااام اُعاااْم وس اااح ت اااا
يجااااب تااااو ير  اااارص تاااادريب عابتااااة ودوريااااة لتاااادريب طااااْب الصااااما ة عمااااى 
المهارات الصامرية واله ياة الْزماة الماهماة لساو  العمال، ويجاب اُشاارة ه اا 
نلااااى سن عاااادم وجااااود صاااام  سو مواااااا  تدريبيااااة  اصااااة  ااااى ساسااااام اُعااااْم 

ميااث سن بعااض الكميااات اّعااْم معاال كميااة اعااْم القاااهرة تصاادر  المكوميااة،
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صم  تدريبية لطْبها ومستمرة وعلل اُصدار لعدة س وات مما يتايا  ارص 
 لتدريب الطْب عمى مهارات الكتابة الصمرية دا ل الجامعة 

ظال عباات  وُيقصاد بهاا المساارات التاى يمكان ان تمادث  اى الر نهام الر تاسل  :
اٍو ااع الراه اة لكاال مان الماسساات الصاامرية والتعميمياة، واساتمرار وجااود ممياز لمقااوتين 

 الراعميتين الر يستين (اٍكاديميين وال براو من الصمريين عمى مستوى العوامل اًتية:
 : يت اااا س اااح سااايبقى ساااو  العمااال لااايس لدياااح  العلاريييم ات اه ييي  لالت ض ر ييي 

داد المتزاياااادة ماااان ال ااااريجين، وبالتااااالى مزيااااد ماااان الطااااااة اّسااااتيعابية لَعاااا
البطالااة  ااى سااو  العماال الصاامرى، واسااتمرار عاادم الت سااي  بااين الماسسااات 
الصاامرية التعميمياااة ممااا يع اااى اتسااااع الرجااوة ومزياااد مااان ال ماال  اااى مساااتوى 
 ريجى الكميات المكومية وال اصة، ميث س اح لت اري  صامرى كراا ّباد سن 

يااة سو  ظريااة كاممااة باُ ااا ة نلااى تاادريب طااوال يمصاال عمااى دراسااة سكاديم
 س وات الدراسة عمى يد صمريين سو دا ل الماسسات الصمرية 

 : سااايظل العامااال الماااادى العامااال الماسااام  اااى المكااام عماااى  العلاريييم الرن  ييي
العْاااة ماااا بااين التأهيااال اٍكاااديمى لمطاااْب ومسااتواهم المه اااى، نع سن عااادم 

يااااات واٍاسااااام ٍن عااااادم تااااوا ر اُماكا ااااات تااااوا ر اُماكا ااااات المادياااااة بالكم
المادية بالكميات واٍاساام ياادى نلاى عازو  المادربين وهاى المشاكمة التاى ّ 

  جد لها صدى بالجامعات ال اصة 
 :  سيساتمر تراجا  الو ا  التك ولاوجى مياث تظال كمياات  العلارم الت  لللال

معامااال وساساااام اُعاااْم تعاااا ى مااان علااال القصاااور المتمعااال  اااى عااادم وجاااود 
وسجهاازة وباارام  وكاااميرات تتاايا تاادريب الطااْب بشااكل كبياار، وماان عاام تاهمااح 
لسو  العمال وهاى سيً اا الميازة التاى ّ تازال تمظاى بهاا الجامعاات ال اصاة 

 سو عمى اٍال تستطي  تو يرها 
 :  سيساتمر و ا  سع ااو سّو ماا يتعما  بالجا اب التدريساى العلارم السشه :

عاو ااة  ااى عاادم تطااوير المااوا ا ال اصااة بااالمقررات هي ااة التاادريس والهي ااة الم
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الدراساااية وعااادم اّهتماااام بمواكباااة التطاااورات التاااى تمااادث  اااى مجاااال التعمااايم 
: سيسااتمر عا ًيااا مااا يتعماا  بالجا ااب التاادريبىالصاامرى عمااى مسااتوى العااالم، 

و   المدربين بالجامعات المكومية وال اصة كما هو  اى ظال عادم اادرتهم 
ادة المطموباااة مااان التااادريب وعااادم اااادرتهم عماااى نكسااااب عماااى تمقيااا  اّساااتر

الطااااْب لممهااااارات العمميااااة، بجا ااااب اسااااتمرار العوا اااا  التااااى تم اااا  الكميااااات 
واٍاساااااام بالجامعاااااات المكومياااااة عااااان تاااااو ير  ااااارص تدريبياااااة بالماسساااااات 
الصمرية سو عن نصادار صام  وموااا  تدريبياة لمطاْب، سماا عماى مساتوى 

ل اصااة  جااد اهتمااام بعااض بتمقياا  الااربا عمااى كميااات اُعااْم بالجامعااات ا
مساب الطالب، وبالتالى عدم رغبتها  اى ا راا  سى مصارو ات زا ادة لتادريب 

 الطْب 
 :ثن  ن :    نه ل اتس اع  ل ال   نه ل التإنلل 

يرترض هعا السي اريو مدوث تطور  ى مستقبل التأهيل الصامرى واُعْماى  اى 
 الجامعات المصرية المكومية وال اصة  ساسام وكميات اُعْم  ى

يتمعااال هاااعا الو ااا   اااى مجموعاااة مااان العوامااال الر يساااة المااااعرة عماااى  اللايييا اوستييي ا  :
 مستقبل التدريب والتأهيل اُعْمى لطْب الصما ة  ى ساسام وكميات اُعْم الم تمرة 

مجموعااة العواماال الماااعرة عمااى مسااتقبل التاادريب والتأهياال  تتمعاال الواااا    ااىاللقيين ا: 
 متمعمة  ى: 

بال سبة لمعوامال اُدارياة والت ظيمياة  يت اا  اى ظال هاعا  العلارم ات اه   لالت ض ر  : -
السي اريو سن المستقبل يطرح  رًصا س  ل ٍاسام وكميات اُعاْم نع  اى ظال اّ رتااح 

كميااات وهااو مااا يع ااى تزايااد سعااداد  ريجااو تماال ساايتم التوساا   ااى تموياال اٍاسااام نلااى 
الكميااااات و ااااى ظاااال هااااعا السااااي اريو ستتوساااا  الماسسااااات الصاااامرية  ااااى ن شاااااو جرا ااااد 
ومجااْت تسااتوعب هااعا العاادد ماان ال ااريجين ويرتاارض هااعا السااي اريو التراااالى تمساان 
اٍو ااااااااع اّاتصاااااااادية لمصااااااام  وتتوسااااااا  هياكمهاااااااا الت ظيمياااااااة، وبالتاااااااالى اااااااادراتها 

ية، كمااااا يرتاااارض السااااي اريو وجااااود ت ساااي  وتعاااااون مسااااتمر بااااين الماسسااااات اّساااتيعاب
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الصاامرية والماسسااات التعميميااة نع تراارض الماسسااات التعميميااة عمااى طْبهااا التاادريب 
عماااى الممارساااة المه يااااة وتك ولوجياااا المعمومااااات  اااى الماسسااااات الصااامرية الم تمرااااة، 

نلمااااام الماسسااااات  باُ ااااا ة نلااااى ت صاااايص تاااادريبات صاااايرية مسااااتمرة لمطااااْب ماااا 
الصمرية والتعميمية بالادور الماأمول لكال م هاا، وس اح دور تكميماى  اْ س  امية لماسساة 
عمااى اٍ اارى، كمااا سن الماسسااات التعميميااة يااأتى دورهااا  ااى المقدمااة نع تمااد الطااْب 
باٍسس ال ظرية لعمم الصما ة ويميها الدور المكمل لمماسسات الصمرية والتاى تسااعد 

كساابهم ال بارات  اى مجاال العمال الصامرى، كماا سن الطْب عمى  الممارسة المه ية واا
الماسسات الصمرية ستتجح نلى تعيين  قط  ريجو ساسام وكميات اُعاْم مان م تما  
الجامعات المصارية وهيكماة سو ااع  ريجاى الكمياات اٍ ارى غيار ت صاص اُعاْم، 

اُعاْم  قاط وهاو ماا يمعال  باُ ا ة نلى ابول  قابة الصمريين  ريجى ساسام وكمياات
  وع من س واع اُدرال المقيقى لدور الماسسات التعميمية واٍكاديمية وسهميتها   

هاااى تمااال العوامااال التاااى تتعمااا  بالتمويااال ال ااااص بعممياااات التااادريب  العلاريييم الرن  ييي : -
دا اااال ساسااااام وكميااااات اُعااااْم، ويرتاااارض هااااعا السااااي اريو تزايااااد وتااااوا ر اّعتمااااادات 

ات الْزمااااة لتاااادريب الطااااْب باُ ااااا ة نلااااى تااااوا ر مااااوا ز ماديااااة لمطااااْب واّمكا اااا
المتميااازين  اااى مجاااال التااادريب الصااامرى وتاااو ر الرااارص المْ ماااة لهااام ل شااار سعماااالهم 
المتميااازة باُ اااا ة نلااااى لااايس  قااااط تاااأهيمهم  اااى العماااال اّمترا اااى  ااااى مجاااال العماااال 

ع ااااد ت اااارجهم، ويماااا ا الصاااامرى وتك ولوجيااااا اّتصااااال باااال وتعيااااين المتمياااازين ماااا هم 
المستقبل  رًصا س  ل لمماسساات التعميمياة ساواو مكومياة سو اصاة والتاى تاو ر تادريًبا 
لطْبهاااا، ويطااارح المساااتقبل  رًصاااا سعماااى لمماسساااات التعميمياااة سو اٍكاديمياااة ال اصاااة 
مياث تتااوا ر لهاا اّمكا ااات المادياة لهااعا يمكاان القاول سن العمميااة التدريباة ت قساام لشااقين 

ا الشاا  ال اااص بالتاادريب دا اال الماسسااات اٍكاديميااة ماان  ااْل ا تااداب كبااار سولهماا
الصمريين لتدريب الطْب دا ال الكمياات واٍاساام، والشا  اً ار ا تقاال الطاْب نلاى 
الماسسااات الصاامرية لمتاادريب دا مهااا  ويتمعاال المسااتقبل التراااالى  ااى ااادرة الماسسااات 

صمريين من  اْل تاو ير اعتماادات مالياة اٍكاديمية المكومية وال اصة عمى جعب ال
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سومكا ااشت ومااوا ز ماليااة سو تكااريم مع ااوى لهاام،  مشااكمة تركااز بعااض اٍاسااام والكميااات 
 ى المما ظات المصرية يمكان سن يكاون المال اٍمعال لاح هاو عمال معساكرات تدريبياة 
لمطاااْب دا ااال الماسساااات الصااامرية بالقااااهرة،  مكاتاااب الصااام  دا ااال المما ظاااات 

ا ياااة لتااادريب الطاااْب لاااعا مااان المهااام اعتمااااد وجاااود شاااراكات باااين الماسساااات ليسااات ك
التعميمياااة وبع اااها الااابعض عااان طريااا  است اااا ة طاااْب مااان جامعاااة ٍ ااارى، متاااى 
يتس ى لهم  يما بعد التادريب بالصام ، وتمال المشاكمة ساالرة الاعكر ّ يوجاد لهاا معيال 

 ااى الجامعااات ال اصااة  ااى الجامعااات ال اصااة، وعلاال ٍن المسااتوى المااادى لمطااْب 
يعااد مرتراا   ساابًيا ك تيجاااة متميااة ّرتراااع مصاارو ات تمااال الجامعااات، كمااا سن سغمبهاااا 
يتركااز  ااى الماادن الجدياادة، والومياادة التااى تتواجااد  ااى المما ظااات هااى جامعااة ال ه ااة 
 ااى مما ظااة ب ااى سااوي ، وهااى ّ تبعااد بشااكل كبياار عاان العاصاامة القاااهرة،  ااال براو 

ًْ ماسااًما متااى لااو لاام يكاان ه ااال عا ااد مااادى مجاازى سكاادوا سن اساام الجام عااة يعااد عااام
 الجامعااات ال اصااة تمقاا  هااعه المياازة بي مااا ّ تتاايا تماال المياازة الجماعااات المكوميااة، 

 ويعد اسم الجامعة ما ًزا  ى مد عاتح وع صر جعب 
بال سااابة لمو ااا  التك ولاااوجى  اااهن المساااتقبل يتااايا  رًصاااا سعماااى  العلاريييم الت  لللال ييي : -

امعات المكومية ال اصة عمى مٍد سواو نع سن التطورات التك ولوجياة متساارعة كماا لمج
سن وزارة التعماايم العااالى تسااعى نلااى تطااوير سدا هااا التك ولااوجى، وتااو ير نمكا ااات ماديااة 
ماااااداد المعامااااال باااااأجهزة  واعتماااااادات مالياااااة واا شااااااو ساساااااام لمتك ولوجياااااا واساااااتديوهات واا

اماااال لموسااااا ط المتعااااددة لمتاااادريب عمااااى تك ولوجيااااا الكمبيااااوتر والتوساااا   ااااى ن شاااااو مع
الصما ة، سماا الجامعاات ال اصاة  ماديها مان اُمكا اات المادياة واّعتماادات ماا ياو ر 
لهاااا وبساااهولة ن شااااو المعامااال ولتجهياااز لهاااا، ويطااارح المساااتقبل  رًصاااا سماااام المكومياااة 

لعمل الصامرى  اى وال اصة  رًصا متميزة لمتأهيل اُعْمى والتدريب عمى تك ولوجيا ا
مكا يااااة ت زيمهااااا وتمااااديعها دون  softwareظااال تااااوا ر باااارام   عمااااى شاااابكة اّ تر اااات واا

الماجاة نلاى ن راا  الكعياار مان اُمكا اات المادياة، كمااا يطارح المساتقبل نمكا اات تتعماا  
  ITبأهمية تو ير مكاتب لصيا ة تمل اٍجهزة من  ْل ومدات 
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   العلارم السشه  : -
 يتمعل  ى تطوير الموا ا ال اصاة باالمقررات  جا ب التدريسى:سّو ما يتعم  بال

الدراسية وتطوير تمل المقررات والموا ا بشاكل يتواكاب ما  سمادث ماا توصامت 
نليااح اٍكاديميااات العالميااة وماادارس الصااما ة  ااى العااالم وتكااوين هي ااات ماان 
كباااار هي اااة التااادريس  اااى م تمااا  اٍاساااام سو الجماعاااات المكومياااة لتطاااوير 

ا ا والمقاااررات بماااا يت اساااب مااا  متطمباااات العصااار والتك ولوجياااا المتاماااة الماااو 
باُ اااا ة نلاااى اياااام الماسساااات بعمااال اساااتطْعات واياساااات لمتعااار  عماااى 
ماااادى م اساااابة المقااااررات الدراسااااية بال ساااابة لمطااااْب واٍكاااااديميين والعمريااااين 

 الم تدبين بها  
  :مااادربين  اااى الماسساااات كرااااوة واااادرة ال عا ًياااا ماااا يتعمااا  بالجا اااب التااادريبى

التعميميااااة والصاااامرية ومصااااولهم عاااال سماااادث الاااادورات التدريبيااااة  ااااى مجااااال 
تك ولوجيااا الصااما ة وال شاار الصاامرى وغيرهااا ماان باارام  مهمااة، كمااا ويطاارح 
المساااااتقبل  رًصاااااا سماااااام  قاباااااة الصااااامريين لتأهيااااال الصااااامريين مااااان م تمااااا  

يااا وسااو  العماال الماسسااات الصاامرية عمااى الباارام  المديعااة لمواكبااة تك ولوج
الصااامرى  يطااارح المساااتقبل مزياااًدا مااان الرااارص سماااام ساساااام وكمياااات اُعاااْم 
ُ شاااو مواااا  نلكترو يااة وصاام  ومجااْت لَاسااام العمميااة متااى يتساا ى لهااا 

 بتدريب الطْب عمى م تم  اٍشكال والر ون الصمرية   
ظااال وُيقصاااد بهاااا المساااارات التاااى يمكااان سن تمااادث  اااى  الر ييينهام الر يييتاسل  :

السي اريو التراالى  ى الماسساات الصامرية والتعميمياة  اى ظال اساتمرار الرااعمين الر يسايين 
 اٍكاديميين وال براو من الصمريين:

 :  يت ا س ح لتتاوا م اٍعاداد ال اصاة باال ريجين  العلارم ات اه   لالت ض ر 
نلااااى جا ااااب توساااا  الصاااام  واا شاااااو صاااام   ماااا  سااااو  العماااال الصاااامرى

ومجاااااْت وموااااااا  نلكترو ياااااة تساااااتوعب هاااااعا الكااااام واساااااتمرار الت ساااااي  باااااين 
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الماسسااات الصاامرية والتعميميااة وتأهياال الصاامرى دراسااًيا (سكاديمًيااات ومه ًيااا 
 (صمرًيات 

 : يظاال العاماال المااادى هااو العاماال اٍهاام ميااث س ااح  ااى ظاال  العلارييم الرن  يي
لتصااااور المسااااتقبمى تااااوا ر نمكا ااااات ماديااااة بالكميااااات هااااعا ال مااااوعج يطاااارح ا

واٍاسام مماا ياادى نلاى تادريب الطاْب وتاو ير  ارص التادريب بشاكل دورى 
 مما سيسهم  ى ارتراع مستوى الطْب بشكل كبير 

 :  ى ظل السي اريو التراالى سيتم تجهياز معامال وسجهازة  العلارم الت  لللال 
ة بماااادربين ممتاااار ين متااااى يتساااا ى كمبيااااوتر وباااارام  مديعااااة، ماااا  اّسااااتعا 

لمماسساااات التعميميااااة تأهياااال طْبهاااا بشااااكل يت اسااااب مااا  تطااااورات العصاااار 
 وتو ير مكاتب لصيا تها لممصول عمى ساصى استرادة ممك ح 

 :  يطارح الساي اريو تطاوير سّو ماا يتعما  بالجا اب التدريساى العلارم السشيه :
لطر  التدريساية المديعاة مان الجوا ب التدريسية باُ ا ة نلى  قل ال برات وا

لاى الجامعااات اٍ اارى وعقااد اجتماعااات ولقاااوات دوريااة وتااو ير الساارر نلااى  واا
مااااتمرات عممياااة دولياااة ٍع ااااو هي اااة التااادريس لمتعااار  عماااى اّتجاهاااات 

: تاااو ير  ااارص التااادريب عا ًياااا ماااا يتعمااا  بالجا اااب التااادريبىالمديعاااة عالمًياااا، 
كبياار ومماولااة عماال باارام  شااراكة والتأهياال لطااْب ساسااام الصااما ة بشااكل 

بااين الماسسااات التعميميااة والصاامرية الم تمرااة متااى يتساا ى تاادريب الطااْب 
 بشكل دورى 

 :ثنلثن : ال   نه ل التشنلر   ل ال   نه ل الته  ا
يرتاارض هااعا السااي اريو تاادهورًا  ااى و اا  التأهياال الصاامرى واُعْمااى  ااى ساسااام 

 الجامعات المكومية وال اصة  وكميات اُعْم  ى
يتمعاال هااعا الو اا   ااى مجموعااة ماان العواماال الر يسااة الماااعرة  اللاييا اوستيي ا  :

عمااى مسااتقبل التاادريب والتأهياال اُعْمااى لطاااْب الصااما ة  ااى ساسااام وكميااات اُعاااْم 
 الم تمرة 
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تتمعاااال الواااااا    ااااى مجموعااااة العواماااال الماااااعرة عمااااى مسااااتقبل التاااادريب اللقيييين ا: 
 هيل متمعمة  ى: والتأ

بال سابة لمعوامال اُدارياة والت ظيمياة  يت اا س اح  اى ظال  العلارم ات اه   لالت ض ر  : -
هعا السي اريو  هن المساتقبل يطارح  رًصاا ساال ٍاساام وكمياات اُعاْم، نع س اح  اى ظال 
العااادد الماااالى ٍاساااام وكمياااات اُعاااْم  اااى مصااار وتزاياااد سعاااداد ال اااريجين مااا  عباااات 

مرية المصرية ومتى  ى مالة ن شاو صام  جديادة،  اهن الساو  الصامرية السو  الص
تعااااا ى باٍساااااس ماااان البطالااااة ويرتاااارض هااااعا السااااي اريو التشاااااامى تاااادهور اٍو اااااع 
اّاتصااااادية لمصاااام  وعاااادم ااااادرتها عمااااى اسااااتيعاب صاااامريين جاااادد سو بمع ااااى سد  

ر  اااى  اااريجين جااادد  كماااا سن الجامعاااات المصااارية ساااواو مكومياااة سو  اصاااة ستساااتم
ت ري   رس الكم من الد عات، كما يرترض السي اريو عادم وجاود ت ساي  سو تعااون باين 
الماسسااااات التعميميااااة واٍكاديميااااة والماسسااااات الصاااامرية، نع سن الكميااااات واٍاسااااام ّ 
تراارض عمااى طْبهااا التاادريب كمااا س هااا ّ تقااوم بتااو ير  اارص تاادريب لهاام كمااا سن هااعا 

عا التادهور ساتقوم الماسسااات الصامرية برارض رسااوم الساي اريو يرتارض س ااح  اى ظال هاا
عماااى التااادريب، وعلااال لمطاااْب سع ااااو عهاااابهم نلاااى الماسساااات الصااامرية لمتااادريب كماااا 
سايقوم ال باراو ماان الصامريين الم تادبين  ااى الجامعاات المصارية بااالعزو  عان تاادريب 

 اريو الطااْب ماان  ااْل السكاشاان العمميااة عمااى الممارسااة المه يااة، ويرتاارض هااعا السااي
عدم ايام الماسسات الصمرية بتعيين كوادر جديدة، وعلال ّكترا هاا باٍعاداد الموجاودة 
سو ايامها بتدريب ال ريجين بعاد ت ارجهم ولكان وتعييا هم تعياين مااات  اى ظال تادهور 
اٍو اع اّاتصادية لمسو  الصامرية، وعادم وجاود تأهيال جياد لم اريجين اٍمار الاعى 

ريجااى اٍاسااام والكميااات  ااى الجامعااات المصاارية وتجاادر سااي عكس باادوره عمااى جااودة  
ه ا اّشارة نلى سن الجامعات ال اصة لديها  رًصا س  ل  ى ظال الساي اريو التشااامى 
ٍسااباب تتعماا  بهمكا اتهااا الماديااة، ويرتاارض هااعا السااي اريو سيً ااا سن  قابااة الصاامريين 

ماااهم بعاد الت ارج بعادد ستقوم بررض سسس جديدة عمى الممتمقين بهاا م هاا  ارورة الت
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من الدورات التدريبية وورش العمل واّلمام بابعض البارام  ال اصاة بالتك ولوجياا والتاى 
 تتيا لمصمرى ممارسة امترا ية   

هاااى تمااال العوامااال التاااى تتعمااا  بالتمويااال ال ااااص بعممياااات التااادريب  العلاريييم الرن  ييي : -
مية وال اصاة، والجادير بالاعكر دا ل ساسام وكميات اُعْم بالجامعات المصرية المكو 

سن المسااتقبل يطاارح  رًصااا س  اال سمااام الجامعااات ال اصااة التااى لااديها ماان اّعتمااادات 
المالياة مااا يكرااى ّ تااداب بعااض الصاامريين ال بااراو لتاادريب الطااْب عميهااا نّ ا ااح  ااى 
ظل السي اريو التشاامى ستقل رغبة الماسسات اٍكاديمية ال اصة  ى ا راا  مزياد مان 

ماااااوال وت صيصاااااها كمكا اااااشت لمصااااامريين القاااااا مين عماااااى تااااادريب الطاااااْب دا ااااال اٍ
الماسسااة اٍكاديميااة، كمااا سن الو اا  بال ساابة لمجامعااات المكوميااة يتمعاال  ااى عاازو  
ال باااراو مااان الصااامريين عماااى تااادريب الطاااْب  تيجاااة اماااة العا اااد الماااادى المتااااح بعاااد 

م غياار موجااودة بالقاااهرة الكباارى التاادريب باُ ااا ة نلااى سن سغمااب ساسااام وكميااات اُعااْ
وبالتالى يتطمب التدريب السرر نليها اٍمر الاعى ّ يمكان سن يمادث  اى ظال التكاالي  

 المادية لمسرر وعدم وجود عا د مجزى 
بال سبة لمو   التك ولوجى  هن المستقبل  ى ظل هاعا الو ا  ّ  العلارم الت  لللال  : -

لجامعاات المصارية المكومياة سو ال اصاة وعلال يتيا  رًصا جيدة سمام ساساام اُعاْم با
ٍن التطااورات التك ولوجيااة المتسااارعة  ااى مجااال ال شاار الصاامرى واّلكترو ااى واا شاااو 
المواا  اّلكترو ية والتعامل بمر ية م  وسا ل التواصل اّجتماعى والتروي  والتساوي  

كرااااوة، لمصااام  ترااارض مزياااًدا مااان الماجاااة نلاااى مااادربيبن عماااى مساااتوى عاااالى مااان ال
وبالتااالى ّ بااد ماان تااو ير اعتمااادات ماليااة جياادة لهاام لمقيااام بالعمميااات التدريبيااة اٍماار 
غير المتاح بال سبة لمجامعات المكومية سكعر من ال اصاة، ك تيجاة متمياة لعادم وجاود 
معامل وجهزة مديعة وبرام  مواكبة لمعصار لياتم تادريب الطاْب عميهاا ومتاى  اى ظال 

ا رت تمااال اٍجهااازة  ستساااعى الماسساااات اٍكاديمياااة نلاااى تق ياااين هاااعا الساااي اريو نن تاااو 
 است دامها من جا ب الطْب متى ّ يتم صيا تها بشكل دورى 

 :  العلارم السشه   -
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 وعادم  :  ى ظال الو ا  اّاتصاادى السايىوسّو ما يتعم  بالجا ب التدريسى
تقا ى سع او هي ة التدريس المرتبات المجزياة  ه اح سايمدث عازو  لاديهم 
عاااان متابعااااة اّتجاهااااات المديعااااة  ااااى التعماااايم الصاااامرى، وبالتااااالى وتركيااااز 
ا تبااااههم عماااى الترااااى لزياااادة مرتبااااتهم دون ال ظااار نلاااى مرصاااهم عماااى سداو 

طاااوير العممياااة التعميمياااة بشاااكل سكعااار كرااااوة باُ اااا ة نلاااى عااازو هم عااان ت
سدا هام،  أغمااب الجامعااات المكوميااة وال اصاة ّ تتاايا  رًصااا ٍع اااو هي ااة 
التدريس العاممين بها ّلتماا  بادورات تدريبياة سو ت مياة مهاراتاح مماا سايادى 
نلااااى  ااااع  الهياكاااال اُداريااااة والت ظيميااااة القا مااااة عمااااى عممميااااة التاااادريس 

لتدريسااااى سااااتظل بالجامعااااات، و يمااااا يتعماااا  بااااالموا ا والمقااااررات بالجا ااااب ا
 20المقررات اديمة عرى عميها الزمن ولن ياتم توييرهاا رغام مارور سكعار مان 

عاًمااا ماا  اسااتمرار اّسااتعا ة بْ مااة كميااة اّعااْم جامعااة القاااهرة والتااى لاام 
 تويير هى اٍ رى م ع زمن  

 سااايظل الو ااا   اااى عااادم كرااااوة واااادرة عا ًياااا: ماااا يتعمااا  بالجا اااب التااادريبى :
ين عمى تطوير مااهْتهم ومهااراتهم، وتظال الرارو  الرردياة المدربين الصمري

من ميث تطوير كال ما هم لعاتاح بشاكل  اردى العامال اٍكعار مساًما  اى تمال 
العْاة  البقاو لمن يقوم بتطوير عاتح لمواكبة التك ولوجيا مما ساي عكس عماى 
اّسااتعا ة بااح كماادرب  ااى ظاال  ااع  التموياال، ّو يطاارح المسااقبل  ااى هااعا 

اريو  رًصا جيدة ّستمرار الصم  والموااا  الصاادرة عان بعاض ساساام السي 
وكميات اُعْم  اى الجامعاات المصارية المكومياة وال اصاة عماى ماد ساواو 
 نّ سن الررصة تعد س  ل بال سبة لمجامعات ال اصة سكعر من المكومية   

يمكااان سن تمااادث  اااى ظااال  وُيقصاااد بهاااا المساااارات المساااتقبمية التاااى الر ييينهام الر يييتاسل  :
 السي اريو التشاامى  ى الماسسات الصمرية والتعميمية سو اٍكاديمية:

  يت ااا عاادم تْ اام وت اسااب اٍعااداد التااى يااتم العلارييم ات اه يي  لالت ض ر يي  :
ت ريجها س وًيا م  سو  العمل الصامرى نلاى جا اب عادم التوسا   اى ن شااو 
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يطرح السي اريو مزيًدا من الرارص صم  جديدة سو مواا  نلكترو ية وبالتالى 
 لزيادة مجم البطالة  ى السو  الصمرية 

 : يظاال العاماال المااادى هااو اٍهاام  ااى هااعا ال مااوعج  يطاارح  العلارييم الرن  يي
ًْ لْعتماادات المادياة الم صصاة لمتادريب والتأهيال لمجامعاات  المستقبل تقمي

ل اري  بشاكل المصرية المكومية وال اصة مما سي عكس عمى جودة وكرااوة ا
 كبير 

 : ااى ظاال هااعا السااي اريو سااتظل عاادم الرغبااة  ااى ن شاااو  العلارييم الت  لللال يي 
معامل سو شراو سجهزة وبرام  مديعة لمطْب ومن عم تراج  مساتوى الطاْب 
وعاادم نلمااامهم بااال برات الكا يااة والمْ مااة لتطااورات العصاار باُ ااا ة نلاااى 

ًْ بها   عدم صيا ة اٍجهزة مما يع ى  م
 رى ظل هاعا الساي اريو سوًّ  يما يتعم  بالجا ب التدريسى علارم السشه  :ال  :

ساايظل تاادريس المقااررات التقميديااة دون وجااود سد ااى تعااديل  ااى المااوا ا اٍماار 
: لام عا ًياا ماا يتعما  بالجا اب التادريبىالعى ي عكس سامًبا عماى جاودة ال اري   

هاام بشااكل  ااردى  يااتم تااو ير  اارص لمطااْب ماان اباال جامعاااتهم باال ساايقوموا
 بالبمث عن  رص تدريبية  ى الماسسات الصمرية 

 خنتر  ال ها  :
 يمكن سن  ست ت  من السي اريوهات السابقة عدد من ال تا ج  اًتية:

سجمااا  ال باااراو عماااى سن العوامااال التاااى مااان شاااأ ها سن تاااادى نلاااى ازدهاااار مساااتقبل التأهيااال 
 ال اصة اُعْمى  ى ساسام الصما ة بالجامعات المكومية 

وجااود ت سااي  وتعاااون مسااتمر بااين كاال ماان الماسسااات اٍكاديميااة سو التعميميااة  -
والماسساااااات الصااااامرية ك اااااوع مااااان س اااااواع الشاااااراكة، تطاااااوير الماااااوا ا ال اصاااااة 
بااااالمقررات الدراسااااية بشااااكل يواكااااب سماااادث التك ولوجيااااا المساااات دمة  ااااى مجااااال 

 الصما ة 
 هيمية لم ريجين الجدد سن تقوم  قابة الصمريين بعمل دورات تدريبية وتأ -
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عدم التوس   ى ن شاو ساسام سو كميات جديدة واّكترااو باالموجود مالًياا وتقمايص  -
 سعداد المقبولين بالتعاون م  مكتب الت سي  ووزارة التعميم العالى 

سن تشاترط  قاباة الصامريين سن يكاون الااراغبين باّلتماا  بهاا مان ساساام وكميااات  -
 ة وال اصة اُعْم بالجامعات المكومي

سن تشترط الصم  عمى الراغبين  اى العمال بهاا سن يكو اوا مصاموا عماى  ارص  -
 تدريبية مقيقة 

عماال باارام  تأهيميااة ٍع اااو هي ااة التاادريس تت اامن باارام   اصااة بتك ولوجيااا  -
 الصما ة 

نلااازام اٍاساااام والكمياااات به شااااو صااام  تدريبياااة باٍاساااام والكمياااات بالجامعاااات  -
تاااى مااان شاااأ ها  شااار المو اااوعات التاااى يقاااوم بت ريااااعها المكومياااة وال اصاااة وال

 الطْب 
نلزام اٍاساام والكمياات به شااو معامال لموساا ط المتعاددة لمتادريب عماى تك ولوجياا  -

 الصما ة 
سن يتم اّعتماد بشكل سساسى عمى صمريين  اى تادريس مقاررا التادريب العمماى  -

 ومشروعات الت رج 
مااان شاااأ ها سن تاااادى نلاااى تااادهور مساااتقبل التأهيااال  سجمااا  ال باااراو عماااى سن العوامااال التاااى

 اُعْمى  ى ساسام وكميات اُعْم بالجامعات المصرية المكومية وال اصة:
  ع  التدريب والتأهيل وعدم اّستعا ة بصمريين  ى التدريبات العممية   -
تموياال ساسااام نلااى كميااات ممااا يااادى نلااى تراااام اٍعااداد ال اصااة  اّسااتمرار  ااى -

 بالممتمقين 
 عدم تطوير الموا ا الدراسية وبالتالى المقررات  -
 عدم وجود معامل لتدريب الطْب عمى الوسا ط المتعددة وتك ولوجيا الصما ة  -
عااااادم تأهيااااال سع ااااااو الهي اااااة المعاو اااااة عماااااى التك ولوجياااااا المديعاااااة  اااااى مجاااااال  -

  الصما ة
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 عدم نتامة ورش العمل ودورات تدريبية لمطْب دا ل الكميات بشكل عام -
 عدم نتامة  رص تدريبية لمطْب  -
 استمرار ابول  قابة الصمريين ٍع او من غير ماممى شهادة الصما ة  -

تتواااا  الدراساااة سن يتمقااا  ساااي اريو العباااات سو الو ااا  الاااراهن عماااى ماااا هاااو عمياااح  اااْل 
بعااادها يساااود الساااي اريو التشااااامى مااا  تزاياااد سعاااداد الممتمقاااين ال ماااس سااا وات القادماااة عااام 

باٍاساااام والكمياااات مااا  عااادم تقاااديم مماااول وااعياااة لتصاااميا اٍو ااااع وعااادم القااادرة عماااى 
اسااتيعاب هااعا الكاام الكبياار ماان جا ااب الماسسااات الصاامرية والتااى اكتظاات بالعاااممين، كمااا 

معااااال  اااااى اباااااول  ريجاااااى تتواااااا  الدراساااااة سن تساااااتمر  قاباااااة الصااااامريين  اااااى  هجهاااااا المت
الت صصاااات اً ااارى غيااار ت صاااص الصاااما ة مماااا يع اااى مزياااًدا مااان اٍو ااااع الساااي ة 
ك تيجة متمياة لتزاياد سعاداد ال اريجين،  راى ماين تتزاياد سيً اا سعاداد الصام  الصاادرة نّ 

 س ها ليست ب رس المقدار   
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)شػب  جزيػرة سػي(ا    ى وتقع جزيرة تيراف عمى بعد ثالثة أميػاؿ مػف السػاحؿ المصػر 
كيمػومترا  ٓٛ)ع(د رأس فر(ؾ   وتبمغ مسػاحتاا ى ميؿ مف الساحؿ السعود ٘.ٗوعمى بعد 

ضػػدما عػػف سػػطر البحػػر  وتسػػمى الم(طقػػة بػػيف  ٜٔٚٔمربعػػا  وتبمػػغ أعمػػى ضمػػة لا ػػاباا 
تيػراف  وي(قسػـ عبػر الشػعام المرجا(يػة ملػى ممػريف همػا م ػيؽ ى الجزيرة والساحؿ المصػر 

 فقط هو الصالر لممالحة.ى جرافتوف  واال(تربرايز  والثا(

 ٖٖميػؿ شػرؽ تيػراف  وتبمػغ مسػاحتاا (حػو  ٘.ٔأما جزيرة ص(افير فتقػع عمػى بعػد 
ضػػػدما عػػػف سػػػطر البحػػػر  والممػػػر ال اصػػػؿ بػػػيف  ٖٛٔكيمػػػومترا مربعػػػا  وتبمػػػغ أعمػػػى ضمماػػػا 

ى غير صالر لممالحة  بي(مػا يصػمر الممػر ال اصػؿ بي(اػا وبػيف السػاحؿ السػعود الجزيرتيف
 لمالحة القوارم الصغيرة فقط بسبم الشعام المرجا(ية.

بخمػػي   حركػػة المالحػػةى وتكتسػػم الجزيرتػػاف أهميػػة اسػػتراتيجية ح(امػػا تتحكمػػاف فػػ 
معاهػػدة كامػػم دي يػػد لمسػػالـ بػػيف مصػػر ى العقبػػة  وهمػػا جػػز  مػػف الم(طقػػة )ج  المحػػددة فػػ

سػػػػرا يؿ  وتخ ػػػػع الجزيرتػػػػاف لمسػػػػيادة المصػػػػرية م(ػػػػذ عػػػػاـ    وهمػػػػا غيػػػػر  همتػػػػيف ٜٓ٘ٔوا 
 . ٔ)بالسكاف 

وضد بدأ تسمسؿ اححداث ع(دما وّضعت الحكومة المصػرية ات اضيػة تعيػيف الحػدود بػيف 
زيػػرتيف ملػػى با(تقػػاؿ السػػيادة عمػػى الجى ض ػػى   والػػذٕٙٔٓمبريػػؿ  ٛى مصػػر والسػػعودية فػػ

السعودية  حيث ضاـ عدد مف المحاميف المصػرييف برفػع دعػاوى ض ػا ية إلبطػاؿ االت اضيػة  
كمػػػا رفعػػػت الحكومػػػػة المصػػػرية دعػػػوى معاكسػػػػة  و(ظػػػـ عػػػدد مػػػػف المػػػواط(يف المصػػػػرييف 

  وافػػػػؽ مجمػػػػس الػػػػوزرا  ٕٙٔٓديسػػػػمبر  ٜٕى مظػػػػاهرات لالعتػػػػراض عمػػػػى االت ػػػػاؽ  وفػػػػ
ى التاا ملى مجمس ال(وام طبقا لإلجرا ات الدسػتورية  وفػعمى االت اضية  وضرر محى المصر 
حكػػػـ (اػػػا ال  بػػػبطالف ى ض ػػػت المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا المصػػػرية  فػػػ ٕٚٔٓي(ػػػاير  ٙٔ

                                                           
1

 صياغة تلك الفقرات بالمراجع اآلتية:ى استعان الباحث ف( 

)د    ةةس ج اع ٌ  ا د السدفٌ  ا  1تٌ  سدو عا  ،ةفٌسل  ى أب  ع اٌة،  ال عد ا  ٌي د حا  ٌ،ًل د السدفٌ  ة د اٌةا  ٌا  ع  ي و  ي  ٌ  د   ب  ا عا ٌست  ى فتح   -
 .(:611د عاسٌال 

ععب  ةيم ع ةة ي  د ا  لل )د   ةةس ج د لٌص  ا د عا سٌا د  ةع  ا  يات  ة ل ى ض ع  أحا  ةل د    ة،عو د  يع ى عض  ٌت تٌ سدوج ف  اع سع اب  يد حتةل  يٌ ول  -
 .88-87( ص1881



 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

788 
 

 

يو(يػػو  ٗٔى االت اضيػػة  وبػػذلؾ أكػػد الحكػػـ "اسػػتمرار السػػيادة المصػػرية" عمػػى الجزيػػرتيف  وفػػ
مجمػػس ى اع واحمػػف القػػومال  فػػوافقػػت لج(تػػا الشػػدوف الدسػػتورية والتشػػريعية  والػػدف ٕٚٔٓ

جمسػػت  العامػػة  ى بػػدورف فػػى أضرهػػا البرلمػػاف المصػػر ى ال(ػػوام المصػػري  عمػػى االت اضيػػة  التػػ
مصػر ضػرارا بوضػؼ ت( يػذ كػؿ ى أصدرت المحكمة الدستورية العميا فػ ٕٚٔٓيو(يو  ٕٔى وف

ومػػػف محكمػػػة احمػػػور المسػػػتعجمة  بشػػػ ف ى اححكػػػاـ الصػػػادرة مػػػف محػػػاكـ الق ػػػا  اإلدار 
يو(يػػػػو  ٕٗى صػػػػادؽ عمياػػػػا الػػػػر يس المصػػػػري  عبػػػػدال تاح السيسػػػػال  فػػػػى الت اضيػػػػة  التػػػػا

ٕٓٔٚ(ٔ . 

حػػػوار مػػػع صػػػحي ة احهػػػراـ المصػػػرية  ( ػػى المػػػوا  كمػػػاؿ عػػػامر  ر ػػػيس لج(ػػػة ى وفػػ
ى الجزيػػرتيف ا،ف  وبالتػػالى بمجمػػس ال(ػػوام  وجػػود ضػػوات مصػػرية فػػى الػػدفاع واحمػػف القػػوم

ى عمػػى الجزيػػرتيف بعػػد تسػػميماما لمسػػعودية  مدكػػدا أف ولػػى فػػ ف ب(ػػود ات اضيػػة السػػالـ تسػػر 
  بعػػػد توضيػػػع االت اضيػػػة ٕٙٔٓأبريػػػؿ  ٛخطابػػػ  ى محمػػػد بػػػف (ػػػايؼ أضػػػر فػػػى العاػػػد السػػػعود

السػػعودية المصػػرية بشػػ ف تيػػراف وصػػ(افير  بػػالتزاـ المممكػػة ب(قػػؿ جميػػع االلتزامػػات المترتبػػة 
 . ٕ)دي يد ملى السعودية هاتيف الجزيرتيف ب(ا  عمى ات اضية كامم ى عمى مصر ف

تصػريحات ى خالػد عمػال  المرشػر السػابؽ لمر اسػة المصػرية  فػى وضد اعتبر المحػام
بالعربية  (قػؿ تبعيػة الجزيػرتيف لمسػعودية مػدخال إلعػادة تخطػيط الم(طقػة   CNNصح ية لػ

عبػػػر مدمػػػاج مسػػػرا يؿ وتطبيعاػػػا مػػػع كػػػؿ الػػػدوؿ العربيػػػة  ػػػمف مػػػا يسػػػمى "صػػػ قة القػػػرف"  
 . ٖ)لر يس والبرلماف والحكومة ال يممكوف ضرار الت(ازؿ عف أرض مصرية م ي ا أف ا

                                                           
 ىقعٞخ "رٞواُ ٗصْبفٞو".ٚ (: رَيَو ى1ٍْ( اّظو ٍيؾق )1
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عربيػة  أف طػرح   DWحػوار مػعى سػامر راشػد فػى ويػرى الخبيػر والمحمػؿ المصػر 
مع(ػػاف أف ه(ػػاؾ ت اهمػػات دوليػػة تػػـ التوصػػؿ ملياػػا  مدكػػدا أف  مو ػػوع الجزيػػرتيف ضػػد يكػػوف

وأف سػػيطرتاا عمػػى مو ػػوع الجػػزر  ى فػػى وخػػارجى السػػعودية لاػػا أكثػػر مػػف هػػدؼ داخمػػ
الم(طقة  م(ما الادؼ هػو تاي ػة الم(طقػة لتغييػرات ى الجزيرتيف ضد تقود لحالة سالـ جديدة ف

المقدمػػة فقػػط لصػػ قة كبيػػرة تػػـ التحػػدث ى سياسػػية ضػػد تشػػادها الم(طقػػة العربيػػة  والجػػزر هػػ
يػػراف أطرافاػػا. وي ػػيؼ أف المى ع(اػػا فػػ سػػرا يؿ وا  (طقػػة ضػػد تشػػاد اإلعػػالـ  يكػػوف العػػرم وا 

سػػػرا يؿ  بحيػػػث تصػػػبر السػػػعودية ممزمػػػة بػػػ ضرار ات اضيػػػات رسػػػمية مػػػع  تقاربػػػا بػػػيف الخمػػػي  وا 
الم(طقػة العربيػة يػتـ مػف خاللاػا تقبػؿ مسػرا يؿ ى مسرا يؿ  وهو ما ضد يماد لسمسػمة حمػوؿ فػ

ى الم(طقػػة العربيػػة  وبػػذلؾ ت ػػمف السػػعودية حمي ػػا ضويػػا وهػػو مسػػرا يؿ فػػى بصػػورة أكبػػر فػػ
 . ٔ)ميراف  كما سيتـ طرح حموؿ تر ية لم مسطي(ييف  مواجاة

  ذكػرت مصػادر لصػحي ة احهػراـ المصػرية أ(ػ  بعػد معػالف م(شػا  ىمف (احية أخػر 
مسػػرا يؿ  ى هػػى الجسػػر العمػػالؽ بػػيف مصػػر والسػػعودية فػػ ف أكثػػر مػػف سي ػػار مػػف الكػػوبر 

الحالػػة سػػيكوف ح(ػػ  سػػيدثر عمػػى صػػادراتاا ال( طيػػة مػػف مي(ػػا  ميػػالت  والجسػػر فػػى تمػػؾ 
تحػػت التاديػػد والبػػد مػػف حمايتػػ   ومصػػر  وفقػػا الت اضيػػة كامػػم دي يػػد  يتمثػػؿ دورهػػا عمػػى 

بتسمير ال يرضى اليـو ملػى حمايػة كػوبرى عمػالؽ ى الجزيرتيف فى وجود (قطة احمف المركز 
سػػػػرا يؿ أ ى مػػػػف أى هجػػػػـو محتمػػػػؿ  وتو ػػػػر المصػػػػادر أ(ػػػػ  ال توجػػػػد بػػػػيف السػػػػعودية وا 

ا،ف  ومػػف ى أ(اػػا تسػػتطيع حمايػػة الجسػػر  وهػػو الاػػدؼ الر يسػػى ع(ػػمعاهػػدات  وهػػو مػػا ي
مميػػػار دوالر سػػػ(ويا  بمػػػا  ٕٓٓالم(تظػػػر أف يصػػػؿ حجػػػـ التجػػػارة الدوليػػػة عميػػػ  ملػػػى ضرابػػػة 
 . ٕ) سي تر أبوام خير وفير عمى مصر أكثر مف أى بمد  خر

                                                           
 .2212ّٝ٘ٞ٘  14اىَْطقخ اىؼوثٞخ؟"، ٚ ىوىٍخ ؽي٘ه ف ( كٗٝزِ فٞيئ ػوثٞخ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍقلٍخ1

http://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-
%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-39258100  

 .2216إثوٝو  12( األٕواً، "ػوض ارفبقٞخ روٌٍٞ اىؾلٗك ٍغ اىَؼ٘كٝخ ػيٚ ٍغيٌ اى٘ىهاء"، 2

http://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-39258100
http://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-39258100
http://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-39258100
http://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-39258100
http://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-39258100
http://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-39258100
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 تصريحات لصحي ة احهراـ المصرية  يقوؿ المػدرخ الػدكتور عاصػـ الدسػوضال ى وف
أف السػػعودية تريػػد أف يكػػوف لاػػا حػػدود ى تقػػدير ى فػػ: "أسػػتاذ التػػاريم المصػػرى المعاصػػر

المسػػتقبؿ القريػم جػدا بتحػػرؾ ضػوات مسػرا يمية داخػػؿ ى أر ػية مباشػرة مػع مسػػرا يؿ تسػمر فػ
 . ٔ) مواجاة ميراف واليمف"ى تساعد السعودية فى السعودية أر ا لك

يػدور حػوؿ عالضػة هػذا االت ػاؽ بػاحمف ى ولعؿ كؿ ما سبؽ يجعم(ا أماـ سػداؿ ر يسػ
ذا مػػػػا كا(ػػػػت االت اضيػػػػة باػػػػدؼ تيسػػػػير عمميػػػػة الت(ميػػػػة االضتصػػػػادية فػػػػى القػػػػوم ى العربػػػػال  وا 

أـ أف ثمة أهداؼ أخرى تتعمؽ ب عادة تشػكيؿ الم(طقػة العربيػة   -كما هو ُمعمف –الم(طقة 
عػػػادة تشػػػكيؿ العالضػػػات والتحال ػػػات اإلضميميػػػة  ومػػػا يحممػػػ  ذلػػػؾ مػػػف تبعػػػ ات عمػػػى احمػػػف وا 

 العربال.ى القوم

ومػف ثػـ تبػرز الحاجػػة ملػى دراسػة خطابػات الصػػحؼ المصػرية والسػعودية  بوصػػؼ 
االت اضية  حياؿ تمؾ الق ية  لموضوؼ عمى أطروحاتاا  وتحميماػا وت سػيرها  ى الدولتيف طرف

براز القوى ال اعمة ف اعتمػدت عمياػا  وح ػور ى تمػؾ الخطابػات  واحطػر المرجعيػة التػى وا 
   العربال" مف عدم  فياا.ى م اـو "احمف القوم

  

                                                                                                                                              
 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495428.aspx  

 .2216إثوٝو  11، »"ميَخ اىَو»( األٕواً، "ػبصٌ اىلٍ٘قٚ: إٍوائٞو 1

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495238.aspx  

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495428.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495428.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495238.aspx
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 المبحث األول.. اإلطار المعرفي:

 األمن القومي:مفهوم 

 Nationalى يمكػػف القػػوؿ ب (ػػ  لػػيس ه(ػػاؾ مجمػػاع حػػوؿ المقصػػود بػػاحمف القػػوم
Security  ال مف حيث التعريؼ  وال مف حيث المستادفيف باحمف  وال مف حيث مصػادر

التاديد  وال مف حيػث سػبؿ وأدوات واسػتراتيجيات تحقيػؽ احمػف القػومال  وتتعػدد التعري ػات 
يت(اولاػػػا مو ػػػوع احمػػػف القػػػومال  سػػػوا  كا(ػػػت ضيميػػػة أو اضتصػػػادية أو ى وفػػػؽ الزاويػػػة التػػػ

حاجة ملػى ت(ظيػر متعػدد احبعػاد ى ال يزاؿ فى القوم عسكرية  مما يو ر أف م اـو احمف
 . ٔ)ى تطبيق  العربى فى لت(قيت  مما يشوب  مف ا طرام لحؽ بدورف باحمف القوم

ى مف أكثر الم اهيـ السياسية مشػكالية  ح(ػ  م اػـو وصػ ى ويعد م اـو احمف القوم
تيجػة لمتطػورات  بػاختالؼ الظػروؼ والػزمف (ى جوهرف  ويختمؼ مع(اف الوصػ ى وغامض ف

عمى جممة مف اإلجرا ات  بدً  بالبسيطة الخاصة بتػ ميف المػواط(يف داحػؿ الدولػة ى وي(طو 
يمكػػػف أف تمػػػس حيػػػاتاـ  وسػػػالمتاـ  وحريػػػاتاـ  وأمػػػوالاـ  ى  ػػػد احخطػػػار المحتممػػػة التػػػ

 . ٕ)وا(تاا  باإلجرا ات الخاصة بت ميف الدولة ( ساا 

ى (اايػػة الحػػرم العالميػػة الثا(يػػة  حي(مػػا ملػػى ويعػػود اسػػتخداـ مصػػطمر احمػػف القػػوم
  وم(ذ ذلػؾ الحػيف ذاع اسػتخداـ الم اػـو ٜٚٗٔعاـ ى احمريكى أ(شئ مجمس احمف القوم

مجموعػػػة مػػػف ى   كمػػػا فر ػػػت الحػػػرم البػػػاردة عمػػػى ال(ظػػػاـ الػػػدول ٖ)بمسػػػتويات  المختم ػػػة 
دخػػوؿ  طبيعػػة م اػػـو احمػػف أبرزهػػا تج(ػػم وضػػوع حػػرم (وويػػة  وتج(ػػمى السػػمات أثػػرت فػػ

حػػرم مباشػػرة  والسػػيما بعػػد خبػػرة الحػػرم ى والصػػيف فػػى الواليػػات المتحػػدة واالتحػػاد السػػوفيت

                                                           
، 2212-1994اىفزةوح ٍةِ ٚ كهاٍخ ؽبىةخ إٍةوائٞو ّٖٗةو األهكُ فة اىؼوثٜ:ٚ ٗاىَبئٚ ( إَٝبُ ثنو أث٘اىٖ٘ٙ، اىزٖلٝلاد اإلٍوائٞيٞخ ىألٍِ اىق1ٍ٘

 .12( 2212ٓهٍبىخ ٍبعَزٞو  )اىقبٕوح: قٌَ اىؼيً٘ اىَٞبٍٞخ، ميٞخ االقزصبك ٗاىؼيً٘ اىَٞبٍٞخ، عبٍؼخ اىقبٕوح، 
 .62( 2222ٓ)اىقبٕوح: ٍغَ٘ػخ اىْٞو اىؼوثٞخ، ٚ ( أّوف ػالً، ٍْوٗع قْبح اىجؾوِٝ ٗاألٍِ اىؼوث2
 .13( 1993ٓاىؼوثٜ: أثؼبكٓ ٍٗزطيجبرٔ )اىقبٕوح: ٍؼٖل اىجؾ٘س ٗاىلهاٍبد اىؼوثٞخ، ٚ اىَْؼٌ اىَْبغ، األٍِ اىقٍ٘( ػجل3
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   ٔ)الكوريػػة  مػػا أثػػر عمػػى الدرسػػات احم(يػػة وجعماػػا تركػػز أساسػػا عمػػى القػػدرات العسػػكرية 
أمريكيػػة تمتػػد لتشػػمؿ أوروبػػا الغربيػػة  وأخػػرى سػػوفيتية تشػػمؿ ى كمػػا ظاػػرت دا ػػرة أمػػف ضػػوم

ت ػػػخمت ى وبالتػػػالى الشػػػرضية  ممػػػا دفػػػع الػػػدوؿ ملػػػى التركيػػػز عمػػػى البعػػػد العسػػػكر أوروبػػػا 
 . ٕ)ميزا(يات التسمر 

عػاـ ى أعقام الحظر ال( طػى بعدها توسع م اـو احمف لي ـ احبعاد االضتصادية ف
باعتبػػار  McNemara  ليعرفػػ  روبػػرت مك(مػػارا ٜٗٚٔوأزمػػة الػػ( ط احولػػى عػػاـ  ٖٜٚٔ

كػػػاف ى   وبػػػذلؾ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػ ف م اػػػـو احمػػػف القػػػوم ٖ)ت(ميػػػة" هػػػو الى أف "احمػػػف القػػػوم
تسػػػعى لمػػػدفاع ع(اػػػا ى لمدولػػػة  وسػػػيادتاا عمػػػى أرا ػػػياا التػػػى ُم(َصػػػّبا عمػػػى الوجػػػود المػػػاد

اعتمػػػػػادا عمػػػػػى ضوتاػػػػػا العسػػػػػكرية  ولك(ػػػػػ  اتسػػػػػع ليشػػػػػمؿ احمػػػػػف االضتصػػػػػادي  واإل(سػػػػػا(ال  
احفػػػراد والجماعػػػات والدولػػػة  "صػػػيا(ة أمػػػفى واالجتمػػػاعال  والمعمومػػػاتال  كمػػػا أصػػػبر يع(ػػػ

 . ٗ)والح اظ عمى كيا(اا ووجودها المادي" 

و ػعاا الم(ظػروف لم اػـو احمػف القػومال  ويتػ لؼ مصػطمر ى وتتعدد التعري ات التػ
المغػػة (قػػيض الخػػوؼ  أمػػا الشػػؽ ى "احمػػف القػػومال" مػػف ع(صػػريف  ع(صػػر "احمػػف" وهػػو فػػ

ة بع(اصػػػرها الثالثػػػة  احرض والسػػػمطة الدولػػػى لاػػػذا الم اػػػـو فاػػػو "القػػػومال"  ويع(ػػػى الثػػػا(
حالػػػػة اإلحسػػػاس بالثقػػػػة والطم (ي(ػػػػة  ى   وكممػػػػة "أمػػػف" لاػػػػا شػػػػقاف  احوؿ يع(ػػػ ٘)والشػػػعم 

 . ٙ)لمخطر ى الموضؼ المترتم عمى الحالة وال(ات  عف الغيام الحقيقى يتمثؿ فى والثا(

                                                           
ّةو  سٍةٞب، هٍةبىخ ٍبعَةزٞو )اىقةبٕوح: قَةٌ اىؼيةً٘ اىَٞبٍةٞخ، ميٞةخ االقزصةبك ٚ ٗرطجٞقبرةٔ فةٚ ( فلٝغخ ػوفخ ٍؾَل أٍِٞ، ٍفًٖ٘ األٍةِ اإلَّةب1ّ

 .32 -22( ٓ 2226اىقبٕوح،  ٗاىؼيً٘ اىَٞبٍٞخ، عبٍؼخ
ىيلهاٍةبد اىََةزقجيٞخ ٚ )اىقةبٕوح: اىَومةي اىةلٗى 4ٗاألٍةِ اىؼةبىَٜ، ٍيَةيخ ٍفةبٌٕٞ، اىؼةلكٚ ثةِٞ االٍةِ اىة٘غْٚ ( ٍصطفٚ ػي٘ٛ، األٍةِ اإلقيَٞة2

 .12-15( ٓ 2222ٗاالٍزوارٞغٞخ، اثوٝو
 .12ٓ، ٍوعغ ٍبثق، اىؼوثٜٚ ( ػجلاىَْؼٌ اىَْبغ، األٍِ اىق3ٍ٘
 .13-12( 2222ٓ)اىقبٕوح: اىٖٞئخ اىَصوٝخ اىؼبٍخ ىينزبة، ٚ ٞطبً، أٍِ اىَؼيٍ٘بد ٗاألٍِ اىقٍ٘( عَبه غ4
 ( ٍٖةب ٍؾَةةل ٍؾَةل ػةةالً، صة٘هح اىَؼيٍ٘ةةبد ٗاألٍةِ اىقةةٍٜ٘: كهاٍةخ ؽبىةةخ اى٘الٝةبد اىَزؾةةلح األٍوٝنٞةخ، هٍةةبىخ ٍبعَةزٞو )اىقةةبٕوح: قَةٌ اىؼيةة5ً٘

 .36( 2214ٓعبٍؼخ اىقبٕوح،  اىَٞبٍٞخ، ميٞخ االقزصبك ٗاىؼيً٘ اىَٞبٍٞخ،
خ ( أؽَةل فةداك ٍؾَةل هٍةالُ، ٍفٖةً٘ األٍةِ اىقةٍٜ٘، هٍةبىخ ٍبعَةةزٞو )اىقةبٕوح: قَةٌ اىؼيةً٘ اىَٞبٍةٞخ، ميٞةخ االقزصةبك ٗاىؼيةً٘ اىَٞبٍةٞخ، عبٍؼةة6

 .14-11( ٓ ٓ 1922اىقبٕوح، 
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 ومػػػػف تعري ػػػػات احمػػػػف القػػػػومال  أ(ػػػػ  "تػػػػ ميف سػػػػالمة الدولػػػػة  ػػػػد أخطػػػػار داخميػػػػة
باػا ملػى الوضػوع تحػت سػيطرة أج(بيػةة (تيجػة  ػغوط خارجيػة أو ا(ايػار ى وخارجية ضػد تػدد

داخمػػػال  وهػػػذا الم اػػػـو شػػػامؿ  ويشػػػمؿ كافػػػة احبعػػػاد سػػػوا  االضتصػػػادية أو االجتماعيػػػة أو 
 . ٔ)السياسية أو العسكرية" 

تاػا وأي ا هو "ضدرة الدولة بكافة مستوياتاا الرسمية وغير الرسمية  عمػى حمايػة ضيم
خطػػر يسػػتادؼ المسػػاس ى تاديػػد خػػارجال  مباشػػر أو غيػػر مباشػػر  أو أى ومواردهػػا مػػف أ

باستقالؿ وسيادة الدولػة وزعزعػة اسػتقرارها وأم(اػا الػداخمال  مػف خػالؿ كافػة أسػاليم الػردع 
والػػػػػػدفاع الممك(ػػػػػػة  بدايػػػػػػة مػػػػػػف احسػػػػػػاليم السياسػػػػػػية والدبموماسػػػػػػية  وا(تاػػػػػػا  باحسػػػػػػاليم 

 . ٕ)العسكرية"

تعريؼ والتر ليبماف ب (ػ  "عػدـ الت ػحية بقػيـ ى ري ات الغربية لألمف القومومف التع
الدولػػػػة الجوهريػػػػة"  وتعريػػػػؼ فريػػػػدريؾ هارتمػػػػاف ب (ػػػػ  "حمايػػػػة القػػػػيـ الجوهريػػػػة والمصػػػػالر 
الحيويػة  وم(اػػا احهػداؼ المتوسػػطة وبعيػدة المػػدى"  كمػا يعرفػػ  جيرالػد هػػويمر ب (ػ  "حمايػػة 

باا ملى الوضػوع تحػت سػيطرة أج(بيػة ى ضد تددى الخارجية التالدولة  د احخطار الداخمية و 
يػتـ اكتسػاباا ى (تيجة  غوط خارجية أو ا(ايار داخمال"  ويرى ول ػرز أ(ػ  "حمايػة القػيـ التػ

هجػػـو عمػػى تمػػؾ القػػيـ"  ويعتبػػرف بركػػويتز وبػػوؾ أ(ػػ  "حمايػػة الدولػػة ى وغيػػام الخػػوؼ مػػف أ
 . ٖ) مف الخطر الخارجال"

هػػو "تػػ ميف كيػػاف الدولػػة  ػػد ى الػػديف هػػالؿ بػػ ف احمػػف القػػومى ويعرفػػ  الػػدكتور عمػػ
تتاػػػددها داخميػػػا وخارجيػػػا  وتػػػ ميف مصػػػالحاا  وتاي ػػػة الظػػػروؼ الم(اسػػػبة ى احخطػػػار التػػػ

 . ٗ)لتحقيؽ أهدافاا وغاياتاا القومية" 

                                                           
 (.1992ىْْو، ( ػجلاىٕ٘بة اىنٞالّٜ، ٍٍ٘٘ػخ اىَٞبٍخ )اىقبٕوح: اىَدٍَخ اىؼوثٞخ ىيلهاٍبد ٗا1
، هٍبىخ ٍبعَزٞو )اىقبٕوح: 2224-2221ٚ اىؼوثٚ اىَْطقخ اىؼوثٞخ ٗاألٍِ اىقٍ٘ٚ ( هاّٞب ٍؾَ٘ك إثوإٌٞ ػجلاىوؽٌٞ، االٍزوارٞغٞخ األٍوٝنٞخ ف2

 .35( 2212ٓقٌَ اىؼيً٘ اىَٞبٍٞخ، ميٞخ االقزصبك ٗاىؼيً٘ اىَٞبٍٞخ، عبٍؼخ اىقبٕوح، 
 .12ٍٓوعغ ٍبثق، ( ػجلاىَْؼٌ اىَْبغ، 3
 (. 2222اىلِٝ ٕاله ّٗٞفِٞ ٍَؼل، اىْظٌ اىَٞبٍٞخ اىؼوثٞخ: قعبٝب االٍزَواه ٗاىزغٞٞو )ثٞوٗد: ٍومي كهاٍبد اى٘ؽلح اىؼوثٞخ، ٚ ( ػي4
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ي(بػػع مػػف متطمبػػات ى هػػو "تصػػور اسػػتراتيجى ويػػرى أحػػد البػػاحثيف أف احمػػف القػػوم
جوا(بػ  المختم ػة ع(اصػر ى شػعم  بحيػث يطػرح فػى ة احساسػية ححماية المصالر الحيويػ

الحمايػػة لممصػػالر الحيويػػة  ويقػػدـ اإلجابػػات ال(ابعػػة مػػف التصػػورات المسػػتمدة مػػف التػػاريم 
ف (ػػ  يعكػػس ى أمػػة مػػف احمػػـ  وبالتػػالى تواجػػ  الوجػػود حى والجغرافيػػا لكػػؿ المع ػػالت التػػ

مكا(ػػػات المواجاػػػة العسػػػكرية ى والسياسػػػية واالضتصػػػادية والثقافيػػػة فػػػ ع(اصػػػر ضػػػوة الشػػػعم وا 
حالة احتمػاؿ المواجاػة  ى حاالت المواجاة أو فى وضت الحرم  سوا  فى وضت السمـ أو ف

 . ٔ)ومف ثـ يتجاوز هذا الم اـو الحدود العسكرية لم اـو احمف ويقبؿ بع(اصر أخرى" 

ى الػػػذى وجوالتك(ولػػػى ومػػػع اخػػػتالؼ الم ػػػاهيـ ات ػػػؽ البػػػاحثوف عمػػػى أف التقػػػدـ العممػػػ
لػـ يعػد احمػف ى الما ػال  وبالتػالى يسود العالـ حاليا ضد غيػر كثيػرا مػف الم ػاهيـ السػا دة فػ

يست(د ملى القوة العسػكرية فقػط  بػؿ تعػداها ملػى مجػاالت أخػرى  كػاحمف السياسػال  ى القوم
 . ٕ)ى واالضتصادي  والج(ا ال  واالجتماع

ملػػى ثالثػػة اتجاهػػات ر يسػػية   تعريػػؼ "احمػػف القػػومال"ى وي(قسػػـ الم كػػروف العػػرم فػػ
التعريؼ  ومف هػدال  ابػف خمػدوف  وحامػد ربيػع  وسػمير ى فى احوؿ يت(بى المدخؿ العسكر 

بػاإلجرا ات ى تعريػؼ احمػف القػومى حسػيف ربيػع  بي(مػا يت(بػى االتجػاف الثػا(ى خيري  وعػدل
وفا ػؿ يجم أف تتخذ لحماية كياف الدولػة  ومػف هػدال  أمػيف هويػدي  وجاػاد عػودة  ى الت

تاػػدد ى البػػواؾ  والثالػػث يركػػز عمػػى القػػدرات الػػالـز توافرهػػا مػػف أجػػؿ مواجاػػة المخػػاطر التػػ
 . ٖ)الديف هالؿ ى ومف هدال  عمى احمف القوم

                                                           
اىَٞبٍةٞخ، اىؼوثةٜ، هٍةبىخ كمزة٘هآ )اىقةبٕوح: قَةٌ اىؼيةً٘ اىَٞبٍةٞخ، ميٞةخ االقزصةبك ٗاىؼيةً٘ ٚ األٍِ اىقٍ٘ٚ ( ػطب ٍؾَل أؽَل ىٕوح، كهاٍخ ف1

 .12-16( ٓ ٓ 1921عبٍؼخ اىقبٕوح، 
، هٍبىخ ٍبعَزٞو )اىقبٕوح: قَةٌ اىؼيةً٘ 2226-1991ٚ اىؼوثٚ ٗاألٍِ اىقٍ٘ٚ اإلٍوائٞي –ٚ ( ٕجخ هللا عَبه ػجلاىْبصو ؽبفع، اىزقبهة اىص2ْٞ

 .52( ٓ 2211اىَٞبٍٞخ، ميٞخ االقزصبك ٗاىؼيً٘ اىَٞبٍٞخ، عبٍؼخ اىقبٕوح، 
 صياغة تهك االتجاهات بانًزاجع انتانية:ى فاستعاٌ انباحث ( 3

 .21-69ٓ ٓ  ٍوعغ ٍبثق،ٕجخ هللا عَبه ػجلاىْبصو ؽبفع،  -

 .12ٓ ٍوعغ ٍبثق،إَٝبُ ثنو أث٘اىٖ٘ٙ،  -

 .32-32ٓ ٓ  ٍوعغ ٍبثق،هاّٞب ٍؾَ٘ك إثوإٌٞ ػجلاىوؽٌٞ،  -
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العالضػات الدوليػةة ى ال اعػؿ الػر يس فػى ويرى أ(صار ال(ظرية الواضعيػة أف الدولػة هػ
يتمثػػػؿ ى ذات السػػػيادة  وبالتػػػالمكػػػوف مػػػف مجموعػػػة مػػػف الػػػدوؿ ى باعتبػػػار أف ال(ظػػػاـ الػػػدول

تحقيػػؽ أم(اػػا  وتكامماػػا اإلضميمػػال  واسػػتقرار (ظاماػػا السياسػػال  وتعػػد ى هػػدؼ كػػؿ م(اػػا فػػ
لتحقيػػؽ هػػذف احهػػداؼ  وتكمػػف أهميػػة القػػوة االضتصػػادية ى القػػوة العسػػكرية الم تػػاح احساسػػ

سػػػة اسػػػتخداماا لتطػػػوير ضػػػدرتاا العسػػػكرية  وعمػػػى ال(قػػػيض يػػػرى أ(صػػػار المدر ى لمدولػػػة فػػػ
العالضػػات الدوليػػة  رغػػـ كو(اػػا احكثػػر تػػ ثيرا  ى الميبراليػػة أف الدولػػة ليسػػت ال اعػػؿ الوحيػػد فػػ

(مػػػػػػا يوجػػػػػػد فػػػػػػاعموف  خػػػػػػروف كالجماعػػػػػػات اإلرهابيػػػػػػة  والشػػػػػػركات متعػػػػػػددة الج(سػػػػػػيات   وا 
والم(ظمػات الحقوضيػة الدوليػة  وغيرهػا  وتػرى أف ثمػة ارتبػاط بػيف الديمقراطيػة واحمػف  ذلػػؾ 

الديمقراطيػػػة تتسػػػـ بوجػػػود أجاػػػزة (يابيػػػة لػػػف توافػػػؽ بال ػػػرورة عمػػػى ضػػػرارات حف الحكومػػػات 
 .  ٔ)الحرم 

"مجموعػػة المعػػايير  أنهه لىلوما ههالاههالذجههخل النل ههصلإجههىلتفرمهه لج اههالاجقههوا
يجػم عمػى الدولػة أف تعمػؿ ى والمقومات السياسية والعسكرية واالضتصادية واالجتماعيػة التػ

حاا الداخميػػػػة والخارجيػػػػة  ومواجاػػػػة التحػػػػديات عمػػػػى  ػػػػما(اا وصػػػػيا(تااة لحمايػػػػة مصػػػػال
 تتاددها".ى واحخطار الت

 ل: ٕ)لتشمؿ ى وتتعدد أبعاد احمف القوم

 ضػػػدرة الدولػػػة العسػػػكرية عمػػػى الػػػدفاع عػػػف ( سػػػاا  ػػػد احخطػػػار  ى البعػػػد العسػػػكري: أ
 ويددى  ع   ملى ا(ايار الدولة أو احتاللاا.

 الداخمية والخارجيػة  ويشػمؿ الح ػاظ عمػى الكيػاف السياستيف ى البعد السياسال: يتمثؿ ف
العػػاـ لصػػالر ى لمدولػػة ومدسسػػاتاا  و(جػػاح جاودهػػا الدبموماسػػية  وحشػػد الػػرأى السياسػػ
 أهدافاا.

                                                           
  .32 -22ٓ  ٍوعغ ٍبثق،( فلٝغخ ػوفخ ٍؾَل أٍِٞ، 1
 صياغة تهك االبعاد بانًزاجع اآلتية:ى استعاٌ انباحث ف( 2

 .19ٓ ٍوعغ ٍبثق،إَٝبُ ثنو أث٘اىٖ٘ٙ،  -

 .45-43ٓ ٍوعغ ٍبثق،ٍٖب ٍؾَل ٍؾَل ػالً،  -
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 الت(ميػػػة باعتبارهػػػا واحمػػػف وجاػػػاف لعممػػػة واحػػػدة  واالكت ػػػا  ى البعػػػد االضتصػػػادي: ويع(ػػػ
 لتج(م ال غوط الخارجية  وتوفير الرفاهية.ى الذات

 موضػػػػػع الدولػػػػػة  وجيرا(اػػػػػا  وم(افػػػػػذها البريػػػػػة ى السياسػػػػػال: ويتمثػػػػػؿ فػػػػػى د الجغرافػػػػػالبعػػػػػ
والبحريػػة  وحجماػػا  وشػػكؿ مضميماػػا  والعالضػػة بيػػ(اـ وبػػيف ضػػدرتاا عمػػى الػػدفاع عػػ(اـ  

 وخدمات ال(قؿ والمواصالت باا  وت اريساا ووجود موا(ع طبيعية باا.
 ـ  وكثػػػػافتاـ  وارتبػػػػاط ذلػػػػؾ عػػػػدد السػػػػكاف  وتػػػػوزيعاى البعػػػػد الػػػػديموجرافال: ويتمثػػػػؿ فػػػػ

بالت(مية االضتصػادية والقػدرة عمػى الػدفاع  وكػذلؾ موجػات الاجػرة وت ثيراتاػا  واال(ػدماج 
 وطبيعة التماسؾ أو الصراع داخؿ المجتمع.ى االجتماع

 زيادة الشعور باال(تما  والوال  لدى شعم الدولة.ى البعد االجتماعال: ويتمثؿ ف 
  بالح ػاظ عمػى ال كػر والمعتقػدات والعػادات والتقاليػد والقػيـ واحيػدولوجال: ى البعػد المع(ػو

 لاوية وثقافة الدولة.
 .البعد البي ال: الت ميف  د أخطار البي ة خاصة ال( ايات ومسببات التموث 
 المجػػاالت ى فػػى البعػػد المعمومػػاتال: عبػػر تػػوفير المعمومػػات الالزمػػة لمتخطػػيط المسػػتقبم

ت ػرض عمياػا ضػدرا مػف ى تصػادية والعسػكرية  والتػالمختم ة السياسية والدبموماسػية واالض
 السرية.

 ى تحقيػػػؽ سػػػرعة االتصػػػاؿ واإلعػػػالـ  وفػػػى البعػػد ال  ػػػا ال: عبػػػر اسػػػتخداـ ال  ػػػا  فػػ
 والدفاعال.ى المجاؿ العسكر 

)موضػػػع الدولػػػة  وأهميتػػػ   ى لتشػػػمؿ: المرتكػػػز الجيوسياسػػػى وتتعػػػدد مرتكػػػزات احمػػػف القػػػوم
)المػوارد الما يػة والمعد(يػة والبشػرية لمدولػة   ى والمرتكػز الجغرافػوم(افذها البرية والبحرية   

ى )تركيػػػز القػػػدرات الدفاعيػػػة لمدولػػػة لحمايتاػػػا   والمرتكػػػز التػػػاريخى والمرتكػػػز الجيوسػػػتراتيج
 .  ٔ) فتراتاا التاريخية والح ارية  وت ثيرها عمى ضيـ شعباا ى )ضوة الدولة ف

 : ٕ)ى  ص  وهدولة بعدة خصاى حى ويتسـ احمف القوم

                                                           
 .26( 2226ٓظو اىؼ٘ىَخ )اىقبٕوح: كاه اىْٖعخ، ٚ ( ٍؾَل اىف٘ىٜ، األٍِ ف1
 .12-16ٓ ٍوعغ ٍبثق،( عَبه غٞطبً، 2
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  ال(سػػبية: ال توجػػد دولػػة تسػػتطيع تحقيػػؽ أ(اػػا بصػػورة مطمقػػة  دوف أف يتقػػاطع مػػع أمػػف
 الدوؿ احخرى أو يدثر عمي .

 متغيػػر بتغيػػر الظػػروؼ السياسػػية  والمراحػػؿ ى المرو(ػػة والتغيػػر: فم اػػـو احمػػف القػػوم
ى اطر التػػػالتاريخيػػػة  والمعطيػػػات االضتصػػػادية واالجتماعيػػػة  وتوعيػػػة التاديػػػدات والمخػػػ

 تادد الدولة.
 لمدولػػػػة  ى احمػػػػف القػػػػومى الثوابػػػػت والمتغيػػػػرات: مذ البػػػػد مػػػػف التمييػػػػز بػػػػيف الثوابػػػػت فػػػػ

كػػػؿ مرحمػػػة  والمراحػػػؿ ى تحتػػػاج مليػػػ  فػػػى الػػػذى والمتغيػػػرات  والحػػػد احضصػػػى واحد(ػػػ
 حياة الدولة.ى الحاسمة والخطرة ف

 ذاتاػػا  بمػػا ى فػػى القػػومالعػػاـ يعػػد ركيػػزة مػػف ركػػا ز احمػػف ى و ػػوح الم اػػـو لػػدى الػػرأ
ملػػى ى يسػػاعد أجاػػزة احمػػف عمػػى ح ظػػ   فاال( صػػاـ بػػيف الشػػعم وأجاػػزة احمػػف يػػدد

فشالاا.   ياع الدولة وا 
 تواجػػػ  الدولػػػة  الحاليػػػة ى يواجػػػ  احمػػػف  والتحػػػديات واحخطػػػار التػػػى بيػػػاف التاديػػػد الػػػذ

برازها لمشعمة ليكوف شريكا ف  مواجاتاا.ى والمستقبمية  وا 
 ى أسػػػاس االسػػػتراتيجية الشػػػاممة لمدولػػػة  بحيػػػث تكػػػوف ع(اصػػػر القػػػوة فػػػ أف ُيب(ػػػى عمػػػى

 أعمدة احمف واالستقالؿ والوحدة لاا.ى الدولة ه
 ملػػى الح ػػاظ عمػػى الدولػػة وسػػالمتاا  ى ذو صػػبغة دفاعيػػة وب(ػػا ة  ويرمػػى احمػػف القػػوم

 والعدواف التوسعال.ى ولذلؾ يجم التمييز بي(  وبيف الم اـو الاجوم
 

لاجفر ي:ىلا االاجقوا

العربػػال  فقػػد ضػػدمت الجامعػػة العربيػػة تعري ػػا لم اػػـو ى أمػػا بخصػػوص احمػػف القػػوم
ب (ػػ  "ضػػدرة احمػػة العربيػػة عمػػى الػػدفاع عػػف أم(اػػا وحقوضاػػا وصػػيا(ة ى العربػػى احمػػف القػػوم

مختمػػػػػؼ ى اسػػػػػتقاللاا وسػػػػػيادتاا عمػػػػػى أرا ػػػػػياا وت(ميػػػػػة القػػػػػدرات واإلمكا(يػػػػػات العربيػػػػػة فػػػػػ
المجػػػػػاالت السياسػػػػػية واالضتصػػػػػادية والثقافيػػػػػة واالجتماعيػػػػػة مسػػػػػت(دة ملػػػػػى القػػػػػدرة العسػػػػػكرية 
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االعتبػػػػار االحتياجػػػػات الوط(يػػػػة لكػػػػؿ دولػػػػة واإلمكا(ػػػػات المتاحػػػػة ى والدبموماسػػػػية   خػػػػذة فػػػػ
ف كػػاف ى تػػدثر عمػػى احمػػف القػػومى والمتغيػػرات الداخميػػة واإلضميميػػة والدوليػػة التػػ العربػػال"  وا 

تعريػؼ  خػر أ(ػ  "ضػػدرة ى   وأ ػافت فػػ ٔ)يػؼ يخمػط مػا بػػيف التعريػؼ واإلجػرا ات هػذا التعر 
احمػػة العربيػػة )شػػعوبا وحكومػػات  عمػػى حمايػػة وت(ميػػة القػػدرات واإلمكا(يػػات العربيػػة عمػػى 

سياسػػػػيا واضتصػػػػاديا ى الجسػػػػد العربػػػػى ال ػػػػعؼ فػػػػى كافػػػػة المسػػػػتويات  مػػػػع تطويػػػػؽ (ػػػػواح
اعتبارهػػا ى ب مسػػ ة وسياسػػة ضوميػػة شػػاممة ت خػػذ فػػالقػػوة ى واجتماعيػػا ودفاعيػػا  وتطػػوير (ػػواح

 .  ٕ)الدوؿ العربية واإلضميمية والدولية المحيطة" ى المتغيرات الداخمية ف

وضػػػػػػػد توصػػػػػػػمت الدراسػػػػػػػة المرفقػػػػػػػة بمح ػػػػػػػر اجتمػػػػػػػاع مجموعػػػػػػػة العمػػػػػػػؿ لمخبػػػػػػػرا  
بشػػ ف  ٖٖٙوالمتخصصػػيف لت( يػػذ ضػػرار اجتمػػاع الجامعػػة العربيػػة عمػػى مسػػتوى القمػػة الػػرضـ 

ملػػػى اضتػػػراح التحديػػػد  ٕٚٓٓيوليػػػو  ٜٔ - ٛٔالقػػػاهرة ى الم(عقػػػد فػػػى العربػػػى القػػػوم احمػػػف
ي(صػرؼ ى العربػى م اػـو احمػف القػوم :بمع(ػاف الشػامؿى العربى لم اـو احمف القومى التال

ملػػى ضػػدرة الػػدوؿ العربيػػة مجتمعػػة كميػػا أو جز يػػا عمػػى الػػدفاع عػػف ( سػػاا وحقوضاػػا وصػػيا(ة 
ة أرا ػياا  وتقويػة ودعػـ هػذف القػدرات بت(ميػة اإلمكا(ػات العربيػة استقاللاا وسيادتاا وسػالم

مختمػػػػؼ المجػػػػاالت السياسػػػػية واالضتصػػػػادية واحم(يػػػػة واالجتماعيػػػػة والثقافيػػػػة والتق(يػػػػة  ى فػػػػ
تتمتػػع باػػا  أخػػذا باالعتبػػار ى اسػػت(ادا لمخصػػا ص الجيوسياسػػية والسياسػػية والح ػػارية التػػ

ة واإلمكا(ػات المتاحػػة والمتغيػرات الداخميػػة واإلضميميػػة االحتياجػات احم(يػػة الوط(يػة ِلُكػػّؿ دولػػ
احمػػف ى فػػى يعتبػػر الػػركف احساسػػى العربػػال  الػػذى تػػدثر عمػػى احمػػف القػػومى والدوليػػة التػػ

يعتبػر وسػيمة لمح ػاظ ى العربػى استقرار الم(طقة  كمػا أف م اػـو احمػف القػومى وفى اإلضميم
الػربط بػيف الػػدوؿ ى يمثػػؿ ع(صػرا أساسػيا فػوتعزيػز الاويػة العربيػة  و ى عمػى اال(تمػا  القػوم

 .العربية وصيا(ة مصالحاا الوط(ية والقومية وتحقيؽ (ما اا

                                                           
( 1924ٍْطقخ اىْوغ األٍٗػ )اىقبٕوح: كاه اىَ٘قف اىؼوثٜ، ٚ فٚ ٗاىزط٘ه اىَؼبصو ىيزؼبٍو اىلٗى ٚاىؼوثٚ ( ؽبٍل هثٞغ، ّظوٝخ االٍِ اىق1ٍ٘

ٓ26. 
 .32ٓ ٍوعغ ٍبثق،( هاّٞب ٍؾَ٘ك إثوإٌٞ ػجلاىوؽٌٞ، 2
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ويػػرى عبػػد الوهػػام القصػػام أ(ػػ  تعريػػؼ طويػػؿ جػػدا يت ػػمف خمطػػا لم ػػاهيـ أم(يػػة 
العربػال  ويقتػرح تعري ػا  خػر هػو ى متعددة ال يمكف معاا معطا  ص ة محػددة لألمػف القػوم

هػػو جممػػة احفعػػاؿ واح(شػػطة الموجاػػة لمح ػػاظ عمػػى ضػػيـ احمػػة ى عربػػالى أف "احمػػف القػػوم
العربيػػة احصػػمية  وشخصػػيتاا المميػػزة  ودورهػػا اإل(سػػا(ال  ولمػػدفاع عػػف سػػالمتاا اإلضميميػػة  

 . ٔ)وموضعاا ال ريد وثرواتاا  متجاوزة كّؿ احتكاكات القطرية العابرة" 

ات اضيػة الػدفاع ى الم(صوص عمي  فى العربى وضد تـ التعامؿ مع م اـو احمف القوم
برعايػػة جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة  مػػف زاويػػة  ٜٓ٘ٔمبريػػؿ  ٖٔى المشػػترؾ المعقػػودة فػػى العربػػ

اعتػػػدا  يقػػػع عمػػػى أيػػػة دولػػػة )موضعػػػة  يعتبػػػر ى    عمػػػى أف إٔالػػػدفاع  مذ (صػػػت المػػػادة )
ى ال ػردى عاعتدا  عمى كّؿ البالد العربية الموضعة عمػى المعاهػدة  عمػال بحػؽ الػدفاع الشػر 

ى عػػف الػػذات  وتبػػادر الػػدوؿ احخػػػرى م( ػػردة ومجتمعػػة لمعاو(ػػة الدولػػة المعتػػػدى والجمػػاع
   ملػى ٖذلؾ حّؽ اسػتخداـ القػوة المسػمحة لػرد االعتػدا "  وأشػارت المػادة )ى عمياا  وبما ف

م ػاجئ  تقػـو الػدوؿ )العربيػة  بتوحيػد خططاػا ى حالة حصوؿ خطر أو و ػع دولػى أّ(  ف
  ملػػػػى التعػػػػاوف بػػػػيف الػػػػدوؿ ٗاتخػػػػاذ التػػػػدابير الوضا يػػػػة  وأشػػػػارت المػػػػادة ) ىومسػػػػاعياا فػػػػ

ى   لج(ػػة عسػػكرية دا مػػة مػػف ممثمػػ٘احع ػػا  لػػدعـ مقوماتاػػا العسػػكرية  وأ(شػػ ت المػػادة )
هي ػػػػات أركػػػػاف حػػػػرم الجيػػػػوش العربيػػػػة  لت(ظػػػػيـ خطػػػػط الػػػػدفاع المشػػػػترؾ وتاي ػػػػة وسػػػػا م  

الػػػػػدفاع المشػػػػػترؾ مػػػػػف وزرا  الػػػػػدفاع   م(شػػػػػا  مجمػػػػػس ٙوأسػػػػػاليب   كمػػػػػا حػػػػػددت المػػػػػادة )
ـّ أشػػار البروتوكػػوؿ الممحػػؽ بالمعاهػػدة ملػػى مضامػػة هي ػػة  والخارجيػػة  أو مػػف ي(ػػوم عػػ(اـ  ثػػ
استشػػػػارية مػػػػف ردسػػػػا  أركػػػػاف جيػػػػوش الػػػػدوؿ العربيػػػػة  لألشػػػػراؼ عمػػػػى المج(ػػػػة العسػػػػكرية 

 . ٕ)الدا مة

ت ػػمف  ىحػػوؿ مجموعػػة مػػف المبػػاد  التػػى العربػػى كمػػا يػػدور م اػػـو احمػػف القػػوم
لألمػػػة العربيػػػة مػػػف أيػػػة أخطػػػار ضا مػػػة أو ى ضػػػدرة الػػػدوؿ العربيػػػة عمػػػى حمايػػػة الكيػػػاف الػػػذات

                                                           
 .2222اىَِٞ، ٍبٝ٘ -اىزبٍغ ػْو، صْؼبءٚ اىؼوثٚ اىؼوثٜ، اىَدرَو اىقٍ٘ٚ ( ػجلاىٕ٘بة اىقصبة، رٖلٝلاد األٍِ اىق1ٍ٘

http://www.arabnc.org/details.php?id=431&cid=159&tohide=0  
  اىَوعغ اىَبثق.( 2

http://www.arabnc.org/details.php?id=431&cid=159&tohide=0
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احو ػػاع ى  ػػرورة تخطػػى يع(ػػى محتممػػة وضػػدرتاا عمػػى تحقيػػؽ ال كػػرة القوميػػة  احمػػر الػػذ
احتياجػػات الطمػػوح ى الراه(ػػة مػػف حيػػث الت سػػم والتجز ػػة وال ػػعؼ ملػػى و ػػع أف ػػؿ يمبػػ

أف يػتـ ى أف يكػوف وهػذا يع(ػى مطػار مػا ي(بغػى يػدخؿ فػى العربى القومال  ف ف احمف القوم
 .  ٔ)ال(ظر ملي   مف (طاؽ المصالر القومية الشاممة 

الوحػدة الجغرافيػة  ووحػدة ى هػى العربػى وثمة عدة مرتكزات استراتيجية لألمف القػوم
والمثػػؿ العميػػا وحػػدة المغػػة واحدم والثقافػػة والتػػاريم ى الح ػػارة العربيػػة وأصػػالتاا المتمثمػػة فػػ

بػػػػػػيف البمػػػػػػداف العربيػػػػػػة  والتكامػػػػػػؿ ى والتقاليػػػػػػد ومصػػػػػػادر التشػػػػػػريع  والتكامػػػػػػؿ االسػػػػػػتراتيج
 . ٕ)مصادر الثورة العربية المادية والبشرية ى فى االضتصاد

 : ٖ)ى هى العربى ه(اؾ عدة مستويات لألمف القومو 

 جااـ.احمف الداخمال: لممواط(يف واحفراد داخؿ دولاـ مف أية تاديدات توا 
 مػػف أيػة تاديػػدات ى مطػار حػػدودها السياسػى داخػػؿ دولػة واحػػدة وفػى احمػف الػوط(ال: أ

 أو مخاطر تمس سيادتاا.
 دوف اإلضميمػال": المتعمػؽ بتعػاوف بػيف مجموعػة مػف الػدوؿ  مثػؿ دوؿ ى احمف الجمػاع"

 أو شماؿ أفريقيا.ى مجمس التعاوف الخميج
 ملػى مضمػيـ واحػد  ػد ى بوصػ اا ت(تمػ احمف اإلضميمال: عمى مستوى الدوؿ العربيػة كافػة

 أخطار تتاددها.ى أ
 والعالضػات الدوليػة وفقػا لميثػاؽ ى المحيط الدولى احمف الدولال: ويشمؿ حماية الدولة ف

 احمـ المتحدة.

                                                           
ىلهاٍةبد اىْةو  ٚ اىؼوثةٜ، ٍغيةخ أٗها  اىْةو  األٍٗةػ، اىقةبٕوح: اىَومةي اىقةٍ٘ٚ ( ٍؾَل ٍغبٕل اىيٝبد، ّؾة٘ ٍْظٍ٘ةخ علٝةلح ىألٍةِ اىقة1ٍ٘

 . 2212األٍٗػ، ػلك ْٝبٝو 
، هٍبىخ ٍبعَزٞو )اىقبٕوح: قَةٌ اىؼيةً٘ 2226-1991ٚ اىؼوثٚ ٗاألٍِ اىقٍ٘ٚ اإلٍوائٞي –ٚ ( ٕجخ هللا عَبه ػجلاىْبصو ؽبفع، اىزقبهة اىص2ْٞ

 .69-62( ٓ ٓ 2211اىَٞبٍٞخ، ميٞخ االقزصبك ٗاىؼيً٘ اىَٞبٍٞخ، عبٍؼخ اىقبٕوح، 
 صياغة تهك االتجاهات بانًزاجع انتانية:ى ث فاستعاٌ انباح( 3

 .39-32ٓ ٍوعغ ٍبثق،هاّٞب ٍؾَ٘ك إثوإٌٞ ػجلاىوؽٌٞ،  -

بُ: كاه اىفنو اىؼوثٜ، ٚ فٚ اىؼوثٚ إٍَبػٞو ٍؾَل اىوفبػٜ، رؾلٝبد االٍِ اىقٍ٘ - َّ  .23-22( ٓ ٓ 2226ظو اىؼ٘ىَخ )ػ
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ى عػػػػػددا مػػػػػف التحػػػػػديات أبرزهػػػػػا الصػػػػػراع العربػػػػػى العربػػػػػى ويواجػػػػػ  احمػػػػػف القػػػػػوم
   ٔ)الم(طقػة ى طمػاع اإليرا(يػة  والتركيػة فػاإلسػرا يمال  واحى اإلسرا يمال  والتحالؼ احمريكػ

  وهػو مػا يت ػؽ مػع  ٕ)وفشؿ التحال ات العربية العربية و عؼ الثقة بيف احطػراؼ العربيػة 
ى أ(ػػ  مػػف الصػػعم تحقيػػؽ التعػػاوف بػػيف الػػدوؿ فػػ Kenneth Waltzرديػػة كي(ػػث والتػػز 

كؿ دولػة لتحقيػؽ مصػالحاا الذاتيػة بغػض ال(ظػر عػف مصػالر ى ال(ظاـ الدولالة (تيجة لسع
  ومػػػػا تدكػػػػدف المدرسػػػػة الواضعيػػػػة الجديػػػػدة بوجػػػػود مػػػػا يعػػػػرؼ بالتعػػػػاوف  ٖ)الػػػػدوؿ احخػػػػرى 
حتميػػػة وجػػػػود ضػػػػيـ مشػػػتركة تػػػػدفع لمتعػػػػاوف وربػػػط المصػػػػالر بػػػػيف ى يع(ػػػػى المشػػػروط  والػػػػذ

ل. ٗ)الدولتيف 

ل  

                                                           
 .56-52ٓ ٓ  ٍوعغ ٍبثق،( هاّٞب ٍؾَ٘ك إثوإٌٞ ػجلاىوؽٌٞ، 1
 .52ٓ  ٍوعغ ٍبثق،( ٕجخ هللا عَبه ػجلاىْبصو ؽبفع، 2
 .22ٓ  ٍوعغ ٍبثق،( فلٝغخ ػوفخ ٍؾَل أٍِٞ، 3
اىَصوٛ، هٍبىخ ٍبعَزٞو )اىقبٕوح: قٌَ اىؼيً٘ اىَٞبٍٞخ، ميٞخ االقزصبك ٗاىؼيً٘ اىَٞبٍٞخ، ٚ ( أّوف ػالً، ٍْوٗع قْبح اىجؾوِٝ ٗاالٍِ اىق4ٍ٘

 .42-41ٓ (2222عبٍؼخ اىقبٕوح، 
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ل

لاجا اثلاجثلني..لاإلطلرلاجان لي:

لاج ل قنلوارالفنلاجتراثلاجف اي:اجدرا لتل

تحديػػد ى وعػػرض الدراسػػات السػػابقة فػػى مػػف مراجعػػة التػػراث العممػػى يتمثػػؿ الاػػدؼ الر يسػػ
تمػػػت ى بمو ػػػوع الدراسػػػة ومحػػػاورف  والتعػػػرؼ عمػػػى الزوايػػػا التػػػى مػػػدى االهتمػػػاـ احكػػػاديم

 دراستاا  والم(اه  واحدوات المستخدمة فياا  واحطر الزم(ية والمكا(ية لاا.   

عػػػدد مػػػف المكتبػػػات احكاديميػػػة  ى مو ػػػوع الدراسػػػة فػػػى فػػػى وبعػػػد مراجعػػػة التػػػراث العممػػػ
باإل ػػػافة ملػػػى البحػػػث عمػػػى شػػػبكة اال(تر(ػػػت  وبعػػػد رصػػػد مػػػا يتػػػوافر مػػػف دراسػػػات عربيػػػة 

لمباحث تقسيـ تمؾ الدراسات والبحوث ملى ثالثة محاور: هذا المجاؿ  يمكف لى وأج(بية ف

لالعربال. ى : دراسات ت(اولت م اـو احمف القوما وع

تجػػػاف الق ػػػايا ال(وعيػػػة ذات الصػػػمة بػػػاحمف ى : دراسػػػات ت(اولػػػت الخطػػػام الصػػػح واجثهههلني
لالقومال.

افير تيػراف وصػ(ى : دراسات واستطالعات ت(اولت ض ية ا(تقاؿ السمطة عمػى جزيرتػواجثلجث
 ملى المممكة العربية السعودية.

لعرض لدراسات المحاور الثالثة.ى وفيما يم

لاجفر ي:لىلاجااورلا وع:لدرا لتلتنلوجتلا االاجقوا

خصوصػػا  وأهميتػػ  ى عمومػػا والعربػػى اهػػتـ البػػاحثوف العػػرم بػػالت(ظير لم اػػـو احمػػف القػػوم
العربيػػة  وذلػػؾ مػػف خػػالؿ  تواجاػػ  وخطورتاػػا عمػػى المجتمعػػاتى وأبعػػادف  والتاديػػدات التػػ

ى مػػداخؿ فكريػػة متعػػددة م(اػػا: السياسػػال  والعسػػكري  واحم(ػػال  واالضتصػػادي  وكػػذلؾ الثقػػاف
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عالجػت مو ػوع )احمػف ى يعرض الباحث عددا مػف الدراسػات التػى واالجتماعال  وفيما يم
 العربال .ى القوم

ول صهتلإجهىلعهددل ل(1)ىلُ فهد لاإل رمقهىل هىلاجفر هىلتنلوجتل فضلاجدرا لتلا االاجقوا
لاالاجنتلئ  ل تا ل:

أف مسػػرا يؿ خا ػػت حربػػا سياسػػية ودبموماسػػية لمحصػػوؿ عمػػى اعتػػراؼ مثيوبيػػا باػػا  وأف  -
احمػػػػـ ى فػػػػى الػػػدولتيف ربطتامػػػػا عالضػػػػات عسػػػػكرية وتجاريػػػػة  ولكػػػف ظػػػػؿ الموضػػػػؼ اإلثيػػػػوب

مزا   مػػف الق ػػية ال مسػػطي(ية خوفػػا مػػف ردة ال عػػؿ العربيػػةى المتحػػدة مديػػدا لمموضػػؼ العربػػ
دعػـ حركػػات اال( صػاؿ اإلريتريػػة  وأف مسػرا يؿ عممػػت عمػى تحػػريض مثيوبيػا كدولػػة الم(بػػع 
ل(اػػػػػػر ال(يػػػػػػؿ عمػػػػػػى ب(ػػػػػػا  السػػػػػػدود والخزا(ػػػػػػات لمتػػػػػػ ثير عمػػػػػػى حصػػػػػػة مصػػػػػػر مػػػػػػف الميػػػػػػاف 

  .  ٕٙٔٓ)صبري:

ى السػوداف أصػبر أحػد أهػـ متطمبػات احمػف القػومى تجاف دولتػى أف ت عيؿ الدور المصر  -
ظػػؿ التاديػػدات والتحػػديات الدوليػػة ى  صػػاؿ ج(ػػوم السػػوداف  وخاصػػة فػػالمصػػري  بعػػد ا(

االمريكيػػة واإلسػػرا يمية  وكػػػذلؾ دعػػـ أوجػػػ  التعػػاوف بػػػيف الػػدوؿ الػػػثالث سياسػػيا واضتصػػػاديا 
وأم(يػػػا واجتماعيػػػا وثقافيػػػا  واحتػػػوا  فتػػػرات الخػػػالؼ بيػػػ(اـ  وت عيػػػؿ العالضػػػات الث(ا يػػػة بػػػيف 

  .ٕٗٔٓمصر وكؿ م(اما )أبوعيش: 

سػػتراتيجال  ودورف فػػى لقيمػػة التػػا - الق ػػايا الغذا يػػة والما يػػة ى يمثماػػا موضػػع السػػوداف الجيوا 
اإلفريقػال  وأف ا( صػاؿ الج(ػوم أدى ملػى حرمػاف  –العربػالى والت اعػؿ الثقػافى لموطف العرب
% مف احتياطػات الػ( ط  وأ ػاؼ دولػة جديػدة ملػى دوؿ حػوض ال(يػؿ ممػا ٜٓالشماؿ مف 

                                                           
 هذه اندراسات هي:( 1

ٍؼٖةل اىجؾة٘س )اىقةبٕوح:  كمزة٘هآ، هٍبىخ اىؼوثٜٚ ػجلاىق٘ٛ، اىؼالقبد اإلصٞ٘ثٞخ اإلٍوائٞيٞخ ٗاّؼنبٍبرٖب ػيٚ األٍِ اىقٍ٘ٙ صجوٚ ٍبٍ -

  (.2216، عبٍؼخ اىقبٕوح، ٗاىلهاٍبد اإلفوٝقٞخ

اىَصةوٛ، هٍةبىخ ٍبعَةزٞو )اىقةبٕوح: قَةٌ اىؼيةً٘ ٚ يةٚ األٍةِ اىقةٍ٘ػ إٖٝبة إثوإٌٞ اىَةٞل أثة٘ػِٞ، رةلاػٞبد اّفصةبه عْة٘ة اىَة٘كاُ -

  (.2214اىَٞبٍٞخ، ميٞخ االقزصبك ٗاىؼيً٘ اىَٞبٍٞخ، عبٍؼخ اىقبٕوح، 

اىؼوثةٜ، ٍغيةخ كهاٍةبد ّةو  أٍٗةطٞخ، ٍومةي كهاٍةبد اىْةو  ٚ ٍؾَل ؽَت اىوٍ٘ه، أصو اّفصبه عْ٘ة اىَة٘كاُ ػيةٚ األٍةِ اىقةٍ٘ -
 .2212،  ّزبء 52اىَدٍَخ األهكّٞخ ىيجؾ٘س ٗاىَؼيٍ٘بد، اىؼلكاألٍٗػ ثبىزؼبُٗ ٍغ 

 http://mesj.com/58.html_ٜأصو_اّفصبه_عْ٘ة_اىَ٘كاُ_ػيٚ_األٍِ_اىقٍٜ٘_اىؼوث # 
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الميػػاف  وجعػػؿ مػػف حكومػػة الج(ػػوم أحػػد أهػػـ الػػداعميف ى ومصػػر فػػياػػدد مصػػالر السػػوداف 
دارفػػور  وجعػػؿ الج(ػػوم مرتعػػًا ى شػػرؽ السػػوداف وغربػػ  فػػى لحركػػات التمػػرد واال( صػػاؿ فػػ

يجػػم حشػػد الطاضػػات لمحػػوؿ دوف تػػ ـز ى لمتػػدخالت الخارجيػػة خصوصػػًا اإلسػػرا يمية  وبالتػػال
ى الت خارجيػة تاػدد احمػف القػوماحو اع بيف الشػماؿ والج(ػوم  بمػا يجعمػ  مسػرحًا لتػدخ

  .ٕٕٔٓ)حسم الرسوؿ: ى العرب

 لول صهتل(1)ىلتنلوجتل فضلاجدرا لتلتلثمرلاجاتغمراتلاجافلصهرةلع هىلا اهالاجقهوا الل
لإجىلعددلاالاجنتلئ  ل تا ل:

أف لثورة المعمومات ت ثير عمػى م اػـو احمػف القػومال  وأف المسػتقبؿ سػيحمؿ المزيػد مػف  -
واجػػ  احمػػف القػػومال  وأبرزهػػا حػػروم المعمومػػات بكافػػة أ(واعاػػا  واتسػػاع تى التاديػػدات التػػ

الحػػروم  باػػدؼ ا(ايػػار الدولػػة ى (طػػاؽ الحػػرم ال( سػػية  واعتمػػاد الػػدوؿ عمػػى وكال اػػا فػػ
الخصـ مف الداخؿ  دوف استخداـ مباشر لمقوة العسكرية  مما سػي قد الدولػة سػيطرتاا عمػى 

ارح شػػعباا بالمخػػاطرة لمواجاػػة كافػػة أشػػكاؿ احمػػور  ومػػف ثػػـ فػػ ف عمػػى الحكومػػة أف تصػػ
ل .ٕٓٔٓيتعرض لاا )عالـ:ى الحرم ال( سية والثقافية الت

تػػ ثيرات عمػػى ى والديمقراطيػػة  فألزمػػات احمػػف القػػومى أف ثمػػة عالضػػة بػػيف احمػػف القػػوم -
ظػؿ ى متطمبات الديمقراطية وحقوؽ اإل(ساف والحريات المد(ية  وأف التوفيؽ بي(اا خاصة فػ

الواليػػػات المتحػػػدة  يتوضػػػؼ عمػػػى عػػػدد مػػػف المتغيػػػرات مػػػف  ػػػم(اا هيكػػػؿ ى احزمػػػات )فػػػ
ؼ عاػػػد الػػػر يس جػػػورج بػػػوش  و(صػػػوص ضػػػا(وف مكافحػػػة ى صػػػ(اعة سياسػػػة احمػػػف القػػػوم

  .ٜٕٓٓ)عبدالح يظ: ٕٔٓٓاإلرهام الصادر عف الكو(جرس عاـ 

                                                           
 هذه اندراسات هي:( 1

 ٍوعغ ٍبثق.ٍٖب ٍؾَل ٍؾَل ػالً،  -

اى٘الٝةبد اىَزؾةلح األٍوٝنٞةخ، ٚ ٍةجزَجو ػيةٚ اىلَٝقواغٞةخ فة11ٗاىلَٝقواغٞةخ: كهاٍةخ ىزةرصٞو أىٍةخ ٚ ػالء ػجلاىؾفٞع، اىؼالقخ ثِٞ األٍِ اىقةٍ٘ -

 (.2229اىَٞبٍٞخ، ميٞخ االقزصبك ٗاىؼيً٘ اىَٞبٍٞخ، عبٍؼخ اىقبٕوح، هٍبىخ كمز٘هآ )اىقبٕوح: قٌَ اىؼيً٘ 

ٗاألٍةةِ اىقةٍٜ٘، هٍةةبىخ ٍبعَةزٞو )اىقةةبٕوح: قَةٌ اىؼيةةً٘ اىَٞبٍةٞخ، ميٞةةخ االقزصةبك ٗاىؼيةةً٘ ٚ إَٝةبُ أؽَةل ػجةةلاىؾيٌٞ ٍٖةلٛ، اىزؾةة٘ه اىةلَٝقواغ -

 (.2225اىَٞبٍٞخ، عبٍؼخ اىقبٕوح، 
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وأ(ػػ  مذا لػػـ تتخػػذ  لمدولػػة ى وحمايػػة احمػػف القػػومى أف ثمػػة عالضػػة بػػيف التحػػوؿ الػػديمقراط -
الديمقراطيػػػة والتعبيػػػر عػػػف الػػػرأي  ى الػػػدوؿ العربيػػػة مجػػػرا ات مصػػػالحية شػػػاممة  تتمثػػػؿ فػػػ

مختمػػؼ المجػػاالت  وتت ػػاضـ حػػدة المشػػكالت االضتصػػادية ى ستسػػتمر حالػػة التػػدهور العػػاـ فػػ
واالجتمػػاعال  وخمػػؽ بي ػػة مال مػػة ى ملػػى زيػػادة االحتقػػاف السياسػػى واالجتماعيػػة  ممػػا سػػيدد

د معدالت الجريمة والع(ؼ المجتمعػال  مػع احتمػاالت حػدوث موجػ  جديػدة مػف الع(ػؼ لتزاي
  .  ٕ٘ٓٓوالتطرؼ )عبدالحميـ:

 لول صههتل(1)ىلاجفر ههىلتوالهه لا اههالاجقههواىلتنلوجههتل فههضلاجدرا ههلتلاجتاههدملتلاجتهه اههلل
لإجىلعددلاالاجنتلئ  ل تا ل:

واإلخ ػػػاؽ  واال(شػػػقاؽ  الت كػػػؾ  ى يواجػػػ  تحػػػديات وأزمػػػات تتجمػػػى فػػػى أف الػػػوطف العربػػػ -
البػد مػف مدراؾ أف أمػف كػؿ دولػة عربيػة مػرتبط ارتباطػًا ع ػويًا  واالختراؽ  ولمواجاة ذلػؾ

تاػّدد احضطػار العربيػة واحػدة  ومسػتقبماا واحػد  ى العربال  حف احخطػار التػى باحمف القوم
اسػتراتيجية  يستمد ضوت  مف ص ت  القومية  ولػف يتحقػؽ مال عبػرى العربى وحف احمف القوم

عربية موحدة تعتمد عمػى ت(ميػة وتوظيػؼ اإلمكا(ػات العربيػة  وعمػى ض(اعػة بشػمولية م اػـو 
احمف  بمع(ػى أ(ػ  لػيس مقتصػرا عمػى ال(احيػة العسػكرية  بػؿ يشػمؿ أبعػادا أخػرى  سياسػية 

  .ٕٓٔٓواضتصادية وثقافية )بوبوش:

المتوسػط عبػر البحػر الميػت يمكف أف تصؿ بيف البحريف اححمر و ى أف ض(اة البحريف الت -
ى والعربػى المصػر ى حاؿ وجودها عمى أرض الواضع  تاديػدا عمػى احمػف القػومى ستمثؿ  ف

                                                           
 هذه اندراسات هي:( 1

ظو اىزؾ٘الد اىؼبىَٞخ اىوإْخ، ٍغيخ كهاٍةبد ّةو  أٍٗةطٞخ، ٍومةي كهاٍةبد اىْةو  األٍٗةػ ٚ فٚ اىؼوثٚ ث٘ثُ٘، األٍِ اىقٍٍ٘ؾَل  -
 .2212، فوٝف 53ثبىزؼبُٗ ٍغ اىَدٍَخ األهكّٞخ ىيجؾ٘س ٗاىَؼيٍ٘بد، اىؼلك

http://mesj.com/new/ArticleDetails.aspx?id=74 

 ٍوعغ ٍبثق. أّوف ػالً، -

األثؼبك اىلافيٞخ ىَفًٖ٘ األٍةِ، هٍةبىخ كمزة٘هآ ٚ : كهاٍخ ف2222-1992ٍصو ٚ فٚ ػلٗٛ، اىؼْ٘ائٞبد ٗاألٍِ اىقٍ٘ٚ ٍؾَل أؽَل ػي -

 (.2225)اىقبٕوح: قٌَ اىؼيً٘ اىَٞبٍٞخ، ميٞخ االقزصبك ٗاىؼيً٘ اىَٞبٍٞخ، عبٍؼخ اىقبٕوح، 

 ٍوعغ ٍبثق.ػجلاىَْؼٌ اىَْبغ )ٍؾوه(،  -

ثِٞ اىَفبٌٕٞ، اى٘اقغ، اىْص٘ٓ، ٍغيخ ّئُ٘ ػوثٞخ، األٍبّخ اىؼبٍخ، عبٍؼخ اىلٗه اىؼوثٞةخ، اىقةبٕوح، ٚ ٍؾَل ٍصبىؾٔ، ٍَرىخ األٍِ اىقٍ٘ -

 .1924، ْٝبٝو 35اىؼلك 

http://mesj.com/new/ArticleDetails.aspx?id=74
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ى اسػػػتراتيجيا واضتصػػػاديا وبي يػػػا  وعمػػػى مسػػػتقبؿ العالضػػػات العربيػػػة العربيػػػة  والػػػدور اإلضميمػػػ
  .ٕٚٓٓلمصر )عالـ:

ميػػػة ضػػػػدرات المجتمػػػػع لتتخطػػػػى السػػػالح ملػػػػى ت(ى أ(ػػػ  يجػػػػم تغييػػػر أدوات احمػػػػف القػػػوم -
مكا(اتػػ   مدكػػدة أف مهمػػاؿ المشػػكالت التػػ م(اػػا المجتمػػع  بمػػا فياػػا العشػػوا يات  ى يعػػا(ى وا 

لمدولػة يتحقػؽ مػف ى تادد ال(ظاـ والدولة اضتصاديا واجتماعيا وبي يا  لذلؾ ف ف احمف الحقيقػ
والتركيػز عمػى المجتمػع لتتحػوؿ ملػى داعػـ لألمػف والت(ميػة  ى خالؿ معالجة البػدر الاشػة فػ

  .ٕ٘ٓٓفقط )عدوي:ى والعسكر ى وليس احمف السياسى احمف البشر 

فػ ف تاديػد ى بالدولػة القوميػة  وبالتػالى العربال  والػوط(ى أف ثمة ارتباط بيف احمف القومل-
ى العربػال  ويع(ػى دولة عربية كالعراؽ أو السوداف أو الصوماؿ ي(تقص مػف احمػف الجمػاع

  .   ٖٜٜٔ)المشاط:ى العربى وتجز ة احمف القوم تاالؾ المدسسات العربية

الحديث عف "الوطف العربال" كوحدة ال تتجزأ ويسػت(د ملػى ى يع(ى العربى أف احمف القوم -
ى خػػرؽ أو فػػى بوجػػود احمػػة العربيػػة كحقيقػػة ضا مػػة رغػػـ مػػا باػػا مػػف  ػػعؼ  وأف أى الػػوع

احخػػػرى  حف احمػػػة رغػػػـ لدولػػػة عربيػػػة يػػػدثر عمػػػى أمػػػف احضطػػػار العربيػػػة ى احمػػػف القػػػوم
ل .ٜٗٛٔوحدة المصير والتحديات والتاديدات )مصالحة:ى التجز ة السياسية تشترؾ ف

تلههل لاجقلههلمللذاتلاجصهه نل ههل االىلاجااههورلاجثههلني:لدرا ههلتلتنلوجههتلاجلطههلبلاجصههاق
لاجقواي:ل

لمق ػػػػايا ال(وعيػػػػة ذات ى تت(ػػػػاوؿ معالجػػػػة الخطػػػػام الصػػػػح ى تتعػػػدد وتت(ػػػػوع الدراسػػػػات التػػػػ
الباحػػث بعػرض الدراسػػات ى الصػمة بػاحمف القػػومال  و(ظػرا لكثػػرة عػدد هػذف الدراسػػات  يكت ػ

ت(اولػػت خطػػام الصػػحافتيف المصػػرية والسػػعودية  (ظػػرا الضتراباػػا مػػف أهػػداؼ الدراسػػة ى التػػ
لعدد مف هذف الدراسات.ى فيما يمالحالية  و 
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اسػػػتادفت التعػػػرؼ عمػػػى اتجاهػػػات الخطػػػام   (1)ل6312ىلدرا هههنل هههلج ل  هههم لاجفنهههزل(ل1
ت(اولتاػػا الصػػحؼ السػػعودية  باسػػتخداـ مػػ(ا  ى التػػى تجػػاف ض ػػايا الحػػوار الػػوط(ى الصػػح 

ى المسػػر  وأدوات تحميػػؿ الخطػػام عمػػى عي(ػػة عشػػوا ية م(تظمػػة ب سػػموم احسػػبوع الصػػ(اع
 ٜٕٓٓعمػػى عي(ػػة مػػف صػػحؼ الريػػاض  اليػػـو  الػػوطف  عكػػاظ  خػػالؿ ال تػػرة مػػف سػػبتمبر

 . ٕٓٔٓلى اكتوبر م

مقدمػػة ض ػػايا الحػػوار ى وضػػد كشػػ ت (تػػا   الدراسػػة عػػف مجػػئ ض ػػايا )التطػػرؼ والغمػػو  فػػ
%  ٙٔ%  ثػػػـ التعمػػػيـ ب(سػػػبة ٛ.ٕٔ%  تمياػػػا ض ػػػايا المػػػرأة ب(سػػػبة ٗ.ٕٕب(سػػػبة ى الػػػوط(

%  ٙ%  والوحػػػػدة الوط(يػػػػة ب(سػػػػبة ٗٔ%  وال تػػػػوى المعاصػػػػرة ب(سػػػػبة ٘ٔوالعمػػػػؿ ب(سػػػػبة 
%  كمػػػػا أشػػػػارت ملػػػػى تبػػػػايف احطػػػػر المرجعيػػػػة ٛ.ٗالتعبيػػػػر ب(سػػػػبة و ى وأخيػػػػرا حريػػػػة الػػػػرأ

 لممقاالت وفقا لمم(طمقات ال كرية لكتاباا  والسياسيات التحريرية لمصحؼ.

اسػػػػتادفت الدراسػػػػة رصػػػػد وتحميػػػػؿ خصػػػػا ص  ل(6)ل6312ىل(لدرا ههههنلا مههههرةلاج هههه لع6
ت تحميػػػػؿ مزا  أزمػػػػات القػػػػارة اإلفريقيػػػػة  وذلػػػػؾ باسػػػػتخدـ أدواى وسػػػػمات الخطػػػػام الصػػػػح 

ى صػػحؼ احهػػراـ والمصػػر ى الخطػػام عمػػى عي(ػػة مػػف مػػواد الخبػػر واالستقصػػا  والػػرأي  فػػ
  باسػػػػتخداـ أسػػػػموم ٕٕٔٓملػػػػى ديسػػػػمبر  ٕٓٔٓاليػػػػـو والوفػػػػد  خػػػػالؿ ال تػػػػرة مػػػػف ي(ػػػػاير 

 الحصر الشامؿ.

وخمصػػػت الدراسػػػة ملػػػى أف أزمػػػات القػػػارة اإلفريقيػػػة لػػػـ تكػػػف محػػػدى أهػػػـ أولويػػػات الصػػػحؼ 
مطػػػار اهتمامػػػات الجماػػػور باسػػػتث(ا  ى احزمػػػات احفريقيػػػة ال تػػػدخؿ فػػػ الخاصػػػة  (ظػػػرا حف

المصػػػري  وات ػػػر ذلػػػؾ حي(مػػػا ضػػػدمت ى أزمػػػة الميػػػاف (ظػػػرا لكو(اػػػا متعمقػػػة بػػػاالمف القػػػوم
المقابػؿ ضػدمت ى مادة صح ية فيما يتعمػؽ ب زمػات ال(يػؿ وفػ ٕٕٔٔاليـو ى صحي ة المصر 

                                                           
اىَؼ٘كٝخ، هٍةبىخ ٍبعَةزٞو )اىقةبٕوح: قَةٌ اىصةؾبفخ، ميٞةخ اإلػةالً، اىصؾبفخ ٚ فٚ ( فبىؼ ثيٞـ اىؼْيٛ، ٍَبد ٗأغو فطبة صقبفخ اىؾ٘اهاى٘غ1ْ

 (.2216عبٍؼخ اىقبٕوح، 
اىفزةوح ٍةِ ٚ ألىٍةبد اىقةبهح اإلفوٝقٞةخ: كهاٍةخ رؾيٞيةخ ٍقبهّةخ فةٙ اىَصةوٚ ٍؾَل اىَجبػٜ، أغةو ٍؼبىغةخ اىقطةبة اىصةؾفٚ ( ٍٖٞوح ػَبك فزؾ2

 (.2215، ميٞخ اإلػالً، عبٍؼخ اىقبٕوح، ، هٍبىخ ٍبعَزٞو )اىقبٕوح: قٌَ اىصؾبفخ2212إىٚ  2212
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 ٛ٘ٔاحولػػى صػػحي ة احهػػراـ بمعػػدؿ المرتبػػة ى مػػادة  بي(مػػا جػػا ت فػػ ٛٓٔصػػحي ة الوفػػد 
 تكرارا.

اسػػػتادفت الدراسػػػة الكشػػػؼ عػػػف اتجاهػػػات   (1)ل6312ىل(لدرا هههنلتلجهههنل ااهههدلاجا هههمن0
(حػػو العالضػػات المصػػرية اإليرا(يػػة خػػالؿ ال تػػرة مػػف ديسػػمبر ى المصػػر ى الخطػػام الصػػح 

صػػػحؼ ى الم(شػػػورة فػػػى   عبػػػر مجػػػرا  تحميػػػؿ خطػػػام لمػػػواد الػػػرأٖٕٔٓملػػػى عػػػاـ  ٕٛٓٓ
 اليـو  واححرار  وعقيدتال  ووط(ال.ى ار  والمصر احخب

اليػػـو عمػى اف ض ػػية أمػف الخمػػي  ى وخمصػت الدراسػة ملػػى ات ػاؽ صػػحؼ االخبػار والمصػر 
تمثػػؿ عا قػػا أمػػاـ تطػػوير العالضػػات بػػيف مصػػر ى تعػػد محػػدى الق ػػايا الر يسػػية التػػى العربػػ

يراف  كما أشارت صحي ة المصر  تصػريحات ى يرا(ية فػاليـو ملى العالضات المصرية اإلى وا 
عمػػػى لسػػػاف وزيػػػر الخارجيػػػة  ور ػػػيس الػػػوزرا  المصػػػرييف  وت(اولػػػت ض ػػػية احػػػتالؿ ميػػػراف 

للمجزر اإلماراتية. 

استادفت رصد وتحميػؿ عالضػة احطػر اإلخباريػة   (6)ل6312(لدرا نلا للالتلرلا ال4
عبػر دراسػة تغطية أدا  المدسسة احم(ية باتجاهات الشبام تجاهاػا  وذلػؾ ى المستخدمة ف

ملػى  ٕٔٔٓال ترة مف ي(ػاير ى اليـو  والوفد  فى عي(ة تحميمة مف صحؼ احخبار  والمصر 
 مف الشبام المصري. ٕٖٗ  وعي(ة ميدا(ية ضواماا ٖٕٔٓسبتمبر 

% مػػػف المبحػػػوثيف يػػػروف أف ه(ػػػاؾ مخططػػػا لخمػػػؽ حالػػػة ٚ.ٗٗوكشػػػ ت الدراسػػػة عػػػف أف 
ى وأف الع(اصػر اإلرهابيػة الخارجيػة هػ المجتمػع المصػري ى عدا  وكراهية تجاف الشػرطة فػ

% مػف العي(ػة أف ٗ.ٙٚوضػد أيػد مف توتر العالضة بػيف الشػرطة والشػعم  ى المست يد الر يس
 استقرار الوطف ال يتحقؽ مال باستقرار المدسسة احم(ية.

                                                           
، هٍةبىخ 2213ؽزةٚ ػةبً  2222اىفزةوح ٍةِ كَٝةَجوٚ اإلٝواّٞةخ: فة -ّؾة٘ اىؼالقةبد اىَصةوٝخٚ ( ٕبىخ أؽَل اىؾَْٜٞ، ارغبٕبد اىقطبة اىصؾف1

 (.2215ٍبعَزٞو )اىقبٕوح: قٌَ اىصؾبفخ، ميٞخ اإلػالً، عبٍؼخ اىقبٕوح، 
ّؾٕ٘ةب: كهاٍةخ رؾيٞيٞةخ ٍٞلاّٞةخ، هٍةبىخ ٙ َدٍَبد االٍْٞخ اىَصوٝخ ػالقزٖب ثزْةنٞو ارغبٕةبد اىْةجبة اىَصةو( ٍٖب ٍقزبه ؽَِ، أغو رقلٌٝ اى2

 .263ٓ ( 2215ٍبعَزٞو )اىقبٕوح: قٌَ اىصؾبفخ، ميٞخ اإلػالً، عبٍؼخ اىقبٕوح، 
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اسػػػتادفت رصػػػد وتحميػػػؿ معالجػػػة   (1)ل6332(لدرا هههنلع هههدا لاااهههدل هههفدل  هههوراسل2
المممكػػة العربيػػة السػػعودية  مػػف خػػالؿ ى فػػى المواضػػع اإلخباريػػة العربيػػة لإلصػػالح السياسػػ

رصػػػد وتحميػػػؿ أطروحػػػات المواضػػػع (حػػػػو اإلصػػػالح  ومسػػػارات البره(ػػػة واحطػػػر المرجعيػػػػة 
ت المسػػر والمقار(ػػة  وأدواى خطابػػاتاـ  وذلػػؾ باسػػتخداـ م(اجػػى لمكتػػام  والقػػوى ال اعمػػة فػػ

حػػػوؿ عمميػػػات اإلصػػػالح ى مػػػف مقػػػاالت الػػػرأ ٜٖٙتحميػػػؿ الخطػػػام  عمػػػى عي(ػػػة ضواماػػػا 
موضعا الكترو(يا عربيا وعالميا  خالؿ ال تػرة  ٔٔالمممكة العربية السعودية مف ى فى السياس

 .ٕٙٓٓملى مايو  ٕ٘ٓٓمف يو(يو 

 ىوكشػػػػػ ت (تػػػػػا   الدراسػػػػػة عػػػػػف تبػػػػػايف اتجاهػػػػػات المواضػػػػػع مزا  عمميػػػػػة اإلصػػػػػالح السياسػػػػػ
مطػػػػار الاويػػػػة السياسػػػػية والثقافيػػػػة واالجتماعيػػػػة لمكتػػػػام  والسياسػػػػة ى بالمممكػػػػة  وذلػػػػؾ فػػػػ

التحريرية لممواضع  حيث تب(ت أغمػم المواضػع اتجاهػا معار ػا لخطػوات اإلصػالح بالمممكػة 
 باعتبارها بعيدة عف الممارسات الديمقراطية الغربية أو تمثؿ مجرد مصالحات شكمية.

اسػػتادفت الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى معالجػػة  ل(6)ل6332زلاجف هه رل(لدرا ههنل  ههدلع ههداجفزم2
ى الصحؼ السػعودية لق ػايا اإلرهػام المحمػال  وذلػؾ عبػر تحميػؿ مػواد الػرأى فى مواد الرأ

الريػاض وعكػاظ ى صػحي تى )المقاالت االفتتاحية  والزوايا  والمقاالت الموضعة  الم(شورة فػ
 السعوديتيف.

صػػحؼ السػػعودية وكتاباػػا عمػػى التعبيػػر بو ػػوح عػػف وخمصػػت الدراسػػة ملػػى تطػػور ضػػدرة ال
المممكػػة  عػػف ى اإلرهػػام فػػى تقػػع عمياػػا مسػػ ولية ت(ػػامى وجاػػة (ظػػرهـ تجػػاف الجاػػات التػػ

 طريؽ الت كيد عمى وجود تمؾ الجاات ومس وليتاا عف الحوادث.

                                                           
اىََينخ اىؼوثٞخ اىَؼ٘كٝخ، هٍبىخ ٍبعَزٞو ٚ فٚ بٍ( ػجلهللا ٍؾَل ٍؼل أث٘هاً، ٍؼبىغخ ٍ٘اقغ االّزوّذ اإلفجبهٝخ اىؼوثٞخ ىؼَيٞخ اإلصالػ اى1َٞ

 (.2222)اىقبٕوح: قٌَ اىصؾبفخ، ميٞخ اإلػالً، عبٍؼخ اىقبٕوح، 
)اىوٝبض: األٍبّخ اىؼبٍخ  62اىصؾف اىَؼ٘كٝخ ىقعبٝب اإلهٕبة اىَؾيٜ، ٍغيخ اىزؼبُٗ، اىؼلك ٚ فٙ ( فٖل ػجلاىؼيٝي اىؼَنو، ٍؼبىغخ ٍ٘اك اىوأ2

 (.2225كََٝجو  – 1426اىقيٞظ اىؼوثٞخ، مٗ اىقؼلح ىَغيٌ اىزؼبُٗ ىلٗه 
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اسػتادفت الدراسػة التعػرؼ عمػى تعدديػة الػردى  ل(1)ل6330ىلشهومعلاجقرنهىل(لدرا نلع 2
ى فػػػى الصػػػحؼ السػػػعودية مػػػف خػػػالؿ التعػػػرؼ عمػػػى اتجاهػػػات مػػػواد الػػػرأى االجتماعيػػػة فػػػ

 .ٖٕٓٓ-ٕٓٓٓالرياض والوطف السعوديتيف خالؿ أعواـ ى صحي ت

الصػػحافة السػػعودية عقػػم أحػػداث ى فػػى وخمصػػت (تػػا   الدراسػػة ملػػى بػػروز االتجػػاف ال(قػػد
ف أف الصػحافة (سبة تدكد عكس ما يراف الػبعض مػى %  وهٓٚ  ب(سبة ٕٔٓٓسبتمبرٔٔ

ممارسػة الصػحافة ى المقاـ احوؿ  كما أكدت الدراسة أف ه(اؾ (موا فػى السعودية دعا ية ف
تحػػديث المجتمػػع  وسػػعياا ل(قػػد الممارسػػات المجتمعيػػة وكشػػؼ أوجػػ  ى السػػعودية لػػدورها فػػ

لالقصور في .

تمههراالىلثلجثههللااههور:لدرا ههلتلوا ههتطألعلتلتنلوجههتلقلههمنلانتقههلعلاج ههملدةلع ههىللزمرتهه
لوصنل مرلإجىلاجاا  نلاجفر منلاج فودمن:ل

العػػاـ المصػػػري  ى عمػػى عي(ػػة مػػف الػػرأ ل(6)ل6312(لا ههتطألعلار ههزلر صههمرةرلمونمهههول1
تيػػراف وصػػ(افير مصػػريتاف  مقابػػؿ ى مػػف المصػػرييف يػػروف أف جزيرتػػ %ٚٗأشػػار ملػػى أف 

ال(تػػا   % بػػ (اـ ال يعرفػػوف  وتعكػػس هػػذف ٕٗ% يػػروف أ(امػػا سػػعوديتاف  بي(مػػا أجػػام ٔٔ
أبريػػؿ ى العػػاـ مذا مػا ضور(ػػت ب(تػا   ( ػػس السػػداؿ ع(ػدما تػػـ توجياػ  فػػى الػػرأى تغيػرا كبيػػرا فػ

% كػػا(وا ٖٕ%  مقابػػؿ ٖٓ  حيػػث بمغػػت حي(اػػا (سػػبة مػػف يػػروف أ(امػػا مصػػريتاف ٕٙٔٓ
% لػـ يكو(ػوا ضػد سػمعوا عػف ٙٔ% أجػابوا بػ (اـ ال يعرفػوف  ؤٖيروف أ(اما سعوديتاف  و

 الجزيرتيف.

% مػػف المصػػرييف موافقػػوف عمػػى أف ي(ػػاضش البرلمػػاف ض ػػية الجزيػػرتيف ٓٙمػػف أف وبػػالرغـ 
ى مال أ(ػػ  بسػػػداؿ المسػػػتجيبيف عمػػػا مذا كػػػا(وا سػػػيوافقوف عمػػػى تسػػػميـ الجزيػػػرتيف لمسػػػعودية فػػػ

                                                           
ٚ اىصةؾف اىَةؼ٘كٝخ: ثؾةش ٍقةلً ىيقةبء اىضةبّٚ اىَؼ٘كٛ: كهاٍةخ رؾيٞيٞةخ ىزؼلكٝةخ اىةوالٙ االعزَبػٞةخ فةٚ ّ٘ٝو اىقوّٜ، اىقطبة اإلػالٍٚ ( ػي1

 (.2223كََٝجو 24 -1424مٗ اىقؼلح  5)ٍنخ اىَنوٍخ: ٚ ىيؾ٘اه اى٘غْ
 .2212ّٝ٘ٞ٘ 13اىؼبً، "رفزنو إُ اىغيٝورِٞ رٞواُ ٗصْبفٞو ٍصوٝزِٞ ٗال ٍؼ٘كٝزِٞ"، ٙ الٍزطالػبد اىوأ( ٍومي ثصٞوح 2

http://baseera.com.eg/RecentPolls2.aspx?ID=146 

http://baseera.com.eg/RecentPolls2.aspx?ID=146


  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

816 
 
 

% بػػ (اـ سػػيوافقوف عمػػى ذلػػؾ  ٖ٘حالػػة أف البرلمػػاف ضػػرر أ(امػػا تابعتػػاف لمسػػعودية أجػػام 
 % لـ يستطيعوا التحديد.ٜٔا عمى ذلؾ  بي(ما % أجابوا ب (اـ لف يوافقو ٚٗبي(ما 

اسػػػػتادفت التعػػػرؼ عمػػػى اعتمػػػاد الجاليػػػة المصػػػػرية   (1)ل6312(لدرا هههنلااهههزةل هههفدل6
ى باإلمػػارات عمػػى وسػػا ؿ اإلعػػالـ التقميديػػة والحديثػػة كمصػػدر لممعمومػػات عػػف أزمػػة جزيرتػػ

مػػػ(ا  المسػػػر عمػػػى تيػػراف وصػػػ(افير  وت ثيراتاػػػا المعرفيػػػة والوجدا(يػػػة والسػػموكية  باسػػػتخداـ 
مبحوثػػػا   ٕٓٔعي(ػػة عمديػػػة مػػف أفػػػراد الجاليػػػة المصػػرية المقيمػػػة بدولػػػة اإلمػػارات  ضواماػػػا 

 باستخداـ استمارة االستقصا .

يعتمػػد ى صػػدارة المصػادر التػػى فػػى وكشػ ت ال(تػػا   عػػف مجػئ شػػبكات التواصػػؿ االجتمػاع
%  ٙ.ٚٙسػػبة الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات حػػوؿ ض ػػية الجزيػػرتيف ب(ى عمياػػا المبحػػوثيف فػػ

% مػػػف ٕ.ٕٙ% وٗ.ٖٔتمتاػػػا المواضػػػع اإللكترو(يػػػة  ثػػػـ الق(ػػػوات ال  ػػػا ية اإلخباريػػػة  وأف 
المعمومػػػات عبػػػر الشػػػبكات االجتماعيػػػة ب(سػػػبة كبيػػػرة  وكبيػػػرة جػػػدا عمػػػى ى العي(ػػػة يثقػػػوف فػػػ

ى صػػدارة المواضػػع احكثػػر اسػػتخداما  وجػػا ت "السػػرعة فػػى الترتيػػم  وجػػا  موضػػع فيسػػبوؾ فػػ
ـ معػػايير ت  ػػيؿ الجماػػور لموسػػا ؿ  و"احخبػػار السػػريعة الخاصػػة بتطػػورات (قػػؿ الخبػػر" أهػػ

ف ػػػماا المبحوثػػػوف  وجػػػا  "التعػػػرؼ عمػػػى ردود أفعػػػاؿ ى ض ػػػية الجزيػػػرتيف" أهػػػـ المػػػواد التػػػ
صػػدارة التػػ ثيرات المعرفيػػة لالعتمػػػاد عمػػى وسػػا ؿ اإلعػػػالـ  ى المصػػرييف حيػػاؿ احزمػػة" فػػػ

صػػػػػدارة التػػػػػ ثيرات الوجدا(يػػػػػة  وجػػػػػا ت ى ال" فػػػػػو"تعزيػػػػػز شػػػػػعور احفػػػػػراد باال(تمػػػػػا  الػػػػػوط(
 صدارة الت ثيرات السموكية.   ى الحوارات وال(قاشات حوؿ الجزيرتيف" فى "المشاركة ف

ا(تقمػػت بموجباػػا ى كشػػ ت عػػف أف االت اضيػػة التػػ  (6)ل6312درا ههنللههوزانم سلو ههرو لل(0
جزيرتا تيراف وص(افير مف مصر ملى السعودية  كا(ت احكثر أهمية بال(سػبة إلسػرا يؿ مػف 

                                                           
رٞواُ ٗصْبفٞو، ٚ ػيٚ ٍٗبئو اإلػالً اىزقيٞلٝخ ٗاىؾلٝضخ مَصله ىيَؼيٍ٘بد ػِ عيٝور( ؽَيح ٍؼل ٍؾَل، اػزَبك اىغبىٞخ اىَصوٝخ ثبإلٍبهاد 1

 ، اىَغيخ اىؼوثٞخ ىجؾ٘س اإلػالً ٗاالرصبه، عبٍؼخ األٕواً اىنْلٝخ.2216كََٝجو  -، ٝ٘ى15٘ٞٗ 14اىؼلك 
2) Yoel Guzansky, Shlomo Brom, "King Salman's Visit to Cairo, and the Transfer of Tiran and Sanafir to 

Saudi Arabia", INSS Insight No. 816, April 19, 2016, available at: 

http://www.inss.org.il/publication/king-salmans-visit-to-cairo-and-the-transfer-of-tiran-and-sanafir-to-

saudi-arabia/ 

http://www.inss.org.il/person/guzanskyyoel/
http://www.inss.org.il/person/bromshlomo/
http://www.inss.org.il/publication/king-salmans-visit-to-cairo-and-the-transfer-of-tiran-and-sanafir-to-saudi-arabia/
http://www.inss.org.il/publication/king-salmans-visit-to-cairo-and-the-transfer-of-tiran-and-sanafir-to-saudi-arabia/
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تمقتاػػا مصػػر مػػف ى اعتُبػػرت كمقابػػؿ لممسػػاعدات التػػى بػػيف ات اضػػات البمػػديف العػػربييف  والتػػ
الم(طقػة  وأف ى مختمػؼ الق ػايا فػى فػى السعودية  لما يجعماا ال تحيد عػف الخػط السػعود

تتعامؿ مع المممكة بتعاوف واحتوا  لمخالفات لتػوازف بػيف صػورتاا عػف ذاتاػا كقا ػدة  مصر
ى حربػػػة فػػػى لمم(طقػػػة  وبػػػيف المصػػػالر السػػػعودية  وأ(ػػػ  ل تػػػرة طويمػػػة ظمػػػت الػػػدولتاف رأسػػػ

حمريكػػا  حتػػى بػػدأت مصػػر االضتػػرام مػػف روسػػيا لتعػػويض ابتعادهػػا عػػف ى المعسػػكر المػػوال
سػوريا  ى عػف (ظػاـ احسػد فػى عودية إلض(ػاع روسػيا بػالتخمأمريكػا مػدخرا  ومثماػا فعمػت السػ

 ولك(اا فشمت  مما عزز حاجة الدولتيف ملى التعاوف معا. 

(صػت عمياػا ى م يؽ تيراف التى كما أكدت الدراسة أف السعودية ستمتـز بحرية المالحة ف
مصػػرية معاهػػدة السػػالـ المصػػرية اإلسػػرا يمية  مشػػيرة ملػػى أف مسػػرا يؿ تتطمػػع ملػػى عالضػػات 

مػػع الجباػػة السػػ(ية الم(او ػػة لممحػػور ى سػػعودية أضػػوى  باعتبارهػػا أسػػاس التعػػاوف اإلسػػرا يم
إلسػػػرا يؿ  ومػػػف ثػػػـ فػػػ ف مسػػػرا يؿ عمياػػػا أف تتخػػػذ موض ػػػا مديػػػدا ى المعػػػادى الشػػػيعى اإليرا(ػػػ

 ذلؾ ا(تقاؿ السيادة عمى الجزيرتيف ملى السعودية.ى لالت اضات بيف الدولتيف  بما ف

ى ت(اولت العالضػات السياسػية الخارجيػة إلسػرا يؿ خػالؿ تػول  (1)ل6312(لدرا نل مرالال4
(ت(يػػػػاهو ر اسػػػػة الػػػػوزرا   وأشػػػػارت ملػػػػى احت ػػػػاظ مسػػػػرا يؿ بعالضػػػػات جيػػػػدة مػػػػع المعسػػػػكر 

اإليرا(ػػال  وت ػػيؼ أف مسػػرا يؿ سػػمحت لمسػػعودية ى السػػ(ال  بسػػبم الخطػػر ال(ػػوو ى اإلسػػالم
(اا معطا  ال و  احخ ر حلما(يػا لبيػع دبابػات "ليوبػارد بتسايالت عسكرية واستراتيجية م

تيػػراف ى   وعػػدـ االعتػػراض عمػػى ا(تقػػاؿ السػػيطرة عمػػى جزيرتػػٕٔٔٓ" ملػػى المممكػػة عػػاـ ٕ
وص(افير مف مصر ملى السعودية  بالرغـ مف أ(اا لػـ تتمػؽ  ػما(ا مكتوبػا لحريػة مالحتاػا 

 م يؽ تيراف. ى ف

                                                           
1) Lazar Berman, Bibi the Strategist: A close look at Benjamin Netanyahu's foreign policy reveals an 

underappreciated and misunderstood record of accomplishment, Commentary. Sep2016, Vol. 142 Issue 2, 
p33-39. 7p. Available at: 

http://mplb1.ekb.eg/MuseProxyID=1103/MuseSessionID=002f2z2/MuseProtocol=http/MuseHost=web.a.e

bscohost.com/MusePath/ehost/detail/detail?vid=3&sid=ac0aa732-8a85-4946-8e0b-
1e4709628e93%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=122978024&db

=ulh  

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Berman%2C%20Lazar%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ulh%7C%7Cjdb~~ulhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Commentary%22%7C%7Csl~~jh','');
http://mplb1.ekb.eg/MuseProxyID=1103/MuseSessionID=002f2z2/MuseProtocol=http/MuseHost=web.a.ebscohost.com/MusePath/ehost/detail/detail?vid=3&sid=ac0aa732-8a85-4946-8e0b-1e4709628e93%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=122978024&db=ulh
http://mplb1.ekb.eg/MuseProxyID=1103/MuseSessionID=002f2z2/MuseProtocol=http/MuseHost=web.a.ebscohost.com/MusePath/ehost/detail/detail?vid=3&sid=ac0aa732-8a85-4946-8e0b-1e4709628e93%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=122978024&db=ulh
http://mplb1.ekb.eg/MuseProxyID=1103/MuseSessionID=002f2z2/MuseProtocol=http/MuseHost=web.a.ebscohost.com/MusePath/ehost/detail/detail?vid=3&sid=ac0aa732-8a85-4946-8e0b-1e4709628e93%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=122978024&db=ulh
http://mplb1.ekb.eg/MuseProxyID=1103/MuseSessionID=002f2z2/MuseProtocol=http/MuseHost=web.a.ebscohost.com/MusePath/ehost/detail/detail?vid=3&sid=ac0aa732-8a85-4946-8e0b-1e4709628e93%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=122978024&db=ulh
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عاػػػد ى مصػػػرية اإلسػػػرا يمية أ ػػػحت "أكثػػػر دؼً " فػػػوأشػػػارت الدراسػػػة ملػػػى أف العالضػػػات ال
(ظػػػاـ السيسػػػال  حيػػػث سػػػمحت مسػػػرا يؿ لممقػػػاتالت المصػػػرية بالػػػدخوؿ ملػػػى أجوا اػػػا خػػػالؿ 

مسرا يؿ والتقػى ى سامر شكر ى سي(ا   كما زار وزير الخارجية المصر ى مواجاة اإلرهام ف
 ك س احمـ احوروبية. ى ر يس الوزرا  وشاهدا معا (اا 

مصػػر بػػػ"المقمقة"  بسػػبم التػػوتر ى وصػػ ت الحالػػة فػػ ل(1)ل6312زمههلدلاههل ظلل(لدرا ههن2  
تتخػذف السػمطة تحػت وطػ ة احزمػة االضتصػادية  مػع دور ى الػذى الداخمال  والم(حػى السياسػ

مصر ومحاولة جذم مصر تجاف سياسة السػعودية  كمػا تشػير ملػى ى فى السعودية المت(ام
" فػػ تسػػميـ الجزيػػرتيف لمريػػاض  وتػػرى أ(ػػ  عمػػى بسػػبم ى الشػػارع المصػػر ى "الغ ػػم العػػاـر
ى المصػػػر ى طميعتاػػػا المدسسػػػة العسػػػكرية أف تقػػػرأ جيػػػدا المػػػزاج الشػػػعبى الدولػػػة العميقػػػة وفػػػ

التعػػاوف مػػع الريػػاض  وتدكػػد الدراسػػة أف مشػػروع ى الػػرافض لتمػػؾ الخطػػوة  وعػػف شػػكوك  فػػ
يكوف مشػروعا تاريخيػا ضد ى الجسر بيف الدولتيف ال يمكف أف يتـ مال بموافقة مسرا يمية  والذ

الم(طقػػػة العربيػػػة ى القػػػا ـ فػػػى ظػػػؿ الظػػػرؼ السياسػػػى مثػػػؿ ح ػػػر ض(ػػػاة السػػػويس  ولكػػػف فػػػ
اإلسرا يمال  ف ف المشػروع ضػد يشػّكؿ م(عط ػا خطيػرا إلدخػاؿ بػالد الحػرميف ى والصراع العرب

 .مع مسرا يؿى ملى دا رة التطبيع الرسم

تعر ػت لم(ظريػة العامػة لمم ػػايؽ ى والتػ  (6)ل1722(لدرا هنلعاهرولع هداجقتلحلل مهعل2
مػر باػا هػذا الم ػيؽ  وا(تاػت بػاضتراح ضواعػد م(اسػبة ى القػا(وف الػدولال  والتطػورات التػى ف

عاشػت  الم(طقػة العربيػة  وتت ػؽ مػع أحكػاـ ى لمتطبيؽ عمى الم يؽ  تتمشى مع الواضع الػذ
حبيسػػة ومتطمبػػات القػػا(وف الػػدولال  وتحقػػؽ التػػوازف بػػيف متطمبػػات المالحػػة الدوليػػة والػػدوؿ ال

أمػػف الػػدوؿ المطمػػة عمػػى الم ػػيؽ  وخمصػػت الدراسػػة ملػػى تو ػػية ب ػػرورة فػػتر الم ػػيؽ 
 لمالحة دوؿ خمي  العقبة ومف بي(اا مسرا يؿ ودوؿ العالـ ب وابط وضيود.

                                                           
 ، رٌّ٘.2216اىَبثغ ٗاىؼْوُٗ، اثوٝوٚ اىؼوثٚ اىوإِ،  اىَدرَو اىقٍ٘ٚ اىؼوثٚ اىَْٖل اىَٞبٍٚ ( ىٝبك ؽبفع، ٍْطق اىصواػبد ف1

http://www.arabnc.org/details.php?id=613&searchstring=%27%C7%E1%C3%E3%E4%20%C7%E1%DE%E

6%E3%ED%20%C7%E1%DA%D1%C8%ED%27 
ظ٘ء األؽنبً اىؼبٍخ ىيَعبٝق، هٍبىخ كمز٘هآ )اإلٍنْلهٝخ: ميٞةخ اىؾقة٘ ، عبٍؼةخ ٚ ىَعٞق رٞواُ فٚ ٗ ػجلاىفزبػ فيٞو، اىَومي اىقبّّ٘( ػَو2

 (. 1926اإلٍنْلهٝخ، 

http://www.arabnc.org/details.php?id=613&searchstring=%27%C7%E1%C3%E3%E4%20%C7%E1%DE%E6%E3%ED%20%C7%E1%DA%D1%C8%ED%27
http://www.arabnc.org/details.php?id=613&searchstring=%27%C7%E1%C3%E3%E4%20%C7%E1%DE%E6%E3%ED%20%C7%E1%DA%D1%C8%ED%27
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 ٜٜٚٔعػػػاـ ى وضػػػد أ ػػػاؼ الباحػػػث أف معاهػػػدة السػػػالـ المصػػػرية اإلسػػػرا يمية بعػػػد ذلػػػؾ فػػػ
 .  ٔ)مع ما أوصت ب  الدراسة  المالمر الر يسيةى جا ت مت قة ف

لاجتف مقلع ىلاجدرا لتلاج ل قن:

اهههالاجدرا هههلتلاج هههل قنلاجفر مهههنلوا لن مهههنلاجاتصههه نلىل فهههدلرصهههدلوتا مهههعلاجتهههراثلاجف اههه
ل اولوعلدرا نلاج لاث لما الت لمعلاجاألاظلتلاآلتمن:

المتغيػرات الدوليػة ت(اولتاا الدراسات السابقة مػا بػيف  ى   ت(وعت المو وعات والزوايا التٔ
ى المصػػػر ى مثػػػؿ تػػػ ثير ا( صػػػاؿ السػػػوداف عمػػػى احمػػػف القػػػومى المػػػدثرة عمػػػى احمػػػف القػػػوم

   وتػ ثير ٕٕٔٓ)حسػم الرسػوؿ: ى العربػى    وتػ ثيرف عمػى احمػف القػومٕٗٔٓ)أبوعيش: 
ى والعربػػػى المصػػػر ى عمػػػى ض(ػػػاة السػػػويس واحمػػػف القػػػومى مشػػػروع ض(ػػػاة البحػػػريف اإلسػػػرا يم

   ٕٓٔٓلمػػدوؿ )عػػالـ: ى تػػ ثير الحػػروم المعموماتيػػة عمػػى احمػػف القػػوم   و ٕٚٓٓ)عػالـ:
   وارتبػػاط ٕ٘ٓٓ)عػػدوي:ى والمتغيػػرات المحميػػة مثػػؿ تػػ ثير العشػػوا يات عمػػى احمػػف القػػوم

   وهػو مػا عالجتػ  أي ػا ٜٕٓٓبالديمقراطيػة وحقػوؽ اإل(سػاف )عبػدالح يظ: ى احمف القػوم
 الدوؿ العربية.ى فى والتحوؿ الديمقراطى م  حوؿ احمف القو ٕ٘ٓٓدراسة )عبدالحميـ: 

مثػػؿ: تعػػدد زوايػػا احمػػف ى العربػػى كمػػا عالجػػت بعػػض الدراسػػات مو ػػوعات احمػػف القػػوم
   وهػػو مػػا ٕٓٔٓككػػؿ )بوبػػوش: ى وارتبػػاط أمػػف كػػؿ ضطػػر بػػاحمف العربػػى العربػػى القػػوم

بػاالمف لكػؿ دولػة عربيػة مػرتبط ى أف احمػف القػومى   فػٖٜٜٔات قت مع  دراسة )المشػاط:
ى العربػػى اختػػراؽ لألمػػف القػػومى بمػػد عربػػى حى العربػػال  وأف اختػػراؽ احمػػف القػػومى القػػوم

  .  ٜٗٛٔ)مصالح : 

ى مزا  كػػػػػؿ مػػػػػف: الحػػػػػوار الػػػػػوط(ى الخطػػػػػام الصػػػػػح ى وت(اولػػػػػت دراسػػػػػات المحػػػػػور الثػػػػػا(
العالضػػػػػات المصػػػػػرية    و ٕ٘ٔٓ)السػػػػػباعال:  أزمػػػػػات القػػػػػارة اإلفريقيػػػػػة   و ٕٙٔٓ)الع(ػػػػػزي:
إلصػػػػػػالح    وإ٘ٔٓ   وأدا  المدسسػػػػػػة احم(يػػػػػػة )حسػػػػػػف: ٕ٘ٔٓ)الحسػػػػػػي(ال:  اإليرا(يػػػػػػة

                                                           
 . 6ٓ ٍوعغ ٍبثق،( ػَوٗ ػجلاىفزبػ فيٞو، 1
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   وتعدديػة الػردى ٕ٘ٓٓ)العسػكر: ى    وض ايا اإلرهام المحمٕٚٓٓ)أبوراس: ى السياس
  .ٖٕٓٓاالجتماعية )القر(ال: 

المصػرييف حػوؿ ض ػية تيػراف وصػ(افير ى أما دراسات المحور الثالث فت(اولت اسػتطالع رأ
واعتمػػػاد الجاليػػػة المصػػػرية باإلمػػػارات عمػػػى وسػػػا ؿ اإلعػػػالـ كمصػػػدر    ٕٚٔٓ)بصػػػيرة: 

: جػوزا(يكس وبػرـو   وموضؼ مسرا يؿ تجاف االت اضية )ٕٙٔٓلممعمومات عف احزمة )سعد: 
   والسياسة الخارجية إلسرا يؿ تجاف السعودية ومصر خػالؿ فتػرة (ت(يػاهو )بيرمػاف: ٕٙٔٓ
الم(طقػػػػة )حػػػػافظ: ى   الصػػػػراعات فػػػػ ػػػػو ى    ومشػػػػروع الجسػػػػر بػػػػيف الػػػػدولتيف فػػػػٕٙٔٓ
  .ٜ٘ٛٔمر باا م يؽ تيراف تاريخيا )خميؿ: ى    وأخيرا التطورات التٕٙٔٓ

لمػدوؿ العربيػة معػا  وتعػدد التاديػدات ى   ات قت أغمم دراسػات عمػى ارتبػاط احمػف القػومٕ
الػدفاع ع(ػ   كمػا كشػ ت ى عدة مػداخؿ فػى العربال  و رورة تب(ى تواج  احمف القومى الت
معالجػػػة ى فػػػى لمصػػػحؼ وال سػػػيما مػػواد الػػػرأى عػػػف الػػدور المت(ػػػامى راسػػات المحػػػور الثػػػا(د

ى الق ػػايا الجدليػػة السياسػػية واالجتماعيػػة  ورصػػدت دراسػػات المحػػور الثالػػث اتجاهػػات الػػرأ
 العاـ المصري  والدولة اإلسرا يمية  حياؿ ات اضية ترسيـ الحدود بيف مصر والسعودية.   

مػداخؿ والمداخؿ ال(ظرية  ت(وعت دراسات المحور احوؿ مػا بػيف    عمى مستوى الم(اه ٖ
  واشػػتركت كػػؿ دراسػػات المحػػور الػػوظي الى والمػػ(ا  الب(ػػا   احمػػف القػػومال  وتحميػػؿ الػػ(ظـ

 استخداـ م(ا  المسر  وأدوات تحميؿ الخطام.ى فى الثا(

والمواضػػع    ت(وعػػت العي(ػػات التحميميػػة لدراسػػات المحػػور الثػػا(ال  بػػيف الصػػحؼ المطبوعػػةٗ
االلكترو(يػػة  وبػػيف الصػػحؼ المصػػرية والصػػحؼ السػػعودية  وبػػيف أ(مػػاط ممكيػػة الصػػحؼ 

والق(ػػػػوات    وكػػػػذلؾ مواضػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعال الثالثػػػػة )القوميػػػػة  والحزبيػػػػة  والخاصػػػػة 
   ٕٙٔٓاإلمػارات )سػعد: ى   باإل افة ملى عي(ة ميدا(ية مف الجالية المصرية فػال  ا ية

  .ٕٚٔٓ)بصيرة: ى صر العاـ المى والرأ
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لاجدرا نلاال تطألعمن:

تسػػػتادؼ الدراسػػػة االسػػػتطالعية مسػػػاعدة الباحػػػث عمػػػى االضتػػػرام مػػػف المو ػػػوع  وتحديػػػد 
عي(ػػػة الدراسػػػة  ولػػػذلؾ ضػػػاـ البحػػػث بػػػ جرا  دراسػػػة اسػػػتطالعية عمػػػى عي(ػػػة مػػػف الصػػػحؼ 

 المصرية القومية والحزبية والخاصة  وكذلؾ عمى عي(ة مف الصحؼ السعودية.

لا لاجدرا نلاال تطألعمن: تد

ى فػػى تحديػػد أكثػػر الصػػحؼ المصػػرية والسػػعودية اهتمامػػا ب(شػػر مقػػاالت وأعمػػدة الػػرأ -ٔ
   .)تيراف وص(افير ى مو وع ض ية جزيرت

الصػػػحؼ ى مزا  الق ػػػية محػػػؿ الدراسػػػة فػػػى رصػػػد أبػػػرز اتجاهػػػات الخطػػػام الصػػػح  -ٕ
 المصرية والسعودية.

 المصرية والسعودية.تحديد عي(ة الدراسة مف الصحؼ  -ٖ
 معداد استمارة التحميؿ  وب(ا  ف اتاا. -ٗ

لاؤشراتلاجدرا نلاال تطألعمن:

لا وجمن لتي:لاجاؤشراتانت تلاجدرا نلاال تطألعمنلاجتا م منلإجىلالاوعنلاال

  تصػػدرت صػػحي ة احهػػراـ المصػػرية ضا مػػة الصػػحؼ القوميػػة احكثػػر (شػػرا عػػف ض ػػية
 المسا   ثـ احخبار.تيراف وص(افير  تمتاا صحؼ 

 ال(شػػػر عػػػػف ض ػػػية تيػػػػراف ى صػػػدارة الصػػػػحؼ الحزبيػػػة فػػػػى جػػػا ت صػػػػحي ة الوفػػػد فػػػػ
 وص(افير.

  صػدارة الصػحؼ المصػرية احكثػر (شػرا عػف ض ػية ى اليـو فػى جا ت صحي ة المصر
تيراف وص(افير  تمتاا الشػروؽ ب ػارؽ  ػ يؿ  ثػـ صػحؼ الػوطف  اليػـو السػابع  فيتػو  

 المصريوف  ثـ صحؼ أخرى.
                                                           

 ٕنا اىَ٘ظ٘ع، ٚ ِ ػلك اىَقبالد اىَْْ٘هح ف)ٍقبالرل( ىيؾص٘ه ػيٚ ٍدّواد أٗىٞخ ػ( اٍزؼبُ اىجبؽش ثركاح اىجؾش ػيٚ ٍ٘قغ 
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 صػدارة الصػحؼ السػعودية احكثػر ى جا ت صحؼ عكاظ  ثـ الرياض  ثـ المدي(ة  فػ
(شػػػرا عػػػف ض ػػػية تيػػػراف وصػػػ(افير  وبشػػػكؿ عػػػاـ ظاػػػر بو ػػػوح ضمػػػة (شػػػر الصػػػحؼ 

 السعودية عف تمؾ الق ية.

 موضػؼ الدولػة ومدسسػاتاا  ى اتسـ خطػام الصػحؼ القوميػة المصػرية بشػكؿ عػاـ بتب(ػ
تػدعـ ذلػؾ  وتبريػر موضػؼ ى قػديـ احدلػة والشػواهد التػواالضت(اع بسػعودية الجزيػرتيف  وت

الر اسػػة والحكومػػة المصػػرية  بي(مػػا اتسػػـ خطػػام الصػػحؼ الحزبيػػة )الوفػػد  والخاصػػة 
ف مالػػت )(سػػبيا  ملػػى تب(ػػ ى بػػالت(وع  وتقػػديـ مختمػػؼ وجاػػات ال(ظػػر حيػػاؿ الق ػػية  وا 

 خطام يدكد مصرية الجزيرتيف.

  التزمت جميػع المقػاالت بتقػديـ احدلػة عمػى اتسـ خطام الصحؼ السعودية بالتشاب   و
المطالبػػة بامػػا  كمػػا ى سػػعودية الجزيػػرتيف  والػػدفاع عػػف موضػػؼ الحكومػػة السػػعودية فػػ

وجات بعض المقاالت المـو لمف يتب(وف خطابا عدا يا تجاف المممكػة العربيػة السػعودية 
 العاـ المصرييف. ى اإلعالـ والرأى ف

ل

لاش  نلاجدرا ن:لل

أثارتاػػػا ات اضيػػػة تعيػػػيف الحػػػدود البحريػػػة بػػػيف جماوريػػػة مصػػػر ى لجػػػدؿ التػػػا(عكسػػػت حالػػػة ا
البمػػديف  والسػػيما مقػػاالت ى العربيػػة  والمممكػػة العربيػػة السػػعودية  عمػػى خطػػام الصػػحافة فػػ

طػػػرح احفكػػػار والػػػردى  وضػػػدرة عمػػػى استشػػػراؼ ى لمػػػا يتمتػػػع بػػػ  كتاباػػػا مػػػف حريػػػة فػػػى الػػػرأ
ى ال(ظػػر  ومػػف ثػػـ تمثمػػت مشػػكمة الدراسػػة فػػعػػرض وجاػػات ى تػػداعيات االت اضيػػة  وت(ػػوع فػػ

ىل ههىلاجفر ههير للههااللطههلبلاقههلالتلاجههر ىلاجتفههر لع ههىلافلجلههنلاق ههو لرا اههالاجقههوا
ىلاجصها لاجاصهرمنلواج هفودمنلعمنهنلاجدرا هن لإزاالاتقلقمهنلتفمهمالاجاهدودلاج ارمهن لاجته

ت ههل لتمههراالوصههنل مرلإجههىلاج ههملدةلاج ههفودمن لوتادمههدل طروالىلتلههانتلانتقههلعللزمرتهه
لاعتادتلع م ل.ىلوتا م  للوتق مرتل لوا  رازلاجقوىلاجقلع نل م ل لوا طرلاجارلفمنلاجت
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ل تامنلاجدرا ن:لل

 عػػػاـ  لػػػـ ى معالجتاػػػا مو ػػػوعا جػػػدليا  (يػػػا  مثّػػػؿ ض ػػػية رأى تتمثػػػؿ أهميػػػة الدراسػػػة فػػػ
 تتراكـ حول  الدراسات.

 ت اضيػػة ترسػػيـ تمقػػى الدراسػػة ال ػػو  عمػػى خطػػام الصػػحؼ المصػػرية والسػػعودية تجػػاف ا
الق ػػية  وتسػػعى ملػػى كشػػؼ مختمػػؼ ى فػػى الُبعػػد العربػػى الحػػدود  ومػػف ثػػـ ف (اػػا تراعػػ

 وجاات ال(ظر.
 كي يػػػة مدارة ى تقػػػدـ الدراسػػػة عػػػددا مػػػف المقترحػػػات لصػػػا(ع القػػػرار  ضػػػد ت يػػػد مسػػػتقبال فػػػ

 العاـ. ى عممية معالف ات اضات لاا طابع حساس لمرأ

ل

ل تدا لاجدرا ن:لل

العربػػال" كمػػا ى رصػػد معالجػػة م اػػـو "احمػػف القػػومىلتههد للرئم ههمللمتاثههعل ههتتلههذلاجدرا ههنل
عكسػػػ  خطػػػام الصػػػحؼ المصػػػرية والسػػػعودية عي(ػػػة الدراسػػػة مزا  ات اضيػػػة ترسػػػيـ الحػػػدود 

 البحرية بيف الدولتيف.

لومتقرعلعالتذالاج د ل تدا ل رعمنلتي: 

 صرية.الصحافة المى التعرؼ عمى اتجاهات الخطام  وأطر تقديـ الم اـو ف 

 الصحافة السعودية.ى التعرؼ عمى اتجاهات الخطام  وأطر تقديـ الم اـو ف 

 صحؼ الدولتيف.ى المقار(ة بيف اتجاهات الخطام  وأطر تقديـ الم اـو ف 

 العربػػػػال" بم اومػػػػ  الشػػػػامؿ  مقابػػػػؿ المصػػػػالر ى رصػػػػد مػػػػدى ح ػػػػور "احمػػػػف القػػػػوم
 .السياسية أو االضتصادية لمدولتيف المتحققة مف االت اضية

ل  
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لوذجخلع رلاإللل نلعالالاوعنلاالاجت لؤالت:

ى الخطػام الصػح ى احكثػر شػيوعا فػى العربػى ما احطروحػات المتعمقػة بػاحمف القػوم -ٔ
 والسعودي؟ى المصر 

ى ي(سػػم ملياػػا الخطػػام الصػػح ى مػػا القػػوى ال اعمػػة  وسػػماتاا  وأدوارهػػا  واتجاهاػػا التػػ -ٕ
 وال عؿ؟القدرة عمى اتخاذ القرار ى والسعودى المصر 

 والسعودي؟ى المصر ى الخطام الصح ى ما احطر المرجعية المستخدمة ف -ٖ

 والسعودي؟ى المصر ى الخطام الصح ى ف ما (وع  ووظي ة احطر المستخدمة -ٗ

الخطػػام ى الصػػورة اإلعالميػػة المقدمػػة فػػى كيػػؼ أثػػرت الصػػ ات الم(سػػوبة لالت اضيػػة فػػ -٘
 والسعودي؟ى المصر ى الصح 

 والسعودي؟ى المصر ى الصح ما السمات العامة لمخطام  -ٙ

 والسعودي؟ى المصر ى ما أوج  التشاب  واالختالؼ بيف الخطام الصح   -ٚ

  

لانلت لاجدرا ن:للل

تعتمد الدراسة عمى )مػ(ا  المسػر  بوصػ   جاػدا عمميػا م(ظمػا لمحصػوؿ عمػى المعمومػات 
ى )أطػػػر تقػػػديـ م اػػػـو احمػػػف القػػػومى واحوصػػػاؼ لمظػػػاهرة اإلعالميػػػة مو ػػػوع البحػػػث وهػػػ

خطام الصحؼ المصرية والسعودية مزا  ات اضيػة ترسػيـ الحػدود بػيف الػدولتيف   ى فى العرب
لجمػع المعمومػات ع(ػدما تكػوف ى تمػؾ الحالػة هػو احسػموم الر يسػى ويعتبر م(ا  المسر فػ
الصػػحؼ حػػوؿ الق ػػية ى فػػى   وهػػو مػػا ي(طبػػؽ عمػػى مقػػاالت الػػرأ ٔ)العي(ػػة كبيػػرة وم(تشػػرة 

                                                           
-129ٓ ( 2229)اىقبٕوح: اىلاه اىَصوٝخ اىيجْبّٞخ،  1اىلهاٍبد اإلػالٍٞخ، غٚ َّٞبء مٗ اىفقبه، ٍْبٕظ اىجؾش ٗاالٍزقلاٍبد اإلؽصبئٞخ ف( 1

111. 
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وتوظػػػؼ الدراسػػػة )مػػػ(ا  المسػػػر  بشػػػػق  شػػػارا   ٗٔكثػػػر مػػػف اسػػػتمر ال(شػػػر باػػػا حى التػػػ
الصػحؼ المصػرية  والسػعودية  عي(ػة ى فػى التحميمال  عمػى عي(ػة مػف مقػاالت وأعمػدة الػرأ

ت(اولػػت مو ػػوع ات اضيػػة ترسػػيـ ى   التػػتػػـ اختيارهػػا ب(ػػا  عمػػى أسػػس محػػددةى والتػػ الدراسػػة
تيػراف وصػ(افير ى عمػى جزيرتػ ا(تقمت بموجباػا السػيادةى الحدود بيف مصر والسعودية  والت

 ملى المممكة.

تطبيقػات العديػد ى )أسػموم المقار(ػة الم(اجيػة  باعتبارهػا مطمبػا أساسػيا فػوتستخدـ الدراسة 
المقار(ػة بػيف (تػا   تحميػؿ محتػوى اإلعػالـ عبػر الوثػا ؽ ى مف الم(اه  العممية المختم ة  فػ

مقار(ػػة (تػػػا   التحميػػؿ بػػػيف  المختم ػػة )صػػحؼ/ ض(ػػػوات/ بػػرام ..ملم   أو عبػػػر الػػزمف مثػػػؿ
هذف المراحؿ أو ال ترات  أو المقار(ة بيف ال  ػات والجماعػات ى المراحؿ التاريخية لما ضيؿ ف

ى وتوظػػػؼ الدراسػػػة )أسػػػموم المقار(ػػػة الم(اجيػػػة  فػػػ   ٔ)الدراسػػػات الميدا(يػػػة ى والعي(ػػػات فػػػ
والخطابػػات  مبػػراز أوجػػ  التشػػاب  واالخػػتالؼ بػػيف الخطابػػات المختم ػػة لمصػػحؼ المصػػرية 

المختم ػػػة لمصػػػحؼ السػػػعودية فيمػػػا بي(اػػػا  ثػػػـ المقار(ػػػة بػػػيف خطابػػػات الصػػػحؼ المصػػػرية  
 والصحؼ السعودية ككؿ.

ل

ل دواتلاجدرا ن:لل

تسػػػػتخدـ الدراسػػػػة أدوات تحميػػػػؿ الخطػػػػام بشػػػػكؿ أساسػػػػال  وبعػػػػض أدوات تحميػػػػؿ الصػػػػورة 
 اإلعالمية  وتحميؿ احطر اإلعالمية  كما يمال:   

 ى طػػام: تسػػتخدـ الدراسػػة أدوات تحميػػؿ الخطػػام لمكشػػؼ عػػف المعػػا(أدوات تحميػػؿ الخ
الخطػػػػام الصػػػػح ال  ذلػػػػؾ عبػػػػر أدوات تحميػػػػؿ )احطروحػػػػات  والقػػػػوى ى ال ػػػػم(ية  فػػػػ

ال اعمة  واحطػر المرجعيػة  ومسػارات البره(ػة   باػدؼ رصػد وتحميػؿ وت سػير الرسػا ؿ 
 مقاالت الرأي.ى االتصالية المت م(ة ف

                                                           
 .129 -122ٓ (2222)اىقبٕوح: ػبىٌ اىنزت،  1اىلهاٍبد اإلػالٍٞخ، غٚ فٚ ٍؾَل ػجلاىؾَٞل، اىجؾش اىؼيَ( 1
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 ي(سػػػػباا المحتػػػػوى ى باػػػػا جممػػػػة الصػػػػ ات والمالمػػػػر التػػػػ الصػػػػورة اإلعالميػػػػة: ويقصػػػػد
لألشػػخاص والكيا(ػػات  باػػدؼ تشػػكيؿ صػػورة ذه(يػػة محػػددة لػػدى الجماػػور ى اإلعالمػػ

ع(اػػا  وذلػػؾ باسػػتخداـ مجموعػػة مػػف احسػػاليم  وتركػػز الدراسػػة عمػػى أحػػدها فقػػط هػػو 
(سػػبة صػػ ات ميجابيػػة أو سػػمبية لألشػػخاص والكيا(ػػات ى أسػػموم )ملصػػاؽ الصػػ ات   أ

 المدسسات والدوؿ وغيرها. ك

 ى ي ػػع فياػػا الخطػػام الصػػح ى احطػػر اإلعالميػػة: ويقصػػد باػػا السػػياضات العامػػة التػػ
يبػرز مػف خاللاػا الحػدث وال كػرة  وتسػتخدـ ه(ػا كػ داة ى اححداث  وزوايا المعالجػة التػ

 معاو(ة حدوات تحميؿ الخطام.

 لل   التاالوعمننلاجدرا ن:

ى دراسػة التحميميػة  والعي(ػة الزم(يػة  المتػيف تػـ تحديػدهما فػوتشمؿ مجتمع الدراسػة  وعي(ػة ال
  و  الدراسة االستطالعية.

ل وال:لالتاالاجدرا ن:

الصػحؼ ى فػى كػؿ مقػاالت وأعمػدة الػرأى (ظرا ال(تشار واتساع مجتمػع الدراسػة المتمثػؿ فػ
 المصرية القومية والحزبيػة والخاصػة  والصػحؼ السػعودية  ف (ػ  تعػيف عمػى الباحػث احخػذ

حػوؿ ات اضيػة تعيػيف ى بم(ا  )المسػر بالعي(ػة   عبػر اختيػار ممػ(ا  لعي(ػة مػف مقػاالت الػرأ
الصػػحؼ المصػػرية   ى ت(ػػوع (مػػط الممكيػػة )فػػى الحػػدود بػػيف مصػػر والسػػعودية  بمػػا يراعػػ

وت(ػػوع ال تػػرة الزم(يػػة لمعي(ػػة  وب(ػػا  عمػػى مػػا سػػبؽ  وبعػػد مجػػرا  الدراسػػة االسػػتطالعية  كمػػا 
اختيػػار الباحػػث عمػػى عي(ػػة تحميميػػة  وأخػػرى زم(يػػة  كمػػا سيت ػػر  هػػو مبػػيف مػػف ضبػػؿ  وضػػع

لمف ا،تال:

ل

ل
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لثلنمل:لاجفمننلاجتا م من:

تحديػػػدا كعي(ػػػة لمدراسػػػة (ظػػػرا إلشػػػكالية الق ػػػية وتبػػػايف أبعادهػػػا ى تػػػـ اختيػػػار مقػػػاالت الػػػرأ
تظاػػػر فياػػػا التباي(ػػػات ال كريػػػة لمختمػػػؼ ى السياسػػػية والقا(و(يػػػة واحم(يػػػة واالجتماعيػػػةة والتػػػ

الكتػػػام  كمػػػا أف أغمػػػم كتػػػام المقػػػاالت لاػػػـ رديػػػة وخبػػػرة كبيػػػرة تمكػػػ(اـ مػػػف التعبيػػػر عػػػف 
احكثػػػر اتسػػػاضا مػػػع ى أفكػػػارهـ  والتحميػػػؿ المتعمػػػؽ لمختمػػػؼ الق ػػػايا  وتعتبػػػر مقػػػاالت الػػػرأ

التعػػرؼ عمػػػى اتجاهػػػات الصػػحافتيف المصػػػرية  والسػػػعودية مزا  ات اضيػػػة ى هػػدؼ الدراسػػػة فػػػ
 ي(اما.ترسيـ الحدود  والمقار(ة ب

ت(اولػػت مو ػػوع ى واحعمػػدة الصػػح ية التػػى مجػػرا  مسػػر شػػامؿ لكػػؿ مقػػاالت الػػرأوضػػد تػػـ 
ات اضيػػة ترسػػيـ الحػػدود البحريػػة بػػيف مصػػر والسػػعودية  وذلػػؾ خػػالؿ الدراسػػة االسػػتطالعية  

 المو وع  كما يمال: ى وب(ا  عمي  تـ اختيار الصحؼ احكثر (شرا لممقاالت ف

ل(لاجصا لاجاصرمن:1

 :مػػػػف أوسػػػػع الصػػػػحؼ ى بوصػػػػ اا ممثمػػػػة لمصػػػػحافة المصػػػػرية القوميػػػػة  وهػػػػ احهػػػػراـ
لمسػػػمطة  وأكثػػػر ى المصػػػرية ا(تشػػػارا  وارتباطػػػا بال(خبػػػة  واضترابػػػا مػػػف الخطػػػام الرسػػػم

 المو وع محؿ الدراسة.ى الصحؼ القومية (شرا لممقاالت ف

  بوصػػ اا ممثمػػة لمصػػحافة المصػػرية الخاصػػة  كمػػا أ(اػػا ضػػدمت خطابػػا ى المصػػر : اليػػـو
ت(وعػػػا حيػػػاؿ الق ػػػية  ومختم ػػػا عػػػف خطػػػام الصػػػحافة القوميػػػة  حيػػػث ظاػػػرت فيػػػ  م

 اتجاهات معار ة وا حة.

ل(لاجصا لاج فودمن:6

  السػػعودية  وتتسػػـ بػاضترام خطاباػػا مػػف ى تمثػؿ الم(طقػػة الوسػػطى فػالريػاض: بوصػػ اا
ى مػػف أكثػػر الصػػحؼ السػػعودية (شػػرا لممقػػاالت فػػ  وكا(ػػت لمسػػمطةى الخطػػام الرسػػم

 محؿ الدراسة.المو وع 
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  مف أوسع الصػحؼ ى وه عكاظ: بوص اا تمثؿ م(طقة مكة المكرمة بالم(طقة الغربية
المو ػػوع ى مػػف أكثػػر الصػػحؼ السػػعودية (شػػرا لممقػػاالت فػػوكا(ػػت السػػعودية ا(تشػػارا  

 محؿ الدراسة.

لثلجثل:لاجفمننلاجزانمن:

)تههلرم لتوقمههالاالتقلقمههن( لل6312ا رمههعلل8اجقلههمنللههألعلاجقتههرةلاههالىلا ههتارلاجنشههرل هه
اجشهه رمالىلتهه لتا مههعلاجاقههلالتلاجانشههورةل هه لوقههدل()ل6312اتههىلن لمههنلشهه رلموجمههول

اجقلهمن لاتهىل الاجاقهلالتلاجانشهورةلىلار نلاجنشهرل هىلاج ذمالش دالارتقلعللا اوظلل 
شه رالل12اجانشورةلع ىلاهدارللاجاقلالتىل%لاالإلالج23 م اللوادتللتاثعل  ثرلاال

ل لوتال:ل()* مرلوت   علا اداثلىل ىلادةلاجقلمن لوذجخلالرت لط لل تطورللوترلىلت

مبريػػؿ  ٛمطمعػػ  )ى بػػدأت فيػػ  أحػػداث الق ػػية  حيػػث ا(عقػػدت فػػى الػػذ :6312إ رمههعلل-
ض ػت با(تقػاؿ السػيادة ى   ات اضية ترسيـ الحدود البحرية  بيف مصر والسعودية  والتٕٙٔٓ

ى عػػاـ فػػى تيػػراف وصػػ(افير ملػػى السػػعودية  فتحولػػت االت اضيػػة ملػػى ض ػػية رأى عمػػى جزيرتػػ
% مػف حجػـ ٖٛمقػاال حولاػا  تمثػؿ أكثػر مػف  ٙ٘مصر  و(شرت الصحؼ عي(ة الدراسػة 

 العي(ة.

 ٗٔا(تاػت فيػ  أحػداث الق ػية  حيػث شػاد م(تصػؼ هػذا الشػػار )ى الػذ :6312مونمهول-
ى الدسػػتورية والتشػػريعية  والػػدفاع واحمػػف القػػومال  فػػ  موافقػػة لج(تػػا الشػػدوف ٕٚٔٓيو(يػػو 

جمسػت  العامػة  ى لاا فػى مجمس ال(وام المصري  عمى االت اضية  ثـ مضرار البرلماف المصر 
  ضػرارا بوضػؼ ت( يػػذ ٕٚٔٓيو(يػو  ٕٔى مصػر  فػى ثػـ مصػدار المحكمػة الدسػتورية العميػا فػ

محكمػػة احمػػور المسػػتعجمة  بشػػ ف ومػػف ى كػػؿ اححكػػاـ الصػػادرة مػػف محػػاكـ الق ػػا  اإلدار 
ى   وهػػػٕٚٔٓيو(يػػػو  ٕٗى االت اضيػػػة  حتػػػى صػػػادؽ الػػػر يس المصػػػري  عمػػػى االت اضيػػػة  فػػػ

 الق ية خالؿ هذا الشار.ى ازدياد معدؿ ال(شر فى أحداث أسامت ف
                                                           

 )ٗىنِ اٍزَو ّْو اىَقبالد ؽزٚ فزوح الؽقخ. 2212ّٝ٘ٞ٘ 24ٚ ػيٚ االرفبقٞخ فٙ صبك  اىوئٌٞ اىَصو ، 
*( د،ظس عيحت )(ج تع ٌع د ع ةالت ايى د شلعس اٌ،ا د يسداا.1ايعو )  ضٌا "تٌسدو عا،ةفٌس"ل عأٌضة ى (ج تاياو  ع،1   
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     إلراااتلاجصدق:

ضػػاـ الباحػػث بػػالتحقؽ مػػف صػػدؽ صػػحي ة التحميػػؿ بتحكيماػػا عبػػر عػػدد مػػف المتخصصػػيف  
المجػػػاؿ احم(ػػػال  وضػػػاـ الباحػػػث بتحديػػػد ف ػػػات ى ا بػػػيف أسػػػاتذة اإلعػػػالـ  والخبػػػرا  فػػػت(ػػػوع مػػػ

التحميػػؿ ووحداتػػ  وتعري اػػا مجرا يػػا  وضػػاـ بػػ جرا  التعػػديالت الالزمػػة ب(ػػا  عمػػى مالحظػػات 
 . )** لالستمارةى المحكميف وتوجيااتاـ ضبؿ التطبيؽ ال(اا 

ل

لاجا اثلاجثلجث..لاإلطلرلاجنظري:

 FDI (Framing, Discourse analysis and Image Model)تعتمػد الدراسػة عمػى (مػوذج 
مسػػػتحدث خمصػػػت مليػػػ  محػػػدى الدراسػػػات  وضامػػػت باسػػػتخداـ أدواتػػػ  ى وهػػػو (مػػػوذج (ظػػػر 

  وهػو (مػوذج يجمػع (ظريػة  ٔ)ال  ا يات ى لتحميؿ معالجة المواد اإلخبارية عف مسرا يؿ ف
ومػػدخؿ الصػػورة اإلعالميػػة  عمػػى أسػػاس مػػف وجػػود احطػػر اإلعالميػػة  وتحميػػؿ الخطػػام  

 العديد مف (قاط االت اؽ بي(اـ.

أ(ػػػ  مػػػف الصػػػعم االعتمػػػاد عمػػػى  ومرلهههالالتمهههلرلاج لاهههثلال هههتلدا لتهههذالاجناهههوذجلإجهههى
الم(اه  الكمية فقط لما يعيباا أحيا(ا مف سطحية توصيؼ الظاهرة اإلعالمية والعجػز عػف 

عمى الم(اه  الكي ية فحسػم  (ظػرا لمػا يوجػ  ملياػا  ت سيرها  كما أ(  مف الصعم االعتماد

                                                           
** مرتبة أبجديا(:( قائمة بأسماء السادة المحكمين( 

 اةع ا د  ةةس . -ي./  ة ي  اًل د عيسس ب ال د احةفال ايٌا دإلالل 

 اةع ا د  ةةس . -ي./ اعةل عحعييل دألاتةذ د عاةاي ب ال د احةفال ايٌا دإلالل 

 اةع ا د  ةةس . -ي./ اثعةو فاسيل د عيسس ب ال د احةفال ايٌا دإلالل 

  اةع ا د  ةةس ل عسصٌس د  ال اةب ة. -دإلذداا عد تيٌح ٌعول ايٌا دإلاللأ.ي/ عحعي د عساًل دألاتةذ ب ال 

 اةع ا د  ةةس . -أ.ي/ عحعي حاةلل دألاتةذ ب ال د احةفال ايٌا دإلالل 

 بةال د  عدت د عايحا د عاسٌا اةب ة.ى د  عٌي أ.ل/ عحعي اعٌسل د عتحيث د ساع 

  اةع ا د  ةةس . -دألاتةذ د عاةاي ب ال د احةفال ايٌا دإلالل لي./ ع،ى ابيد عةة 

 اةع ا د  ةةس ل ععاٌو د ايٌا  شصعو د ت يٌل عد  ل . -أ.ي/ ع ٌي فتح هللال دألاتةذ ب ال دإلذداا عد تيٌح ٌعول ايٌا دإلالل 
جبهٝخ ٗارغبٕبد اىْقجخ ّؾٕ٘ب، هٍبىخ كمز٘هآ )اىقةبٕوح: قَةٌ اىقْ٘اد اىفعبئٞخ اإلفٚ ( كػبء أؽَل ٍؾَل اىجْب، ٍؼبىغخ أفجبه ٗقعبٝب إٍوائٞو ف1

 .162-156( ٓ 2215اإلماػخ ٗاىزيٞفيُٝ٘، ميٞخ اإلػالً، عبٍؼخ اىقبٕوح، 
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ممػػػا يجعػػػؿ االعتمػػػاد عمػػػى أسػػػموم أو ة غيػػػام ال ػػػبط الم(اجػػػالمػػػف (قػػػد بسػػػبم الذاتيػػػة و 
الػػػدعوة ملػػػى تعػػػدد ى ويدكػػػد بالتػػػال  طريقػػػة م(اجيػػػة واحػػػدة لمبحػػػث واالسػػػتدالؿ غيػػػر كػػػاؼ

مطػػار متكامػػؿ ى د فػػدراسػػة الظػػاهرة الواحػػدة  وتوظيػػؼ هػػذا التعػػدى الم(ػػاه  أو احسػػاليم فػػ
مطمم الدراسة الكمية لمظاهرة اإلعالمية مف جا(م  ويتعامػؿ مػع الخصػا ص المميػزة ى يمب

خصا ص التعقيػد والتركيػم وتعػدد العالضػات مػف جا(ػم  خػر  بمػا يحقػؽ التكامػؿ ى لاا وه
 العمػـو االجتماعيػةى دراسة الظاهرة اإلعالمية  وهذا االتجاف تب(اف الكثيػروف فػى فى الم(اج

 . ٔ) Triangulationالبحث  أو التثميت ى بتعدد المداخؿ  أو تعدد احساليم فويعرؼ 

يمكػف أف يػػتـ توظي ػ  كػػ داة  Framing Analysisومػف جا(ػم  خػػر  فػ ف تحميػػؿ احطػر 
تقػديـ ال كػرة أو ى يستخدماا الكاتم فػى تحميؿ الخطام لمكشؼ عف احطر التى مساعدة ف

المع(ػػػػػى أو رسػػػػػـ الحػػػػػدث أو الواضعػػػػػة وفقػػػػػا لتصػػػػػورات   عػػػػػرض الحػػػػػدث أو الواضعػػػػػة لت كيػػػػػد
 . ٕ)تشكؿ مطار الكتابة والعرض والتقديـ ى االجتماعية الت

لم تلد لاج لاثلتذالاجناوذجلجتاقمقل تدا لاجدرا نلوتي:اجدرا نلاجالجمنلىلو 

 خطػػام الصػػحافة المصػرية لم اػػـو احمػػف ى التعػرؼ عمػػى أ(مػاط المعالجػػة المختم ػػة فػ
 سياؽ ات اضية ترسيـ الحدود.ى فى العربى القوم

 خطػام الصػحافة السػعودية لم اػـو احمػػف ى التعػرؼ عمػى أ(مػاط المعالجػة المختم ػة فػ
 سياؽ ات اضية ترسيـ الحدود.ى فى العربى القوم

 خطام صحافة الدولتيف.ى المقار(ة بيف أ(ماط المعالجة المختم ة ف 

 خطػػػػام الصػػػػحافتيف المصػػػػرية العربػػػػال" كمػػػػا عكسػػػػ  ى رصػػػػد م اػػػػـو "احمػػػػف القػػػػوم
والسػػػػػعودية بم اومػػػػػ  الشػػػػػامؿ  مقابػػػػػؿ المصػػػػػالر السياسػػػػػية أو االضتصػػػػػادية لمػػػػػدولتيف 

 المتحققة مف االت اضية.
                                                           

  .322-325ٓ  ٍوعغ ٍبثق،( ٍؾَل ػجلاىؾَٞل، 1
 .452-451ٓ  ٍوعغ ٍبثق،( ٍؾَل ػجلاىؾَٞل، 2
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الصػػػحؼ المصػػػرية ى الدراسػػػة عمػػػى المقػػػاالت الم(شػػػورة فػػػى فػػػ FDIويػػػتـ تطبيػػػؽ (مػػػوذج 
الحاليػػة  وبػػالتركيز والسػػعودية عي(ػػة الدراسػػة  مػػع بعػػد التعػػديالت وفقػػا لخصوصػػية الدراسػػة 

م ػمو(اا  وذلػؾ عبػػر عػدد مػػف ال  ػات كمػػا ى العربػال" فػػى عمػى تتبػع م اػػـو "احمػف القػػوم
 يمال:

يركػز عميػ  المقػاؿ ى الُبعػد الػذى يعكس  م موف المقاؿ: أى الق ية أو المو وع الذ  ٔ
المختم ػػػػة السياسػػػػية والعسػػػػكرية واالضتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة ى مػػػػف أبعػػػػاد احمػػػػف القػػػػوم

 وغيرها.

أسػػػػاليم الصػػػػياغة: وتت ػػػػمف أسػػػػاليم الت(مػػػػيط مقابػػػػؿ الدي(اميكيػػػػة  والتجز ػػػػة مقابػػػػؿ   ٕ
 الشموؿ  والشخص(ة مقابؿ المو وعية  واإلثارة مقابؿ العقال(ية.

 تعكساا المقاالت وتمصقاا باالت اضية.ى الص ات الت  ٖ

الكممػػػػات والمصػػػػطمحات احكثػػػػر بػػػػروزا واسػػػػتخداما  باػػػػدؼ تحديػػػػد الخم يػػػػات ال كريػػػػة   ٗ
 ياسية لمُكتام.والس

ذلػػؾ ى ي(سػػم لاػػا المقػػاؿ القػػدرة عمػػى اتخػػاذ ال عػػؿ والقػػرار  بمػػا فػػى القػػوى ال اعمػػة التػػ  ٘
العاـ  المصرية والسػعودية  اإلضميميػة والدوليػة  ى الشخصيات والمدسسات والدوؿ والرأ

 والسمات الم(سوبة لمقوى ال اعمة  ميجابا وسمبا.

ذا مػا كػاف ر يسػيا أـ ثا(ويػا  واتجاهاػا ى دور القوى ال اعمة الم(سوم ملياػا فػ  ٙ المقػاؿ  وا 
 ت ييدا لالت اضية  أو رف ا لاا  أو حيادا  مف وج  (ظر الكاتم.

معالجػػػة الق ػػػية  السياسػػػية  والعسػػػكرية واحم(يػػػة  ى احطػػػر المرجعيػػػة المسػػػتخدمة فػػػ  ٚ
 والتاريخية  الجغرافية  القا(و(ية  واالضتصادية  واالجتماعية.

معالجػػػة الق ػػػية: اإلدا(ػػػة والغ ػػػم  الحػػػزف واحسػػػؼ  ى المسػػػتخدـ فػػػ(غمػػػة الخطػػػام   ٛ
التشػػكيؾ والتخػػويف  التحػػذير والتخويػػؼ  الػػتاكـ والسػػخرية  الت ػػادؿ واإلشػػادة  التاد ػػة 

 والعقال(ية  الت مؿ والتحميؿ وال مس ة.
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الخطػػػام  وم(اػػػا مطػػػار الصػػػراع )بػػػالتركيز عمػػػى الجػػػدؿ ى (ػػػوع احطػػػر المسػػػتخدمة فػػػ  ٜ
أسػػ رت ع(اػػا ى حطػػراؼ   مطػػار العواضػػم )بػػالتركيز عمػػى ال(تػػا   التػػوالخػػالؼ بػػيف ا

االت اضيػػة   مطػػار المسػػ ولية )ب(سػػبة المسػػ ولية عػػف الحػػدث وعواضبػػ  لشػػخص أو جاػػة 
عمػػى المعالجػػة ى وعػػاط ى بعي(ػػ    مطػػار االهتمامػػات اإل(سػػا(ية )ب  ػػ ا  طػػابع درامػػ

 ماعية أو دي(ية أو ضيمية .)بالتركيز عمى جوا(م اجتى لجذم الجماور   مطار أخالض

تبريػػر موضػػؼ الكاتػػم  السياسػػية والتاريخيػػة ى مسػػارات البره(ػػة واحدلػػة المسػػتخدمة فػػ  ٓٔ
  والقا(و(ية واإلحصا ية وغيرها.
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لاجا اثلاجرا ا..لنتلئ لاجدرا نلاجتا م من:

الصػػػحؼ ى م ػػػردة  (شػػػرت فػػػ ٜٛبمػػػغ ى ت(اولػػػت الدراسػػػة التحميميػػػة عػػػددا مػػػف مقػػػاالت الػػػرأ
اليػػـو  والصػػحؼ السػػعودية عي(ػػة الدراسػػة ى احهػػراـ  والمصػػر ى المصػػرية عي(ػػة الدراسػػة وهػػ

 .    ٔ)ا(ظر جدوؿ  ٕٚٔٓ  ويو(يو ٕٙٔٓمبريؿ ى الرياض  وعكاظ  خالؿ شار ى ه

مقػػػػاال مػػػػف  ٕٖمقػػػػاال )بواضػػػػع  ٕٚعػػػػدد المقػػػػاالت مػػػػف الصػػػػحؼ المصػػػػرية ى وبمػػػػغ مجمػػػػال
جمػالاليػػـو   و ى مقػاال مػػف المصػر  ٓٗاحهػراـ  و عػػدد المقػاالت مػػف الصػحؼ السػػعودية ى ا 

عػػدد ى مقػػاالت مػػف عكػػاظ   ليبمػػغ مجمػػال ٔٔمقػػاالت مػػف الريػػاض  و ٙمقػػاال )بواضػػع  ٚٔ
  .ٕمقاال مف الصحؼ احربع )ا(ظر جدوؿ  ٜٛتـ تحميماا  ى المقاالت عي(ة الدراسة الت

التعػػرؼ عمػػى معالجػػة م اػػـو احمػػف القػػومال   ػػمف خطػػام مقػػاالت  وهػػدفت الدراسػػة ملػػى
ى مزا  ات اضيػة تعيػيف الحػدود البحريػة  التػى الصحافتيف المصرية والسػعودية العربػى فى الرأ

تيػػػػراف وصػػػػ(افير ملػػػػى السػػػػيادة السػػػػعودية  وتحديػػػػد أطروحاتاػػػػا  ى ت ػػػػم(ت ا(تقػػػػاؿ جزيرتػػػػ
براز القوى ال اعمة فيا  اعتمدت عمياا.ى ا  واحطر المرجعية التوتحميماا وت سيرها  وا 

يجمػػع مػػا بػػيف تحميػػؿ الخطػػام  وتحميػػؿ احطػػر  ى الػػذ FDIوذلػػؾ باسػػتخداـ أدوات (مػػوذج 
يسػتخدـ الباحػث هػػذا المػدخؿ لتحقيػؽ مػػا الدراسػة الحاليػػة ى ومػدخؿ الصػورة اإلعالميػػة  وفػ

 يمال:

 لم اػػـو احمػػف خطػػام الصػػحافة المصػرية ى التعػرؼ عمػػى أ(مػاط المعالجػػة المختم ػػة فػ
 سياؽ ات اضية ترسيـ الحدود.ى فى العربى القوم

 خطػام الصػحافة السػعودية لم اػـو احمػػف ى التعػرؼ عمػى أ(مػاط المعالجػة المختم ػة فػ
 سياؽ ات اضية ترسيـ الحدود.ى فى العربى القوم
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 خطام صحافة الدولتيف.ى المقار(ة بيف أ(ماط المعالجة المختم ة ف 

  العربػػػػال" كمػػػػا عكسػػػػ  خطػػػػام الصػػػػحافتيف المصػػػػرية ى القػػػػومرصػػػػد م اػػػػـو "احمػػػػف
والسػػػػػعودية بم اومػػػػػ  الشػػػػػامؿ  مقابػػػػػؿ المصػػػػػالر السياسػػػػػية أو االضتصػػػػػادية لمػػػػػدولتيف 

 المتحققة مف االت اضية.

الصػػػحؼ المصػػػرية ى الدراسػػػة عمػػػى المقػػػاالت الم(شػػػورة فػػػى فػػػ FDIويػػػتـ تطبيػػػؽ (مػػػوذج 
ى العربػػػػػال" فػػػػػى م اػػػػػـو "احمػػػػػف القػػػػػوموالسػػػػػعودية عي(ػػػػػة الدراسػػػػػة  وبػػػػػالتركيز عمػػػػػى تتبػػػػػع 

 م مو(اا  وذلؾ عبر عدد مف ال  ات كما يمال:

 اجلطلبلاجصاقي:ىل ىل وال:ل طروالتلا االاجقوا

المختم ػة السياسػية  ى يركز عمي  المقاؿ مف بيف أبعػاد احمػف القػومى ويقصد باا احبعاد الت
 والعسكرية  واالضتصادية  واالجتماعية  وغيرها.

الصػػػحؼ عي(ػػػة ى ت(اولاػػػا خطػػػام المقػػػاالت فػػػى التػػػى أطروحػػػات احمػػػف القػػػوم وضػػػد ت(وعػػػت
ى فػػى المصػػر ى أطروحػػة  عولجػػت مػػف زاويػػة احمػػف القػػوم ٖٕالدراسػػة  وتوزعػػت مػػا بػػيف 

أحيػػاف أخػػرى  كمػػا ضػػدمتاا بعػػض ى فػػى السػػعودى بعػػض اححيػػاف  ومػػف زاويػػة احمػػف القػػوم
 .العربالى المقاالت بشكؿ أشمؿ مف زاوية احمف القوم

لههألعلشهه رلإ رمههعلالصػػحؼ المصػػرية  ى لعي(ػػة المقػػاالت فػػى وتشػػير (تػػا   التحميػػؿ الكمػػ
المصػري  بمتوسػط ى لتكرار أطروحات احمػف القػومى   ملى ارت اع المتوسط الحساب6312
احهػػػراـ   تمتاػػػا أطروحػػػات ى فػػػ ٗٓ.ٕاليػػػـو  ى المصػػػر ى فػػػ ٚٗ.ٕ)بمتوسػػػط  ٖٕ.ٕعػػػاـ 

ى فػػػػ ٕٔ.ٔاحهػػػػراـ  ى فػػػػ ٕٕ.ٔ)بمتوسػػػػط  ٛٔ.ٔبمتوسػػػػط عػػػػاـ ى العربػػػػى احمػػػػف القػػػػوم
)بمتوسػػط  ٖ٘.ٓبمتوسػػط عػػاـ ى السػػعودى اليػػـو   وأخيػػرا أطروحػػات احمػػف القػػومى المصػػر 
 احهراـ . ى ف ٕٕ.ٓاليـو  ى المصر ى ف ٖ٘.ٓ
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الصػحؼ السػعودية  خػالؿ شػار مبريػؿ ى لعي(ة المقػاالت فػى بي(ما تشير (تا   التحميؿ الكم
لتكػػػرار أطروحػػػات احمػػػف العربػػػال  بمتوسػػػط عػػػاـ ى الحسػػػاب   ملػػػى ارت ػػػاع المتوسػػػطٕٙٔٓ
ى عكػػػػػاظ   تمتاػػػػػا أطروحػػػػػات احمػػػػػف القػػػػػومى فػػػػػ ٕ.ٓالريػػػػػاض  ى فػػػػػ ٔ)بمتوسػػػػػط  ٜٙ.ٔ
الريػػػػاض   وأخيػػػػرا ى فػػػػ ٘.ٓعكػػػػاظ  ى فػػػػ ٙ.ٓ)بمتوسػػػػط  ٙ٘.ٓبمتوسػػػػط عػػػػاـ ى المصػػػػر 

 ٚٔ.ٓعكػاظ  ى فػ ٗ.ٓ)بمتوسػط  ٖٔ.ٓبمتوسػط عػاـ ى السػعودى أطروحات احمف القػوم
 الرياض .  ىف

مقار(ػة ى العربػى وبذلؾ يمكف القوؿ أف الصحؼ السعودية أولت اهتمامػا أكبػر لألمػف القػوم
ى بالصحؼ المصرية  ويرجع ذلػؾ ملػى أف الصػحؼ المصػرية ركػزت عمػى احطروحػات التػ

الػػػداخمال  واهتمػػػت بتقػػػديـ احدلػػػة عمػػػى مصػػػرية أو سػػػعودية ى المصػػػر ى تمػػػس احمػػػف القػػػوم
سػػػيادة عميامػػػا عمػػػى المصػػػمحة المباشػػػرة لمدولػػػة المصػػػرية  أكثػػػر مػػػف الجزيػػػرتيف  وتػػػ ثير ال

أطروحتػال: ى العربػال  مال فػى معالجة الق ية بشكؿ أكثر شموال ليتسع لم اػـو احمػف القػوم
"ب(ػػا  التحػػالؼ والح ػػاظ عمػػى ضػػوة العالضػػات بػػيف الػػدولتيف وعػػدـ تعكيػػر صػػ وها"  و"التمايػػد 

  .     ٗلب(ا  الجسر بيف الدولتيف" )ا(ظر جدوؿ 

لههألعلشهه رلمونمههولالصػػحؼ المصػػرية  ى لعي(ػػة المقػػاالت فػػى وتشػػير (تػػا   التحميػػؿ الكمػػ
المصػري  بمتوسػط ى لتكرار أطروحات احمػف القػومى   ملى ارت اع المتوسط الحساب6312
احهػػػراـ   تمتاػػػا أطروحػػػات ى فػػػ ٚٙ.ٔاليػػػـو  ى المصػػػر ى فػػػ ٚٛ.ٔ)بمتوسػػػط  ٔٛ.ٔعػػػاـ 

ى اليػـو  صػ ر فػى المصػر ى فػ ٜٖ.ٓ)بمتوسػط  ٕٛ.ٓعػاـ بمتوسػط ى العربػى احمف القوم
 ٔٔ.ٓ)بمتوسػػط  ٜٓ.ٓبمتوسػػط عػػاـ ى السػػعودى احهػػراـ   وأخيػػرا أطروحػػات احمػػف القػػوم

 اليـو .ى المصر ى ف ٜٓ.ٓاحهراـ  ى ف

الصػػحؼ السػػػعودية )عي(ػػة الدراسػػػة   خػػالؿ شػػػار ى بي(مػػا كػػػاف عػػدد المقػػػاالت الم(شػػورة فػػػ
بعػػػدـ اهتمػػػاـ ى صػػػحي ة عكػػػاظ   بمػػػا يػػػوحى )مقػػػاال واحػػػدا فػػػ  ضمػػػيال لمغايػػػة ٕٚٔٓيو(يػػػو 

هذف الق ػية بعػد أف شػاد هػذا الشػار ا(تاا هػا رسػميا بػ ضرار ى الصحؼ السعودية بال(شر ف
االت اضيػػػة  وتصػػػديؽ ر ػػػيس الجماوريػػػة عمياػػػا  وضػػػد اشػػػتمؿ هػػػذا المقػػػاؿ ى البرلمػػػاف المصػػػر 
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عودي  وأخػػرى مػػف زاويػػة احمػػف السػػى الوحيػػد عمػػى أطروحػػة واحػػدة  مػػف زاويػػة احمػػف القػػوم
 الرياض .ى عكاظ  ص ر فى ف ٔ)بمتوسط  ٔالعربال  بمتوسط عاـ ى القوم

وبذلؾ يمكف القوؿ أف الصحافة السعودية لـ توِؿ اهتماما لق ػية ات اضيػة تعيػيف الحػدود بػيف 
البمػػديف خػػالؿ هػػذا الشػػار  بي(مػػا أولتاػػا الصػػحافة المصػػرية اهتمامػػا كبيػػرا مػػف زاويػػة احمػػف 

  .   ٘ب ارؽ كبير )ا(ظر جدوؿ ى العربى المصري  ثـ احمف القومى القوم

مػػف بعػػض أطروحػػات احمػػف  ٕٚٔٓكمػػا خمػػت الصػػحؼ عي(ػػة الدراسػػة خػػالؿ شػػار يو(يػػو 
سػػػرا يؿ"  "اضتسػػػاـ ى تمامػػػا  وهػػػى القػػػوم أطروحػػػات: "ميجػػػاد حػػػدود مباشػػػرة بػػػيف السػػػعودية وا 

بعيػػة الجزيػػرتيف حرض شػػب  الجزيػػرة العربيػػة الػػدولتيف لثػػروات ومػػوارد الم(طقػػة الطبيعيػػة"  "ت
ححيػػػا  الجزيػػػرتيف ى جغرافيػػػا"  "خمػػػو الجزيػػػرتيف مػػػف السػػػكاف"  "الح ػػػاظ عمػػػى ال(ظػػػاـ البي ػػػ

 وحمايتاـ مف التموث"  ويرجع ذلؾ ملى: ى والم يؽ و(ظاماـ البي 

 الصػحؼ السػػعودية خػػالؿ هػذا الشػػار )مقػػاؿ ى ا(خ ػاض عػػدد المقػػاالت عي(ػة الدراسػػة فػػ
  .واحد

 الصػحؼ المصػرية ملػى أطروحػات أخػرى هػال: ى تركيز أغمم المقاالت عي(ة الدراسػة فػ
مػػرة    ٗٔوصػػورت  الداخميػػة" )تكػػررت ى "تػػ ثير االت اضيػػة عمػػى اسػػتقرار ال(ظػػاـ السياسػػ

تمتاا "المساس بالشعور باال(تما  والوال  لألرض الوط(ية لدى الشعم وتقػدير ت ػحيات 
"تػػ ثير االحتجػػاج عمػػى االت اضيػػة عمػػى اسػػتقرار الدولػػة  مػػرات   ثػػـ ٓٔشػػادا ف" )تكػػررت 

 مرات  ٚككؿ" )تكررت 
   جػػػػا ت ٖ)ا(ظػػػر جػػػدوؿ  وع هههىلاجا هههتوىلاجفههههل للهههألعلاجشههه رمالعمنههههنلاجدرا هههن

  تمتاػػا ٗٓ.ٕالصػػحؼ المصػػرية أوال بمتوسػػط ى فػػى المصػػر ى أطروحػػات احمػػف القػػوم
  ثػـ أطروحػات ٘ٙ.ٔ الصػحؼ السػعودية بمتوسػطى فػى العربى أطروحات احمف القوم

  تمتاػػا أطروحػػات احمػػف ٛٚ.ٓالصػػحؼ المصػػرية بمتوسػػط ى فػػى العربػػى احمػػف القػػوم
ى   بعػػػػدها أطروحػػػػات احمػػػػف القػػػػومٖ٘.ٓالصػػػػحؼ السػػػػعودية ى فػػػػى المصػػػػر ى القػػػػوم
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ى   وأخيػػػرا أطروحػػػات احمػػػف القػػػومٖ٘.ٓالصػػػحؼ السػػػعودية بمتوسػػػط ى فػػػى السػػػعود
 بما يع(ال:  ٕٗ.ٓبمتوسط ى الصحؼ المصر ى فى السعود

  أف الصػػػحؼ السػػػعودية كا(ػػػت أكثػػػر حرصػػػا عمػػػى تقػػػديـ ومعالجػػػة أطروحػػػات احمػػػف
وخاصة "ب(ا  التحالؼ والح ػاظ عمػى ضػوة العالضػات بػيف الػدولتيف وعػدـ ى العربى القوم

الم(طقػػػة"  ى تعكيػػػر صػػػ وها"  و"تعزيػػػز فػػػرص مضامػػػة مشػػػروعات ت(ميػػػة اضتصػػػادية فػػػ
 الدولتيف".و"التمايد لب(ا  الجسر بيف 

 ى أف الصػػػػحؼ السػػػػعودية كا(ػػػػت أكثػػػػر حرصػػػػا عمػػػػى تقػػػػديـ أطروحػػػػات احمػػػػف القػػػػوم
 السعودي.ى تقديماا حطروحات احمف القومى المصري  مف الصحؼ المصرية ف

 ى المقػػػػػاـ احوؿ عمػػػػػى أطروحػػػػػات احمػػػػػف القػػػػػومى أف الصػػػػػحؼ المصػػػػػرية ركػػػػػزت فػػػػػ
السػػػعودي  ى حمف القػػػومالمصػػػري  والمصػػػالر المباشػػػرة لمدولػػػة المصػػػرية  مقار(ػػػة بػػػا

 العربال.    ى واحمف القوم

المقػاالت عي(ػة ى فػى لتقديـ ومعالجػة أطروحػات احمػف القػومىلوتشمرلنتلئ لاجتا معلاج مق
احطروحػػات ذات الطػػابع العسػػكري  ى الدراسػػة  ملػػى تب(ياػػا عػػدة مػػداخؿ وزوايػػا متعػػددة  ف ػػ

الكاتػم د.حػاـز أبوزيػد أف "معاهػدة   ذكػر رقدرةلاجدوجنلع هىلاجهد لعلعهالاجلزمهرتماروم(اػا 
مطػػار الم(طقػػة ى تقػػع الجػػزر فػػى سػػي(ا  والتػػى كامػػم دي يػػد تكبػػؿ تحػػرؾ القػػوات المسػػمحة فػػ

مصػر ى   بي(ما رأى الكاتم أشرؼ الجماؿ أف ا(تقاؿ الجزيرتيف ملى السػعودية يع ػ ٔ))ج " 
ار أف مػػػػف االلتػػػػزاـ بكامػػػػم دي يػػػػد  ويسػػػػمر بوجػػػػود ضػػػػوات سػػػػعودية مصػػػػرية عمياػػػػا باعتبػػػػ

ى العاػد السػعودى   وهػو مػا ( ػاف ولػ ٕ)ى اإلسػرا يمى الجزيرتيف خارج شروط السالـ المصػر 
  بعػػد توضيػػع االت اضيػػة السػػعودية ٕٙٔٓأبريػػؿ  ٛى خطابػػ  فػػى احميػػر محمػػد بػػف (ػػايؼ فػػ

المصرية بش ف تيراف وص(افير  ع(ػدما أضػر بػالتزاـ المممكػة ب(قػؿ جميػع االلتزامػات المترتبػة 

                                                           
 .24ّ٘ٞ٘ٝ2212ٗصْبفٞو"، األٕواً، ( ؽبىً اىوفبػٜ، "اى٘غْٞخ اىؼَٞبء ٗىطَٞخ رٞواُ 1

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600752.aspx 

 .2216إثوٝو11اىًٞ٘، ٙ رَيٌٞ رٞواُ ٗصْبفٞو إىٚ اىَؼ٘كٝخ"، اىَصوٚ ( أّوف عَبه، "االؽزَبه اىضبىش ف2

http://www.almasryalyoum.com/news/details/927469 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600752.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600752.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/927469
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  أمػػا  ٔ)هػػاتيف الجزيػػرتيف ب(ػػا  عمػػى ات اضيػػة كامػػم دي يػػد ملػػى السػػعودية ى عمػػى مصػػر فػػ
مبػػراهيـ فقػػدـ احطروحػػة ب(قػػؿ تصػػريحات عمػػى لسػػاف الػػر يس احسػػبؽ ى الكاتػػم محمػػد عمػػ

"اإلسػػرا يمييف طمبػػوا م(ػػى ت كيػػؾ أجاػػزة المراضبػػة عمػػى  ٕٚٓٓعػػاـ ى مبػػارؾ ضيمػػت فػػى حسػػ(
ممكػػػف يطمبػػػوا تعػػػديؿ كامػػػم دي يػػػد ورف ػػػت ومػػػاهر ف ػػػحاـ   ٖٕٓٓسػػػاحؿ تيػػػراف عػػػاـ 

ويقتصػػػػر التواجػػػػد عمػػػػى الجػػػػزر لمقػػػػوات الدوليػػػػة فقػػػػط و(سػػػػحم الشػػػػرطة المد(يػػػػة و(شػػػػيؿ 
مػػػف مػػػػدخؿ تمػػػػؾ احطروحػػػة  رشػػػػيد بػػػف حويػػػؿ البي ػػػا(ال  وت(ػػػاوؿ الكاتػػػم  ٕ)" الكػػػاميرات

الجزيػػرتيف أمػػاـ ا مػػف الح ػػاظ عمػػى تمك(اػػى "حػػيف لػػـ تتػػوافر القػػدرات البحريػػة التػػى تػػاريخ
 . ٖ)احطماع الغربية واإلسرا يمية  فعاد ضادت(ا  (ذاؾ ملى الشقيقة مصر باذف المامة" 

  فقػد ضػدماا الكاتػم الجنلنشوبلاربرىلرقدرةلاجدوجنلع ىلإغألقلاجالمقل أما أطروحػة 
سػػػػميماف الحكػػػػيـ م(تقػػػػدا ا(تقػػػػاؿ ممكيػػػػة الجزيػػػػرتيف ملػػػػى السػػػػعوديةة ح(ػػػػ  يجعم(ػػػػا "مخط ػػػػيف 
ف مسػرا يؿ كا(ػت محقػة فػى عػدوا(اا  ب غالؽ م يؽ تيراف فػى وجػ  المالحػة اإلسػرا يمية  وا 

  وعالجاػػػا مػػف مػػدخؿ تػػاريخال  الكاتبػػػاف صػػالح م(تصػػر بػػػالتركيز  ٗ)عمي(ػػا لاػػذا السػػبم" 
وجػ  المالحػػة اإلسػػرا يمية ى ضػػرار الػر يس جمػػاؿ عبدال(اصػر بػػ غالؽ م ػػيؽ العقبػة فػػعمػى 

  و د.عبػػػدان بػػػف  ٘)  ومػػػا ترتػػػم عميػػػ  مػػػف تبعػػػات عسػػػكرية وسياسػػػية ٜٚٙٔمػػػايو ى فػػػ
 ػػد  ٜٓ٘ٔمبػػراهيـ العسػػكر ع(ػػدما ذكػػر أف مصػػر تولػػت الػػدفاع عػػف الجزيػػرتيف م(ػػذ عػػاـ 

                                                           
ىٖةةب أثؼةةبك ربهٝقٞةةخ ٗعغوافٞةةخ ٗقبّّ٘ٞةةخ ٍٗٞبٍةةٞخ « رٞةةواُ ٗصةةْبفٞو»ارفبقٞةةخ «: األٕةةواً»ثبىجوىَةةبُ فةةٚ ؽةة٘اه ىةةـ ٚ ( األٕةةواً، "هئةةٌٞ ىغْةةخ اىةةلفبع ٗاألٍةةِ اىقةة1ٍ٘

 .  2212ّٝ٘ٞ٘  22، "ٗاقزصبكٝخ

http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1

%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-

%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx  

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ٗاىَْٖٞخ.. ٍجبهك ٗاىغيٝوربُ"، اىَصواىًٞ٘.. اىؾوٝخ ٙ إثوإٌٞ، "اىَصوٚ ( ٍؾَل ػي2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150339 

 .2216إثوٝو14، "ٍٖال.. ّؾِ ال ّوس األهض"، ػنبظ، هّٞل ثِ ؽ٘ٝو اىجٞعبّٜ( 3

http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-

%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٍيَٞبُ اىؾنٌٞ، "رٞواُ ٗصْبفٞو ىْب.. ٍٗنخ إُ أٍنْب"، اىَصو4

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149950 
 .2216إثوٝو25اىًٞ٘، ٙ رغٞو اىزبهٝـ"، اىَصو( صالػ ٍْزصو، "ثَجت رٞواُ ٗصْبفٞو 5

http://www.almasryalyoum.com/news/details/936646 

http://okaz.com.sa/author/1643/1/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150339
http://okaz.com.sa/author/1643/1/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149950
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149950
http://www.almasryalyoum.com/news/details/936646
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رة السػػعودية الحاليػػة عمػػى الػػدفاع عػػف الجزيػػرتيف العػػدواف اإلسػػرا يمال  ولػػـ يتطػػرؽ ملػػى القػػد
مبػراهيـ فػرأى أ(ػ  "سػوا  سػيطر(ا (حػف أو السػعودية ى   أما الكاتم محمػد عمػ ٔ)مف عدماا 

عمػػى م ػػايؽ تيػػراف فػػ ف هػػذا ال يغيػػر مػػف كو(اػػا ممػػرا يتػػير حريػػة المػػرور لكػػؿ السػػ ف بمػػا 
أف "مصػر ال ى فػى حػاـز الرفػاع  وهو ما ات ػؽ معػ  الكاتػم د. ٕ)فياا اإلسرا يمية إليالت" 

 . ٖ)احصؿ مغالؽ خمي  العقبة  حتى لو استحوذت عمى الجزر" ى تستطيع ف

رانتقههلعلاجتزااههلتل  أطروحػػة اجف هه ريل–ىلواههالا طرواههلتلذاتلاجطههل الاج مل هه
 -ى )التطبيػػع اإلسػػرا يمى بمػػا يع(ػػ افلتههدةلاج ههأل لاههالإ ههرائمعلإجههىلاج ههفودمنرىلاصههرل هه

أشػػار ملياػػا الكاتػػم طػػالؿ صػػالر ب(ػػاف بقولػػ  أف "المممكػػة  ع(ػػد توضيػػع ى السػػعودي   والتػػ
ى    ضػػدرت حساسػػية و ػػع القػػاهرة فػػٕٙٔٓأبريػػؿ  ٛات اضيػػة ترسػػيـ الحػػدود بػػيف البمػػديف )

مجرا  مػف شػ (  اإلخػالؿ بالتزامػات مصػر تجػاف ات اضيػة ى عالضتاا بتؿ أبيم  بعدـ أخذها أ
   ٗ) ة المممكػة السػيادة الكاممػة عمػى الجزيػرتيف"ما ال يمػس ممارسػى السالـ مع مسرا يؿ  ف

بي(مػػػا عالجاػػػا الكاتػػػم أسػػػامة غريػػػم مػػػف زاويػػػة أ(ػػػ  لػػػو كا(ػػػت الجزيرتػػػاف سػػػعوديتيف لمػػػا 
  بي(مػػا أشػػار الكاتػػم د.عمػػرو هاشػػـ  ٘)ا(سػػحبت م(امػػا مسػػرا يؿ ع(ػػد عقػػد معاهػػدة السػػالـ 

ضامػت بػ  م(ػذ عػاميف مػف "مػا ى بال عؿ يتمثػؿ فػى مسرا يم –ى ربيع ملى وجود تطبيع سعود
ذلػػػػؾ بػػػػالتقرير ى م او ػػػػات سػػػػرية ومباشػػػػرة مػػػػع ضػػػػادة الكيػػػػاف الصػػػػايو(ال"  مستشػػػػادا فػػػػ

الصػػػادر عػػػف مركػػػز الدراسػػػات السياسػػػية االسػػػتراتيجية بػػػاحهراـ عػػػاـ ى االسػػػتراتيجى العربػػػ

                                                           
 .2216إثوٝو22"ؽنبٝخ عيٝورِٞ"، اىوٝبض، ، ػجل هللا ثِ إثوإٌٞ اىؼَنو( 1

http://www.alriyadh.com/1148346 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىًٞ٘.. اىؾوٝخ ٗاىَْٖٞخ.. ٍجبهك ٗاىغيٝوربُ"، اىَصوٙ إثوإٌٞ، "اىَصوٚ ( ٍؾَل ػي2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150339 
 .24ّ٘ٞ٘ٝ2212( ؽبىً اىوفبػٜ، "اى٘غْٞخ اىؼَٞبء ٗىطَٞخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، 3

 spxhttp://www.ahram.org.eg/NewsQ/600752.a 

 .2212ّٝ٘ٞ٘ 22( غاله صبىؼ ثْبُ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ؽقبئق اىغغوافٞب ٍْٗطق اىَٞبكح"، ػنبظ، 4

 httpwww.okaz.com.saarticle1555763%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-
%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9 

 .2216إثوٝو19اىًٞ٘، ٙ ( أٍبٍخ غوٝت، "رٞواُ ٍٗياهع ّجؼب"، اىَصو5

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/932784 
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مبػػػراهيـ ع(ػػػدما ذكػػر "ال رحػػػة الطاغيػػػة فػػػى ى   وهػػو مػػػا أكػػػدف الكاتػػػم محمػػد عمػػػ ٔ) ٕٚٔٓ
يرددو(ػ  عػف ضطػار يػربط الريػاض بتػؿ أبيػم أو خػط جػوى يجعمػؾ تشػؾ رغمػا  مسرا يؿ وما

  ٕ)ع(ؾ أف ه(اؾ شي ا ما" 

  فقػد رإعلدةلتش معلاجانطقنلو هقلاصهلج لاجقهوىلاج  هرىلاإلق مامهنلواجدوجمهنرأما أطروحػة 
صػحي ة ى سػياؽ تمايػد الصػحافة احمريكيػة ممثمػة فػى مبػراهيـ فػى ضدماا الكاتم محمػد عمػ

"ديبيكػػػػا" و"واال"  ال(سػػػػحام ى مػػػػوضعى يمز"  والصػػػػحافة اإلسػػػػرا يمية ممثمػػػػة فػػػػ"(يويػػػػورؾ تػػػػا
تيػراف وصػ(افير  مقابػؿ وجػود ضػوات مسػرا يمية فيامػا ى القوات متعػددة الج(سػيات مػف جزيرتػ

ممكا(ية أف تكوف هػذف االت اضيػة مقدمػة ى   بي(ما رجحت الكاتبة جيااف فوز  ٖ)لمدفاع ع(اما 
الجزيرتيف بموجم ات اضيػة الػدفاع احمريكيػة السػعودية  وبمػا يخػدـ ى لو ع ضوات أمريكية ف

  وهػػو مػػا ات ػػؽ معػػ  الكاتػػم د.عمػػرو هاشػػـ ربيػػع   ٗ)ى مسػػرا يؿ  وياػػدد أمػػف مصػػر القػػوم
حيػث رأى أف الت(ػازؿ عػف الجزيػػرتيف إلسػرا يؿ يجعمامػا "مػػوظ تيف لخدمػة ومصػالر الكيػػاف 

  وات ػػػؽ معامػػػا الكاتػػػم  ٘)المصػػػري" ى الصػػػايو(ى بػػػدال مػػػف كو(امػػػا لخدمػػػة احمػػػف القػػػوم
تثػػؽ باػػا مسػػرا يؿ ى سػػميماف الحكػػيـ م ػػي ا أف ت(ػػازؿ مصػػر عػػف الجزيػػرتيف لمسػػعودية  التػػ

أكثر مف مصر  كػاف شػرطا أبدتػ  مسػرا يؿ لمموافقػة عمػى مضامػة الجسػر المزمػع م(شػادف بػيف 
 الر مسػػرا يؿمعػادة تشػكيؿ الم(طقػػة وفقػا لمصػى السػعودية ومصػر عبػػر الجزيػرتيف  بمػا يع(ػػ

أشػػار ملػػى تصػػريحات موشػػي  يعمػػوف  وزيػػر ى   واختمػػؼ معاػػـ الكاتػػم طػػارؽ حسػػف الػػذ ٙ)
ى مميار دوالر  مشككا فػ ٙٔدفاع مسرا يؿ السابؽ  مف مصر ت(ازلت عف الجزيرتيف مقابؿ 

                                                           
 .11ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ ٕبٌّ هثٞغ، "اىجوىَبُ ْٝبقِ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصو1

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147165 

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىؾوٝخ ٗاىَْٖٞخ.. ٍجبهك ٗاىغيٝوربُ"، اىَصواىًٞ٘.. ٙ إثوإٌٞ، "اىَصوٚ ( ٍؾَل ػي2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150339 
 .2216إثوٝو22اىًٞ٘، ٙ ("، اىَصو2 – 2)  إثوإٌٞ، "اىغَو ثِٞ اىَداٍوح.. ٗاىعغ٘غ اىَؼ٘كٝخ.. ٗاىؾو اىَصوٛ!ٚ ( ٍؾَل ػي3

http://www.almasryalyoum.com/news/details/933325 
 .2216إثوٝو15اىًٞ٘، ٙ ( عٖٞبُ ف٘ىٛ، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗثَْٖٞو فزْخ"، اىَصو4

http://www.almasryalyoum.com/news/details/930089 
 .11ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ ٕبٌّ هثٞغ، "اىجوىَبُ ْٝبقِ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصو5

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147165 
 .2216إثوٝو16اىًٞ٘، ٙ ( ٍيَٞبُ اىؾنٌٞ، "ٍياهع ّجؼب اىيجْبّٞخ.. ٗرٞواُ اىَؼ٘كٝخ"، اىَصو6

http://www.almasryalyoum.com/news/details/930610 
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عػالف مسػرا يؿ عػف مقابمػة سػرية تمػت  (واياف وطارحػا أسػ مة حػوؿ هدفػ  مػف معػالف ذلػؾ  وا 
اإلسػػرا يمال  مشػػيرا ملػػى مقولػػة م(سػػوبة مليػػ  هػػال: "لػػيس مػػف المتعػػة أو  مػػع ر ػػيس الػػوزرا 

السياسػػة أف تقتػػؿ عػػػدوؾ بيػػدؾ  فع(ػػػدما يقتػػؿ عػػػدوؾ ( سػػ  بيػػػدف أو بيػػد أخيػػػ  فػػ ف المتعػػػة 
أكبػػػػر  وهػػػػذف سياسػػػػت(ا الجديػػػػدة  أف تشػػػػكؿ ميميشػػػػيات لمعػػػػدو فيكػػػػوف القاتػػػػؿ والقتيػػػػؿ مػػػػف 

 . ٔ)احعدا "

الػػػداخمال  وذات طػػػابع ى أطروحػػػات تمػػػس احمػػػف القػػػوموكمػػػا اشػػػتمؿ التحميػػػؿ عمػػػى أربػػػع 
العاـ مزا  االت اضية"  ثػـ "ضػدرة ال(ظػاـ ى سياسال  متكاممة ومتصاعدة  تبدأ بمجرد "اتجاف الرأ

حشػػػػدها"  تمتاػػػػا "تػػػػ ثير االت اضيػػػػة عمػػػػى ى عمػػػػى شػػػػرح الق ػػػػية لمجمػػػػاهير وبالتػػػػالى السياسػػػػ
"تػػ ثير االحتجػػاج عمػػى االت اضيػػة عمػػى وصػػورت  الداخميػػة"  وأخيػػرا ى اسػػتقرار ال(ظػػاـ السياسػػ
 استقرار الدولة ككؿ".

لالت اضيػة فيمػا ى وضد حذرت احغمبية العظمى مف اتجاهات الكتام مف مغبة الرفض الشػعب
حيث ركز الكاتػم ياسػر أيػوم  إزاالاالتقلقمنر ىلاجفل لاجدال ىلراتلل لاجر يتعمؽ ب طروحة 

ى بمبػػاراة فػػى االت اضيػػة  مشػػباا مػػا يجػػر  (حػػوى بػػيف الشػػعم المصػػر ى عمػػى الخػػالؼ الػػداخم
"استاد" بال حكـ  (زلت الجماهير فياا ملػى أرض الممعػم  فسػادتاا ال و ػى  حتػى احتػرؽ 

مف أف "أزمة الجزيػرتيف سػتت اضـ حف ى   وحذر الكاتم د.عمرو الشوبك ٕ)الممعم بمف في  
ر يس ملػػى الق(اعػػات ال(ػػاس حزي(ػػة وغا ػػبة" ومطالبػػا الػػر يس "الق ػػية يجػػم أال يحيماػػا الػػ

واحسػػ مة الكبػػرى حػػوؿ ممكيػػة الجػػزر  حف ه(ػػاؾ مػػف هػػو وط(ػػى أي ػػا وغيػػر مغػػرض يػػرى 
رزؽ مػػػػف زاويػػػػة أف "ال(ػػػػاس ى   وت(اولاػػػػا الكاتػػػػم حمػػػػد ٖ)أ(اػػػػا مصػػػػرية )وهػػػػـ احكثريػػػػة " 

صابريف وحامديف عمى طريقة حبيبؾ يبمع لؾ الزلط  لكػف صػعم يبمػع جزيػرتيف  يق ػوا فػى 

                                                           
 .26ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ٗصلٍخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصو( غبه  ؽَِ، "ّفٞق.. ٗٝؼيُ٘.. 1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1154292 
 .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ ( ٝبٍو أٝ٘ة، "اٍزبك رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصو2

http://www.almasryalyoum.com/news/details/928003 
 .21ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ اىْ٘ثنٜ، "رٞواُ ٗصْبفٞو اىنبّفخ"، اىَصو3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765 
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هػو ى ات ؽ مع  الكاتم ياسر عبدالعزيز مع التدليؿ عمى ذلػؾ بمدشػر محصػا   و  ٔ)زورف!" 
% بػػػػػيف المسػػػػػتطمعة  رادهػػػػػـ ٚٗ  الػػػػػذى يشػػػػػير ملػػػػػى أف «بصػػػػػيرة»"اسػػػػػتطالع رأى مركػػػػػز 

السوشػػياؿ »أ((ػػا "(تػػابع ى يعتقػػدوف أف الجزيػػرتيف مصػػريتاف"  باإل ػػافة ملػػى خبػػرة ذاتيػػة وهػػ
   ٕ)ى الشػوارع  و((ػاضش أضارب(ػا ومعارف(ػا"   و(قرأ الصحؼ  و(تحػدث مػع الجماػور فػ«ميديا

مدارة وممارسػة الحػوار حػوؿ ض ػايا(ا ى حرم فا(تقد "طريقت(ػا فػى أما الكاتم د.أسامة الغزال
حسػػبام  -العامػػة  الػػرفض أوالمقاومػػة لتقبػػؿ فكػػرة الحػػوار المو ػػوعال  وأ((ػػا الزل(ػػا بعيػػديف

  وعمػى ال(قػيض رأى  ٖ)ديمقراطال" عػف اسػتيعام ضواعػد وتقاليػد الحػوار الػ -تاريخية وثقافية
لمصػر هػـز معػالـ المعمومػات ى أف "العمػؽ الح ػار ى الكاتم د. مطمػؽ بػف سػعود المطيػر 

بشػػاادة د.م يػػد شػػاام بسػػعودية الجزيػػرتيف  ولػػـ ى العػػاـ المصػػر ى المحروضػػة"  فقػػد ضبػػؿ الػػرأ
 .  ٗ)ى يقـو باا اإلعالـ المصر ى يستجم لإلثارة الت

ىلع ىلشرحلاجقلمنلج لاهلتمرلو لجتهلجىلرقدرةلاجنظل لاج مل أما االطروحة الثا(ية فكا(ػت 
أف يطػػوروا خطػػط تسػػويؽ   حيػػث أكػػد الكاتػػم ياسػػر عبػػدالعزيز أف القػػادة عمػػياـ "اشههدتلر

معالمى لسياساتاـ  وأف يست(دوا ملى الذرا ع الم(طقية التى تسػا(د تمػؾ السياسػات فػى مض(ػاع 
ال يحظػػػػى ت باػػػػا"  مػػػػع اإلشػػػػارة ملػػػػى أف "مػػػػ(ر الجزيػػػػرتيف لمسػػػػعودية الجماػػػػور والمدسسػػػػا

ب جماع المدسسات المصرية" وأف "القرار ال يجد دعما شعبيا م(اسػبا  بػؿ م(ػ  يواجػ  رف ػا 
   ٙ)مبػراهيـ "اعترا ػى عمػػى أسػموم مدارة الممػػؼ" ى   وأبػدى الكاتػػم محمػد عمػػ ٘)وا ػحا" 

"لػػـ تُقػػـ حسػػاباتاا عمػػى أف ه(ػػاؾ عممػػا اسػػم   أف الدولػػةى وا(تقػػد الكاتػػم د.عمػػرو الشػػوبك
                                                           

 .11ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ػيٚ ّ٘اغئ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصوٚ هى ، "إف٘اُ اىنبهٝجٙ ( ؽَل1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147162. 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٝبٍو ػجلاىؼيٝي، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗص٘هح اىوئٌٞ"، اىَصو2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149949  
 .19ّ٘ٞ٘ٝ2212ؽوة، "كهًٗ ؽ٘اه رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ غياى( أٍبٍخ اى3

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599933.aspx 
ُُ ٗصْبفٞو.. ثِٞ صْبػخ اىوأ4  .2216إثوٝو16ٗإػالُ اىؾقٞقخ"، اىوٝبض، ٙ ( ٍطيق ثِ ٍؼ٘ك اىَطٞوٛ، " رٞوا

 http://www.alriyadh.com/1147265 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٝبٍو ػجلاىؼيٝي، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗص٘هح اىوئٌٞ"، اىَصو5

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149949  
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىًٞ٘.. اىؾوٝخ ٗاىَْٖٞخ.. ٍجبهك ٗاىغيٝوربُ"، اىَصوٙ إثوإٌٞ، "اىَصوٚ ( ٍؾَل ػي6

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150339 
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م(تقػػدا أ(ػػ     ٔ)الػػرأى العػػاـ يجػػم تاي تػػ  وم(اضشػػت  والحػػوار معػػ  حػػوؿ مصػػير الجزيػػرتيف" 
"طالمػػا اضت(ػػع الػػر يس أ(اػػا سػػعودية فػػا(تاى احمػػر  فمػػيس مامػػا أف يق(ػػع الشػػعم أو الػػرأى 
العػػاـ أو حتػػى السػػماح لبخػػريف بػػ ف يتحػػاوروا حػػوؿ الق ػػية  فاػػى كماػػا أمػػور ثا(ويػػة غيػػر 

تب(ػػػى خطابػػػا مديػػػدا ى   وعمػػػى ال(قػػػيض طالػػػم الكاتػػػم صػػػالح م(تصػػػر  الػػػذ ٕ)مطموبػػػة" 
ب ف تصدر وزارت  كتابا يت مف "كؿ الوثػا ؽ التػى تدكػد ى لخارجية المصر لالت اضية  وزير ا

    ٖ)سعودية الجزيرتيف" 

رتههأثمرلاالتقلقمههنلع ههىلكمػػا ت(اولػػت الخطابػػات الصػػح ية لممقػػاالت عي(ػػة الدراسػػة  أطروحػػة 
  حيػث شػممت بالتحميػؿ أدا  ع(اصػر ال(ظػاـ وصهورت لاجدال مهنرىلا تقرارلاجنظل لاج مل ه

سسػات : ر اسػة الجماوريػة  والبرلمػاف  والحكومػة  والق ػا   ووزارة الخارجيػة  ومد ى السياس
وكػػذلؾ المعار ػػة والقػػوى السياسػػية واححػػزام  وا(عكػػاس أدا  كػػؿ مدسسػػة عمػػى صػػورتاا 

 العاـ المصري. ى لدى الرأ

ى ت(ػػػاولوا أدا  ر ػػػيس الجماوريػػػة خػػػالؿ احزمػػػة  الكاتبػػػة هالػػػة فػػػداد التػػػى ومػػػف الكتػػػام الػػػذ
رسػػػخت صػػػورة ذه(يػػػة لػػػدى ى ال ػػػردي  التػػػى "عقػػػودا طويمػػػة مػػػف الحكػػػـ الػػػديكتاتور  ا(تقػػػدت

  بي(مػا عقػد  ٗ)المالييف عف الػر يس القا ػد احم صػاحم الحكمػة وصػاحم القػرار احوحػد" 
هػػو أوؿ ر ػػيس فػػى التػػاريم المصػػرى ى الكاتػػم سػػميماف الحكػػيـ مقار(ػػة بػػيف "الػػر يس الحػػال

مكا(ػػ  َعَمػػـ دولػػة أخػػرى  بي(مػػا كػػاف كػػؿ الحكػػاـ المصػػرييف يقػـو بػػ (زاؿ َعَمػػـ الػػوطف  ليرت ػػع 
سػػوا  كػػا(وا مموكػػا أو ردسػػا  أو خديويػػة ُي(زلػػوف أعػػالـ دوؿ أخػػرى  ليرفعػػوا مكا(اػػا أعالمػػا 

  أمػػا الكاتػػػم ياسػػر عبػػػدالعزيز فقػػد حػػذر مػػػف أف هػػذا القػػػرار "سػػيعيد صػػػياغة  ٘)مصػػرية" 
                                                           

 .21ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ اىْ٘ثنٜ، "رٞواُ ٗصْبفٞو اىنبّفخ"، اىَصو1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765 
 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ اىْ٘ثنٜ، "اىََبه اىجبئٌ"، اىَصو2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148844 
 .2212إثوٝو22و"، األٕواً، ( صالػ ٍْزصو، "ّوػٞخ رٞواُ ٗصْبف3ٞ

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600084.aspx 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٕبىخ فداك، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗإػبكح اىؾق ألصؾبثٔ"، اىَصو4

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٍيَٞبُ اىؾنٌٞ، "رٞواُ ٗصْبفٞو ىْب.. ٍٗنخ إُ أٍنْب"، اىَصو5

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149950 
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صػورة سػتكوف أسػوأ مػف أى ى وهػالسػجؿ الػوط(ال  ى وفػى الجمعػى الوعى صورة الر يس ف
ومػػف ى عػػزاـ ملػػى تشكػػؿ شػػعبية الػػر يس السيسػػى   وأشػػارت الكاتبػػة مػػ ٔ)ا(طبػػاع أو تصػػور" 

تحولػت ى ثـ ف ف عمي  أف "يراجػع ضرارتػ  وسياسػت  الداخميػة وموض ػ  مػف تيػراف وصػ(افير التػ
 . ٕ)ل ت(ة" 

مدارة أزمػة الجزيػػرتيف  ى وا(تقػد الكاتػم محمػد أمػيف أدا  ر ػيس البرلمػػاف ور ػيس الحكومػة فػ
"فػال احوؿ موفػؽ فػػى أى تصػرير يت ػوف بػػ   وال الثػا(ى أي ػػا يػدرؾ حجػـ الخطػػر  الػذى ضػػد 

السػػػيد مػػف زاويػػػة مدا(ػػة مدارة ال(ظػػػاـ ى   وات ػػؽ معػػػ  الكاتػػم د. شػػوض ٖ) تتعػػرض لػػ  الػػػبالد"
حتػى هػذف الق ػية ى لمق ية معتبرا "الخط  مف جا(م السمطتيف معا هػو الحقيقػة الوحيػدة فػ

   ٗ)لػػو اسػػتدركت الحكومػػة خط هػػا  أو صػػوم مجمػػس ال(ػػوام صػػورت  أمػػاـ الػػرأى العػػاـ" 
وخػػّص الكاتػػم "(يػػوتف" ر ػػيس البرلمػػاف بخطابػػ   م(تقػػدا سػػو  مدارتػػ  لمجمسػػات وتعبيػػرف عػػف 

ضحػػػاـ الجػػػيش فػػػ ض ػػػية الجزيػػػرتيف بػػػال داع  وتخػػػويف ى عػػػدـ االعتػػػراؼ بحكػػػـ ض ػػػا ال  وا 
ما يراف الكاتم غير م(اسم  وي ػر بصػورة البرلمػاف ضػا ال فصيؿ مف (وام البرلماف  وهو 

       ٘) "خطام هذف الم(صة يجم أف يكوف كامؿ احباة  بعيدا عف اال( عاؿ"

 

بمصػرية الجزيػرتيف ترتػم عميػ  ى أف تجاهػؿ الحكػـ الق ػا ى السػالمو(ى ورأى الكاتػم هػا(
السػمطة ى ق ػا  وعػدـ تعػديسػتمدها مػف احترامػ  ححكػاـ الى أف "اهتزت شرعية ال(ظػاـ التػ

التشػػػريعية عمػػػى السػػػمطة الق ػػػا ية  فػػػالتوازف بػػػيف سػػػمطات الدولػػػة الػػػثالث هػػػو مػػػا يصػػػ(ع 

                                                           
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٝبٍو ػجلاىؼيٝي، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗص٘هح اىوئٌٞ"، اىَصو1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149949  
 .19ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ػياً، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. افزجبه: اىق٘ح.. اىْف٘م ٗاىْوػٞخ"، اىَصوٚ ( 2ٍ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150823  
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىَصو( ٍؾَل أٍِٞ، "ربّٞوح إىٚ رٞواُ"، 3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147823 
 .22ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ُ ٗصْبفٞو"، اىَصوقعٞخ رٞواٚ اىَٞل، "اىؾقٞقخ اى٘ؽٞلح.. فٚ ( ّ٘ق4

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155076 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ٍَرىخ رٞواُ ٗصْبفٞو.. اىَالفع ٍؼل"، اىَصوٚ ( ّٞ٘رِ، "ف5

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147817 
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عمػػى أهميػة حكػػـ المحكمػػة ى   بي(مػػا شػدد الكاتػػم مريػػد صػبح ٔ) االسػتقرار ويحقػػؽ الت(ميػة"
هيبػػػة الق ػػػا  واسػػػتقالل   ى الدسػػػتورية العميػػػا  ب يقػػػاؼ ت( يػػػذ أحكػػػاـ المحكمتػػػيف ح اظػػػا عمػػػ
  ٕ) مشيرا ملى خطورة ت ارم اححكاـ الق ا ية حياؿ االت اضية

ال(ظاـ لالت اضيػة لمخصػـ مػف شػرعيت  ى لمعار ى كما ت(اوؿ بعد الُكتام االستغالؿ السياس
ى رأى أف الم(افسػػػيف السياسػػػييف لم(ظػػػاـ فػػػى وشػػػعبيت   ومػػػ(اـ الكاتػػػم خالػػػد السػػػميماف الػػػذ
حسػابات خصػومة سياسػية  وربطاػا ب طروحػة  مصر استغموا ات اضية تعييف الحػدود لتصػ ية

الػدولتيف   حيػػث لػـ ياػتـ هػػدال  بػػ"خمؽ العػداوة والكراهيػػة ى )محػداث حالػة احتقػاف بػػيف شػعب
  كمػا حػذر الكاتػم د.عمػرو هاشػـ ربيػع مػف أف "كبػرى المشػكالت  ٖ)" !وال ت(ة بيف شػعبيف

حػاـ الميبػرالييف واليسػارييف التى سيواجااا صا(ع القرار لو تػـ الت(ػازؿ عػف الجزيػرتيف هػو الت
الشػػارع  ػػد الت(ػػازؿ عػػف تػػرام البمػػد"  مسػػت(كرا: "مػػف يطيػػؽ ذلػػؾ.. ألػػيس ى واإلسػػالمييف فػػ

ى أف "االسػػػتخداـ السياسػػػى رزؽ فػػػى   وات ػػػؽ معامػػػا الكتػػػام حمػػػد ٗ)مػػػ(كـ رجػػػؿ رشػػػيد!!" 
لاػػػذف الق ػػػية بمػػػغ أشػػػدف  واالسػػػتقطام بمػػػغ مبمغػػػ "  محػػػذرا الػػػر يس "خشػػػيت عمػػػى سػػػالمة 

الموجػػػػة مػػػػف اإلخػػػػواف ى صػػػػؼ الػػػػوط(ى الماػػػػدد باال(قسػػػػاـ والتشػػػػرذـ  (اهيػػػػؾ عػػػػف راكبػػػػال
ملػػػػى أف احصػػػػوات ى أشػػػػار الكاتػػػػم خمػػػػؼ حربػػػػى   ومػػػػف الجا(ػػػػم السػػػػعود ٘)والتػػػػابعيف" 

ال لمسػػػػػعودية ى ا لم(ظػػػػاـ الحػػػػػاكـ المصػػػػر أساًسػػػػػ ةمصػػػػر لالت اضيػػػػػة موجاػػػػى المعار ػػػػة فػػػػػ
 . ٙ)وشعباا

                                                           
 .13ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىَالٍّٜ٘، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍبما ثؼل؟"، اىَصوٚ ( ٕب1ّ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301 
 .2212إثوٝو24( ٍوٝل صجؾٜ، "فط اّزجبك رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، 2

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600729.aspx 
 .2216إثوٝو12( فبىل اىَيَٞبُ، "رٞواُ ٗاّزٖبىٝخ اىْٞ٘ؿ"، ػنبظ، 3

http://okaz.com.sa/article/1052089/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE 
 .11ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ ٕبٌّ هثٞغ، "اىجوىَبُ ْٝبقِ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصو4

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147165 
 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ االرؾبكٝخ"، اىَصوٚ فٙ هى ، "أثبّب اىنٙ ( ؽَل5

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765  
 .2216إثوٝو12( فيف اىؾوثٜ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. عٞواُ ٍْٗبٗٝو"، ػنبظ، 6

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600729.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600729.aspx
http://okaz.com.sa/article/1052089/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://okaz.com.sa/article/1052089/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://okaz.com.sa/article/1052089/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147165
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765
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العػػاـ فقػد حػػذر الكاتػػم ى الدولػػة عمػى صػػورتاا لػدى الػػرأأمػا بشػػ ف ا(عكػاس أدا  مدسسػػات 
مػػػػػف أف "ال(ػػػػػاس لػػػػػف تتعامػػػػػؿ مػػػػػع السياسػػػػػة بال(وايػػػػػا م(مػػػػػا بػػػػػػاإلدراؾ ى د.عمػػػػػرو الشػػػػػوبك

(Perceptionية الت)وهػو مػا  ٔ)ت(سجاا بصرؼ ال(ظػر عػف صػحتاا" ى   وبالصور الذه  
اسػة الخارجيػة الطريػة أف الشعم "لف يغ ر أبػدا السيى فى السالمو(ى الكاتم ها(ات ؽ مع  

 .  ٕ)تتعامؿ باا الدولة فيما يتعمؽ ب ر   ومقدرات " ى الت

لتقػػػدـ الكاتبػػػة سػػػحر الجعػػػارة تحمػػػيال أكثػػػر شػػػموال ضا مػػػة "مشػػػاد عبثػػػال: الحكومػػػة والبرلمػػػاف 
"بمػػػد تتصػػػادـ سػػػمطات  )التشػػػريعية ى تيػػػراف وصػػػ(افير" فػػػى يػػػدافعاف عػػػف حػػػؽ السػػػعودية فػػػ

  بمػد تامػػش فيػػ  المعار ػػة  «سػػمطة الصػػحافة»يػػم فيػ  الرابعػػة والق ػا ية والت( يذيػػة   وتغ
وٌي رم ب حكاـ الق ا  عرض الحا ط  وي تقد الشعم ملى أحزام ضوية و(ػوام محػاربيف.. 

 .    ٖ)كثير مف اححياف!" ى حزي(ة أحيا(ا وبذي ة ف« تغريدة»فال يتبقى أمام  مال 

ى احربػع ذات الطػابع السياسػال  التػأما بخصوص احطروحة الرابعػة مػف بػيف احطروحػات 
رتهههأثمرلتقػػػديـ أطروحػػػة ى الػػػداخمال  فقػػػد تب(ػػػى الكتػػػام عػػػدة مػػػداخؿ فػػػى تمػػػس احمػػػف القػػػوم

  فجػػا ت أغمػػم الخطابػػات مشػػبعة االاتلههلجلع ههىلاالتقلقمههنلع ههىلا ههتقرارلاجدوجههنل  ههعر
سػػقاط أشػػار ملػى أف ه(ػػاؾ مػدامرة إلى ب(ظريػة المػدامرة  وم(اػػا الكاتػم محمػػد أبوال  ػؿ الػذ

رأى أف الػػػبعض أراد أف ى   والكاتػػػم عبدالمحسػػػف سػػػالمة الػػػذ ٗ)فػػػم ال و ػػػى ى الدولػػػة فػػػ
 يتخذ مف االحتجػاج عمػى االت اضيػة ذريعػة إلشػعاؿ سػي(اريوهات ال و ػى مدكػدا أف "ه(ػاؾ

  والكاتػم د.حػاـز أبوزيػد  ٘)(ػارا"   يشػعماا أف   يريػد  مػف وبػيف  أر    عمى   يغار  مف  بيف  فرؽ 
                                                                                                                                              
http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1 

 .21ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ اىْ٘ثنٜ، "رٞواُ ٗصْبفٞو اىنبّفخ"، اىَصو1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765 
 .2ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ قيت اىَصوِٝٞ"، اىَصوٚ "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗعغ ف اىَالٍّٜ٘،ٚ ( ٕب2ّ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146112 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ رٞواُ ٗصْبفٞو.. فنىْبمٌ"، اىَصوٚ ( ٍؾو اىغؼبهح، "عْ٘كّب ف3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147808 
 .2216إثوٝو22اثوٝو"، األٕواً، 25( ٍؾَل أث٘اىفعو، "ٍِ ٍفبهقبد 4

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/505639.aspx 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ ( ػجلاىَؾَِ ٍالٍخ، "ؽوة االرٖبٍبد ف5

http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146112
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146112
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147808
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147808
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/505639.aspx
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حالػػػػة العمػػػػى ى حػػػػذر مػػػػف أف "كػػػػؿ ظػػػػواهر القػػػػوة والع(ػػػػؼ وادعػػػػا  البطولػػػػة ال تخ ػػػػى الػػػػذ
الجػػرؼ السػػحيؽ مف ى يقػػودوف بع ػػاـ الػػبعض والمجتمػػع ملػػى حت ػػ  والمػػوت فػػى الجمػػاع
تب(ت خطابػا معار ػا لالت اضيػة  أف "اال(قسػاـ ى عزاـ  التى   بي(ما رأت الكاتبة م ٔ) تبعاـ"

 . ٕ)لة االحترام احهمال" تعيش  مصر ا،ف  يقترم مف حاى الذ

كما وجات بعض الخطابات أصابع االتااـ ملى جماعة اإلخواف المسمميف تحديدا  ف(ػددت 
الكاتبػػة د.حسػػ(ا  عبػػد العزيػػز الق(يعيػػر بافتعػػاؿ الوط(يػػة لػػدى جماعػػة اإلخػػواف  وحرصػػاـ 

عربيػة عمى مثارة المصرييف  د االت اضية  رغـ عدـ ميما(اـ بالوطف  باػدؼ تػدمير الػدوؿ ال
ى مرات   المتمثؿ فػ ٚ  وت(اوؿ الكاتم عال  ثابت دور ما أسماف "معالـ الشر" )كررها  ٖ)

اسػػتغالؿ ض ػػية الجزيػػرتيف لم(يػػؿ مػػف ى ض(ػػاة الجزيػػرة والق(ػػوات التابعػػة لجماعػػة اإلخػػواف فػػ
أكػػػد أف ثمػػػة مػػػدامرة مخوا(يػػػة ى رزؽ الػػػذى   وات ػػػؽ معػػػ  الكاتػػػم حمػػػد ٗ)الدولػػػة المصػػػرية 

 .  ٘) مصر ضا ال: "يجرى الزحؼ اإلخوا(ى إلسقاط ال(ظاـ"ى فى اـ السياسإلسقاط ال(ظ

الخطػػام  ى فػػى بي(مػػا اسػػتخدـ كتػػام  خػػروف اسػػتمالة التخويػػؼ مػػع مضحػػاـ الجػػيش المصػػر 
أو ضبولػ  الت ػريط بػ رض ى وال  الجػيش المصػر ى أف التشػكيؾ فػى فػرأى الكاتػم أحمػد هػوار 

  وأشػػػار  ٙ)ملػػػى  ػػػرم الدولػػػة ككيػػاف كمػػػا حػػػدث لػػػدوؿ أخػػػرى مجػػػاورة ى مصػػرية ضػػػد يػػػدد
الكاتم عطي  أبوزيد ملى "حقا ؽ لواها وغيباا المغر وف عػف ضصػد مػف أجػؿ ميجػاد مبػرر 

                                                                                                                                              
 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599708.aspx 

 .24ّ٘ٞ٘ٝ2212( ؽبىً اىوفبػٜ، "اى٘غْٞخ اىؼَٞبء ٗىطَٞخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، 1

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600752.aspx 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ػياً، "فزْخ رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ ٝقَلٕب؟"، اىَصوٚ ( 2ٍ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149936 
 .2216إثوٝو12، "اإلف٘اُ ٗاى٘غْٞخ اىيائفخ"، اىوٝبض، ؽَْبء ػجل اىؼيٝي اىقْٞؼٞو( 3

http://www.alriyadh.com/1147367 
 .15ّ٘ٞ٘ٝ2212( ػالء صبثذ، "اىغيٝوربُ ٗإػالً اىْو"، األٕواً، 4

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599430.aspx 
 .11ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ػيٚ ّ٘اغئ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصوٚ هى ، "إف٘اُ اىنبهٝجٙ ( ؽَل5

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147162. 
 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212اً، ( أؽَل ٕ٘اهٛ، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗاىفـ األفطو"، األٕو6

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599109.aspx  
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ى   بي(مػػا تب(ػػى الكاتػػم مرسػػ ٔ)لمػػا يقومػػوف بػػ  مػػف زرع ال رضػػة بي((ػػا وبػػيف جيشػػ(ا العظػػيـ" 
احم القمػػػـ وصػػػاحم الب(دضيػػػة تج(ػػػم عطػػػاان مػػػدخال عاط يػػػا  ف شػػػار ملػػػى أف مامػػػة صػػػ

ال ورات العاط ية أوضػات احزمػات "ليدكػدا أ(اػـ احب(ػا  الشػرعيوف لمػوطف والم(تمػوف بصػدؽ 
 . ٕ)لتراب " 

عامػػا  ف شػػار ملػػى أف "تمريػػر االت اضيػػة باػػذا ى السػػالمو(ى وأخيػػرا جػػا  خطػػام الكاتػػم هػػا(
 .        ٖ) خؿ المجتمع"احسموم أحدث العديد مف الشروخ داخؿ مدسسات الدولة ودا

الخػػػارجال  ذات الطػػػابع السياسػػػال  فقػػػط كا(تػػػا ى تمػػػس احمػػػف القػػػومى أمػػػا احطروحػػػات التػػػ
الم(طقػة والمجتمػع الػدولال  و"ب(ػا  التحػالؼ والح ػاظ عمػى ضػوة ى "صورة الدولة فػى أطروحت

 العالضات بيف مصر والسعودية وعدـ تعكير ص وها".

  ا(قسػػمت الخطابػػات ملػػى اجانطقههنلواجااتاههالاجههدوجيرىلرصههورةلاجدوجههنل ههأطروحػػة ى وفػػ
أشػػػارت ملػػػى أف ى عػػػزاـ التػػػى مجمػػػوعتيف  احولػػػى ضػػػدمت صػػػورة مصػػػر  وم(اػػػا الكاتبػػػة مػػػ

   ٗ)سػي(ا  جعمػت مصػر تخسػر صػورتاا كبمػد احمػف واحمػاف ى الظروؼ احم(يػة السػي ة فػ
مصػػػر  وكػػػؿ مػػػف استشػػػاد بات اضيػػػات دوليػػػة ث(ا يػػػة بػػػيف ى الػػػذى السػػػالمو(ى والكاتػػػم هػػػا(

السعودية  اليو(اف  ضبػرص  مثيوبيػا  ضػا ال أف "مسمسػؿ الت(ػازؿ المصػرى ضػد بػدأ ولػف ي(تاػى 
ربمػا ضػد ى فاؿ ي تى الدور عمى حاليم وشالتيف ضريبا أـ أف ه(ػاؾ مزيػدا مػف الت(ػازالت التػ

ف بػى   أما المجموعة الثا(ية فقط ضػدمت صػورة السػعودية وم(اػا الكاتػم عمػ ٘) تمتد لسي(ا "
رأى أف اسػػترداد الجزيػػػرتيف يعػػد "صػػػحوة تتجمػػى فياػػػا الكرامػػة والثقػػػؿ ى حسػػف التػػواتال  الػػػذ

                                                           
 .22ّ٘ٞ٘ٝ2212رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ ( ػطٞخ أث٘ىٝل، "ؽقبئق غبئجخ ف1

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600091.aspx 
 .15ّ٘ٞ٘ٝ2212ػطبهللا، "ىٗاثغ رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ ( ٍو2ٍ

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599267.aspx  
 .13ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىَالٍّٜ٘، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍبما ثؼل؟"، اىَصوٚ ( ٕب3ّ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301 
 .2216إثوٝو11 اىًٞ٘،ٙ ػياً، "اىؼبىٌ اىغلٝل.. رٞواُ ٗصْبفٞو َّ٘معب"، اىَصوٚ ( 4ٍ

http://www.almasryalyoum.com/news/details/927504 
 .13ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىَالٍّٜ٘، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍبما ثؼل؟"، اىَصوٚ ( ٕب5ّ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301 
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بػػدا لمعػػالـ أ(اػػا ى وتسػػتعاد فياػػا احرض وتحسػػـ الكثيػػر مػػف احمػػور التػػى والعػػالمى اإلضميمػػ
 .  ٔ)بعيدة عف الحسـ وتغمؽ مم ات ظف العالـ أ(اا مستعصية عمى اإلغالؽ" 

ر نهلالاجتاههلج لواجاقهلظلع ههىلقهوةلاجفألقههلتلحػوؿ أطروحػػة وضػد ا(قسػمت خطابػػات الكتػام 
ملػػى مجمػػوعتيف  تب(ػػت احولػػى اتجاهػػا عاط يػػا يقػػـو   ههمالاجههدوجتمالوعههد لتف مههرلصههقوتلر

رأى أف "مػػا بػػيف الػػدولتيف أهػػـ  ى رزؽ الػػذى عمػػى احخػػوة والصػػداضة  وم(اػػا الكاتػػم حمػػد
السػػػيد "حف ى والكاتػػػم د. شػػػوض   ٕ) وحم امػػػا  ػػػد اإلرهػػػام َأْوَلػػػى  والجزيػػػرتيف ماطػػػاروش"

مصر والسعودية بمداف شقيقاف.. ف ف الت اهـ والترا ى والقبوؿ أمر حتمػى ت ر ػ  العالضػة 
ى   والكاتػم د. سػعدالديف مبػراهيـ الػذ ٖ)التاريخية والوثيقة بيف الدولتيف والشعبيف الكريميف" 

افير  لكػػػػى يتجػػػػاوزوا (اشػػػػد "الُمعار ػػػػيف ولممديػػػػديف الت اضيػػػػة ترسػػػػيـ الحػػػػدود وتيػػػػراف وصػػػػ(
الُجز يػػػات ملػػػى مػػػا هػػػو أبعػػػد وأعمػػػؽ مػػػف الُكميػػػات الجامعػػػة حب(ػػػا  وشػػػعوم احمػػػة العربيػػػة 

شػػدد ى الكاتػػم طػػالؿ صػالر ب(ػػاف الػػذى   ومػػف الجا(ػم السػػعود ٗ) والػوطف العربػػى احكبػػر"
عمػػػى أف "العالضػػػة بػػػيف البمػػػديف أمػػػتف مػػػف أف ت(ػػػاؿ م(اػػػا ض ػػػية محسػػػومة ضا(و(يػػػًا وتاريخيػػػًا 

. أمػػا المجموعػػة الثا(يػػة فقػػد تب(ػػت اتجاهػػا عقال(يػػا يقػػـو عمػػى ال(ديػػة والمصػػالر  ٘)غرافيػػا" وج
العالضػات ى أكػد أف "التػوتر" و"الػدؼ " فػى المتبادلة  وم(اا الكاتم د.عمرو هاشـ ربيع الذ

بػػيف مصػػر والسػػعودية تػػدفع مصػػر ثم(ػػ   وأف "ال(مػػوذج المثػػالى لمعالضػػات بػػيف البمػػديف هػػو 

                                                           
 .2216إثوٝو13ػٖل ٍيَبُ"، ػنبظ، ٚ ثِ ؽَِ اىز٘ارٜ، "صؾ٘ح اىزبهٝـ فٚ ( ػي1

http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-

%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ؽجنذ اىيٞيخ؟"، اىَصوٚ هى ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٕٙ ( ؽَل2

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146824 
 .22ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ واُ ٗصْبفٞو"، اىَصوقعٞخ رٞٚ اىَٞل، "اىؾقٞقخ اى٘ؽٞلح.. فٚ ( ّ٘ق3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155076 
 .32ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٍؼلاىلِٝ إثوإٌٞ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ ىؼجخ صفوٝخ إىٚ ٍنَت قٍٜ٘"، اىَصو4

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848 
 .2212ّٝ٘ٞ٘ 22( غاله صبىؼ ثْبُ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ؽقبئق اىغغوافٞب ٍْٗطق اىَٞبكح"، ػنبظ، 5

 httpwww.okaz.com.saarticle1555763%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-

%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9 

http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146824
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155076
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155076
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848
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حػذر مػف أف "مػ(ر ى   والكاتم ياسر عبػدالعزيز الػذ ٔ)عية: ال توتر وال دؼ " الحالة الطبي
السعودية الجزيرتيف سي ر بعالضات(ا مع هذا البمد الشقيؽ المسا(د ل(ا  وهو أمر لػ  عواضػم 

ى أشػػار ملػػى أف "تعػػامى الػػذى الكاتػػم محمػػد العصػػيمى   ومػػف الجا(ػػم السػػعود ٕ)خطيػػرة" 
م(قػػػػاذ مصػػػػر مػػػػف ى فػػػػى ف لمسػػػػعودية عػػػػف الػػػػدور السػػػػعوداإلعالميػػػػيف المصػػػػرييف الكػػػػارهي

ال لتحولػػػت ملػػػى ليبيػػػا أو سػػػوريا  وتخريػػػم عالضػػػات مصػػػر ب ف ػػػؿ أصػػػدضا اا  اإلخػػػواف وا 
يطاليا والسعودية"   . ٖ)الدولييف واإلضميمييف كروسيا وا 

رارت ههلطلالههمقلتمههراال اشههروعلقنههلةلاج اههرمالوضػػد أشػػارت بعػػض المقػػاالت ملػػى أطروحػػة 
  عمػػى اعتبػػار أف فقػػداف مصػػر سػػيطرتاا عمػػى و قههلاةلقنههلةلاج ههومسلو ان ههلرىلاإل ههرائم 

م ػيؽ تيػراف ضػػد يمكػف مسػرا يؿ مػػف ح ػر ض(ػاة تػػربط مػا بػيف خمػػي  العقبػة والبحػر المتوسػػط 
حركػػػػة ى ضػػػد تمعػػػػم دور البػػػديؿ لق(ػػػػاة السػػػويس المصػػػػرية فػػػى مػػػرورا بػػػػالبحر الميػػػت  والتػػػػ

الكاتػػػم د.حػػػاـز أبوزيػػػد بقولػػػ  أف مصػػػر "ال  المالحػػػة البحريػػػة العالميػػػة  وهػػػو مػػػا رد عميػػػ 
تستطيع أي ًا م(ع مسرا يؿ مف شؽ ض(اة"  وكذلؾ "أصحام المطمية التيرا(يػة هػـ ذاتاػـ مػف 

ى يشػػ(وف الحممػػة عمػػى مشػػاريع تطػػوير ض(ػػاة السػػويس المصػػرية وتحويماػػا ملػػى مركػػز مالحػػ
ت عمػػػى لسػػػاف مبػػػراهيـ اهػػػتـ ب(قػػػؿ تصػػػريحاى   كمػػػا أف الكاتػػػم محمػػػد عمػػػ ٗ)اسػػػتثماري" 

"اإلسػػػػرا يمييف ممكػػػػف يت قػػػػوا مػػػػع  ٕٚٓٓعػػػػاـ ى مبػػػػارؾ ضيمػػػػت فػػػػى الػػػػر يس احسػػػػبؽ حسػػػػ(
احمريكػػاف ويقولػػوا لػػؾ مصػػر ع(ػػدها ض(ػػاة السػػويس وجسػػر يػػربط  سػػيا ب فريقيػػا ويطمبػػوا ح ػػر 
ف كا(ػػت صػػعبة عمميػػا  أو ي( ػػذوا خػػط سػػكة حديػػد  ض(ػػاة تصػػؿ ميػػالت بػػالبحر المتوسػػط )وا 

 . ٘)احمف القومى المصرى أواًل" أشدود.. أ(ا اهتمامى ب

                                                           
 .11ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ ٕبٌّ هثٞغ، "اىجوىَبُ ْٝبقِ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصو1

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147165 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ هح اىوئٌٞ"، اىَصو( ٝبٍو ػجلاىؼيٝي، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗص2٘

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149949  
 .2216إثوٝو15( ٍؾَل اىؼصَٜٞ، "ظل اىَؼ٘كٝخ ٗثٌ"، ػنبظ، 3

http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B3 
 .24ّ٘ٞ٘ٝ2212وفبػٜ، "اى٘غْٞخ اىؼَٞبء ٗىطَٞخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ( ؽبىً اى4

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600752.aspx 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212، اىًٞ٘ٙ اىًٞ٘.. اىؾوٝخ ٗاىَْٖٞخ.. ٍجبهك ٗاىغيٝوربُ"، اىَصوٙ إثوإٌٞ، "اىَصوٚ ( ٍؾَل ػي5
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كمػػػا ت ػػػم(ت الخطابػػػات الصػػػح ية أطػػػروحتيف اضتصػػػاديتيف  احولػػػى "تعزيػػػز فػػػرص مضامػػػة 
الم(طقػة بعػد توضيػع االت اضيػة بػيف الػدولتيف"  والثا(يػة "اضتسػاـ ى مشروعات ت(مية اضتصادية ف

 الدولتيف لثروات وموارد الم(طقة الطبيعية".

رتفزمزل رصلإقلاهنلاشهروعلتلتنامهنلاقتصهلدمنلبراهيـ أطروحػة مى وضد ضدمت الكاتبة أما(
لمصػر والخمػي  العربػال"  فمػـ يكػف الػدعـ متبػادال ى مػف زاويػة "الػدعـ السػعود اجانطقهنرىل ه

(مػػا دعػػـ سػػعود   وعمػػى ال(قػػيض  ٔ)لمصػػر والخمػػي  ى بػػيف الطػػرفيف عمػػى أسػػاس الشػػراكة وا 
عمػػػى تحػػػوؿ االت اضػػػات االضتصػػػادية مػػػف حالػػػة "المػػػا(ر ى أث(ػػػى الكاتػػػم عبػػػدالرحمف الطريػػػر 

  أمػػا الكاتػػم د.  ٕ)والمم(ػػوح" ملػػى ات اضيػػات شػػراكة واسػػتثمار يعػػود فياػػا ال( ػػع عمػػى البمػػديف 
سػػػػعدالديف مبػػػػراهيـ فتوضػػػػع أف "تػػػػدخؿ مسػػػػرا يؿ والدولػػػػة ال مسػػػػطي(ية الُمرتقبػػػػة فػػػػى مثػػػػؿ هػػػػذا 

 . ٖ)م(طقة ُجغرافية ػ اضتصادية واعدة"الطموح  و(كوف باذا عمى أعتام ى المشروع الوحدو 

تقػػديماا ى فقػػد تب(ػػى فػػاقت ههل لاجههدوجتمالجثههرواتلواههواردلاجانطقههنلاجط مفمههنرلأمػػا أطروحػػة "
ال(صػػػؼ مػػػدخؿ التقميػػػؿ مػػػف أهميتامػػػا باإلشػػػارة ملػػػى خمػػػو الجزيػػػرتيف مػػػف ى الكاتػػػم سػػػام

ية بامػا لػف تزيػد أو الثروات الطبيعية "مساحة الجزيرتيف الصحراويتيف المتيف ال موارد طبيع
 . ٗ)ت(قص مف مساحتى مصر والسعودية" 

ك طروحػػػة راجتا مهههدلج نهههلالل هههرلاجا هههخل ههه الال هههمالاجهههدوجتمارللكمػػػا جػػػا ت أطروحػػػة
ضابماػا بعػض الكتػام بالترحيػم مثػؿ الكاتػم د. سػعدالديف ى اضتصادية جغرافية مركبػة  والتػ

صػػػػر  وعػػػرم  سػػػػيا مػػػػف أيػػػد مضامػػػػة "جسػػػر يػػػػربط بػػػػيف عػػػرم أفريقيػػػػا مػػػف مى مبػػػراهيـ الػػػػذ
                                                                                                                                              
 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150339 

 .2216إثوٝو14إثوإٌٞ، "عَو اىوٕبُ اىؼوثٜ"، ػنبظ، ٚ ( أٍب1ّ

http://www.okaz.com.sa/article/1052528/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A 
 .2216إثوٝو12( ػجلاىوؽَِ اىطوٝوٛ، "ثِٞ ىٍبه ٗػ٘اك"، ػنبظ، 2

http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-

%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF 
 .32ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ٌ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ ىؼجخ صفوٝخ إىٚ ٍنَت قٍٜ٘"، اىَصو( ٍؼلاىلِٝ إثوا3ٕٞ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848 
 .2216إثوٝو32اىًٞ٘، ٙ اىْصف، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗاىؼالط األفٞو"، اىَصوٚ ( ٍب4ٍ
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السعودية" مع اإلشارة ملى أ(  "الرباط الػذى كػاف موجػودًا طيمػة مػا يقػرم مػف عشػرة ضػروف  
  وعمػػػى ال(قػػػيض ضابماػػػا  خػػػروف ب بػػػدا  التخػػػوؼ مثػػػؿ  ٔ) ملػػػى أف ضطعػػػ  ت سػػػيس مسػػػرا يؿ"

مبػارؾ ى (قؿ تصريحات عمػى لسػاف الػر يس احسػبؽ حسػ(ى مبراهيـ الذى الكاتم محمد عم
"ا(توا عارفيف جسر يع(ى مي .. يع(ى مسرا يؿ تقمم الد(يا عمي(ػا.. أ(ػا  ٕٚٓٓعاـ ى ضيمت ف

خػػا(قاـ ومسػػيطر عمػػى مخػػرج ومػػدخؿ البحػػر اححمػػر مػػف تيػػراف شػػمااًل ملػػى بػػام الم(ػػدم 
 . ٕ)ج(وبا.. أعمؿ جسر وتمطـ مسرا يؿ الصبر وتقولؾ أم(ى مادد" 

مركػػػم  وهمػػػا "احهميػػػػة ى سياسػػػى كمػػػا ت ػػػم(ت الخطابػػػات أطػػػروحتيف ذاتػػػا بعػػػد جغرافػػػ
سرا يؿ حوؿ مرة".  االستراتيجية لمم يؽ والجزر"  و"ميجاد حدود مباشرة بيف السعودية وا 

  فت(اولاػا الكاتػم را تامهنلاال هتراتملمنلج الهمقلواجلهزرروضد أكد عػدد مػف الكتػام عمػى 
احبة الجزيرتيف باعتبار أ(اا صػى مف زاوية الحقوؽ التاريخية لمصر فى د.مصط ى حجاز 

  وشػػػدد الكاتػػػم عبدالمحسػػػف سػػػالمة عمػػػى  ٖ)السػػػيادة ال عميػػػة عميامػػػا عبػػػر عقػػػود م ػػػت 
  عمػى   العسػكرية واح(شػطة     التحركػات   كػؿ   عمػى   المسػبقة   المصػرية   الموافقػة   " ػرورة

الكاتػم د.عمػرو هاشػـ ربيػع فػ داف                                                                                                                                                                أمػا  ٗ)المصػري"    القػومى   لألمػف    ػما(ا   الجزيػرتيف 
"جاػػػد كبيػػػر يبذلػػػ  الػػػبعض لمتخمػػػى عػػػف الموضػػػع االسػػػتراتيجى احهػػػـ فػػػى مصػػػر بعػػػد ض(ػػػاة 

تراتيجى لتيػػػػراف وصػػػػ(افير سػػػػيتحوؿ لمعربيػػػػة السػػػػعودية  السػػػػويس" م(تقػػػػدا أف "الموضػػػػع االسػػػػ
فالمممكػػة ال تتػػذكر ممكيػػة الجزيػػرتيف فػػى الشػػدا د والخطػػم  واحهػػـ أف المممكػػة لػػف تسػػت يد 

ال(صػػؼ احهميػػة ى   وعمػػى ال(قػػيض ( ػػى الكاتػػم سػػام ٘) مػػف هػػذا الموضػػع عمػػى اإلطػػالؽ"
ا يمية "ال ضيمػة اسػتراتيجية لاػاتيف االستراتيجية لاما بعد عقد معاهدة السالـ المصػرية اإلسػر 

                                                           
 .32ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ "، اىَصو( ٍؼلاىلِٝ إثوإٌٞ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ ىؼجخ صفوٝخ إىٚ ٍنَت ق1ٍٜ٘

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىًٞ٘.. اىؾوٝخ ٗاىَْٖٞخ.. ٍجبهك ٗاىغيٝوربُ"، اىَصوٙ إثوإٌٞ، "اىَصوٚ ( ٍؾَل ػي2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150339 
 .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ ( ٍصطفٚ ؽغبىٛ، "ػِ رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍٗب قجيَٖب.. ٍٗب ثؼلَٕب"، اىَصو3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/931388 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ ( ػجلاىَؾَِ ٍالٍخ، "ؽوة االرٖبٍبد ف4

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599708.aspx 
 .11ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ ٕبٌّ هثٞغ، "اىجوىَبُ ْٝبقِ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصو5
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الجزيػػرتيف عمػػى اإلطػػالؽ بعػػد أف فر ػػت االت اضيػػات الدوليػػة و ػػع ج(ػػود دوليػػيف عميامػػا  
                                                                                            . ٔ)وم(عت استخداماما إلغالؽ م ايؽ تيراف" 

فقػػد رأى الكاتػػم محمػػد أبوال  ػػؿ أف رإملههلدلاههدودلا لشههرةل ههمالاج ههفودمنلوا  ههرائمعر للأمػػا
لتخ يػؼ ال ػغوط « البديمة لمجباة السػورية»ذلؾ يمثؿ فرصة لوجود "جباة يمكف وص اا بػ

 .  ٕ) عمى الجباة المصرية ماديا ومع(ويا" 

جفر مههنللغرا مههللرت فمههنلاجلزمههرتمال رضلشهه  لاجلزمههرةلاكمػػا ت ػػم(ت الخطابػػات أطروحػػة 
بقولػػ  أف ى مػػف مػػدخؿ تػػاريخى بػػف حسػػف التػػواتى عالجاػػا الكاتػػم عمػػى   والتػػولموجولمههلر

ملػػى العقبػػة مػػرورا بػػ ـ الرشػػراش ملػػى طابػػا ى "خمػػي  العقبػػة بجا(بيػػ  مػػف بدايػػة سػػاحم  الشػػرض
 . ٖ)باعتبارف  مف طريؽ الح " ى العاد العثما(ى كاف  مف والية حاكـ مكة ف

الكاتػم د.سػعود    ف شػاررل هولاجلزمهرتمالاهالاج ه لارلاالت أطروحةوت م(ت بعض المق
ى ضػػد أشػػار فػػى ملػػى أف الجزيػػرتيف حاليػػا غيػػر مػػ هولتيف  م ػػي ا أف يػػاضوت الحمػػو ى العمػػار 

 . ٗ)كتاب  "معجـ البمداف" ملى جزيرة تيرافة سك(اا ضـو ُيقاؿ لاـ ب(و ِجدَّاف 

ىلرإاهههداثلالجهههنلااتقهههلال هههمالشهههف لفقػػػد ظاػػػرت أطروحػػػةى أمػػػا عمػػػى المسػػػتوى المجتمعػػػ
رزؽ مػػف أف "مػػا ستخسػػرف المممكػػة مػػف ى فحػػذر الكتػػام حمػػداجههدوجتمال  هه بلاالتقلقمههنر ل

حم المصرييف مقابؿ الجزيرتيف ال يساوي  صخور الجزيرتيف المسػتقرة فػى مكا(اػا ملػى أبػد 
   وطالػػم بػػالحرص عمػػى "أف تكو(ػػا جزيرتػػى وصػػؿ مػػا ا(قطػػع ولػػيس جزيرتػػى ٘)ا،بػػديف" 

                                                           
 .2216إثوٝو32اىًٞ٘، ٙ "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗاىؼالط األفٞو"، اىَصو اىْصف،ٚ ( ٍب1ٍ

http://www.almasryalyoum.com/news/details/939569 
 .2216إثوٝو21قعٞخ اىغيٝورِٞ!"، األٕواً، ٚ "اىجؼل اىغبئت ف ( ٍؾَل أث٘اىفعو،2

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/503302.aspx 
 .2216إثوٝو13ػٖل ٍيَبُ"، ػنبظ، ٚ ثِ ؽَِ اىز٘ارٜ، "صؾ٘ح اىزبهٝـ فٚ ( ػي3

http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-

%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 
 .2216إثوٝو24ٗعٔ كػبح اىفوقخ"، اىوٝبض، ٚ ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. صقوربُ فٍؼ٘ك اىؼَبهٛ( 4

http://www.alriyadh.com/1149505 
 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ االرؾبكٝخ"، اىَصوٚ فٙ هى ، "أثبّب اىنٙ ( ؽَل5

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765  

http://www.almasryalyoum.com/news/details/939569
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/503302.aspx
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.alriyadh.com/1149505
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765
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حيػاؿ ى المصػر ى احدا  اإلعالمػى   كما ا(تقد الكاتم محمد العصػيم ٔ) فصؿ بيف شعبيف"
 . ٕ)اإلسا ة لمسعودية وب(ا  بطوالت زا  ة ى االت اضية  ورغبة بعض اإلعالمييف ف

راجا لسل لجشفورل لالنتالالواجوالالج رضلاجوطنمهنلكما ضدمت بض الخطابات أطروحة 
ضػػػدماا الكتػػػام د. مطمػػػؽ بػػػف سػػػعود ى   والتػػػشههه داا رجهههدىلاجشهههفبلوتقهههدمرلتلهههاملتل

وال  -بجممػة ى العػالـ العربػى عػاـ  ف كػد أف "التربيػة الوط(يػة فػى مف م(طمؽ عربػى المطير 
أف الر ػوخ لمحػؽ ت(ػازؿ عػف الكرامػة ولػيس اسػتجابة ى تع(ػ –ذلػؾ ى توجد دولػة اسػتث(ا  فػ

يعتبرهػػا ى عػػودة احرض التػػ  م(تقػػدا  ػػم(يا احتجػػاج المصػػرييف عمػػى  ٖ) لصػػوت العدالػػة"
ف (ػػ  ال يمػػـو عمػػى المصػػرييف ى الكاتػػم سػػعودية ملػػى المممكػػة  أمػػا الكاتػػم د.سػػعود العمػػار 

(مػػا كػػاف يتم(ػػى أف يكػػوف اال( عػػاؿ مب(يػػا عمػػى أرض مػػف  اال( عػػاؿ لمػػا يظ(و(ػػ  أر ػػاـ  وا 
مػػف باسػػتعادة السػػعودية الجزيػػرتيف ى بػػف حسػػف التػػواتى   وي تخػػر الكاتػػم عمػػ ٗ)المعمومػػات 

(ظر(ػػا ى مػػدخؿ أف "السػػيادة والرمزيػػة ه(ػػا تتجػػاوز المسػػاحة لتجعػػؿ مػػف تػػرام الجزيػػرتيف فػػ
 . ٘)تبرا" 

ى ومػ(اـ الكتػام حمػدى الكتام المصريوف مدخميف لتمؾ االطروحة  احوؿ عػاط ى وضد تب(
تكمػػـ عػػف مخػػالص المصػػرييف لػػألرض وعػػدـ ضػػدرتاـ عمػػى الت ػػريط باػػا "عيػػوف ى رزؽ الػػذ

ة ال تػػرى سػػوى احرض  والمصػػريوف ال يممكػػوف مػػف حطػػاـ الػػد(يا سػػوى المصػػرييف الكحيمػػ
احرض  فػػػ ف هػػػى ذهبػػػت ذهبػػػوا"  وأي ػػػا "ال الحػػػوف فػػػى الحقػػػوؿ والعمػػػاؿ فػػػى المصػػػا(ع 

                                                           
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ؽجنذ اىيٞيخ؟"، اىَصوٚ هى ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٕٙ ( ؽَل1

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146824 
 .2216إثوٝو15( ٍؾَل اىؼصَٜٞ، "ظل اىَؼ٘كٝخ ٗثٌ"، ػنبظ، 2

http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B3 

ُُ ٗصْبفٞو.. ثِٞ 3  .2216إثوٝو16ٗإػالُ اىؾقٞقخ"، اىوٝبض، ٙ صْبػخ اىوأ( ٍطيق ثِ ٍؼ٘ك اىَطٞوٛ، " رٞوا

 http://www.alriyadh.com/1147265 
 .2216إثوٝو24ض، ٗعٔ كػبح اىفوقخ"، اىوٝبٚ ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. صقوربُ فٍؼ٘ك اىؼَبهٛ( 4

http://www.alriyadh.com/1149505 
 .2216إثوٝو13ػٖل ٍيَبُ"، ػنبظ، ٚ ثِ ؽَِ اىز٘ارٜ، "صؾ٘ح اىزبهٝـ فٚ ( ػي5

http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-

%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146824
http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B3
http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B3
http://www.alriyadh.com/1147265
http://www.alriyadh.com/1147265
http://www.alriyadh.com/1149505
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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والموظ وف فػى الػدواويف  والطيبػات فػى ضعػور البيػوت  جميعػا مخمصػوف لػألرض"  وكػذلؾ 
  أضػػػر أف "الجزيرتػػػاف ى  والكاتػػػم عبدالمحسػػػف سػػػالمة الػػػذ ٔ)"احرض أرض وعػػػرض" 

  والوثػا ؽ   الواضػع   عامػا لكػف   ٚٙ   مػف   أكثر   م(ذ   المصرية   السيادة   تحت   ح(اما   عمي(ا   عزيزتاف 
ومػػ(اـ الكاتبػػة هالػػة فػػداد باإلشػػارة ملػػى "أجيػػاؿ سػػبقت(ا ى (قػػدى   والثػػا( ٕ)مختمػػؼ"    شػػى  

 حت بدما اا مػف أجػؿ تػرام هػذف احرض لتجػد َمػف يػد(س ت ػحياتاا ا،ف بالت(ػازؿ عمػا 
اسػت(كر "بعػد أف ى   والكاتػم سػميماف الحكػيـ الػذ ٖ)ماتوا مف أجؿ استردادف والح ػاظ عميػ " 

  والكاتػػػػم  ٗ)وال( ػػػػيس لتحريرهػػػػا جػػػػا  َمػػػػف يقػػػػوؿ ل(ػػػػا م(اػػػػا ليسػػػػت أر ػػػػكـ!" ى بػػػػذل(ا الغػػػػال
أعرم عف استيا   "بدا احمر وكػ ف مصػر ضػررت تسػميـ الجزيػرتيف ى الذى د.عمرو الشوبك

لمسػػعودية فػػى مقابػػؿ حصػػولاا عمػػى مسػػاعدات اضتصػػادية"  م ػػي ا "مسػػار ممػػئ بػػػالتخبط 
أف "تحولػػػت ى بالشػػػعم" ممػػػا تسػػػبم فػػػ والعشػػػوا ية وسػػػو  احدا  واسػػػتخ اؼ ماػػػيف وجػػػارح

                                                                                           . ٘)ض ية الجزيرتيف ملى ض ية كرامة وط(ية" 

غمهههلبل"ى المعمومػػػاتال  وهػػػى كمػػػا ت(اولػػػت بعػػػض المقػػػاالت أطروحػػػة تتعمػػػؽ بػػػاحمف القػػػو 
خطػػػام صػػػحي ة ى ظاػػػرت بقػػػوة فػػػى والتػػػللق هههعلاالتقلقمهههن لاجشهههقل منلعهههالاقلولهههلتلاههه

تتخذ مف عبارة )مف حقؾ تعرؼ  شػعارا لاػا  حيػث ألقػى الكتػام المػـو ى اليـو التى المصر 
التعامػػؿ مػػع الممػػؼ مػػف زاويػػة حريػػة تػػداوؿ المعمومػػات وشػػ افيتاا  ى عمػػى سياسػػة ال(ظػػاـ فػػ

شػخص ى ((ا يجم عمي(ا أف (ثػؽ فػفتاكمت الكاتبة هالة فداد عمى أسموم الدولة ضا مة "وك 
يجػػم ى كػػؿ السػػبؿ القا(و(يػػة والمسػػت(دات التاريخيػػة التػػى الػػر يس وكممتػػ  أكثػػر مػػف ثقت(ػػا فػػ

مف  -مثؿ هػذف الحػاالت  وكػ ف الشػعم لػيس مػف حقػ  معرفػة كػؿ الحقػا ؽى الرجوع ملياا ف

                                                           
 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ االرؾبكٝخ"، اىَصوٚ فٙ هى ، "أثبّب اىنٙ ( ؽَل1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765  
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ ( ػجلاىَؾَِ ٍالٍخ، "ؽوة االرٖبٍبد ف2

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599708.aspx 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٕبىخ فداك، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗإػبكح اىؾق ألصؾبثٔ"، اىَصو3

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٍيَٞبُ اىؾنٌٞ، "رٞواُ ٗصْبفٞو ىْب.. ٍٗنخ إُ أٍنْب"، اىَصو4

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149950 
 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىَصو( ػَوٗ اىْ٘ثنٜ، "اىََبه اىجبئٌ"، 5

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148844 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599708.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599708.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149950
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149950
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148844
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148844
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م(تقػػػدا أف ى   وات ػػػؽ معاػػػا الكاتػػػم د.عمػػػرو الشػػػوبك ٔ)بكػػػؿ صػػػراحة وشػػػ افية"  -ُوِجػػػَدت
"جمسػػات ت ػػاوض بػػيف الجػػا(بيف ظمػػت سػػرية ح(ػػ  لػػيس مامػػا أف يعػػرؼ الشػػعم ع(اػػا أى 

  وأشار الكاتم د. سعدالديف مبراهيـ ملى أ(  "ما كاف لكؿ تمؾ المػشزؽ أف تحػدث  ٕ)شى " 
لػػو أف (ظػػاـ الػػر يس السيسػػى كػػاف ضػػد عػػرض احمػػر بُرّمتػػ  م(ػػذ البدايػػة عمػػى الػػرأى العػػاـ 

السػػػيد ح(ػػػ  "بكػػػؿ أسػػػؼ لػػػـ تحػػػظ ى الكاتػػػم د. شػػػوض  وهػػػو مػػػا أكػػػدف  ٖ) المصػػػرى لمحػػػوار"
 . ٗ)الق ية ب(قاش مسبؽ أو تاي ة الرأى العاـ" 

 امهههلالىلراجاقهههلظلع ههىلاجنظهههل لاج مئههى وهػػى وجػػا ت احطروحػػة احخيػػرة ذات طػػػابع بي ػػ
لػػـ تحػػظ باهتمػػاـ ى   والتػػوااههلمت  لاههالاجت ههوثرىلاجلزمههرتمالواجالههمقلونظههلا  لاج مئهه

سػػياؽ معػػالف مصػػر الجزيػػرتيف ى ضػػدماا فػػى مبػػراهيـ الػػذى تػػام عػػدا الكاتػػم محمػػد عمػػالك
 .  ٘)بذلؾ ى محمية طبيعية  والحصوؿ عمى اعتراؼ دول

 تف   للاجاقلالتلوت صق لل لالتقلقمن:ىلثلنمل:لاجصقلتلاجت

ى وتعػػد مدشػػرا عمػػى المالمػػر العامػػة لمصػػورة اإلعالميػػة )اإليجابيػػة أو السػػمبية  المقدمػػة فػػ
  وضػػػد ت(وعػػػت FDI المسػػػتخدـى الخطػػػام الصػػػح ال  وهػػػو مػػػا يتسػػػؽ مػػػع ال(مػػػوذج ال(ظػػػر 

الصػػػ ات مػػػا بػػػيف اإليجابيػػػة والسػػػمبية  كمػػػا ت ػػػم(ت الخطابػػػات الصػػػح ية لممقػػػاالت عي(ػػػة 
 وصؼ باا الكتام االت اضية.ى الدراسة عددا مف الص ات غير المحددة االتجاف  الت

 

                                                           
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٕبىخ فداك، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗإػبكح اىؾق ألصؾبثٔ"، اىَصو1

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801 
 .21ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ اىْ٘ثنٜ، "رٞواُ ٗصْبفٞو اىنبّفخ"، اىَصو2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765 
 .32ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٍؼلاىلِٝ إثوإٌٞ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ ىؼجخ صفوٝخ إىٚ ٍنَت قٍٜ٘"، اىَصو3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848 
 .22ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ قعٞخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصوٚ اى٘ؽٞلح.. فاىَٞل، "اىؾقٞقخ ٚ ( ّ٘ق4

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155076 
 .2216إثوٝو22اىًٞ٘، ٙ ("، اىَصو2 – 2إثوإٌٞ، "اىغَو ثِٞ اىَداٍوح.. ٗاىعغ٘غ اىَؼ٘كٝخ.. ٗاىؾو اىَصوٛ! ) ٚ ( ٍؾَل ػي5

http://www.almasryalyoum.com/news/details/933325 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155076
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155076
http://www.almasryalyoum.com/news/details/933325
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ل(لاجصقلتلاإلملل من:1

باالت اضيػػة خػػالؿ شػػار مبريػػؿ ى الصػػقاا الخطػػام الصػػح ى التػػ اإلملل مههناجصههقلتلت(وعػػت 
  حمػوؿ خػارج  ٕ)  م(جػاز ماػـ  ٔ): "الق ػية المصػيرية صهامقنلا تهرا ى   وم(اا فٕٙٔٓ

  ذات أبعاد مسػتراتيجية معقػدة  ٘)   محقاؽ الحؽ ٗ)   ات اضيات لمتعاوف الشامؿ ٖ) الص(دوؽ 
أحػػد الكتػػام أ(ػػ  "مػػف الاػػرا  والجاػػؿ بػػالقوؿ أف مصػػر "  كمػػا رأى  ٙ) احهميػػةى وغايػػة فػػ

 ".   ٚ)ت(ازلت عف جزيرتيف 

ا وم(اػػا: "ات ػػاؽ تػػـ فكا(ػػت الصػػ ات اإليجابيػػة أضػػؿ عػػددً  اجمههو ىلصههامقنلاجاصههرلى أمػػا فػػ
"  ٜ)"  كما وص اا أحد الكتام ب (اا تمثؿ "معادة تيراف وصػ(افير لمسػعودية ٛ)بر ا البمديف 

 مف وجاة (ظر مديدياا.

صهامقنلى لصقت الصحؼ السعودية عددا مف الص ات اإليجابيػة باالت اضيػة  فجػا  فػأكما 
  وتصػػػػويم لمسػػػػ لة  ٓٔ)أ(اػػػػا تمثػػػػؿ "معػػػػادة جزيػػػػرتيف ال يممكو(امػػػػا حصػػػػحاباا  اجرمههههلض
 ". ٕ)  ومصر تدكد أف هاتيف الجزيرتيف سعوديتاف  ٔ)تاريخية 

                                                           
1

 .2216إثوٝو12اىَ٘عٜ، "رَيل اىغيٝورِٞ ىٌٞ اىؾو"، األٕواً، ٙ صجو( 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495381.aspx 
2

 .2216إثوٝو12اىغيٝورِٞ"، األٕواً، ٚ إثوإٌٞ ّنٞت، "ٍصو ىٌ رفوغ ف( 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495424.aspx 
3

 .2216إثوٝو13رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ صبىش فٙ ( ّوٝف ػبثلِٝ، "هأ

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497744.aspx 
4

 .2216إثوٝو16ؽوة، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٍوح أفوٙ"، األٕواً، ٚ ( أٍبٍخ اىغياى

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/498320.aspx 
5

 .2216إثوٝو14( إثوإٌٞ اىجٖٜ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٗؽلٝش اىوئٌٞ"، األٕواً، 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497965.aspx 
6

 .2216إثوٝو21!"، األٕواً، قعٞخ اىغيٝورِٞٚ اىجؼل اىغبئت ف، "اىفعوٍؾَل أث٘( 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/503302.aspx  
2

 .2216إثوٝو14"، األٕواً، !!( هٖٝبً ٍبىُ، "عَو ٍبىَبُ ٗاىغيٝوربُ ٗكٕبء اىوئٌٞ

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497768.aspx 
 .2216إثوٝو32اىًٞ٘، ٙ ، اىَصوٗصْبفٞو ٗاىؼالط األفٞو" ٞواُر، "اىْصفٚ ٍبٍ( 2

http://www.almasryalyoum.com/news/details/939569 
9

 .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ ( ٝبٍو أٝ٘ة، "اٍزبك رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصو

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/928003 
12

 .2216إثوٝو12، "اإلف٘اُ ٗاى٘غْٞخ اىيائفخ"، اىوٝبض، ؽَْبء ػجل اىؼيٝي اىقْٞؼٞو( 

 http://www.alriyadh.com/1147367  

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495381.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495424.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497744.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/498320.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/498320.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497965.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/503302.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497768.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497768.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/939569
http://www.almasryalyoum.com/news/details/928003
http://www.almasryalyoum.com/news/details/928003
http://www.alriyadh.com/1147367
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تيػراف وصػ(افير ى ة عمػى جزيرتػب (اػا "اسػتعادة السػياد صهامقنلع هلظكما وصػ تاا مقػاالت 
عػػػادة جزيرتػػػ ٗ)  وت كيػػػد السػػػيادة السػػػعودية عمػػػى الجزيػػػرتيف  ٖ) تيػػػراف وصػػػ(افير ملػػػى ى   وا 

(اػػػا  معػػػارة جزيرتػػػ ٘)السػػػيادة السػػػعودية مجػػػددا  )تيػػػراف وصػػػ(افير  وعودتامػػػا لمػػػوطف ى   وا 
تيػراف وصػ(افير المتػيف تعػود ى "  وتحػدثت بعػض المقػاالت عػف "جزيرتػ ٙ)العزيز ى السعود

"  وأ(امػا "عادتػا ملػى السػيادة السػعودية بعػد أكثػر مػف (صػؼ ضػرف مػف  ٚ)ممكيتاما لممممكة 
"  وه(ػػ ت المممكػػة بػػػ"عودة جزرهػػا ملياػػا بعػػد مدارة مصػػرية  ٛ)الزمػػاف مػػف الرعايػػة المصػػرية 

 ". ٜ)مشكورة لاا لعدة عقود 

صػػرية االت اضيػػة ب يػػة صػػ ة ميجابيػػة    فمػػـ تصػػؼ الصػػحؼ المٕٚٔٓشػػار يو(يػػو ى أمػػا فػػ
الػرافض لالت اضيػة  ى العػاـ المصػر ى مثػارة الػرأى وهو ما يمكػف ت سػيرف بعػدـ رغبػة الكتػام فػ

                                                                                                                                              
1

 .2216إثوٝو19، "اىََينخ ٍٗصو ٗسفب  اىََزقجو"، اىوٝبض، ٍؾَل ٍؾف٘ظ( 

 http://www.alriyadh.com/1148135 
2

 .2216إثوٝو24ٗعٔ كػبح اىفوقخ"، اىوٝبض، ٚ ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. صقوربُ فٍؼ٘ك اىؼَبهٛ( 

 http://www.alriyadh.com/1149505 
 .2216إثوٝو12قبٕوح اىَؼي"، ػنبظ، ٚ ( عَٞو اىنٝبثٜ، "ٍيَبُ اىؾيً ف3

http://okaz.com.sa/article/1051835/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2 

 .2216إثوٝو12( فبىل اىَيَٞبُ، "رٞواُ ٗاّزٖبىٝخ اىْٞ٘ؿ"، ػنبظ، 4

 http://okaz.com.sa/article/1052089/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE  
 .2216إثوٝو13ٍؼ٘كٝخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، ػنبظ، ٚ اىلفٞو، "اىزرغٞو فٚ ( روم5

 http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-

%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1! 
 .2216إثوٝو13ػٖل ٍيَبُ"، ػنبظ، ٚ رٜ، "صؾ٘ح اىزبهٝـ فثِ ؽَِ اىز٘اٚ ( ػي6

  http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-

%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 
2

 . 2216إثوٝو14إثوإٌٞ، "عَو اىوٕبُ اىؼوثٜ"، ػنبظ، ٚ ( أٍبّ

 http://www.okaz.com.sa/article/1052528/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A  
2

 . 2216إثوٝو14"، ػنبظ، ٍٖال.. ّؾِ ال ّوس األهض، "هّٞل ثِ ؽ٘ٝو اىجٞعبّٜ( 

 http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-

%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6  
 .2216إثوٝو15( ٍؾَل اىؼصَٜٞ، "ظل اىَؼ٘كٝخ ٗثٌ"، ػنبظ، 9

 http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B3  

http://www.alriyadh.com/1148135
http://www.alriyadh.com/1149505
http://www.alriyadh.com/1149505
http://okaz.com.sa/article/1052089/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://okaz.com.sa/article/1052089/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://okaz.com.sa/article/1052089/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://okaz.com.sa/article/1052089/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.okaz.com.sa/article/1052528/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.okaz.com.sa/article/1052528/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.okaz.com.sa/article/1052528/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://okaz.com.sa/author/1643/1/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B3
http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B3
http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B3
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هػػذا المو ػػوع خػػالؿ هػػذا ى كمػػا أف الصػػحؼ السػػعودية لػػـ تاػػتـ أصػػال ب(شػػر المقػػاالت فػػ
 الشار.

ل(لاجصقلتلاج   من:6

ألصػقتاا باالت اضيػة  وم(اػا ى السمبية  التاشتممت الخطابات الصح ية عمى بعض الص ات 
  ومصػير غيػر  مػف  ٔ) الق ػية الحساسػة -احتدـ حولااى : "الجدؿ الذصامقنلا ترا ى ف
 ". ٖ)  الممؼ الشا ؾ  ٕ)

شػار مبريػؿ ى توجيػ  الصػ ات السػمبية  ف ػى فكا(ت أكثر حدة ف اجمو ىلصامقنلاجاصرلأما 
  المقاي ػػػة جػػػرى فياػػػا  ٗ)عػػػف الجزيػػػرتيف   وصػػػ ت االت اضيػػػة ب (اػػػا "ت(ػػػازؿ مصػػػر ٕٙٔٓ

الػػػبعض أف "فت(ػػػة جزيرتػػػى تيػػػراف وصػػػ(افير  ى "  ورأ ٘)«! الػػػرز»الت(ػػػازؿ المصػػػرى مقابػػػؿ 
"  راف ػيف "الت(ػازؿ عػف أى حبػة رمػؿ فػى هػذا الػوطف  ٙ)تحولت لق ػية رأى عػاـ بامتيػاز 

 ". ٛ)"  كما ا(تقدت بع اـ أ(  ضد "ُأعمف فج ة عف توضيع ات اؽ  ٚ)

اليػـو  والصػ ات ى   اشػتدت حػدة خطػام مقػاالت صػحي ة المصػر ٕٚٔٓشار يو(يػو ى وف
ألصػػػقاا باالت اضيػػػة  بدايػػػة مػػػف وصػػػ اا بػػػػ"المعركة الػػػدا رة ا،ف بسػػػبم تيػػػراف ى السػػػمبية التػػػ

                                                           
1

 .2216إثوٝو14( أؽَل ٍٝ٘ف، "رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497912.aspx 
2

 .2216إثوٝو14رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ عيٝورٚ ( عَبه ىٕواُ، "أىٍخ اىقواه ف

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497909.aspx 
 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212أؽَل ٕ٘اهٛ، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗاىفـ األفطو"، األٕواً،  (3

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599109.aspx  
 .2216إثوٝو14اىًٞ٘، ٙ صْبفٞو ٗرٞواُ"، اىَصوٚ ( ٍؾَل ّ٘ه فوؽبد، "ٍصبهػخ اىضٞواُ ف4

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/929246 
 .2216إثوٝو16اىًٞ٘، ٙ "، اىَصواىَؼ٘كٝخرٞواُ ٍياهع ّجؼب اىيجْبّٞخ.. ٗ، "ٍيَٞبُ اىؾنٌٞ( 5

http://www.almasryalyoum.com/news/details/930610 
 .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ "، اىَصوكهًٗ فزْخ رٞواُ ٗصْبفٞو، "مَبه( ٍؾَل 6

http://www.almasryalyoum.com/news/details/931318 
2

 .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصو( ٝبٍو أٝ٘ة، "اٍزبك 

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/928003 

 .2216إثوٝو16اىًٞ٘، ٙ صْبفٞو"، اىَصورٞواُ ٗ، "ػجلاىَْؼٌ ٍؼٞل( 2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/930742 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497912.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497909.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497909.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599109.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/929246
http://www.almasryalyoum.com/news/details/929246
http://www.almasryalyoum.com/news/details/930610
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931318
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931318
http://www.almasryalyoum.com/news/details/928003
http://www.almasryalyoum.com/news/details/930742
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"المػػ(ر لمسػػعودية" و"الت(ػػازؿ المصػػري"  مثػػؿ: "مػػ(ر جزيرتػػى ى "  مػػرورا بصػػ ت ٔ)وصػػ(افير 
تيػراف وصػ(افير ى الت(ػازؿ عػف السػيادة المصػرية عمػى جزيرتػ   ٕ)تيراف وص(افير لمسػعودية 

  الت(ػػػازؿ  ٗ)تيػػػراف وصػػػ(افير و(قػػػؿ تبعيتامػػػا لمسػػػيادة السػػػعودية ى   الت(ػػػازؿ عػػػف جزيرتػػػ ٖ)
  الت(ػازؿ عػف جػز   ٘)طواعية عف أراٍض يرفرؼ فوضاا الَعَمـ المصرى م(ذ عشػرات السػ(يف 

   ٚ)الكثػر حػدة مثػؿ: "ات اضيػة الػذؿ والعػار "  وا(تاػا  بالصػ ات ا ٙ)المصػرية ى مف احرا 
"  كمػػا أسػػام أحػػد الكتػػام  ٜ)تحولػػت ل ت(ػػة ى   تيػػراف وصػػ(افير التػػ ٛ)واالت اضيػػة المشػػبوهة 

االت اضيػة الظالمػة التػى ضسػمت(ا   -وصؼ االت اضيػة بالصػ ات السػمبية مثػؿ: "(ػذير شػدـوى ف
  - تػػ(اـ فػػى ثػػوابتاـ الوط(يػػةفت(ػػة زاح ػػة كالحيػػة تسػػعى بػػيف ال(ػػاس  ت  -ضسػػمة غيػػر عادلػػة

  -غصػػة فػػى حمػػوؽ المديػػديف  -فاجػػ ت المحبػػيف ضبػػؿ الراف ػػيف  -يتبعاػػا أذى  -الممعو(ػػة
تػػ(قص الػػر يس مديػػدًا  أو تحػػزف مواليػػًا  أو تكسػػر بخػػاطر   -ب ػػاعة فػػى أيػػدى الراف ػػيف 

"  وأخيػػػػرا وصػػػػ اا أحػػػػد الكتػػػػام بكو(اػػػػا "مسػػػػارا متكػػػػامال كشػػػػؼ عػػػػورات ال(ظػػػػاـ  ٓٔ)واثػػػؽ 
« وجوديػػة»المصػػرى وعّبػػر عػػف ا(ايػػار تػػاـ فػػى احدا  وفػػتر البػػام أمػػاـ تحػػديات ى السياسػػ

 . ٔٔ)فى ال ترة القادمة 
                                                           

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٍؾَل أٍِٞ، "ربّٞوح إىٚ رٞواُ"، اىَصو1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147823 

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٝبٍو ػجلاىؼيٝي، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗص٘هح اىوئٌٞ"، اىَصو2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149949   

 .2ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ قيت اىَصوِٝٞ"، اىَصوٚ اىَالٍّٜ٘، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗعغ فٚ ( ٕب3ّ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146112 

 .13ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىَالٍّٜ٘، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍبما ثؼل؟"، اىَصوٚ ٕبّ( 4

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301 

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212، اىًٞ٘ٙ ( ٍيَٞبُ اىؾنٌٞ، "رٞواُ ٗصْبفٞو ىْب.. ٍٗنخ إُ أٍنْب"، اىَصو5

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149950 

 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ اىْ٘ثنٜ، "اىََبه اىجبئٌ"، اىَصو6

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148844 

 .11ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ ٕبٌّ هثٞغ، "اىجوىَبُ ْٝبقِ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصو2

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147165 

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٕبىخ فداك، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗإػبكح اىؾق ألصؾبثٔ"، اىَصو2

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801 

 .19ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ، اىَصو.. افزجبه: اىق٘ح.. اىْف٘م ٗاىْوػٞخ"، "رٞواُ ٗصْبفٞوػياًٚ ٍ( 9

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150823   

 .14ّ٘ٝ٘ٞ2212اىًٞ٘، ٙ االرؾبكٝخ"، اىَصوٚ فٙ هى ، "أثبّب اىنٙ ( ؽَل12

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765   

 .21ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ، اىَصواىنبّفخ" ، "رٞواُ ٗصْبفٞوػَوٗ اىْ٘ثنٜ( 11

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147823
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149949
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146112
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149950
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148844
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147165
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147165
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150823
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765
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صهامقنلبي(ما عمى ال(قيض لـ تصؼ الصحؼ السعودية االت اضيػة ب يػة صػ ات سػمبية عػدا 
تشػػوي  ى رأى أحػػد كتاباػػا أف االت اضيػػة مثمػػت "مػػدخال لكػػؿ مػػف لػػ  مصػػمحة فػػى التػػ ع ههلظ
ى والسػػػػعى م(اك ػػػػة الػػػػر يس السيسػػػػى ة السػػػػعودية لمصػػػػر  أو مػػػػف لاػػػػـ مصػػػػمحة فػػػػالزيػػػػار 

 ". ٔ)لال(تقاص مف وط(يت  

ل(لاجصقلتلغمرلاجااددةلاالتلل :0

وصػػؼ االت اضيػػة  ى اسػػتخدمت بعػػض الخطابػػات الصػػح ية صػػ ات غيػػر محػػددة االتجػػاف فػػ
  معاهػدة دوليػة ال  ٕ) : "مشػروع ات اضيػةٕٙٔٓخػالؿ شػار مبريػؿ صامقنلا ترا لى م(اا فػ

  ووصػػ اا  خػػروف ب (اػػا ض ػػية "تشػػغؿ المصػػرييف طػػواؿ احسػػبوع  ٖ)عالضػػة لاػػا بالسػػيادة 
  االت ػػاؽ                                      ٘)   البحريػػة   الحػػدود   تعيػيف   : "ات اضيػػةٕٚٔٓ  وخػػالؿ شػار يو(يػػو  ٗ)ى الما ػ
  ات اضيػػة ترسػػيـ الحػػدود البحريػػة بػػيف  ٙ)تيػػراف وصػػ(افير ى بشػػ ف جزيرتػػى السػػعودى المصػػر 

                         ". ٚ)اشتارت باسـ تيراف وص(افير ى مصر والسعودية والت

  وصػؼ أحػد كتاباػا االت اضيػة بػ ف ٕٙٔٓ  خػالؿ شػار ابريػؿ اجمهو ىلصهامقنلاجاصهرلأمػا 
   ٛ)االحتمػاالتتيراف وص(افير خا ع لمم(طقة الرمادية  بمع(ػى أ(ػ  متعػدد ى "ممؼ جزيرت

                                                                                                                                              
 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765 

 .2216إثوٝو12( ػجلاىوؽَِ اىطوٝوٛ، "ثِٞ ىٍبه ٗػ٘اك"، ػنبظ، 1

 http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-

%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF 
2

 .2216إثوٝو16ؽوة، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٍوح أفوٙ"، األٕواً، ٚ ( أٍبٍخ اىغياى

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/498320.aspx 
3

 .2216إثوٝو12؟"، األٕواً، «مٗ اىوٍخ»ػجلاىؼبه، "ٕو عبء ممو رٞواُ ٗصْبفٞو ػْل اىْبػو األٍ٘ٙ ٚ ( ٍؾَل ّ٘ق

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/500655.aspx 
4

 .2216إثوٝو16رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٙ ( ٍوٝل صجؾٜ، "ٍ٘ىل ٍٞل

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/498330.aspx   
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212"، األٕواً، رٞواُ ٗصْبفٞوٚ ؽوة االرٖبٍبد ف، "ٍالٍخػجلاىَؾَِ ( 5

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599708.aspx 
 .19ّ٘ٞ٘ٝ2212رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً،  كهًٗ ؽ٘اه، "ؽوةٚ أٍبٍخ اىغياى( 6

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599933.aspx 
 .2212إثوٝو22( صالػ ٍْزصو، "ّوػٞخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، 2

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600084.aspx 

 .2216إثوٝو11اىًٞ٘، ٙ "، اىَصورَيٌٞ رٞواُ ٗصْبفٞو إىٚ اىَؼ٘كٝخٚ االؽزَبه اىضبىش فعَبه، "أّوف ( 2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/927469 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765
http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/498320.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/500655.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/500655.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/498330.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599708.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599933.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600084.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600084.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/927469
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السػػعودية   -جػا ت أوصػػاؼ: "ات اضيػػة ترسػيـ الحػػدود المصػػرية ٕٚٔٓوخػالؿ شػػار يو(يػػو 
   ٕ)  ات اضيػػة ترسػػيـ الحػػدود بػػيف مصػػر والسػػعودية  ٔ)« تيػػراف وصػػ(افير»اختصػػارا ات اضيػػة 

 ". ٗ)  ض ية تيراف وص(افير ٖ)ات اضية ترسيـ الحدود بيف مصر والمممكة العربية السعودية 

صهامقنلا الصحؼ السعودية فمـ تستخدـ أوصافا غير محددة االتجػاف مزا  االت اضيػة عػدا أم
مقػػػاؿ واحػػػد: "ات اضيػػػة ترسػػػيـ الحػػػدود البحريػػػة بػػػيف المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية ى فػػػ ع هههلظ

 ". ٘)لتيراف وص(افير لممممكة ى وجماورية مصر العربية  القا ية بتبعية جزيرت

اليػػـو  ى صػػحي ة المصػػر ى غمبػػت فػػى ذات الطػػابع السػػمب وبػػذلؾ يمكػػف القػػوؿ بػػ ف الصػػ ات
ى صػػحي ة احهػػراـ  والصػػ ات اإليجابيػػة فػػى بي(مػػا غمبػػت الصػػ ات غيػػر المحػػدد االتجػػاف فػػ

الصػػػػحؼ السػػػػعودية  وبشػػػػكؿ عػػػػاـ لػػػػـ تعتمػػػػد الصػػػػحؼ السػػػػعودية عمػػػػى تك(يػػػػؾ "ملصػػػػاؽ 
اسػػتخدمتاا الصػػحؼ الصػػ ات" ك حػػد  ليػػات ب(ػػا  الصػػورة اإلعالميػػة مزا  االت اضيػػة  بي(مػػا 

الاجػػـو عمػػى االت اضيػػة وتشػػوي  ى اليػػـو فػػى المصػػرية بشػػكؿ أكبػػر وخاصػػة صػػحي ة المصػػر 
 العاـ المصري.ى صورتاا لدى الرأ

 ا تلدات للاجاقلالت:ىلثلجثل:ل  لجمبلاجصملغنلاجت

ى فػى اعتمػد عمياػا الخطػام الصػح ى وتت مف تمػؾ ال  ػة مػف ف ػات التحميػؿ احسػاليم التػ
   وم(اا:صياغة أفكارف

                                                           
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ؽجنذ اىيٞيخ؟"، اىَصوٚ هى ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٕٙ ؽَل( 1

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146824 

 .32ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىَصو( ٍؼلاىلِٝ إثوإٌٞ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ ىؼجخ صفوٝخ إىٚ ٍنَت قٍٜ٘"، 2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848 

 .22ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ قعٞخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصوٚ اىَٞل، "اىؾقٞقخ اى٘ؽٞلح.. فٚ ( ّ٘ق3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155076 

 .26ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( غبه  ؽَِ، "ّفٞق.. ٗٝؼيُ٘.. ٗصلٍخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصو4

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1154292 

5
 .2212ّٝ٘ٞ٘ 22، ػنبظ"، رٞواُ ٗصْبفٞو.. ؽقبئق اىغغوافٞب ٍْٗطق اىَٞبكح، "غاله صبىؼ ثْبُ( 

 -httpwww.okaz.com.saarticle1555763%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
-%A7%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146824
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146824
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155076
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1154292
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 .الت(ميط )ب(ا  صور (مطية أو االعتماد عمياا  مقابؿ الدي(اميكية 

   الشخصػػ(ة )ب(سػػػبة المسػػػ ولية أو القػػدرة عمػػػى اتخػػػاذ القػػرار وال عػػػؿ حشػػػخاص بعيػػػ(اـ
 مقابؿ المو وعية.

 )خطابا حادا يت مف دعوة الجماور عم(ػا أو  ػم(ا ملػى تكػويف اتجػاف أو ى اإلثارة )بتب
 ت اضية  مقابؿ العقال(ية.اتخاذ سموؾ  د اال

  التجز ػػة مقابػػؿ الشػػموؿ )م(اضشػػة المو ػػوع مػػف أكثػػر مػػف زاويػػة أو بالتػػداخؿ مػػع غيػػرف
 مف المو وعات .

اعتاههدتلع م ههللاجلطل ههلتلاجصههاقمنلىل  ههلجمبلاجصههملغنلاجتههىلو ههرلراالاجتا مههعلاج اهه
ل(:2نألاظل)انظرللدوعل

 الصػػػػحؼ المصػػػػرية ى بالدي(اميكيػػػػة فػػػػيتسػػػػـ ى ارت ػػػػاع (سػػػػبة اسػػػػتخداـ احسػػػػموم الػػػػذ
 % .ٕٛ.ٛ٘الصحؼ السعودية )ى %   ع(اا فٕٚ)

 االعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى احسػػػػػػموم المتسػػػػػػـ بالمو ػػػػػػوعية ى ت ػػػػػػوؽ الصػػػػػػحؼ المصػػػػػػرية فػػػػػػ
 % .ٜ٘.ٓٚ%   وبيف اعتماد الصحؼ السعودية عمى ( س احسموم )ٕ.ٖٙ)

 قال(يػػة االعتمػػاد عمػػى أسػػموم يتسػػـ بالعى ت ػػوؽ الصػػحؼ السػػعودية عمػػى المصػػرية فػػ
%  لمصػػحؼ المصػػرية  ويرجػػع ذلػػؾ ملػػى ارت ػػاع (غمػػة ٛٛ.ٓٛ%   مقابػػؿ )ٕٔ.ٜٗ)

  لػػدى معظػػـ الكتػػام المصػػرييفة لشػػعورهـ ٚخطػػام اإلدا(ػػة والغ ػػم )ا(ظػػر جػػدوؿ 
 ب قداف جز  مف أرا ياـ الوط(ية. 

   اتسػػػاـ (سػػػبة كبيػػػرة مػػػف المعالجػػػات الصػػػح ية المصػػػرية والسػػػعودية بالطػػػابع الجز ػػػال
الصػػحؼ السػػعودية  ى %  فػػٕٛ.ٛ٘الصػػحؼ المصػػرية  و)ى %  فػػٛٔ.ٙٙب(سػػبة )

ويرجػػع ذلػػؾ ملػػى تعقػػد الق ػػية وتعػػدد جوا(باػػا وزواياهػػا  وتشػػابكاا  ممػػا يجعػػؿ اإللمػػاـ 
 مقاؿ واحد ليس أمرا ساال.ى باا كاممة أو ب غمم جوا(باا ف
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واجل قمهلتلىلاجلطهلبلاجصهاقىلا فل:لاج  التلواجاصط التلا  ثهرل هروزالوا هتلداالل هر
لاجق رمنلج  تلب:

وياػػدؼ ذلػػؾ ملػػى تحديػػد أيػػدولوجيات الكتػػام واحطػػر المايم(ػػة عمػػياـ  وخم يػػاتاـ الثقافيػػة 
 والمعرفية  وكذلؾ ا(تما اتاـ السياسية والحزبية واحيدولوجية.

وضػػػد ت(وعػػػت الخم يػػػات السياسػػػية واحيدولوجيػػػة لمكتػػػام  حيػػػث تػػػـ رصػػػد عػػػدد مػػػف الكتػػػام 
  وهػػـ الكتػػام المصػػرييف والسػػعودييف الػػذيف تب(ػػوا بشػػكؿ اجفر ههيرىلاجقههوالرج تمههلرالػػداعميف 

 العربال.ى أكبر أطروحات احمف القوم

راجافهلرضلجا ه ل  هرةلوعمى ال(قيض رصد الباحث عددا مف الكتام المصرييف مف التيار 
ا سػػػعودييف مػػػف خم يػػػة   بي(مػػػا لػػػـ يرصػػػد الباحػػػث كتاًبػػػاجاا  هههنرىلآعل هههفودلاجال اهههنل ههه

مصػر  وربمػا يرجػع ذلػؾ ملػى أف الكتػام السػعودييف يػروف أف ى لم(ظػاـ الحػاكـ فػمعار ة 
مصر أعاد لدولتاـ أر ا تممكاا  بي(مػا يشػعر بعػض الكتػام المصػرييف ى ال(ظاـ الحاكـ ف

باعتػػدا  احسػػرة الحاكمػػة السػػعودية عمػػى أرض مصػػرية مػػف وجاػػة (ظػػرهـ  وب هػػدار ال(ظػػاـ 
اصهرلىلرافهلرضلج نظهل لاجاهل  ل هلظار تيػارى بالتاللكرامتاـ الوط(ية  و ى الحاكـ المصر 

لواجرئمسلاج م ير.

 راجاههؤانمال نظرمههنلاجاههؤاارةركمػػا رصػػد الباحػػث فريقػػا مػػف الكتػػام المصػػرييف والسػػعودييف 
رانلوئهللجلالعهنلاإللهواالاجا ه امالبعض مف هدال  اتجاها ى بشكؿ عاـ  وا(بثؽ ع(  تب(
ى جػا ت فػى لاػدال  الكتػام وأبػرز المقػوالت التػرصد ى وفيما يموتملرلاإل أل لاج مل ير ل

 خطاباتاـ.

لاجفر ي:ىل(لاج تلبلاجداعاوالج تملرلاجقوا1

 ٗصػحي ة احهػراـ ى تعدد الكتام الذيف تب(وا اتجاها داعما لمقومية العربية  وبمػغ عػددهـ فػ
 ٛصػػحي ة الريػػػاض  وى اليػػـو  وكػػػاتبيف فػػى صػػحي ة المصػػر ى كتػػام فػػػ ٘كتػػام  مقابػػؿ 
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حطروحػػػات احمػػػف ى حي ة عكػػػاظ  وهػػػو مػػػا يت ػػػؽ مػػػع (تػػػاج التحميػػػؿ الكمػػػصػػػى كتػػػام فػػػ
ى العربػػػى أشػػارت ملػػى اهتمػػاـ الصػػػحؼ السػػعودية ب طروحػػات احمػػف القػػومى القػػومال  التػػ

 أكثر مف الصحؼ المصرية.

اسػتخدـ أل اظػا مثػؿ: "الصػايو(ية ى الػذى المػوجى   جػا  الكتػام صػبر صامقنلا ترا ى ف 
عػالـ ى   والكاتم محمػد عبػدالااد ٔ)ار البغي ة  أخت(ا الشقيقة" البغي ة  سياسة االستعم

اإلضميميػػة  ى العربػػال  حػػدود المواجاػػة بػػيف القػػو ى اسػػتخدـ أل اظػػا مثػػؿ: "احمػػف القػػومى الػػذ
اسػػػتخدمت أل اظػػػا مثػػػؿ: ى   والكاتبػػػة د.هػػػدى عبدال(اصػػػر  التػػػ ٕ)ردود ال عػػػؿ اإلسػػػرا يمية" 

  المحافظػػة «مصػػرييف وسػػعودييف»"خالفػػات ال جػػدوى م(اػػا و ػػررها يعػػود عمػػى الجميػػع 
اسػػػتخدـ أل اظػػػا مثػػػؿ: ى   والكاتػػػم محمػػػد أبػػػو ال  ػػػؿ  الػػػذ ٖ)عمػػػى هػػػذف احرض العربيػػػة" 

اإلسػرا يمال  رد الخارجيػة المصػرية  -الجسػد العربػال  الصػراع العربػالى "ال عؼ والترهؿ ف
دورهػػػا القػػومال  تمسػػػؾ مصػػر بتوجااتاػػا العروبيػػػة  الػػدفاع عػػػف احمػػف القػػػومى متسػػقا مػػع 

 . ٗ)العربى  د أى تاديدات" 

اسػػتخدـ أل اظػػا مثػػؿ: ى   ظاػػر الكاتػػم أسػػامة غريػػم  الػػذاجمههو ىلصههامقنلاجاصههرلى أمػػا فػػ
العربيػػػة  الختػػػراؽ جػػػدار ى تػػاريم االعتػػػدا ات اإلسػػػرا يمية عمػػػى احرا ػػى "المػػرة احولػػػى فػػػ

بػػػاعتراؼ المحتػػػؿ الػػػذى اسػػػتولى عميامػػػا  موجػػػ  لألشػػػقا  الكػػػراـ فػػػى  -العربػػػالالمقاطعػػػة 
اسػتخدـ أل اظػا ى مبػراهيـ  الػذى   والكاتم محمد عم ٘)المممكة مف أب(ا  الشعم السعودي" 

مثؿ:"هؿ ستدافع الدولة العبرية عػف العػرم.. يالػ  مػف زمػف!  مشػروع جسػر الممػؾ سػمماف 
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  و"السػػيطرة المصػػرية والعربيػػة  ٔ)مصػػر الك(ا(ػػة وحصػػف العروبػػة"  -مشػػروع مضميمػػى عربػػال
ح ػػػظ ان مصػػػر وشػػػعباا.. درع احمػػػة  -«أكػػػرر السػػػيطرة العربيػػػة»عمػػػى مػػػدخؿ الخمػػػي .. 

اسػػتخدـ أل اظػػا مثػػؿ: ى ال(صػػؼ  الػػذى   الكاتػػم سػػام ٕ) ايروا أو شػػككوا" العربيػػة مامػػا عػػ
"مصر والسعودية هما كػالعي(يف فػى رأس الجسػد العربػال  الػربر لمصػر والسػعودية ولمعػرم 

اسػػػتخدـ أل اظػػػا مثػػػؿ: "ض ػػػية م(سػػػية  ى   والكاتػػػم د. سػػػعد الػػػديف مبػػػراهيـ  الػػػذ ٖ)جميعػػػا" 
احمػػػة العربيػػػة جمعػػػا   وهػػػى ض ػػػية الوحػػػدة  ولك(اػػػا راسػػػخة فػػػى أعمػػػاؽ الوجػػػداف لشػػػعوم

مػػا هػػو أبعػػد وأعمػػؽ مػػف الُكميػػات الجامعػػة حب(ػػا  وشػػعوم احمػػة العربيػػة والػػوطف  -العربيػػة
 . ٗ)العربى احكبر" 

اسػتخدـ أل اظػا مثػؿ: "هػذف ى السػعودية  الكاتػم محمػد مح ػوظ  الػذصهامقنلاجرمهلضلى وف
جديػػد يبمػػور مػػف ى (ظػػاـ عربػػى فػػ االت اضيػػات سػػتجعؿ مػػف المممكػػة ومصػػر حجػػر احسػػاس

خالل  العرم كػؿ ع(اصػر القػوة العربيػة  فػال خاسػر مػف هػذف االت اضيػات مال أعػدا  الشػعم 
اسػػػتخدـ أل اظػػػا ى   والكاتػػػم عبػػػدان بػػػف محمػػػد مطػػػر  الػػػذ ٘)والم(طقػػػة العربيػػػة" ى المصػػػر 

دوؿ العربيػػة وت ثيرهمػػا عمػػى الػػى مثػػؿ: "متا(ػػة العالضػػات السػػعودية المصػػرية لثقمامػػا اإلضميمػػ
بكػػؿ ى واإلسػػالمى اإلسػػالمية  مصػػمحة احمتػػيف العربيػػة واإلسػػالمية  يعػػيش العالمػػاف العربػػ

مشػػػاريع ضوميػػػة ى تحػػػاوؿ مفشػػػاؿ أى خيػػػر وسػػػالـ  الجماعػػػات والشخصػػػيات المختم ػػػة التػػػ
 . ٙ)مصرية أو عربية" 

                                                           
 .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ اىَصو("،  2 – 1إثوإٌٞ، "أٍواه عَو اىَيل ٍيَبُ.. اىؼَنوٝخ ٗاىغغوافٞخ ) ٚ ( ٍؾَل ػي1

 http://www.almasryalyoum.com/editor/details/1878 

 .2216إثوٝو22اىًٞ٘، ٙ ("، اىَصو2 – 2)  اىغَو ثِٞ اىَداٍوح.. ٗاىعغ٘غ اىَؼ٘كٝخ.. ٗاىؾو اىَصوٛ!إثوإٌٞ، "ٚ ( ٍؾَل ػي2
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أل اظػػا اسػػتخدـ ى السػػعودية  مثػػؿ الكاتػػم جميػػؿ الػػذيابال  الػػذ صههامقنلع ههلظوأخيػػرا كتػػام 
تمثػػؿ ضػػوة مضميميػػة وج(احػػا مامػػا ال تحمػػؽ الػػبالد العربيػػة مال بػػ   ويػػذهم ى مثػػؿ: "مصػػر التػػ

المصػػرية   –سػػمماف الحػػـز لقػػاهرة المعػػز  لػػيس ه(ػػاؾ أكبػػر مػػف ضطبيػػة العالضػػة السػػعودية 
اسػػتخدـ أل اظػػا ى   والكاتػػم خمػػؼ الحربػػال  الػػذ ٔ)تمتػػيف العالضػػات بػػيف الريػػاض والقػػاهرة" 

يوشػؾ عمػى ى الػذى خادـ الحرميف الشري يف لمصر العروبة  م(قاذ عالم(ا العرب مثؿ: "زيارة
ى   والكاتػػم تركػػ ٕ)سػػ(د(ا القػػوي  لػػدفع الشػرور عػػف عالم(ػػا العربػػال" ى اال(ايػار  فمصػػر هػػ

اسػػتخدـ أل اظػػا مثػػؿ: "السػػعودية ومصػػر ملػػى المحوريػػة ال اعمػػة مجػػددا  دوؿ ى الػػدخيؿ  الػػذ
ى بػػف حسػػف التػػواتال  الػػذى   والكاتػػم عمػػ ٖ)حػػد ا،ف" فمػػؾ ومحػػور واى الخمػػي  ومصػػر فػػ

اسػػتخدـ أل اظػػا مثػػؿ: "عطػػا  وود متبػػادؿ وت ػػامف لػػـ يشػػاد لػػ  التػػاريم الحػػديث  البمػػديف 
ى عبػػور أمػة ضطػػع اتصػالاا البػػر  -الشػقيقيف  فتصػ(ع جسػػرا مػف المحبػػة والت ػامف والتكامػؿ

مرحمػػػة مػػػا بعػػػد ى اا فػػػضمػػػم احمػػػة لتقطيػػػع أوصػػػالاا وشػػػرذمتى فػػػى زرع الكيػػػاف الصػػػايو(
ى اسػػتخدمت أل اظػػا مثػؿ:" التقػػارم الثقػػافى مبػػراهيـ  التػى   والكاتبػة أمػػا( ٗ)بيكػػو  -سػايكس

"   ٘)ى ملػػى الخمػػي  العربػػى والقػػوة العربيػػة  مصػػالر الشػػعوم العربيػػة مػػف المحػػيط احطمسػػ
زالػػت لعبتػ  مصػر  ومػا ى اسػتخدـ أل اظػػا مثػؿ: "الػدور الػذى والكاتػم رشػيد بػف حويػؿ  الػذ
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http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.okaz.com.sa/article/1052528/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.okaz.com.sa/article/1052528/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.okaz.com.sa/article/1052528/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.okaz.com.sa/article/1052528/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.okaz.com.sa/article/1052528/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 –ى السػػػعودى العربػػػال  الحػػػس العروبػػػى احمػػػف القػػػومى تمعبػػػ   أال وهػػػو المسػػػاهمة بقػػػوة فػػػ
اسػػػػػتخدـ أل اظػػػػػا مثػػػػػؿ: "العالضػػػػػات ى   والكاتػػػػػم عبػػػػػدالرحمف الطريػػػػػري  الػػػػػذ ٔ)المصػػػػػري" 

السػػعودية مػػع مصػػر مامػػا  -السػػعودية والمصػػرية صػػماـ احمػػاف لمعالضػػات العربيػػة العربيػػة
ى اسػتخدـ أل اظػا مثػؿ: "االلتقػا  السػعودى م محمد العصػيمال  الػذ  والكات ٕ)تغير ال(ظاـ" 

 . ٖ)العربال" ى مف أجؿ صالر البمديف وصالر احمف القومى المصر  -

لاجاا  ن:ىل(لاج تلبلاجافلرلوالجا  ل  رةلآعل فودلاجال انل 6

 وربمػا يرجػع ذلػؾ ملػى تب(ياػا خطابػااجمو  لىلصامقنلاجاصرلى ولـ يظار هذا االتجاف مال فػ
حػػػادا حيػػػاؿ تمػػػؾ الق ػػػية  وتمتعاػػػا بسػػػقؼ حريػػػة أعمػػػى مػػػف بقيػػػة الصػػػحؼ عي(ػػػة الدراسػػػة 
بوصػػػ اا صػػػحي ة مصػػػرية خاصػػػة  أمػػػا صػػػحي ة احهػػػراـ المصػػػرية القوميػػػة فتب(ػػػت خطابػػػا 

تحػػرص عمػػى دؼ  العالضػػات مػػع ى مصػػر  والتػػى لمسػػمطة فػػى يقتػػرم مػػف الخطػػام الرسػػم
يػػدا وداعمػػا ل(ظاماػػا الحػػاكـ وأسػػرتاا المممكػػة  وكػػذلؾ تب(ػػت الصػػحؼ السػػعودية خطابػػا مد 

 المالكة.

اسػػتخدـ أل اظػػا ى تب(ػػوا هػػذا التيػػار الكاتػػم جمػػاؿ الجمػػؿ  الػػذى ومػػف بػػيف أمثمػػة الكتػػام الػػذ
وضطعػػػت « تابػػت»مثػػؿ: " ؿ سػػعود هيق مػػوا عمي(ػػػا مح(ػػا البوابػػة لصػػالر مسػػػرا يؿ  السػػعودية 

ـ أل اظػػا مثػػؿ: "دولػػة أخػػرى لػػـ اسػػتخدى   والكاتػػم سػػميماف الحكػػيـ  الػػذ ٗ)عالضتاػػا السػػرية" 
يثبت يوما ما أف أحدا مف مواط(ياػا ضػد وط ػت ضػدماف رمػاؿ تمػؾ احرض  الجزيػرتيف المتػيف 
كا(تػػا مػػف أمػػالؾ ضػػريش وأصػػبحتا مػػف حػػؽ ورثتاػػا مػػف  ؿ سػػعود  فجػػا ت ضػػريش لتقاسػػماا 
                                                           

1
 . 2216إثوٝو14"، ػنبظ، ٍٖال.. ّؾِ ال ّوس األهض، "هّٞل ثِ ؽ٘ٝو اىجٞعبّٜ( 

 -%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%B1%D8%AB   

 .2216إثوٝو12( ػجلاىوؽَِ اىطوٝوٛ، "ثِٞ ىٍبه ٗػ٘اك"، ػنبظ، 2

 -%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-/okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86http:/

%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF 

 .2216إثوٝو15( ٍؾَل اىؼصَٜٞ، "ظل اىَؼ٘كٝخ ٗثٌ"، ػنبظ، 3

 -http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF

%D9%88%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9  

ُُ ال.. )( عَبه ا4  .2216إثوٝو12، اىًٞ٘ٙ اىَصوال("، תעלת הימים ىغَو، " رٞوا

http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795  

http://okaz.com.sa/author/1643/1/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B3
http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B3
http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B3
http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795
http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795
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 «هػاجر»ولـ تكف ضريش سوى ضبيمة مف رحؿ البدو  ف صبر لاا وطف ومػالذ بجػوار  -فياا
 . ٔ)المصرية" 

لاصرلواجرئمسلاج م ي:ىل(لاج تلبلاجافلرلوالج نظل لاجال  ل 0

فقػػط خطابػػا معار ػػا بشػػكؿ وا ػػر لم(ظػػػاـ  اجمهههو ىلصههامقنلاجاصههرلبػػ( س الكي يػػة تب(ػػت 
مصػػر  والػػر يس السيسػػال  فكػػاف مػػف بػػيف الكتػػام المعار ػػيف الكاتػػم جمػػاؿ ى الحػػاكـ فػػ

يػاريس!  السػمطة القا مػة فقػدت ورضػة الم(ػاورة  استخدـ أل اظا مثؿ: "ان عميؾى الجمؿ  الذ
   ٕ)«" حكومػػػة شػػػريؼ»ى السياسػػػة البمػػػدا  فػػػى ودخمػػػت ب( سػػػاا ملػػػى فػػػم جا(مػػػال  مػػػوظ 

الػػذى يعكػػس مػػدى ى اسػػتخدـ أل اظػػا مثػػؿ: "الغبػػا  السياسػػى والكاتػػم أشػػرؼ الجمػػاؿ  الػػذ
الحكومػػػة  اسػػػتخدـ أل اظػػػا مثػػػؿ: "تحولػػػتى   والكاتػػػم د.محمػػػد (ػػػور فرحػػػات  الػػػذ ٖ) ال شػػؿ

المصرية ملى محاـ يحػاوؿ ت ػميؿ محكمػة الشػعم باصػط(اع احدلػة الكاذبػة لمصػمحة مػف 
اسػػتخدمت ى   والكاتبػػة هالػػة فػػداد  التػػ ٗ) يتسػػمؿ لػػيال لم(يػػؿ مػػف حػػؽ الشػػعم عمػػى مضميمػػ "

يردد أ(  ضػد ت كػد ب( سػ  مػف أحقيػة السػعودية بػالجزر وطالب(ػا ى أل اظا مثؿ: "الر يس السيس
تػدار بػ  ى بعدـ فػتر المو ػوع وم(اضشػت  مػرة أخػرى  ( ػس م(طػؽ الوصػاية الػذبماجة  مرة 

ال ػردي  اإل(جػاز غيػر المسػبوؽ ى الدولة م(ذ س(وات بؿ عقػود طويمػة مػف الحكػـ الػديكتاتور 
اسػػتخدـ أل اظػػا مثػػؿ: ى السػػالمو(ال  الػػذى   والكاتػػم هػػا( ٘)أرض الػػوطف" ى الت ػػريط فػػى فػػ

(سػػمع ع(اػػا ى ارة المػػر لمديػػدى ال(ظػػاـ  الت(ميػػة التػػ(جػػاح بطعػػـ الخسػػى "(تيجػػة المعركػػة هػػ
ى   والكاتبػة مػ ٙ)خطػوات لتحقيقاػا حتػى ا،ف!" ى م(ذ بداية حكـ الر يس السيسى ولـ (ر أ

                                                           
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ "رٞواُ ٗصْبفٞو ىْب.. ٍٗنخ إُ أٍنْب"، اىَصو( ٍيَٞبُ اىؾنٌٞ، 1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149950 

ُُ ال.. )2  .2216إثوٝو12، اىًٞ٘ٙ اىَصوال("، תעלת הימים ( عَبه اىغَو، " رٞوا

http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795  

 .2216إثوٝو11اىًٞ٘، ٙ "، اىَصورَيٌٞ رٞواُ ٗصْبفٞو إىٚ اىَؼ٘كٝخٚ االؽزَبه اىضبىش فعَبه، "أّوف ( 3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/927469 

 .2216إثوٝو14اىًٞ٘، ٙ صْبفٞو ٗرٞواُ"، اىَصوٚ ( ٍؾَل ّ٘ه فوؽبد، "ٍصبهػخ اىضٞواُ ف4

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/929246 

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٕبىخ فداك، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗإػبكح اىؾق ألصؾبثٔ"، اىَصو5

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801 

 .13ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىَالٍّٜ٘، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍبما ثؼل؟"، اىَصوٚ ( ٕب6ّ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149950
http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795
http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795
http://www.almasryalyoum.com/news/details/927469
http://www.almasryalyoum.com/news/details/929246
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301
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  والكاتػم  ٔ)استخدمت أل اظػا مثػؿ: "كػاف الشػارع تحػت السػطوة التامػة لألمػف" ى عزاـ  الت
اسػػػتخدـ أل اظػػػا مثػػػؿ: "الحجػػػ  الحكوميػػػة التػػػى اطمعػػػت عمياػػػا ى الػػػذد.عمػػػرو الشػػػوبكال  

  والكاتػػػػػم  ٕ)ووزعتاػػػػػا عمػػػػػى البرلمػػػػػاف باهتػػػػػة وغيػػػػػر مق(عػػػػػة  اإلدارة الحكوميػػػػػة الكارثيػػػػػة" 
اسػػتخدـ أل اظػػا مثػػؿ: "الحقيقػػة الوحيػػدة.. فػػى ض ػػية تيػػراف وصػػ(افير ى السػػيد  الػػذى د.شػػوض

  ٖ)واحد  مقاؿ ى مرات ف ٙخط  الحكومة والبرلماف" )وكررها 

ل(لاج تلبلاجاؤانوال نظرمنلاجاؤاارة:4

كتػام  مقابػؿ  ٛصػحي ة احهػراـ ى تعدد الكتام المدم(يف ب(ظريػة المػدامرة  وبمػغ عػددهـ فػ
صػحي ة ى كتام فػ ٙصحي ة الرياض  وى اليـو  وكاتبيف فى صحي ة المصر ى كتام ف ٙ

ود مػػدامرة عمػػى أمػػف المقػػاـ احوؿ ملػػى وجػػى عكػػاظ  وضػػد جػػا ت خطابػػات الُكتػػام لتشػػير فػػ
مصر واستقرار مدسساتاا كدولة  وهو ما اشتركت في  الصحؼ المصػرية والسػعودية  كمػا 

التػشمر عمػػى الػدولتيف  ومػػف ى اإلشػػارة ملػى  ػموع جماعػػة اإلخػواف المسػػمميف فػى اشػتركا فػ
جا(ػػم  خػػر  ت ػػردت بعػػض الصػػحؼ المصػػرية باإلشػػارة ملػػى وجػػود مػػدامرة مسػػرا يمية عمػػى 

ردت بعػػػض الصػػػحؼ السػػػعودية باإلشػػػارة ملػػػى وجػػػود مػػػدامرة ميرا(يػػػة عمػػػى مصػػػر  كمػػػا ت ػػػ
 مصر.

  وكػػاف صههامقنلا تههرا ى خطابػػاتاـ تب(ػػى (ظريػػة المػػدامرة فػػى تعػػدد الكتػػام الػػذيف ظاػػر فػػ
   ٗ)اسػػتخدـ أل اظػػا مثػػؿ: "أعػػدا  ومتربصػػيف بمصػػر" ى مػػ(اـ الكاتػػم مبػػراهيـ الباػػال  الػػذ

اسػػػػتخدـ أل اظػػػػا مثػػػػؿ: "ال رصػػػػة تػػػػواتياـ لال(تقػػػػاـ وتصػػػػ ية ى والكاتػػػػم مريػػػػد صػػػػبحال  الػػػػذ
اسػػػتخدمت أل اظػػػا مثػػػؿ: "خطػػػة مم(اجػػػة  ى   والكاتبػػػة عػػػال السػػػعد(ال  التػػػ ٘)الحسػػػابات" 

                                                           
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ زْخ رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ ٝقَلٕب؟"، اىَصوػياً، "فٚ ( 1ٍ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149936 

 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ اىْ٘ثنٜ، "اىََبه اىجبئٌ"، اىَصو2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148844 

 .22ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ قعٞخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصوٚ اىَٞل، "اىؾقٞقخ اى٘ؽٞلح.. فٚ ( ّ٘ق3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155076 
4

 .2216إثوٝو14( إثوإٌٞ اىجٖٜ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٗؽلٝش اىوئٌٞ"، األٕواً، 

rg.eg/NewsQ/497965.aspxhttp://www.ahram.o 
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 .2216إثوٝو16رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٙ ( ٍوٝل صجؾٜ، "ٍ٘ىل ٍٞل
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ى مظػػػاهراتاـ ووض ػػػاتاـ االحتجاجيػػػة  "ارحػػػؿ" و"الشػػػعم يريػػػد مسػػػقاط ال(ظػػػاـ"  ( ػػػؽ فو ػػػ
   ٔ)مػػػف المتػػػشمريف"  المظػػػاهرات  مسػػػت(قع الخػػػرام وال و ػػػى  اإلخػػػواف وجميػػػع شػػػركادهـ

اسػػتخدـ أل اظػػا مثػػؿ: "لتخريػػم العالضػػات مػػع السػػعودية  ى والكاتػػم محمػػد أبوال  ػػؿ  الػػذ
تصػػػرفات عدوا(يػػػة  ػػػد السػػػعودية  حغػػػراض سياسػػػية خ يػػػة  تعميمػػػات جػػػا تاـ ى لتبريػػر أ

   ٕ)يعػػػـ دوال عربيػػػة مجػػػاورة" ى عبػػػر مواضػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعال  سػػػي(اريو ال و ػػػى الػػػذ
اسػػػػػتخدـ أل اظػػػػػا مثػػػػػؿ: "أجػػػػػوا  الم(اك ػػػػػات والمزايػػػػػدات ى عطػػػػػاان  الػػػػػذى رسػػػػػوالكاتػػػػػم م

أهػؿ »استخدـ أل اظا مثؿ: "ف ر دور معػالـ ى   والكاتم عال  ثابت  الذ ٖ)والمغالطات" 
  معالـ الشر لف يترؾ شاردة أو واردة ي( ذ م(اا لم(يؿ مف الدولػة المصػرية  مواجاػة «الشر

فشػال "    اسػتخدـ أل اظػا مثػؿ: "ض(ػاةى كاتػم عبدالمحسػف سػالمة  الػذ  وال ٗ)هذا المخطط وا 
والعمالػة     التخػويف   اتاامػات   الدولػة  يكيػؿ   وتػدمير   ال و ػى   بػالجزيرة  مثػارة   المسػماة   الشػر 

  الدولػة    اسػتقرار   و ػرم   ال و ػى   سػي(اريوهات   إلعػادة   خبيثػة   محاولػة
(٘ 

  والكاتػم حػاـز                                                             
مشػاد ى استخدـ أل اظا مثؿ: "أخذت طبػوؿ زار )تيػراف مصػرية!  تتعػالى فػى الرفاعال  الذ

 ػػػبابال  خمػػػؽ لطميػػػة م تعمػػػة ترتكػػػز عمػػػى اإليحػػػا  باإلحسػػػاس بالماا(ػػػة الكاذبػػػة  يجمػػػع 
خػػػػواف المسػػػػمموف  المت(اض ػػػػات والمت(اض ػػػػيف ويحقػػػػؽ مكاسػػػػم  ػػػػرورية حضػػػػواهـ وهػػػػو اإل

 ٙ)لحممة معالمية تخادع المجتمع  يكذبوف وهـ يعرفوف أ(اـ يكذبوف" 
                                                                                                                        .                                                                                                 
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كثيػرا  فجػا  مػف بػيف كتاباػا الػذيف تب(ػوا تمػؾ ال(ظريػة   اجمهو ىلصهامقنلاجاصهرلولـ تختمؼ 
حممػػة »بػػدأت ى اسػػتخدـ أل اظػػا مثػػؿ: "المواضػػع المجاولػػة التػػى الكاتػػم جمػػاؿ الجمػػؿ  الػػذ

ى جياػػػػاف فػػػػوزي  التػػػػػ  والكاتبػػػػة  ٔ)دخػػػػوؿ مواضػػػػػع اإلخػػػػواف" ى   زاد مػػػػف توجسػػػػ«تسػػػػخيف
العػػاـ  وسوسػػات الت رفػػة ى اسػػتخدمت أل اظػػا مثػػؿ: "مارسػػوا هػػوايتاـ الخبيثػػة  ت ػػميؿ الػػرأ

شاعة ال و ى والبمبمػة"  ى   والكاتػم سػميماف الحكػيـ  الػذ ٕ)والحقد والت ليم  مثارة الشارع وا 
صػرير بػ  استخدـ أل اظا مثؿ: "كا(ت مسرا يؿ عمى الخط م(ذ البدايػة  وهػو مػا لػـ يمكػف الت

اسػتخدـ ى مبػراهيـ  الػذى   والكاتػم محمػد عمػ ٖ)مف أحد الطرفيف مصريا كػاف أو سػعوديا" 
خاصػػرة ى عربيػػا فػػ« خازوضػػا»وت ػػع ى أل اظػػا مثػػؿ: "المػػدامرة ببسػػاطة تقسػػيـ الػػوطف العربػػ

اسػتخدـ أل اظػا ى   والكاتػم صػالح م(تصػر  الػذ ٗ)مصر  تقطع المية وال(ور عػف مصػر" 
امرة الحقيقيػػة التػػى أغمػػض العػػالـ عي(ػػاف ع(اػػا ومازالػػت مسػػتمرة حتػػى المػػد ى مثػػؿ: "هػػذف هػػ

 " اسػػتخدـ أل اظػػا مثػػؿ: "ليحرضػػوا السػػ ي(ة المصػػرية  ى رزؽ  الػػذى   والكاتػػم حمػػد ٘)اليػػـو
سػػقاط  يجػػرى الزحػػؼ اإلخػػوا(ى إلسػػقاط ال(ظػػاـ  (حػػف (صػػرخ ليػػؿ (اػػار بحػػديث المػػدامرة وا 

 . ٙ)ال(ظاـ ومدامرات اإلخواف والتابعيف" 

الصػحؼ السػعودية بشػكؿ أضػؿ  مػف زاويػة وجػود مػدامرات ى بي(ما جػا  خطػام "المػدامرة" فػ
الكاتػػػم عبػػػدان بػػػف محمػػػد  صهههامقنلاجرمهههلضى عمػػػى مصػػػر ال عمػػػى السػػػعودية  وم(اػػػا فػػػ

اسػػتخدـ أل اظػػا مثػػؿ: "العديػػد مػػف المحػػف واحزمػػات م(ػػذ مػػا يسػػمى بػػػ)فو ى ى مطػػر  الػػذ
ملػى  ػياع مقومػات الدولػة" ى عدـ استقرار تػددى ف ي(اير   تحقيؽ أج(دات الغير بالم(طقة
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اسػػػػتخدـ أل اظػػػػا مثػػػػؿ: "رأي(ػػػػا عػػػػددا مػػػػف اال(تاػػػػازييف ى   والكاتػػػػم سػػػػعود العمػػػػاري  الػػػػذ ٔ)
أمػػػػػا الكػػػػػذابوف  -أكػػػػػاذيبكـ عمي(ػػػػػاى والُمتسػػػػػمقيف والمػػػػػ جوريف  ا(تاػػػػػى الػػػػػدرس ولػػػػػف ت(طمػػػػػ

 . ٕ)مكاف لاـ بي((ا" والُمدلسوف  والذيف يسعوف ملى الت( يس عف أحقاٍد شخصية  فال 

اسػتخدـ ى أكثػر تب(يػا لاػذا المػدخؿ  ومػ(اـ جميػؿ الػذيابال  الػذ صهامقنلع هلظوكاف كتػام 
لـ ي وِّت فرصة لمف يحػاولوف دؽ أسػ يف  العمػؿ عمػى (شػر ى أل اظا مثؿ: "العاهؿ السعود

 اسػػػتخدـى   والكاتػػػم خالػػػد السػػػميماف  الػػػذ ٖ)ال و ػػػى والتخريػػػم بيػػػد أدوات ميرا(يػػػة خبيثػػػة 
أل اظػػا مثػػؿ: "تصػػ ية حسػػابات خصػػومة سياسػػية  اال(تاازيػػة جػػز  مػػف عقيػػدة حزبيػػة عرتاػػا 

اسػتخدـ أل اظػا مثػؿ: "أصػوات أظ(اػا ى   والكاتم خمؼ حربال  الذ ٗ) !"المصالر السياسية
   ٘) مصػػػر أكثػػػر ممػػػا تسػػػتادؼ المممكػػػة وشػػػعباا"ى كا(ػػػت تسػػػتادؼ السػػػمطة الحاكمػػػة فػػػ

مبعػاد مصػر عػف السػعودية ى استخدمت أل اظا مثؿ: "التشمر فػى مبراهيـ  التى والكاتبة أما(
تسػػتادؼ ى لألج(ػػدات الخارجيػػة التػػى سياسػػيا وثقافيػػا  لمواجاػػة اح(شػػطة اإلرهابيػػة والتصػػد

اسػتخدـ أل اظػا ى   والكاتػم رشػيد بػف حويػؿ  الػذ ٙ)زعزعة أمف واسػتقرار الم(طقػة العربيػة" 
تخريػػم العالضػػات الحميمػػة بػػيف البمػػديف المػػا  العكػػر  ويسػػعوف ملػػى ى مثػػؿ: "يصػػطادوف فػػ

الشػػػقيقيف  رصػػػة لتصػػػ ية حسػػػابات سياسػػػية  وال تخمػػػو مػػػف سػػػمـو ت( ثاػػػا أضػػػالـ مػػػ جورة  
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 -http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86

-8%A7%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1

%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1 
6
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ى حامػػػد  الػػػذى   مثػػػؿ الكاتػػػم فامػػػ ٔ)وشخصػػػيات موتػػػورة  ودوؿ لاػػػا مصػػػالر مغر ػػػة" 
 . ٕ) المشترؾ"ى العالضات الث(ا ية والعمؿ العربى استخدـ أل اظا مثؿ: "لتحقيؽ اختراؽ ف

رانهههلوئلجلالعهههنلاإللهههواالاجا ههه امالوتمهههلرلاإل هههأل لوضػػػد ا(بثػػػؽ عػػػف هػػػذا التيػػػار  اتجػػػاف 
  خّص بعض الكتػام جماعػة اإلخػواف بخطػاباـ المػدمف ب(ظريػة المػدامرة  وم(ػ  اج مل ير

اسػػػتخدـ أل اظػػػا مثػػػؿ: ى الكاتػػػم د.سػػػعد الػػػديف مبػػػراهيـ  الػػػذ اجمهههو ىلصهههامقنلاجاصهههرلى فػػػ
"اإلخػواف المسػمميف والُمتعػػاط وف معاػـ مػػف السػم ييف با(تاػازيتاـ السياسػػية المعروفػة وجػػدوا 

  ٖ)فى مس لة تيراف وص(افير ُفرصة لركوم الُمعار ة" 

ى السعودية  فقد أفػردت الكاتبػة حسػ(ا  عبػدالعزيز  مقػاال لمقػدح فػ صامقنلاجرملضى أما ف
ومدامراتاػػا  مسػػتخدمة عبػارات مثػػؿ: "ازدرا  الػػوطف لػػيس جديػػًدا جماعػة اإلخػػواف وتاريخاػػا 
مصػػػط ى زعػػػيـ جماعػػػة التك يػػػر ضػػػاؿ أ(ػػػ  مذا اضت ػػػى احمػػػر ى فػػػى ال كػػػر اإلخػػػوا(ال  شػػػكر 

صػ وؼ الجػيش ى أال تب(ػى عمػى القتػاؿ فػى دخوؿ الياود أو غيرهـ ف ف الحركة حي( ذ ي(بغ
ى عربيػػػة  دعػػػوة يوسػػػؼ القر ػػػاو الوط(يػػػة  وتحّقػػػر القوميػػػة الى المصػػػري  تصػػػريحات تػػػزدر 

ل. ٗ)القوى احج(بية ملى التدخؿ إلعادة مرسال" 

ى حامػد  الػذى تب(ى ذلؾ المػدخؿ عػدد مػف الكتػام  مثػؿ الكاتػم فامػصامقنلع لظ لى وف
  والكاتػػػػم  ٘)الخػػػػا (وف لمصػػػػر والعروبػػػػة" « اإلخػػػػواف المسػػػػمميف»راسػػػػتخدـ أل اظػػػػا مثػػػػؿ: 
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-D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%
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 .32ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٍؼلاىلِٝ إثوإٌٞ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ ىؼجخ صفوٝخ إىٚ ٍنَت قٍٜ٘"، اىَصو3
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أل اظػا مثػؿ: "سػعت جماعػة اإلخػواف المسػمميف وكػذلؾ اسػتخدـ ى عبدالرحمف الطريري  الذ
بعػػض أصػػوات اليسػػار  لتخريػػم العالضػػات السػػعودية المصػػرية  اإلخػػواف المسػػمميف وجػػدوا 

كػػػؿ (ػػػار ضػػػد تحػػػرؽ ى الجزيػػػرتيف فرصػػػة لال(ق ػػػاض عمػػػى (ظػػػاـ السيسػػػال  الػػػ( م فػػػى فػػػ
 . ٔ)مصر

 اجقرارلواجقفع:من بلج للاجاقلعلاجقدرةلع ىلاتللذلىلللا ل:لاجقوىلاجقلع نلاجت

ن  تلإجم للاجلطل لتلاجصاقمنلاجقهدرةلىل ئلتلرئم منلج قوىلاجقلع نلاجتل2رصدلاج لاثل
لع ىلاتللذلاجقفعلواجقرار لوتي:

  .الشخصيات )المس ولوف الرسميوف  والخبرا   مف الدولتيف 

 الدولتيف.ى العاـ وف ات  ال رعية فى الرأ 

  وتوجااتاا.وسا ؿ اإلعالـ بمختمؼ أشكالاا 

 .الجماعات والحركات واححزام السياسية 

 .المدسسات المحمية واإلضميمية والدولية 

 .الدوؿ 

 .باإل افة ملى ضوى أخرى 
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كما رصد الباحث اتجاف القوى ال اعمة (حو االت اضيػة  ت ييػدا  أو رف ػا  أو حيػادا  مػف وجػ  
ذا ما كػاف ر يسػية أو ثا(ويػة  (ظر كتام المقاالت عي(ة الدراسة  واحدوار الم(سوبة ملياا   وا 

  .ٓٔو  ٜى والسمات الم(سوبة ملياا  ميجابا وسمبا )ا(ظر جدول

لاجصا لاجاصرمنلواج فودمن:ىلاجاقلرننلاج امنلجت راراتلاجقوىلاجقلع نل 

  مػف اجصها لاجاصهرمنى ضػوة ال عػؿ  فػى أس(دت لمػر يس السيسػى ارت ع عدد المقاالت الت
مقػػػاال ب(اايػػػة تحميػػػؿ مقػػػاالت شػػػار يو(يػػػو  ٖٔ  ملػػػى ٕٙٔٓشػػػار مبريػػػؿ ى مقػػػاالت فػػػ ٗ

ى اليػػـو  بي(مػػا لػػـ يكػػف الػػر يس السيسػػى صػػحي ة المصػػر ى   وكا(ػػت الزيػػادة كماػػا فػػٕٚٔٓ
مقػاالت صػحي ة احهػراـ  كمػا حػؿ الػػر يس ى بػيف القػوى ال اعمػة تمامػا خػالؿ هػذا الشػار فػ

خػػالؿ الشػػاريف عي(ػػة الدراسػػة   اجصهها لاج ههفودمنى مػػرتيف فقػػط كقػػوة فاعمػػة فػػى السيسػػ
العاػد ى مقابؿ ثالث مرات لمممؾ سمماف بػف عبػدالعزيز  ومػرة لألميػر محمػد بػف سػمماف ولػ

 السعودي. 

لمردسػا  السػابقيف  عبدال(اصػر  والسػادات   اجصها لاجاصهرمنكما أس(دت بعض مقػاالت 
فتػػرة ى فػػى أ)ى ومبػػارؾ  القػػدرة عمػػى ال عػػؿ مزا  الق ػػية محػػؿ الدراسػػة  مػػف مػػدخؿ تػػاريخ

اجصههها لى عمػػػى الترتيػػػم  وهػػػو مػػػا لػػػـ يحػػػدث فػػػ ٖ   ٔ   ٔحكػػػـ كػػػؿ مػػػ(اـ   بتكػػػرارات 
 .اج فودمن

 ٚفتكػرر ذكػر البرلمػاف  اجصا لاجاصرمنمقػاالت ى كقوة فاعمة فى ظار البرلماف المصر 
شػار يو(يػو ى   عمى الترتيم  وفٕٚٔٓ  ويو(يو ٕٙٔٓمبريؿ ى مرات  خالؿ شار  ٓٔو 

 ٘ظاػػػػر ر ػػػػيس البرلمػػػػاف  و(ػػػػوام البرلمػػػػاف  كقػػػػوى فاعمػػػػة  بتكػػػػرارات   حوؿ مػػػػرة  ٕٚٔٓ
ملػػى أيػػػة مدسسػػػة  اجصههها لاج هههفودمنمػػرات  ومػػػرة واحػػدة  عمػػػى الترتيػػػم  بي(مػػا لػػػـ تشػػػر 

احزمػػة عػػدا الجػػيش المصػػري  ومحكمػػة العػػدؿ ى محميػػة أو مضميميػػة أو دوليػػة كقػػوة فاعمػػة فػػ
 الدولية مرة واحدة لكؿ م(اما.
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مقػاالت  ٔٔعدد تكرارات الحكومة المصرية كقوة فاعمػة مػف  اجاصرمناجصا لى وارت ع ف
  بي(مػا لػـ ٕٚٔٓمقاال ب(ااية تحميؿ مقاالت شػار يو(يػو  ٙٔ  ملى ٕٙٔٓشار مبريؿ ى ف

ال ملػى حكومتاػا وال ملػى الحكومػة المصػرية كقػوة فاعمػة  واكت ػت  اجصها لاج هفودمنتشر 
 السعودي.ب(سبة القدرة عمى ال عؿ والقرار لشخص لعاهؿ 

عػػدد مػػرات تكػػرار الحكومػػة والبرلمػػاف المصػػرييف كقػػوة ى كمػػا رصػػد الباحػػث فارضػػا وا ػػحا فػػ
مػرات  ٛ  فجػا ت ٕٙٔٓاليـو  خػالؿ شػار مبريػؿ ى احهراـ والمصر ى فاعمة  بيف صحي ت

اليػػـو  وعمػػى ى المصػػر ى لمحكومػػة والبرلمػػاف عمػػى الترتيػػم فػػ ٕ  و  ٖاحهػػراـ  مقابػػؿ ى فػػ
اليػـو  بي(مػا لػـ ى صػحي ة المصػر ى مػرات فػ ٚة السػعودية كقػوة فاعمػة ال(قيض جا ت الدولػ

 صحي ة احهراـ  خالؿ ( س الشار.ى يرد ذكرها كقوة فاعمة وال مرة ف

 ٙكقػػػوة فاعمػػػة مػػػف ى العػػػاـ المصػػػر ى تكػػػرارات الػػػرأ اجصههها لاجاصهههرمنى كمػػػا ازدادت فػػػ
  ٕٚٔٓمقاال ب(اايػة تحميػؿ مقػاالت شػار يو(يػو  ٕٔ  ملى ٕٕٔٓشار مبريؿ ى مقاالت ف

عػدا بوصػ   )المحتجػوف عمػى ى ملػى الػرأى العػاـ المصػر  اجصها لاج هفودمنبي(ما لـ تشر 
مصػر   مػرة واحػدة لكػؿ ف ػة ى مصر   و)بعض الشبام فػى االت اضية   و)بعض الشيوخ ف

 م(اا.

  حوؿ مػػرة  القػػدرة عمػػى ٕٚٔٓر يو(يػػو مقػػاالت شػػاى فػػ اجصهها لاجاصههرمنكمػػا أسػػ(دت 
محكمػػة الق ػػا  اإلداري  المحكمػػة ى (ظػػرت االت اضيػػة  وهػػى ال عػػؿ لماي ػػات الق ػػا ية التػػ

اإلداريػػػػػة العميػػػػػا  محكمػػػػػة احمػػػػػور المسػػػػػتعجمة  محكمػػػػػة مسػػػػػت (ؼ المسػػػػػتعجمة  المحكمػػػػػة 
ا لاجصههههعمػػػػى الترتيػػػػم  بي(مػػػػا لػػػػـ تشػػػػر  ٗ  ٔ  ٔ  ٕ  ٕالدسػػػػتورية العميػػػػا  بتكػػػػرارات 

أيػدتاا مػف ضريػم أو ى أبطمت االت اضيػة  وال التػى التى ملى أحكاـ الق ا  المصر  اج فودمن
 مف بعيد.

ل  
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للطلبلاجصا لاجاصرمنلواج فودمن:ىلاج التلاجان و نلج قوىلاجقلع نل 

ل(لاجشلصملتلاالاجدوجتمال قوةل لع ن:1

كقػػػوى فاعمػػػة بػػػيف الشخصػػػيات ى الخطػػػام الصػػػح ى جػػػا ت فػػػى ت(وعػػػت الشخصػػػيات التػػػ
شخصػػية باسػػماا )الػػر يس السيسػػال  الممػػؾ  ٚٔالمصػػرية والسػػعودية  ووصػػؿ عػػددها ملػػى 

سػػمماف  احميػػر محمػػد بػػف سػػمماف  الػػر يس جمػػاؿ عبدال(اصػػر  الػػر يس السػػادات  الػػر يس 
مبػػػارؾ  ر ػػػيس البرلمػػػاف المصػػػري  ر ػػػيس الحكومػػػة المصػػػرية  وزيػػػر الخارجيػػػة المصػػػري  

ال ريػػؽ أحمػػد شػػ يؽ  السػػيد عمػػرو موسػػى  الػػدكتور مػػس ال(ػػوام المصػػري  وزيػػر شػػ وف مج
ى م يػػػد شػػػاام  الػػػدكتور (ػػػور فرحػػػات  الػػػدكتور فػػػاروؽ البػػػاز  خبيػػػرة ترسػػػيـ الحػػػدود هايػػػد

فاروؽ  ر يس شعبة المسػاحة البحريػة بػالقوات المسػمحة العميػد أشػرؼ العسػاؿ   باإل ػافة 
 :  هال Collocationsملى مجموعات مف احشخاص 

  الر يس عبدال تاح السيسال  الدكتور ُم يػد شػاام  والػدكتور مصػط ى ال قػال  والػدكتور
 مصط ى فداد.

 .  المدرخوف والدبموماسيوف والباحثوف والعمما  والقا(و(يوف والعسكريوف )الخبرا 

 .السياسيوف المصريوف 

  .جميع المس وليف المصرييف 

ى اعتمػػد عمياػػا كتػػام المقػػاالت  والتػػ ىويت ػػؽ ذلػػؾ مػػع (تيجػػة تحميػػؿ أسػػاليم الصػػياغة التػػ
%  والصػػػحؼ ٛ.ٖٙأشػػػارت ملػػػى اسػػػتخداـ الصػػػحؼ المصػػػرية أسػػػموم الشخصػػػ(ة ب(سػػػبة 

 %.ٔٗ.ٜٖالسعودية ب(سبة 

مت اوتػة ميجابػا وسػمبا  فكػاف مػف ىلج رئمسلع داجقتلحلاج م هوضد جا ت السمات الم(سوبة 
المشػػروع العمػػالؽ  يتحػػدث الصػػحؼ المصػػرية "اإلعػػالف عػػف ى بػػيف الصػػ ات اإليجابيػػة فػػ

شػػػارحا ومو ػػػحا  أمػػػيف عمػػػى كػػػؿ فػػػرد وكػػػؿ ذرة تػػػرام  الػػػدها   القػػػرا ة الذكيػػػة لمموضػػػؼ  
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رفض عطايا اإلخػواف  وا(حيػازكـ ى وحدؾ تستطيع أف توضؼ االحترام الوط(ى  سوابقكـ ف
الصػػػحؼ ى الختيػػػار الشػػػعم  أبا(ػػػا الػػػذى فػػػى االتحاديػػػة". أمػػػا الصػػػ ات السػػػمبية فكا(ػػػت فػػػ

ة فقػػط  وم(اػػا "يعامم(ػػا عمػػى ضديمػػ   كػػالر يس احم الػػذى يريػػد مصػػمحت(ا ويخػػاؼ المصػػري
ال « التعتػػػيـ»عمػػػى مسػػػتقبم(ا  وعمي(ػػػا السػػػمع والطاعػػػة  عميػػػ  أف يػػػدرؾ أف فػػػرض سياسػػػة 

ى جػػدوى لاػػا  وطالب(ػػا بماجػػة  مػػرة بعػػدـ فػػتر المو ػػوع  مػػازاؿ حتػػى ا،ف يتمتػػع بقوتػػ  فػػ
لمصػػرييف  ت(ػػاضص شػػعبيت  وشػػرخ الشػػرعية العميػػؽ الحكػػـ ولكػػف ( ػػوذف تراجػػع كثيػػرا بػػيف ا

عقػػػم اإلعػػػالف عػػػف هػػػذف االت اضيػػػة". كمػػػا اشػػػتممت الخطابػػػات عمػػػى بعػػػض الصػػػ ات غيػػػر 
المحػػددة االتجػػاف مثػػؿ: "عميػػ  تشػػكيؿ  لج(ػػة ضوميػػة لبحػػث ومراجعػػة الموضػػؼ والتعامػػؿ معػػ  

ازؿ عػف شػبر واحػد مستقبال  هذف االت اضية أذت السيسى وت ذى م(اا كثيػرا  ال يممػؾ أف يت(ػ
 مف احرض المصرية  ال لمسعودية وال لغيرها"

ى ميجابيػػة فقػػط فػػاجا ههخل هه الال ههالع ههداجفزمزللالمقابػػؿ كا(ػػت الصػػ ات الم(سػػوبة ملػػىى فػػ
الصػػحؼ المصػػرية والسػػعودية  وم(اػػا "اإلعػػالف عػػف المشػػروع العمػػالؽ  الزيػػارة التاريخيػػة 

ضػررف ى الػذى ة لمطػرفيف  الػدعـ السػعودأس رت عػف (تػا   سياسػية واضتصػادية وت(مويػة مباػر 
االضتصػػاد المصػػري  سػػمماف الحػػـز  ى تحريػػؾ الميػػاف الراكػػدة فػػى خػػادـ الحػػرميف سيسػػاهـ فػػ

 يستعيد ابف عبدالعزيز أمجاد عبدالعزيز".

صػػحي ة عكػاظ ملػى احميػػر محمػد بػف سػػمماف كقػوة فاعمػػة ى كمػا أشػارت محػػدى المقػاالت فػ
عاػػػد ى حػػػث أف كاتػػػم المقػػػاؿ "اضحػػػـ" احميػػػر  ولػػػغيػػػر مو ػػػوع الدراسػػػة  ويػػػرى الباى فػػػ

ى اإلسػػالمى خطابػػ   مػع اإلشػارة ملػػى أ(ػ  "ضػػاد جاػود م(شػا  التحػػالؼ العسػكر ى المممكػة  فػ
 (ش  بمبادرة سعودية"  ك(وع مف المدح.ى الذ

كما اشتممت الخطابات (سبة القوة وال عؿ ملى عدد مف الردسا  المصػرييف السػابقيف  مػ(اـ 
ب (  "أعمف مغالؽ خمي  العقبػة فػى وجػ  السػ ف التػى ترفػع العمػـ  داجنلصراجرئمسللالعلع 

"توجػد وثيقػة بخػط يػدف تطالػم بخػروج الجزيػرتيف ى الذ واجرئمسل نورلاج لداتاإلسرا يمى"  
"صػاحم القػرار عػػاـ  ا ههلرخىلواجههرئمسلا هنمػف الم او ػات باعتبارهمػا أر ػػًا سػعودية"  
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رأى أحػػػد الكتػػػام أ(ػػػ  ى ضميميػػػة المصػػػرية"  والػػػذبتحديػػػد خطػػػوط احسػػػاس لمميػػػاف اإل ٜٜٓٔ
"حتػى لػو كػاف وضعاػا )ات اضيػػة تعيػيف الحػدود البحريػة  ف (ػ  لػػـ يكػف لي( ػذها"  وكػرر الكاتػػم 

مقػاؿ واحػد  وأشػار ى مػرات فػ ٜمبػارؾ ى مشارة ملى الر يس احسبؽ حسػ(ى ل ظ )مبارؾ  ف
 . ٔ)مدسسة ر اسة الجماورية ى ملى أ(  كاف مراسال لجريدة الجماورية ف

ىلاجهد تورلع هىلرئمسلاج رجاهلالاجاصهرلأما المس ولوف المصرية الحاليوف  فجا  مف بي(اـ 
وصػػػ ت  أحػػػد الكتػػػام ميجابػػػا ب (ػػػ  "حكػػػيـ وفقيػػػ  دسػػػتورى سػػػابؽ"  بي(مػػػا ى   والػػػذع هههداجفلع

اليـو تحديدا مثػؿ "غيػر موفػؽ ى خطام صحي ة المصر ى شاعت احوصاؼ السمبية ع(  ف
ى فى أى تصرير يت وف ب   يمارس (وعا مػف اإلرهػام  يريػد كػتـ أ( ػاس ال(ػوام  ال يعتػد بػ 

تقػػػوؿ ى حكػػػـ ض ػػػا ال  سػػػو  أدا ػػػ  وا(حيػػػازف ال ػػػ  لػػػرأى واحػػػد  حجبػػػ  كػػػؿ  را  الخبػػػرا  التػػػ
 بمصرية الجزيرتيف".

ى   فقػػد وصػػ   خطػػام المصػػر رئههمسلاجا واههنلاجاصههرمنلاجا نههدسلشههرم لإ ههالعمعأمػػا 
 (اػػػا "ال يػػػدرؾ حجػػػـ الخطػػػر الػػػذى ضػػػد تتعػػػرض لػػػ  الػػػبالد  اسػػػتخؼ بغ ػػػم اليػػػـو سػػػمبا ب

 الجماهير  االستخ اؼ بالعقوؿ والم(طؽ واإلصرار عمى تسطير احمور".

سػمبيا ب (ػ  "خػرج مدكػػدًا أف ىلاج هقمرل هلا لشهه رلىلوزمهرلاجللرلمههنلاجاصهرلوجػا  وصػؼ 
 ؽ ومسػت(دات اسػت(دت تيراف وصػ(افير سػعوديتاف متجػاهاًل بػذلؾ كػؿ مػا تػـ تقديمػ  مػف وثػا

 ووزمههرلشههئوالال ههسلاجنههوابلاجا تشههلرلعاههرلاههروااعمياػػا محكمػػة الق ػػا  اإلداري"  
ى مثػؿ هػذا الخطػ  السػاذج بػ ال ي ػرؽ بػيف سػمطة محكمػة الق ػا  اإلدار ى سمبا ب (  "وضػع فػ

مبطػػاؿ حكػػـ ى الحكػػـ بػػبطالف االت اضيػػة وعػػدـ اختصػػاص محكمػػة احمػػور المسػػتعجمة فػػى فػػ
ووصػػ اـ بػػ ف   ٕ) لامههالاجا ههئوجمالاجاصههرمماكمػػا جمػػع أحػػد المقػػاالت  مجمػػس الدولػػة" 

شخوصػػػاـ وحكماػػػـ عمػػػى احمػػػر مقابػػػؿ أحكػػػاـ ى "يصػػػروف عمػػػى تغميػػػم ع(صػػػر الثقػػػة فػػػ
                                                           

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ، اىَصواىًٞ٘.. اىؾوٝخ ٗاىَْٖٞخ.. ٍجبهك ٗاىغيٝوربُ"ٙ اىَصو، "إثوإٌٞٚ ٍؾَل ػي( 1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150339 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٕبىخ فداك، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗإػبكح اىؾق ألصؾبثٔ"، اىَصو2

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801 
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ضا(و(يػػػة باتػػػة ومقابػػػؿ مسػػػت(دات ضاطعػػػة  ويطػػػالبوف الشػػػعم بتصػػػديقاـ وتكػػػذيم كػػػؿ احدلػػػة 
والقػا(وف والتغػوؿ عمػى سػمطة والبراهيف الدامغة وغض الطرؼ عف عدـ احتراماـ لمدسػتور 

اتخاذ ضرار سيدثر عمي(ا جميعًا وعمػى أجيػاؿ كثيػرة"  ى الق ا   يست ثروف ح( ساـ بالحؽ ف
اجهههرئمسلع هههداجقتلحلوهػػػو تمامػػػا (قػػػيض مػػػا أشػػػار مليػػػ  أحػػػد الكتػػػام السػػػعودييف بقولػػػ  أف 

 اج م ههي لاجههد تورلُاقمههدلشهه لب لواجهههد تورلاصههطقىلاجققههي لواجههد تورلاصههطقىل هههؤاد
 ش ف االت اضية تست(د ملى الوثا ؽ والمعمومات الدضيقة".ى ضوالاـ ف"أ

ووصػػػ ت بعػػػض المقػػػاالت السياسػػػييف المصػػػرييف بػػػ (اـ يعممػػػوف عمػػػى "دغدغػػػة مشػػػاعر ل
وصػؼ ى الػذ اجقرمهقل ااهدلشهقمقالجماهير بصرؼ ال(ظر عف الحقيقة"  وكاف مػف بيػ(اـ 

ميجابػػػا ب (ػػػ  "طالػػػم باسػػػت تا  شػػػعبى وأعمػػػف صػػػدمت  مػػػف سػػػو  احدا  والتخػػػبط الرسػػػمال  
المدشرات تكشؼ ارت اع شعبية ال ريػؽ شػ يؽ  بعػد الكػالـ عػف تيػراف وصػ(افير"  سػمبا ب (ػ  
"تكمػػػػـ مػػػػف ع(وا(ػػػػ  المختػػػػار فػػػػى دولػػػػة اإلمػػػػارات  بمػػػػا  يجػػػػرح فػػػػى رأيػػػػ   ويجػػػػرح احخػػػػوة 

وصػ ت  محػدى المقػاالت ب (ػ  "ذكػر أف ى   الػذج مدلعارولاو ىوااإلماراتية"   -المصرية
سػ(وات  تقػدـ فياػا وثػا ؽ وتػدار جمسػات حػوار  ٘ض ية الجزيرتيف تحتػاج لسػ(وات طويمػة )

وصػ   أحػد ى   الػذاجد تورلنورل راهلتىلاجققم لاجد تورلأياـ"  وكذلؾ  ٘ال أف تحسـ فى 
ر االت اضيػػة  ووجػػ  رسػػالة ملػػى (ػػوام المقػػاالت ميجابػػا ب (ػػ  "شػػف حممػػة ملكترو(يػػة  ػػد تمريػػ

 البرلماف".

فقػد  اجل راالاالاجاؤرلمالواجد  وال ممالواج لاثمالواجف الالواجقهلنونممالواجف ه رمماأما 
الصحؼ المصرية والسػعودية  فكػاف م(اػا ى ت اوتت الص ات الم(سوبة ملياـ ميجابا وسمبا ف

 ة والوط(يػػة والػػوعال  مػػ(اـ مػػف ضػػاؿ بػػ ف الوثػػا ؽ والتػػاريم  الك ػػاى "الػػدعوة ملػػى االحتكػػاـ ملػػ
الجزيػػػرتيف سػػػعوديتاف  و خػػػروف ضػػػالوا غيػػػر ذلػػػؾ  ولكػػػؿ فريػػػؽ حجتػػػ  وبرها(ػػػ   وكالهمػػػا 
يتمتعاف بالوط(ية واحما(ة  كّ ػوا الحاجػة لتو ػير الحقيقػة والتػذكير بالتػاريم"  أمػا الصػ ات 

ة  را اػػػـ مر ػػػا  السػػػمبية فكا(ػػػت "اإلصػػػرار عمػػػى اسػػػتكماؿ المعػػػم بػػػدوف حكػػػـ  جعمػػػوا بػػػدر 
 ال يقدموف معرفتاـ مال لمسمطاف وفؽ هواف". -السمطاف/ أى سمطاف
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وصػ اا ى   التػ هلروقىلل مرةلتر م لاجادودلتلمهدوكاف مف بيف الخبرا  الذيف ورد ذكرهـ 
أحػػػد المقػػػاالت ب (اػػػا "ضالػػػت بشػػػجاعة مف الجزيػػػرتيف مصػػػريتاف فتعر ػػػت إلها(ػػػات وشػػػتا ـ 

"الم ػػاوض الخبيػػر  كبيػػر  واجههد تورلاقمههدلشهه لبكيػػة"  ا ػػطرتاا لمخػػروج مػػف الجمسػػة با
ى طابا  هو أكثػر شػخص يعػرؼ حقيقػة هػذف الجػزر سػوا  عمػى المسػتوى التػاريخى م او 

الجزيرتػػػاف »وحتػػػى السياسػػػال  تمتعػػػ  بمصػػػداضية عاليػػػة  فقػػػد اعطػػػى شػػػاادت  ى او القػػػا(و(
"عػػػػالـ جميػػػػؿ (حبػػػػ  و( خػػػػر بػػػػ   أكػػػػد أف الو ػػػػع  واجههههد تورل ههههلروقلاج ههههلز  «"سػػػػعوديتاف

تشػتمؿ عمػى شػب  الجزيػرة ى الجيولوجى ُيبيف أف الجزيرتيف تتبعاف كتمة القشػرة احر ػّية التػ
 رئمسلشهف نلاجا هلانلاج ارمهنل هلجقواتلاجا ه انلاجفامهدل شهر لاجف هلعالعربية"  وأخيرا 

 «".الباز»"أّمف عمى رأى د.ى الذ

لقوةل لع ن:اجفل لو ئلت ل ىل(لاجر 6

خطام الصحؼ المصػرية ميجابػا وسػمبا  ى ك حد القوى ال اعمة فى العاـ المصر ى جا  الرأ
(مػػا أشػػارت ملػػى ى خطػػام الصػػحؼ السػػعودية سػػمبا فقػػط  والتػػى وفػػ لػػـ تشػػر مليػػ  صػػراحة وا 

 ف ة "المحتجيف عمى االت اضية".

(يػػػة  عيػػػوف ميجابػػػا بػػػػ"الغيرة الوطىلاجفهههل لاجاصهههرلىلاجهههر وضػػػد وصػػػ ت الصػػػحؼ المصػػػرية 
المصػػرييف الكحيمػػة ال تػػرى سػػوى احرض  والمصػػريوف ال يممكػػوف مػػف حطػػاـ الػػد(يا سػػوى 
احرض"  وسػػػمبا بػػػػ"الدهشة والػػػرفض  ال(ػػػاس مبمبمػػػة  مشػػػتتة  حيػػػارى  اال(قسػػػاـ بػػػيف مديػػػد 
ومعارض  الرفض أوالمقاومة لتقبؿ فكرة الحوار المو ػوعال"  كمػا جػا ت بعػض الصػ ات 

ؿ "تحّيػر الطيبػوف فػى أى موضػؼ يق ػوف  غالبيػة الػرأى العػاـ تػرفض غير محددة االتجاف مثػ
القرار  وتعتبرف خاط ًا فى أف ؿ اححواؿ  أو خيا(ة وجريمة"  كما أطمؽ أحػد الكتػام عمػى 

ووصػػ   ب (ػػ  "لػػـ يحػػدث أف سػػاومت احمػػة عػػف  را اههنلاجاصههرمنر ى العػػاـ المصػػر ى الػػرأ
احمػػػػة »فػػػػى ض ػػػػية الجػػػػزر هػػػػو لػػػػػ   القػػػػوؿ ال صػػػػؿ«القمػػػػم المصػػػػرى»معمػػػػـو مػػػػف حػػػػدود 

 وحدها".« المصرية
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وصػػ تاـ ى   والػػذاجااتلههوالع ههىلاالتقلقمههنالعػػاـ المصػػري  فجػػا  م(اػػا ى أمػػا ف ػػات الػػرأ
ى العكػس تمامػا  مدخػاؿ البمػد فػى ملى أو وط(ى عيد ضومى صحي ة احهراـ سمبا بػ"تحويؿ أ

السػػاعوف ورا  شػػعبية   جػػا تاـ  المعار ػػوفى المظػػاهرات  ( ػػذوا احوامػػر التػػى ( ػػؽ فو ػػ
أصػػػػحام الػػػػزار التيرا(ػػػػال  كا(ػػػػة لوط(يػػػػة عميػػػػا   يكػػػػذبوف وهػػػػـ يعرفػػػػوف أ(اػػػػـ يكػػػػذبوف"  

اليػػـو بػػػ"عدـ االسػػت(اد ملػػى حقػػا ؽ عمميػػة ضاطعػػة"  ووصػػ تاـ ى ووصػػ تاـ صػػحي ة المصػػر 
صػػحي ة عكػػاظ بػػ (اـ "الم(ا ػػميف  أو (جػػـو الكوميػػديا الثوريػػة أرادوا العػػودة ملػػى جمػػاهيرهـ 

حاولػػة امتطػػا  صػػاوة الجػػواد السػػعودي"  وا(تقػػدت صػػحي ة عكػػاظ السػػعودية "جاػػؿ عبػػر م
وتزييػػؼ  «اجشههموخ» فههضلبتػػاريم الجزيػػرتيف"  وكػػذلؾ "كػػذم  اصههرىل فههضلاجشهه لبل هه

لالتاريم".

ووصػػ تاـ  اجاؤمههدمالج ههفودمنلاجلزمههرتمااليػػـو ى وعمػػى ال(قػػيض هاجمػػت صػػحي ة المصػػر 
م(اػػا مصػػرية ويحجبو(ػػ  عمػػى مواضػػع التواصػػؿ  بػػ (اـ "يخػػافوف مػػف الػػرأى ا،خػػر الػػذى يقػػوؿ

االجتماعى وفى ال  ػا يات وداخػؿ البرلمػاف  بػؿ ويقمعو(ػ  مذا (ػزؿ فػى مظػاهرة سػممية أو 
  مطالبػة اجاؤمهدمالجألتقلقمهنخطػام  خػر ى شارؾ فى وض ػة احتجاجيػة"  وأطمقػت عمػياـ فػ
 العاـ". ى مياهـ بػ"أف يكوف لدي  الحجة القوية إلض(اع الرأ

 Socialىلو هلئعلاجتواصهعلااللتاهلعأطقتاػا الصػحؼ عمػى ى  اوتػت الصػ ات التػوضػد ت
Media   وم(اػا ميجابػا أ(اػا "لعبػت الػدور الر يسػى فػى تشػكيؿ  ٔ)وخاصة موضػع فيسػبوؾ  

الشػػػػػبكة الع(كبوتيػػػػػة  الثرثػػػػػرة ى الػػػػػرأى العػػػػػاـ"  وسػػػػػمبا "المعي(ػػػػػة  عواصػػػػػؼ ملكترو(يػػػػػة عمػػػػػ
 الباحثوف عف جماور المت اعميف".ال يسبوكية  أضطام مواضع التواصؿ 

ل(لو لئعلاإلعأل ل قوةل لع ن:0

وسػا ؿ اإلعػالـ بشػكؿ عػاـ  باإل ػافة ملػى ف ػاتاـ ال رعيػة بشػكؿ ى ت(اوؿ الخطػام الصػح 
و هههلئعلأكثػػػر تحديػػػدا  وجػػػا  كػػػؿ الصػػػ ات الم(سػػػوبة ملياػػػا سػػػمبية فقػػػط  وكػػػاف م(اػػػا عػػػف 

                                                           
 .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ "، اىَصوكهًٗ فزْخ رٞواُ ٗصْبفٞو، "مَبه( ٍؾَل 1

http://www.almasryalyoum.com/news/details/931318 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/931318
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931318


  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

881 
 
 

خطػام ى ر وأعصػاب "  كمػا جػا  فػ"المغر ة  حػرؽ  ػما ر الجماػو  اإلعأل لواإلعألامما
"أضسػػػموا أف يوض ػػػوا حيػػػاتاـ وبػػػرامجاـ   فهههضلاإلعألامهههمالاجاصهههرمماصػػػحي ة عكػػػاظ أف 

وأكماـ وشرباـ و(وماـ ويقظتاـ عمى اإلسا ة لمسعودية  أوض وا حيػاتاـ عمػى كػرف المممكػة"  
لصػحؼ بػػ"ادعا  الحيػدة والمو ػوعية"  وا(تقػدت اىلاإلعأل لاجغر هووص ت صحي ة احهراـ 

لصػػػاؽ  جاصهههرىلاإلعهههأل لاجر هههاالمصػػػرية  بػػػػ"التقميؿ مػػػف أهميػػػة المعار ػػػيف لالت اضيػػػة وا 
مظػػاهراتاـ بػػاإلخواف  بمػػغ العبػػث ذروتػػ  بػػالتروي  ،را  شخصػػيات ا(تقػػدتاا فػػى السػػابؽ"  

  ووصػ ت  بػػ"التقاعس عػف أدا  مامتػ  اإلعهأل لاجاؤمهدلج دوجهنمقػاؿ  خػر ى وأطمقت عمي  ف
اج هههراا لب (اػػػا "لسػػػاف حػػػاؿ الدولػػػة"  أمػػػا  امقنلا تهههرا لاجاصهههرمنصهههاحساسػػػية"  واصػػػ ة 

اإلعهأل لاجتهل الف (اا "يزيدو(ا حيػرة وبمبمػة وارتبػاؾ"  وجػا  وصػؼ لTalkshowsاجاوارمنل
ب (ػػ  "معػػالـ الشػػر  سػػحبوا الق ػػية ملػػى سػػاحة الخيا(ػػة والوط(يػػة  أغػػرؽ  جلالعههنلاإللههواا

 «".حممة تسخيف»"بدأت  اإللواااواقاللالعنلالعاـ فى دوامة"  وأف ى الرأ

ل(لاجلالعلتلواجار لتلوا ازابل قوةل لع ن:4

ذكرتاػػا ى ضا مػػة الجماعػػات والحركػػات واححػػزام التػػ لالعههنلاإللههواالاجا هه اماتصػػدرت 
كػؿ الخطابػات م(سػوم ملياػا صػ ات سػمبية ى الخطابات الصح ية كقوى فاعمػة  وجػا ت فػ

خطػػػػام صػػػػحي ة ى كترو(يػػػػة م(ظمػػػػة"  وفػػػػصػػػػحي ة احهػػػػراـ "مميشػػػػيات الى فقػػػػط  م(اػػػػا فػػػػ
تمػػػيـ بػػػف »اليػػػـو "باعػػػة احوطػػػاف  عػػػديمو الوط(يػػػة  ره(ػػػوا أرض سػػػي(ا  لمشػػػي ة ى المصػػػر 
  جاػػػزوا المشػػػاعؿ وسػػػمموها لممركػػػوبيف مخوا(يػػػا ليحرضػػػوا السػػػ ي(ة المصػػػرية  الزحػػػؼ «مػػػوزة

سػػػتعديف إلسػػػقاط ال(ظػػػاـ  ال ياتمػػػوف بػػ رض أو بػػػوطف  با(تاػػػازيتاـ السياسػػػية  مُ ى اإلخػػوا(
خطػػػام صػػػحي ة الريػػػاض "أعم(ػػػوا عػػػف اسػػػتعدادهـ ى لمت(ػػػازؿ عػػػف شػػػب  جزيػػػرة سػػػي(ا "  وفػػػ

مف شػماؿ سػي(ا    ٕثالثة كمـى لمت(ازؿ عف حاليم وشالتيف واستعدادهـ م(ر حماس حوال
ى حقػػوؿ الغػػاز المكتشػػ ة فػػى وت(ػازلاـ سػػًرا إلسػػرا يؿ وتركيػػا عػػف الحقػػوؽ الوط(يػػة لمصػػر فػػ

ى ة المػػدمرة لألوطػػاف  اعػػتال  صػػاوة الوط(يػػة الزا  ػػة"  وأخيػػرا فػػالبحػػر المتوسػػط  الجماعػػ
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صػحي ة عكػػاظ "الخػػا (وف لمصػػر والعروبػػة  فجػػا  صػػوتاا خا بػػا  سػػعت لتخريػػم العالضػػات 
 المصرية". –السعودية 

ىلاجاههههزبلاجاصههههرلالخطابػػػػات الصػػػػح ية  وم(اػػػػا ى وت(وعػػػػت القػػػػوى واححػػػػزام احخػػػػرى فػػػػ
ـو ميجابػػػا ب (ػػػ  "أعمػػػف عػػػف االعتصػػػاـ كغيػػػرف مػػػف اليػػػى وصػػػ ت  المصػػػر ى   الػػػذاجهههدماقراطي

بػػ (اـ  اجنلصههرممااححػػزام بسػػبم م(اضشػػة البرلمػػاف الت اضيػػة تيػػراف وصػػ(افير"  كمػػا وصػػ ت 
"دخػػػؿ ال(اصػػػريوف عمػػػى ( ػػػس خػػػط الُمعار ػػػة لمسيسػػػى فػػػى مسػػػ لة تيػػػراف وصػػػ(افير"  ولػػػـ 

سػياؽ المقػاؿ  ووصػ ت صػحي ة عكػاظ ى يحمؿ هذا الوصؼ اتجاها ال ميجابيا وال سػمبيا فػ
 –سػػػػمبا ب (اػػػػا "سػػػػعت لتخريػػػػم العالضػػػػات السػػػػعودية ىل صههههواتلاجم ههههلرلاجاصههههرل  فههههض

اجاؤ  هلتلاج مل همنلاجتهىلتقهودلاجهر ىلاليػـو ى المصرية"  وأخيرا جمع أحد كتػام المصػر 
   ووص اا بػ"غيام الساسة و عؼ المعار ة الحزبية".اجفل ل)ا ازابلواج رجالا(

للتلاجاا منلواإلق مامنلواجدوجمنل قوةل لع ن:(لاجاؤ  2

ف غمػػػم عمياػػػا الطػػػابع  ت(وعػػػت الصػػػ ات الم(سػػػوبة ملػػػى القػػػوى ال اعمػػػة مػػػف المدسسػػػات  وا 
اليػـو بوصػ   "محاصػر مػف ى خطػام المصػر ى   فػاصهرىلاجنظل لاجال  ل السمبال  فجػا  

ا(ى البغػػيض  احربػػع جاػػات  وتتكالػػم عميػػ  احكمػػة  حػػرر الػػبالد مػػف ربقػػة االحػػتالؿ اإلخػػو 
وأعػػػاد مصػػػر كاممػػػة لممصػػػرييف  وأغػػػار عمػػػى المعتػػػديف خػػػارج الحػػػدود مػػػرات  اصػػػبر فػػػى 

اجا واههنلواج رجاههلالدعايػات المركػوبيف مخوا(يػػا عػواد وبػاع أر ػػ "  كمػا جمػػع أحػد الكتػام 
معػػػػا بوصػػػػ اما "تصػػػػبر الحقيقػػػػة الوحيػػػػدة فػػػػى الق ػػػػية خطػػػػ  مجمػػػػس ال(ػػػػوام   اجاصههههرمما

مػرات بصػيغ متشػاباة   وضػد ضػدمت صػحي ة  ٘وزيادة" )كررها متواصاًل مع خط  الحكومة 
"أصػدرت بيا(ػا رسػميا اسػت(دت فيػ  لمتػاريم ى بص ات ميجابيػة هػ اجا وانلاجاصرمناحهراـ 

مػػواطف ى فػػى والجغرافيػػا وترسػػيـ الحػػدود البحريػػة"  بي(مػػا غمػػم عمػػى وصػػ اا الطػػابع السػػمب
مدارة مم ػات ى مـ الطػرؽ  أخ قػت فػاحهػراـ مثػؿ "اإلطاحػة باػذف الحكومػة هػو أسػى أخرى فػ

غايػػػة ال ػػعؼ والػػوهف  اسػػػتاترت لممػػرة الثا(يػػػة  تعتبػػر ( سػػػاا ى خطيػػرة  أصػػدرت بيا(ػػػا فػػ
اليػػـو مثؿ"فقػػدت ى المصػػر ى وصػػية عمػػى هػػذا الشػػعم  امتػػداد لمبػػارؾ و(ظامػػ  الع(يػػد"  وفػػ
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لسياسػػى السياسػة البمػػدا   الغبػا  اى ورضػة الم(ػػاورة  ودخمػت ب( سػػاا ملػى فػػم جا(مػال  مػػوظ 
الذى يعكس مدى ال شؿ  محاـ يحاوؿ ت ميؿ محكمة الشعم  مكروهة شػعبيا  ال تعػد مال 
باحلـ والدموع  حكومة را حتاا بصؿ  وضراراتاا مدلمة  ضبمت المسػار الق ػا ى ثػـ تجاهمػت 
أحكام   اإلدارة الحكومية الكارثية  تتعامؿ باستاا(ة واستخ اؼ مع أحكػاـ الق ػا   تراخػى 

فػػى مرسػػاؿ االت اضيػػة ملػػى مجمػػس ال(ػػوام  وضػػوؼ الحكومػػة مت رجػػة  جمػػع موض اػػا الحكومػػة 
بيف االستاتار واالستقوا   استمرت تعمػف التصػريحات ازدرا  وصػخبًا  أخطػ ت خطػ  ضػاتاًل 
فػػػى معالجػػػة الق ػػػية م(ػػػذ البدايػػػة  غا بػػػة عػػػف السػػػاحة  التخػػػاذؿ عػػػف معػػػالـ الػػػرأى العػػػاـ 

 لرأى المعارض"بالمعمومات الصحيحة أو الرد عمى ا

ف لػػػػـ تخػػػػؿ مػػػػف اج رجاههههلالاجاصههههريوبالمثػػػػؿ غمبػػػػت الصػػػػ ات السػػػػمبية عمػػػػى أوصػػػػاؼ    وا 
خطػػام صػػحي ة احهػػراـ مثػػؿ "ا(تخبػػ  الشػػعم وسػػي(اضش االت اضيػػة فيمررهػػا أو ى اإليجابيػػة فػػ

يرف اا  عمي  تقع مس ولية م(ع دخوؿ البمػد ملػى فو ػى  ضػاؿ كممتػ  ووافػؽ  أضػر االت اضيػة 
المختصػة"  أمػا الصػ ات    المجػاف   فػال   دراستاا    تـ   أف   بعد     وجذم   وشد   جدؿ   بعد  باحغمبية 

اليػـو مثػؿ: "البرلمػاف يسػتعد لمت(ػازؿ عػف تيػراف ى خطػام المصػر ى السمبية فظارت بكثػرة فػ
وص(افير  سعي  الددوم لتطويع  لصالر السمطة الت( يذيػة  يوافػؽ عمػى التخمػى عػف أرض 

ض الحػػػا ط بحكػػػـ مجمػػػس الدولػػػة  الم(قسػػػـ عمػػػى ( سػػػ  والػػػذى تحكمػػػ  مصػػػر   ػػػرم عػػػر 
م(اضشػت  لالت اضيػة  كػ ف المجمػس سػمطة ى فػ« أـ الماازؿ»احهوا   شاهد الشعم المصرى 

تعمػػػو كػػػؿ السػػػمطات  ويتػػػ بى فػػػوؽ المسػػػػا لة  حتػػػى لػػػو أهػػػدر مبػػػاد  الدسػػػتور  م(اضشػػػػة 
درة حػػؽ التعبيػػر مصػػحوبة متسػػرعة  تبريػػرات (اعمػػة وربمػػا سػػاذجة  فو ػػى عارمػػة ومصػػا

بالتاديد  ي تى خط  مجمػس ال(ػوام مخػالاًل بمسػدوليات  الدسػتورية حػاؿ كو(ػ  ممػثاًل لمشػعم 
ى كمػػػ "  كمػػػا شػػػاد الخطػػػام صػػػ ات يمكػػػف أف يطمػػػؽ عمياػػػا الباحػػػث "ا(عقػػػاد احمػػػؿ"  والتػػػ

ت ػػم(ت تحميػػؿ الُكتػػام ى خطػػام الصػػحؼ ضبػػؿ مضػػرار البرلمػػاف االت اضيػػة  والتػػى ظاػػرت فػػ
االت اضيػػة مال بموافقتػػ  عمياػػا  ى رلمػػاف مسػػ ولية مضػػرار االت اضيػػة مػػف عدمػػ   مثػػؿ "لػػف تسػػر الب

الكرة فى ممعب  ليصادؽ عمى االت اضيػة أو ال  عميػ  أف يقػرر مػا مذا كػاف التصػويت واجبػا  
 جنهوابلاج رجاهلاأو المجو  ملى االست تا  ممزما"  كما اهتـ بعض الكتام بتوجي  احوصػاؼ 
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ى ا ال يقػـو (ػوام البرلمػاف الػذيف ا(تخػباـ الشػعم لمػدفاع عػف مصػالح  بػدورهـ فػم(اا "لماذ
                                                             ملى الت(ازؿ ع(  والت ريط في ؟".ى حماية ترام الوطف بداًل مف السع

احهػراـ ى اإليجابيػة فػ  ولػـ تمصػؽ بػ  مال الصػ ات اجلمشلاجاصريكما ت(اولت الخطابػات 
احرض  والذيف دفعوا  ريبة الدـ دفاعػا عػف ى مثؿ "الوط(ية والت حية وال دا   ال ي رط ف

عكػاظ مثػؿ "ضػدـ كػؿ غػاؿ و( ػيس  ى ساحات الوغال"  وفػى هذا الوطف ولـ ياابوا الموت ف
العزيػػػز"  وعمػػػى ال(قػػػيض ى مػػػف احرواح والػػػدما  مػػػف أجػػػؿ المحافظػػػة عمػػػى التػػػرام المصػػػر 

مطػار محاصػرتاا ى اليػـو فػى المصػر ى مػرة واحػدة سػمبيا فػ قواتلا االاالاجشهرطنت ورد
لمقػػر أحػػد اححػػزام "رف ػػت خػػروج المعتصػػميف ملػػى الشػػارع لمتظػػاهر أو الاتػػاؼ بمصػػرية 

 تيراف وص(افير".

غايػػػة ى احهػػػراـ بوصػػػ اا "أصػػػدرت بيا(ػػػا فػػػى فقػػػد وردت فػػػ وزارةلاجللرلمهههنلاجاصهههرمنأمػػػا 
 ال عؼ والوهف".

اا اههههنلاجقلههههلالأفػػػػردت الخطابػػػػات مسػػػػاحة حوصػػػػاؼ الاي ػػػػات الق ػػػػا ية  وم(اػػػػا وضػػػػد 
اليػػـو "بر اسػػة ى المصػػر ى احهػػراـ "ض ػػت بمصػػرية الجزيػػرتيف"  وفػػى   بوصػػ اا فػػاإلداري

المستشػػار أحمػػد الشػػاذلى أصػػدرت حكمػػا تاريخيػػا )كػػالـ موثػػؽ وحجػػ  ضا(و(يػػة راضيػػة لػػـ يػػرد 
الجزيػػػػرتيف سػػػػيبقى (براسػػػػا لمعدالػػػػة واحجيػػػػاؿ  عميػػػػ  مسػػػػدوؿ واحػػػػد مال بالشػػػػتا ـ   بمصػػػػرية

ى احهػػػراـ "ت(تصػػػر لق ػػػا اا فػػػى   بوصػػػ اا فػػػاجاا اهههنلاإلدارمهههنلاجُف مهههلالقادمػػػة"  وكػػػذلؾ 
حكماػػا صػػور ى اليػػـو "استعر ػػت فػػى المصػػر ى مواجاػػة ض ػػا  االمػػور المسػػتعجمة"  وفػػ

يػة المصػرية ممارسة السيادة المصرية عمى الجزيرتْيف وأكػدت أ(اػا تػدخؿ  ػمف حػدود الوال
  بوصؼ وصػؼ غيػر اا انلا اورلاجا تفل ن". وعمى ال(قيض جا ت ٜٙٓٔم(ذ عاـ 

اا اهههههنلا هههههتأن لاحهػػػػػراـ "ض ػػػػػت بسػػػػػعودية الجزيػػػػػرتيف"  وكػػػػػذلؾ ى محػػػػػدد االتجػػػػػاف فػػػػػ
 مواجاة الق ا  اإلداري".ى "ت(تصر لق ا اا ف اجا تفل ن
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سػػياؽ "ا(عقػػاد احمػػؿ" ب (ػػ  ى اليػػـو فػػى   فوصػػ تاا المصػػر اجاا اههنلاجد ههتورمنلاجف مههلأمػػا 
"ليس مف الحكمة السياسية (ظر هذف االت اضية ضبؿ فصؿ الخطام فى المحكمة الدسػتورية  
مػػازاؿ ه(ػػاؾ المحكمػػة الدسػػتورية الُعميػػا التػػى يمكػػف أف ُتخػػرج الحكومػػة و(ظػػاـ السيسػػى مػػف 

الم(اسػػم  الوضػػتى المػػشزؽ التػػى أوضعػػوا أ( سػػاـ فياػػا"  ووصػػ تاا احهػػراـ ميجابيػػا "تػػدخمت فػػ
هيبػة ى ب صدار أمر عاجؿ ب يقاؼ ت( يذ أحكاـ المحكمتيف اإلداريػة والمسػتعجمة ح اظػا عمػ

 الق ا  واستقالل ".

ى   ب شػػػارة احهػػػراـ ملػػػى دورهػػػا فػػػاا اهههنلاجفهههدعلاجدوجمهههنومػػػف الم(ظمػػػات الدوليػػػة جػػػا ت 
مػة عكاظ "حتى لػو ذهػم ممػؼ الق ػية  لمحكى "استعادة مصر طابا بالتحكيـ الدولال"  وف

حكماا  غير مػا تػـ االت ػاؽ عميػ  بػيف ى العدؿ الدولية  ما كاف يمكف أف تذهم المحكمة ف
خطػػام ى فجػػا  فػػال ههسلا اههال ". أمػػا ٜٛ٘ٔالبحػػار )ى الػػدولتيف  بموجػػم ات اضيػػة أعػػال

 اليـو "هدف  المحافظة عمى السالـ يتدخؿ كبوليس مط ا  لي(اى حريؽ الحرم".ى المصر 

ل(لاجدوعل قوةل لع ن:2

الخطابػػػات الصػػػح ية كقػػػوى فاعمػػػة  وكػػػاف أهماػػػا مصػػػر  ى جػػػا ت فػػػى (وعػػػت الػػػدوؿ التػػػت
يػراف  بوصػ اما ضػوى مضميميػة  وأخيػرا ى والسعودية باعتبارهمػا طرفػ االت اضيػة  ثػـ مسػرا يؿ  وا 
 الواليات المتحدة احمريكية.

ميجابػػا وسػػمبا  فكا(ػػت الصػػ ات اإليجابيػػة  ج دوجههنلاجاصههرمنوضػػد تباي(ػػت الصػػ ات الم(سػػوبة 
اليػػـو "مصػػر ى خطػػام المصػػر ى خطػػام احهػػراـ "رد احما(ػػة  العروبػػة والشػػموخ"   وفػػى فػػ
  مصػػر درع احمػػة العربيػػة  يجػػم أال يتصػػور أحػػد أف تقبػػؿ مصػػر بالت(ػػازؿ عػػف «الذكيػػة»

مصػػر  شػػبر مػػف أرا ػػياا  مصػػر وشػػعباا وضيادتاػػا ال يقبمػػوف فػػى الوضػػت ذاتػػ  أف تتعػػدى
هػذف المامػة التاريخيػة الصػعبة  ى فػى خطام عكاظ "س(د(ا القو ى عمى أرا ى غيرها"  وف

وال(ظػاـ اإلضميمػال"  كمػا ى تحقيؽ الت امف العربى يقع عمياا مع السعودية العم  احكبر ف
مقػػػاالت احهػػػراـ مثػػػؿ "جا(باػػػا ى بع ػػػا مػػػف الصػػػ ات السػػػمبية فػػػى حمػػػؿ الخطػػػام الصػػػح 
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اليػـو مثػؿ "تخسػر ى المصػر ى االت اضية والتعامؿ مع احزمة"  وف الصوام فى طريقة مخراج
مدارتاػػا ى صػػورتاا كبمػػد احمػػف واحمػػاف وتتعثػػر فػػى تعميػػر سػػي(ا   تحتػػاج ملػػى الت كيػػر فػػ

  تسعى جاهدة مػف أجػؿ الت(ػازؿ طواعيػة «حربالى مخابرات»اإلعالمية  أدارت احمر ب كر 
خطػػ   -"م ػػطرة" لمت(ػػازؿ عػػف الجزيػػرتيف عػػف أراٍض يرفػػرؼ فوضاػػا الَعَمػػـ المصػػرى  كا(ػػت

فػػادح ارتكبتػػ  القيػػادة المصػػرية  ت ػػرم بالدسػػتور والقػػا(وف عػػرض الحػػا ط وتثيػػر ى سياسػػ
فت(ًا تطير بالسمـ االجتماعى"  كما وص تاا عكاظ ب (اا "لف تكوف ضادرة عمى القيػاـ بػدورها 

دوف أف يحمػػؿ الوصػػؼ أزمتاػػا االضتصػػادية الخا(قػػة"  بػػى مادامػػت غارضػػة فػػى الريػػادى العربػػ
 اتجاها ميجابيا أو سمبيا.

  وم(اػػا ج دوجههنلاج ههفودمنخطاباػػا عػػددا مػػف الصػػ ات ى كمػػا ضػػدمت المقػػاالت الصػػح ية فػػ
اليـو "ما ارت ت السعودية وال الشعوم العربيػة بالت(ػازؿ عػف شػبر مػف ى المصر ى ميجابا ف

ى تصػػػم فػػػى لتػػػالريػػػاض "جاهػػػدت ومػػػا زالػػػت تجاهػػػد مػػػف أجػػػؿ الق ػػػايا اى أرا ػػػياا"  وفػػػ
وال( ػػيس  وال ياماػػا سػػوى أف ى ذلػػؾ الغػػالى مصػػمحة احمتػػيف العربيػػة واإلسػػالمية وبػػذلت فػػ

ى عكػاظ "الوضػوؼ مػع مصػر فػى بكػؿ خيػر وسػالـ"  وفػى واإلسػالمى يعيش العالماف العرب
وال(ظػػاـ ى تحقيػػؽ الت ػػامف العربػػى جميػػع حروباػػا  يقػػع عمياػػا مػػع مصػػر العػػم  احكبػػر فػػ

مػع شػعم مصػر أيػا كا(ػت خياراتػ  ى ة مع مصر ماما تغيػر ال(ظػاـ  هػاإلضميمال  السعودي
اليػـو مثػؿ "تصػر عمػى ى المصر ى السياسية". كما حمؿ الخطام بعض الص ات السمبية ف

( س الوضت بػ ف تتركاػا لزوجاػا أو عشػيقاا السػابؽ  ى توضيع عقد زواجاا بجزيرة  وتتعاد ف
التاريخيػػػة  وضػػػؼ تصػػػدير البتػػػروؿ بعػػػد أف ( ػػػجت الثمػػػرة أخػػػذوا يتحػػػدثوف عػػػف الحقػػػوؽ 

السػػػػعودى لمصػػػػر مثػػػػاؿ عمػػػػى ال ػػػػغط السػػػػعودي  تجػػػػر الم(طقػػػػة ملػػػػى الصػػػػراع السػػػػ(ى 
خمػػي  ى الشػػيعال"  كمػػا وصػػ اا الخطػػام ب (اػػا "تعاػػدت إلسػػرا يؿ بػػاحتراـ حريػػة المالحػػة فػػ

ى ص ات لـ تحمػؿ االتجػاف اإليجػابى العقبة  وأخرجت حماس مف ح ف ميراف الدافئ"  وه
 ال.أو السمب
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سػمبا بوصػؼ احهػراـ لاػا بػػ"التربص  احػتالؿ ى الخطػام الصػح ى ف دوجنلإ رائمعوجا ت 
ى أـ الرشػػػػراش واحػػػػتالؿ سػػػػي(ا   العبػػػػث بػػػػ مف مصػػػػر المػػػػا ال  التحػػػػالؼ مػػػػع تركيػػػػا"  وفػػػػ

عمى ض(ػاة السػويس  مسػتعدة لمػدفاع ى ستق ى اليـو "الق(اة اإلسرا يمية المزمعة التى المصر 
ى تطمػػع فيػػ  هػػو روابػػط اضتصػػادية وتجاريػػة  السػػت أمي(ػػة هػػا(ـ هػػعػػف الخمػػي   أكثػػر مػػا 

عار ت مضامػة جسػر الممػؾ سػمماف  واعتبرتػ  بمثابػة معػالف حػرم  عكاظ "ى مسرا يؿ!"  ف
 ".مال اداعات باطمةى خرؽ الت اضية كامم دي يد  ماهى مزاعـ تؿ أبيم ب ف الجسر البر 

اليػـو سػمبا بوصػ اا "أشػد خطػرا ى خطػام المصػر ى عف المشػاد  فجػا ت فػ إمرااولـ تغم 
دضػا ؽ  ى وتاديدا مػف مسػرا يؿ لػدوؿ الخمػي   تسػتطيع غمػؽ الخمػي  أمػاـ تصػدير البتػروؿ فػ

 العراؽ وسوريا ولب(اف واليمف".ى تتدخؿ صراحة ف

خطام احهراـ سمبا ب (اا "تػدعـ حريػة مالحػة ى   فجا ت فاجوالملتلاجاتادةلا ارم منأما 
اليػـو ب (اػا "لػـ تعػد لػدياا رغبػة فػى أف تُبقػى ى خطػام المصػر ى الم ػيؽ"  وفػى مسرا يؿ ف

عمػػى كػػؿ أوراؽ المعبػػة فػػى حوزتاػػا  تريػػد أف تػػتخمص مػػف أعبػػا  الم(طقػػة"  ولػػـ لػػـ يحمػػؿ 
 الوصؼ االخير اتجاها ميجابيا أو سمبيا.

معػػا ووصػػ اا ب (اػػا  اجقههوىلاإلق مامههنلواجدوجمههنصػػحي ة احهػػراـ ى وضػػد جمػػع أحػػد الكتػػام فػػ
 لمصالحاا". "م(حازة

ل(لقوىل لع نل لرى:2

ت ػػم(ت الخطابػػات الصػػح ية عػػددا مػػف القػػوى ال اعمػػة احخػػرى مػػف غيػػر ال  ػػات السػػابقة  
(سػبت ملياػا صػحي ة احهػراـ صػ ة "ملياػا وحػدها يعػود احمػر"  ى الت اجوثلئقلاجر امنى وه

عمػى اإلضمػيـ ف السػيادة أ(سػبت مليػ  صػحي ة الريػاض أ(ػ  يقػر بػ ف "ى   الذواجقلنوالاجدوجي
 ال تت ثر ب دارة دولة أخرى ل ".

ل



 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

883 
 

 

لواالل  قلمألاظلاج لاثلاللم ي:

 كػػال الػػدولتيف سػػمبيا  ى لػػـ تتبػػادؿ الصػػحؼ المصػػرية والسػػعودية وصػػؼ المسػػ وليف فػػ
بي(ما وص ت الصحؼ المصرية الر يس المصري  ور ػيس البرلمػاف المصػري  ور ػيس 

ا لػـ ت عمػ  الصػحؼ السػعودية مػع الحكومة المصرية بػبعض الصػ ات السػمبية  وهػو مػ
 مس ولياا.

 عمومػػػا  وبعػػػض ف اتػػػ  ى العػػػاـ المصػػػر ى اهتمػػػت الصػػػحؼ المصػػػرية والسػػػعودية بػػػالرأ
عمػػى وجػػ  التحديػػد  وم(اػػا المديػػدوف لالت اضيػػة  والمعار ػػوف لاػػا  والشػػبام  والشػػيوخ  

  العػػػاـ لمتعبيػػػر عػػػف اتجاهاتػػػ ى كػػػ داة لمػػػرأى كمػػػا ت(اولػػػت وسػػػا ؿ التواصػػػؿ االجتمػػػاع
 وت اوتت الص ات الم(سوبة ملياا ميجابا وسمبا أي ا.

 خطػػام الصػػحؼ المصػػرية والسػػعودية لكػػؿ أ(ػػواع وسػػا ؿ ى سػػادت الصػػ ات السػػمبية فػػ
اإلعالـ  ولـ تذكر أية صحي ة ص ة ميجابية واحػدة لوسػا ؿ اإلعػالـ  ويرجػع ذلػؾ مػف 

تديػد وجاػة وجاة (ظر الباحث ملػى أف كػؿ كاتػم كػاف ي(تظػر مػف وسػا ؿ اإلعػالـ أف 
يتب(اها فقط  أو عمى احضؿ تعرض الق ية عر ػا مو ػوعيا  وهػو مػا لػـ ى ال(ظر الت
 يحدث.

 فقػػط  ولػـ تظاػػر ى المصػر ى الخطػام الصػػح ى كػاف ظاػػور المدسسػات كقػػوة فاعمػة فػػ
مدسسػػة عػدا الم(ظمتػػيف الػدوليتيف  محكمػػة العػدؿ الدوليػػة  ى أى الخطػػام السػعودى فػ

لػػػؾ ملػػػى ميػػػؿ الصػػػحؼ السػػػعودية ملػػػى (سػػػبة ال عػػػؿ ومجمػػػس احمػػػف الػػػدولال  ويرجػػػع ذ
ى والقػػرار ملػػى شػػخص الممػػؾ ولػػيس لمدسسػػات الدولػػة  كمػػا (الحػػظ أف الجػػيش المصػػر 

خطػػػػػام الصػػػػػحؼ المصػػػػػرية ى وردت ميجابيػػػػػا فقػػػػػط فػػػػػى هػػػػػو المدسسػػػػػة الوحيػػػػػدة التػػػػػ
والسػػعودية  كمػػا (الحػػظ غيػػام المدسسػػات اإلضميميػػة كجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة  و(الحػػظ 

مبريػؿ ى مجمماػا بالمقار(ػة بػيف شػار ى   الص ات الم(سوبة لكؿ ضوة فاعمػة فػأي ا تشاب
ج  رجاههلال)الشػػاريف عي(ػػة الدراسػػة   عػػدا الصػػ ات الم(سػػوبة  ٕٚٔٓو يو(يػػو  ٕٙٔٓ



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

888 
 
 

  ووصػػ   ٕٙٔٓشػػار مبريػػؿ ى تغيػػرت مػػف (سػػبة الػػدور المحايػػد لػػ  فػػى   التػػاجاصههري
تمثيػػػؿ ى دورف فػػػى يػػػدد سػػػياؽ ا(تظػػػار أفى فػػػى بصػػػ ات ميجابيػػػة أو غيػػػر محػػػددة تػػػ ت

ى لػ  فػى العاـ بػرفض االت اضيػة  ملػى (سػبة دور ر يسػى الشعم والتعبير عف اتجاف الرأ
مقػػػدرات ى سػػػياؽ الت ػػػريط فػػػى فػػػى   ووصػػػ   بصػػػ ات سػػػمبية تػػػ تٕٚٔٓشػػػار يو(يػػػو 

هدار اححكاـ الق ا ية  وسو  اإلدارة.  الشعم المصري  وا 

 رد(ية  رغـ أ(اا مف الدوؿ المطمػة عمػى غابت عف القوى ال اعمة مف الدوؿ المممكة اح
أف ا(تقػاؿ ممكيػة م ػيؽ تيػراف الم( ػذ الوحيػد ملػى الخمػي   ضػد ى خمي  العقبة  وبما يع(ػ

ى يػػػدثر عمياػػػا بشػػػكؿ أو بػػػشخر  كمػػػا خمػػػت القػػػوى ال اعمػػػة مػػػف تركيػػػا كحميػػػؼ مضميمػػػ
ح ية لمسعودية )وضت ا(عقاد االت اضيػة   ودولػة معاديػة لمصػر  كمػا أف الخطابػات الصػ

المصػػرية ضامػػت ب لصػػاؽ الصػػ ات السػػمبية بالدولػػة السػػعودية  بي(مػػا لػػـ تقػػـ الصػػحؼ 
 السعودية بذلؾ تجاف الدولة المصرية.

 :افلجلنلاجقلمنىل لد ل:لا طرلاجارلفمنلاجا تلدانل 

معالجػػة الق ػػية مػػا بػػيف: السياسػػية  ى اعتمػػد عمياػػا كتػػام المقػػاالت فػػى ت(وعػػت احطػػر التػػ
واحم(يػػػة  التاريخيػػػة  الجغرافيػػػة  القا(و(يػػػة  االضتصػػػادية  االجتماعيػػػة  اإلعالميػػػة العسػػػكرية 

المقػػاؿ ى واالتصػػالية  الشخصػػية والعاط يػػة  واسػػتخدـ عػػدد مػػف الكتػػام أكثػػر مػػف مطػػار فػػ
  ٔٔ  ٓٔى أهـ (تا   تحميؿ احطر المرجعية: )ا(ظر جدولى الواحد  وفيما يم

 الصػػػحؼ ى رة احطػػػر احكثػػػر اسػػػتخداما فػػػصػػػداى فػػػى السياسػػػى جػػػا  اإلطػػػار المرجعػػػ
%  عمػػػى الترتيػػػم  ٜٗ.ٕ٘%  وٕٕ.ٚٗالمصػػػرية والسػػػعودية عمػػػى السػػػوا   ب(سػػػبة 

ويرجع ذلؾ ملػى وجػود عػدد كبيػر مػف الكتػام مػف خم يػة سياسػية شػاممة مثػؿ د.جمػاؿ 
عبػػػػػػدالعاؿ  ى محمػػػػػػد شػػػػػػوض حػػػػػػرم  د.ى زهػػػػػػراف  د.أحمػػػػػػد يوسػػػػػػؼ  د.أسػػػػػػامة الغزالػػػػػػ

محمػػد كمػػاؿ  د.مصػػط ى حجػػازي  د. عمػػرو هاشػػـ ربيػػع  د. د.  د.عبػػدالم(عـ سػػعيد 
 عمرو الشوبكال  د. سعدالديف مبراهيـ.
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 ى (سػػػبة اسػػػتخداـ الصػػػحؼ السػػػعودية لإلطػػػار المرجعػػػى كمػػػا (الحػػػظ ت اوتػػػا كبيػػػرا فػػػ
الصػػػحؼ المصػػػرية  ويرجػػػع ذلػػػؾ ى % فقػػػط فػػػٕٚ.ٜ%  مقابػػػؿ ٖ٘.ٖٕى االضتصػػػاد

ى    االضتصػادية لمزيػارة واالت اضيػات التػملى تركيز معظـ المقاالت السعودية عمػى ال(تػا
 تـ توضيعاا  وعوا دها عمى البمديف.

 خطػػػام الصػػػحؼ المصػػػرية والسػػػعودية ى أخيػػػرا فػػػى االجتمػػػاعى حػػػؿ اإلطػػػار المرجعػػػ
%  عمػػى الترتيػػم  ويرجػػع ذلػػؾ ملػػى احتػػداـ الجػػدؿ ٛ%  وٜٖ.ٔعمػى السػػوا   ب(سػػبة 

 واالضتصادية بشكؿ أكبر مف غيرها.حوؿ الق ية واهتماـ الكتام باحطر السياسية 

 ى (الحػػظ التقػػارم الشػػديد بػػيف اسػػتخداـ الصػػحؼ المصػػرية والسػػعودية لإلطػػار المرجعػػ
% عمػػػػػػى الترتيػػػػػػم  وكػػػػػػذلؾ مطػػػػػػار اإلعػػػػػػالـ ٙٚ.ٔٔ%  ؤٔ.ٔٔب(سػػػػػػبة ى القػػػػػػا(و(

 % عمى الترتيم.ٖ٘.ٖٕ% وٕٕ.ٕٕالعاـ ب(سبة ى واالتصاؿ والرأ

للللجلنلاجقلمن:افىل ل فل:لنغانلاجلطلبلاجا تلد ل 

المقػػاالت عي(ػػة الدراسػػػة  وت(وعػػت مػػػا ى المسػػتخدمة فػػػى تعػػددت (غمػػات الخطػػػام الصػػح 
بػػيف: اإلدا(ػػة والغ ػػم  الحػػزف واحسػػؼ  التشػػكيؾ والتخػػويف  التحػػذير والتخويػػؼ  الػػتاكـ 

ىلو ماهههللم هههوالسػػػخرية  الت ػػػادؿ واإلشػػػادة  التاد ػػػة والعقال(يػػػة  الت مػػػؿ والتحميػػػؿ وال مسػػػ ة  
 (10 ل16ىلنتلئل للاج امنل)انظرللدوجلعرضل ت 

  اخت ػػػى تمامػػػا خطػػػام )اإلدا(ػػػة والغ ػػػم  مػػػف الصػػػحؼ السػػػعودية  مقابػػػؿ اسػػػتخداـ
% مػػػف المقػػػاالت المصػػػرية لػػػ   ويرجػػػع ذلػػػؾ ملػػػى شػػػعور الكتػػػام المصػػػرييف ٗٗ.ٜٔ

يعتبرو(اا ممكا لدولتاـ  مقابػؿ شػعور الكتػام السػعودييف ى ب قداف جز  مف احرض الت
يعتبرو(اػػػػا ممكػػػػا لػػػدولتاـ  وهػػػػو مػػػػا يت كػػػػد ى والزهػػػػو السػػػػتعادة احرض التػػػباال(تصػػػار 

الصػػػحؼ السػػػعودية ضا مػػػة (غمػػػة الخطابػػػات  ى بتصػػػدر خطػػػام )الت ػػػادؿ واإلشػػػادة  فػػػ
الصػػحؼ المصػػرية  هػػو مػػا ى % فقػػط فػػٙ٘.٘% مقابػػؿ ٙٓ.ٚٗووصػػوؿ (سػػبت  ملػػى 
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 الصػػػػحؼ المصػػػػرية ملػػػػىى يدكػػػػد أي ػػػػا وصػػػػوؿ (سػػػػبة خطػػػػام )الحػػػػزف واحسػػػػؼ  فػػػػ
 الصحؼ السعودية.ى % فقط فٛٛ.٘% مقابؿ ٜٛ.ٖٔ

 الصػػػػحؼ المصػػػػرية لتصػػػػؿ ى ارت عػػػػت (سػػػػبة خطػػػػام )الت مػػػػؿ والتحميػػػػؿ وال مسػػػػ ة  فػػػػ
الصحؼ السعودية  ويرجع ذلؾ ملى ميػؿ عػدد ى % فقط ف٘ٙ.ٚٔ%  مقابؿ ٔٔ.ٖٙ

مػػػػف الكتػػػػام المصػػػػرييف ملػػػػى تحميػػػػؿ الموضػػػػؼ  وت مػػػػؿ أبعػػػػاف  والتب(ػػػػد بسػػػػي(اريوهات 
 ديال عف الخطام الحاد.المستقبؿ  ب

 الصػػػػحؼ السػػػػػعودية لتصػػػػؿ ملػػػػػى ى ارت عػػػػت (سػػػػبة خطػػػػػام )التخػػػػويف والتشػػػػػكيؾ  فػػػػ
الصػػػػحؼ لمصػػػػرية  يرجػػػػع ذلػػػػؾ ملػػػػى تركيػػػػز ى % فقػػػػط فػػػػٕٚ.ٜ%  مقابػػػػؿ ٜٕ.ٖ٘

االت اضيػػػػة واعتبػػػػارهـ مػػػػف جماعػػػػة ى الصػػػػحؼ السػػػػعودية ملػػػػى الاجػػػػـو عمػػػػى معار ػػػػ
 اإلخواف ووص اا بػ"الخيا(ة وبيع احوطاف".

لعرضلج فضلاجنالذجلوا اث نلاالنغانلاجلطل لتلاجصاقمن:لىلاللم و مل

ل(لاإلداننلواجغلب:1

ال يماثػؿ   ٔ)مثؿ: "حكومة أخ قت فى مدارة مم ات خطيػرة  صامقنلا ترا خطام ى جا  ف
سػػػخؼ وت اهػػػة بعػػػض الػػػذيف يتامػػػوف مػػػف يػػػروف سػػػعودية الجزيػػػرتيف بالخيا(ػػػة! مال سػػػخ ا 

عػػف مصػػرية الجزيػػرتيف بػػ (اـ مػػ جوروف ومعػػادوف لمدولػػة! وت اهػػة مػػف يتامػػوف المػػدافعيف 
مازلػػت ضػادرًا عمػػى كظػػـ ى مثػػؿ: "والحمػد ن أ((ػػ اجمههو ىلصههامقنلاجاصههرلخطػػام ى "  وفػ ٕ)

ليسػػمر لػػى القػػار  مًذا بػػبعض الحػػديث المشػػوم   ٖ)الغػػيظ بػػداًل مػػف عبقريػػة الشػػتا ـ الثقيمػػة 
يبقػػػى البعيػػػد أعمػػػى  اسػػػ خس عمػػػى كػػػدف!!  يغػػػوروا فػػػى سػػػتيف داهيػػػة  يق ػػػوا فػػػى   ٗ) بمػػػرارة

                                                           
 .2216إثوٝو16رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٙ ٍٞل( ٍوٝل صجؾٜ، "ٍ٘ىل 1

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/498330.aspx   

 .19ّ٘ٞ٘ٝ2212ؽوة، "كهًٗ ؽ٘اه رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ ( أٍبٍخ اىغياى2

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599933.aspx 

ُُ ال.. )3  .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ ال("، اىَصوתעלת הימים ( عَبه اىغَو، " رٞوا

http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795  

 .2216إثوٝو14اىًٞ٘، ٙ صْبفٞو ٗرٞواُ"، اىَصوٚ ( ٍؾَل ّ٘ه فوؽبد، "ٍصبهػخ اىضٞواُ ف4

 youm.com/news/details/929246http://www.almasryal 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/498330.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599933.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795
http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795
http://www.almasryalyoum.com/news/details/929246
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كاف مشادا سرياليا عبثيػا   ٕ)أرض الوطف ى الت ريط فى اإل(جاز غير المسبوؽ ف  ٔ)زورف! 
والم ارضػػة الصػػادمة أف الحكومػػة طع(ػػت    ٖ)التػػاريم ى لػػـ يشػػادف العػػالـ ولػػيس لػػ  (ظيػػر فػػ

فػى طريقػة مدارة ر ػيس البرلمػاف عمميػة التصػويت « ماػازؿأـ ال»عمى الحكػـ  وشػاد ال(ػاس 
وطالمػػا اضت(ػػع الػػر يس أ(اػػا سػػعودية فػػا(تاى احمػػر!  مػػف المسػػدوؿ عػػف هػػذا اإلخػػراج؟    ٗ)

اال(ايار فى أدا  ليس فقط الحكومة م(ما فى كؿ أركاف ال(ظػاـ  اعتػاد ر ػيس البرلمػاف عػدـ 
 صهامقنلاجرمهلضخطام ى "  وف ٘)م !! ت( يذ أحكاـ الق ا  واليزاؿ يتصور أ(  لف ُيحاس

ض ػػػية الجزيػػػرتيف  مػػػف واضػػػع عػػػاط تاـ الوط(يػػػة الُمقػػػّدرة  ى مثػػػؿ: "ولػػػو أف الػػػذيف تكممػػػوا فػػػ
الزمػػوا أ( سػػاـ التوثنػػؽ مػػف الحقػػا ؽ التاريخيػػة مػػف مصػػادرها الصػػحيحة  ل وتػػوا عمػػى هػػدال  

 . "ٙ) اًل أف تشتعلاا أصى المتسمقيف فرصة ملقا  الحطم والوضود عمى (ار ما كاف ي(بغ

ل(لاجازالوا   :ل6

خطػام ى " وفػ ٚ) مثؿ: "أصػبر مكتوبػا عمي(ػا أال ( ػرح أبػدا صامقنلا ترا خطام ى جا  ف
مثؿ: "ومػا (شػادف اليػـو مػف  ػياع لػـ يكػف ليكػوف لػوال فػراغ تركتػ   اجمو ىلصامقنلاجاصرل
المصػرية.. وي(ظػروف يبكػى الشػعم حز(ػا عمػى تػرام وط(ػى تحػت السػيادة   ٛ) مصر عقوداً 

  فػال يتبقػى أمامػ  مال «خذل(اؾ يا ولدى»ملى الج(دى المرابض ه(اؾ ولساف حاؿ الجميع: 

                                                           
 .11ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ػيٚ ّ٘اغئ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصوٚ هى ، "إف٘اُ اىنبهٝجٙ ( ؽَل1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147162. 

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٕبىخ فداك، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗإػبكح اىؾق ألصؾبثٔ"، اىَصو2

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801 

 .13ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ الٍّٜ٘، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍبما ثؼل؟"، اىَصواىَٚ ( ٕب3ّ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301 

 .21ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ اىْ٘ثنٜ، "رٞواُ ٗصْبفٞو اىنبّفخ"، اىَصو4

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765 

 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ اىْ٘ثنٜ، "اىََبه اىجبئٌ"، اىَصو5

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148844 

 .2216إثوٝو24ٗعٔ كػبح اىفوقخ"، اىوٝبض، ٚ ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. صقوربُ فٍؼ٘ك اىؼَبهٛ( 6

 http://www.alriyadh.com/1149505 
 .2216إثوٝو13رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، قعٞخ ٚ اىؾقٞقخ فٚ ( ػال اىَؼلّٜ، "ريل 2ٕ

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/496577.aspx     

 .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ ( ٍصطفٚ ؽغبىٛ، "ػِ رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍٗب قجيَٖب.. ٍٗب ثؼلَٕب"، اىَصو2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/931388 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147162
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148844
http://www.alriyadh.com/1149505
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/496577.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/496577.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931388
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يػػـو ى سػػيقـو  ػػابط مصػػرى فػػ  ٔ)كثيػػر مػػف اححيػػاف! ى حزي(ػػة أحيا(ػػا وبذي ػػة فػػ« تغريػػدة»
ضريم ب (زاؿ العمـ المصػرى مػف عمػى الجزيػرتيف ليقػـو  ػابط سػعودى برفػع عمػـ السػعودية 

فػػال تتحػػدثوا عػػف التػػاريم أو الجغرافيػػا فػػى ح ػػرة   ٕ)معال(ػػًا ببػػد  السػػيادة عمػػى الجزيػػرتيف 
أزمػػػة   ٖ) مصػػػر  التػػػى جػػػا ت ملػػػى العػػػالـ  بػػػؿ جػػػا  ملياػػػا العػػػالـ ضبػػػؿ التػػػاريم بتػػػاريم!!.

م(ػ  مثػؿ: " صهامقنلع هلظخطػام ى "  وفػ ٗ)اضـ حف ال(اس حزي(ة وغا بة الجزيرتيف ستت 
لمػػػػػف المحػػػػػزف  مف كػػػػػاف الحػػػػػزف ي( ػػػػػع  صػػػػػوت ماكي(ػػػػػة اإلسػػػػػا ة لمسػػػػػعودية عمػػػػػاؿ عمػػػػػى 

 ". ٘)بطاؿ!

ل:(لاجتش مخلواجتلوما0

باعػة احوطػاف « مخػواف الشػياطيف»مثؿ: "است ز(ى دخػوؿ  صامقنلا ترا خطام ى جا  ف
مػػف يجػػرد عمػػى و ػػع جػػيش مصػػر عمػػى هػػذا المحػػؾ هػػو الخػػا ف ل( سػػ    ٙ) عمػػى الخػػط 
وضطعػػػت « تابػػػت»مثػػػؿ: "السػػػعودية  اجمهههو ىلصهههامقنلاجاصهههرلخطػػػام ى   وفػػػ ٚ)ولمحقيقػػػة 

صههامقنلخطػػام ى "  وفػػ ٛ)عالضتاػػا السػػرية مػػع لػػورا(س وأح ػػادف وأحبابػػ  مػػف  ؿ هيرتسػػؿ 
لػػى تخريػػم المجتمػػع يسػػعى مى مثػػؿ: "وكتابػػات اإلخػػواف ترجػػع ملػػى أسػػاس عقا ػػد اجرمههلض

"لػػـ يكػػف مسػػتغربا أف يكػػوف ه(ػػاؾ  مثػػؿ: صههامقنلع ههلظخطػػام ى وفػػ"   ٔ)وهػػدـ كيا(اتػػ  
                                                           

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ رٞواُ ٗصْبفٞو.. فنىْبمٌ"، اىَصوٚ ( ٍؾو اىغؼبهح، "عْ٘كّب ف1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147808 

 .13ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىَالٍّٜ٘، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍبما ثؼل؟"، اىَصوٚ ( ٕب2ّ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301 

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٍيَٞبُ اىؾنٌٞ، "رٞواُ ٗصْبفٞو ىْب.. ٍٗنخ إُ أٍنْب"، اىَصو3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149950 

 .21ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ اىْ٘ثنٜ، "رٞواُ ٗصْبفٞو اىنبّفخ"، اىَصو4

 /www.almasryalyoum.com/news/details/1151765http:/ 

 .2216إثوٝو15( ٍؾَل اىؼصَٜٞ، "ظل اىَؼ٘كٝخ ٗثٌ"، ػنبظ، 5

 -le/1052719/%D8%B6%D8%AFhttp://okaz.com.sa/artic

%D9%88%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9  

 .2216إثوٝو13رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ صبىش فٙ ( ّوٝف ػبثلِٝ، "هأ6

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497744.aspx 

 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212( أؽَل ٕ٘اهٛ، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗاىفـ األفطو"، األٕواً، 2

599109.aspxhttp://www.ahram.org.eg/NewsQ/    

ُُ ال.. )2  .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ ال("، اىَصوתעלת הימים ( عَبه اىغَو، " رٞوا

http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795  

 .2216إثوٝو12، "اإلف٘اُ ٗاى٘غْٞخ اىيائفخ"، اىوٝبض، ؽَْبء ػجل اىؼيٝي اىقْٞؼٞو( 1

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147808
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149950
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765
http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B3
http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B3
http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B3
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497744.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497744.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599109.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795
http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795
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حالػػة مػػف الحقػػد والغيػػرة  وال تخمػػو مػػػف   ٔ)موضػػؼ واحػػد بػػيف مسػػرا يؿ واإلخػػواف المسػػػمميف 
سػػػمـو ت( ثاػػػا أضػػػالـ مػػػ جورة  وشخصػػػيات موتػػػورة  ودوؿ لاػػػا مصػػػالر مغر ػػػة  ال ترجػػػو 

 ". ٕ)الخير لمبمديف  ويسودها أف ترى المممكة ومصر ت(عماف بالرخا  واالستقرار 

   (لاجتاذمرلواجتلوم :4

 اضيػة المخػرج ا،مػف لمصػير مثػؿ: "وضػؼ العمػؿ باػذف االت صامقنلا تهرا خطػام ى جا  ف
( ػؽ ال و ػى ى مػف وضػوع الدولػة فػ  ٗ)مف احتالؿ داعش أو ميراف لمجزيػرتيف   ٖ) غير  مف

عػػادة   الدولػػة   وتػػدمير   ال و ػػال   مثػػارة  ٙ)ى مػػف عاضبػػة االسػػتاا(ة بالغ ػػم الشػػعب  ٘)   وا 
 ٚ)مجاورة    بدوؿ   عص ت   ك يبة   سي(اريوهات 

 
 
مثػؿ:  اجمهو ىلصهامقنلاجاصهرلخطػام ى   وفػ"                                                                                         

وبػػػدأت تظاػػػر توابعاػػػا   ٛ)عمػػػى ض(ػػػاة السػػػويس ى ستق ػػػى "الق(ػػػاة اإلسػػػرا يمية المزمعػػػة التػػػ
مػػػف  المػػدامرة ببسػػاطة تقسػػػيـ الػػوطف العربػػى  ٔ) ب شػػعاؿ حرا ػػؽ االحتجاجػػات والمظػػػاهرات

                                                                                                                                              
 http://www.alriyadh.com/1147367  

 .2216إثوٝو12إف٘اّٜ.. ٗؽقل إٍوائٞيٜ.. ٗاىق٘ح اىَؼ٘كٝخ اىَصوٝخ قبكٍخ"، ػنبظ، ( فٌٖٞ اىؾبٍل، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗاىغَو.. ٗمنة 1

 -tp://okaz.com.sa/article/1051871/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86ht

-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1

-%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1

-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9

%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

 . 2216إثوٝو14، "ٍٖال.. ّؾِ ال ّوس األهض"، ػنبظ، هّٞل ثِ ؽ٘ٝو اىجٞعبّٜ( 2

 -%D9%86%D8%AD%D9%86-http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-8%B1%D8%AB%D9%86%D-%D9%84%D8%A7   

 .2216إثوٝو14رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ عيٝورٚ ( عَبه ىٕواُ، "أىٍخ اىقواه ف3

 .eg/NewsQ/497909.aspxhttp://www.ahram.org 

 .2216إثوٝو14"، األٕواً، !!( هٖٝبً ٍبىُ، "عَو ٍبىَبُ ٗاىغيٝوربُ ٗكٕبء اىوئ4ٌٞ

 xhttp://www.ahram.org.eg/NewsQ/497768.asp 

 .2216إثوٝو22ْٝبٝو اىقبكً"، األٕواً، 25( ػال اىَؼلّٜ، "فطخ اإلف٘اُ ىـ5

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/502929.aspx 
 .2216إثوٝو21األهض ٗسىٞبد ٗأك اىفزْخ"، األٕواً، ( عَبه ىٕواُ، "عَؼخ 6

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/503298.aspx 

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ ( ػجلاىَؾَِ ٍالٍخ، "ؽوة االرٖبٍبد ف2

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599708.aspx 

ُُ ال.. )2  .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ ال("، اىَصوתעלת הימים ( عَبه اىغَو، " رٞوا

http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795  

 .2216إثوٝو15اىًٞ٘، ٙ ( عٖٞبُ ف٘ىٛ، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗثَْٖٞو فزْخ"، اىَصو1

 //www.almasryalyoum.com/news/details/930089http: 

http://www.alriyadh.com/1147367
http://okaz.com.sa/article/1051871/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://okaz.com.sa/article/1051871/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://okaz.com.sa/article/1051871/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://okaz.com.sa/article/1051871/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://okaz.com.sa/article/1051871/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://okaz.com.sa/article/1051871/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://okaz.com.sa/article/1051871/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://okaz.com.sa/article/1051871/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://okaz.com.sa/article/1051871/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://okaz.com.sa/author/1643/1/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497909.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497768.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/502929.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/503298.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599708.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795
http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795
http://www.almasryalyoum.com/news/details/930089
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سػػرا يؿ. « كشػػ  »جديػػد وذلػػؾ مػػف خػػالؿ  (ػػذر الحػػرم   ٔ)أمػػاـ عػػدويف تقميػػدييف.. ميػػراف وا 
(ػػذاراتاا تمػػوح فػػى احفػػؽ  أخشػػى أ(اػػا ستقسػػـ البرلمػػاف وتقسػػـ البمػػد  سػػمموها لممركػػوبيف   ٕ)وا 

الجزيػػػػػػرتيف مػػػػػػوظ تيف لخدمػػػػػػة ومصػػػػػػالر الكيػػػػػػاف   ٖ)مخوا(يػػػػػػا ليحرضػػػػػػوا السػػػػػػ ي(ة المصػػػػػػرية 
ت(ػػذر با(شػػقاؽ ى الػػتاـ التػػ  ٗ)ى كو(امػػا لخدمػػة احمػػف القػػومى المصػػر الصػػايو(ى بػػدال مػػف 

هػػذف االت اضيػػة (ػػذير شػػدـو  السػػحم السػػودا  تتجمػػع فػػى السػػما     ٘)المجتمػػع ى خطيػػر فػػ
أخشػػى مطػػرا أسػػود  خالفػػًا يخّمػػؼ صػػدعًا وشػػرخًا ال يمتػػ ـ  واالسػػتقطام بمػػغ مبمغػػ   ولػػو 
شػػػاهدت االحتػػػرام البرلمػػػا(ى  وهػػػو صػػػورة مػػػف االحتػػػرام الشػػػعبى  لخشػػػيت عمػػػى سػػػالمة 

ودية الجزيػػرتيف سي ػػر بعالضات(ػػا مػػ(ر السػػع  ٙ)الصػػؼ الػػوط(ى الماػػدد باال(قسػػاـ والتشػػرذـ 
مع هذا البمد الشقيؽ المسا(د ل(ا  وهػو أمػر لػ  عواضػم خطيػرة  حف الع(ػاد وتجاهػؿ غ ػم 

صههامقنلخطػػام ى "  وفػػ ٛ)زمػػف فت(ػة ى (حػف فػػ  ٚ) ال(ػاس لػػ  تكػػاليؼ أفػدح مػػف أى تصػػور
تتسػػبم ب ػػياع ى ملػػى ال و ػػى وم(طػػؽ الغػػام التػػى مثػػؿ: "الحريػػة المطمقػػة تػػدد اجرمههلض

 صههامقنلع هههلظخطػػام ى وفػػػ"   ٜ)قومػػات المجتمػػع الر يسػػية مػػػف أمػػف واسػػتقرار وت(ميػػة م
اإلرهػػػػام  « سػػػػرطاف»يواجااػػػػا البمػػػػداف  خصوصػػػػًا ى "التحػػػػديات اإلسػػػػتراتيجية التػػػػ مثػػػػؿ:

أصػبحت الم(طقػة العربيػة مكشػوفة   ٔ)ى بقاع عدة مف العػالـ العربػى والتدخالت اإليرا(ية ف
                                                           

 .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ ("، اىَصو 2 – 1إثوإٌٞ، "أٍواه عَو اىَيل ٍيَبُ.. اىؼَنوٝخ ٗاىغغوافٞخ ) ٚ ( ٍؾَل ػي1

 ls/1878http://www.almasryalyoum.com/editor/detai 

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ؽجنذ اىيٞيخ؟"، اىَصوٚ هى ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٕٙ ( ؽَل2

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146824 

 .11ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىَصوػيٚ ّ٘اغئ رٞواُ ٗصْبفٞو"، ٚ هى ، "إف٘اُ اىنبهٝجٙ ( ؽَل3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147162. 

 .11ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ فٞو"، اىَصو( ػَوٗ ٕبٌّ هثٞغ، "اىجوىَبُ ْٝبقِ رٞواُ ٗصْب4

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147165 

 .13ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىَالٍّٜ٘، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍبما ثؼل؟"، اىَصوٚ ( ٕب5ّ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301 

 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ االرؾبكٝخ"، اىَصوٚ فٙ هى ، "أثبّب اىنٙ ( ؽَل6

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765   

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٝبٍو ػجلاىؼيٝي، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗص٘هح اىوئٌٞ"، اىَصو2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149949   

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ػياً، "فزْخ رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ ٝقَلٕب؟"، اىَصوٚ ( 2ٍ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149936 

 .2216إثوٝو22، "ػْلٍب ٝزؾلس اىغبٕو"، اىوٝبض، ٍؾَل ٍطوػجلهللا ثِ ( 9

 http://www.alriyadh.com/1148356 

 .2216إثوٝو12قبٕوح اىَؼي"، ػنبظ، ٚ ( عَٞو اىنٝبثٜ، "ٍيَبُ اىؾيً ف1

http://www.almasryalyoum.com/editor/details/1878
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146824
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146824
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147162
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147165
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147165
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149949
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149936
http://www.alriyadh.com/1148356
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أمػػػاـ احطمػػػاع اإليرا(يػػػة ومسػػػتباحة مػػػف ضبػػػؿ الت(ظيمػػػات اإلرهابيػػػة ومحاصػػػرة بمخططػػػات 
                                                             ". ٔ)التقسيـ والت تيت 

ل(لاجت   لواج لرمن:ل2

يػة تػذكر المػر  ببػرام  عػالـ الحيػواف. مثؿ: "المطمية التيرا( صامقنلا ترا خطام ى جا  ف
ىلصههامقنلاجاصههرلخطػػام ى "  وفػػ ٕ)ى عػػالـ الحيػػواف توجػػد ظػػاهرة اال(تحػػار الجمػػاعى ف ػػ

وك ((ػا يجػم عمي(ػا   ٖ)« بيسيف كبيػر»مثؿ: "ان عميؾ ياريس! ض(اة السويس ه(عمماا  اجمو 
كػػؿ السػػبؿ القا(و(يػػة والمسػػت(دات ى شػػخص الػػر يس وكممتػػ  أكثػػر مػػف ثقت(ػػا فػػى أف (ثػػؽ فػػ
عمػػى اعتبػػار أف الشػػعم لػػيس رضمػػا فػػى أى معادلػػة وغيػػر ممػػـ )وربمػػا جاهػػؿ    ٗ)التاريخيػػة 

عمػى مػا يقولػػ  الحكػـ  أحكػاـ الق ػا  ت( ػذ حسػم احهػػوا  « يبصػـ»ومطمػوم م(ػ  فقػط أف 
ر ػػيس سػػو  أدا    ٘)والتقػػارير احم(يػػة حتػػى لػػو تحػػدث الػػر يس كػػؿ يػػـو عػػف دولػػة القػػا(وف 

البرلمػاف وا(حيػػازف ال ػ  لػػرأى واحػد واتاامػػ  )ويػا لمعجػػم  المػدافعيف عػػف مصػرية الجزيػػرتيف 
ب (اـ عمال  وم جوروف  وال ي ترض أ(  يوجد مواطف فػى أى بمػد فػى العػالـ يسػار الميػالى 

"   ٔ)ويصػػرخ صػػباحا ومسػػا  مػػف أجػػؿ مثبػػات أف جػػز ا مػػف أر ػػ  يخػػص دولػػة أخػػرى!!. 

                                                                                                                                              
-%A7%D9%86http://okaz.com.sa/article/1051835/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8

-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2 

 .2216إثوٝو12( فيف اىؾوثٜ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. عٞواُ ٍْٗبٗٝو"، ػنبظ، 1

 -%D9%86http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7

-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1

%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1 

 .24ّ٘ٞ٘ٝ2212( ؽبىً اىوفبػٜ، "اى٘غْٞخ اىؼَٞبء ٗىطَٞخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، 2

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600752.aspx 

ُُ ال.. )3  .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ ال("، اىَصوתעלת הימים ( عَبه اىغَو، " رٞوا

almasryalyoum.com/news/details/926795http://www.  

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٕبىخ فداك، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗإػبكح اىؾق ألصؾبثٔ"، اىَصو4

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801 

 .21ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ٗصْبفٞو اىنبّفخ"، اىَصو ( ػَوٗ اىْ٘ثنٜ، "رٞوا5ُ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765 

 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ اىْ٘ثنٜ، "اىََبه اىجبئٌ"، اىَصو1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148844 

http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600752.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795
http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147801
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148844


  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

88: 
 
 

"الم(ا ػػػميف  أو (جػػػـو الكوميػػػديا الثوريػػػة  شػػػخبطات  مثػػػؿ: صهههامقنلع هههلظخطػػػام ى وفػػػ
 . ٔ)تويترية 

ل(لاجتقلؤعلواإلشلدة:2

المػالح طربػا وسػرورا بمشػروع  ى مثؿ: "(قيـ احفػراح والميػال صامقنلا ترا خطام ى جا  ف
"   ٗ)فػػابحثوا عػػف اإليجابيػػات   ٖ)بب(ػػا  الجسػػر لتسػػايؿ حركػػة التجػػارة والسػػياحة والحػػ     ٕ)
مثؿ: "وتحديد االلتزامػات والحقػوؽ فيمػا يخػتص بػ دارة  اجمو ىلصامقنلاجاصرلخطام ى وف

الجسػػر ومشػػاريع الت(ميػػة الم(تظػػرة  وفػػى ال(اايػػة القػػوة العسػػكرية ل(ػػا والحمايػػة االسػػتراتيجية 
صههههامقنلخطػػػػام ى "  وفػػػػ ٘) ل(ػػػػا  وكمػػػػاف حق(ػػػػا فػػػػى الثػػػػروات المعد(يػػػػة المكتشػػػػ ة مح ػػػػوظ

صػػر العربيػػة رابحػػة مػػف هػػذف االت اضيػػات  كمػػا أف المممكػػة مثػػؿ: "فػػ ف جماوريػػة م اجرمههلض
ى هػػػذف الق ػػػية ظاػػػور العمػػػؽ الح ػػػار ى الجميػػػؿ فػػػ  ٙ)رابحػػػة مػػػف خػػػالؿ هػػػذف االت اضيػػػات 

ى "مضامػة جسػر الممػؾ سػمماف الػذ مثػؿ: صامقنلع لظخطػام ى ف"  و  ٚ)ى لال(ساف المصر 
  ٔ)أعػػادت احمػػؿ   ٛ)سػػيربط بػػيف ضػػارتيف ) سػػيا وأفريقيػػا  وسػػيحقؽ الكثيػػر لشػػعوم الم(طقػػة 

                                                           
 .2216إثوٝو13ٍؼ٘كٝخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، ػنبظ، ٚ اىلفٞو، "اىزرغٞو فٚ ( روم1

 -http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1

-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A

-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A

%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1! 

 .2216إثوٝو13قعٞخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ اىؾقٞقخ فٚ "ريل ٕ( ػال اىَؼلّٜ، 2

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/496577.aspx     

 .2216إثوٝو14"، األٕواً، !!( هٖٝبً ٍبىُ، "عَو ٍبىَبُ ٗاىغيٝوربُ ٗكٕبء اىوئ3ٌٞ

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497768.aspx 

 .2216إثوٝو15( ٕجخ ػجلاىؼيٝي، "رٞواُ صلٝقخ!"، األٕواً، 4

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497987.aspx  

 .2216إثوٝو14اىًٞ٘، ٙ ( ؽْبُ ٍفٞل ف٘ىٛ، "ٝب صٞواُ اىْٖب ٗصْبفٞو اىْفب"، اىَصو5

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/929247 

 .2216إثوٝو19، "اىََينخ ٍٗصو ٗسفب  اىََزقجو"، اىوٝبض، ٍؾَل ٍؾف٘ظ( 6

http://www.alriyadh.com/1148135  

ُُ ٗصْبفٞو.. ثِٞ صْبػخ اىوأ2  .2216إثوٝو16ٗإػالُ اىؾقٞقخ"، اىوٝبض، ٙ ( ٍطيق ثِ ٍؼ٘ك اىَطٞوٛ، " رٞوا

 http://www.alriyadh.com/1147265 

 .2216إثوٝو12قبٕوح اىَؼي"، ػنبظ، ٚ ( عَٞو اىنٝبثٜ، "ٍيَبُ اىؾيً ف2

-http://okaz.com.sa/article/1051835/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

-%B1%D8%A9%D9%82%D8%A7%D9%87%D8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2 

 .2216إثوٝو12( فيف اىؾوثٜ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. عٞواُ ٍْٗبٗٝو"، ػنبظ، 1

http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/496577.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/496577.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497768.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497987.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/929247
http://www.alriyadh.com/1148135
http://www.alriyadh.com/1147265
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لتبقػػػى   ٔ)ا،ف تست(شػػػؽ االضتصػػػاد ال اعػػػؿ ى تعبػػػت مصػػػر مػػػف تػػػ( س احيػػػديولوجيات  وهػػػ
ى المدسسػػػة العسػػػكرية التػػػ  ٕ)عقػػػوؿ وضمػػػوم احجيػػػاؿ القادمػػػة ى مػػػشثر جيػػػؿ سػػػمماف حيػػػة فػػػ

ى واح والػػدما  مػػف أجػػؿ المحافظػػة عمػػى التػػرام المصػػر ضػػدمت كػػؿ غػػاؿ و( ػػيس  مػػف احر 
 ". ٖ)العزيز 

ل(لاجت دئنلواجفقألنمن:ل2

   ٗ)مثؿ: "أدعو الراف يف والغا بيف ملى التماػؿ والتريػث  صامقنلا ترا خطام ى جا  ف

  ومحاولػة   التخػويف   عػف   بعيػدا   والعقال(يػة   وال اػـ   بػالحوار   الق ػية   تمػؾ  معالجػة   تػتـ   أف   والبػد
 ٘)« العكػر   الما    فى   الصيد »و   ال ت(ة   مشعاؿ 

مثػؿ:  اجمهو ىلصهامقنلاجاصهرلخطػام ى "  وفػ                                                                                          
دعػػوة لمُمعار ػػيف ل ٙ)"االعتبػػارات الثالثػػة تػػدعو ملػػى  ػػبط ال( ػػوس والحكمػػة فػػى التعامػػؿ 

ولممديػػديف الت اضيػػة ترسػػيـ الحػػدود وتيػػراف وصػػ(افير  لكػػى يتجػػاوزوا الُجز يػػات ملػػى مػػا هػػو 
  ٚ)أبعد وأعمؽ مف الُكميات الجامعة حب(ػا  وشػعوم احمػة العربيػة والػوطف العربػى احكبػر 

لػػػدولتيف والقبػػػوؿ أمػػػر حتمػػػى ت ر ػػػ  العالضػػػة التاريخيػػػة والوثيقػػػة بػػػيف اى الت ػػػاهـ والترا ػػػ

                                                                                                                                              
 -http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86

-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1

%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1 

 .2216إثوٝو13ٍؼ٘كٝخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، ػنبظ، ٚ "اىزرغٞو فاىلفٞو، ٚ ( روم1

 -http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1

-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A

-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A

%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88! 

 .2216إثوٝو13ػٖل ٍيَبُ"، ػنبظ، ٚ ثِ ؽَِ اىز٘ارٜ، "صؾ٘ح اىزبهٝـ فٚ ( ػي2

  -http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE

%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%87%D8%AF 

 . 2216إثوٝو14، "ٍٖال.. ّؾِ ال ّوس األهض"، ػنبظ، هّٞل ثِ ؽ٘ٝو اىجٞعبّٜ( 3

 -%D9%86%D8%AD%D9%86-http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-8%B1%D8%AB%D9%86%D-%D9%84%D8%A7   

 .2216إثوٝو16ؽوة، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٍوح أفوٙ"، األٕواً، ٚ ( أٍبٍخ اىغياى4

 wsQ/498320.aspxhttp://www.ahram.org.eg/Ne 

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ ( ػجلاىَؾَِ ٍالٍخ، "ؽوة االرٖبٍبد ف5

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599708.aspx 

 .2216إثوٝو16اىًٞ٘، ٙ ( ػجلاىَْؼٌ ٍؼٞل، "رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصو6

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/930742 

 .32ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٍؼلاىلِٝ إثوإٌٞ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ ىؼجخ صفوٝخ إىٚ ٍنَت قٍٜ٘"، اىَصو2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848 

http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/article/1052395/%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://okaz.com.sa/author/1643/1/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/498320.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599708.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/930742
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848
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"العالضػػة بػػيف البمػػديف أمػػتف مػػف  مثػػؿ: صههامقنلع ههلظخطػػام ى وفػػ   ٔ)والشػعبيف الكػػريميف 
                                                                                                       ". ٕ)أف ت(اؿ م(اا ض ية محسومة ضا(و(يًا وتاريخيًا وجغرافيا 

لواجتا معلواجق  قن:(لاجتأاعل8

مثػػؿ: "ومػػف أهػػـ مػػا ل ػػت (ظػػرى فػػى ذلػػؾ المشػػاد هػػو  صههامقنلا تههرا خطػػام ى جػػا  فػػ
هػػذا االسػػت(تاج بػػ  ضػػدر   ٗ)ثمػػة وجاػػات (ظػػر ثػػالث بخصػػوص الق ػػية  ٖ) طبيعػػة اال(قسػػاـ

ولقػػػد تابعػػػت مميػػػا هػػػذا   ٘) مػػػف الخيػػػاؿ  لكػػػف غالبيػػػة اححػػػداث تػػػ تى مػػػف رحػػػـ افترا ػػػات 
(مػػػػا اي ػػػػا مػػػػف حيػػػػث داللتػػػػ   وضػػػػد خرجػػػػت  الحػػػػوار  لػػػػيس فقػػػػط مػػػػف حيػػػػث م ػػػػمو(   وا 

فػػى "»مثػػؿ:  اجمههو ىلصههامقنلاجاصههرلخطػػام ى "  وفػػ ٙ)با(طباعػػات أحػػم أف اسػػجماا ه(ػػا 
 -وال ي(بغػػى -باتػػت لألمػػر ثالثػػة أبعػػاد ال يمكػػف  ٚ) « (ظريػػة االحتمػػاالت كػػؿ شػػى  ممكػػف

يجػػم أال تمػػر دوف وض ػػة مت (يػػة السػػتخالص   ٛ) ي ػػعاا فػػى الحسػػباف لمعقػػؿ الػػراجر مال أف
هػػػػػذا المو ػػػػػوع شػػػػػا كة ى الكتابػػػػػة فػػػػػ  ٓٔ) اسػػػػػتقرا  اححػػػػػداث بعقال(يػػػػػة  ٜ)الػػػػػدروس م(اػػػػػا 

                                                           
 .22ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ قعٞخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصوٚ اىَٞل، "اىؾقٞقخ اى٘ؽٞلح.. فٚ ( ّ٘ق1

 /details/1155076http://www.almasryalyoum.com/news 

 .2212ّٝ٘ٞ٘ 22( غاله صبىؼ ثْبُ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ؽقبئق اىغغوافٞب ٍْٗطق اىَٞبكح"، ػنبظ، 2

 -httpwww.okaz.com.saarticle1555763%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8

-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86

-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B5%D9%86%

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82 

 2216إثوٝو13ٗاىؼبىٌ"، األٕواً، ٚ ؽوة، "ثِٞ اىَٞبٍٚ أٍبٍخ اىغياى (3

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497742.aspx 

 .2216إثوٝو14( أؽَل ٍٝ٘ف، "رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، 4

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497912.aspx 

 .2216إثوٝو21قعٞخ اىغيٝورِٞ!"، األٕواً، ٚ ( ٍؾَل أث٘اىفعو، "اىجؼل اىغبئت ف5

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/503302.aspx  

 .19ّ٘ٞ٘ٝ2212ؽ٘اه رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً،  ؽوة، "كهًٗٚ ( أٍبٍخ اىغياى6

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599933.aspx 

 .2216إثوٝو11اىًٞ٘، ٙ رَيٌٞ رٞواُ ٗصْبفٞو إىٚ اىَؼ٘كٝخ"، اىَصوٚ ( أّوف عَبه، "االؽزَبه اىضبىش ف2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/927469 

 .2216إثوٝو16اىًٞ٘، ٙ ( ػجلاىَْؼٌ ٍؼٞل، "رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصو2

 m/news/details/930742http://www.almasryalyoum.co 

 .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ ( ٍؾَل مَبه، "كهًٗ فزْخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصو9

http://www.almasryalyoum.com/news/details/931318 

 .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ ("، اىَصو 2 – 1اىؼَنوٝخ ٗاىغغوافٞخ ) إثوإٌٞ، "أٍواه عَو اىَيل ٍيَبُ.. ٚ ( ٍؾَل ػي12

 http://www.almasryalyoum.com/editor/details/1878 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155076
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497742.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497742.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497912.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497912.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/503302.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/503302.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599933.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/927469
http://www.almasryalyoum.com/news/details/930742
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931318
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931318
http://www.almasryalyoum.com/editor/details/1878
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بحثػػػػت ضػػػػدر اسػػػػتطاعتال..  -وصػػػػعبة.. الحقػػػػا ؽ فياػػػػا تغم اػػػػا السػػػػمطات بحجػػػػام كثيػػػػؼ
ا الممػػػؼ برلما(يػػػا  الحكمػػػة تقت ػػػى مرجػػػا  (ظػػػر هػػػذ  ٔ) أجػػػريفى اجتاػػػدت وأتصػػػور أف لػػػ

الحكمػة السياسػية  الحكػيـ ال ي(بغػى أف يعا(ػد مذا عػبس فػى لتجاهؿ الشعور العاـ لػيس مػف
المعركػػة الػػدا رة ا،ف بسػػبم تيػػراف وصػػ(افير  كشػػ ت (مػػوذجيف لممسػػدوليف   ٕ) وجاػػ  الحػػظ
حػػاوؿ البروفيسػػور احمريكػػى الشػػاير فػػى جامعػػة هارفػػارد  جوزيػػؼ (ػػاى  أف   ٖ) المصػػرييف

القػوة ال(اعمػة: سػبؿ ال(جػاح فػى »يصوغ العالضة بيف اإلعالـ والرأى العاـ فى كتاب  الماػـ: 
التعامػػػؿ مػػػع احمػػػر  ولػػػيس ى احمػػػر يحتػػػاج لح(كػػػة سياسػػػية فػػػ  ٗ)« عػػػالـ السياسػػػة الدوليػػػة

ى وفػ   ٘)ج لحكمة تقودهػا ملػى الصػوام ولػيس ملػى المخػاطرة المعا(دة والمكابرة  القوة تحتا
مػػف ال(احيػػة التاريخيػػة والجغرافيػػة ال خػػالؼ مطالًضػػا عمػػى "مثػػؿ:  صههامقنلاجرمههلضخطػػام 

"ضػوؿ أحػد ال السػ ة: "(حػػف ال مثػػؿ:  صهامقنلع هلظخطػػام ى وفػ"   ٙ) سػعودية الجزيػرتيف
 ". ٚ)(رث احرض عف أسالف(ا  بؿ (ستعيرها مف أب(ا (ا 

 اجلطلبلاجصاقي:ىل ل فل:لنوعلا طرلاجا تلدانل 

الخطػػػػام  وم(اػػػػا مطػػػػار الصػػػػراع )بػػػػالتركيز عمػػػػى الجػػػػدؿ ى تعػػػػددت احطػػػػر المسػػػػتخدمة فػػػػ
أسػػػػ رت ع(اػػػػا ى والخػػػػالؼ بػػػػيف احطػػػػراؼ   مطػػػػار العواضػػػػم )بػػػػالتركيز عمػػػػى ال(تػػػػا   التػػػػ

و جاػة بعي(ػ    االت اضية   مطار المس ولية )ب(سبة المس ولية عػف الحػدث وعواضبػ  لشػخص أ

                                                           
 .2216إثوٝو22اىًٞ٘، ٙ ("، اىَصو2 – 2إثوإٌٞ، "اىغَو ثِٞ اىَداٍوح.. ٗاىعغ٘غ اىَؼ٘كٝخ.. ٗاىؾو اىَصوٛ! ) ٚ ( ٍؾَل ػي1

http://www.almasryalyoum.com/news/details/933325  

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ؽجنذ اىيٞيخ؟"، اىَصوٚ هى ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٕٙ ( ؽَل2

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146824 

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٍؾَل أٍِٞ، "ربّٞوح إىٚ رٞواُ"، اىَصو3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147823 

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٝبٍو ػجلاىؼيٝي، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗص٘هح اىوئٌٞ"، اىَصو4

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149949   

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ػياً، "فزْخ رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ ٝقَلٕب؟"، اىَصوٚ ( 5ٍ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149936 

 .2216إثوٝو22، "ؽنبٝخ عيٝورِٞ"، اىوٝبض، ثِ إثوإٌٞ اىؼَنوػجل هللا ( 6

http://www.alriyadh.com/1148346  

 . 2216إثوٝو14، "ٍٖال.. ّؾِ ال ّوس األهض"، ػنبظ، هّٞل ثِ ؽ٘ٝو اىجٞعبّٜ( 2

 -%D9%86%D8%AD%D9%86-http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7

D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D8%A7%-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D9%84%D8%A7   

http://www.almasryalyoum.com/news/details/933325
http://www.almasryalyoum.com/news/details/933325
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146824
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146824
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147823
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149949
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149936
http://www.alriyadh.com/1148346
http://okaz.com.sa/author/1643/1/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
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عمػػػػػى المعالجػػػػػة لجػػػػػذم ى وعػػػػػاط ى مطػػػػػار االهتمامػػػػػات اإل(سػػػػػا(ية )ب  ػػػػػ ا  طػػػػػابع درامػػػػػ
)بػػػالتركيز عمػػػى جوا(ػػػم اجتماعيػػػة أو دي(يػػػة أو ضيميػػػة . )ا(ظػػػر ى الجماػػػور   مطػػػار أخالضػػػ

  ٘ٔ   ٗٔى جدول

لنألاظلاللم ي:ىلاجلطلبلاجصاقىلواالتا معلا طرلاجا تلدانل 

  مػػف ٓ٘اسػػتخداـ الصػػحؼ المصػػرية إلطػػار )الصػػراع  ب(سػػبة (الحػػظ ارت ػػاع (سػػبة %
اليػػػػـو  مقابػػػػؿ ى احهػػػػراـ والمصػػػػر ى المقػػػػاالت عي(ػػػػة الدراسػػػػة  م(اصػػػػ ة بػػػػيف صػػػػحي ت

صهههامقنلى % فقػػػط لمصػػػحؼ السػػػعودية  ومػػػف الشػػػواهد عمػػػى هػػػذا اإلطػػػار فػػػ٘ٙ.ٚٔ
 الصػراع بػيف "سػرم  ٔ)بيف مصر واسرا يؿ حوؿ الم يؽ ى : "الصراع التاريخا ترا 

حالػػة (شػػوم ى وسػػي(اريو اححػػداث فػػى الصػػراع اإلضميمػػ  ٕ)التطبيػػؿ أو حػػزم التخػػويف" 
عػػػف معػػػػارؾ السياسػػػػة لعػػػدـ مفسػػػػاد الق ػػػػا  ى البػػػػد أف يظػػػؿ الق ػػػػا  بم(ػػػػ   ٖ) حػػػرم

 ٗ)والسياسػػة معػػا 
ودعػػـ بريطػػا(ال  ى : "ح ػػور أمريكػػاجمههو ىلصههامقنلاجاصههرلى "  وفػػ                                                                            
تسػػوية حسػػابات   ٙ)أصػػبح(ا فػػى حػػرم تسػػمى حػػرم الوثػػا ؽ   ٘)ى وخ(ػػوع وجاػػؿ عربػػ

: "مػا صػدر عػف معظػـ صامقنلاجرملضى "  وف ٚ)ى أخرى مع (ظاـ عبدال تاح السيس

                                                           
1

 .2216إثوٝو12اىغيٝورِٞ"، األٕواً، ٚ إثوإٌٞ ّنٞت، "ٍصو ىٌ رفوغ ف( 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495424.aspx 
2

 .2216إثوٝو15ػجلاىؼيٝي، "رٞواُ صلٝقخ!"، األٕواً،  ( ٕجخ

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497987.aspx  
3

 .2216إثوٝو21!"، األٕواً، اىغيٝورِٞقعٞخ ٚ اىجؼل اىغبئت ف، "ٍؾَل أث٘اىفعو( 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/503302.aspx  
 .2212إثوٝو24رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً،  فط اّزجبك، "ٍوٝل صجؾٜ( 4

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600729.aspx 
5

ُُ ال.. )  .2216إثوٝو12، اىًٞ٘ٙ اىَصوال("، תעלת הימים ( عَبه اىغَو، " رٞوا

http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795  
6

 .2216إثوٝو14اىًٞ٘، ٙ صْبفٞو ٗرٞواُ"، اىَصوٚ ( ٍؾَل ّ٘ه فوؽبد، "ٍصبهػخ اىضٞواُ ف

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/929246 
 .32ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٍؼلاىلِٝ إثوإٌٞ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ ىؼجخ صفوٝخ إىٚ ٍنَت قٍٜ٘"، اىَصو2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495424.aspx
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http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848
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ى "  وفػػػػ ٔ)الوط(يػػػػة  وتحّقػػػػر القوميػػػػة العربيػػػػة ى ضػػػػادة اإلخػػػػواف مػػػػف تصػػػػريحات تػػػػزدر 
بػػػيف ى التػػوتر السياسػػػ  ٕ) "يطويػػػ  بغبػػار الجاػػػؿ أو فجػػور الخصػػػومة: صههامقنلع هههلظ

 " ٖ)الحكومة والمعار ة 

  ولػػػػـ ٙ٘.٘ا(خ  ػػػػت (سػػػػبة اسػػػػتخداـ الصػػػػحؼ المصػػػػرية إلطػػػػار )التبعيػػػػة  ملػػػػى  %
مػػػف المقػػػاالت السػػػعودية أشػػػارت ملػػػى  ٘ٙ.ٚٔاليػػػـو  مقابػػػؿ ى المصػػػر ى يظاػػػر مال فػػػ

واعتمادهػا عمػى معو(اتاػا  ومػف شػواهد سياسػتاا الخارجيػة  ى تبعية مصر لمسعودية ف
: "تسعى حكومت(ا الموضرة ملػى تقػديـ أدلػة لدولػة اجمو ىلصامقنلاجاصرلى هذا اإلطار ف

لتبػدو المسػ لة وك (اػا (ػوع مػف المقاي ػة   ٗ)أخرى عمى أحقيتاا فى مضميـ مت(ػازع عميػ  
عػػض   الت(ػػازؿ عػػف احرض فػػى مقابػػؿ ب«!الػػرز»جػػرى فياػػا الت(ػػازؿ المصػػرى مقابػػؿ 

بقدر حرص(ا عمى ت(مية العالضة مع الشػقيقة السػعودية  عمي(ػا أف (حػرص   ٘)العطايا! 
عمػػػػى محيػػػػا  الػػػػدور القيػػػػادى لمصػػػػر فػػػػى الم(طقػػػػة  وت كيػػػػد اسػػػػتقاللية ضػػػػرار السياسػػػػة 

مارست  مصر تاريخيػا وتحػوؿ ى ي(حسر في  الدور المحورى الذ  ٙ)الخارجية المصرية 
                                                           

1
 .2216إثوٝو12، "اإلف٘اُ ٗاى٘غْٞخ اىيائفخ"، اىوٝبض، ؽَْبء ػجل اىؼيٝي اىقْٞؼٞو( 

 iyadh.com/1147367http://www.alr  
 .2216إثوٝو12( فبىل اىَيَٞبُ، "رٞواُ ٗاّزٖبىٝخ اىْٞ٘ؿ"، ػنبظ، 2

 -http://okaz.com.sa/article/1052089/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86

-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE  

3
 .2212ّٝ٘ٞ٘ 22، ػنبظ"، رٞواُ ٗصْبفٞو.. ؽقبئق اىغغوافٞب ٍْٗطق اىَٞبكح، "غاله صبىؼ ثْبُ( 

 -.okaz.com.saarticle1555763%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8httpwww
%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8

-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%A7%D9%86
-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
-%88%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9 
4

 .2216إثوٝو14اىًٞ٘، ٙ صْبفٞو ٗرٞواُ"، اىَصوٚ ( ٍؾَل ّ٘ه فوؽبد، "ٍصبهػخ اىضٞواُ ف

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/929246 
 .2216إثوٝو16اىًٞ٘، ٙ "، اىَصواىَؼ٘كٝخرٞواُ ٍياهع ّجؼب اىيجْبّٞخ.. ٗ، "ٍيَٞبُ اىؾنٌٞ( 5

http://www.almasryalyoum.com/news/details/930610 
 .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ "، اىَصوكهًٗ فزْخ رٞواُ ٗصْبفٞو، "مَبه( ٍؾَل 6

http://www.almasryalyoum.com/news/details/931318 

http://www.alriyadh.com/1147367
http://okaz.com.sa/article/1052089/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://okaz.com.sa/article/1052089/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://okaz.com.sa/article/1052089/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
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: "المممكػة صامقنلاجرمهلضى   وفػ ٔ)« الشقيقة الكبرى»المممكة العربية السعودية ملى 
مصػمحة ى تصػم فػى العربية السعودية جاهدت وما زالت تجاهد مف أجػؿ الق ػايا التػ

وال( يس  وال ياماػا سػوى أف يعػيش ى ذلؾ الغالى احمتيف العربية واإلسالمية وبذلت ف
: "مشػػػاركة ع هههلظصهههامقنلى   وفػػػ ٕ)بكػػػؿ خيػػػر وسػػػالـ" ى واإلسػػػالمى العالمػػػاف العربػػػ

ا( ػػػماـ مصػػػر  -ح ػػػر البػػػاطف السػػػعوديةى فػػػ« رعػػػد الشػػػماؿ»م(ػػػاورات ى مصػػػر فػػػ
المسػػػػاعدات   ٖ)تتزعمػػػػ  المممكػػػػة إلعػػػػادة االسػػػػتقرار والشػػػػرعية لمػػػػيمف ى لمتحػػػػالؼ الػػػػذ

 ". ٗ)ضدمتاا السعودية لمصر ى المالية الكبيرة الت

  عواضػػم   مطػػار )الى % بو ػػع الخطػػام فػػٛٔ.ٔٗاهتمػػت الصػػحؼ السػػعودية ب(سػػبة
بػػالتركيز عمػػى ال(تػػا   االضتصػػادية لالت اضيػػة  بي(مػػا اهتمػػت الصػػحؼ المصػػرية بػػ( س 

سياؽ التركيز عمى ا(تقاؿ السيادة عمى الجزيػرتيف مػف ى %  وفٕٕ.ٕٕاإلطار ب(سبة 
: "لقػا  الممػؾ شػيم صهامقنلا تهرا ى مصر ملى السعودية  ومف شواهد هذا اإلطػار فػ

: "ض(ػػاة اجمههو ىلصههامقنلاجاصههرلى "  وفػػ ٘)ى وس الثػػا(احزهػػر الشػػريؼ والبابػػا توا ػػر 
جسػر يػربط الريػاض بسػي(ا  ويمػر فػػوؽ   ٙ)السػويس مذ فجػ تف مػش هيبقػى لياػا الزمػة 

الجزيػػػرتيف ويػػػتـ معػػػالف تيػػػراف وصػػػ(افير م(ػػػاطؽ حػػػرة ذات ربحيػػػة مشػػػتركة لمػػػدولتيف 
                                                           

 .13ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىَالٍّٜ٘، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍبما ثؼل؟"، اىَصوٚ ( ٕب1ّ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301 
2

 .2216إثوٝو22، "ػْلٍب ٝزؾلس اىغبٕو"، اىوٝبض، ػجلهللا ثِ ٍؾَل ٍطو( 

 http://www.alriyadh.com/1148356 
 .2216إثوٝو12قبٕوح اىَؼي"، ػنبظ، ٚ ( عَٞو اىنٝبثٜ، "ٍيَبُ اىؾيً ف3

-http://okaz.com.sa/article/1051835/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85
5%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9 

 .2216إثوٝو12( فيف اىؾوثٜ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. عٞواُ ٍْٗبٗٝو"، ػنبظ، 4

 -http://okaz.com.sa/article/1052235/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1

-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86

%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1 
5

 .2216إثوٝو15اىْؼجٜ"، األٕواً، ( اىؾغبط اىؾَْٜٞ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٗاالؽزقبُ 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497997.aspx 
6

ُُ ال.. )  .2216إثوٝو12، اىًٞ٘ٙ اىَصوال("، תעלת הימים ( عَبه اىغَو، " رٞوا

http://www.almasryalyoum.com/news/details/926795  
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يا وتعػػزز السػػيطرة المصػػػرية والعربيػػة عمػػى مػػػدخؿ الخمػػي   وهػػو أوؿ جسػػػر يػػربط  سػػػ
عاًمػػا م(ػػذ احػػتالؿ مسػػرا يؿ ل مسػػطيف  وسػػيدر عمي(ػػا ربًحػػا خيالًيػػا مػػف  ٔٚوأفريقيػػا بعػػد 

عواضباػػػػا سػػػػتكوف شػػػػديدة المػػػػرارة والصػػػػعوبة عمػػػػى الجميػػػػع عمػػػػى   ٔ) مػػػػرور الب ػػػػا ع
سوا  سيطر(ا (حف أو السػعودية عمػى م ػايؽ تيػراف   ٕ)ى الصعيديف الداخمى والخارج

فػ ف هػػذا ال يغيػػر مػػف كو(اػا ممػػرًا يتػػير حريػػة المػػرور لكػؿ السػػ ف بمػػا فياػػا اإلسػػرا يمية 
: "الزيػػػارة التاريخيػػػة أسػػػ رت عػػػف (تػػػا   سياسػػػية صهههامقنلاجرمهههلضى   وفػػػ ٖ)إليػػػالت 

لزيػارة ات اضػػات : "شػػممت اصهامقنلع ههلظى "  وفػػ ٗ)واضتصػادية وت(مويػة مباػػرة لمطػرفيف 
 ". ٘)عدة لـ تكف عمى سبيؿ الم(ر 

  مػف ٚٙ.ٔٗخمت الصحؼ السعودية مف مطار )المس ولية  تمامػا  مقابػؿ اسػتخداـ %
المقاالت المصرية ل   حيث ضامت ب(سبة المس ولية ملػى ر ػيس الجماوريػة  والبرلمػاف  

: ا تههرا صههامقنلى وغيرهمػا مػػف احشػػخاص والمدسسػػات. ومػػف شػػواهد هػذا اإلطػػار فػػ
ى اإلهمػاؿ فػى صػيا(ة الوثػا ؽ وتبويباػا فػ  ٙ)مدارة مم ػات خطيػرة ى "مخ اؽ الحكومة فػ
ى "  وفػػ ٔ)الوضػػت الم(اسػػم ى تػػدخمت المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا فػػ  ٚ)وزارة الخارجيػػة 
 ". ٕ)ى ا(تظار موضؼ السيسى : "مصر فاجمو ىلصامقنلاجاصرل

                                                           
اىٞةةةً٘، ٙ ("، اىَصةةةو2 – 2)  اىغَةةةو ثةةةِٞ اىَةةةداٍوح.. ٗاىعةةةغ٘غ اىَةةةؼ٘كٝخ.. ٗاىؾةةةو اىَصةةةوٛ!إثةةةوإٌٞ، "ٚ ( ٍؾَةةةل ػيةةة1

 .2216إثوٝو22

http://www.almasryalyoum.com/news/details/933325  
 .13ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىَالٍّٜ٘، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍبما ثؼل؟"، اىَصوٚ ( ٕب2ّ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ، اىَصواىًٞ٘.. اىؾوٝخ ٗاىَْٖٞخ.. ٍجبهك ٗاىغيٝوربُ"ٙ اىَصو، "إثوإٌٞٚ ٍؾَل ػي( 3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150339 
4

 .2216إثوٝو19، "اىََينخ ٍٗصو ٗسفب  اىََزقجو"، اىوٝبض، ٍؾَل ٍؾف٘ظ( 

http://www.alriyadh.com/1148135  
 .2216إثوٝو12( ػجلاىوؽَِ اىطوٝوٛ، "ثِٞ ىٍبه ٗػ٘اك"، ػنبظ، 5

 -http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86

%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1 
6

 .2216إثوٝو16رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٙ ( ٍوٝل صجؾٜ، "ٍ٘ىل ٍٞل

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/498330.aspx  
2

 .2216إثوٝو26( ٕلٙ عَبه ػجل اىْبصو، "ىْنِ ؽقبِّٞٞ .. رٞواُ ٗصْبفٞو ٍؼ٘كٝزبُ"، األٕواً، 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/933325
http://www.almasryalyoum.com/news/details/933325
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150339
http://www.alriyadh.com/1148135
http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
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  االهتمامػػػػات اإل(سػػػػا(ية  تمامػػػػا  مقابػػػػؿ كمػػػػا خمػػػػت الصػػػػحؼ السػػػػعودية مػػػػف مطػػػػار(
هػػػذا اإلطػػػار عمػػػى ت ػػػحيات ى ركػػػزت فػػػى % مػػػف المقػػػاالت المصػػػرية  والتػػػٙٓ.ٛٔ

صههامقنلى الػػدفاع عػػف الجزيػػرتيف. ومػػف شػػواهد هػػذا اإلطػػار فػػى الج(ػػود المصػػرييف فػػ
ضطيعػًا   ٖ)الحيػاة أف ي سػدوا عمي(ػا عيشػت(ا ى : "عواجيز فػرح بي((ػا كػؿ مامػتاـ فػا ترا 
طريقػػ  بحمػػاس بػػالغ  ى عػػدوًا وبعػػـز ال يمكػػف ميقافػػ   فيطػػير بكػػؿ مػػف يقػػؼ فػػ ي(ػػدفع

تػػػزداد أعػػػػدادهـ مػػػػع ازديػػػػاد سػػػػرعتاـ  ويرت ػػػع غبػػػػارهـ  ويصػػػػـ  ػػػػجيجاـ ا،ذاف مػػػػع 
: "سالت دما  الج(ػود المصػرييف اجمو ىلصامقنلاجاصرلى "  وف ٗ)اضتراباـ مف الااوية 

ية تاريم وأرواح أهػدرت ودـ أريػؽ وصعدت أرواحاـ ملى بار اا دفاعا عف سي(ا   ض 
يػػـو ضريػػم بػػ (زاؿ العمػػـ المصػػرى مػػف عمػػى الجزيػػرتيف ى سػػيقـو  ػػابط مصػػرى فػػ  ٘)

 ". ٙ)ليقـو  ابط سعودى برفع عمـ السعودية معال(ًا ببد  السيادة عمى الجزيرتيف 

  بػػالتركيز عمػػى ٔٗ.ٜٕاسػػتخدمت الصػػحؼ السػػعودية اإلطػػار )احخالضػػال  ب(سػػبة  %
: صهامقنلا تهرا ى احما(ػة ملػى أصػحاباا  ومػف شػواهد هػذا اإلطػار فػ ضياـ مصر برد

: "ض ػػية اجمههو ىلصههامقنلاجاصههرلى "  وفػػ ٚ)"معػػادة الحػػؽ حصػػحاب  والجػػزر لُمالكاػػا 

                                                                                                                                              
 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/504198.aspx 
 .2212إثوٝو24رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً،  فط اّزجبك، "ٍوٝل صجؾٜ( 1

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600729.aspx 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ، اىَصو.. ٍِ ٝقَلٕب؟"رٞواُ ٗصْبفٞوفزْخ ، "ػياًٚ ٍ( 2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149936 
3

 .2216إثوٝو13قعٞخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ اىؾقٞقخ فٚ اىَؼلّٜ، "ريل ٕ( ػال 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/496577.aspx    
4

 .24ّ٘ٞ٘ٝ2212رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً،  اى٘غْٞخ اىؼَٞبء ٗىطَٞخ، "ؽبىً اىوفبػٜ( 

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600752.aspx 
5

 .2216إثوٝو14اىًٞ٘، ٙ صْبفٞو ٗرٞواُ"، اىَصوٚ ( ٍؾَل ّ٘ه فوؽبد، "ٍصبهػخ اىضٞواُ ف

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/929246 
 .13ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىَالٍّٜ٘، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍبما ثؼل؟"، اىَصوٚ ( ٕب6ّ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148301 
2

 .2216إثوٝو15ػالً، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. اىؾقٞقخ.. ٗاىؾق٘ "، األٕواً، ٙ ػجلاىٖبك( ٍؾَل 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497980.aspx  
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صهامقنلى   وف ٔ)« الشرؼ الوط(ى»احرض ل(ا كمصرييف هى المكافئ المو وعى لػ
ف السػػيادة عمػػى بػػ ى وضػػت مػػف احوضػػات أف تػػدعى أى : "مصػػر لػػـ تحػػاوؿ فػػاجرمههلض

المشػػػرؼ والمسػػػدوؿ ى : "الموضػػػؼ المصػػػر صهههامقنلع هههلظى   وفػػػ ٕ)هػػػاتيف الجزيػػػرتيف 
احػتالؿ أرض ى كما لػـ ي كػر المصػريوف يومػا  فػ  ٖ)ى حوؿ ممكيتاما لمجا(م السعود

 ". ٗ)دولة عربية شقيقة 

 ت رمرلاوق لاج لتب:ىلثلانل:لا لراتلاج رتننلوا دجنلاجا تلدانل 

مسػػػػارات البره(ػػػػػة السياسػػػػية  العسػػػػكرية واحم(يػػػػػة  التاريخيػػػػة  الجغرافيػػػػػة وتت(ػػػػوع مػػػػا بػػػػػيف 
لوالجيولوجية  القا(و(ية  االضتصادية  اإلعالمية واالتصالية  الشخصية والعاط ية.

مػػا بػػيف اإلشػػارة ملػػى تحال ػػات دوليػػة "عػػودة الحيػػاة  ا ههلراتلاج رتنههنلاج مل ههمنوضػػد ت(وعػػت 
لى وثا ؽ رسمية "خطابػات وزيػر "  و  ٘)التركى  -لمتحالؼ اإلسرا يمال ى الخارجيػة السػعودى ا 

"  وحػػاالت دوليػػة مماثمػػة "مثػػؿ ال(ػػزاع بػػيف اسػػبا(يا والمغػػرم  أوال(ػػزاع الشػػاير  ٙ)ى والمصػػر 
                                                           

 .2216إثوٝو12اىًٞ٘، ٙ "، اىَصو.. ٍٗب قجيَٖب.. ٍٗب ثؼلَٕبرٞواُ ٗصْبفٞو ػِ، "ٍصطفٚ ؽغبىٛ( 1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/931388 
2

 .2216إثوٝو22، "ؽنبٝخ عيٝورِٞ"، اىوٝبض، هللا ثِ إثوإٌٞ اىؼَنو ػجل( 

http://www.alriyadh.com/1148346  
 .2216وٝوإث12( فٌٖٞ اىؾبٍل، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗاىغَو.. ٗمنة إف٘اّٜ.. ٗؽقل إٍوائٞيٜ.. ٗاىق٘ح اىَؼ٘كٝخ اىَصوٝخ قبكٍخ"، ػنبظ، 3

 -http://okaz.com.sa/article/1051871/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86

-%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9
-%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1

-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%AF

-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9

-D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9 

4
 . 2216إثوٝو14"، ػنبظ، ٍٖال.. ّؾِ ال ّوس األهض، "هّٞل ثِ ؽ٘ٝو اىجٞعبّٜ( 

 -http://okaz.com.sa/article/1052544/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A7
-%D9%86%D8%B1%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6  
5
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 ٔ)ػ اإليرا(ػػى حػػوؿ م(طقػػػة شػػط العػػػرم ى والمريػػر بػػيف الا(ػػػد وباكسػػتاف  ال(ػػزاع العراضػػػ
                  "

واإلشػػػػارة ملػػػػى كتػػػػم ومراجػػػػع عمميػػػػة "التقريػػػػر االسػػػػتراتيجى العربػػػػى الصػػػػادر عػػػػف مركػػػػز 
  وات اضيػػػات مشػػػاباة "ات اضيػػػة مماثمػػػة أخػػػرى  ٕ)الدراسػػػات السياسػػػية االسػػػتراتيجية بػػػاحهراـ 
وسػبقتاما ت(ػازؿ مصػر عػف حقوضاػا التاريخيػة  -لترسيـ الحدود البحرية مع اليو(ػاف وضبػرص

  واالستشػااد بػػشرا  خبػػرا  "ذكػػر عمػرو موسػػى أف ض ػػية الجزيػػرتيف  ٖ)ميػػاف (اػػر ال(يػػؿ ى فػ
ى سػػ(وات  تقػػدـ فياػػا وثػا ؽ وتػػدار جمسػػات حػػوار ال أف تحسػػـ فػػ ٘تحتػاج لسػػ(وات طويمػػة )

"  واإلحالػػة ملػػى كتابػػات تراثيػػة "مػػا كتبػػ  شػػخص مػػف ال ريػػؽ الم(ػػاو  لمسػػعودية  ٗ)أيػػاـ  ٘
 ." ٘)الراحؿ محمد حس(يف هيكؿ ى وهو الصحاف

  وجػا  مػف بي(اػا اإلشػارة ملػى المعاهػدات ا هلراتلاج رتنهنلاجف ه رمنلوا انمهنكما تعػددت 
تقػع الجػزر ى سػي(ا  والتػى تكبػؿ تحػرؾ القػوات المسػمحة فػى "معاهدة كامم دي يػد ذاتاػا التػ

 ٙ)مطػػار الم(طقػػة )ج  ى ذاتاػا فػػ
   وتقػػديـ ال(صػيحة والحكمػػة المباشػػرة "الحػػرم ليسػػت (زهػػة                                                                                                                                                   

"وجػػػود رتبػػػة عسػػػكرية مثػػػؿ العميػػػد العسػػػاؿ ر ػػػيس ى خبيػػػر عسػػػكر ى "  واالستشػػػااد بػػػرأ ٚ)
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http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://okaz.com.sa/article/1052391/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600752.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/503302.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/503302.aspx


 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

913 
 

 

  وتقػػديـ (مػػاذج مػػف الواضػػع "كػػاف الشػػارع تحػػت السػػطوة  ٔ)المسػػاحة البحريػػة كػػاف  ػػروريا 
 ". ٕ)التامة لألمف 

  واإلشػػارة ملػػى  ٖ)تقػػديـ تسمسػػؿ اححػػداث التاريخيػػة  ا ههلراتلاج رتنههنلاجتلرملمههنومػػف بػػيف 
  ض ػية   حػوؿ   دراسػات »    اسػـ   تحػت   والكتػم "كتػام   ٗ)ى المػدرخيف "المػدرخ عاصػـ الدسػوض

والتشػريع    السياسػى   لالضتصػاد   المصػرية   الجمعيػة   معػداد   مػف  « تيػراف   وم ػيؽ   العقبػة   خمػي  
التػى وضعػت بػيف مصػر  ٜٙٓٔ"  واالالت اضيات التاريخية "فػى ات اضيػة  ٘) ٜٚٙٔى صدر ف

المعػروؼ ى التػاريم السػوفيتى "  واححداث المشاباة "الحدث احشػار فػ ٙ)والدولة العثما(ية 
 ٚ)باسػػػـ )صػػػمر برسػػػت ليتوفيسػػػؾ    

ضامػػػت القػػػوات احرج(تي(يػػػة بعمميػػػة  ٕٜٛٔعػػػاـ ى فػػػ                                                                                                                                                                                                                                               
تقػػيـ « هػػاجر»"  والروايػػات القديمػػة "سػػيدة مصػػرية تُػػدعى  ٛ)عسػػكرية عمػػى جػػزر فوكال(ػػد 
  وفػػى القػػرف الثػػا(ى عشػػر المػػيالدى كػػاف وادى «مسػػماعيؿ»عمػػى هػػذف احرض مػػع ولػػدها 

  كا(ػػػت الجزيرتػػػاف  مػػػف أيػػػاـ  ٜ) «رمسػػيس الثالػػػث»تيمػػا  وتبػػػوؾ مػػػف أمػػػالؾ ممػػػؾ مصػػػر 

                                                           
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ، اىَصواىًٞ٘.. اىؾوٝخ ٗاىَْٖٞخ.. ٍجبهك ٗاىغيٝوربُ"ٙ اىَصو، "إثوإٌٞٚ ٍؾَل ػي( 1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150339 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ػياً، "فزْخ رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ ٝقَلٕب؟"، اىَصوٚ ( 2ٍ

 ttp://www.almasryalyoum.com/news/details/1149936h 
3

 .2216إثوٝو12اىغيٝورِٞ"، األٕواً، ٚ إثوإٌٞ ّنٞت، "ٍصو ىٌ رفوغ ف( 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495424.aspx 
4

 .2216إثوٝو15( ٕجخ ػجلاىؼيٝي، "رٞواُ صلٝقخ!"، األٕواً، 

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497987.aspx  
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212"، األٕواً، رٞواُ ٗصْبفٞوٚ ؽوة االرٖبٍبد ف، "ػجلاىَؾَِ ٍالٍخ( 5

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599708.aspx 
 .22ّ٘ٞ٘ٝ2212رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ ؽقبئق غبئجخ ف، "ػطٞخ أث٘ىٝل( 6

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600091.aspx 
2

 .24ّ٘ٞ٘ٝ2212رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً،  اى٘غْٞخ اىؼَٞبء ٗىطَٞخ، "ؽبىً اىوفبػٜ( 

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600752.aspx 
 .2ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ قيت اىَصوِٝٞ"، اىَصوٚ اىَالٍّٜ٘، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗعغ فٚ ( ٕب2ّ

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146112 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ اىؾنٌٞ، "رٞواُ ٗصْبفٞو ىْب.. ٍٗنخ إُ أٍنْب"، اىَصو( ٍيَٞبُ 9

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149950 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150339
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149936
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495424.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495424.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497987.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599708.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600091.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600752.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1146112
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149950


  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

918 
 
 

"   ٔ)ال راع(ػػػػة وحتػػػػى (اايػػػػة الخالفػػػػة العثما(يػػػػة  تػػػػابعتيف لمجزيػػػػرة العربيػػػػة  ومػػػػف يحكماػػػػا 
مرشػػػاد فػػػاروؽ مػػػف ضسػػػـ ى والرسػػػا ؿ والبحػػػوث العمميػػػة "رسػػػالة الماجسػػػتير لمباحػػػث المصػػػر 

                                                                                                       . ٕ)التاريم بجامعة القاهرة 

اإلشارة ملى المساحة "مصػر ال تسػتخدـ  ا لراتلاج رتننلاجلغرا منلواجلموجولمنومف بيف  
  والموسػوعات "موسػوعة مكتبػة الكػو(جرس  ٖ) ٕ% مف مساحتاا البالغة مميوف كػـ ٗغير 

"  ومراجعػػة أو ػػاع الحػػدود "السػػعودية لاػػا حػػدود ُمشػػتركة مػػع كػػؿ ُبمػػداف الخمػػي    ٗ)احمريكيػػة 
وكػػػذلؾ مػػػع الِعػػػراؽ وسػػػوريا. ومػػػف خػػػالؿ الجسػػػر الموعػػػود  ستواصػػػؿ معاػػـػ بريػػػًا  مػػػف خػػػالؿ 
مصر  عرم المغرم الكبيػر ػ فػى ليبيػا وتػو(س والجزا ػر والمغػرم وموريتا(يػا  وعػرم الج(ػوم ػ 

 -ٜٓٓٔ"  والخػػرا ط والكتػػم "خريطػػة رسػػمية سػػ(ة  ٘)ف احفريقػػى فػػى السػػوداف والصػػوماؿ والقػػر 
خريطػػة الػػدوؿ العربيػػة مػػا عػػدا مصػػر  كتػػم عػػالـ الجغرافيػػا  -ٕٕٜٔخريطػػة أخػػرى مػػف سػػ(ة 
الت اريسػػػية لمجزيػػػرتيف   "  والطبيعػػػة الجيولوجيػػػة "تشػػػير الطبيعػػػة ٙ)المصػػػري: جمػػػاؿ حمػػػداف 

 ". ٚ)بالجزيرة العربية ىبمياهاا المرجا(ية ال حمة  ملى امتداد جيولوج
                                                           

1
 .2212ّٝ٘ٞ٘ 22، ػنبظ "،رٞواُ ٗصْبفٞو.. ؽقبئق اىغغوافٞب ٍْٗطق اىَٞبكح، "غاله صبىؼ ثْبُ( 

 -httpwww.okaz.com.saarticle1555763%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8

-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%A7%D9%86
-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82
-1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B
-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9 
2

 .2216إثوٝو22، "ؽنبٝخ عيٝورِٞ"، اىوٝبض، ػجل هللا ثِ إثوإٌٞ اىؼَنو( 

http://www.alriyadh.com/1148346  
3

 .2216إثوٝو12اىَ٘عٜ، "رَيل اىغيٝورِٞ ىٌٞ اىؾو"، األٕواً، ٙ صجو( 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495381.aspx 
4

 .2216إثوٝو15( ٕجخ ػجلاىؼيٝي، "رٞواُ صلٝقخ!"، األٕواً، 

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497987.aspx  
 .32ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٍؼلاىلِٝ إثوإٌٞ، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ ىؼجخ صفوٝخ إىٚ ٍنَت قٍٜ٘"، اىَصو5

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848 
6

 .2216إثوٝو22، "ؽنبٝخ عيٝورِٞ"، اىوٝبض، ػجل هللا ثِ إثوإٌٞ اىؼَنو( 

http://www.alriyadh.com/1148346  
2

 .2212ّٝ٘ٞ٘ 22، ػنبظ"، رٞواُ ٗصْبفٞو.. ؽقبئق اىغغوافٞب ٍْٗطق اىَٞبكح، "غاله صبىؼ ثْبُ( 

http://www.alriyadh.com/1148346
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495381.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495381.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497987.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155848
http://www.alriyadh.com/1148346
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فػاروؽ  المستشػارة ى اإلشارة ملى  را  الخبرا  "الخبيػرة هايػد ا لراتلاج رتننلاجقلنونمنومف 
"  واإلشػػػػػارة ملػػػػػى اححكػػػػػاـ الق ػػػػػا ية "أصػػػػػبر ه(ػػػػػاؾ حكمػػػػػاف (اا يػػػػػاف  ٔ)تاػػػػػا(ى الجبػػػػػالى 

  الحكػـ التػاريخى الػذى ضدمتػ  هي ػة محكمػة الق ػا   ٕ)مت(اض اف حػوؿ مصػير الجزيػرتيف 
"  والكتػػم  ٗ)"ات اضيػػة احمػػـ المتحػػدة لقػػا(وف البحػػار ى "  وات اضيػػات القػػا(وف الػػدول ٖ)اإلدارى 

"   ٘) ومبػاد  معاهػدة السػالـى  ػو  أحكػاـ القػا(وف الػدولى "كتاٍم ع(وا( : م يؽ تيراف فػ
لمحكمػػة العػػدؿ الدوليػػة  مػػا كػػاف يمكػػف أف "حتػػى لػػو ذهػػم ممػػؼ الق ػػية  ى والتحكػػيـ الػػدول

 ". ٙ)حكماا  غير ما تـ االت اؽ عمي  بيف الدولتيف ى تذهم المحكمة ف

 

                                                                                                                                              
 -httpwww.okaz.com.saarticle1555763%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8

%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8
-88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%-%A7%D9%86
-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9 
1

 .2216إثوٝو14( أؽَل ٍٝ٘ف، "رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497912.aspx 
 .2212إثوٝو24رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً،  فط اّزجبك، "ٍوٝل صجؾٜ( 2

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600729.aspx 
 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ اىْ٘ثنٜ، "اىََبه اىجبئٌ"، اىَصو3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148844 
4

 .2216إثوٝو12؟"، األٕواً، «مٗ اىوٍخ»ػجلاىؼبه، "ٕو عبء ممو رٞواُ ٗصْبفٞو ػْل اىْبػو األٍ٘ٙ ٚ ( ٍؾَل ّ٘ق

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/500655.aspx 
5

 .2216إثوٝو22، "ؽنبٝخ عيٝورِٞ"، اىوٝبض، ػجل هللا ثِ إثوإٌٞ اىؼَنو( 

http://www.alriyadh.com/1148346  
6

 .2212ّٝ٘ٞ٘ 22، ػنبظ"، اىغغوافٞب ٍْٗطق اىَٞبكحرٞواُ ٗصْبفٞو.. ؽقبئق ، "غاله صبىؼ ثْبُ( 

 -httpwww.okaz.com.saarticle1555763%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8

-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%A7%D9%86
-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82
-A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%
-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497912.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497912.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600729.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148844
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تعبػػػر عػػػف حجػػػـ ى اإلشػػػارة ملػػػى "المبػػػالغ واحرضػػػاـ التػػػ ا هههلراتلاج رتنهههنلاالقتصهههلدمنومػػػف 
   وتحديػػػػػد (وعيتاػػػػػا ٕ) ات اضػػػػػا ٕ٘وصػػػػػؿ عػػػػػددها ملػػػػػى ى   والتػػػػػ ٔ)االت اضيػػػػػات االضتصػػػػػادية 

 ". ٖ)"ات اضات عدة لـ تكف عمى سبيؿ الم(ر 

العػػاـ  مثػػؿ "مػػا ى   اإلشػػارة ملػػى اسػتطالعات مراكػػز الػػرأا ههلراتلاج رتنههنلاإلاصههلئمنومػف 
  واحرضػاـ المشػاباة "ه(ػاؾ أكثػر مػف ما ػة  ٗ)أعم(  مركز بصيرة الستطالعات الرأى العػاـ 

وخمسيف (زاعا حدوديا  بريا وبحريا  فى العالـ  ال تزاؿ ضا مة تبحث عف حؿ  وه(ػاؾ (حػو 
 ". ٘)ستيف (زاعا تـ حماا 

فكاف م(اا اإلشارة ملى الت حيات "حارب(ا مػف أجماػا وسػي(ا   ا لراتلاج رتننلاجفلطقمنأما 
عبػػػػارات الزعمػػػػا  "كمػػػػا ضػػػػاؿ الػػػػر يس السيسػػػػى ضبػػػػؿ عػػػػاميف   والتػػػػذكير ب ٙ)و ػػػػحي(ا بالػػػػدـ 

  وتقػديـ احمثػاؿ  ٚ)و(صؼ عػاـ "محػدش هايقػدر عمػى مصػر طػوؿ مػا أهماػا كتمػة واحػدة" 
"  وتوجيػػ   ٛ)الشػػعبية "حبيبػػؾ يبمػػع لػػؾ الػػزلط  لكػػف صػػعم يبمػػع جزيػػرتيف  يق ػػوا فػػى زورف! 

"  واسػتخداـ  ٜ)مػرات   ٘رهػا الخطام لشخص بعبارات ودية "أبا(ا الذى فػى االتحاديػة )كر 
                                                           

1
 .2216إثوٝو13أّوف ٍفٞل، "روٌٍٞ اىؾلٗك ثِٞ اىَ٘اغِ ٗاىلٗىخ"، األٕواً،  ( 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497757.aspx 
2

 .2216إثوٝو19، "اىََينخ ٍٗصو ٗسفب  اىََزقجو"، اىوٝبض، ٍؾَل ٍؾف٘ظ( 

http://www.alriyadh.com/1148135  
 .2216إثوٝو12( ػجلاىوؽَِ اىطوٝوٛ، "ثِٞ ىٍبه ٗػ٘اك"، ػنبظ، 3

 -http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86

%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1 
 .15ّ٘ٞ٘ٝ2212"، األٕواً، اىغيٝوربُ ٗإػالً اىْو، "ػالء صبثذ (4

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599430.aspx 
 .19ّ٘ٞ٘ٝ2212رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً،  كهًٗ ؽ٘اه، "ؽوةٚ أٍبٍخ اىغياى( 5

 Q/599933.aspxhttp://www.ahram.org.eg/News 
6

 .2216إثوٝو26، األٕواً، مبهً ٝؾٞٚ، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗػَبه اىط٘ة"( 

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/504192.aspx 
 .15ّ٘ٞ٘ٝ2212"، األٕواً، اىغيٝوربُ ٗإػالً اىْو، "ػالء صبثذ (2

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599430.aspx 
 .11ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ػيٚ ّ٘اغئ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصوٚ هى ، "إف٘اُ اىنبهٝجٙ ( ؽَل2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147162. 
 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ االرؾبكٝخ"، اىَصوٚ فٙ هى ، "أثبّب اىنٙ ( ؽَل9

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497757.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497757.aspx
http://www.alriyadh.com/1148135
http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://okaz.com.sa/article/1053042/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599430.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599933.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/504192.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599430.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147162
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  وح ػػػػاوة اسػػػػتقباؿ ر يسػػػػ(ا وشػػػػعم مصػػػػر ترحيبػػػػا  ٔ)الصػػػػ ات الحميمػػػػة "مصػػػػر الحبيبػػػػة 
 ". ٕ)باحخوة

مثؿ (قػد وتقيػيـ احدا  "اإلعػالـ المديػد لمدولػة  ا لراتلاج رتننلاإلعألامنلواالتصلجمنوأخيرا 
ؿ اإلعالمية "سػيؿ جػارؼ "  واضتراح توظيؼ الوسا  ٖ)المصرية ضد تقاعس عف أدا  مامت  

"  واإلشػػارة ملػػى كتابػػات الخبػػرا  "حػػاوؿ  ٗ)«! ضػػاـو ولػػو بتويتػػة»مػػف الشػػتا ـ تحػػت الفتػػة: 
البروفيسػػور احمريكػػى الشػػاير فػػى جامعػػة هارفػػارد  جوزيػػؼ (ػػاى  أف يصػػوغ العالضػػة بػػيف 

سػػػة القػػػوة ال(اعمػػػة: سػػػبؿ ال(جػػػاح فػػػى عػػػالـ السيا»اإلعػػػالـ والػػػرأى العػػػاـ فػػػى كتابػػػ  الماػػػـ: 
العػػاـ "اهتمامػػا بالغػػا لػػدى الػػرأى العػػاـ  تاي ػػة الػػرأى ى وتكػػرار اإلشػػارة ملػػى الػػرأ  ٘)« الدوليػػة

ى "  وتقػػػديـ الخبػػػرات "فػػػ ٙ)مػػػرة   ٗٔالعػػػاـ ..ملم )كررهػػػا ى العػػػاـ  لػػػـ ُيعػػػرض عمػػػى الػػػرأ
ى يب(ػػ""  وا(تقػػاد ال(مػػاذج السػػمبية  ٚ)اإلعػػالـ الحقػػا ؽ ال تكػػوف حقػػا ؽ بمجػػرد أ(اػػا صػػادضة 

 ". ٛ)المحض أو يوظؼ بر(امج  أو ضمم  لغايات شخصية بحتة ى مجدف الذاتى اإلعالم
                                                                                                                                              

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765   
1

 .2216إثوٝو22، "ػْلٍب ٝزؾلس اىغبٕو"، اىوٝبض، ػجلهللا ثِ ٍؾَل ٍطو( 

 http://www.alriyadh.com/1148356 
2

 . 2216إثوٝو14إثوإٌٞ، "عَو اىوٕبُ اىؼوثٜ"، ػنبظ، ٚ ( أٍبّ

 -com.sa/article/1052528/%D8%AC%D8%B3%D8%B1http://www.okaz.
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A  
 .15ّ٘ٞ٘ٝ2212"، األٕواً، اىغيٝوربُ ٗإػالً اىْو، "ػالء صبثذ (3

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599430.aspx 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ رٞواُ ٗصْبفٞو.. فنىْبمٌ"، اىَصوٚ ( ٍؾو اىغؼبهح، "عْ٘كّب ف4

 ttp://www.almasryalyoum.com/news/details/1147808h 
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٝبٍو ػجلاىؼيٝي، "رٞواُ ٗصْبفٞو ٗص٘هح اىوئٌٞ"، اىَصو5

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149949   
 .22ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ قعٞخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصوٚ اىَٞل، "اىؾقٞقخ اى٘ؽٞلح.. فٚ ( ّ٘ق6

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155076 
2

ُُ ٗصْبفٞو.. ثِٞ صْبػخ اىوأ  .2216إثوٝو16ٗإػالُ اىؾقٞقخ"، اىوٝبض، ٙ ( ٍطيق ثِ ٍؼ٘ك اىَطٞوٛ، " رٞوا

 http://www.alriyadh.com/1147265 
 .2216إثوٝو15( ٍؾَل اىؼصَٜٞ، "ظل اىَؼ٘كٝخ ٗثٌ"، ػنبظ، 2

 -http://okaz.com.sa/article/1052719/%D8%B6%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9

%D9%88%D8%A8%D8%B3  
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لاألاظلتلعلانلاالواقالاجتا مع:

  يتميػػر الكتػػام مػػف الخم يػػة الدراسػػية المرتبطػػة بػػالعمـو السياسػػية بالقػػدرة عمػػى التحميػػؿ
عبػػدالعاؿ  د. جمػػاؿ زهػػراف  د.أسػػامة ى العميػػؽ  مثػػؿ د.أحمػػد يوسػػؼ  د.محمػػد شػػوض

 حرم  د.هدى جماؿ عبدال(اصر  د. محمد كماؿ.ى الغزال

 ٕٙٔٓشػػار مبريػػؿ ى كتػػام احهػػراـ  فػػى كػػاف الكاتػػم د. جمػػاؿ زهػػراف هػػو الوحيػػد فػػ  
  بي(ما كاف د. أحمػد يوسػؼ   ٔ) عارض صراحة االت اضية  وطالم بوضؼ ت( يذهاى الذ
لكتػػام ملػػػى أضػػؿ حػػدة فمػػـ يعػػػارض صػػراحة ولػػـ يديػػػد صػػراحة  بي(مػػا ا( ػػػـ بقيػػة ا  ٕ)

 جا(م المديديف لالت اضية.

  اعتمدت بعض المقاالت عمى معمومات غير صحيحة  وم(اػا أف "ممكا(ػات السػعودية
تحػت االحػتالؿ  ٜٚٙٔعػاـ ى البحرية لـ تكف تدهماا لمدفاع عػف الجزيػرتيف  فوضعتػا فػ

الصايو(ال"  والصوام أف الجزيػرتيف كا(تػا تحػت اإلدارة المصػرية ع(ػدما وضعػت حػرم 
  كمػػػا ذكػػػرت الكاتبػػػة أف خمػػػو الجزيػػػرتيف مػػػف القػػػوات الدوليػػػة سيعر ػػػاا "لمػػػف ٜٚٙٔ

ى يسطو عمياا سوا  مف داعش او ميراف"  وأف ا(تقاؿ ممكيتاما ملى السعودية "حؿ ذكػ
سػػػرا يؿ  ح(ػػػ  كػػػاف مػػػف المخطػػػط أف تتواجػػػد عمػػػى الجزيػػػرة  أربػػػؾ حسػػػابات أمريكػػػا وا 

يقػػوؿ أف ى ي(ػػاضض الواضػػع الػػذ ع(اصػػر داعػػش حتػػى تاػػدد مصػػر والسػػعودية"  وهػػو مػػا
مسرا يؿ لف تسمر بوجود ال ميراف وال داعش عمى الجزيرتيف م(عػا لتاديػد مالحتاػا مػف 

لي  الذ مػف العػالـ  عػالوة ى يعتبر م( ذها الوحيد عمى ال(صؼ الج(ػوبى مي(ا  ميالت وا 

                                                           
1

 .2216إثوٝو21، األٕواً، ٕواُ، "عَؼخ األهض ٗسىٞبد ٗأك اىفزْخ"عَبه ى( 

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/503298.aspx 

 .2216إثوٝو14رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ عيٝورٚ عَبه ىٕواُ، "أىٍخ اىقواه ف

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497909.aspx 
2

 .2216إثوٝو14( أؽَل ٍٝ٘ف، "رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497912.aspx 
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http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497912.aspx
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 لػف يسػمر بتواجػد ال ميػراف -أكدت الكاتبة ثقتاػا فيػ ى الذ –ى عمى أف الجيش المصر 
 . ٔ)ى وال داعش عمى الجزيرتيف حماية حمف مصر القوم

 )باال( عػػػاؿ والعاط ػػػة المبػػػالغ  صػػػحي ة احهػػػراـى فػػػى اتسػػػـ خطػػػام الكاتبػػػة عػػػال السػػػعد
اليػػـو بالعقال(يػػة ى صػػحي ة المصػػر ى عػػزاـ فػػى فيمػػا اتسػػـ خطػػام الكاتبػػة مػػ  ٕ)فيامػػا 

 . ٖ)واالتزاف والمو وعية 

 با(تاػػاج ٕٚٔٓاحهػراـ  خػالؿ شػار يو(يػو صػػحي ة ى اتسػـ خطػام معظػـ الكتػام فػ  
مطػػػػػار "الخيا(ػػػػػة ى خطػػػػػام التشػػػػػكيؾ فػػػػػيمف يعتر ػػػػػوف عمػػػػػى االت اضيػػػػػة  وتقػػػػػديماـ فػػػػػ

واسػػػػتاداؼ الدولػػػػة"  واتبػػػػاع سياسػػػػة القبػػػػوؿ بػػػػاحمر الواضػػػػع  وأف سػػػػعودية الجزيػػػػرتيف 
   ٗ)حػػرم فقػػد تب(ػػى (مػػط احتػػراـ الػػرأييف ى صػػارت أمػػرا محققػػا  عػػدا د. أسػػامة الغزالػػ

لكاتػم صػػالح م(تصػػر تب(ػػى م(اشػػدة وزارة الخارجيػػة مي ػػاح الحقػػا ؽ  وأ(ػػ  مػػف حػػؽ وا
 . ٘)العاـ أف ي اـ لتكتمؿ شرعية االت اضية ى الرأ

                                                           
1

 .2216إثوٝو14"، األٕواً، !!( هٖٝبً ٍبىُ، "عَو ٍبىَبُ ٗاىغيٝوربُ ٗكٕبء اىوئٌٞ

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497768.aspx 
2

 يقاالت عال انسعدني:( 

 .2216إثوٝو13قعٞخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً، ٚ اىؾقٞقخ فٚ ػال اىَؼلّٜ، "ريل ٕ -

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/496577.aspx    

 .2216إثوٝو22"، األٕواً، ْٝبٝو اىقبك25ًفطخ اإلف٘اُ ىـ، "ػال اىَؼلّٜ -

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/502929.aspx 
 عزاو:ى يقاالت ي( 3

 .2216إثوٝو11اىًٞ٘، ٙ ػياً، "اىؼبىٌ اىغلٝل.. رٞواُ ٗصْبفٞو َّ٘معب"، اىَصوٚ ٍ -

http://www.almasryalyoum.com/news/details/927504 

 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ػياً، "فزْخ رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ ٝقَلٕب؟"، اىَصوٚ ٍ -

 ://www.almasryalyoum.com/news/details/1149936http 

 .19ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ػياً، "رٞواُ ٗصْبفٞو.. افزجبه: اىق٘ح.. اىْف٘م ٗاىْوػٞخ"، اىَصوٚ ٍ -

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150823 
 .19ّ٘ٞ٘ٝ2212رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً،  كهًٗ ؽ٘اه، "ؽوةٚ أٍبٍخ اىغياى( 4

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599933.aspx 
 .2212إثوٝو22صالػ ٍْزصو، "ّوػٞخ رٞواُ ٗصْبفٞو"، األٕواً،  (5

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600084.aspx 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/497768.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/496577.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/496577.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/502929.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/927504
http://www.almasryalyoum.com/news/details/927504
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1149936
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150823
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599933.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600084.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600084.aspx
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 ى صػحي تى كتم عف الق ية محؿ الدراسة فػى الكاتم صالح م(تصر هو الوحيد الذ
 اليـو معا  بواضع مقاؿ لكؿ م(اما.ى احهراـ والمصر 

 ى زؽ عػػػػددا مػػػػف احل ػػػػاظ العاميػػػػة غيػػػػر الال قػػػػة لم(شػػػػر فػػػػر ى اسػػػػتخدـ الكاتػػػػم حمػػػػد
الصػػحؼ  مثػػؿ: "يبقػػى البعيػػد أعمػػى  اسػػ خس عمػػى كػػدف!!  يغػػوروا فػػى سػػتيف داهيػػة  

حػػيف  ػػّمف أسػػموب  ى   فػػ ٔ)تعبػػر عػػف (غمػػة خطػػام غا ػػبة ى يق ػػوا فػػى زورف!"  وهػػ
" ى ف    ٛ)الما ػدة:مقاؿ  خر بع ا مػف احل ػاظ القر (يػة مثػؿ: "وال يجػرم(كـ شػ(شف ضػـو

   باإل افة ملى شػطر مػف ضصػيدة الشػاعر أحمػد ٕٔوكذلؾ: "خذ الكتام بقوة" )مريـ:
 . ٕ)"مصر التى فى خاطرى وفى دمال" ى رام

  اسػػتخدـ أحػػد الكتػػام اسػػما مسػػتعارا هػػو "(يػػوتف"  كمػػا أ(ػػ  (شػػر مقػػاال ححػػد القػػرا  هػػو
ر ػيس هي ػة  - اضيػات(ا م ر يس هي ة البتروؿ السابؽ لالت -"الجيولوجى صالح حافظ
وص   ب (ػ  "شػخص معػروؼ ب(زاهتػ  ووط(يتػ " رغػـ كو(ػ  ى شدوف البي ة السابؽ" والذ

مقالػ  بػػ"أف يتسػع ى لمطالبػة الكاتػم فػى تطبيػؽ فعمػى الرأي  فى مختمؼ مع الكاتم ف
أحػػد    و(شػػر ( ػػس الكاتػػم "(يػػوتف" رسػػالة مرسػػمة مػػف  ٖ)صػػدر(ا الحتػػراـ االخػػتالؼ" 

أسػػػػتاذ الجيولوجيػػػػا البحريػػػػة وعميػػػػد معاػػػػد  -سػػػػمير محمػػػػود (صػػػػرالقػػػػرا  هػػػػو "أ. د. 
تيػػراف ى ضػػدـ فياػػا احدلػػة عمػػى تبعيػػة جزيرتػػى الدراسػػات العميػػا والبحػػوث احسػػبؽ"  والتػػ

تبعيتاػػا لممممكػػة العربيػػة السػػعودية ى وصػػ(افير لشػػب  الجزيػػرة العربيػػة جيولوجيػػا  وبالتػػال
احسػاس ى راسةة حف الدراسة مع(يػة فػسياسيا  وضد تـ استبعاد هذا المقاؿ مف عي(ة الد

     ٗ)بمقاالت الكتام ال مقاالت القرا  
                                                           

 .11ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ػيٚ ّ٘اغئ رٞواُ ٗصْبفٞو"، اىَصوٚ هى ، "إف٘اُ اىنبهٝجٙ ( ؽَل1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147162. 
 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ االرؾبكٝخ"، اىَصوٚ فٙ هى ، "أثبّب اىنٙ ( ؽَل2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765   
 .12ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ٍَرىخ رٞواُ ٗصْبفٞو.. اىَالفع ٍؼل"، اىَصوٚ ( ّٞ٘رِ، "ف3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147817 
 .22ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ّٞ٘رِ، "رٞواُ ٗصْبفٞو "، اىَصو4

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151247 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147162
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148765
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1147817
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151247
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  ت(ػػاوؿ مقػػاؿ الكاتػػم محمػػد أمػػيف ت كيػػد ال ريػػؽ أحمػػد شػػ يؽ مصػػرية الجزيػػرتيف  مشػػيرا
ملػػػػى أف "المدشػػػػرات تكشػػػػؼ ارت ػػػػاع شػػػػعبية ال ريػػػػؽ شػػػػ يؽ  بعػػػػد الكػػػػالـ عػػػػف تيػػػػراف 

يػػد.. الجمػػاهير عمػػى السوشػػياؿ ميػػديا وصػػ(افير.. أجاػػزة المعمومػػات تعػػرؼ ذلػػؾ بالت ك
(مػا أفػرد المقػاؿ كػامال لتحميػؿ  تدكد ذلؾ"  ولك(  لػـ يت(ػاوؿ ض ػية الجزيػرتيف ( سػاا  وا 
موضػػػؼ ال ريػػػؽ شػػػ يؽ مػػػف ال(ظػػػاـ  وفػػػرص عودتػػػ  ملػػػى مصػػػر  وترشػػػح  ال(تخابػػػات 

 .         ٔ)تحميؿ القوى ال اعمةى الر اسة القادمة  ومف ثـ تـ مضصا  المقاؿ مف العي(ة عدا ف

 اايػػة مقالػػ  وردف مػػف احسػػتاذ الػػدكتور ى تصػػحيحا فػػى (شػػر الكاتػػم د.عمػػرو الشػػوبك)
مقػاؿ سػابؽ ى فتوح الشاذلى بكمية الحقوؽ جامعة اإلسك(درية  في  تصويم لما كتب  فػ
  كمػا أفػرد  ٕ) عف مسار ض ػية الجزيػرتيف فػى الق ػا  اإلداري  موجاػا الشػكر لمقػار 

وصػمت  عمػى مقاالتػ  حػوؿ ض ػية الجزيػرتيف  ى لتعميقات القرا  التمقاال كامال الكاتم 
(شر خمسة م(اا  وذكر أ(  اختار "بعض هذف الرسػا ؿ ل(شػرها  واسػتبعد أخػرى  لػيس 
فقػػط بسػػبم  ػػيؽ المسػػاحة م(مػػا لقسػػوة م ػػمو(اا وحدتػػ  ودرجػػة سػػخط  التػػى ت ػػع 

كػػـ مػػف الرسػػا ؿ وتمػػؾ مرسػػماا )وال(اشػػر طبعػػا  تحػػت المسػػا لة القا(و(يػػة مال أف هػػذا ال
الدرجػػػػػة مػػػػػف السػػػػػخط لػػػػػـ تقػػػػػابم(ى فػػػػػى أى ض ػػػػػية أخػػػػػرى عرفتاػػػػػا مصػػػػػر فػػػػػى عاػػػػػد 

 . ٖ)السيسال"

  اتخذت كؿ المقاالت السعودية اتجػاف الػدفاع الوا ػر عػف سػعودية الجزيػرتيف  بع ػاا
 ػػد االت اضيػػة  وبع ػػاـ طالػػم ى اتخػػاذ موضػػؼ هجػػومى الػػتمس لممصػػرييف العػػذر فػػ
عػف المعمومػات الموثقػة  كمػا أشػارت المقػاالت ملػى احدلػة  المصرييف بالتعقػؿ والبحػث

ى تػدعـ وجاػة ال(ظػر السػعودية فقػط  ولػـ تشػر مػف ضريػم أو بعيػد ملػى احدلػة التػى التػ

                                                           
 .14ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ٍؾَل أٍِٞ، "صغوح اىفوٝق ّفٞق"، اىَصو1

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148838 
 .21ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ، اىَصواىنبّفخ" ٗصْبفٞو، "رٞواُ ػَوٗ اىْ٘ثنٜ( 2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765 
 .25ّ٘ٞ٘ٝ2212اىًٞ٘، ٙ ( ػَوٗ اىْ٘ثنٜ، "قبى٘ا ػِ رٞواُ ٗصْبفٞو "، اىَصو3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1154076 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148838
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1151765
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1154076
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(مػا اكت ػت ب شػارات  تدعـ مصرية الجزيرتيف  ولـ ت(ػاضش بعمػؽ احدلػة المدكػدة لػذلؾ وا 
ف مال عمػػى أر ػػية مػػف سػػريعة لاػػا  كمػػا لػػـ تعػػال  حجػػ  مػػف يػػروف بمصػػرية الجزيػػرتي

ى ذلػػػؾ مقػػػاؿ الكاتبػػػة المصػػػرية أمػػػا(ى التشػػكيؾ أو التخػػػويف أو التجايػػػؿ  حتػػػى بمػػػا فػػػ
بالاػػدو  وتج(ػػم اإلثػػارة والتركيػػز ى السػػعودى   ولكػػف التػػـز الخطػػام الصػػح  ٔ)مبػػراهيـ 

الصػحؼ السػعودية بخطػام ى عمى الشراكة بػيف الػدولتيف  واتسػمت أغمػم المقػاالت فػ
(جازات  عصرف.ى لتمجيد فيتسـ باإلشادة وا  شخص الممؾ سمماف بف عبدالعزيز  وا 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
 . 2216إثوٝو14إثوإٌٞ، "عَو اىوٕبُ اىؼوثٜ"، ػنبظ، ٚ ( أٍب1ّ

 -http://www.okaz.com.sa/article/1052528/%D8%AC%D8%B3%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86

%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8  

http://www.okaz.com.sa/article/1052528/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.okaz.com.sa/article/1052528/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.okaz.com.sa/article/1052528/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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لاجللتان:

 وتت مف ال(تا   العامة لمدراسة  ومقترحات الدراسة.

ل

لاجنتلئ لاجفلانلج درا ن:

الصػػػحؼ ى م ػػػردة  (شػػػرت فػػػ ٜٛبمػػػغ ى ت(اولػػػت الدراسػػػة التحميميػػػة عػػػددا مػػػف مقػػػاالت الػػػرأ
اليػػـو  والصػػحؼ السػػعودية عي(ػػة الدراسػػة ى والمصػػر  احهػػراـ ى المصػػرية عي(ػػة الدراسػػة وهػػ

 .ٕٚٔٓ  ويو(يو ٕٙٔٓمبريؿ ى الرياض  وعكاظ  خالؿ شار ى ه

التعػػرؼ عمػػى معالجػػة م اػػـو احمػػف القػػومال   ػػمف خطػػام مقػػاالت  وهػػدفت الدراسػػة ملػػى
ى مزا  ات اضيػة تعيػيف الحػدود البحريػة  التػى الصحافتيف المصرية والسػعودية العربػى فى الرأ

تيػػػػراف وصػػػػ(افير ملػػػػى السػػػػيادة السػػػػعودية  وتحديػػػػد أطروحاتاػػػػا  ى م(ت ا(تقػػػػاؿ جزيرتػػػػت ػػػػ
براز القوى ال اعمة فياا  واحطر المرجعية الت  اعتمدت عمياا.ى وتحميماا وت سيرها  وا 

يجمػػع مػػا بػػيف تحميػػؿ الخطػػام  وتحميػػؿ احطػػر  ى الػػذ FDIوذلػػؾ باسػػتخداـ أدوات (مػػوذج 
 ومدخؿ الصورة اإلعالمية.

لما الرصدل  رزلنتلئ لاجدرا ن:ىلو ماللم 

 الصػػحؼ عي(ػػة ى ت(اولاػػا خطػػام المقػػاالت فػػى التػػى ت(وعػػت أطروحػػات احمػػف القػػوم
ى المصػػر ى أطروحػػة  عولجػػت مػػف زاويػػة احمػػف القػػوم ٖٕالدراسػػة  وتوزعػػت مػػا بػػيف 

أحيػاف أخػرى  كمػا ضػدمتاا ى فػى السعودى بعض اححياف  ومف زاوية احمف القومى ف
العربػػال  وتشػػير (تػػا   التحميػػؿ ى قػػاالت بشػػكؿ أشػػمؿ مػػف زاويػػة احمػػف القػػومبعػػض الم

ملى أف الصػحؼ السػعودية كا(ػت أكثػر حرصػا عمػى تقػديـ ومعالجػة أطروحػات احمػف 
وخاصة "ب(ا  التحالؼ والح ػاظ عمػى ضػوة العالضػات بػيف الػدولتيف وعػدـ ى العربى القوم

الم(طقػػػة"  ى ة اضتصػػػادية فػػػتعكيػػػر صػػػ وها"  و"تعزيػػػز فػػػرص مضامػػػة مشػػػروعات ت(ميػػػ
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ى المصػػر ى و"التمايػػد لب(ػػا  الجسػػر بػػيف الػػدولتيف"  وأف تقػػديـ أطروحػػات احمػػف القػػوم
ى فػػى السػػعودى الصػػحؼ السػػعودية  كػػاف أكثػػر مػػف تقػػديـ أطروحػػات احمػػف القػػومى فػػ

المقػػاـ احوؿ عمػػى أطروحػػات ى الصػػحؼ المصػػرية  وأف الصػػحؼ المصػػرية ركػػزت فػػ
ى المصػػالر المباشػػرة لمدولػػة المصػػرية  مقار(ػػة بػػاحمف القػػومالمصػػري  و ى احمػػف القػػوم

 العربال.    ى السعودي  واحمف القوم

 ت م(تاا الخطابػات الصػح ية لممقػاالت عي(ػة ى ت(وعت الص ات اإليجابية والسمبية الت
ب(ا  المالمر العامػة لمصػورة اإلعالميػة )اإليجابيػة ى الدراسة عف االت اضية  وأسامت ف

السػػػمبية   كمػػػا ت ػػػم(ت الخطابػػػات الصػػػح ية لممقػػػاالت عي(ػػػة الدراسػػػة عػػػددا مػػػف أو 
وصػؼ باػا الكتػام االت اضيػة  ويمكػف القػوؿ بػ ف ى الص ات غيػر المحػددة االتجػاف  التػ

اليػـو  بي(مػا غمبػت الصػ ات ى صحي ة المصر ى غمبت فى الص ات ذات الطابع السمب
الصػحؼ السػعودية  ى ت اإليجابيػة فػصحي ة احهراـ  والص اى غير المحدد االتجاف ف

وبشكؿ عػاـ لػـ تعتمػد الصػحؼ السػعودية عمػى تك(يػؾ "ملصػاؽ الصػ ات" ك حػد  ليػات 
ب(ا  الصورة اإلعالمية مزا  االت اضية  بي(ما استخدمتاا الصحؼ المصػرية بشػكؿ أكبػر 

ى الاجـو عمى االت اضية وتشوي  صػورتاا لػدى الػرأى اليـو فى وخاصة صحي ة المصر 
 ـ المصري.العا

 صػػياغة أفكػػارف  مػػا بػػيف ى فػػى اعتمػػد عمياػػا الخطػػام الصػػح ى تعػػددت احسػػاليم التػػ
الت(مػػيط مقابػػػؿ الدي(اميكيػػة  الشخصػػػ(ة مقابػػؿ المو ػػػوعية  واإلثػػارة مقابػػػؿ العقال(يػػػة  

يتسػـ ى والتجز ة مقابؿ الشموؿ  وتشير ال(تا   ملى ارت اع (سبة استخداـ احسػموم الػذ
بػػيف اعتمػاد الصػػحؼ المصػػرية ى حؼ المصػػرية  والتقػػارم ال(سػبالصػى بالدي(اميكيػة فػػ

والسػػػػعدوية عمػػػػى احسػػػػموم المتسػػػػـ بالمو ػػػػوعية  وت ػػػػوؽ الصػػػػحؼ السػػػػعودية عمػػػػى 
االعتمػػاد عمػػى أسػػموم يتسػػـ بالعقال(يػػة  واتسػػاـ (سػػبة ى المصػػرية ب ػػارؽ كبيػػر (سػػبيا فػػ

 كبيرة مف المعالجات الصح ية المصرية والسعودية بالطابع الجز ال.
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   تعػػددت الخم يػػات الثقافيػػة والمعرفيػػة لمكتػػام  واحيػػدولوجيات واحطػػر المايم(ػػة عمػػياـ
ا(تمػػػا اتاـ السياسػػػية والحزبيػػػة واحيدولوجيػػػة  وضػػػد ت(وعػػػت مػػػا بػػػيف الكتػػػام الػػػداعميف 

المممكػػػػة  ى العربػػػػال  والمعار ػػػػيف لحكػػػػـ أسػػػػرة  ؿ سػػػػعود الحاكمػػػػة فػػػػى لمتيػػػػار القػػػػوم
صػػر والػر يس السيسػػال  والمػدم(يف ب(ظريػػة المػػدامرة  مى والمعار ػيف لم(ظػػاـ الحػاكـ فػػ

والم(ػػػاو يف لجماعػػػة اإلخػػػواف المسػػػمميف وتيػػػار اإلسػػػالـ السياسػػػال  وتبػػػايف وجػػػود تمػػػؾ 
 الخم يات بيف الكتام المصرييف والسعودييف.

 سػػبت ملياػػا الخطابػػات الصػػح ية القػػدرة ى ت(وعػػت ال  ػػات الر يسػػية لمقػػوى ال اعمػػة التػػ)
قػػرار  وهػػال: الشخصػػيات )المسػػ ولوف الرسػػميوف  والخبػػرا   مػػف عمػػى اتخػػاذ ال عػػؿ وال

الػػدولتيف  وسػػا ؿ اإلعػػالـ بمختمػػؼ أشػػكالاا ى العػػاـ وف اتػػ  ال رعيػػة فػػى الػػدولتيف  الػػرأ
وتوجااتاػػا  الجماعػػات والحركػػات واححػػزام السياسػػية  المدسسػػات المحميػػة واإلضميميػػة 

أف الصػحؼ المصػرية والسػعودية والدولية  الدوؿ  باإل افة ملى ضوى أخرى  و(الحػظ 
كػػال الػػدولتيف سػػمبيا  كمػػا اهتمػػت الصػػحؼ المصػػرية ى لػػـ تتبػػادال وصػػؼ المسػػ وليف فػػ

خطػػام ى كقػػوة فاعمػػة  وسػػادت الصػػ ات السػػمبية فػػى العػػاـ المصػػر ى والسػػعودية بػػالرأ
الصحؼ المصرية والسعودية لكؿ أ(واع وسا ؿ اإلعػالـ  وكا(ػت كػؿ المدسسػات كقػوة 

مصػػػرية  عػػػدا م(ظمتػػػيف دوليتػػػيف  كمػػػا أف الخطابػػػات ى م الصػػػح الخطػػػاى فاعمػػػة فػػػ
الصػػح ية المصػػرية ضامػػت ب لصػػاؽ الصػػ ات السػػمبية بالدولػػة السػػعودية  بي(مػػا لػػـ تقػػـ 

 الصحؼ السعودية بذلؾ تجاف الدولة المصرية.

 معالجػػػػة الق ػػػػية مػػػػا بػػػػيف: ى اعتمػػػػد عمياػػػػا كتػػػػام المقػػػػاالت فػػػػى ت(وعػػػػت احطػػػػر التػػػػ
احم(يػػػػػػػػة  التاريخيػػػػػػػػة  الجغرافيػػػػػػػػة  القا(و(يػػػػػػػػة  االضتصػػػػػػػػادية  السياسػػػػػػػػية  العسػػػػػػػػكرية و 

االجتماعيػػة  اإلعالميػػة واالتصػػالية  الشخصػػية والعاط يػػة  واسػػتخدـ عػػدد مػػف الكتػػام 
صػػدارة ى فػػى السياسػػى المقػػاؿ الواحػػد  وضػػد جػػا  اإلطػػار المرجعػػى أكثػػر مػػف مطػػار فػػ

 السوا .الصحؼ المصرية والسعودية عمى ى احطر احكثر استخداما ف
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  المقاالت عي(ة الدراسػة  وت(وعػت مػا ى المستخدمة فى تعددت (غمات الخطام الصح
بػػػيف: اإلدا(ػػػة والغ ػػػم  الحػػػزف واحسػػػػؼ  التشػػػكيؾ والتخػػػويف  التحػػػذير والتخويػػػػؼ  
التاكـ والسخرية  الت ػادؿ واإلشػادة  التاد ػة والعقال(يػة  الت مػؿ والتحميػؿ وال مسػ ة  وضػد 

إلدا(ة والغ ػم  مػف الصػحؼ السػعودية  مقابػؿ اسػتخداـ (حػو اخت ى تماما خطام )ا
% مػػف المقػػاالت المصػػرية لػػ   وارت عػػت (سػػبة خطػػام )الت مػػؿ والتحميػػؿ وال مسػػ ة  ٕٓ
الصػحؼ ى الصحؼ المصرية  مقابؿ ارت اع (سػبة خطػام )التخػويف والتشػكيؾ  فػى ف

 السعودية.

 بػػالتركيز عمػػى الجػػدؿ الخطػػام  وم(اػا مطػػار الصػػراع )ى تعػددت احطػػر المسػػتخدمة فػػ
أسػػ رت ع(اػػا ى والخػػالؼ بػػيف احطػػراؼ   مطػػار العواضػػم )بػػالتركيز عمػػى ال(تػػا   التػػ

االت اضيػػة   مطػػار المسػػ ولية )ب(سػػبة المسػػ ولية عػػف الحػػدث وعواضبػػ  لشػػخص أو جاػػة 
عمػػى المعالجػػة ى وعػػاط ى بعي(ػػ    مطػػار االهتمامػػات اإل(سػػا(ية )ب  ػػ ا  طػػابع درامػػ

)بػػػالتركيز عمػػػى جوا(ػػػم اجتماعيػػػة أو دي(يػػػة أو ى طػػػار احخالضػػػلجػػػذم الجماػػػور   اإل
ضيميػػة   و(الحػػػظ ارت ػػاع (سػػػبة اسػػتخداـ الصػػػحؼ المصػػرية إلطػػػار )الصػػراع  ب(سػػػبة 

% مف المقاالت عي(ة الدراسػة  بي(مػا ا(خ  ػت (سػبة اسػتخداـ الصػحؼ المصػرية ٓ٘
عواضػػم   مطػػار )الى إلطػػار )التبعيػػة   واهتمػػت الصػػحؼ السػػعودية بو ػػع الخطػػام فػػ

 )المس ولية  و)االهتمامات اإل(سا(ية  تماما.ى وخمت الصحؼ السعودية مف مطار 

 اعتمػػػػد عمياػػػػا الخطػػػػام  مػػػػا بػػػػيف مسػػػػارات البره(ػػػػة ى ت(وعػػػػت مسػػػػارات البره(ػػػػة التػػػػ
السياسية  العسكرية واحم(يػة  التاريخيػة  الجغرافيػة  القا(و(يػة  االضتصػادية  اإلعالميػة 

 اط ية.واالتصالية  الشخصية والع

ل  
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لاقترالتلاجدرا ن:

ل فدلإلراالاجتا معلواجوصوعلإجىلاجنتلئ  لمقترحلاج لاثلاللم ي:

  مجػػػػػػرا  المزيػػػػػػد مػػػػػػف الدراسػػػػػػات حػػػػػػوؿ التبعػػػػػػات السياسػػػػػػية واالضتصػػػػػػادية والعسػػػػػػكرية
م(طقػػة ى واالجتماعيػػة الت اضيػػة ترسػػيـ الحػػدود بػػيف الػػدولتيف  وسػػي(اريوهات المسػػتقبؿ فػػ

 م يؽ تيراف.

   معالجػػة أزمػػة "تيػػراف وصػػ(افير"  ى الحكومػػة المصػػرية تقػػدير موضػػؼ حسػػموباا فػػمجػػرا
 لموضوؼ عمى سمبياتاا  وتج(باا مستقبال.

 معالجاتاػػػػػا وخطاباػػػػا  وعػػػػػدـ ى فػػػػى العربػػػػى اهتمػػػػاـ الصػػػػحؼ العربيػػػػػة بالُبعػػػػد القػػػػػوم
 اال(سياؽ ورا   جي  وسا ؿ التواصؿ االجتماعال.

 إلسػػػػا ة لمشخصػػػػيات والمدسسػػػػات العربيػػػػة التػػػػزاـ الصػػػػحؼ العربيػػػػة بعػػػػدـ التالسػػػػف وا
 بع اا البعض.

 عػػػػػػرض وجاػػػػػػات ال(ظػػػػػػر  واحتػػػػػػراـ ا،را  ى التػػػػػزاـ الكتػػػػػػام العػػػػػػرم بالمو ػػػػػػوعية فػػػػػػ
 المعار ة  وتج(م استخداـ أطر التخويف والتشوي  والتس ي .
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ل وال:لاجاصلدر:

بالدراسػػػة ضا مػػػة بالمقػػػاالت الصػػػحؼ المصػػػرية والصػػػحؼ السػػػعودية عي(ػػػة الدراسػػػة )ممحػػػؽ 
 تـ تحميماا .ى الت

لثلنمل:لاجارالا:

 اجر لئعلاجللافمن:

المصػػػػري  رسػػػػالة ماجسػػػػتير ى أشػػػػرؼ عػػػػالـ  مشػػػػروع ض(ػػػػاة البحػػػػريف واالمػػػػف القػػػػوم  ٔ
)القػػػاهرة: ضسػػػـ العمػػػـو السياسػػػية  كميػػػة االضتصػػػاد والعمػػػـو السياسػػػية  جامعػػػة القػػػاهرة  

ٕٓٓٚ    

واحمػػف القػػومال  رسػػالة ماجسػػتير ى لتحػػوؿ الػػديمقراطميمػػاف أحمػػد عبػػدالحميـ ماػػدي  ا  ٕ
)القػػػاهرة: ضسػػػـ العمػػػـو السياسػػػية  كميػػػة االضتصػػػاد والعمػػػـو السياسػػػية  جامعػػػة القػػػاهرة  

ٕٓٓ٘.  

العربال: دراسػة حالػة ى والما ى ميماف بكر أبوالاوى  التاديدات اإلسرا يمية لألمف القوم  ٖ
رسػالة ماجسػتير  )القػاهرة: ضسػـ   ٕٓٔٓ-ٜٜٗٔال تػرة مػف ى مسرا يؿ و(اػر احردف فػ

  ٕٕٔٓالعمـو السياسية  كمية االضتصاد والعمـو السياسية  جامعة القاهرة  

ى مياػػام مبػػراهيـ السػػيد أبػػوعيش  تػػداعيات ا( صػػاؿ ج(ػػوم السػػوداف عمػػى احمػػف القػػوم  ٗ
المصػػػري  رسػػػالة ماجسػػػتير )القػػػاهرة: ضسػػػـ العمػػػـو السياسػػػية  كميػػػة االضتصػػػاد والعمػػػـو 

  .ٕٗٔٓ  جامعة القاهرة  السياسية
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شػػرؽ  سػػيا  رسػػالة ى وتطبيقاتػػ  فػػى خديجػػة عرفػػة محمػػد أمػػيف  م اػػـو احمػػف اإل(سػػا(  ٘
ماجسػػتير )القػػػاهرة: ضسػػـ العمػػػـو السياسػػػية  كميػػة االضتصػػػاد والعمػػـو السياسػػػية  جامعػػػة 

    ٕٙٓٓالقاهرة  

 ية الق(ػػػػوات ال  ػػػػاى دعػػػػا  أحمػػػػد محمػػػػد الب(ػػػػا  معالجػػػػة أخبػػػػار وض ػػػػايا مسػػػػرا يؿ فػػػػ  ٙ
اإلخبارية واتجاهػات ال(خبػة (حوهػا  رسػالة دكتػوراف )القػاهرة: ضسػـ اإلذاعػة والتمي زيػوف  

    ٕ٘ٔٓكمية اإلعالـ  جامعة القاهرة  

الم(طقػػة العربيػػة واحمػػف ى را(يػػا محمػػود مبػػراهيـ عبػػدالرحيـ  االسػػتراتيجية احمريكيػػة فػػ  ٚ
لعمػـو السياسػية  كميػة   رسالة ماجستير )القاهرة: ضسـ إٗٓٓ-ٕٔٓٓى العربى القوم

  .ٕٕٔٓاالضتصاد والعمـو السياسية  جامعة القاهرة  

عبػػػػػدان محمػػػػػد سػػػػػعد أبػػػػػوراس  معالجػػػػػة مواضػػػػػع اال(تر(ػػػػػت اإلخباريػػػػػة العربيػػػػػة لعمميػػػػػة   ٛ
المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية  رسػػػالة ماجسػػػتير )القػػػاهرة: ضسػػػـ ى فػػػى اإلصػػػالح السياسػػػ

  .ٕٚٓٓالصحافة  كمية اإلعالـ  جامعة القاهرة  

العربال  رسالة دكتػوراف )القػاهرة: ضسػـ ى احمف القومى عطا محمد أحمد زهرة  دراسة ف  ٜ
    ٜٔٛٔالعمـو السياسية  كمية االضتصاد والعمـو السياسية  جامعة القاهرة  

والديمقراطيػػة: دراسػػة لتػػ ثير أزمػػة ى عػػال  عبػػدالح يظ  العالضػػة بػػيف احمػػف القػػوم  ٓٔ
واليػات المتحػدة احمريكيػة  رسػالة دكتػوراف )القػاهرة: الى سبتمبر عمى الديمقراطيػة فػٔٔ

  .ٜٕٓٓضسـ العمـو السياسية  كمية االضتصاد والعمـو السياسية  جامعة القاهرة  

 ػو  اححكػاـ العامػة ى لم ػيؽ تيػراف فػى عمرو عبدال تاح خميؿ  المركز القا(و(  ٔٔ
  .  ٜٙٚٔ(درية  لمم ايؽ  رسالة دكتوراف )اإلسك(درية: كمية الحقوؽ  جامعة اإلسك
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الصػػػػحافة ى فػػػػى فػػػػالر بمػػػػيم الع(ػػػػزي  سػػػػمات وأطػػػػر خطػػػػام ثقافػػػػة الحوارالػػػػوط(  ٕٔ
السػػعودية  رسػػالة ماجسػػتير )القػػاهرة: ضسػػـ الصػػحافة  كميػػة اإلعػػالـ  جامعػػة القػػاهرة  

ٕٓٔٙ.  

: ٕٓٓٓ-ٜٜٓٔمصػر ى فػى عدوي  العشوا يات واحمػف القػومى محمد أحمد عم  ٖٔ
لم اػػػػـو احمػػػػف  رسػػػػالة دكتػػػػوراف )القػػػػاهرة: ضسػػػػـ العمػػػػـو احبعػػػػاد الداخميػػػػة ى دراسػػػػة فػػػػ

  .ٕ٘ٓٓالسياسية  كمية االضتصاد والعمـو السياسية  جامعة القاهرة  

ماػػا محمػػد محمػػد عػػالـ  ثػػورة المعمومػػات واحمػػف القػػومال: دراسػػة حالػػة الواليػػات   ٗٔ
تصػػاد المتحػػدة احمريكيػػة  رسػػالة ماجسػػتير )القػػاهرة: ضسػػـ العمػػـو السياسػػية  كميػػة االض

    ٕٗٔٓوالعمـو السياسية  جامعة القاهرة  

ماػػػا مختػػػار حسػػػف  أطػػػر تقػػػديـ المدسسػػػات االم(يػػػة المصػػػرية عالضتاػػػا بتشػػػكيؿ   ٘ٔ
(حوهػػا: دراسػػة تحميميػػة ميدا(يػػة  رسػػالة ماجسػػتير )القػػاهرة: ى اتجاهػػات الشػػبام المصػػر 

    ٕ٘ٔٓضسـ الصحافة  كمية اإلعالـ  جامعة القاهرة  

ى المصػػر ى السػػباعال  أطػػر معالجػػة الخطػػام الصػػح محمػػد ى مايػػرة عمػػاد فتحػػ  ٙٔ
  ٕٕٔٓملػػػى  ٕٓٔٓال تػػػرة مػػػف ى حزمػػػات القػػػارة اإلفريقيػػػة: دراسػػػة تحميمػػػة مقار(ػػػة فػػػ

  .ٕ٘ٔٓرسالة ماجستير )القاهرة: ضسـ الصحافة  كمية اإلعالـ  جامعة القاهرة  

 -(حػػػو العالضػػػات المصػػػريةى هالػػػة أحمػػػد الحسػػػي(ال  اتجاهػػػات الخطػػػام الصػػػح   ٚٔ
  رسػػالة ماجسػػتير )القػػاهرة: ٖٕٔٓحتػػى عػػاـ  ٕٛٓٓال تػػرة مػػف ديسػػمبرى (يػػة: فػػاإليرا

  .ٕ٘ٔٓضسـ الصحافة  كمية اإلعالـ  جامعة القاهرة  

ى واحمػف القػومى اإلسػرا يم –ى هبة ان جمػاؿ عبدال(اصػر حػافظ  التقػارم الصػي(  ٛٔ
  رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير )القػػػػػاهرة: ضسػػػػػـ العمػػػػػـو السياسػػػػػية  كميػػػػػة ٕٙٓٓ-ٜٜٔٔى العربػػػػػ

  ٕٔٔٓاالضتصاد والعمـو السياسية  جامعة القاهرة  
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لاج تبلاجانشورة:

ظؿ العولمة )عّمػاف: دار ى فى العربى مسماعيؿ محمد الرفاعال  تحديات احمف القوم  ٔ
    ٕٙٓٓال كر العربال  

)القػػاهرة: مجموعػػة ال(يػػؿ العربيػػة  ى أشػػرؼ عػػالـ  مشػػروع ض(ػػاة البحػػريف واحمػػف العربػػ  ٕ
ٕٓٓٛ.  

)القػػػاهرة: الاي ػػػة المصػػػرية العامػػػة ى أمػػػف المعمومػػػات واحمػػػف القػػػومجمػػػاؿ غيطػػػاس    ٖ
  .ٕٚٓٓلمكتام  

ى فػػػى والتطػػػور المعاصػػػر لمتعامػػػؿ الػػػدولى العربػػػى حامػػػد ربيػػػع  (ظريػػػة احمػػػف القػػػوم  ٗ
  .ٜٗٛٔم(طقة الشرط احوسط )القاهرة: دار الموضؼ العربال  

الدراسػات اإلعالميػة  ى شيما  ذو ال قػار  م(ػاه  البحػث واالسػتخدامات اإلحصػا ية فػ  ٘
  .ٜٕٓٓ)القاهرة: الدار المصرية المب(ا(ية   ٔط

العربػال: أبعػادف ومتطمباتػ  )القػاهرة: معاػد ى عبدالم(عـ المشػاط )محػرر   احمػف القػوم  ٙ
  .ٖٜٜٔالبحوث والدراسات العربية  

عبدالوهام الكيال(ال  موسػوعة السياسػة )القػاهرة: المدسسػة العربيػة لمدراسػات وال(شػر    ٚ
ٜٜٔٓ.  

الػػديف هػػالؿ و(ي ػػيف مسػػعد  الػػ(ظـ السياسػػية العربيػػة: ض ػػايا االسػػتمرار والتغييػػر ى عمػػ  ٛ
  .  ٕٕٓٓ)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية  

ومبػػػاد  ى  ػػػو  أحكػػػاـ القػػػا(وف الػػػدولى عمػػػرو عبػػػدال تاح خميػػػؿ  م ػػػيؽ تيػػػراف: فػػػ  ٜ
  .ٜٓٛٔمعاهدة السالـ )القاهرة: الاي ة المصرية العامة لمكتام  
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ى أبو عيا(ة  والسيد الحسػي(ال  الجغرافيػا السياسػية لمػدخؿ خمػي  العقبػة وجزيرتػى فتح   ٓٔ
 . ٕٙٔٓ)القاهرة: جمعية الجغرافية المصرية   ٔتيراف وص(افير  ط

    ٕٙٓٓظؿ العولمة )القاهرة: دار ال(ا ة  ى محمد ال ولال  احمف ف   ٔٔ

)القػػػػاهرة: عػػػػالـ  ٔالدراسػػػػات اإلعالميػػػػة  طى فػػػػى محمػػػػد عبدالحميػػػػد  البحػػػػث العممػػػػ   ٕٔ
    ٕٓٓٓالكتم  

 

لدورملتلواؤتارات:ىلاج اوثلواجدرا لتلاجانشورةل 

حمػػزة سػػعد محمػػد  اعتمػػاد الجاليػػة المصػػرية باإلمػػارات عمػػى وسػػا ؿ اإلعػػالـ التقميديػػة   ٔ
 -  يوليػػو٘ٔو ٗٔتيػراف وصػ(افير  العػدد ى والحديثػة كمصػدر لممعمومػات عػف جزيرتػػ

   المجمة العربية لبحوث اإلعالـ واالتصاؿ  جامعة احهراـ الك(دية.ٕٙٔٓديسمبر 

ى الػراهف   المػدتمر القػومى العربػى المشػاد السياسػى زياد حافظ  م(طؽ الصراعات فػ  ٕ
   تو(س.ٕٙٔٓالسابع والعشروف  ابريؿى العرب

http://www.arabnc.org/details.php?id=613&searchstring=%27%C7
%E1%C3%E3%E4%20%C7%E1%DE%E6%E3%ED%20%C7%E1
%DA%D1%C8%ED%27 

التاسػع ى العربػى العربػال  المػدتمر القػومى عبدالوهام القصام  تاديدات احمػف القػوم  ٖ
 .ٕٛٓٓاليمف  مايو -شر  ص(عا ع

http://www.arabnc.org/details.php?id=431&cid=159&tohide=0   

 

http://www.arabnc.org/details.php?id=613&searchstring=%27%C7%E1%C3%E3%E4%20%C7%E1%DE%E6%E3%ED%20%C7%E1%DA%D1%C8%ED%27
http://www.arabnc.org/details.php?id=613&searchstring=%27%C7%E1%C3%E3%E4%20%C7%E1%DE%E6%E3%ED%20%C7%E1%DA%D1%C8%ED%27
http://www.arabnc.org/details.php?id=613&searchstring=%27%C7%E1%C3%E3%E4%20%C7%E1%DE%E6%E3%ED%20%C7%E1%DA%D1%C8%ED%27
http://www.arabnc.org/details.php?id=431&cid=159&tohide=0
http://www.arabnc.org/details.php?id=431&cid=159&tohide=0
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السػػػعودي: دراسػػػة تحميميػػػة لتعدديػػػة الػػػردى ى شػػػويؿ القر(ػػػال  الخطػػػام اإلعالمػػػى عمػػػ  ٗ
)مكػػػة ى لمحػػػوار الػػوط(ى السػػعودية: بحػػث مقػػػدـ لمقػػا  الثػػا(الصػػػحؼ ى االجتماعيػػة فػػ

  .ٖٕٓٓديسمبر ٕٗ -ٕٗٗٔذو القعدة  ٘المكرمة: 

الصػػحؼ السػػعودية لق ػػايا اإلرهػػام ى فػػى فاػػد عبػػدالعزيز العسػػكر  معالجػػة مػػواد الػػرأ  ٘
)الريػػاض: احما(ػػة العامػػة لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ  ٕٙالمحمػػال  مجمػػة التعػػاوف  العػػدد 

  .ٕ٘ٓٓديسمبر  – ٕٙٗٔذو القعدة  الخمي  العربية 

ظػػػػؿ التحػػػوالت العالميػػػػة الراه(ػػػػة  مجمػػػػة ى فػػػػى العربػػػػى محمػػػد بوبػػػػوش  احمػػػػف القػػػوم  ٙ
دراسات شرؽ أوسطية  مركز دراسات الشرؽ احوسػط بالتعػاوف مػع المدسسػة احرد(يػة 

 .ٕٓٔٓ  خريؼ ٖ٘لمبحوث والمعمومات  العدد

http://mesj.com/new/ArticleDetails.aspx?id=74 

العربػال  مجمػة ى محمد حسم الرسوؿ  أثر ا( صاؿ ج(وم السوداف عمى احمػف القػوم  ٚ
دراسات شرؽ أوسطية  مركز دراسات الشرؽ احوسػط بالتعػاوف مػع المدسسػة احرد(يػة 

 .ٕٕٔٓ   شتا  ٛ٘لمبحوث والمعمومات  العدد

http://mesj.com/58.htmlثر_ا( صاؿ_ج(وم_السػػػػػػوداف_عمى_احمف_القومال#
   _العربال_

العربػال  مجمػة أوراؽ الشػرؽ ى محمد مجاهد الزيات  (حو م(ظومة جديدة لألمػف القػوم  ٛ
 .  ٕٕٔٓلدراسات الشرؽ احوسط  عدد ي(اير ى ز القوماحوسط  القاهرة: المرك

بػيف الم ػاهيـ  الواضػع  ال(صػوص  مجمػة شػ وف ى محمد مصػالح   مسػ لة احمػف القػوم  ٜ
 .ٜٗٛٔ  ي(اير ٖ٘عربية  احما(ة العامة  جامعة الدوؿ العربية  القاهرة  العدد 

 

http://mesj.com/new/ArticleDetails.aspx?id=74
http://mesj.com/new/ArticleDetails.aspx?id=74
http://mesj.com/58.html#ثر_انفصال_جنوب_السودان_على_الأمن_القومي_العربي_
http://mesj.com/58.html#ثر_انفصال_جنوب_السودان_على_الأمن_القومي_العربي_
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سمسػمة م ػاهيـ  واحمػف العػالمال  ى بػيف االمػف الػوط(ى مصط ى عموي  احمف اإلضميم  ٓٔ
    ٕٚٓٓلمدراسات المستقبمية واالستراتيجية  ابريؿى )القاهرة: المركز الدول ٗالعدد

ل

لاجفل :ىلا تطألعلتلاجر 

العػػػػػاـ  "ت تكػػػػػر مف الجزيػػػػػرتيف تيػػػػػراف وصػػػػػ(افير ى   مركػػػػػز بصػػػػػيرة السػػػػػتطالعات الػػػػػرأٔ
 .ٕٚٔٓيو(يو ٖٔمصريتيف وال سعوديتيف"  

http://baseera.com.eg/RecentPolls2.aspx?ID=146 

ل

لا ل لرلاالاجاواقالاإلج ترونمن:

ات اضيػة «: احهػراـ»بالبرلمػاف فػى حػوار لػػ ى احهراـ  "ر ػيس لج(ػة الػدفاع واحمػف القػوم  ٔ
 ٕٓ  "وجغرافيػػػة وضا(و(يػػػة وسياسػػػية واضتصػػػاديةلاػػػا أبعػػػاد تاريخيػػػة « تيػػػراف وصػػػ(افير»

 .  ٕٚٔٓيو(يو 

http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9
%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9
%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%
D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-
%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx  

http://baseera.com.eg/RecentPolls2.aspx?ID=146
http://baseera.com.eg/RecentPolls2.aspx?ID=146
http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202301/76/600082/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84.aspx
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ٕ  CNN لػى بالعربية  "خالد عمCNN:   تيراف وص(افير سػتكوف مػدخال لتطبيػع مسػرا يؿ
 .   ٕٚٔٓيوليو  ٘مع الدوؿ العربية"  

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/07/05/me-050717-
egypt-khaled-ali-tiran-sanafir#autoplay  

الم(طقػػة العربيػػة؟"  ى دويػػتش فيممػػ  عربيػػة  "تيػػراف وصػػ(افير.. مقدمػػة لرزمػػة حمػػوؿ فػػ  ٖ
 .ٕٚٔٓيو(يو  ٗٔ

http://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-
%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-
%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-
39258100  

مبريػؿ  ٕٔ"عرض ات اضية ترسػيـ الحػدود مػع السػعودية عمػى مجمػس الػوزرا "  احهراـ    ٗ
ٕٓٔٙ. 

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495428.aspx  

 .ٕٙٔٓمبريؿ  ٔٔ  »"كممة السر»احهراـ  "عاصـ الدسوضى: مسرا يؿ   ٘

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/495238.aspx  

 

 

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/07/05/me-050717-egypt-khaled-ali-tiran-sanafir#autoplay
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/07/05/me-050717-egypt-khaled-ali-tiran-sanafir#autoplay
http://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-39258100
http://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-39258100
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لاجاألاق:

 رتمراالوصنل مرر زانلىل(:لت   علزان1ا اقل)

لل6312إ رمعلل8

ا(تقمػػػت ى توضيػػػع مصػػػر والسػػػعودية عمػػػى ات اضيػػػة تعيػػػيف الحػػػدود البحريػػػة بػػػيف البمػػػديف  التػػػ
تيػراف وصػ(افير ملػى المممكػةة باػدؼ االسػت ادة مػف الم(طقػة ى بموجباا السيادة عمى جزيرتػ

ة االضتصػػادية االضتصػادية الخالصػػة لكػػؿ م(امػػا  بمػػا تػػوفرف مػػف ثػػروات ومػػوارد تعػػود بالم( عػػ
العاػد ووزيػر الػدفاع احميػر محمػد ى ولػى ولػى عمياما  ووضع االت اضية عف الجا(ػم السػعود

ح ػػػور ى ر ػػػيس الػػػوزرا  شػػريؼ مسػػػماعيؿ  وذلػػؾ فػػػى بػػف سػػػمماف  وعػػف الجا(ػػػم المصػػر 
 عبد ال تاح السيسال.ى الممؾ سمماف بف عبد العزيز والر يس المصر ى العاهؿ السعود

ل6312إ رمعلل13

بمجمػػس ى دد مػػف المحػػاميف المصػػرييف دعػػوى ض ػػا ية أمػػاـ محكمػػة الق ػػا  اإلدار أضػػاـ عػػ
بوضػػػػؼ ت( يػػػػذ االت اضيػػػػة   ػػػػد كػػػػؿ مػػػػف ر ػػػػيس ى الدولػػػػة  مطػػػػالبيف ب صػػػػدار حكػػػػـ ض ػػػػا 

مػػػف  ٔ٘ٔالجماوريػػة  ور ػػػيس مجمػػػس الػػػوزرا   ور ػػػيس مجمػػس ال(ػػػوامة لمخػػػال تاـ المػػػادة 
 الدستور.

 6312إ رمعلل62وللل6312إ رمعلل12

عػػدد مػػف المػػواط(يف المصػػرييف عمػػى ات اضيػػة الت(ػػازؿ عػػف تيػػراف وصػػ(افير لصػػالر  اعتػػرض
المممكػػة العربيػػة السػػعودية  و(ظمػػوا وض تػػيف احتجػػاجيتيف  وتػػـ القػػبض عمػػى مػػا يقػػرم مػػف 

 الق ية المعروفة معالميا بػ"ض ية احرض".ى متظاهرا واتااماـ بالتظاهر ف ٜٓ٘
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ل6312مونمولل61

بػبطالف توضيػع ممثػؿ حكومػة المصػرية ى محكمػة الق ػا  اإلدار صدر حكـ أوؿ درجػة مػف 
 عمى االت اضية الخاصة بترسيـ الحدود البحرية بيف مصر والسعودية.

ل6312مونمولل66

طع(ػػت الحكومػػة المصػػرية عمػػى الحكػػـ أمػػاـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا  وأعم(ػػت أ(اػػا سػػتتقدـ 
سػا(يدها  وأكػدت الحكومػة أ(ػ  ال ت ػريط تحػت يػدياا لبيػاف سػالمة وضػوة أى بكافة الوثا ؽ الت

المصػرية دوف ت ػريط مػف الثوابػت والمبػاد  ى الترام الوط(ال  وأف الح اظ عمى احرا ى ف
 احساسية لمدولة.

ل6312 غ طسلل12

الحكومػػػة دعػػػوى م(ازعػػػة ت( يػػػذ الحكػػػـ أمػػػاـ ى أضامػػػت هي ػػػة ض ػػػايا الدولػػػة بصػػػ تاا محػػػام
بػبطالف ات اضيػة ترسػيـ ى حكـ محكمػة الق ػا  اإلدار  المحكمة الدستورية العميا  لوضؼ ت( يذ

 تيراف وص(افير لمصر.ى الحدود البحرية بيف مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرت

لل6312  تا رلل67

ى الػػذى ض ػػت محكمػػة احمػػور المسػػتعجمة المصػػرية بػػبطالف حكػػـ محكمػػة الق ػػا  اإلدار 
عودية  وتقػػدـ المحػػاموف بطمػػم تيػػراف وصػػ(افير مػػف مصػػر لمسػػى أبطػػؿ (قػػؿ تبعيػػة جزيرتػػ

لوضؼ ت( يذ حكـ الق ا  اإلداري  است(ادا ملى أف ض ا  مجمس الدولة غير مخػتص ب(ظػر 
 تعد مف أعماؿ السيادة  وفقا لقا(وف مجمس الدولة.ى االت اضيات واحمور الت

عػػدد مػػف التػػ جيالت  حيػػث أجمػػت ى دخػػؿ طعػػف الحكومػػة عمػػى مصػػرية تيػػراف وصػػ(افير فػػ
لالطػالع عمػى  ٕٙٔٓديسػمبر  ٜٔملػى  ٘الق ػية مػف ى اإلدارية العميا الحكػـ فػالمحكمة 

تقريػػػر الم و ػػػيف بالمحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا والػػػرد عميػػػ   وبعػػػد االطػػػالع حجػػػزت الق ػػػية 
 .ٕٚٔٓي(اير  ٙٔى لمحكـ ف
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لل6312نو ا رلل8

اػة بمجمػس الدولػة بػرفض استشػكاؿ هي ػة ض ػايا الدولػة الجى ض ت محكمة الق ا  اإلدار 
يطالػػػػم بوضػػػػؼ ت( يػػػػذ حكػػػػـ بطػػػػالف ترسػػػػيـ الحػػػػدود بػػػػيف مصػػػػر ى الممثمػػػػة لمحكومػػػػة  الػػػػذ

ت( يػػذ الحكػػػـ  ى طعػػف الدسػػتورية  كمػػا ض ػػػت باالسػػتمرار فػػى والسػػعودية لحػػيف ال صػػؿ فػػػ
 ج(ي . ٓٓٛوتغريـ الحكومة مبمغ 

لل6312دم ا رلل67

صػػػر والمممكػػػة عمػػػى ات اضيػػػة تعيػػػيف الحػػػدود البحريػػػة بػػػيف مى وافػػػؽ مجمػػػس الػػػوزرا  المصػػػر 
 العربية السعودية  وضرر محالتاا ملى مجمس ال(وام طبًقا لإلجرا ات الدستورية.

ل6312دم ا رلل01

ضدمػػ  ى ض ػػت محكمػػة مسػػت (ؼ القػػاهرة لألمػػور المسػػتعجمة  بػػرفض طمػػم االسػػت (اؼ الػػذ
محػػػاموف و(شػػػطا  سياسػػػيوف  حػػػوؿ ملغػػػا  ات اضيػػػة تعيػػػيف الحػػػدود بػػػيف مصػػػر والسػػػعودية  

تيػػراف ى يػػ(ص عمػػى سػػيادة السػػعودية عمػػى جزيرتػػى دها لحكػػـ تعيػػيف الحػػدود الػػذمدكػػدة ت ييػػ
 وص(افير.

ل6312منلمرلل6

ي(ػاير  ٕيػـو ى (ظـ عدد مف المواط(يف المصرييف وض ػة احتجاجيػة أمػاـ (قابػة الصػح ييف فػ
 م(اـ وتـ عر اـ عمى ال(يابة. ٕٔ  ا(تات بالقبض عمى ٕٚٔٓ

لل6312منلمرلل12

حكػػـ (اػػا ال  بػػبطالف االت اضيػػة بػػيف مصػػر ى ة العميػػا المصػػرية  فػػض ػػت المحكمػػة اإلداريػػ
تيراف وص(افير لممممكة  وبذلؾ أكػد الحكػـ "اسػتمرار ى بتبعية جزيرتى تق ى والسعودية الت

 .السيادة المصرية" عمى الجزيرتيف الواضعتيف بمدخؿ خمي  العقبة بالبحر اححمر
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ل6312الرسلل16

الدستورية العميا حجز الم(ػازعتيف المقػامتيف مػف الحكومػة ضررت هي ة الم و يف بالمحكمة 
المصرية  لوضؼ ت( يذ حكـ محكمػة الق ػا  اإلدارى بػبطالف ات اضيػة تعيػيف الحػدود البحريػة 

ى القػا(و(ى خػالؿ شػار. واسػت(دت الحكومػة فػى بيف مصػر والسػعودية  لكتابػة تقريرهػا بػالرأ
 يػػػػذ أحكػػػػاـ ض ػػػػا ية سػػػػابقة لممحكمػػػػة الػػػػدعوى احولػػػػى ملػػػػى أف الحكػػػػـ يعػػػػد عقبػػػػة أمػػػػاـ ت(

الدسػتورية العميػػا تعتبػػر االت اضيػػات الدوليػة عمػػاًل مػػف أعمػػاؿ السػيادة التػػى ال تخ ػػع لرضابػػة 
الق ػػا   فيمػػا اسػػت(دت فػػى الػػدعوى الثا(يػػة ملػػى وجػػود حكمػػيف (اػػا ييف بػػاتيف صػػادريف مػػف 

جمة باعتبػػار ض ػػا  مختم تػػيف  احوؿ مػػف محكمػػة مسػػت (ؼ القػػاهرة لألمػػور المسػػتعى جاتػػ
ات اضية تعييف الحدود البحرية مف أعماؿ السيادة  وعدـ اختصاص الق ا  عموًمػا ب(ظرهػا  
والثػػػا(ى مػػػف المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا  ض ػػػى بػػػرفض طعػػػف الحكومػػػة  واعتبػػػار االت اضيػػػة 

 .باطمة  ومف ثـ وجود ت(ازع فى االختصاص

ل6312إ رمعلل6

اسػتمرار سػرياف ات اضيػة ترسػيـ الحػدود بػيف القػاهرة ضررت محكمة القاهرة لألمور المستعجمة 
تيراف وصػ(افير  وعػدـ االعتػداد ى السعودية حؽ السيادة عمى جزيرتى تعطى والرياض  الت

 .بحكـ المحكمة االدارية العميا ببطال(اا

ضاـ برفػع الػدعوى أمػاـ محكمػة احمػور المسػتعجمة: "مف ى أشرؼ فرحات الذى وضاؿ المحام
ي(ػػاير  ٙٔى طمبػػ  بعػػدـ االعتػػداد بحكػػـ المحكمػػة االداريػػة العميػػا الصػػادر فػػالمحكمػػة أيػػدت 

تـ توضيعاا أث(ا  زيػارة الممػؾ سػمماف ى الما ال  واستمرار سرياف ات اضية تيراف وص(افير الت
 ."ٕٙٔٓمبريؿ ى بف عبد العزيز ملى القاهرة ف
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ل6312ا رمعلل67

االسػت (اؼ عمػى حكػـ محكمػة أوؿ ض ت محكمة مست (ؼ احمور المستعجمة بت جيؿ (ظػر 
ب سػػقاط حكػػـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا بػػبطالف توضيػػع ات اضيػػة ترسػػيـ الحػػدود ى درجػػة القا ػػ

 مايو. ٖٔالبحرية بيف السعودية ومصر ملى جمسة 

لل6312المولل6

العاػػد السػػعودي  ملػػى أ(ػػ  ال يوجػػد خػػالؼ بػػيف ى ولػػى أشػػار احميػػر محمػػد بػػف سػػمماف  ولػػ
مقابمػػػة مػػػع ض(ػػػاة "اإلخباريػػػة" ى فػػػالػػػدولتيف حػػػوؿ ات اضيػػػة "سػػػعودية" تيػػػراف وصػػػ(افير  وضػػػاؿ 

حػػػدث ضبػػػؿ سػػػ(ة ى : "لػػػيس ه(ػػػاؾ مشػػػكمة أصػػػاًل حػػػوؿ الجػػػزر  الػػػذ ٔ) السػػػعودية الرسػػػمية 
جػػزر سػػعودية   تقريبػػًا هػػو فقػػط ترسػػيـ الحػػدود البحريػػة  والجػػزر مسػػجمة لػػدى مصػػر ب (اػػا

هػػو ى المراكػػز الدوليػػة ب (اػػا جػػزر سػػعودية  وكػػؿ مػػا تػػـ العػػاـ الما ػػى ومسػػجمة أي ػػًا فػػ
شبر مف أرا ياا أو يػتـ ت(ػازؿ السػعودية ى ترسيـ حدود بحرية  ولـ يتـ ت(ازؿ مصر عف أ

يمكػف أف ى وترسيـ الحدود جا  حسبام الم(افع االضتصػادية التػشبر مف أرا ياا  ى عف أ
ترسيـ هػذف الحػدود وعمػى رأسػاا جسػر الممػؾ سػمماف أو ممػدادات الػ( ط أو الغػاز  ُتخمؽ بعد

 ".أو الطاضة أو القطارات أو الطرؽ

ل6312مونمولل11

تقريػرًا حػوؿ ممػؼ ات اضيػة ترسػيـ الحػدود بػيف مصػر والمممكػة ى (شر مجمس الوزرا  المصػر 
ى تيػراف وصػ(افير فػى يرتػت ػم(ت (قػؿ تبعيػة جز ى العربية السعودية  أفاد بػ ف االت اضيػة التػ

مبػررات و ػرورات حمايػة مصػر ى السيادة المصرية  وال ت(اػى البحر اححمر لممممكة تُ(ا
 .لمجزيرتيف

 

 
                                                           

 .2212ٍبٝ٘  2( ٝ٘رٞ٘ة، ٍؾَل ثِ ٍيَبُ: رٞواُ ٗصْبفٞو ٍؼ٘كٝخ، 1

https://www.youtube.com/watch?v=IhLhpcUNHgs   

https://www.youtube.com/watch?v=IhLhpcUNHgs
https://www.youtube.com/watch?v=IhLhpcUNHgs


  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

97: 
 
 

ل6312مونمولل10

لغػا   ٔٔمجمػس الدولػة ى فى أجمت محكمة الق ا  اإلدار  دعػوى ض ػا ية تطالػم بوضػؼ وا 
مػػف يوليػػو القػػادـ  ى لجمسػػة الثػػا(ضػػرار مجمػػس الػػوزرا  ب حالػػة االت اضيػػة ملػػى مجمػػس ال(ػػوام 

 وذلؾ لورود تقرير مف هي ة الم و يف.

ل6312مونمولل14

مجمػس ال(ػوام المصػري  عمػى ات اضيػة تعيػيف ى وافقت لج(ة الشدوف الدستورية والتشريعية ف
أع ػا  عمياػا  كمػا  ٛع ػوا  مقابػؿ اعتػراض  ٖ٘الحدود بػيف مصػر والسػعودية ب غمبيػة 

مػػػف الدسػػػتور  بعػػػد  ٔ٘ٔيػػػة لمجمسػػػة العامػػػة وفقػػػا لحكػػػـ المػػػادة وافقػػػت عمػػػى محالػػػة االت اض
ى التحقؽ مف عػدـ وجػود مخال ػة دسػتورية  تمايػدا إلحالتاػا ملػى لج(ػة الػدفاع واحمػف القػوم

تيػػػراف وصػػػ(افير لممممكػػػة ى أضػػػرت بػػػدورها بالموافقػػػة عمػػػى  ػػػـ جزيرتػػػى المتخصصػػػة  والتػػػ
ع ػػوًا  ثػػـ أضػػر البرلمػػاف  ٔٗيف ع ػػوًا  مػػف بػػ ٜٖبموافقػػة كافػػة أع ػػا  المج(ػػة وعػػددهـ 

ى جمسػػت  العامػػة  ات اضيػػة تعيػػيف الحػػدود البحريػػة بػػيف مصػػر والسػػعودية التػػى المصػػري  فػػ
 تيراف وص(افير.ى تم(ر المممكة العربية السعودية حؽ السيادة عمى جزيرت

وضاؿ وزير شدوف مجمس ال(وام  عمر مػرواف  مف "االت اضيػة تحقػؽ المصػمحة العميػا لمدولػة 
ى مخال ػة دسػتورية وأ(اػػا ال تػ تى بجديػد حيػث أ(اػػا تت ػؽ مػع القػرار الجماػػور ى س باػا أولػي
  الم(شور بالجريدة الرسمية والمودع لػدى احمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة ٜٜٓٔلعاـ  ٕٚرضـ 

 ".ٜٜٓٔمايو ى ف

ل6312مونمولل12

العربيػة السػعودية  الت اضية ترسيـ الحػدود البحريػة مػع المممكػة ى أثار مضرار البرلماف المصر 
تيػػراف وصػػ(افير ملػػى المممكػػة   ػػجة واسػػعة ال(طػػاؽ عمػػى ى يشػػمؿ (قػػؿ تبعيػػة جزيرتػػى الػػذ

أضػػاـ الػػدعوى الق ػػا ية ى الػػذى المصػػر ى وسػػا ؿ التواصػػؿ االجتمػػاعال  حيػػث ضػػاؿ المحػػام
ى تيػراف وصػ(افير  خالػد عمػال  فػى  د مػا ضػاؿ م(ػ  "ت(ػازؿ" الحكومػة المصػرية عػف جزيرتػ

تػػويتر: "المعركػػة بال(سػػػبة ل(ػػا لػػـ ت(تػػ   لك(اػػا بػػػدأت وضػػا ع فصػػؿ جديػػد عمػػػى تغريػػدة عمػػى 
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س(سػػػػتكمم .. تيػػػػراف وصػػػػ(افير  –مامػػػػا كػػػػاف مدلمػػػػًا أو طػػػػوياًل  –أر ػػػػية  وعبػػػػر طريػػػػؽ 
 ".مصرية

أشار تبحث وتمحص أوراؽ الق ية  وتسػتمع  ٓٔوأ اؼ عمال: "استمرت المحكمة ضرابة 
مستشػار وضػاض  ثػـ أصػدرت حكماػا  ٕٓبػر مػف ل(ا ولمحكومػة عمػى ضػدـ المسػاواة عبػر أك

أيػػػػاـ فقػػػط اسػػػػتمع لصػػػػوت   ٖى )باسػػػـ الشػػػػعم  بمصػػػرية الجػػػػزر. أمػػػا مجمػػػػس ال(ػػػػوام ف ػػػ
وصػػوت حكومتػػ   ثػػـ ممػػر ات اضيػػة العػػار.. ه(ي ػػًا لكػػـ بسػػعيكـ م(ػػزاؿ عمػػـ مصػػر مػػف عمػػى 

 ".الجزر وم(ر مسرا يؿ (صرًا وشرفًا ال تستحق 

عمػػى موضػػع ى تغريػػدة عمػػى حسػػاب  الرسػػمى مػػف (ػػور  فػػاحسػػبؽ  أيى وضػػاؿ المرشػػر الر اسػػ
مػػف معػػؾ؟ أضػػوؿ لػػؾ مػػف ى عبػػدال تاح  السيسػػال: ضػػؿ لػػى تػػويتر: "رسػػالة لػػػ)الر يس المصػػر 

 ".أ(ت؟ .. الت ريط خيا(ة

احسػبؽ لمشػدوف الخارجيػة  محمػد البرادعػال  أف ى ومف جا(ب   اعتبر (ا م الر يس المصػر 
ى م ػػي ًا: "يػػـو حػػزيف فػػ‘" أ(ػػا ربكػػـ احعمػػى’سمسػػؿ ضػػرار البرلمػػاف ُيعػػد "حمقػػة جديػػدة مػػف م

تاريم مصر." وذلؾ بعدما وصػؼ موافقػة لج(ػة الشػدوف الدسػتورية والتشػريعية عمػى ات اضيػة 
خػالؼ حػوؿ السػيادة ى أى تيراف وصػ(افير  الثالثػا   بػػ"المشاد البػا س " معمقػًا: "ال صػؿ فػ
ض ػية ى غميػم الغوغا يػة فػهو مف صميـ اختصاص الق ا . تجاهؿ الدستور والق ػا  وت

 ".وط(ية ُم(زلؽ َخِطير

مصػر  حمػديف صػباحال  فػاكت ى ب(شػر مقطػع فيػديو عمػى ى أما المرشر السابؽ لمر اسة فػ
 ."ص حت  عمى "فيسبوؾ" لوض ة احتجاجية أماـ مقر ( ابة الصح ييف  معمقًا: "لف ( رط

ى ما شػاهدف المصػريوف فػوضاؿ احميف العاـ السابؽ لجامعة الدوؿ العربية  عمرو موسى: "
 ".البرلماف مدسؼ. ليس هكذا تورد اإلبؿ. ليس هكذا. ليس هكذا
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 6312مونمولل61

مصػػر ضػػرارًا بوضػػؼ ت( يػػذ كػػؿ اححكػػاـ الصػػادرة مػػف ى أصػػدرت المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا فػػ
ومػػػف محكمػػػة احمػػػور المسػػػتعجمة  بشػػػ ف ات اضيػػػة ترسػػػيـ الحػػػدود ى محػػػاكـ الق ػػػا  اإلدار 

سػميـ رجػم  أف ضػرار وضػؼ الت( يػذ اتخػذ ى وأو ر المتحدث باسـ المحكمة القا ػالبحرية  
الموافقػػػة والتصػػػديؽ عمػػػى االت اضيػػػة مػػػف ى لوجػػػود "مظ(ػػػة االفت ػػػات عمػػػى اختصػػػاص سػػػمطت

ممارسة وظي تاا"  وأ اؼ أف ضرار وضؼ "الحكميف المت(اض يف" اتخذ حف الحكمػيف "خال ػا 
ب(ظػػر صػػحة ى امػػا باختصػػاص الق ػػا  اإلدار بػػ ف ض ػػى أولى ضواعػػد االختصػػاص الػػوال 

حػػيف أ(ػػ  مم(ػػوع مػػف ذلػػؾة مذ مف التوضيػػع ى توضيػػع ممثػػؿ الدولػػة المصػػرية عمػػى االت اضيػػة فػػ
عمى المعاهدات الدولية مف أعمػاؿ السػيادة الخارجػة عػف رضابػة الق ػا "  وأفػاد أف محكمػة 

يػػذ مو ػػوعية  م(ازعػة ت( ى احمػور المسػػتعجمة تجػاوزت كػػذلؾ اختصاصػػاا بػ ف "حكمػػت فػػ
بعدـ االعتداد بحكـ صادر مف جاة الق ا  اإلداري  وهػو احمػر المحظػور عميػ  دسػتوريا 

 مف الدستور المصري". ٜٓٔب(ص المادة 

لللل6312مونمولل64

صػػػادؽ الػػػر يس المصػػػري  عبػػػدال تاح السيسػػػال  عمػػػى ات اضيػػػة ترسػػػيـ الحػػػدود البحريػػػة بػػػيف 
تيػػراف وصػػ(افير ملػػى ى مف (قػػؿ تبعيػػة جزيرتػػتت ػػى مصػػر والمممكػػة العربيػػة السػػعودية  التػػ

 السعودية.

لل6312موجمولل0

( ػػى السػػ ير أحمػػد عبػػدالعزيز ضطػػاف  سػػ ير المممكػػة العربيػػة السػػعودية بالقػػاهرة  مػػا تداولتػػ  
بعػض الصػحؼ والمواضػع اإللكترو(يػة  (قػال عػف وكالػة اح(بػا  احلما(يػة  تصػريحات بعػػض 

الشري يف الممؾ سمماف بف عبػدالعزيز سػوؼ يغػادر  تزعـ ب ف خادـ الحرميفى المصادر الت
زيػػارة ت قديػػة لمم(طقػػة تػػدـو ى جػػدة عمػػى سػػاحؿ البحػػر اححمػػر متوجاػػا ملػػى مدي(ػػة تبػػوؾ  فػػ

عمػػى ى يومػػا ي ػػع خاللاػػا جحػػر احسػػاس لجسػػر الممػػؾ سػػمماف ويرفػػع العمػػـ السػػعود ٕٔ
 .تيراف وص(افيرى جزيرت



 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

978 
 

 

 

 (2يهحق )

 تحهيهها )عينة اندراسة(تى ى قائًة بانًقاالت انت
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 تاريخ اننشز اسى انكاتب عنواٌ انًقال انصحيفة

ت
ظا

ح
ال

ي
 

 2106يقاالت شهز إبزيم 
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اىي٘اء ك. إثوإٌٞ  ٍصو ىٌ رفوغ فٚ اىغيٝورِٞ 2

 ّنٞت

أثوٝو  12

2216 
ٚ ك.أٍبٍخ اىغياى ٗاىؼبىٌٚ ثِٞ اىَٞبٍ 3

 ؽوة

أثوٝو  13

2216 
روٌٍٞ اىؾلٗك ثِٞ اىَ٘اغِ  4

 ٗاىلٗىخ

أثوٝو  13 أّوف ٍفٞل

2216 
قعٞخ رٞواُ ٚ اىؾقٞقخ فٚ ريل ٕ 5

 ٗصْبفٞو

أثوٝو  13 ػال اىَؼلّٜ

2216 
 رٞواُ ٗصْبفٞوٚ صبىش فٙ هأ 6

 

أثوٝو  13 ّوٝف ػبثلِٝ

2216 
رٞواُ ٚ عيٝورٚ اىقواه فأىٍخ  7

 ٗصْبفٞو

أثوٝو  14 ك.عَبه ىٕواُ

2216 
أثوٝو  14 ك. أؽَل ٍٝ٘ف رٞواُ ٗصْبفٞو  8

2216 
رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٗؽلٝش  9

 اىوئٌٞ

أثوٝو  14 إثوإٌٞ اىجٖٜ

2216 
عَو ٍبىَبُ ٗاىغيٝوربُ ٗكٕبء  01

 !!! اىوئٌٞ

أثوٝو  14 هٖٝبً ٍبىُ

2216 
ٚ األٍزوارٞغٞخ ىغيٝوراألَٕٞخ  00

 رٞواُ ٗصْبفٞو

أثوٝو  15 هاّٞب ؽفْٜ

2216 
أثوٝو  15 ٕجخ ػجلاىؼيٝي رٞواُ صلٝقخ 02

2216 
 رٞواُ ٗصْبفٞو 03

 ٗاىؾق٘   .. اىؾقٞقخ

ٙ ٍؾَل ػجل اىٖبك

 ػالً

أثوٝو  15

2216 
ٗاإلؽزقبُ   .. رٞواُ ٗصْبفٞو 04

 اىْؼجٜ

 ؽغبط اىؾَْٜٞ

 

أثوٝو  15

2216 
خ اىغياى رٞواُ ٗصْبفٞو ٍوح أفوٙ 05  2216أثوٝو 16 ؽوةٚ ك.أٍٍب

 2216أثوٝو 16 ٍوٝل صجؾٚ ٍ٘ىل ٍٞلٙ رٞواُ ٗصْبفٞو 06
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ٕو عبء ممو رٞواُ ٗصْبفٞو  07

مٗ »ػْل اىْبػو األٍ٘ٙ 

 ؟«اىوٍخ

ٚ ك. ٍؾَل ّ٘ق

 ػجلاىؼبه

أثوٝو  12

2216 

أثوٝو  22 ػال اىَؼلّٜ أثوٝو اىقبكً 25فطخ اإلف٘اُ ىـ 08

2216 
اىجؼل اىغبئت فٚ قعٞخ  09

 اىغيٝورِٞ

أثوٝو  21 ٍؾَل أث٘ اىفعو

2216 
"عَؼخ األهض".. ٗسىٞبد ٗأك  21

 اىفزْخ

أثوٝو  21 ك. عَبه ىٕواُ

2216 
أثوٝو  26 ٝؾٞٚمبهً  رٞواُ ٗصْبفٞو ٗػَبه اىط٘ة 20

2216 
ىْنِ ؽقبِّٞٞ .. رٞواُ ٗصْبفٞو  22

 ٍؼ٘كٝزبُ

ك. ٕلٙ عَبه ػجل 

 اىْبصو

أثوٝو  26

2216 
أثوٝو  22 ٍؾَل أث٘ اىفعو أثوٝو 25ٍِ ٍفبهقبد ًٝ٘  23

2216 
       

ٙ اىَصو 24

 اىًٞ٘

ُُ ال.. ) أثوٝو  12 عَبه اىغَو ال(תעלת הימים رٞوا
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رَيٌٞ رٞواُ ٚ االؽزَبه اىضبىش ف 25

 ٗصْبفٞو إىٚ اىَؼ٘كٝخ 

أثوٝو  11 أّوف عَبه

2216 
اىؼبىٌ اىغلٝل.. رٞواُ ٗصْبفٞو  26

 َّ٘معب

أثوٝو  11 ػياًٚ ٍ

2216 
رٞواُ ٗصْبفٞو.. ؽفْخ هٝبالد  27

 رجؾش ػِ صبؽت

أثوٝو  11 ٍؼزي ّبكٛ

2216 
أثوٝو  12 أٝ٘ةٝبٍو  اٍزبك رٞواُ ٗصْبفٞو 28

2216 
صْبفٞو ٚ ٍصبهػخ اىضٞواُ ف 29

 ٗرٞواُ

أثوٝو  14 ك. ٍؾَل ّ٘ه فوؽبد

2216 
أثوٝو  14 ؽْبُ ٍفٞل ف٘ىٛ ٝب صٞواُ اىْٖب ٗصْبفٞو اىْفب 31

2216 
أثوٝو  15 عٖٞبُ ف٘ىٛ رٞواُ ٗصْبفٞو ٗثَْٖٞب فزْخ 30

2216 
أثوٝو  16 ػجلاىَْؼٌ ٍؼٞل رٞواُ ٗصْبفٞو 32

2216 
ٍياهع ّجؼب اىيجْبّٞخ.. ٗرٞواُ  33

 اىَؼ٘كٝخ

أثوٝو  16 ٍيَٞبُ اىؾنٌٞ

2216 
أٍواه عَو اىَيل ٍيَبُ..  34

 (2 – 1اىؼَنوٝخ ٗاىغغوافٞخ )

أثوٝو  12 إثوإٌٞٚ ٍؾَل ػي

2216 
 2216أثوٝو 12 ٍؾَل مَبه كهًٗ فزْخ رٞواُ ٗصْبفٞو 35

ػِ رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍٗب  36

 قجيَٖب.. ٍٗب ثؼلَٕب

أثوٝو  12 ٍصطفٚ ؽغبىٛ

2216 
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أثوٝو  19 أٍبٍخ غوٝت رٞواُ ٍٗياهع ّجؼب 37

2216 
ٗاىعغ٘غ  38 وح..  دٍا اىغَو ثِٞ اَى

صوٛ! ) ٗاىؾو اَى ؼ٘كٝخ..  ( 2–2اَى

أثوٝو  22 إثوإٌٞٚ ٍؾَل ػي

2216 
ثَجت رٞواُ ٗصْبفٞو رغٞو  39

 اىزبهٝـ

أثوٝو  25 صالػ ٍْزصو

2216 
أثوٝو  32 اىْصفٚ ٍبٍ رٞواُ ٗصْبفٞو ٗاىؼالط األفٞو 41

2216 
 

      
ُُ ٗصْبفٞو.. ثِٞ صْبػخ  اىوٝبض  40 رٞوا

 ٗإػالُ اىؾقٞقخ"ٙ اىوأ

ك. ٍطيق ثِ ٍؼ٘ك 

 اىَطٞوٛ

أثوٝو  16
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ك. ؽَْبء ػجل اىؼيٝي  اإلف٘اُ ٗاى٘غْٞخ اىيائفخ 42

 اىقْٞؼٞو

أثوٝو  12

2216 
أثوٝو  19 ٍؾَل ٍؾف٘ظ اىََينخ ٍٗصو ٗسفب  اىََزقجو 43

2216 
ك. ػجل هللا ثِ  ؽنبٝخ عيٝورِٞ 45

 إثوإٌٞ اىؼَنو

أثوٝو  22

2216 
 2216أثوٝو 22 ك. ػجلهللا ِث ٍؾَل ٍطو ػْلٍب ٝزؾلس اىغبٕو 46

ٚ رٞواُ ٗصْبفٞو.. صقوربُ ف 47

 ٗعٔ كػبح اىفوقخ

أثوٝو  24 ٍؼ٘ك اىؼَبهٛ

2216 
       

رٞواُ ٗصْبفٞو ٗاىغَو.. ٗمنة  ػنبظ 48

إف٘اّٜ.. ٗؽقل إٍوائٞيٜ.. 

 ٗاىق٘ح اىَؼ٘كٝخ اىَصوٝخ قبكٍخ 

أثوٝو  12 فٌٖٞ اىؾبٍل

2216 
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أثوٝو  12 عَٞو اىنٝبثٜ قبٕوح اىَؼيٚ ٍيَبُ اىؾيً ف 49

2216 
أثوٝو  12 اىَيَٞبُفبىل  رٞواُ ٗاّزٖبىٝخ اىْٞ٘ؿ 51

2216 
رٞواُ ٗصْبفٞو.. عٞواُ  50

 ٍْٗبٗٝو

أثوٝو  12 فيف اىؾوثٜ

2216 
 2216أثوٝو 13 اىلفٞوٚ روم  ٍؼ٘كٝخ رٞواُ ٗصْبفٞوٚ اىزرغٞو ف 52

ثِ ؽَِ ٚ ػي ػٖل ٍيَبُٚ صؾ٘ح اىزبهٝـ ف 53

 اىز٘ارٜ

أثوٝو  13

2216 
٘ٝو  ٍٖال.. ّؾِ ال ّوس األهض 54 ِ ؽ ّٞل ث عبّٜه  2216أثوٝو 14 اىٞج

أثوٝو  14 إثوإٌٞٚ أٍبّ عَو اىوٕبُ اىؼوثٜ 55

2216 
أثوٝو  15 ٍؾَل اىؼصَٜٞ ظل اىَؼ٘كٝخ ٗثٌ 56

2216 
ػجلاىوؽَِ  ثِٞ ىٍبه ٗػ٘اك 57

 اىطوٝوٛ

أثوٝو  12

2216 
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 2107يقاالت شهز يونيو 

ّٝ٘ٞ٘  14 أؽَل ٕ٘اهٛ رٞواُ ٗصْبفٞو ٗاىفـ األفطو األٕواً 58
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ّٝ٘ٞ٘  15 ػطبهللاٚ ٍوٍ ىٗاثغ رٞواُ ٗصْبفٞو 59

2212 
ّٝ٘ٞ٘  15 ػالء صبثذ اىغيٝوربُ ٗإػالً اىْو 61

2212 
رٞواُ ٚ ؽوة االرٖبٍبد ف 60

 ٗصْبفٞو

ّٝ٘ٞ٘  12 ػجلاىَؾَِ ٍالٍخ

2212 
ٚ ك. أٍبٍخ اىغياى كهًٗ ؽ٘اه رٞواُ ٗصْبفٞو 62

 ؽوة

19  ّ٘ٞ٘ٝ

2212 
ّٝ٘ٞ٘  22 ػطٞخ أث٘ىٝل رٞواُ ٗصْبفٞوٚ ؽقبئق غبئجخ ف 63

2212 
ّٝ٘ٞ٘  22 صالػ ٍْزصو ّوػٞخ رٞواُ ٗصْبفٞو 64

2212 
اى٘غْٞخ اىؼَٞبء ٗىطَٞخ رٞواُ  65

 ٗصْبفٞو

ّٝ٘ٞ٘  24 ؽبىً اىوفبػٜ

2212 
ّ٘ٞ 24 ٍوٝل صجؾٜ  فط اّزجبك رٞواُ ٗصْبفٞو 66 ٘ٝ2212  

      
ٙ اىَصو 67

 اىًٞ٘

قيت ٚ رٞواُ ٗصْبفٞو ٗعغ ف

 اىَصوِٝٞ

ّٝ٘ٞ٘  2 اىَالٍّٜ٘ٚ ٕبّ
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ؽجنذ ٚ رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٕ 68

 اىيٞيخ

ّٝ٘ٞ٘  12 هى ٙ ؽَل

2212 
ػيٚ ّ٘اغئ ٚ إف٘اُ اىنبهٝج 69

 رٞواُ ٗصْبفٞو

ّٝ٘ٞ٘  11 هى ٙ ؽَل

2212 
ّ٘ٞ  11 ػَوٗ ٕبٌّ هثٞغ رٞواُ ٗصْبفٞواىجوىَبُ ْٝبقِ  71 ٘ٝ2212 

ّ٘ٞ  12 ٍؾَل أٍِٞ ربّٞوح إىٚ رٞواُ 70 ٘ٝ2212 

رٞواُ ٗصْبفٞو ٗإػبكح اىؾق  72

 ألصؾبثٔ

ّٝ٘ٞ٘  12 ٕبىخ فداك

2212 
رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٚ عْ٘كّب ف 73

 فنىْبمٌ

ّٝ٘ٞ٘  12 ٍؾو اىغؼبهح

2212 
ٍَرىخ رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٚ ف 74

 اىَالفع ٍؼل

ّٝ٘ٞ٘  12 ّٞ٘رِ

2212 
ّٝ٘ٞ٘  13 اىَالٍّٜ٘ٚ ٕبّ رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍبما ثؼل؟ 75

2212 
ّٝ٘ٞ٘  14 هى ٙ ؽَل االرؾبكٝخٚ فٙ أثبّب اىن 76

2212 
ّٝ٘ٞ٘  14 ػَوٗ اىْ٘ثنٜ اىََبه اىجبئٌ 77

2212 
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ّٝ٘ٞ٘  14 ٍؾَل أٍِٞ صغوح اىفوٝق ّفٞق 78

2212 
ٗصْبفٞو ىْب.. ٍٗنخ إُ رٞواُ  79

 أٍنْب

ّٝ٘ٞ٘  12 ٍيَٞبُ اىؾنٌٞ

2212 
ّٝ٘ٞ٘  12 ٝبٍو ػجلاىؼيٝي رٞواُ ٗصْبفٞو ٗص٘هح اىوئٌٞ 81

2212 
فزْخ رٞواُ ٗصْبفٞو.. ٍِ  80

 ٝقَلٕب؟

ّٝ٘ٞ٘  12 ػياًٚ ٍ

2212 
اىًٞ٘.. اىؾوٝخ ٙ اىَصو 82

 ٗاىَْٖٞخ.. ٍجبهك ٗاىغيٝوربُ

ّٝ٘ٞ٘  12 إثوإٌٞٚ ٍؾَل ػي

2212 
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تأثريات التليفزيون العربية واألجنبية  تطور  حبوث

 "رؤية نقدية "    عرب عقد من الزمن 

 

 القاهرةجامعة  - كمية اإلعالـ -المدرس المساعد بقسـ اإلذاعة والتميفزيوف 

 

وعػػكك مػػف  -إلخاصػػف  ػػو ماإل اػػاب مامألثػػكي م م ا اػػف –مػػ ب وثػػإلع م  ػػ ـ    
    و ث ع م مثؿ إلهو: (1)(0222مام مثؿ ماألو ثككها )سامو طااع :

( : إلماألػػو ظتػػ ب وظتػػإل  ما مكاػػإل  إلسػػالف 1292-1202مام ثلػػف م إلؿ مػػف )
م   ـ، إلاـ ألعألمك ماك مساب  ػو هػ   مألصاؿ جماها ي، إلمعتا وكأ ظتإل   لااب إلمعاهك 

أطػػ  رظ اػػفه  رػػ  مجػػاؿ جكاػػك، وػػؿ م أللػػب وا سػػألراك ارظ اػػاب إلأطػػ   فمام ثلػػف  لػػ  أاػػ
، إل ػػاف م هألمػػاـ أللسػػا اف مػػف  لػػـ ماػػرلال إل لػػـ م جألمػػاع مارلسػػو إل لػػـ م رث وإلاإلجاػػا

مرصػػو ا  لػػ  ماػػػأل ثا مب اصػػا ي مامػػكإل اإلسػػالؿ م  ػػ ـ، إلماأل  اػػة  لػػ  ااػػاال إلك مسػػف 
ماإلسالف م   ماف مف ج ب مامعلراف الإلسالف م   ماف، إل و رلال ماإلاب ألثقاػؽ أ وػ  

 اك  مف م اراع الجمتإل  وااخكماب مامعلف  رتا.  
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دأ يتجػػف هي ػػا البػػالدوف لمػػدور والتػػب بػػ(: 1292-1292مام ثلػػف ماثاراػػف مػػف ) 
الػػوظيفب لوسػػاإلؿ اإلعػػالـأ والتػػلديرات المجتمعيػػة لوسػػاإلؿ اإلعػػالـأ إذ تو ػػؿ البػػالدوف هػػب 
هػػذا المرلمػػػة إلػػػي أف تػػلديرات وسػػػاإلؿ اإلعػػػالـ ا تتويػػؼ هقػػػط ع ػػػد التػػلدير التجػػػار  وا  مػػػا 

ء واسػػػتمداـ يشػػػمؿ دعػػػـ القػػػيـ السػػػاإلدة هػػػب المجتمػػػاأ وأ ػػػبا الجم ػػػور يػػػادر ا عمػػػي اا تقػػػا
ا لػػػػػفأ وهػػػػػو مػػػػػا أد  لظ ػػػػػور مػػػػػدمؿ ااسػػػػػتمدامات  وسػػػػػاإلؿ اإلعػػػػػالـ بمػػػػػا يلقػػػػػؽ إشػػػػػباع 

 واإلشباعات.  

ويػد شػ دت هػذا المرلمػة بدايػة البػروز اللقيقػب  (:0222 -1292مام ثلف ماثااثف مف ) 
لوسػاإلؿ اإلعػػالـأ وظ ػػور العديػػد مػػف المػػدامؿ وا طػر ال ظريػػة التػػب عكػػؼ البػػالدوف عمػػي 

تطويرهػػػػاأ مدػػػػؿ  ظريػػػػة تلديػػػػد ا ولويػػػػاتأ ومػػػػرور وسػػػػاإلؿ اإلعػػػػالـ بعػػػػدد مػػػػف دراسػػػػت ا و 
التغيػػػرات مػػػالؿ هػػػذا المرلمػػػة مػػػف  مػػػوذج التػػػلدير القػػػو  إلػػػي  مػػػوذج التػػػلديرات الملػػػدودة 

 لوساإلؿ اإلعالـأ دـ  موذج التُليرات المتوسطة لوساإلؿ اإلعالـ. 

معايشػػة الوايػػا مػػف مػػالؿ القػػراءات واإلطػػالع و  خػػ إلأإضػػا ف م ثلػػف ويمكػػف    
يػد شػ دت تطػور ا وظ ػور ا مكدف ػا إلثألػ  منف  0222 البلدبأ هإف بلوث اإلعالـ م ػذ عػاـ

لعػػػدد مػػػف الوسػػػاإلؿ التك ولوجيػػػة اللديدػػػة سػػػواء ا  تر ػػػت وظ ػػػورا الػػػذ   يػػػر مػػػف طبيعػػػة 
الجم ػػػور مػػػف مجػػػرد مسػػػتمدـ ي تقػػػب الممػػػاميف إلػػػي مسػػػتمدـ  شػػػطأ دػػػـ بظ ػػػور موايػػػا 

أ هقػػد شػػ د العػػالـ تطػػور ا وتغيػػر ا كبيػػر اأ  4002التلديػػد هػػيس بػػوؾ التوا ػػؿ ااجتمػػاعب وب
وهرمػػت وسػػاإلؿ اإلعػػالـ الجديػػد اعتمػػاد البػػالديف هػػب مجػػاؿ اإلعػػالـ عمػػي م ػػاه  وأطػػر 

أ و ظريػػة شػػبكة Media Niche ظريػػة جديػػدة لػػـ يػػتـ التطػػرؽ ل ػػا مػػف يبػػؿأ مدػػؿ  ظريػػة 
أ ومػػف الم ػػاه ه مػػ    ااد وجراهيػػة ااهترامػػيةأ Actor NetWork Theoryالفاعػػؿ 

أ والتلميػؿ المعجمػب لموايػا  Social Network Analysisالتلميػؿ ااجتمػاعب الشػبكب 
أ و يرهػػػػا مػػػػف الم ػػػػاه  وا دوات البلديػػػػة التػػػػب Lexicometric Analysisاإل تر ػػػػت 

الـأ كمػػػا هرمػػػت  فسػػػ ا ك تيجػػػة لتميػػػة لمتطػػػور التك ولػػػوجب الػػػذ  تمػػػر بػػػف وسػػػاإلؿ اإلعػػػ
أف البػػالديف الم تمػػيف بدراسػػة اإلعػػالـ الجديػػد بػػدأوا  (4 (4004أومػػا واإلػػؿ عبػػد البػػار   
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بػػػالعودة  لػػػو الم ػػػاه  الكيفيػػػة والمػػػ    ال قػػػد  لدراسػػػة م ػػػاإلص الوسػػػيمة الجديػػػدةأ ولكػػػف 
وسػػط هػػذا ااهتمػػاـ البلدػػب الكبيػػر بموايػػا التوا ػػؿ ااجتمػػاعبأ وتراجػػا ااهتمػػاـ ببلػػوث 

ا أا وهو ه ما التطور الذ  مرت بف بلػوث تػلديرات تلديرات ال راديوأ كاف ه اؾ تساؤا  ممل 
التميفزيوف سواء عمي المستو  العربب أو ا ج بػب  وهػؿ ه ػاؾ أطػر  ظريػة وم ػاه  بلديػة 
جديػػػػدة اعتمػػػػد عمي ػػػػا البػػػػالدوف هػػػػب العقػػػػد ا ميػػػػر كمػػػػا لػػػػدث بال سػػػػبة لموايػػػػا التوا ػػػػؿ 

بدراسػػة وايػػا الدراسػػات  (3 ( 4000اهػػتـ هشػػاـ م ػػباح  ااجتمػػاعب أ وهػػب هػػذا ااتجػػاا 
أ ويػػػد Meta Analysisاإلعالميػػػة وبما ػػػة الم ػػػريةأ وذلػػػؾ بااعتمػػػاد عمػػػي تلميػػػؿ 

تو ػػػؿ إلػػػي أف هػػػذا الدراسػػػات تميػػػؿ لمكػػػـ ا الكيػػػؼأ وا تمػػػا إطػػػار  ظري ػػػا م بدػػػؽ مػػػف 
لعاليػات باسػتمداـ الطبيعة العربيةأ وا  ما كم ػا أطػر  ظريػة مػف الغػربأ كػذلؾ كدػرة ييػاس ا

عمػػي دراسػػة  (2 ( 4004أ وهػػب السػػياؽ ذاتػػف ركػػزت سػػمو  إمػػاـ  4المعامػػؿ اإلل ػػاإلب كػػا
تػػػػلديرات بلػػػػوث التميفزيػػػػوف اإليجابيػػػػة والسػػػػمبية عمػػػػي ا طفػػػػاؿ عمػػػػي مسػػػػتو  العػػػػالـأ ويػػػػد 
تو مت إلي أف البلوث العربية وا ج بيػة تركػز عمػي دور التميفزيػوف هػب اكسػاب ا طفػاؿ 

المغويػػة والمعرهيػػةأ ويمػػف الدراسػػات التػػب اهتمػػت بالسػػموؾ ااجتمػػاعب ل طفػػاؿأ الم ػػارات 
كمػػػا أف ه ػػػاؾ تكديػػػؼ بلدػػػب لمومػػػوعات الع ػػػؼ التميفزو ػػػب وتػػػلديرا عمػػػي ا طفػػػاؿ. هيمػػػا 

أف بلػوث تػلديرات التميفزيػوف ركػزت عمػي  (5   (S. E. Morgan et al:2010)أومػا 
 مبػػار إا أف ه ػػاؾ عػػدد ملػػدد مػػف الدراسػػات ركػػزت تػلدير البػػرام  اللواريػػة التيمفزيو يػػة وا

عمػػي عػػدد يميػػؿ مػػف المومػػوعاتأ ويػػد اهتمػػت هػػذا الدراسػػات بدراسػػة تػػلديرات التميفزيػػوف 
 عمي السموكيات والموايؼ لوؿ الع ؼأ الج سأ تعاطب الممدرات اسيم ا بيف المراهقيف. 

 يػة م مػة هػب تػاري  وعمي الر ـ مػف  تػاإل  تمػؾ الدراسػات التلميميػة لمرالػؿ زم   
بلوث اإلعالـ وبالتلديد التميفزيوفأ هإف ه اؾ لاجة ماسة لمويوؼ عمػي أبػرز ااتجاهػات 
البلديػػة لبلػػوث تػػلديرات التميفزيػػوف هػػب العقػػد ا ميػػر وال قػػاط التػػب لػػـ تطػػرؽ ل ػػا البلػػوث 
العربيػػػػةأ والم ػػػػاه  البلديػػػػة وال ظريػػػػات العمميػػػػةأ مػػػػف أجػػػػؿ ب ػػػػاء رؤيػػػػة مسػػػػتقبمية لبلػػػػوث 

 التميفزيوف. 
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 مش لف ماك مسف : 

هب ويت تتزايد هيف الدراسات وا بلاث العممية هػب مجػاؿ اإلعػالـ أ والتميفزيػوف ب ػفة     
ما ػػةأ ومػػا ت ػػوع ا سػػاليب العمميػػةأ والم ػػاه  المسػػتمدمةأ وا دوات العمميػػةأ وهػػب ويػػت 

ؼ عمػػػػػي يلتػػػػػاج هيػػػػػف البلػػػػػث اإلعالمػػػػػب إلػػػػػب مراجعػػػػػة  قديػػػػػة  لتطػػػػػوير الملتػػػػػو  والويػػػػػو 
اإليجابيات والسمبيات التب ت اولت ا هػذا الدراسػات والجوا ػب التػب تركػز عمي ػا  لػذا اتج ػت 
البالدػػة لدراسػػة  تطػػور وتغيػػر بلػػوث تػػلديرات التميفزيػػوف العربيػػة وا ج بيػػة عبػػر عقػػد مػػف 

لتػػػي  4002الػػػزمفأ كملاولػػػة لمسػػػا الدراسػػػات العربيػػػة وا ج بيػػػة هػػػب الفتػػػرة الزم يػػػة مػػػف 
أجػػػػؿ معرهػػػػة أبػػػػرز الوسػػػػاإلؿ التػػػػب يػػػػتـ ااعتمػػػػاد عمي ػػػػا لقيػػػػاس الظػػػػػواهر  أ مػػػػف 4002

والمشػػكالت اإلعالميػػةأ والويػػوؼ عمػػي أبػػرز ا طػػر ال ظريػػة التػػب ت اولت ػػا هػػذا الدراسػػاتأ 
وعقد مقار ة بيف الدراسات العربية وا ج بيةأ لمعرهة إلي أ  مػد  تسػير الدراسػات العربيػة 

ا ج بيػػػةأ وذلػػػؾ مػػػف مػػػالؿ تقػػػديـ رؤيػػػة  قديػػػة تسػػػاعد  ج ب ػػػا إلػػػي ج ػػػب بال سػػػبة لمدراسػػػات
البػػػالديف هػػػب مجػػػاؿ بلػػػوث اإلذاعػػػة والتميفزيػػػوف عمػػػي سػػػد الفجػػػوة بػػػيف البلػػػوث العربيػػػة 
 وا ج بيةأ وكذلؾ ت اوؿ يمايا وموموعات و ظريات جديدة لـ يتـ التطرؽ ل ا مف يبؿ . 

 أهماف ماك مسف : 

 تستمد الدراسة أهميت ا مف اآلتبه 

تلفػػػػؿ المكتبػػػػة العربيػػػػة وا ج بيػػػػة بالعديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات التػػػػب اهتمػػػػت بتػػػػلديرات  -0
التميفزيػػوفأ وبالتػػالب هػػ لف هػػب لاجػػة ماسػػة لومػػا رؤيػػة  قديػػة لمعرهػػة مػػا ويػػؼ 
ع دا اآلمروفأ واستكماؿ الب اء العممب هب هػذا المجػاؿ البلدػب عمػي مطػي دابتػة 

الويػتأ وهػو مػػا تسػعي هػػذا  وامػلة المعػالـأ دوف تكػػرار يمػيا الج ػود ويسػػت زؼ
 الدراسة لتقديمف. 

عمي الر ـ مػف مواج ػة التميفزيػوف لمعديػد مػف الوسػاإلؿ اإلعالميػة الم اهسػة لػف  إا  -4
أف ه اؾ لاجة ُمملة لمعرهة تلديراتف عمي المستمدميف عبر هترات زم ية مت وعػةأ 
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 ػدر ا وؿ  ما ة أف العديد مػف الدراسػات اللديدػة أدبتػت أف التميفزيػوف ازاؿ الم
 لمل وؿ عمي المعمومات. 

 أهكمؼ ماك مسف: 

ر ػػػد تػػػلديرات التميفزيػػػوف الممتمفػػػة عمػػػي المشػػػاهديف التػػػب أومػػػلت ا البلػػػوث  -0
 العربية وا ج بية . 

 المقار ة بيف البلوث العربية وا ج بية لمعرهة أوجة التشابة واامتالؼ.  -4
المسػتمدمة مػالؿ الفتػرة التعرؼ عمي أكدػر ا طػر ال ظريػةأ والم ػاه  البلديػة   -3

 التب تـ تلميم ا.
 تقديـ رؤية بلدية مقترلة لتطوير بلوث تلديرات التميفزيوف. -2

 مرتج ماك مسف إلمامصاك  ماألو ألـ م  ألماك  لاتا :  

تعتمػػػد الدراسػػػة عمػػػي المػػػ    الكيفػػػبأ ه ػػػب دراسػػػة مػػػف المسػػػتو  الدػػػا بأ تلميػػػؿ  -
Meta Analysis   وراؽ البلديػػة التػػب تػػـ  شػػرها هػػب كيفػػبأ تسػػعي لمسػػا الدراسػػات وا

 مجاؿ اإلذاعة والتيمفزيوف هقطأ والتب تـ إدراج ا هب ه

ال ػادرة عػف كميػة اإلعػالـ جامعػة القػاهرةأ ويػد  مامجلف مامص اف اوثإلع م   ـ -1
تـ امتيار هذا المجمة     ا مف أكدر المجالت العممية التػب يػتـ  شػر البلػوث العمميػة 

 عرببأ ولعرايت ا. الملكمة عمي المستو  ال
0-  Journal of Communication  التػب ت ػدر عػف مؤسسػةWiley-Blackwell أ

وهػػب مجمػػة   ػػؼ شػػ ريةأ كممدمػػة لمدراسػػات ا ج بيػػة العالميػػةأ ويػػد تػػـ امتيػػار هػػذا 
المجمػػة     ػػا مػػف أشػػ ر المجػػالت العمميػػة الملكمػػة هػػب مجػػاؿ اإلعػػالـأ عػػالوة عمػػي 
  شر هذا المجمة لمعديد مف البلوث الميدا ية والكيفيةأ وللدادة البلوث الم شورة ب ا.  
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 ف :ثجـ  ارف ماك مسف ماألثلالا

بلػػث م شػػور ي ػػدرجوا تلػػت تػػلديرات التميفزيػػوف بعػػد عمػػؿ ل ػػر شػػامؿ  00تػػـ تلميػػؿ   
أ ويػػػد بمػػػ  عػػػدد 4002ولتػػػي عػػػاـ 4002عمػػػي أعػػػداد المجمتػػػيف ملػػػؿ الدراسػػػة م ػػػذ عػػػاـ 

بلػػػػث أج بػػػػبأ والجػػػػدوؿ التػػػػالب يومػػػػا تف ػػػػيال  عػػػػدد  40بلػػػػث و 32البلػػػػوث العربيػػػػة 
 التب ي تمب إلي ا ه  البلوث التب ت اولت كؿ يالب تميفزيو ب والمرلمة
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 (0جدوؿ ريـ  
 عي ة الدراسة التلميمية

 

 المجمىع

القالب الحليفزيىني  البحىخ العربية البحىخ األجنبية

الحي اهحمث الدراسات 

 بقياسه
المرحلة 

 الثالثة

المرحلة 

 الثانية

المرحلة 

 األولى

المرحلة 

 الثالثة

المرحلة 

 الثانية

المرحلة 

 األولى

 األخبار الحليفزيىنية -9 5 9 3 5 3 2 99

المسلسالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ت  -2 3 9 9 2 - - 7

 الحليفزيىنية 

البالالالراال الحىاريالالالة  -3 3 - 2 - 9 - 6

 الحليفزيىنية 

 الحليفزيىن واألطفال-4 - 2 - 9 9 9 5

الحليفزيىن والهىية  -5 - 9 - 2 - 9 4

 الىطنية 

بالالالالالراال جليفزيالالالالالىن  -6 9 - - 2 - - 3

 الىاقع 

 اإلع ن الحليفزيىني -7 2 - 9 - - - 3

الحفاعليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة -8 - 9 - - 2 - 3

 الحليفزونية 

 األغاني الحليفزيىنية-9 2 - - - - - 2

الحليفزيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالىن -91 - - - 9 9 - 2

 والجنس 

الحليفزيالالالالالالالالالالالالالالالالالىن  -99 - - 9 - - 9 2

 االجحماعي

القنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالىات  -92 9 - - - - - 9

الحليفزيىنيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 الكىايدية

النىسالالالالالالالالالالالالالحاليجيا  -93 - - 9 - - - 9

 الحليفزيىنية 

البالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالراال -94 - - 9 - - - 9

االسحقصالالالالالالالالالالالالالالالالالا ية 

 الحليفزيىنية 

الحقنيالالالات الحديثالالالة  -95 - - 9 - - - 9

فالالي اجالالال الصالالىر  

 الحليفزيىنية 

 المجمىع 34 26 61
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 ألساؤ ب ماك مسف : 

مػػا هػػب أبػػرز التػػلديرات التػػب تو ػػمت إلي ػػا الدراسػػات العربيػػة وا ج بيػػة هػػب مجػػاؿ  -
 التميفزيوف  

 ما هب ا طر ال ظرية التب تـ ااعتماد عمي ا   -
 ما هب الم اه  البلدية ا كدر استمدام ا هب هذا الدراسات   -
 ما  وعية العي ات التب تـ ااعتماد عمي ا   -
إف –والمتغيػػػػرات العمميػػػػة التػػػػب ميػػػػزت كػػػػؿ مرلمػػػػة بلديػػػػة مػػػػاهب المفػػػػاهيـ ال ظريػػػػة  -

  -وجدت
ما هب الموموعات البلدية التب لـ تمما لمدراسة بشػكؿ كػاهب وتلتػاج لمزيػد مػف  -

 الدراسات  
 ما هب أهـ المقترلات لتطوير بلوث تلديرات التميفزيوف  -

 رألالج ماك مسف : 

ربيػػة وا ج بيػة تػػـ تقسػيـ الدراسػػة ولمتعػرؼ عمػػي تطػور وتغيػػر بلػوث تػػلديرات التميفزيػوف الع
 إلي دالدة ملاور كاآلتبه

مامثػػإل  م إلؿ : ماك مسػػاب ماع واػػف إلم جرواػػف ماألػػو ألراإلاػػب ألػػ ثا مب ماأللالةاػػإلف  ػػو  -1
  (:0212إا   0222مالأل ي ماةمراف مف )

تـ تقسيـ الدراسات هب هذا الملور ليشمؿ دالث سػ وات يبػؿ ألػداث الربيػا العربػبأ كا ػت 
بلػاث تركػز عمػي  وعيػة معي ػة مػف المجػاات البلديػةأ امتمفػت عػف السػ وات التػب هي ا ا 

تمت اأ وكذلؾ تو مت هذا الدراسات إلي عدد مػف ال تػاإل  كا ػت بمدابػة مؤشػرات لمػا مػرت 
                                                           

  تم تقسٌم الدراسات إلى ثالثة محاور، كل محور ٌشمل عدد من السنوات متقاربة فً االتجاهات البحثٌة واألحداث
السٌاسٌة واالجتماعٌة ، والتً تغٌرت مالمحها فً السنوات التالٌة، فالرابط بٌن هذه السنوات هو األحداث السٌاسٌة 

 عٌة والتقارب النظري فً ذلك التوقٌت.واالجتما
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بػػف البمػػداف العربيػػة والعػػالـ كمػػف بعػػد ذلػػؾأ ويمكػػف ومػػا رؤيػػة  قديػػة وسػػردية ل ػػذا الملػػور 
 يةه بتقسيمف لعدد مف ال قاط الفرع

 أإل   : واارسوف ارألالج وثإلع أل ثا مب ماأللالةاإلف  ألمثلب  و منألو: -
 ماقإلماب ماأللالةاإلراف  و ماك مساب ماع واف :   -

كا ت البرام  اللواريػة مسػار اهتمػاـ البػالديف هػب هػذا الفتػرةأ وت وعػت  ماو ممج ماثإلم اف : -1
ماثإلم اػف م جرواػف مامقكمػف  وػ  ألػ ثا مب ماوػ ممج أشػكاؿ دراسػت اأ ه  ػاؾ دراسػات ت اولػت 

أ والتػػب ت اولػػت (0 (4002مدػػؿ ه دراسػػة   ػػي عػػاطؼ العبػػد   ماقرػػإلمب مالضػػالاف ماع واػػف،
التعػػػػرؼ عمػػػػي المعػػػػايير ا مالييػػػػة والسػػػػموكية التػػػػب يكتسػػػػب ا المراهقػػػػوف  تيجػػػػة مشػػػػاهدة 

الدراسػػة بر ػػامجب أوبػػرا ودكتػػور هيػػؿأ ويػػد جػػاءت أبػػرز الػػدواها التػػب تػػدها المػػراهقيف عي ػػة 
 لمشاهدة هذا البرام  هب اآلتبه 

  .أعرؼ معمومات تفيد ب هب لياتب 
  . تعره ب عمي أراء المتم  يف هب المشكالت الممتمفة 
  . تساعد ب عمي إيجاد لموؿ لممشكالت 
 .تكويف أراء هب القمايا الممتمفة 

ػا إلػي أف  كا ػت أهػـ مومػوع تػـ ت اولػف هػب هػذيف  مامشػا ؿ م سػ افوتو مت ال تاإل  أيم 
 البر امجيف. 

أ هقػد تو ػمت الدراسػة إلػي أل ثا  مشاهكي هػ   مارإل اػف مػف ماوػ ممج  لػ  مامػ مهقافوعف 
أف كداهػػػػة مشػػػػاهدة المػػػػراهقيف عي ػػػػة الراسػػػػة لمممػػػػاميف ا ج بيػػػػة التػػػػب تتمػػػػمف المعػػػػايير 
ا مالييػػػػػة والسػػػػػموكية الغريبػػػػػة وم  ػػػػػاه الع ػػػػػؼ كلػػػػػؿ لممشػػػػػكالت أ اارتبػػػػػاط بػػػػػدوف زواج 
وا ف اؿ ا ب اء عف ا سرة أ الكسب السرياأ اللظ الػذ  يػؤد  إلػي ال جػاح مقابػؿ العمػؿ 

عمػػي المعػػايير ا مالييػػة لػػدي ـأ إا أف البالدػػة شػػددت عمػػي   ألػػؤث  مشػػروعية الميا ػػة و 
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مػػرورة اا تبػػاا إلػػي طبيعػػة الممػػاميف المقدمػػة هػػب الق ػػوات الفمػػاإلية العربيػػة التػػب تبػػث 
ممػػمو  ا أج بي ػػا   ظػػر ا ا عػػداـ الريابػػة ا سػػرية عمي ػػا  تيجػػة ااعتقػػاد أ  ػػا ي ػػوات همػػاإلية 

ممػػػاميف ا تت اسػػػب مػػػا العػػػادات   -هػػػب بعػػػض ا ليػػػاف -أ  ػػػا تقػػػدـ  عربيػػػةأ هػػػب لػػػيف
والتقاليػػد الترهي يػػة هػػػب يالػػب مشػػػوؽ وجػػذاب يسػػاهـ هػػػب تشػػجيا المػػػراهقيف والشػػباب عمػػػي 
مشاهدت ا بمعػدات كديفػةأ ممػا يػد يػؤد  إلػي ارتفػاع بمسػتو  طمولػات ـ ت دػورة التطمعػات 

كمب لإلعالـ تتمدؿ هب تسريب أهكػار  ريبػة وما يعقب ا مف إلباطاتت ومطورة التلدير الترا
إلي الشباب العربػب التػب تػؤد  إلػي ممػؿ هػب ال سػؽ القيمػب لػدي ـ وتغييػب الػوعب بػوايع ـ 

 ومشكالت ـ والتياجات ـ الفعمية. 

التب تو مت إلي ا البالدة بل ف عمي الر ـ مػف مطػورة هػذا ال وعيػة  أللسا  مارألاجفويمكف 
إا أف طبيعػة المجتمػا الم ػر  والشػريب يمػيؽ ا هػؽ عمػي  مف البرام  كما ذكػرت سػمف ا

مػػف وج ػػػف  -تطبيػػؽ مدػػؿ هػػذا العػػادات الغريبػػة عمػػي دقاهت ػػا وعادات ػػا إا أف هػػذا البلػػث 
أشار إلػي مومػوع بلدػب يجػب أف يلظػي بمزيػد مػف ااهتمػاـ والدراسػة هػب الفتػرة  - ظر 

لةاإلراػػف وشػػ ؿ خػػاال إلم   ماػػف  لػػ  مامضػػاماف ماأللا ما ااوػػف ماإلماكاػػفالتاليػػة أا وهػػو 
 وش ؿ  اـ.

ػا أومػا لسػف مميػؿ  إل و رلػال ماسػااؽ  تػلدير إدراؾ المػراهقيف لقمػايا  (2 ( 4000أيم 
لمػػا تعرمػػف  هرػػاؾ ألػػ ثا  اػػإليالمواط ػػة والديمقراطيػػة هػػب البػػرام  اللواريػػةأ وتو ػػؿ إلػػي 

يػػػػػة ومػػػػػا يدركػػػػػف البػػػػػرام  اللواريػػػػػة التميفزيو يػػػػػة مػػػػػف معاجػػػػػة لقمػػػػػايا المواط ػػػػػة والديمقراط
المراهقػػوفأ ويمكػػف تفسػػير التػػلدير القػػو  لمبػػرام  اللواريػػة التميفزيو يػػة هػػب هػػذا الفتػػرة يرجػػا 
إلي ارتفاع معدؿ اا تراب السياسب بيف الشباب هب هذا الفترة الزم يػةأ وارتفػاع المسػتو  

 التعميمب لعي ة الدراسة. 

د لظي بااهتمػاـ البلدػبأ ومػف هػذا هب دراسات هذا المرلمة هق ماقالـ وا ألصاؿوأما عف 
والتػػػب يامػػػت عمػػػب ملاولػػػة امتبػػػار هػػػروض  (2  (4000الدراسػػػات دراسػػػة هبػػػف ا  شػػػاهيف 

 ظريػػة ب ػػاء أج ػػدة القمػػايا العامػػة المقدمػػة هػػب بػػرام  الػػرأ  بػػالق وات التميفزيو يػػة الم ػػرية 
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جتمػػػاعبأ اللكوميػػػة والما ػػػةأ والتعػػػرؼ عمػػػي تػػػلدير السػػػياؽ السياسػػػبأ اايت ػػػاد أ اا
واإلعالمػػػػب عمػػػػب ب ػػػػاء أج ػػػػدة القمػػػػايا المقدمػػػػة هػػػػب بػػػػرام  الػػػػرأ  بػػػػالق وات التميفزيو يػػػػة 

وهيمػػا يمػػص  تػػاإل  الدراسػػة هقػػد تو ػػمت  اللكوميػػة والما ػػة وكػػذلؾ تػػلدير  مػػط الممكػػب.
إلػػػي تعػػػدد م ػػػادر معرهػػػة القػػػاإلميف باات ػػػاؿ بلهػػػداؼ وسياسػػػات إعػػػداد القمػػػايا العامػػػة 

التميفزيو يػػػة التػػػب يعممػػػوف ب ػػػا ويػػػلتب هػػػب مقػػػدمت ا ااجتماعػػػات  المطرولػػػة هػػػب الق ػػػوات
هػب امتيػار المومػوعات  معكي ماو ممج االمف أصػثاب ماقػ م  مارتػالوالتلريريةأ وت در 

وػ ممج ماػ أي ألعػارو مػف ماألشػاوف إلماأل ػ م  والميوؼ المشاركيفأ ويد أومػلت الدراسػة أف 
تباؾ والممؿأ وايترلت البالدػة مػرورة مما ي يب المشاهد بلالة مف اار   و مامإلضإل اب

تميػػػز بػػػرام  الػػػرأ  عػػػف بعمػػػ ا الػػػبعض مػػػف مػػػالؿ ت ػػػاوؿ يمػػػايا متميػػػزة واابتعػػػاد عػػػف 
اارتبػاط الوديػؽ ال ػمة بلج ػدة ال ػلؼ الم ػرية المسػتقمةأ والتركيػز عمػي إمػداد المػػواطف 

ات الم ػػػر  بلمبػػػار وط ػػػفأ مػػػف مػػػالؿ ي واتػػػف الوط يػػػة وسػػػط هػػػذا الكػػػـ ال اإلػػػؿ مػػػف ي ػػػو 
الترهي يػػة  إلاعػػؿ هػػ م مامقألػػ   السػػ  ارػػا مرجػػ مب مامشػػاهكاف اوػػ ممج ماألػػإلؾ شػػإلالعولمػػةأ 

المعرومػػة هػػب الويػػت اللػػالب مدػػؿه  ػػالبة السػػعادةأ معكػػـ م ػػي الشػػاذلبأ و يرهػػا مػػف 
البػػرام  التػػب تقػػدـ الفػػف والجوا ػػب اإل سػػا يةأ وتمعػػب عمػػي وتػػر ال وسػػتاليجا وهػػو مػػف أكدػػر 

 ر عدد مف المشاهديف.ا وتار التب تجذب أكب

 :  م خوا  ماأللالةاإلراف  -0

لظيػػػت ا مبػػػار التميفزيو يػػػة بااهتمػػػاـ ا كبػػػر مػػػف يبػػػؿ البػػػالديف هػػػب مجػػػاؿ اإلعػػػالـأ   
وتباي ػػت الدراسػػات مػػا بػػيف معالجػػة هػػذا الق ػػوات لقمػػايا ال ػػراع واتجػػاا ال مبػػة  لوهػػا أو 

 عاليت ا باا تراب السياسب أو اإل الح السياسب والمشاركة السياسيةأ 

قيػػػاس اهتمػػػت ب (9 (4002 جد دراسػػػة ل ػػػاف سػػػميـ  سػػػ  ألجاهػػػاب مارخوػػػفهمػػػدال  بال سػػػبة 
اتجاهات ال مبة ا لما ية  لو ا ليات التب توظف ا الق وات اإلمباريػة هػب إدارت ػا ل زمػات 

                                                           
   تشمل هذه الجزئٌة على جمٌع الدراسات التً اهتمت بالمحتوى اإلخباري التلٌفزٌونً سواء أكانت القنوات

 اإلخبارٌة التلٌفزٌونٌة، أو التقارٌر اإلخبارٌة، أو النشرات اإلخبارٌة، أو البرامج اإلخبارٌة التلٌفزٌونٌة.
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 Euro News) وال راعات.ويد شممت الدراسة يياس تلديرات ممس ي وات إمبارية هـ ه
– BBC-CNN-N24-NTVت الق ػػػوات أ وهيمػػػا يمػػػص ال تػػاإل  التػػػب أومػػػلت تػػػلديرا
 اإلمبارية التميفزيو ية هتمدمت هب ه 

اػػػك ي ماقرػػػإلمب م خوا اػػػف  لػػػ  ألػػػإل ا  معلإلمػػػاب  ػػػف م ثػػػكمع أومػػػلت  تػػػاإل  الدراسػػػة  -
. وتقػػػديـ ممفيػػػات متعمقػػػة لػػػوؿ كاهػػػة المومػػػوعاتأ باإلمػػػاهة إلػػػي دورهػػػا هػػػب  إلم ةمػػػاب

تشػػكيؿ اتجاهػػات الػػرأ  العػػاـ ا لمػػا ب  لػػو العديػػد مػػف ا زمػػات العربيػػة همػػال  عػػف تػػواهر 
مكو ػػػػات ا داء اإلعالمػػػػب لتمػػػػؾ الق ػػػػوات مدػػػػؿ الفوريػػػػةأ ال ػػػػدؽأ المومػػػػوعيةأ العمػػػػؽأ 

 ز. الم  يةأ التوازفأ التكامؿأ عدـ التلي

مف  الية آمر  تشير ال تاإل  إلي أف الق ػوات اإلمباريػة ا ج بيػة الممػس يػد طرلػت أطػر  -
إمباريػػػة مغػػػايرة ل طػػػر اإلمباريػػػة المطرولػػػة هػػػب الق ػػػوات اإلمباريػػػة العربيػػػة هػػػب إدارت ػػػا 
ل زمة المب ا يةأ وكػذلؾ أزمػة الل ػار عمػي  ػزة ليػث وظفػت الق ػوات اإلمباريػة ا ج بيػة 

دػػا و  هػػب إدارت ػػا ل زمػػة المب ا يػػةأ كمػػا ركػػزت تمػػؾ الق ػػوات عمػػي ا سػػباب  مػػط ال ػػراع ال
الدامميػػػػة هػػػػب لب ػػػػافأ مدػػػػؿه اا قسػػػػامات الطاإلفيػػػػة واامتالهػػػػات السياسػػػػيةأ وتعتقػػػػد ال مبػػػػة 

أكدػر الق ػوات ا ج بيػة تركيػز ا   Euro Newsو BBCو CNNا لما يػة أف كػؿ مػف ي ػاة 
سباب الداممية أكدر مف ا   سباب المارجة هب إدارت ا ل زمة المب ا ية . عمي ا أ

ممػػا يؤكػػد أف  م  ثػػ  مصػػكمااف إلم  ثػػ  ألػػ ثا  مهمػػا   N24أ NTVتػػر  ال مبػػة أف ي ػػاتب  -
 الجم ور ا لما ب لدية دقة هب الق وات الملمية أكدر مف الق وات ا ج بية اآلمر . 

عمػي تػلدير الق ػوات  (00 ( 4009عمي الجا ب اآلمر ركزت دراسة   ػي عػاطؼ العبػد     
الفماإلية ا ج بية الموج ف بالمغة العربية هب أويات ا زمػات بػالتطبيؽ عمػي أزمػة العػدواف 
اإلسراإليمب عمي  زة عمي الجم ور العربب ومد  ااعتماد عمي ا . وتو مت الدراسػة لعػدة 

وؿ أزمػة  تاإل  م  اه إف أهـ م ادر التب يعتمدوف عمي ا هب الل وؿ عمي المعمومات لػ
هػػػػػػب ه ال ػػػػػػلؼ والمجػػػػػػالتأ الق ػػػػػػوات الفمػػػػػػاإلية العربيػػػػػػةأ ال ػػػػػػدوات  -بالترتيػػػػػػب– ػػػػػػزة 

والمػؤتمراتأ الق ػوات الفمػاإلية العربيػةأ الق ػوات الفمػاإلية ا ج بيػة الموج ػف بالمغػة العربيػػة 
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أ  ويػد France 24أ اللرةأ TV5عربيةأ  BBCالمشاهدة بالترتيب هب ه  أ وروسػيا اليػـو
الفروض وجود عالية ارتباطية دالة إل اإلي ا بيف معػدات تعػرض عي ػة أظ رت امتبارات 

الدراسػػػػة لمق ػػػػوات الفمػػػػاإلية ا ج بيػػػػة الموج ػػػػة لمغػػػػة العربيػػػػة ومعػػػػدات اعتمػػػػادهـ عمي ػػػػا 
لمل ػػوؿ عمػػي معمومػػات لػػوؿ أزمػػة  ػػزة وهػػو الفػػرض الرإليسػػب ل ػػذا الدراسػػة الػػذ  دبػػت 

  لتف.

ا  لة  - ف ماألع ض ات   مالضالااب إلكم عػو مالتػـ إلجإلك   اف واوأدبتت الدراسة أيم 
ا توجػد إلماألإلجا    اف واف كم ع مالتـ إل ػؿ مػف ماألػ ثا مب مامع  اػف إلماسػلإل اف أ وأيم 

 إلماإلجكمراف
 مألغاػ  ماثااػف م جألما اػفيجدر اإلشارة أف أهـ ما يميزهذا الدراسة هو اعتمادها عمي  -

سػػات العربيػػة الم تمػػة بمجػػاؿ كمتغيػػر وسػػيط وهػػو متغيػػر لػػـ يعتمػػد عميػػف بكدػػرة هػػب الدرا
 اات اؿ السياسب.

اهتمػػػػػت بعػػػػػض الدراسػػػػػات بقيػػػػػاس مسػػػػػتو  المشػػػػػاركة السياسػػػػػية واإل ػػػػػالح السياسػػػػػب    
واا تػػراب السياسػػب وعاليػػت ـ با مبػػار التميفزيو يػػةأ مػػف بػػيف هػػذا الدراسػػات دراسػػة عػػادؿ 

شػػػػاركة والتػػػػب جػػػػاءت كمؤشػػػػر أ عػػػػف عػػػػزوؼ الشػػػػباب عػػػػف الم (00 ( 4009عبػػػػد الغفػػػػار  
السياسػػية وعػػدـ ا ػػدماج ـ هػػب الليػػاة السياسػػيةأ إذ ت ػػتـ هػػذا الدراسػػة بملاولػػة ييػػاس لجػػـ 
اعتماد الشباب الم ر  عمػي الق ػوات التميفزيو يػة الم ػرية وااج بيػةأ وعاليػة ذلػؾ بلجػـ 
معاره ـ واتجاهات ـ  لو اإل الح السياسب هب م ػرأ وا عكسػات ذلػؾ عمػي مالمػا بيإلػة 

أ واآلدػار المترتبػة عمػب ذلػؾ هػب العمؿ السياسب  هػب م ػر كمػا يت ػورها الشػباب مسػتقبال 
تشػػػكيؿ ال وايػػػا السػػػموكية لػػػد  الشػػػباب الجػػػامعب لػػػوؿ مشػػػاركت ـ السياسػػػية هػػػب المجتمػػػا 

. ويد تو مت الدراسة لعػدد مػف ال تػاإل  كا ػت تمدػؿ  -مػف وج ػة  ظػر  -الم ر  مستقبال 
اللكػػػومبأ ومػػػرورة ومػػػا اسػػػتراتيجية جػػػرس إ ػػػذار لمدولػػػة با مفػػػاض م ػػػدايية اإلعػػػالـ 

هعَّالػػة لجعػػػؿ الشػػػباب يمرجػػػوف مػػػف هإلػػػة الالمبػػػاايف المغتػػػربيف ليكو ػػػوا  شػػػطاء مػػػواليف  إذ 
اهتػػرض جامسػػػوف أ ػػف لي مػػػا يجتمػػا ا مفػػػاض الدقػػة السياسػػػية  مػػا ارتفػػػاع معػػدؿ الكفػػػاءة 
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أدبتػػوا يمػػة  السياسػػية الدامميػػة لػػد  ا هػػراد هػػإ  ـ يتج ػػوف اتمػػاذ هعػػؿأ ها شػػماص الػػذيف
دقػػت ـ هػػب ال ظػػاـ السياسػػب مػػا ارتفػػاع كفػػاءت ـ الذاتيػػة هػػـ القػػوة اللقيقيػػة لتلقيػػؽ التغييػػرأ 
 والػػػػػػػذيف يلتجػػػػػػػوف مػػػػػػػد اللكومػػػػػػػة     ػػػػػػػـ يرو  ػػػػػػػا ا تعمػػػػػػػؿ وهػػػػػػػؽ الم ػػػػػػػملة العامػػػػػػػة

p457)أ2013أJ. Johnson & K. Kaye ) 04)ومف هذا ال تاإل ه  أ 

هب عي ة الدراسػة بمتابعػة تطػورات اإل ػالح السياسػب  مهألماـ ماشواب ماجامعو ضعؼ -
هػػب الل ػػوؿ عمػػي  ضػػعؼ م  ألمػػاك  لػػ   ماقرػػإلمب ماأللالةاإلراػػفويػػد أد  ذلػػؾ إلػػي 

 المعمومات وااعتماد عمي اإل تر ت. 

هػػػػب تشػػػػكيؿ معػػػػارؼ الشػػػػباب الجػػػػامعبأ وكػػػػذلؾ ماأللالةاػػػػإلف   ضػػػػعؼ ألػػػػ ثا كػػػػذلؾ  -
المجتمػػػػا الم ػػػػر   وذلػػػػؾ  تيجػػػػة اتجاهػػػػات ـ  لػػػػو تطػػػػورات اإل ػػػػالح السياسػػػػب هػػػػب 

 طبيعية لمعؼ ااهتماـ العاـ لدي ـ بمتابعة تطورات يمية تتسـ با همية

متابعػػة الشػػباب الجػػامعب هػػب عي ػػة الدراسػػة تطػػورات اإل ػػالح السياسػػب  ضػػعؼ ألػػ ثا  -
أ مألجاهػػاألتـ مامسػػألقولاف رثػػإل مسػػألقوؿ ماعمػػؿ ماسااسػػو  ػػو مصػػ هػػب م ػػر عمػػي 

. مامشا  ف ماسااسافف وكذلؾ  واياهـ السموكية بشل  مستقبال 

إلػػي وجػػود عاليػػة عكسػػية بػػيف  (03 ( 4009هػػب السػػياؽ ذاتػػف تو ػػمت شػػيماء ذو الفقػػار   
اا تراب السياسب والسمط السياسب مف  الية والتعرض ل شرات ا مبػار التميفزيو يػة  
ممػػػا يع ػػػب أف الشػػػمص الػػػذ  يشػػػعر بالرمػػػا عػػػف ال ظػػػاـ السياسػػػب ويشػػػعر بالكفػػػاءة 

سػػػػية يميػػػػؿ إلػػػػي التعػػػػرض إلػػػػي ا مبػػػػار التميفزيو يػػػػة     ػػػػا ا تركػػػػز عػػػػادة عمػػػػي السيا
أرػػػ   لمػػػا ةمك مسػػػألإلإل ماسػػػخط ماسااسػػػو اػػػكإل  ارػػػف سػػػمبيات ال ظػػػاـ السياسػػػبأ أ  

 ماك مسف، مرخلضب رسوف ماألع ض الرش مب م خوا اف ماأللالةاإلراف.

ليػث طريقػة سػرد ويجدر اإلشػارة إلػي أف هػذا الدراسػة تميػزت عػف بػايب الدراسػات مػف  -
الدراسػػات السػػابقة أو المرتبطػػة بمومػػوع الدراسػػةأ وعػػرض اإلطػػار ال ظػػر أ ليػػث تػػـ 

 و سػػلإلب ماسػػ ك مامواشػػ ولػػيس  مألغاػػ مب ماك مسػػفتقسػػيـ الدراسػػات السػػابقة ب ػػاء عمػػي 
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الػػذ  يػػتـ تطبيقػػف هػػب أ مػػب الدراسػػات العربيػػةأ ولعػػؿ أهػػـ مػػا يميػػز هػػذا الطريقػػة أ  ػػا 
 تػػاإل  شػػديدة اارتبػػاط بمومػػوع دراسػػتفأ وبػػالمتغيرات التػػب تمػػمف أف يعػػرض البالػػث 

سػػوؼ يقػػـو بقياسػػ اأ ممػػا تسػػاعد البالػػث عمػػي ه ػػـ أعمػػؽ لمتغيػػرات الدراسػػة ومعرهػػة 
الطػػرؽ المت وعػػة لقياسػػ اأ وتسػػ ؿ عميػػف ه ػػـ وربػػط وتفسػػير ال تػػاإل  التػػب سػػوؼ يتو ػػؿ 

 إلي ا ع د التطبيؽ. 

لػػػي تلميػػػؿ العاليػػػة بػػػيف ا سػػػاليب وا دوات إ (02 ( 4009بي مػػػا اتج ػػػت ماهي ػػػاز رمػػػز    
التعبيريػػة البال يػػة التػػب اسػػتمدمت هػػب ب ػػاء التقػػارير اإلمباريػػة المتعمقػػة بػػاللرب عمػػي 
 ػػزة و ػػوع ا طػػر اإلمباريػػة التػػب اسػػتمدمت ا كػػؿ مػػف ي ػػاتب الجزيػػرة والعربيػػة هػػب تقػػديـ 

 هذا اللدث. ومف ال تاإل  التب تو مت إلي ا ه 

رة أكدر اهتمام ا باس اد المعمومػات دامػؿ تقاريرهػا إلػي م ػادر ملػددةأ كا ت ي اة الجزي -
ويد ارتبطت المعمومات ب ورة أكبر بش ود العياف لفعالياتف لوؿ تاإل سػافتالذ  يعػيش 
هػػب  ػػزةأ هػػب لػػيف سػػيطرت الم ػػادر الرسػػمية تالمسإلوليفتكم ػػادر لممعمومػػات دامػػؿ 

ود العيػػافأ ممػػا يعطػػب مؤشػػر ا لػػوؿ تقػػارير العربيػػة وتراجعػػت  سػػبة ااعتمػػاد عمػػي شػػ 
اإلطػػار الرسػػمب الػػذ  لاولػػت ي ػػاة العربيػػة معالجػػة اللػػدث هػػب سػػيايفأ مقابػػؿ اإلطػػار 

 الشعبو  الذ  اعتمدت عمي ا تالجزيرةت هب التغطية.

ماجػػػارو اعتمػػػد ي ػػػاة الجزيػػػرة عمػػػي إطػػػاريف أساسػػػييف هػػػب تقػػػديـ اللػػػدثأ وهمػػػا ه إطػػػار  -
طػػار مقاومػػة المػػعيؼ لإلماضػػثاف ممتغطػػرس. هػػب لػػيف اعتمػػدت ي ػػاة العربيػػة عمػػي أ وا 

 . غط سف ماقإلي م س ملالافإطار 

 ماقإلماب إلماقرإلمب ماأل  اتاف:  -9
إلػػي أف عاليػػة ذات دالػػة إل ػػاإلية بػػيف المشػػاهدة ( 05 ( 4002تو ػػؿ ملمػػد بكيػػر   -

بػػػػالق وات الفمػػػػاإلية وبػػػػيف إدراؾ الشػػػػباب لػػػػوايع ـ اوػػػػ ممج أللالةاػػػػإلف ماإلماػػػػع ال شػػػػطة 
ااجتماعب ب ورة مشاب ة ما الوايا المقدـ هػب هػذا البػرام أ ما ػة مػا ارتفػاع  سػبة 
مشػػػاهدة الشػػػباب عي ػػػة الدراسػػػة ل ػػػذا ال وعيػػػة مػػػف البػػػرام أ ويػػػد جػػػاءت أبػػػرز أسػػػباب 
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اعميػػة أكدػػر مػػف ا جػػذاب الشػػباب عي ػػة الدراسػػة ل ػػذا ال وعيػػة مػػف البػػرام  إلػػي أف ب ػػا تف
البرام  اآلمر أ عالوة عمي أ  ا تشبا همول ـ هب معرهػة كيفيػة ت ػرؼ اآلمػريف هػب 

 موايؼ اللياة.
ألػػػ ثا مب م   رػػػاب هيمػػػا اتجػػػف كػػػؿ مػػػف   ػػػي عػػػاطؼ العبػػػد و ديػػػة عبػػػد ال بػػػب لدراسػػػة  -

هقػػد اتج ػػت لقيػػاس  (00 ( 4002أ هبال سػػبة لدراسػػة   ػػي عػػاطؼ العبػػد  ماأللالةاإلراػػف
 اعتماد عمي وساإلؿ اإلعالـ الوجدا ية والمعرهية والسموكيةأوتو مت إلي ه تلديرات ا

إلألةاػػػك مػػػف متابعػػػة الق ػػػوات اإلعال يػػػة المتم  ػػػة تزيػػػد مػػػف تطمعػػػات المشػػػاهديف    -
أ والتػػب يػػد اتت اسػػب مػػا إمكا ػػات ـ الماديػػة ممػػا يػػدهع ـ إلػػي سػػلإل ااألتـ م سػػألت  اف

قب ا مف دورة اإللباطات.. وهب ذلػؾ تلػذير اإللباط هيما يعرؼ بدورة التطمعات وما يع
عػف كدػرة ا تشػار هػػذا ال وعيػة مػف الق ػػوات وتلديرات ػا السػمبية عمػػي الجم ػور هػب بعػػض 

و مةهػػػا  جسػػػك أرثػػػو ا ليػػػافأ باإلمػػػاهة لتلديرات ػػػا السػػػمبية اآلمػػػر    ألشػػػإلاف مامػػػ أي إلما
هماؿ أكإلم ها منخ إل  .إلما

بال سػػبة لإل ػػاث عػػف الػػذكورأ بي مػػا كػػاف جػػاءت اإلعال ػػات التميفزيو يػػة أكدػػر تفمػػيال   -
 الذكور أكدر تفميال  لرأ  الباإلا عف اإل اث . 

إدراؾ الجم ػػور الم ػػر  لممػػاطر  بدراسػػة (02 ( 4002هيمػػا اهتمػػت  ديػػة عبػػد ال بػػب   -
 إعال ات الم تجات الدواإليةأ وتو مت لعدة  تاإل  م  ا ه 

دواإليػػة هػػي وسػػاإلؿ ااعػػالف ارتفعػػت بشػػكؿ عػػاـ كداهػػة التعػػرض إلعال ػػات الم تجػػات ال -
سػواء كػػاف ذلػػؾ بشػػكؿ مق ػػود أو بالم ػػادهةأ وهػذا ال تيجػػة تؤكػػد عمػػي مػػرورة تفعيػػؿ 

 ميداؽ العمؿ اإلعالمب بشكؿ ممـز لمعامميف هب وساإلؿ اإلعالـ. 
أظ ػػرت ال تػػاإل  أف الفمػػاإليات ت ػػدرت الترتيػػب ا وؿ بػػيف الوسػػاإلؿ ااعال يػػة التػػي   -

ال ات ب اأ يمي ػا التميفزيػوف هػي المرتبػة الدا يػة أ وجػاءت يفمؿ المبلودوف متابعة ااع
ال ػػػلؼ هػػػي الترتيػػػب الدالػػػث أ وتشػػػير هػػػذا ال تيجػػػة إلػػػي أف ال ػػػلؼ مازالػػػت تلتػػػؿ 

 مكا ة متميزة بيف الوساإلؿ اإلعال ية .
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 ألػػ ثا  ماشػػخال ماثااػػع  لمػػا ةمكب مامسػػا ف م جألما اػػف الجما ػػاب مػػع منخػػ افيزيػد  -
 وا  دياء والجيراف والزمالء والم رييف عموما . ممدمة هب كؿ مف ا يارب

ػا بعػض الدراسػات      التػب يسػتما  وألػ ثا مب ماقرػإلمب ماغرالاػف إلم غػارو كمػا اهتمػت أيم 
إلػػي عػدة  تػػاإل  هيمػػا يتعمػػؽ  (02 (4002إلي ػا الجم ػػورأ ويػػد تو ػمت هوزيػػة عبػػد ا   

بدراسػػػػػت ا لػػػػػوؿ اسػػػػػتمدامات الشػػػػػباب اإلمػػػػػاراتب لمق ػػػػػوات الفمػػػػػاإلية العربيػػػػػة الغ اإليػػػػػة 
وااشػػباعات المتلققػػة م  ػػاأ وتشػػمؿ ه اإل ػػاث يشػػاهدوف ي ػػاة مزيكػػا أكدػػر مػػف الػػذكورأ 
هػػػب لػػػيف روتا ػػػا مميجيػػػة الػػػذكور هػػػـ ا كدػػػر مشػػػاهدة مػػػف اإل ػػػاثأ ويػػػد سػػػاعدت هػػػذا 

ه عرهت ػػب عمػػي ألػػدث  ػػيلات المومػػةأ زادت معمومػػاتب عػػف دقاهػػت  الق ػػوات عمػػي
آمػػر أ عممت ػػب لغػػات ول جػػات جديػػدةأ وكػػذلؾ سػػاعدت ب عمػػي ااسػػترماءأ وسػػاعدت ب 

 عمي تممية ويت الفراغ. 
م غػػارو أكدػػر ا مػػاكف التػػب يشػػاهد ب ػػا المبلودػػوف الق ػػوات الفمػػاإلية الغ اإليػػةأ  مامرػػةؿ -

 لد  المبلوديف . هب ال وعية المفممة  ماشعواف
وجود عالية ارتباطية بػيف دواهػا التعػرض ال فعيػة لػد  عي ػة الدراسػة لمق ػوات الفمػاإلية  -

الغ اإليػػػػػة واشػػػػػباعات الممػػػػػموف المتلققػػػػػةأ وكػػػػػذلؾ بػػػػػيف دواهػػػػػا التعػػػػػرض الطقوسػػػػػية 
 وااشباعات المتلققة م  ا .

الفيػػػديوكميب لقيػػػاس أ مػػػاط مشػػػاهدة أ ػػػا ب  (09 (4002هيمػػػا اتجػػػف عبػػػد الػػػرليـ درويػػػش  
دراؾ مد  تلديرهػا عمػي اآلمػريفأ وتت ػاوؿ هػذا الدراسػة تػلدير مشػاهد الع ػؼ والجػ س  وا 
هػػب ا  ػػا ب عمػػي الجم ػػور الم ػػر أ ومػػف ال تػػاإل  التػػب تو ػػمت إلي ػػا هػػذا الدراسػػةه  

 .   ما  إل مف  أ ث  يشاهدف أ ا ب الفيديو كميب م راع   -

ير ا  ػػا ب أكبػػر عمػػي اآلمػػريف ممػػا يػػراا سػػ ة يػػروف أف تػػلد 40أف ا هػػراد ا يػػؿ مػػف  -
ػػػاأ ويػػػد يعػػػود هػػػذا إلػػػي أف ا هػػػراد  20ممػػػف هػػػـ هػػػب المرلمػػػة العمريػػػة ا كدػػػر مػػػف  عام 

 2.03عام ا أيؿ الفإلات العمرية مشاهدة   ا ب الفيديو كميػب بمتوسػط  20ا كدر مف 
 ومف دـ ا يدركوف أدارها السمبية عمي اآلمريف . 
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الفيػػديو كميػػب تمػػر المجتمػػا أكدػػر ممػػا تفيػػداأ وأف  سػػبة  % أف أ ػػا ب20يػػر   سػػبة  -
% تػػر  أف هػػذا التػػلديرات السػػمبية لمشػػاهدة ا  ػػا ب هػػدـ ا مػػالؽ و إدػػارة الر بػػة 22

 % وا ت اؾ جسد المرأة. 29الج سية لممراهقيفأ 

تػػػػلدير ا  ػػػػا ب السػػػػمبية عمػػػػي اآلمػػػػريف ا تػػػػؤدر هي ػػػػا المتغيػػػػرات الديمغراهيػػػػةأ  بي مػػػػا  -
 المستو  ااجتماعب اايت اد ( –الوط ية والجادة يؤدر هي ا ت التعميـ ا  ا ب 

ب سػػبة كبيػػرة مػػف ااهتمػػاـ مػػف يبػػؿ البػػالديف العػػرب هػػب  مامسلسػػ ب مامكولجػػفلظيػػت  -
هذا الفترة الزم يةأ وربما يرجا ذلػؾ ا تشػار الفمػاإليات التػب تسػعي لكسػب أكبػر عػدد 

هدة المسمسػالت المدبمجػة هػب هػذا الفتػرة مف المشاهديفأ عػالوة عمػي ارتفػاع  سػبة مشػا
إلػػي أف  (40 (4002ما ػػة التركيػػةأ وهػػب هػػذا ال ػػددأ تو ػػمت آمػػاؿ لسػػف الغػػزاو   

يمي ػػػا المػػػرأة الم ػػػرية دػػػـ الكويتيػػػةأ وأمػػػا عػػػف  مامػػػ أي ماسػػػعإلكاف هػػػو م  ثػػػ  مشػػػاهكي
التػػلديرات هقػػد جػػاء التعػػػرؼ عمػػي عػػادات الشػػعوب اآلمػػػر  جػػاء هػػب مقدمػػة التػػػلديرات 

معرهية لممرأة العربية  تيجة تعرم ا لممسمسالت التركية المدبمجة أ بي مػا جػاء الر بػة ال
هب مػؿء ويػت الفػراغ هػب المرتبػة ا ولػي بال سػبة لمتػلديرات الوجدا يػة. هػب السػياؽ ذاتػف 

مػػػػا الدراسػػػػة السػػػػابقة هػػػػب جزإليػػػػة التػػػػلديرات  (40 (4002اتفقػػػػت دراسػػػػة ملمػػػػد بكيػػػػر  
تعػػػرؼ عمػػػي يػػػيـ وعػػػادات المجتمعػػػات الممتمفػػػةأ وذلػػػؾ عمػػػي المعرهيػػػة والمتمدمػػػة هػػػب ال

الػػر ـ مػػف امػػتالؼ طبيعػػة العي ػػة هػػب الدراسػػتيفأ هفػػب عي ػػة دراسػػة آمػػاؿ الغػػزاو  تػػـ 
ااعتماد عمب عي ػة مػف ال سػاء العػرب هقػطأ بي مػا هػب دراسػة ملمػد بكيػر تػـ ااعتمػاد 

لدراسػػػػة تػػػػلديرات  (44 (4000عمػػػي عي ػػػػة مػػػف ا سػػػػرالعربية. واتج ػػػت داليػػػػا المتبػػػولب  
وتمدمػت أوجػف التػلدير السػمبب الػذ  تتركػف ,المسمسمالت التركية عمي الشباب الم ػر أ 

المسمسالت التركية عمي مشاهدي ا مف وج ف  ظػر الشػباب عي ػة الدراسػة كا ػت مف ػـو 
 اللريةأ و ظرت ـ لمج س اآلمرأ و ظرت ـ  لو العالية الطبيعية بيف الج سيف . 

األػػػػ ثا مب مامضػػػػمإلف ما إلماػػػػكي مامقػػػػكـ  وػػػػ  ماقرػػػػإلمب دة هقػػػػط اتج ػػػػت دراسػػػػة والػػػػ -
وتو ػػػمت لعػػػدد مػػػف ال تػػػاإل  م  ػػػاه (43 ( 4000أ وهػػػي دراسػػػة مػػػروة ياسػػػيف  مالضػػػالاف
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أشارت الدراسة إلي تعدد القيـ السمبية التب تعرم ا ي اتب موجػة وال يػؿ كوميػد  والتػب 
الػػػدي ب والالمعياريػػػةأ ارتكػػػزت هػػػب مجم م ػػػاعمي ارتفػػػاع  سػػػبة اإلل ػػػاء ومػػػعؼ الػػػوازع 

والتوظيػػؼ السػػمبب لجسػػد المػػرأةأ التوظيػػؼ السػػمبب لجسػػد الرجػػؿأ عػػدـ التػػراـ السػػمطةأ 
 بعض القيـ اإليجابية وتتمدؿ هب ه البساطة والتواماأ والتفكر.

هيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالمغػػػػة المسػػػػتمدمةه ت ػػػػدر المغػػػػة العاميػػػػة المبتذلػػػػة دػػػػـ العاميػػػػة المعتدلػػػػة  -
والدميمة وا ج بية وتشيرهذا ال تاإل  إلي التفػاظ ي ػاة ال يػؿ  وامتالط الف لي والعاميةأ

كوميػػػد  بمسػػػتو  لغػػػو  يميػػػؿ إلػػػي ااعتػػػداؿ. كمػػػا ت ػػػدرت الم جػػػة الم ػػػرية يمي ػػػا 
 المميجية. 

أما واارسوف الك مساب م جرواف  و ه   مالأل ي  اجك  م شػا ي إاػ   ػكك مػف مارقػاط أ   -
 إلهو : 

ي ػعب  مإلضإل اب وثثاف ج الػفاتسمت دراسات هذا المرلمة بالت وع والتعددأ وت اوؿ  -
تطبيق ػا هػب ال طػاؽ العربػب   ظػر ا امػتالؼ دقاهػاتأ وعػادات المجتمعػات العربيػة عػػف 

صإل ي مما سػف والتب ت اولػت ( 42   (L. Nabi&Clark: 2008)الغربيةأ مدؿه دراسة 
أ ويػػػد تو ػػػمت الدراسػػػة إلػػػي ال سػػػاء اسػػػاكمباػػػكإل م ماجػػػرال مامك  ػػػف مػػػف ماأللالةاػػػإلف

شػػماص  المػػواتب لػػدي ف مبػػرة مباشػػرة مػػا السػػموؾ لػػف يتػػلدرف بال ػػورة المقدمػػةأ وأف ا  
الػػػذيف لػػػيس لػػػدي ـ أ  مبػػػرة مباشػػػرة هػػػـ الػػػذيف يتويػػػا أف يشػػػاركوا سػػػموؾ عػػػدـ ا مػػػافأ 

 بغض ال ظر عف كفاءة إدراك ـ لم ورة المقدمة.
ا يمف مف دراسات  - بم ظورهػا الػوط ب ماتإلاػف هذا المرلمػة لالهتمػاـ بمف ػـو اتج ت أيم 

ه درسػػػػة ماتإلاػػػػف ماإلطراػػػػفأو الػػػػدي ب والدقػػػػاهبأ مػػػػف الدراسػػػػات التػػػػب اهتمػػػػت بمف ػػػػـو 
(Meyers et al:2009)  25)  والتػػب اهػػتـ هي ػػا البػػالدوف بدراسػػة  وعيػػة الممػػاميف

ب أكدػػػػػر المقدمػػػػػة عشػػػػػية االتفػػػػػاؿ بػػػػػذكر  ال ولوكسػػػػػتأ وتو ػػػػػموا إلػػػػػي أف ا مبػػػػػاره
الم ػػػادر وا شػػػكاؿ التػػػب تلػػػددت عػػػف الػػػذكر أ يمي ػػػا عػػػرض تفا ػػػيؿ االتفػػػاؿ دػػػـ 
ا هالـ الوداإلقيةأ ويؤكد البالدوف القاإلموف عمي هػذا الدراسػة عمػي أف عػرض مدػؿ هػذا 

 المماميف يرس  ال وية اإلسراإليمية ويعمؽ مف ـو الدولة . 



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

564 
 
 

 (Kraidy: 2009)دراسػة  ماكاراػػفماتإلاػػف ماثقا اػف إل ومػف الدراسػات التػػب اهتمػت بمف ػػـو 
التػػي ركػػزت عمػػي  أف بر ػػام  سػػتار أكػػاديمب الػػذ  يعػػرض هػػب السػػعوديةأ هػػو مػػف (26 

البػػرام  التػػب أدػػارت لالػػة مػػف الجػػدؿ وال ػػراع دامػػؿ السػػعودية    ػػف يػػدعو هػػب المقػػاـ 
ا وؿ امػػػتالط الج سػػػيف مع ػػػاأ وهػػػو مػػػا يمػػػالؼ التقاليػػػد المعمػػػوؿ ب ػػػا هػػػب السػػػعوديةأ 

 ؼ القواعد الدي ية ه اؾ.ويمال
 :L. Nabi&Clark)مدػؿ دراسػة  ومألغاػ  مارػإلع م جألمػا واهتمػت بعػض الدراسػات  -

التػب اهتمػت بدراسػة  (M.Moriarty & Harrison: 2008)) 27 أ ودراسػة(2008
أ ويد تو ػمت الدراسػة إلػي أل ثا  ماألع ض الأللالةاإلف إلماخلؿ  و ألراإلؿ م طلاؿ الطعاـ

بػػػالتعرض لمتميفزيػػػوف وامػػػتالؿ طعػػػام ـ عػػػف  م  ثػػػ  ألػػػ ث  مالبػػػيض والسػػػود مالألاػػػاب أف 
 الذكور.

ػػا تميػػزت الدراسػػات ا ج بيػػة   - أ ويعػػد ذلػػؾ  تيجػػة لت ػػوع وتعػػدد وقاػػاال مألغاػػ  ماعػػ ؽأيم 
الدقاهات واآلد يات العريية المتواجػدة هػب المجتمعػات الغربيػة بشػكؿ عػاـ وأمريكػا بشػكؿ 

 ماصأ ومف هذا الدراسات ه 
 (28  (L. Dixon: 2008) (أ ودراسػة(M.Moriarty & Harrison: 2008دراسػة     

التػػػػب ت اولػػػػت العاليػػػػة بػػػػيف مشػػػػاهدة ا مبػػػػار الملميػػػػة وت ػػػػورات ا مريكػػػػاف اآلهاريػػػػة 
والجريمةأ وتو مت الدراسة إلي أف تعرض المبلػوديف  مبػار الجػراإلـ أد  إلػي شػعور 

أصػػػثاب ال ويػػػة ولػػػيس البػػػيضأ وأف  بػػػلف أكدػػػر المجػػػرميف هػػػـ مػػػف السػػػود ومج ػػػولب
( H. Park: 2009) ) 29  ودراسػةماوش ي ماسم مء هـ م  ث   رل ا إلم أل او ا الج امػف، 

منثا  م اكإلاإلجاف الص مع ماعرص ي  و و ممج أللالةاػإلف ماإلماػع، التب اهتمت بدراسة  
العرييػة مػف تو مت ال تاإل  إلػي أف بػرام  تميفزيػوف الوايػا تمفػت ال ظػر إلػي يمػية  ويد

مالؿ السباؽ ك قطة لملوار مما يساهـ هب ممؽ  وع مف الم اللة بيف ا طراؼ بػدا 
 مف التلد  والع  رية.

تميػزت بعػػض الدراسػػات بقيػػاس متغيػػرات لػـػ تلظػب بكديػػر مػػف ااهتمػػاـ البلدػػب سػػواء عمػػي  -
  الػػذ(  30 (Cohen:2008)المسػتو  العربػػب أو لتػي ا ج بػػبأ مػف هػػذا الدراسػات دراسػػة 
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وعاليتػػف بمشػػاهدة التميفزيػػوف National Pride   مألغاػػ  مالخػػ  ماػػإلطرواهػػتـ بقيػػاس 
 اإلجػػػك   اػػػف وػػػاف مشػػػاهكي الملمػػػب وا ج بػػػب اإلسػػػراإليمبأ وتو ػػػمت الدراسػػػة إلػػػي أ ػػػف 

هػػب مسػػتو  الفمػػػر الػػوط ب هػػػو  مػػػا اػػػؤث أ وا  مػػا ماموثػػإلثاف الأللالةاػػػإلف إلمالخػػ  ماػػػإلطرو
مػػالؿ هػػذا البػػرام أ وهػػو مػػا أكػػد  ماموثإلثػػإلف مشػػاهكألتاماشخصػػااب ماألػػو الضػػؿ ع  ػػر 
هػو ا هـػ مػف   Key Contentبػلف الملتػو  الرإليسػب   Green berg`s 1988عميػف 

المدة الزم ية أو عدد الق وات التب يتعػرض ل ػا المبلػوث أ كمػا تمعػب عوامػؿ ت  بػرة  ػوت 
يات دوف  يرهػػا. سػػموك ـ ت دور ا هػػب تفمػػيؿ هػػذا الشم ػػ -المغػػة –أسػػماإل ـ  -الشم ػػية

وهػػػب اللقيقػػػة هتلػػػت هػػػذا الدراسػػػة ا هػػػؽ أمػػػاـ البالدػػػة لم ػػػداء بمػػػرورة ااهتمػػػاـ بمدػػػؿ هػػػذا 
المتغير هب الدراسات العربية الما ػة بتػلديرات التميفزيػوف والتػب لـػ تع ػد اسػتعماؿ أو ييػاس 

 مدؿ هذا المتغير  ير التقميد . 
بػػػالديف ا جا ػػػب هػػػب هػػػذا الفتػػػرة التػػػب لظيػػػت باهتمػػػاـ ال ماقإلماػػػب ماو ممجاػػػفأمػػػا عػػػف  -

 الزم ية هقد تمدمت هب ه 
 م خوا  ماأللالةاإلراف:  -1
ػا مدممػا لػدث     لظيت ا مبػار التميفزيو يػة بااهتمػاـ ا كبػر بػيف البػالديف ا جا ػب أيم 

أ م خوػػا  وأل ثا مألتػػا ماسااسػػافعمػػي مسػػتو  الدراسػػات العربيػػةأ همػػ  ـ مػػف اهػػتـ بػػربط 
هػػب دراسػػت ـ التػػب  (31  (Coe et al :2008)وزمػػالؤا  Coeمدػػؿ مػػا تو ػػؿ إليػػف 

ت اولت اسػتمداـ اللػزبييف لمبػرام  اإلمباريػة بػالتميفزيوف الكػابمب وتويعػات ـ المدركػة مػف 
عرمػػة إلدراؾ تليػػز  م  ثػػ مالل ػػا إلػػي أف مشػػاهد  ا مبػػار التميفزيو يػػة الكابميػػة هػػـ 

 البرام  والملتو  الذ  ا يتواهؽ ما م ظورهـ اللزبب.
التػػب ت اولػػت تػػلدير (32   (Elenbaas & H. De Vreese: 2008)وهػب دراسػػة  

اسػػتراتيجيات ا مبػػار عمػػي السػػمرية السياسػػية وميػػار الت ػػويت بػػيف ال ػػامبيف الشػػباب 
ماألعػػػ ض  الألغطاػػػف إلػػػي أف  هػػػب هول ػػػدا عمػػػي الدسػػػتور ا وروبػػػب أ تو ػػػؿ البالدػػػاف

مػف السػمرية السياسػية وهػو مػا يػؤد  إلػي دهػا  اةاكالتميفزيو ية أو ال ػلفية  م خوا اف
ال ػػػامبييف الشػػػباب  لػػػو الميػػػؿ لمت ػػػويت ب ا( عمػػػي ااسػػػتفتاء. ليتفػػػؽ مػػػا أطرولػػػة 
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Media Malaise   لمعالجػة يمػية ااسػتفتاء عمػي  خمسػف مسػأل مألاجاابأ وأف ه ػاؾ
وربػػب وهػػـه التركيػػز عمػػي طريقػػة تقػػديـ السياسػػيف  هكػػارهـأ  التركيػػز عمػػي الدسػػتور ا 

أهعػػاؿ السياسػػييف ودعػػـ الجم ػػورأ التركيػػز عمػػي الفػػوز أو المسػػارةأ  اسػػ اد المعمومػػات 
استطالعات الػرأ  العػاـأ  اسػتمداـ لغػة اللػرب أو الريامػة. ويجػدر اإلشػارة إلػي أ ػف 

ـ لممتغيػػػرات التابعػػػة والمسػػػتقمة والوسػػػيطة ي لسػػػب لمبػػػالديف هػػػب هػػػذا الدراسػػػة تومػػػيل 
 بشكؿ مباشر ودييؽ. 

هػػػب ا مبػػػار ا كدػػػر اعتمػػػاد ا  م خوػػػا  ماسػػػالفإلػػػي أف (33  (Aday:2010)وتو ػػػؿ    
 Fox Newsو  NBCعمي ػػا وهػػػب التػػػب التمػػػت ال سػػػبة ا كبػػػر هػػػب معالجػػػة ي ػػػاتب 

الػػػظ سػػػ جد أف لملػػػربأ كمػػػا أف ه ػػػاؾ العديػػػد مػػػف المسػػػميات التػػػب كدػػػر اسػػػتعمال ا ه
اػـ يسػتمدـ بكدػرةأ هػب لػيف  اضػااا ماعػ مؽهػب  NBCعمي ي اة  مامألم كاف إلم  هاوااف

عمػي الق ػاة  فسػ ا  وهػو أ غارسػألاف هػب ا مبػار التػب تت ػاوؿ  اك ج مسألخكمـ ه م ماللػظ
رجػػا  ماث إلمػػف م م ا اػػف  ػػو ماسػػاط ي  لػػ  أجرػػكي إلسػػالؿ ا مػػر الػػذ  يؤكػػد عمػػي 

 م   ـ إلماألث ـ  و ما أي ماعاـ . 
جػػاءت بعػػض المومػػوعات البلديػػة متفػػردة هػػب ت ػػاوؿ  وعيػػة مػػف ا مبػػار يػػد ا تمقػػي    

ومعرهػة كيفيػة ت اول ػا هػب التميفزيػوف  و خوػا  ماصػثفاهتماـ بلدب كبيرأ مدؿ ااهتمػاـ 
 بيف هذا الدراساته وما هب تلديرت اأ مف

والتػػب تو ػػمت الدراسػػة إلػػي أف ا مبػػار  (34  (Niederdeppe et al:2010)دراسػػة  
التميفزيو يػػػػة الم تمػػػػة بمجػػػػاؿ ال ػػػػلة وتتعمػػػػؽ بمػػػػرض السػػػػرطاف تلديػػػػد اأ تركػػػػز عمػػػػي 

التػػب تػػـ القيػػاـ ب ػػا عػػف  إلأثػػكع م وثػػاع ماعلماػػفبمػػرض السػػرطافأ  أسػػواب م صػػاوف
السػػرطافأ ممػػا جعػػؿ التعػػرض ل مبػػار ممػػر لممشػػاهديفأ ما ػػة أف  تيجػػة الدراسػػة 

ألغػػػ ال الميدا يػػػة أدبتػػػت أف مشػػػاهدة ا مبػػػار التميفزيو يػػػة المرتبطػػػة بمػػػرض السػػػرطاف 
 اللتمية الما ة باإل ابة بالسرطاف لد  المشاهديف. مامعألقكمب

( والتػب L. Dixon: 2008مػف مػالؿ دراسػة     امػفو خوا  ماج  كذلؾ كاف ه اؾ اهتمػاـ 
 تـ توميا أبرز  تاإلج ا سابق ا. 
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 ماقإلماب ماأل  اتاف:  -0
تمدمػػت اهتمامػػات البػػالديف ا جا ػػب هػػب هػػذا المرلمػػة بدراسػػة بعػػض القوالػػب الترهي يػػة     

 وهب ه 
وهػػب ويػػد  ػػب البػػالدوف اهتمػػام ـ ب وعيػػة معي ػػة مػػف الػػدراما أا ماػػك مما ماأللالةاإلراػػف:  -

 E. Morgan)المسمسالت الدرامية التب تت اوؿ التبرع با عماءأ هقد تو ؿ كؿ مف 
et al: 2009) 35) و(E. Morgan et al: 2010)  36) إلػي أف اا مػراط أد ػاء

أ اؤث   ل  ألعلاـ إلكم عاف مامشاهكاف رثإل ماألو ع وا  ضػاءمشاهدة المشاهد الدراميػة 
التبػرع با عمػػاءأ وبالتػػالب هػإف ه ػػاؾ تػػلدير يػػو  ما ػة ممػػف لػػيس لديػف مبػػرة بسػػموؾ 

ل ذا ال وعية مف الدراما التميفزيو ية عمي اتجاهاتأ وسػموكيات ومشػاعر المشػاهديف إا 
أف المشػػػكمة هػػػب تمػػػؾ  الق ػػػص أ  ػػػا  تكسػػػب ـ معمومػػػات  يػػػر  ػػػليلة هيمػػػا يمػػػص  

 التبرع  با عماء ما ة أ  ا  ُتكتب وتقدـ  لمجماهير بشكؿ جيد وجذاب.
وكما تـ التوميا سمف ا  هقد تـ ااهتماـ ببرام  تميفزيػوف الوايػا و ممج أللالةاإلف ماإلماع:  -

 :H. Park  المقدمة هب أمركيا وتلديرها عمي تقبؿ أ لاب البشرة السمراء والع  رية
ا وربط هذا ال وعية مف البرام  بلشػكالية ال ويػة الدي يػة  (2009 (أ وتـ ااهتما بف أيم 
 . (Kraidy: 2009)ا ة بال سبة لممجتما السعود والدقاهية م

ثارا ا : م ط  مارظ اف إلمامراهج ماوثثاف إلأرإلمع ماعارػاب إلمامعػام ب م ثصػالاف ماألػو ألػـ  
 مسألخكمتا  و ه   مام ثلف: 

هقػػد كػػاف ه ػػاؾ  يػػاب وامػػا لممػػ    التجريبػػب والكيفػػبأ إذ  الك مسػػاب ماع واػػفبال سػػبة     
بشػػقيف التلميمػػب والميػػدا بأ ولتػػي    مػػدت عمػػي مػػ    المسػػاأف  جميػػا الدراسػػات اعت
( التػػب أومػػلت أ  ػػا اعتمػػدت عمػػي مػػ    كيفػػب بجا ػػب 4002دراسػػة  هبػػف شػػاهيفه 

 المسلب لـ توما تفا يؿ ال تاإل  أو تفا يؿ ولجـ العي ة التب اعتمدت عمي ا.  

ت  يػػػر التماليػػػة التػػػب تػػػـ ااعتمػػػاد عمي ػػػاأ هقػػػد كا ػػػت أ مب ػػػا عي ػػػاالعارػػػاب وبال سػػػبة    
متالػػػة وعمديػػػةأ ممػػػا جعػػػؿ أ مػػػب  تػػػاإل  الدراسػػػات المعتمػػػدة عمػػػي هػػػذا ال وعيػػػة مػػػف 

 العي ات ي عب تعميم اأ هيما  درت العي ات االتمالية وكا ت ع قودية .



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

565 
 
 

هقػػػػػد كدػػػػػر اسػػػػػتمداـ  ظريػػػػة الغػػػػػرس الدقػػػػػاهبأ مػػػػػدمؿ  واارسػػػػػوف الطػػػػػ  مارظ اػػػػػفأمػػػػا 
أ ااعتمػػاد عمػػي وسػػاإلؿ اإلعػػالـأ ا طػػر اإلمباريػػةأ لػػارس ااسػػتمدامات وااشػػباعات

البوابةأ تلدير الشػمص الدالػثأ ويػؿ ااعتمػاد عمػي  ظريػات جديػدةأ وتمدمػت ال ظريػات 
 Conflict Managementالتب لـ يكدر استعمال ا هب ا تب ه  مدمؿ إدارة ال راع 

Approach أ  مػػوذج الملاججػػةArgumentationل سػػببأ  ظريػػة أ  ظريػػة اللرمػػاف ا
دوامػػػة ال ػػػمت ت مػػػف م ظػػػور جديػػػدتت تلػػػد  ال ػػػمتتأ  ظريػػػة المجتمػػػا الجمػػػاهير . 

 (  مف دوف ااعتماد عمي إطار  ظر . 4000بي ما جاءت دراسة   لسف مميؿه

ػػػا هقػػػد جػػػاءت معظػػػـ     مػػػف دوف إطػػػار  ظػػػر أ  ماك مسػػػاب م جرواػػػفعمػػػي ال قػػػيض تمام 
وبعم ـ اعتمد عمي أطر  ظرية  لـ يتـ ااعتماد عمي ا هب الدراسػات العربيػة هػب هػذا 

أ  ظريػػة المعرهػػة Hostile Media Effectالمرلمػػة مدػػؿ ه عداإليػػة وسػػاإلؿ اإلعػػالـ 
 Schemaأ  ظريػػة العػػالج الممطػػط Social Cognitive Theoryااجتماعيػػة 

Theoryمػػاعب أ  ظريػة الػػتعمـ ااجتSocial Learning Theory أ  ظريػػة التمديػػؿ
أ وهػػب الويػػت الػػذ  كا ػػت هيػػف Social Representation Theoryااجتمػػاعب 

ا بػػػيف الدراسػػػات العربيػػػةأ جػػػاءت دراسػػػة   ظريػػػة الغػػػرس الدقػػػاهب هػػػب ااكدػػػر اسػػػتمدام 
(Niederdeppe et al:2010)  الوليػدة التػب اعتمػدت عمػي  ظريػة الغػرس الدقػاهبأ

 .L. Benoit & L) لتقسيـ الذ  يدمف جر بر وزمالؤا لدراسػات الغػرس الدقػاهبووهؽ ا
Holbert: 2008)  37) -  كملاولة جدية لتومػيا ااسػتراتيجيات البلديػة المسػتمدمة

هإف الدراسات العربية وكػذلؾ الدراسػة  -هب دراسات الغرس الدقاهب ت المؤشرات الدقاهيةت
 تمػػػب لدراسػػػات ال ػػػوع الدػػػا ب والدالػػػث كمؤشػػػرات ا ج بيػػػة التػػػب طبقػػػت  ظريػػػة الغػػػرس ت

 لمغرس الدقاهب. 

                                                           
بحثٌة ثالث طرق من الثقافٌة راتالمؤش مدخل ٌتكون :  

 النظم قبل من وضعها تم التً السٌاسات تقٌٌم على وٌعتمد المؤسسٌة، العملٌة النوع األول :تحلٌل -5
 الرسائل نوعٌة على تؤثر التً الحكومٌة الرقابة تنظٌم ، التلٌفزٌونٌة الشبكات سٌاسات:  مثل اإلعالمٌة

  .للعامة تقدٌمها ٌتم التً
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أ هقػد ت وعػت بػيف مػ    مامسألخكمف  ػو ماك مسػاب م جرواػف مامراهج ماوثثافوهيما يمص 
المسا بشقيف الميػدا ب والتلميمػبأ وكدػرة اسػتمداـ المػ    التجريبػب الػذ  شػ د  ياب ػا كػامال  

المػػ    الكيفػػبأ مػػا شػػرح وتفسػػير  وعيػػة ا دوات هػػب الدراسػػات العربيػػةأ وكػػذلؾ اسػػتمداـ 
المسػػتمدمةأ وسػػرد ال تػػاإل  بشػػكؿ شػػيؽ ووامػػا وعممػػب  هقػػد تػػـ ااعتمػػاد عمػػي مجموعػػات 

 ال قاش المركزةأ والمقابالت المتعمقةأ وتلميؿ الممموف الكيفب. 

تمػػاد همػػـ تومػػا الدراسػات ا ج بيػػة  وعيػػة العي ػػات التػػب تػػـ ااع ارػػإلع ماعارػػابأمػا بال سػػبة 
عمي ػػاأ وا  مػػا اعتمػػد البػػالدوف عمػػي المراكػػز البلديػػة هػػب الل ػػوؿ عمػػي عي ػػات دراسػػت ـأ 

-Lexisأ ياعػدة البيا ػات العالميػة الشػ يرة Pew Researchوعمي سبيؿ المدػاؿه مركػز 
Nexis أ بي ما البلوث والدراسػات العربيػة اعتمػدت عمػي الج ػود الفرديػة لمبالػث هػب جمػا

 العي ة ب فسف. 

هقػػد كا ػػت الدراسػػات العربيػػة معظم ػػا تعتمػػد عمػػي  مامعػػام ب م ثصػػالافأمػػا هيمػػا يمػػص 
أ والجػػداوؿ المزدوجػػةأ واسػػتعماؿ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف لمعرهػػة العاليػػة T-testأ و4كػػا

أ بي مػػا اتج ػػت الدراسػػات ا ج بيػػة التػػب اعتمػػدت Anovaبػػيف متغيػػرييفأ وتلميػػؿ التبػػايف 
رات عمػػي المتغيػػر التػػابا عمػػي معامػػؿ اا لػػدارأ ومعامػػؿ عمػػي ييػػاس تػػلدير بعػػض المتغيػػ

أ وبػػالطبا Multiple linear Regression analysesا  لػػدار المطػػب المتعػػدد 
 اشتركت الدراسات العربية وا ج بية هب ااعتماد عمي التكرارات وال سب المإلوية البسيطة. 

ػػا أف البػػػالدوف ا جا ػػب يميمػػػوف لعمػػؿ ا -  بلػػػاث هػػب شػػػكؿ الظػػت البالدػػػة أيم 
جمػػػاعبأ عمػػػي عكػػػس البلػػػوث العربيػػػة التػػػب اتسػػػمت بالفرديػػػةأ وظ ػػػور ا بلػػػاث طويمػػػة 

 التب يتـ تطبيق ا عبر عدة س وات.  Longitudinal Studiesالمد 

                                                                                                                                              
 تم وفٌه اإلعالمٌة، األنظمة رسائل تحلٌل: المدخل هذا فً البحثٌة المجاالت من والثالث الثانً النوع -5

  المضمون تحلٌل أداة على االعتماد
 .التجرٌبً والمنهج االستبٌان أداة استخدام ٌتم وفٌه وتأثٌراته، الغرس تحلٌل: الثالث النوع -5
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مامثػػإل  ماثػػارو : ماك مسػػاب ماع واػػف إلم جرواػػف ماألػػو ألراإلاػػب ألػػ ثا مب ماأللالةاػػإلف  ػػو -0
 :   (0219إا   0211مالأل ي ماةمراف مف )

أهػػػرد البػػػالدوف هػػػب هػػػذا المرلمػػػة اهتمػػػاـ كبيػػػر بتػػػلديرات موايػػػا التوا ػػػؿ ااجتمػػػاعبأ    
وما ة السياسية عمي الشباب والمسػتمدميفأ لمػا كػاف مػف دورهػا الم ػـ هػب دػورات الربيػا 
العرببأ ويؿ ااهتماـ يميال  بدراسات تػلديرات التميفزيػوفأ ويجػدر اإلشػارة إلػي سػبب امتيػار 

أ هػػػو أف الم طقػػػة العربيػػػػة 4002-4000ا المرلمػػػة ا ربػػػا سػػػ وات مػػػف أف تتمػػػمف هػػػذ
والعالـ ش د العديد مف التغيرات السياسيةأ ترتب عميف تغير هػب ممػاميف وسػاإلؿ اإلعػالـأ 
وكػػػذلؾ تغيػػػر هػػػب اسػػػتمداـ الجم ػػػور ل ػػػذا الوسػػػاإلؿ وأهمػػػمية ااعتمػػػاد عمي ػػػاأ ممػػػا دهػػػا 

التغيػػراتأ وملاولػػة تفسػػيرها ومعرهػػة تلديرت ػػا  البػالدوف العػػرب وا جا ػػب لال تبػػاا لمدػػؿ هػذا
عمػػػي الجم ػػػورأ كمػػػا أف بلػػػوث تػػػلديرات التميفزيػػػوفأ هقػػػد شػػػ دت هػػػي اآلمػػػر  تطػػػور ا مػػػف 
ليثه  وعية الموموعات وااهتمامات واإلشكاليات البلديةأ وكذلؾ بػزوغ بعػض المفػاهيـ 

ب سػػػػيتـ سػػػػرد أبػػػػرز العمميػػػػة المرتبطػػػػة باإلشػػػػكاليات البلديػػػػة هػػػػب هػػػػذا المرلمػػػػةأ وهيمػػػػا يمػػػػ
التػػلديرات وال تػػاإل  التػػب تو ػػمت إلي ػػا دراسػػات هػػذا المرلمػػةأ والم ػػاه  وا دوات البلديػػةأ 

 وا طر ال ظرية المستمدمة هب تمؾ الفترةه 

 أإل   : أل ثا مب ماأللالةاإلف  و ماك مساب ماع واف إلم جرواف: 

ػا مملوظ ػا بمف ػـو ال ويػة سػواء أكا ػت وط يػة أو اجتماعيػة      ش دت هذا المرلمػة اهتمام 
أو دي يػػةأ وذلػػؾ  ظػػر ا ا تشػػار الفمػػاإلياتأ وتعػػدد  وعيػػة الممػػاميف المقدمػػةأ كمػػا بػػرزت 
مالمػػا المدرسػػة ال قديػػة والدراسػػات الدقاهيػػة هػػب هػػذا المرلمػػةأ مػػف مػػالؿ دراسػػتيف إلػػداهما 

ج بيػػةأ ويػػد اتمػػذا السػػياؽ الدقػػاهبأ وبالتلديػػد  مػػوذج سػػتيوارت هػػوؿ لفػػؾ عربيػػة واآلمػػر  أ
ػل هػذا المرلمػة اهتمػاـ وامػا بالتػلديرات  الترميز المػاص بالوسػاإلؿ اإلعالميػةأ شػ دت أيم 

 ال فسية والسياسية لمتميفزيوفأ وملاولة الدم  بيف التميفزيوف ووساإلؿ اإلعالـ الجديدة. 
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 س جد ه هبال سبة لمدراسات العربية 

ومػف الدراسػات التػب اهتمػت  وألػ ثا مب مالضػالااب ماع واػفكاف ه اؾ اهتماـ كبير  -
التػػب درسػػت تلديرهػػا ( 32 ( 4000بػػالق وات الفمػػاية العربيػػة وتلديرات ػػا دراسػػة  دريػػا البػػدو ه

ألعػػػةة أ وتو ػػػمت إلػػػي أف الشػػػباب يػػػروف أف الفمػػػاإليات اإلماراتيػػػة ماتإلاػػػف ماإلطراػػػفعمػػػي 
أ مف مػالؿ تعزيزهػا لال تمػاء المجتمعػب وتعميق ػا ل  ػوؿ الريفيػة العربيػةأ  ماتإلاف ماع واف

لتمػػؾ الممػػاميف بفعػػؿ عوامػػؿ ذاتيػػة مػػف ج ػػف أ ػػ ب مامثقلػػإلف  ػػف ألوعاػػف ماشػػواب بي مػػا 
ماػػكمج وػػاف  م كمي ما ماػػف إلما الاػػف إاػػ  ألضػػا ب ومجتمعيػػة مػػف ج ػػة أمػػر أ ويػػد تسػػبب 

 قطػة هػب  ايػة ا هميػة لػوؿ ماهيػة ااسػتفادة كمػا هػو مومػاأ وهػذا ا مػر يديػر  مارألػالج
مف دم  الم  جب الكمػب والكيفػب دوف اسػتمالص  تػاإل  متمػاربة إ مػا متكاممػة أ ويػرتبط 
هذا ا مر  امتيار أدوات تتكامؿ ما بعم ا البعضأ كلف يكوف ه ػاؾ معايشػة اد وجراهيػة 

تػػلديرات الممػػاميف  لمشػػباب عمػػي سػػبيؿ المدػػاؿ  لتفسػػير  ػػلة ال تػػاإل أ والتعمػػؽ أكدػػر هػػب
 المعربة وا ج بية المقدمة عبر هذا الفماإليات. 

 الاػػػف كػػػذلؾ هػػػإف ظ ػػػور ا  تر ػػػت وااهتمػػػاـ بػػػف دهػػػا بعػػػض البػػػالديف لدراسػػػة  -
أ مػػف بػػيف هػػذا الدراسػػات دراسػػة  م ػػاؿ مسػػأللاكي ماقرػػإلمب مالضػػالاف مرػػ   إلسػػالف أللا لاػػف

ـ الموبايػػؿ لمتوا ػػؿ ال ػػوتبأ والتػػب تو ػػمت إلػػي أف ارتفػػاع اسػػتمدا (39 ( 4004ملمػػد ه
يميف التوا ؿ مف مالؿ مشاركات أوف ايف عبر اإل تر ت وذلؾ مف مالؿ مويػا البر ػام  
عمي اإل تر تأ وا شكاؿ المتعػددة لمتوا ػؿ ال  ػب والمرإلػب وال ػوتب ومويػا الفػيس بػوؾ 

 ة. ومويا تويترأ ويلتب البريد اإلليكترو ب هب المرتبة الدالدة لمتوا ؿ والمشارك
العوامؿ المؤدرة هػب ب ػاء أج ػدة إلي دراسة ( 20 (4004هيما اتج ت ل اف يوسؼ   -

ارتفػاع  سػبة الفماإليات العربية تجاا يمايا عمؿ المرأة العربيةأ ويد تو ػمت الدراسػة إلػب 
أف هرػاؾ مشاهدة الفمػاإليات مػف أجػؿ  الل ػوؿ عمػي المعمومػاتأ وأكػدت  تػاإل  الدراسػة 

ماقرػػإلمب مالضػػالاف  لػػو أجرػػكي ماجمتػػإل  ماع وػػو ألجػػا  اضػػااا  مػػؿ ألػػ ثا  م  واػػ  م  جرػػكي 
أ وبمقار ة ال تاإل  بع واف الدراسةأ  وبعد يراإلت ا ومراجعة أهػداه اأ كػاف يفمػؿ إعػادة مام أي

ماعإلممػػػؿ مامػػػؤث ي  ػػػو ورػػػاء أجرػػػكي ماجمتػػػإل  ثػػػإلؿ اضػػػااا مامػػػ أي  ػػػيا تف بػػػلف يكػػػوف 
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ة أف الدراسػػػة تػػػدرس أج ػػػدة الجم ػػػور أ ما ػػػمامع إلضػػػف  ػػػو ماقرػػػإلمب مالضػػػالاف ماع واػػػف
 المتلدرة بالفماإليات وليس أج دة الفماإليات . 

عمػي  – أل ثا  مامسلسػ ب ماأل  اػفكما يجدر اإلشارة إلي أ ف يؿ ااهتماـ بدراسة  -
التػػب لظيػػت باهتمػػاـ كبيػػر هي ػػاأ هقػػد اهتمػػت دراسػػة والػػدة هقػػط   -عكػػس المرلمػػة ا ولػػي

وهػػػػي دراسػػػػة  عبػػػػد الػػػػرليـ درويػػػػش وملمػػػػود يوسػػػػؼ ه بالمسمسػػػػالت التركيػػػػة وتلديرت ػػػػاأ 
ا اػػكي م رػػاع مػػف ماػػ  إل والتػػب تو ػػمت إلػػي أف (20 ( 4004 أ أثػػ  ماغػػ ال أ ثػػ  إلضػػإلث 

وكممػػػا ارتفػػػا تعمػػػيـ ا ـ يػػػػؿ إدراؾ الطػػػالب لممسمسػػػالت التركيػػػة عمػػػػي أ  ػػػا تعكػػػس وايػػػػا 
ا بلقيقػػػػة مػػػػا المجتمػػػػا التركػػػػب أ وهػػػػو مػػػػا يشػػػػير إلػػػػي دور ا ـ المدقفػػػػة هػػػػب توعيػػػػة أب اإل ػػػػ

عمػي تػلدير الغػرس   ثا ػف مامشػاهكي ألػؤث يتعرموف لف عبػر الػدراما التميفزيو يػة أ كمػا أف 
بمع ػػي أف كداهػػة المشػػاهدة تجعػػؿ الطػػالب أكدػػػر إدراكػػا  بػػلف المسمسػػالت التركيػػة تعكػػػس  

 وايا المجتما التركب  وهو ما يدبت  لة هرميات  ظرية الغرس.

هػػب هػػذا المرلمػػة بطبيعػػة الممػػاميف المقدمػػة ل طفػػاؿأ اهتمػػت بعػػض الدراسػػات العربيػػة   
ماألػػ ثا مب والتػػب سػعت لمعرهػػة  (24 (4004وهمػا دراسػتاف ه دراسػػة  ل ػاف ملمػػد إسػماعيؿه

لبر ام  عالـ سمسـأ وتو ػمت الدراسػة إلػي أف  مامع  اف إلماسلإل اف إلمارلساف إلم جألما اف
البر ام  يسعي لتعميـ الطفػؿ عػدد مػف السػموكيات سػواء مػف مػالؿ القػوؿ المباشػر أو ت فيػذ 
السػػػموؾ كوسػػػيمة لكػػػب يقػػػـو الطفػػػؿ بملكات ػػػا مدػػػؿ ه سػػػموكيات ا مػػػف وا مػػػاف هػػػي مػػػارج 

لبيإلػة واللفػاظ عمي ػا الم زؿ وداممف والتياطات ا مػف الشم ػيةأ وسػموكيات التعامػؿ مػا ا
عػػػػادة الت ػػػػ يا وااسػػػػتمداـأ وترشػػػػيد اسػػػػت الؾ الميػػػػاا والطايػػػػة والطعػػػػاـأ  مػػػػف التمػػػػوثأ وا 

هقػػد تمدمػػت هػػب ه أساسػػيات القػػراءة والكتابػػةأ  ماألػػ ثا مب مامع  اػػفواإلدمػػارأ وهيمػػا يمػػص 
والمفػػػاهيـ الريامػػػيةأ والمبػػػادئ العمميػػػة المبسػػػػطةأ والتمييػػػز بػػػيف المػػػدركاتأ والت ػػػػ يؼأ 
والمفػػاهيـ اارتباطيػػةأ والبيإلػػة التػػي  ػػ ع ا اإل سػػافأ وأسػػاليب التعبيػػرأ واللػػواسأ وأجػػزاء 
الجسـ ووظاإلف اأ وأبعاد معرهية أمر أ باإلماهة إلػي عوامػؿ اكتسػاب المعرهػةأ والم ػارات 

 المعرهية والعقمية.
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تتمدؿ هيه التعرؼ عمي المشػاعر والعواطػؼ والتعبيػر  ماأل ثا مب مارلسافوأما عف  -
الم ػػػفأ أطفػػػاؿ وكبػػػار ذوو ماألػػػ ثا مب م جألما اػػػف: ع  ػػػاأ واسػػػتقاللية الػػػذاتأ بي مػػػا كا ػػػت 

التياجػػػػات ما ػػػػةأ ا بعػػػػاد الما ػػػػة بالعاليػػػػات ااجتماعيػػػػة والتػػػػي تتمدػػػػؿ هػػػػيه اآلداب 
العامةأ تفاعالت اجتماعيةأ لؿ المشكالت ومعالجة المالهاتأ وامتالؼ وج ػات ال ظػرأ 

عػػػاتأ والتعامػػػؿ مػػػا الموايػػػؼ ال ػػػعبة والمػػػاؿ والمسػػػاواة بػػػيف والتعػػػاوفأ واا مػػػماـ لمجمو 
 الج سيف .

وػػػ ممج م طلػػػاؿ مامع وػػػف أف (23 ( 4004هػػػب اإلطػػػار ذاتػػػف أومػػػلت  م ػػػاؿ المزاهػػػرةه   
شػػاماف كػػ  ت تلتػػو  عمػػي يػػيـ إيجابيػػة وسػػمبية -تالجاسوسػػات مامع إلضػػف  وػػ  مالضػػالااب

اعتمػاد عمػي ا شػباح وا رواحأ والميػاؿ وا -مدؿه الع ؼ ماقاـ ماسلواف هو م  ث إا أف 
العممب المراهب البعيد مف عالـ ا طفاؿ الػوايعبأ كمػا أف المػدة الزم يػة المسػموح ب ػا لمقػيـ 

 السمبية كا ت أكدر مف القيـ اإليجابية. 

 واارسوف الك مساب م جرواف  قك ألمثلب  و ه   مام ثلف  و منألو: -
  بالتػػلديرات ال فسػػية وااجتماعيػػة والسياسػػية اهتمػػت الدراسػػات ا ج بيػػة هػػب اآلمػػر  -

لوساإلؿ اإلعػالـأ وبػرز ااهتمػاـ بال ظريػات ال فسػية ودمج ػا بػاإلعالـأ عػالوة عمػي 
 بروز مف ـو السمرية السياسية والسمط السياسب. 

الظت البالدة أف معظـ الدراسات ا ج بية هب هذا المرلمة تعتمد عمي جم ورهػا  -
ا ار   تفاع  سبة المبلودات اإل اث عف الذكور. مف الطالبأ وأيم 

وااأل ثا مب مارلساف الأللالةاػإلف إلخاصػف ماأللا ػؿ م جألمػا و وػاف مامشػاهك   اهتـ البالدوف
 & Hartmann) (2011:إلم شػػػخاال ماػػػ اف اظتػػػ إلف  لػػػ  ماشاشػػػف،  ألإلصػػػؿ 

Goldhoorn  22 )إلػػي أف تفاعػػؿ المشػػاهديف اجتماعي ػػا يػػرتبط ارتبػػاط وديػػؽ بمػػد  جاذبيػػة 
القػػػاإلـ باات ػػػاؿأ ومػػػد  شػػػعور المشػػػاهديف بػػػالتمتا أد ػػػاء مشػػػاهدة الملتػػػو  بي مػػػا ه ػػػاؾ 
عاليػػة مػػعيفة مػػا القػػدرة عمػػي الػػتكمـأ ومواج ػػة الجم ػػور بشػػكؿ مباشػػرأ هػػب هػػذا ااتجػػاا 
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ػػػػػػػػا   أف التفاعػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػاطفب مػػػػػػػػف جا ػػػػػػػػب  (Cummins&Cui:2014 ) 25تو ػػػػػػػػؿ أيم 
ديف لمرسػػػػػالة الجسػػػػػديةأ كمػػػػػا أف تقمػػػػػص المشػػػػػاهديف يعػػػػػد مؤشػػػػػر أ عمػػػػػي اسػػػػػتجابة المبلػػػػػو 

 المشاهديف الوجدا ب يمتمؼ بامتالؼ  وع الرسالة أو المطاب الذ  يتعرض لف.

 ,I. Nathanson& L. Sharpوهب سياؽ التلديرات ال فسية واإلدراكيةأ هقد اهتـ        
& Alade´ , E. Rasmussen, & Christy:2013 ) 20) بتػلدير تعػرض أطفػاؿ مػا

رسة لمتميفزيوف عمي إدراك ػـأ  وتو ػموا إلػي أف تعػرض ا طفػاؿ لمتميفزيػوف يػرتبط يبؿ المد
بمعؼ مستو  اإلدراؾ الذ  يشمؿ المعتقدات وال وايا والر بػة والعواطػؼأ عكػس ا طفػاؿ 
اآلمريف الذيف ايتعرموفأ كما يوجػد ارتبػاط إيجػابب بػيف الم ايشػة بػيف الوالػديف وا طفػاؿ 

دراؾ ا طفاؿ ل ذا المماميف. لوؿ المماميف المقدمة   هب التميفزيوف وا 
بقيػاس ( 22    (Hoffner and A.Rehkoff:2011)وبال سبة لمتلديرات السياسػية هقػد اهػتـ

استجابة ت ويت الشباب هب ا تمابػات الرإلاسػة ا مريكيػة وتػلدير التعػرض لمتميفزيػوف عمػي 
شػػػػاركيف أف وسػػػػاإلؿ اإلعػػػػالـ اسػػػػتجابت ـ اا تمابيػػػػةأ وأدبتػػػػت الدراسػػػػة أ ػػػػف كممػػػػا شػػػػعر الم

السياسػػية تػػؤدر عمػػي يػػرار الت ػػويت ل ػػالا ا لػػزاب اآلمػػر أ تػػزداد الر بػػة لػػدعـ ااتجػػاا 
الػػػذ  ترهمػػػف وسػػػاإلؿ اإلعػػػالـأ كمػػػا أدبتػػػت الدراسػػػة أف تػػػلديرات وسػػػاإلؿ اإلعػػػالـ المدركػػػة 

 ليست مؤدرة عمي يرار الت ويت الفعمب .

أخوػػػا  م رألخاوػػػاب إلمصػػػطل  ماسػػػخط  وهػػػب السػػػياؽ ذاتػػػف ربػػػط بعػػػض البػػػالديف بػػػيف   
 أ هاهتـ كؿ مفماسااسو

  R.T. Schuck& G. Boomgaarden, & H. de Vreese:2013 ) 22)  بتػلدير
ا مبػػػار التميفزيو يػػػة الما ػػػة با تمابػػػات ااتلػػػاد ا وروبػػػب عمػػػي السػػػمط السياسػػػب لػػػد  

تيجية ا مبػػػار دولػػػةأ ويػػػد تو ػػػمت الدراسػػػة لعػػػدة  تػػػاإل  مػػػف بي  ػػػاه أف اسػػػترا 40مػػػواط ب 
  ما ػة إلألصإلا  ماعملاف ماسااسػاف  لػ  أرتػا اعوػف اػكاتا ألػ ثا   لػ  ماسػخط ماسااسػو

 اهػػػب الػػػدوؿ التػػػب تتمتػػػا بلكومػػػة تتسػػػـ بالكفػػػاءة العاليػػػةأ كمػػػا أف ا شػػػماص ا يػػػؿ وعيػػػ
 بالعممية اا تمابية هـ ا كدر سمط ا . 
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بشػػكؿ  Hard Newsدة أ ومعالجػػة ا مبػػار الجػػاوػػ ممج ماسػػخ اف ماسااسػػافومػػا ظ ػػور 
 ير تقميد  وكوميد  سمرأ جعم ا مسار اهتمػاـ البػالديف لمعرهػة تلديرهػا عمػي الجمػاهير 

ل ػذا ال ػوع مػف البػرام أ وهػو  -القاإلميف عمي الشكؿ التقميد  ل مبار-رؤية اإلعالمييف وأ
هػػب دراسػػت ما لػػوؿ تلميػػؿ  (Carlson and T. Peifer: 2013 ) 29  مػػا يػػاـ بػػف

اإلعالمييف لمطاب جػوف سػتيوارتأ وتو ػال إلػي ا تقػاد ال ػلفيوف واإلعالميػوف لمطػاب 
جوف ستيوارت المميء بالسػمرية وال زليػةأ مػداهعيف عػف الشػكؿ التقميػد  ل مبػار الجاديػةأ 

 ومت ميف هذا الشكؿ باا لياز.  

بق ػػػػا ل مػػػػوذج هػػػػؾ ترميػػػػز المطػػػػاب وكمػػػػا تػػػػـ اإلشػػػػارة هػػػػب البدايػػػػةأ هػػػػإف ه ػػػػاؾ دراسػػػػتيف ط
أ والتػػػػب اهتمػػػػت بمعرهػػػػة كيفيػػػػة تفسػػػػير (Toepfl:2013 ) 50التميفزيػػػػو بأ م  مػػػػا دراسػػػػة  

الشػػباب الروسػػب لمطػػاب  ظػػاـ الدولػػة هػػب التميفزيػػوفأ ومطػػاب المػػدو ات المعارمػػة عبػػر 
ا  تر ػػػتأ ويػػػد جػػػػاء تفسػػػير ال تػػػػاإل  وهػػػؽ  مػػػوذج سػػػػتيوارت هػػػوؿ لفػػػػؾ وترميػػػز المطػػػػاب 

مبأ ووهؽ السياؽ السياسػب والدقػاهب لممجتمػا الروسػبأ وتو ػؿ البالػث بعػد تقسػيـ اإلعال
المبلػػػوديف إلػػػي دػػػالث هإلػػػات تمسػػػتمدـ مػػػوالبأ مسػػػتمدـ معػػػارضأ مسػػػتمدـ مفػػػاوضت أف 

إذاء مػػػا يػػػتـ تقديمػػػف هػػػب المػػػدو ات  األسػػػمإلف وك جػػػف أ وػػػ  مػػػف ماػػػإل والشػػػباب الروسػػػب 
يعتمػدوف عمػي تميفزيػوف الدولػة ب سػبة كبيػرة المعارمة عف المطػاب التميفزيػو بأ كمػا أ  ػـ 
 جد ا هب الل وؿ عمي المعمومات السياسية. 

ػػا أف هػػذا المرلمػػة لػػـ تممػػو مػػف إدػػارة المشػػكالت البلديػػة الجريإلػػةأ مدػػؿ  يجػػدر اإلشػػارة أيم 
وػكإل  التػب اهتمػت (50  (Moyer-Gus ´ e H. Chung, & Jain:2011 )دراسػة 

بػػػيف المػػػرتبطيفأ ويػػػد  ماخاصػػػف وااصػػػثف ماجرسػػػافماأللالةاػػػإلف  ػػػو ألشػػػجاع مامرااشػػػاب 
تو مت الدراسة إلي أف  التعرض ل ذا البػرام  أدت إلػي تغيػر سػموؾ المبلػوديف وأ ػبلوا 
أكدر يدرة عمي م ايشة مدؿ هذا الموموعاتأ كما أ  ا التعرض ل ذا ال وعيػة مػف البػرام  

 دعـ الكفاءة الذاتية لمفرد.
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ج ماوثثاػف إلأرػإلمع ماعارػاب إلمامعػام ب م ثصػالاف ماألػو ألػـ ثارا ا : م ط  مارظ اف إلمامرػاه
 مسألخكمتا  و ه   مام ثلف:

ذات سػػيايات  فسػػية رظ اػػاب  لماػػف بال سػػبة لمدراسػػات العربيػػةأ هقػػد بػػرز ااعتمػػاد عمػػي   
وتعميميػػػة اجتماعيػػػة ودقاهيػػػة مدػػػؿ  مػػػوذج ترميػػػز وهػػػؾ المطابػػػات التميفزيو يػػػةت مػػػدمؿ ب ػػػاء 

تأ الػػتعمـ ااجتمػػاعبأ  ظريػػة ال مػػوذجأ دػػراء المعمومػػاتأ كػػذلؾ تػػـ المع ػػي لسػػتيوارت هػػوؿ
ااعتمػػاد عمػػي أطػػر  ظريػػة تقميديػػة كدػػر ااعتمػػاد عمي ػػا مدػػؿه ااسػػتمدامات واإلشػػباعاتأ 

 الغرس الدقاهبأ ومدمؿ ترتيب ا ولويات . 

ؿ هقد كدر ااعتماد عمي مػ    المسػا باسػتمداـ ااسػتبياف وتلميػ مامرتج وعمب مستو    
الممػػػموفأ ويلسػػػب ل ػػػذا المرلمػػػة هػػػب إدمػػػاؿ الجا ػػػب الكيفػػػب  مػػػف مػػػالؿ مجموعػػػات 
ال قػػػاش المركػػػزة والمقػػػابالت المتعمقػػػة ودمجػػػف بجا ػػػب الكمػػػبأ بي مػػػا شػػػ دت  يػػػاب كامػػػؿ 

 لمم    التجريبب. 

هكا ػػت معظم ػػا عي ػػات عمديػػة أو  ػػدهةأ ويػػؿ ااعتمػػاد عمػػي  ماعارػػابوعمػػي مسػػتو    
 العي ات العشواإلية.

و تلميػؿ  T-testو  4أ هقػد كدػر ااعتمػاد عمػي كػامامعام ب م ثصػالافوعمي مستو    
 أ ويؿ ااعتماد عمي استمداـ معادات معامؿ اا لدار. Anovaالتبايف 

هقػػد اتفقػػت مػػا الدراسػػات العربيػػةأ هػػب أف معظم ػػا تعتمػػد  الك مسػػاب م جرواػػفبال سػػبة    
وذج ترميػػػز وهػػػؾ المطابػػػات اإلعالميػػػة عمػػػي سػػػياؽ  فسػػػب ودقػػػاهب واجتمػػػاعب مدػػػؿ ه  مػػػ

لسػػتيوارات هػػوؿأ  ظريػػة العقػػؿأ  ظريػػة ال ويػػة ااجتماعيػػةأ  ظريػػة الت ػػ يؼ الػػذاتبأ هيمػػا 
 جاءت بعض الدراسات بدوف إطار ظر . 
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هقد كدر استمداـ كؿ مػف المػ    التجريبػب باسػتمداـ التجربػة سػواء  مامرتجعمي مستو    
 تر ػػػػػتأ وكػػػػػذلؾ مػػػػػ    المسػػػػػا باسػػػػػتمداـ تلميػػػػػؿ أكا ػػػػت عمػػػػػي أرض الوايػػػػػا أو عمػػػػػي ا 

الممػػػموف وااسػػػتبيافأ بي مػػػا يػػػؿ اسػػػتمداـ المػػػ    الكيفػػػب وا دوات التػػػب تػػػـ  اسػػػتعمال ا 
 كا ت المقابمة المتعمقةأ وتلميؿ المطاب. 

همػػـ تومػػا الدراسػات ا ج بيػػة  وعيػػة العي ػػات التػػب تػػـ ااعتمػػاد  ارػػإلع ماعارػػابأمػا بال سػػبة 
 عمي ا.

هقػػػد كدػػػر ااعتمػػػاد عمػػػي معامػػػؿ اإل لػػػدار المطػػػب  مامعػػػام ب م ثصػػػالافص هيمػػػا يمػػػ
Linear Regression أMultiple Regressionأ وال سػػػب المإلويػػػةأ وT-Test أ

 .  Anovaتلميؿ التبايف 

 ثااث ا: ماملاهاـ مارظ اف ماألو و ةب خ ؿ ه   مام ثلف : 

تميػػزت هػػذا المرلمػػة عػػف السػػابقة ببػػروز عػػدد مػػف المفػػاهيـ التػػب ارتبطػػت بػػالتميفزيوف مػػف 
 بي  ا ه 

ويق ػػػد بػػػف اسػػػتمداـ المػػػواطف لوسػػػاإلؿ اإلعػػػالـ بشػػػكؿ واسػػػاأ   مامإلمطرػػػف م   ماػػػف: -
وبامتالهػػات الوسػػاإلؿ هػػب التػػلديرات الممتمفػػة عمػػي المعػػا ب المرتبطػػة بػػالوايا السياسػػبأ 
ومػػػػا وراء اكتسػػػػاب المعمومػػػػات كسػػػػبب لكيفيػػػػة اسػػػػتمداـ وتوظيػػػػؼ المػػػػواطف لإلعػػػػالـ 

 م ػػاؿ  سػػاإلؿ بالسياسػػة.السياسػػب بػػدا  مػػف دمػػ  مظػػاهر اسػػتعماؿ الوسػػيمةأ وارتبػػاط الو 
(. ويػد ظ ػر هػذا المف ػـو ك تيجػة طبيعيػة لتفاعػؿ وا غمػاس 4004ملمد أبو اللسف ه 

 المواطف ما الوساإلؿ اإلعالمية التقميدية واللديدة.
ويق ػد بػف  :Journalism’s self-legitimating discourses“ مصػطل    -

مطابػػات الشػػرعية الذاتيػػة لإلعػػالـ أ ويػػد اسػػتمدـ اإلعالميػػوف الغربيػػوف هػػذا الم ػػطما 
ػػا عػػف اإلعػػالـ التقميػػد  ل مبػػار السياسػػية الجػػادةأ مػػف أجػػؿ ب ػػاء يػػيـ تػػدعـ ييمػػة  دهاع 
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التقارير وا مبار الجادة أ وجػدير بالػذكر أف هػذا الم ػطما ظ ػر  تيجػة لجػذب بػرام  
لمجمػػاهيرأ وا ليػػاز ممػػمو  ا اتجػػاا معػػيف أد ػػاء معالجػػة بعػػض  التػػوؾ شػػو السػػامرة

 (Carlson and T. Peifer: 2013) الموموعات السياسية.
- Parasocial Interaction (PSI :)  عػرؼHortn  وWohl  م ػطما التفاعػؿ

 ااجتماعب بل ف ملاكاا لوارية مف ا مذ والعطاء أد اء مشاهدة المشاهد لمتميفزيوف. 
- Parasocial Interaction (PSR) ه وهػػو مػػرتبط بػػالمف ـو السػػابؽ ويق ػػد بػػف

العاليػػػػػة بػػػػػيف إدارؾ المشػػػػػاهد لمػػػػػا يقػػػػػـو بػػػػػف القػػػػػاإلـ باات ػػػػػاؿ هػػػػػب وسػػػػػاإلؿ اإلعػػػػػالـ. 
 Cummins&Cui:2014  .) 
ه ويق ػػد بػػف الفجػػوة بػػيف ال ػػامبيف   Political Cynicism ماسػػخط ماسااسػػو -

لفجػػوة عبػػر العقػػود المامػػيةأ ويعػػود السػػبب والرموزالسياسػػية التػػب تمػػدم ـأ وتػػزداد هػػذا ا
 هب ذلؾ إلي استراتيجيات تغطية وساإلؿ اإلعالـ. 

ه ويق ػد بػف كإلممف ماسخط Spiral Of Cynicismإلهإل ما أكإل إا  وةإلغ مصطل   -
أف تعػػػرض ال ػػػامبيف اسػػػتراتيجيات أمبػػػار اا تمابػػػات عبػػػر التميفزيػػػوفأ ما ػػػة تمػػػؾ 

ط السياسب وهو ما يجعم ػا هػب لمقػة مفر ػةأ همػف ا مبار الم لازة تزيد مف لالة السم
 .R.T. Schuck& G) لديػػة سػػمط ويشػػاهد ا مبػػار يػػزداد السػػمط وهكػػذا.   

Boomgaarden, & H. de Vreese:2013) 

مامثػػإل  ماثااػػع : ماك مسػػاب ماع واػػف إلم جرواػػف ماألػػو ألراإلاػػب ألػػ ثا مب ماأللالةاػػإلف  -9
 ( :0212إا   0212 و مالأل ي ماةمراف مف )

اتسػػمت هػػذا المرلمػػة بدراسػػة عػػدد مػػػف المومػػوعات والظػػواهر التػػب ا فػػردت ب ػػا عػػػف    
المػػػػرلمتيف السػػػػابقتيفأ ليػػػػث لػػػػـ يػػػػتـ دراسػػػػت ـ مػػػػف يبػػػػؿ عمػػػػي مسػػػػتو  المجمتػػػػيف العربيػػػػة 

 وا ج بية.
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 أإل   : أل ثا مب ماأللالةاإلف  و ماك مساب ماع واف إلم جرواف: 

هيما يمص الدراسات العربية هيمكف تقسيم ا مف ليث القوالػب البرامجيػة التػب تػـ  -
 ااهتماـ ب اه 

إلػػي تراجػػا الػػػدور (54 ( 4005هقػػد تو ػػمت دي ػػا يليػػػب   الوػػ ممج ماثإلم اػػػف:هبال سػػبة     
الػوظيفب  لمبػرام  اللواريػػةأ ارتفػاع وعػػب الطػالب بػػبعض معػايير التقػػويـ المرتبطػة بلهميػػة 

مػػػات الرإليسػػػية هػػػب العمػػػؿ اإلعالمػػػب بشػػػكؿ عػػػاـأ واللػػػوار التميفزيػػػو ب بشػػػكؿ بعػػػض المقو 
ماص مدؿه إدراؾ تلدير عامؿ إجادة المغة العربيةأ هػب الػوت ذاتػف تو ػؿ زكريػا الدسػويب 

إلي أف معدؿ التعرض لمبرام  اللوارية بالق وات الفماإلية يرتبط باتجاهػات ـ ( 53 ( 4005 
 يو يو. 30الية هب سي اء بعد ألداث  لو العمميات اإلرهابية المتت

 
إلػي أف  (52 ( 4005ه هقػد تو ػمت رجػاء الغمػراو   الخوا  ماأللالةاإلراػف وأما بال سبة    

 إطػا الفر سػية وبػب بػب سػب عربيػة هػب  42أبرز ا طر التب تػـ ااعتمػاد عمي ػا هػب ي ػاة 
وتسػػميط  المػوء عمػػي تقػاعس الػػدور  ال ػراع كتسػميط المػػوء عمػي لركػػة تمػرد وا شػقايت ا

يو يػو و وااشػارة الداإلمػة إلػي رهػض جماعػة ا مػواف  30ا م ب عف لمايػة الك ػاإلس بعػد 
المسمميف والع ا ر الموالية ل ا لمدستور الجديدأ وبال سبة لتػلدير ا مبػار التميفزيو يػة عمػي 

و  لمتميفزيػػوف هػػب إلػػي أف ه ػػاؾ تػػلدير يػػ(55 ( 4005المػػرأة هقػػد تو ػػمت ميػػراؿ م ػػطفي  
القػػاإلـ هػػب م ػػرأ ويػػد كػػاف ه ػػاؾ  ألصػػإل مب مامػػ أي مامصػػ اف ف ماإلماػػع ماسااسػػوتشػػكيؿ 

ػػا  العوامػػؿ التػػب  (50 ( 4002  إذ لػػدد شػػريؼ سػػعيد  وك مسػػف ماقػػالـ وا ألصػػاؿاهتمػػاـ أيم 
تػلديرات القػاإلميف أو  تعيؽ وتتلكـ هػب ترتيػب ا مبػار هػب الفمػاإليات العراييػة تتمدػؿ هػب ه

الق ػػػػاة هػػػػب المرتبػػػػة ا ولػػػػي دػػػػـ التػػػػلديرات السياسػػػػية العامػػػػة والمارجيػػػػةأ والتػػػػلديرات  مػػػػالكب
اايت ػػادية تالراتػػبأ اللػػواهزأ المكاهػػمتتأ بي مػػا تمدمػػت العوامػػؿ المػػؤدرة هػػب امتيػػار أمبػػار 
بعي  ػػػػا دوف  يرهػػػػا تتمدػػػػؿ هػػػػب ه عامػػػػؿ الم اهسػػػػة بػػػػيف وسػػػػاإلؿ اإلعػػػػالـ لتلقيػػػػؽ والسػػػػبؽ 

دا يػػػة عامػػػؿ وجػػػود مػػػادة همميػػػة ل مبػػػار مػػػف عدمػػػف تكػػػوف م اسػػػبة اإلمبػػػار  وبالمرتبػػػة ال
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وجديػػدةأ وعامػػؿ  يكػػوف المبػػر يمس م ػػالا البمػػد بلكممػػفأ وبالمرتبػػة الدالدػػة يػػرب أو بعػػد 
المبر عف اللزب والكتمة التب تػدعـ الق ػاة وكػذلؾ عامػؿ    ػف لػديث السػاعة بػيف أوسػاط 

 –اإلمباريػػػػػػػة ل مبػػػػػػػار مػػػػػػػف عدمػػػػػػػف الجم ػػػػػػػورأ وبالمرتبػػػػػػػة الرابعػػػػػػػة  اكتمػػػػػػػاؿ الع ا ػػػػػػػر 
 ال دؽ وال لة أ الديةأ الشموؿ( .  -الموموعية

أ هقػػػد اهتمػػػت دراسػػػة والػػػدة هقػػػط بدراسػػػة اااػػػب مامسلسػػػ ب ماأللالةاإلراػػػفوعمػػػي مسػػػتو  
والتػػػػب  (52 ( 4000تػػػػلديرات المسمسػػػػالت التركيػػػػة المدبمجػػػػةأ وهػػػػي دراسػػػػة  عػػػػزة جػػػػالؿه 

ة بػػػػػيف معػػػػػدؿ تعػػػػػرض ا سػػػػػر العربيػػػػػة تو ػػػػمت إلػػػػػي وجػػػػػود عاليػػػػػة ذات دالػػػػػة إل ػػػػػاإلي
لممسمسػػػالت التركيػػػة المدبمجػػػة وبػػػيف كػػػؿ مػػػف التػػػلديرات المعرهيػػػة والوجدا يػػػة ال اتجػػػة عػػػف 
مشاهدة المسمسالت التركية المدبمجػةأ وتمدمػت أهػـ دواهػا مشػاهدة المسمسػالت التركيػة هػب 

ؼ يعػػػيش ت اول ػػػا لمومػػػوعات روما سػػػية يلػػػب أهػػػراد العي ػػػة متابعت ػػػاأ وكػػػذلؾ معرهػػػة كيػػػ
 اآلمروف مف مستويات ايت ادية واجتماعية متشاب ة أو ممتمفة ع  ـ.

أ هقػػػد ا  ػػػبت دراسػػػة والػػػدة لعميػػػاء سػػػامب م  ػػػ ف ماأللالةاػػػإلرووهيمػػػا يمػػػص  -
بااهتمػػػػػاـ بػػػػػاإلعالف التميفزيػػػػػو ب السياسػػػػػب ما ػػػػػة إعال ػػػػػات اا تمابػػػػػات (52 (  4000 

ب وألمػد شػفيؽأ ويػد تو ػمت لكؿ مف لمديف  ػبالب وملمػد مرسػ 4004الرإلاسية لعاـ 
ال مػوذج ا مريكػي هػي ب ػاء إسػتراتيجيات إلي اعتماد المرشليف الدالدة هب إعال ػات ـ عمػي 

هعمػػي الػػر ـ مػػف امػػتالؼ وتبػػايف الممفيػػات اإليديولوجيػػة لممرشػػليف  اللمػػالت اإل تمابيػػةأ
يراليػػػػةأ الدالدػػػة ملمػػػد مرسػػػي ذ  ا يديولوجيػػػة اإلسػػػالميةأ وألمػػػد شػػػفيؽ ذ  الممفيػػػة المب

ولمديف  بالي ذ  الممفية اإلشتراكية ال ا ريةأ هقد امتفت هػذا الممفيػػػات ا يديولوجيػة 
ػػػا هػػػي إعال ػػػات ـ التميفزيو يػػػة السياسػػػيةأ ويػػػد سػػػعي الدالدػػػة مػػػف أجػػػؿ جػػػذب تلييػػػد كػػػؿ  تمام 
لتياجػػػات هػػػؤاء ال ػػػامبيف بعبػػػارات عامػػػة دوف  ال ػػػامبيف إلػػػي التركيػػػز عمػػػي اهتمامػػػات وا 

طػػػرح أهكػػػار ملػػػػددة لمعالجػػػة هػػػذا ااهتمامػػػػات واالتياجػػػاتأ ولعػػػؿ اإلعػػػػالف اإلهتمػػػاـ ب
 التميفزيو ي بطبيعتف ليس المكاف الم اسب لطرح هذا ا هكار.

لػػػـ يػػػتـ ت اول ػػػا عمػػػي  ومإلضػػػإل اب جكاػػػكيعمػػػي جا ػػػب أمػػػر اهتمػػػت بعػػػض الدراسػػػات    
( 4002مسػػػػػتو  بلػػػػػوث التميفزيػػػػػوف هػػػػػب المػػػػػرلمتيف السػػػػػابقتيفأ هسػػػػػ جد جػػػػػيالف شػػػػػرؼ  
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لتت ػػػاوؿ التميفزيػػػوف وعاليتػػػف بموايػػػا التوا ػػػؿ  ماأللالةاػػػإلف م جألمػػػا واهتمػػػت بمف ػػػـو (59 
ال سػػاء أكدػػر تفػػاعال  عمػػي  ااجتمػػاعبأ وما ػػة تػػويتر مػػف م ظػػور جديػػدأ ويػػد وجػػدت أف 

تػػػويتر عػػػػف البػػػػرام  التميفزيو يػػػػة أد ػػػػاء بد ػػػػاأ ويػػػد جػػػػاءت أ مػػػػب التفػػػػاعالت عػػػػف البػػػػرام  
هػػب تعميقػػات عػػف لمقػػة البر ػػام  المذاعػػةأ امت ػػار لمػػا تػػـ تقديمػػف هػػب التميفزيو يػػة متمدمػػة 

اللمقةأ مشاركة جزء مف اللمقةأ ويجدر اإلشػارة إلػي أف هػذا المف ػـو  ػاؿ اهتمػاـ البػالديف 
ا جا ػػب لمػػا يتسػػـ بػػف مػػف لدادػػة واللاجػػة لتعميػػؽ رؤ  تفاعػػؿ المػػواطف ااهترامػػب عبػػر 

 ف. موايا التوا ؿ ااجتماعب عف التميفزيو 
 مارإلسػػػػألااجاا ماأللالةاإلراػػػػفبمف ػػػػـو (00 ( 4000هيمػػػػا اهتمػػػػت دي ػػػػا هػػػػاروؽ أبػػػػو زيػػػػد      

 وتو مت إلي ه 
أف أكدػػػر البػػػرام  التػػػي يػػػتـ الشػػػعور بال وسػػػتالجيا تجاه ػػػػا وبدرجػػػة مرتفعػػػػة هػػػي بػػػرام   -

التميفزيوف تػرتبط بمرلمػة الطفولػة مػف ليػث  ا طفاؿأ وياللظ مف ال تاإل  أف  وستالجيا
 الملتو  البرامجي.

ال وسػػتالجيا تجػػاا ا هػػالـ العربيػػة أكدػػر مػػف ا هػػالـ ا ج بيػػة وأف ه ػػاؾ  وسػػتالجيا تجػػاا  -
 ا هالـ ا بيض وا سود أكدر مف ا هالـ الممو ة.

ف ال وسػػػػػتالجيا تجػػػػػاا المسمسػػػػػالت الممو ػػػػػة أكدػػػػػر مػػػػػف ا بػػػػػيض وا سػػػػػود ولكػػػػػف تتشػػػػػاب -
 المسمسالت ما ا هالـ هي أف ال وستالجيا تجاا المسمسالت العربية أكدر مف ا ج بية.

 معظـ العي ة يشعروف بال وستالجيا تجاا التميفزيوف هي المامي ع د التواجد بالم زؿ. -

 ملتإـل ماو ممج م سألقصػالافعمػي ( 00 ( 4002بي ما ركز ممدوح مكاو  وم ا هتلب      
وعاليػػػػة هػػػػذا البػػػػرام  بالقمػػػػايا المجتمعيػػػػةأ ويػػػػد تو ػػػػؿ البالدػػػػاف إلػػػػي أف أهػػػػـ القمػػػػايا 
المجتمعيػػة التػػػب تركػػز عمي ػػػا بػػػرام  التلقيقػػات اإلستق ػػػاإلية التميفزيو يػػػة مػػف وج ػػػة  ظػػػر 
الجم ػػور هػػب المرتبػػة ا ولػػب جػػاء  هسػػاد المسػػإلوليف(أ وهػػب المرتبػػة الدا يػػة جػػاء  ا تشػػػار 

مجتمػػػا الم ػػػر (أ وهػػػب المرتبػػػة الدالدػػػة جػػػاء  ا مػػػف المجتمعػػػب ظػػػاهرة الممػػػدرات هػػػب ال



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

555 
 
 

واإلرهػػػاب(أ وهػػػب المرتبػػػة الرابعػػػة جػػػاء  ا تشػػػار ا مػػػراض هػػػب المجتمػػػا الم ػػػر (أ وهػػػب 
 المرتبة المامسة جاء  بطالة الشباب وعاليت ا بالع وسة(. 

 ومػػػف المومػػػوعات البلديػػػة الجديػػػدة التػػػب لػػػـ يػػػتـ دراسػػػت ا بشػػػكؿ كػػػاؼ عمػػػي مسػػػتو    
أ ويػد تو ػؿ ماصإل ي ماأللالةاإلراف إلماألقراػاب ماأل رإلاإلجاػا ماثكاثػفالدراسات العربيةأ دراسة 

إلػػػي إف مسػػػتو  تلقيػػػؽ جمػػػاؿ الكػػػادرأو ال ػػػورة مػػػف مػػػالؿ  (04 ( 4002أشػػػرؼ الز بػػػب  
سػػ ة  50هليػػؿ مقار ػػة هػػب الفإلػػة العمريػػة  30اإلمػػاءة لػػد  الف ػػيف مػػف أهػػراد الفإلػػة العمريػػة 

فإلات العمرية همػـ تظ ػر أ  هرويػات دالػة بي  مػاأ ولعػؿ أهػـ مػايميز هػذا هلكدر. أما بقية ال
الدراسة عف  يرها مف الدراسات هب المتغيرات المستقمة التب تـ ااعتمػاد عمي ػاأ وتشػمؿه 

 الج س . -العمؿ الف ب-المؤهؿ العممب-المبرة
 

تمػت بتػلديرات هقػد ايت ػرت البلػوث والدراسػات التػب اه ماك مساب م جروافأما هيما يمػص 
 التميفزيوف عمي ممس دراسات هقط وهـ كا تبه 

هب الويت الذ  ايت رت هيف دراسات المرلمة ا ولػي عمػي دراسػة  متغيػر العػرؽ عمػي  -
 (L. Dixon & L. Williams:2015)) 03أ ػلاب البشػرة السػمراءأ اتج ػت دراسػة 

ويػػػد  إلمامسػػػلماف،اك مسػػػف ماصػػػإل ي ما هراػػػف  صػػػثاب ماوشػػػ ي ماسػػػم مء، إلما ألاراػػػاف، 
أ و يػاب ظ ػور ا سػودأ  تو مت الدراسة إلي أف ه اؾ إظ ار ا بػيض ب ػورة المجػـر
ظ ار الالتي يوف بل  ـ م اجريف  يرشرعييفأ والمسمميف بل  ـ إرهابييف ومتولشييف  وا 

وعمػػي مسػػتو  الدراسػػات التػػب اهتمػػت بتػػلدير تعػػرض ا طفػػاؿ لمتميفزيػػوف عمػػي مسػػتو   -
 (Harrison, Peralta & Team:2015) 02 ـأ هسػػ جد  التػػوازف الغػػػذاإلب لػػػدي

ألإلصلإلم إا  أف ألع ض م طلاؿ الأللالةاإلف ماألجا ي اةاك مف رسوف مسػألت ؾ ماإلجوػاب 
 ماس اعف إلمامش إلواب ماغاةاف إلماوطاطال مامقلاف.

وملتػػػإـل ماأللالةاػػػإلف هػػب الويػػػت الػػػذ  اهتمػػػت هيػػف الدراسػػػات العربيػػػة بجا ػػػب ا ج بيػػة  -
 & Gil de Zúñiga, Garcia-Perdomoاءت دراسػػة  أ هقػػد جػػم جألمػػا و

C.McGregor : 2015) 05)  متعمقػػػة هػػػب هػػػذا المف ػػػـو     ػػػـ ربطػػػوا بمف ػػػـو
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المشاركة السياسػية عبػر ا  تر ػتأ وكػذلؾ تم  ػوا هػب  وعيػة الممػموف التميفزيػو ب 
 وكاف ا مبارأ ويد تو موا إلي عدة  تاإل  مف بي  ا ه 

مداـ الشاشػة الدا يػة ل مبػار والمشػاركة السياسػية عبػر توجد عالية يويػة بػيف اسػت -
 ا  تر ت.

تعػػد الشاشػػة الدا يػػة ل مبػػار هػػب لمقػػة الو ػػؿ بػػيف مشػػاهدة ا مبػػار التميفزيو يػػة  -
 والمشاركة السياسية. 

جػاء ااهتمػاـ هػػب المرلمػة ا ولػػي والدا يػة بإسػػراإليؿ مػف جا ػػب ال ويػةأ بي مػػا هػب هػػذا  -
المػاص بدراسػة إسػراإليؿ ودمجػف بقمػية ال ػراع الفمسػطي ب  الرلمة تـ تعميػؽ الم ظػور

 اإلسراإليمبأ ويد تو ؿ
  Tal-Or & Tsfati:2016) 00)  هػػب دراسػػت ـ لػػوؿ تػػلدير مشػػاهدة ا هػػالـ عبػػر

التميفزيػػوف التػػب تعػػال  ال ػػورة ال مطيػػة   ػػلاب ال ويػػة المشػػتركة تي ػػود عػػربت ويػػد 
شاهد يؤدر عمي ال ػورة ال مطيػة المكو ػة تو مت الدراسة إلي أف  وع الفيمـأ وعرؽ الم

 ع د المشاهد.
 (Morgan & Shanahan:2017) 02وامتػػػداد ا لدراسػػػات الغػػػرس الدقػػػاهب اتجػػػف   -

أ ويػد تو ػؿ البالدػاف إلػي أف الأللالةاإلف  ل  ماماإلؿ الألسلطاف ماألع ضلدراسة تلدير 
كديفػػػب مشػػػاهدة التميفزيػػػوف يميمػػػوف  ف يكو ػػػوا أكدػػػر تسػػػمطيةأ والشم ػػػيات المتسػػػمطة 

 تميؿ لدعـ دو الد ترامبأ وهذا يؤكد التلديرات القوية لمتميفزيوف.

ثارا ا : م ط  مارظ اف إلمامرػاهج ماوثثاػف إلأرػإلمع ماعارػاب إلمامعػام ب م ثصػالاف ماألػو ألػـ 
  و ه   مام ثلف: مسألخكمتا

أ هعمي مستو  الدراسات العربية تـ ااعتماد عمي  ظرية ا طػر م ط  مارظ افهيما يمص 
اإلمباريػػػػةأ والوايػػػػا المػػػػدرؾ وهػػػػب امتػػػػداد ل ظريػػػػة الغػػػػرس الدقاهبأومػػػػدمؿ ااسػػػػتمدامات 
وااشػػػباعاتأ ومػػػدمؿ ترتيػػػب ا ولويػػػاتأ و ظريػػػة لػػػارس البوابػػػةأ و ظريػػػة ااعتمػػػاد عمػػػي 

إلعػػالـأ ومػػف الماللػػظ أف هػػذا ا طػػر ال ظريػػة هػػب أطػػر تقميديػػةأ همػػـ تفػػرز هػػذا وسػػاإلؿ ا
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المرلمػػة ااعتمػػاد عمػػي أطػػر  ظريػػة جديػػدةأ كػػذلؾ اللػػاؿ عمػػي مسػػتو  الدراسػػات ا ج بيػػة 
هقد تـ ااعتماد  ظرية لارس البوابػة والغػرس الدقػاهبأ وبػايب الدراسػات لػـ تعتمػد عمػي أيػف 

 أطر  ظرية. 

هقػػػػد كا ػػػػت بال سػػػػبة لمدراسػػػػات العربيػػػػة عي ػػػػات عمديػػػػة و ػػػػدهةأ  رػػػػابمسػػػػألإلإل ماعاعمػػػػي 
وبال سػػبة ل وع ػػا عمػػي المسػػتو  ا ج بػػب هقػػد كػػاف مدػػؿ المػػرلمتيف السػػابقتيف يػػتـ ااعتمػػاد 

 عمي المراكز البلدية.

هقػػػد اعتمػػػدت الدراسػػػات العربيػػػة عمػػػي مػػػ     مامرػػػاهج ماوثثاػػػف مامسػػػألخكمفعمػػي مسػػػتو  
فػػبأ بي مػا شػ دت الدراسػات ا ج بيػػة ااعتمػاد بشػكؿ كبيػر عمػػي المسػا بكدػرة والمػ    الكي
 م  جب المسا والتجريبب. 

هقػػد اتج ػػت الدراسػػات العربيػػة لالعتمػػاد عمػػي ااسػػتبياف وتلميػػؿ  اػػلكإلمب ماوثثاػػفوبال سػبة 
الممػػػػموف وتلميػػػػؿ المطػػػػاب ال قػػػػد  والماللظػػػػة العمميػػػػةأ بي مػػػػا الدراسػػػػات ا ج بيػػػػة هقػػػػد 

 اف وتلميؿ الممموف والتجربة. اعتمدت عمي ااستبي

بال سػػػبة لمدراسػػػات العربيػػػة هقػػػد تػػػـ ااعتمػػػاد عمػػػي  مامعػػػام ب م ثصػػػالافوهيمػػػا يمػػػص 
لقيػػاس الفػػروؽ هػػي ال سػػب المإلويػػةأ  (Z)المتوسػػط اللسػػاببأ اا لػػراؼ المعيػػار أ امتبػػار 

أ امتبػار (Chi Square Test) 4كػاأ Pearson correlationمعامػؿ ارتبػاط بيرسػوف 
(T- Test)  أ تلميؿ التبايف ذو البعد الوالدANOVA.أ ومعامؿ ألفا كرو باخ) 

 Cross Logged.بي مػا اعتمػدت الدراسػات ا ج بيػة عمػي معامػؿ اا لػدار المتعػددأ و 
Panel analysisReggresion 
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 ثااث ا: ماملاهاـ مارظ اف ماألو و ةب خ ؿ ه   مام ثلف :
والتػػػي تع ػػػي ا لػػػـأ و  Algioوهػػػي مػػػزي  مػػػف  كممػػػة مػػػف أ ػػػؿ يو ػػػا ي  رإلسػػػألااجاا: -

Nostos  والتػػي تع ػػي الرجػػػوع إلػػي الػػػوطف. وارتػػبط م طمػػػا ال وستالجػػػػيا هػػب بدايػػػػاتف
 باللػ يف إلي الوطف.

ويد أجما البالدوف أف ال وستالجيا هي مزي  مف الل يف إلػي الزمػاف والل ػيف إلػي المكػاف. 
 إلي عامة وما ة.  وياـ العمماء بتقسيـ ال وستالجيا

هي التي تجمػا شػعب كامػؿ وال وسػتالجيا الما ػة هػي التػي تتعمػؽ   اارإلسألااجاا ماعامف: 
 بالذكريات الشم ية لمفرد

تمتمؼ مف هرد إلي آمر وهقا  لذكرياتف ولياتف الشم ػية باإلمػاهة  إلمارإلسألااجاا ماخاصف:
 (.  4000روؽ أبو زيدهإلي رؤيتف وتلميمف وتفسيرا الماص لممامي وألدادف. دي ا ها

ا دراسة جػيالف شػرؼ    - (  لمف ػـو ظ ػر لػديد ا بػيف بػالدب اإلعػالـ 4002أشارت أيم 
أ ويق ػد بػف ه الجمػا مػا بػيف مشػاهدة ماأللالةاػإلف م جألمػا وهب العالـ أا وهو مف ـو 

التميفزيػػػػوف واسػػػػتمداـ موايػػػػا التوا ػػػػػؿ ااجتمػػػػاعب مػػػػف أجػػػػػؿ تلقيػػػػؽ تجربػػػػة الترهيػػػػػف 
 لمشمص.

ك تيجػة لمتكامػؿ وا ػدماج  Social TV (STV)ػػ ػػػػر مف ـو التميفزيوف ااجتمػاعب ويد ظػ  
المسػػتمدـ بػػيف مشػػاهدة التميفزيػػوف وكتابػػف تعميقاتػػف عمػػا يشػػاهدا هػػب التميفزيػػوف عبػػر موايػػا 
التوا ػػػؿ ااجتمػػػاعب ما ػػػة تهػػػيس بػػػوؾ وتػػػويترتأ همػػػا ظ ػػػور بػػػداإلؿ جديػػػدة لمتميفزيػػػوف 

أ والتميفزيػػوف تلػػت web videoلم شػػورة عمػػي شػػبكة الويػػبالتقميػػد  مدػػؿ هالفيػػديوهات ا
أ مدػؿ هػذا التطػورات Internet TV أ وتميفزيػوف ا  تر ػتVideo on Demandالطمػب 

أ شلت تلد  بال سػبة لمعػامميف بمجػاؿ اإلعػالـ هقػد أ ػبا مسػتقبؿ التميفزيػوف التقميػد  هػب 
 وهػػوه كيػػؼ يمك  ػػا أف مطػػرأ وأ ػػبا ه ػػاؾ سػػؤاؿ يمػػا عمػػي العػػامميف بمجػػاؿ اإلعػػالـ أا

 ت ػػرؼ ومػػا هػػو رد هعم ػػا إزاء هػػذا التوج ػػات  لػػذا ايتػػرح بعػػض القػػاإلميف باإلت ػػاؿ هػػب 
المجػػػاؿ اإلعالمػػػب أف يػػػدمجوا التميفزيػػػوف التقميػػػد  وموايػػػا التوا ػػػؿ ااجتمػػػاعب معػػػا  هػػػب 

 Active Mediumمف ػػـو التميفزيػػوف ااجتمػػاعب ممػػا يجعػػؿ التميفزيػػوف وسػػيمة  شػػطة 
(Buschow et al: 2014, P129)  02) 
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إلمػػف مامصػػطلثاب مام ألوطػػف وػػااأللالةاإلف م جألمػػا و إلظتػػ   ػػو ك مسػػاب مام ثلػػػف  -
 ماثااثف مصطل  :

وهػػػو مقيػػػاس إلجمػػػالب  شػػػاط  :Twitter TV Ratingsألقاػػػاـ أللالةاػػػإلف ألػػػإلاأل   -
الملاددػػات التميفزيو يػػة عبػػر تػػويترأ ووهػػؽ م ػػطما التميفزيػػوف ااجتمػػاعبأ هقػػد ظ ػػر 

 أ ظمة أو التك ولوجيا التب تدعـ ا  شطة ااجتماعية المرتبطة بالتميفزيوف. ليعبر عف
 The Viewer مامشػػػاهك م  أل مضػػػوكػػػذلؾ ظ ػػػر هػػػب هػػػذا المرلمػػػة م ػػػطما  -

“Virtual Citizenship” ه هالمسػػػتمدـ تطػػػور مػػػف كو ػػػف مسػػػتمدـ اهترامػػػب إلػػػي
والتعبيػر عمػا يشػعر بػف ازدواجية دورا هب دمجف بػيف مشػاهدتف العاديػة أمػاـ التميفزيػوفأ 

 أو رأيف أو يوما معمومات أو ي تقد أو يعيد  شر ما تعرض لف عبر التميفزيوف . 
ه ويق د بف مشاهدة ا شػماص لمتميفزيػوف وهػب الويػت ماشاشف ماثاراف كذلؾ م طما  -

ذاتف استمداـ ج از إلكترو ب ت ج از ملموؿ ذكػبأ ج ػاز تابمػتت كشاشػة دا يػة يمكػف 
 وج ل  تر ت أو موايا التوا ؿ ااجتماعب. مف مالل ا الول

 ماخ صف إلمرااشف مارألالج : 
سػػعت هػػذا الدراسػػة لسػػرد وتو ػػيؼ التطػػور الػػذ  مػػرت بػػف بلػػوث تػػلديرات التميفزيػػوف     

أ ليث تـ تقسيـ العشر س وات إلػي دػالث مرالػؿأ 4002-4002مالؿ الفترة الزم ية مف 
ويػد تو ػمت البالدػة لعػدة  تػػاإل  عمػي مسػتو  أبػرز تػػلديرات التميفزيػوف التػب تو ػمت إلي ػػا 

سػػػػتمدمةأ وا دوات البلديػػػػة المسػػػػتمدمةأ  وأ ػػػػواع العي ػػػػاتأ هػػػػذا الدراسػػػػاتأ والم ػػػػاه  الم
 والمعامالت اإلل اإلية المستعممة.

ومػػػف مػػػالؿ التلميػػػؿ المتعمػػػؽ هقػػػد الظػػػت البالدػػػة أف ه ػػػاؾ دمػػػة امتالهػػػات واتفػػػاؽ بػػػيف 
 الدراسات العربية وا ج بيةأ 

ػػا مػػا سػػ جد أف البلػػوث العربيػػة د مسػػألإلإل صػػااغف مامإلضػػإل اب ماوثثاػػفهمػػدال  عمػػي    اإلم 
تمػػا هػػب  ػػيا ت ا المتغيػػر المسػػتقؿ والتػػابا أو اإلطػػار ال ظػػر أ هػػب لػػيف تتجػػف البلػػوث 

ليػث يػد ُي ػاغ الع ػواف هػب شػكؿ  ا ج بية ل يا ة ع اويف تتسـ بجذب ا  تباا والتشػويؽ
استف امبأ أو  يا ة كممتاف مت ايمتاف أ بؿ وتعتمد عمي وما تشػبي ات أدبيػةأ عكػس 

 التب اتج ت لم يا ات ال ريلة والمباشرة. الدراسات العربية 
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هسػػ جد أف البلػػوث ا ج بيػػة تفويػػت عمػػي  ط اقػػف سػػ ك ماك مسػػاب ماسػػاوقفهيمػػا يمػػص   
البلوث العربيةأ ليث اعتمدت عمي عرم ا هب شكؿ ملػاور ومتكامػؿ ا ركػاف ومتعمػؽ 

 و قد أ هب ليف اعتمدت معظـ البلوث العربية عمي السرد المباشر. 
وا خوػػػػػا  ا يتعمػػػػػؽ بزوايػػػػػا معالجػػػػػة المشػػػػػكالت البلديػػػػػةأ هقػػػػػد كدػػػػػر ااهتمػػػػػاـ أمػػػػػا هيمػػػػػ  

بالعديػػػػػد مػػػػػف  -سػػػػػواء عمػػػػػي المسػػػػػتو  العربػػػػػب أو ا ج بػػػػػب–وتػػػػػـ ربط ػػػػػا  ماأللالةاإلراػػػػػف
اإل ػالح السياسػبأ  -اا تػراب السياسػب –الم طملات السياسية مدؿ السػمط السياسػب 

اهتمػػت بدراسػػة ا مبػػار التميفزيو يػػة  وهػػب الويػػت الػػذ  ركػػزت هيػػف الدراسػػات العربيػػة التػػب
بالقػػػاإلـ باات ػػػاؿ وا طػػػر اإلمباريػػػة التػػػب تركػػػز عمي ػػػا الق ػػػوات اإلمباريػػػةأ هقػػػد اتج ػػػت 
البلػػػوث ا ج بيػػػة لقيػػػاس  وعيػػػة مػػػف ا مبػػػار يػػػد ايػػػتـ ااهتمػػػاـ ب ػػػا كديػػػر ا هػػػب الدراسػػػات 

وعيػػػػػة عػػػػػف مػػػػػرض العربيػػػػػة أا وهػػػػػب أمبػػػػػار الجريمػػػػػة التميفزيو يػػػػػةأ وأمبػػػػػار الما ػػػػػة بالت
 السرطاف. 

هقػد اهػتـ البػالدوف العػرب بدراسػة المسمسػالت  مامسلسػ ب ماك مماػفوعمي مسػتو  يالػب   
 يػػػر العربيػػػة وما ػػػة التركيػػػةأ وهػػػو مػػػا يديػػػر الكديػػػر مػػػف التسػػػاؤات لػػػوؿ أسػػػباب عػػػدـ 
ااهتمػػػاـ بقيػػػاس تػػػلديرات الػػػدراما الم ػػػرية والمميجيػػػة عمػػػي المػػػواط يف العػػػربأ هػػػب لػػػيف 

هتماـ البالدوف ا جا ب بالمسمسالت التب تدير يمية التبرع با عمػاء وتلديرات ػا ا  ب ا
 عمي المشاهديف وسموؾ التبرع لدي ـ. 

أ هقػد كػاف ااهتمػاـ ب ػا بشػكؿ كبيػر عمػي ماوػ ممج ماثإلم اػف ماأللالةاإلراػفأما هيما يمػص   
 ػػا ذات تػػلديرات يويػػة مسػتو  الدراسػػات العربيػػة والتػػب أدبتػت هػػب المرلمػػة ا ولػػي والدا يػة أ 

عمي المشاهديفأ إا أف المرلمة الدالدة أكػدت عمػي أ ػف عمػي الػر ـ مػف اعتمػاد المبلػوديف 
عمي ػػا كوسػػيمة لمل ػػوؿ عمػػي المعمومػػات السياسػػيةأ هقػػد زاد الػػوعب بمػػا يػػتـ تقديمػػف هي ػػا 

  اسب. وأ با المشاهد ليس مجرد متمقي ا وا  ما يادر ا عمي تف يد وتلديد الم اسب و ير الم
أ هسػ جد أف الدراسػات العربيػة ركػزت وااأللالةاإلف إلماطلؿوبال سبة لمدراسات التب اهتمت   

عمػػػػػي دراسػػػػػة وتلميػػػػػؿ البػػػػػرام  المقدمػػػػػة ل طفػػػػػاؿ وتلديػػػػػد تلديرت ػػػػػا المعرهيػػػػػة والسػػػػػموكية 
والتعميميػػةأ بي مػػا اتج ػػت الدراسػػات ا ج بيػػة لمتركيػػػز عمػػي تػػلدير التميفزيػػوف عمػػي اللميػػػة 

 والتوازف الغذاإلب ل طفاؿأ وكذلؾ الم ارات المغوية وااجتماعية. الغذاإلية 
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أما هيما يمص بػرام  تميفزيػوف الوايػاأ هقػد كا ػت مسػار اهتمػاـ البػالديف العػرب وا جا ػب 
هػػػب المػػػرلمتيف ا ولػػػي والدا يػػػةأ ويػػػد ركػػػز الجا بػػػاف عمػػػي تُلديرات ػػػا عمػػػي ال ويػػػة الدقاهيػػػة 

 لمجم ور. 
تميػزت المرلمػػة الدالدػة عػػف كػؿ مػػف المرلمػة ا ولػػي والدا يػةأ بػػلف ه ػاؾ اهتمػػاـ مػف يبػػؿ   

التػػب لػػـ تمػػؽ الكديػػر مػػف ااهتمػػاـ  ماملػػاهاـ إلمامإلضػػإل ابالبػالديف ا جا ػػب والعػػرب عمػػي 
عمػػػػي الػػػػر ـ مػػػػف يمػػػػة ااهتمػػػػاـ بدراسػػػػات التميفزيػػػػوف هػػػػب هػػػػذا المرلمػػػػة وارتفػػػػاع  -البلدػػػػب

موايا التوا ؿ ااجتماعب وتػلديرات ـ السياسػية والمعرهيػة وااجتماعيػة ااهتماـ با  تر ت و 
وال فسػػػيةأ ومػػػف مػػػمف هػػػذا المفػػػاهيـ التػػػب اهػػػتـ ب ػػػا كػػػؿ مػػػف البػػػالديف العػػػرب وا جا ػػػب 

وألعماػؽ مال ػ  م طما التميفزيػوف ااجتمػاعبأ وال وسػتاليجا. بي مػا تميػزت المرلمػة الدا يػة 
لعربية وا ج بية واهتماـ البالديف ا جا ػب بالتػلديرات سواء عمي مستو  الدراسات ا مارقكي

ال فسػػػية لمتميفزيػػػوف وكيفيػػػة تفاعػػػؿ المتمقػػػب مػػػا القػػػاإلـ باات ػػػاؿ هػػػب التميفزيػػػوفأ هػػػب لػػػيف 
خضاع ماعكاػك مػف مارظ اػاب اتسمت المرلمة ا ولي  وغةم ي م هألماـ ماوثثو وااأللالةاإلف إلما

 ـ بف عمي مستو  المرلمتيف الدا ية والدالدة.  أ وهو ما بدأ يقؿ ااهتماماألقلاكاف القااال
ػػػا البلػػػوث ا ج بيػػػة عػػػف العربيػػػة  وك مسػػػف مشػػػ  ب وثثاػػػف إلمإلضػػػإل اب اػػػك تميػػػزت أيم 

مدػؿ مومػوعات الجػ س وا يميػات العرييػةأ ويػد يرجػا  اصعب ك مسألتا  ػو ماوالػف ماع واػف
اللريػػػة تسػػػما  ذلػػػؾ إلػػػي اتسػػػاـ المجتمعػػػات الغربيػػػة بػػػالت وع والتعػػػددأ ووجػػػود مسػػػالة مػػػف

 مف المستليؿ يياس ا هب البيإلة العربية.  -كالمبرة الج سية لممبلوث -بقياس متغيرات
مشػػاهك ماأللالةاػإلف مػػ  وعػكك مػػف مام مثػػؿ أومػلت  تػاإل  الدراسػػات العربيػة وا ج بيػة أف 

عبر المرالؿ الدالدةأ هقد كاف هب البداية متمقػب يػد يتػلدر بمػا تقدمػف الممػاميف  إلماألطإل مب
تميفزيو يػػةأ دػػـ أ ػػبا مشػػاهد واعػػب و ايػػد لمػػا يشػػاهداأ إلػػي أف تطػػور وجػػودا مػػف مجػػرد ال

مشػػاهد  ايػػد إلػػي مسػػتمدـ ومشػػاهد متفاعػػؿ مػػا الممػػموف التميفزيػػو ب عبػػر وسػػيمة أمػػر أ 
ي قػػػد ويشػػػارؾ ويعبػػػر عػػػف رأيػػػف هػػػب الممػػػموف ويتوا ػػػؿ مػػػا المشػػػاهديف اآلمػػػريف لػػػوؿ 

م ػػطما المواط ػة ااهترامػػية الػػذ  أشػػارت  الملتػو  الػػذ  يشػػاهدا وهػػو مػا أسػػس لظ ػػور
 (.  4002إليف جيالف شرؼ  
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مام ػإلف ماثقػا و إلم اػكإلاإلجو إلمال ػ ي الواثػع أرع ػال وقػإلي سػإلمء يجدر اإلشػارة إلػي أف 
همػػدال  عمػػي سػػبيؿ   لػػ  ةمإلاػػف معااجػػف وعػػض مامشػػ  ب ماوثثاػػف أإل  ػػو أللسػػا  مارألػػالج،

و ػف ا بالعػدواف وا طػر التػب تبرزهػا الق ػوات المداؿ معالجة البالدوف العػرب إلسػراإليؿ تػـ 
العربيػػػة بػػػذلؾأ هػػػب لػػػيف اهػػػتـ البػػػالدوف ا جا ػػػب بػػػالتركيز عمػػػي مف ػػػـو ال ويػػػة الوط يػػػة 
لإلسػػراإليمبأ كمػػا أف ه ػػاؾ بعػػض البػػالديف وبمراجعػػة مػػوايع ـ اإللكترو يػػة وسػػيرت ـ الذاتيػػة 

ـ عمػػي مشػػكالت بلديػػة يػػد وجػػدت البالدػػة أف ا تمػػاءت ـ العرييػػة يػػد تػػدهع ـ ل ػػب اهتمػػام 
يواج  ا أ لاب الفإلة التب ي تمػوا إلي ػاأ ما ػة ذلػؾ بال سػبة لمبػالدوف ا جا ػب أ ػلاب 

 البشرة السمراء.
هسػػ جد أف المرلمػػة ا ولػػي شػػ دت اهتمػػاـ كبيروطػػا ب  مسػػألإلإل مامرػػاهج ماوثثاػػفوعمػػي  

يبػػبأ عمػػي عكػػس لممػػ    المسػػلب بال سػػبة لمدراسػػات العربيػػة و يػػاب المػػ    الكيفػػب والتجر 
البلػػػوث ا ج بيػػػة هػػػب هػػػذا المرلمػػػة والتػػػب شػػػ دت ظ ػػػور وبػػػروز لمػػػ    المسػػػا والمػػػ    
ػا  الكيفب والتجريببأ وعمي مسػتو  المرلمػة الدا يػة هقػد شػ دت البلػوث العربيػة اهتمػاـ أيم 
بالم    الكيفب بجا ب المسلبأ وبال سبة لمبلوث ا ج بية هظمػت تجمػا هػب هػذا المرلمػة 

ه  الدالدػػةأ وهيمػػا يمػػص لممرلمػػة ا ميػػرة هقػػد اهتمػػت الدراسػػات العربيػػة بمػػ    بػػيف الم ػػا
المسا والم    الكيفبأ هب لػيف اهتمػت البلػوث ا ج بيػة بمػ    المسػا والتجريبػبأ ومػف 
الماللػػػظ اهتمػػػاـ البلػػػوث العربيػػػة بػػػالم    المسػػػلبأ هػػػب لػػػيف  مػػػب ااهتمػػػاـ بػػػالم    

ةأ وتتفػػؽ هػػذا ال تيجػػة مػا مػػا تو ػػمت إليػػف  سػػمو  التجريبػب عمػػي مسػػتو  البلػػوث ا ج بيػ
(أ كما أ ف وعمي الػر ـ مػف يمػف ااعتمػاد عمػي المػ    الكيفػب 304هص4004إماـ عميه 

هػػب الدراسػػات العربيػػة إا أف ذلػػؾ يعػػد تطػػور ا هػػب بلػػوث تػػلديرات التميفزيػػوفأ إذ أف هشػػاـ 
 ربية. ( تو ؿ إلي  ياب الم    الكيفب هب الدراسات الع4000م باح  

ػا إلمرألشػا  موبذلؾ يمك  ا القػوؿ أف  عمػي مسػتو   مامراهج إلم كإلمب ما ماػف  ارػب أ ثػ   اإل  
( إلػي ذيػوع الم ػػاه  4004بلػوث تػلديرات التميفزيػوفأ هػػب لػيف تو ػؿ واإلػؿ عبػػد البػار   

الكيفية وتفردها عمي مستو  اإلعػالـ الجديػدأ وهػو ا مػر الػذ  يمكػف تفسػيرا هػب إطػار أف 
سيمة التب يتـ يياس تلديرها يد تتطمب ااعتماد عمي م ػاه  كميػة أو كيفيػةأ كمػا طبيعة الو 

أف المػػػ    الكيفػػػب يمكػػػف تفسػػػير أ ػػػف ذاع اسػػػتمدامف هػػػب بلػػػوث اإلعػػػالـ الجديػػػد عكػػػس 
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التميفزيػػوفأ لمػػػا يتسػػـ بػػػف مػػف مسػػػاعدة البالػػػث عمػػي معرهػػػة م ػػاإلص وتفسػػػير السػػػيايات 
يػػدةأ بػػدأ ااهتمػػاـ ب ػػا لػػديد ا بػػيف البػػالديفأ ومػػا الفكريػػة لممسػػتمدميف باعتبارهػػا وسػػاإلؿ جد

ا تشػػارها يػػزداد يياسػػ ا بشػػكؿ أكدػػر مقابػػؿ ا مفػػاض ااهتمػػاـ البلدػػب بتػػلديرات التميفزيػػوفأ 
 ويد يرجا ذلؾ ايباؿ الجم ور عمي الوساإلؿ الجديدة عف التقميدية. 

أ T-testة هقػػػد اسػػػتمدمت أ مبيػػػة الدراسػػػات العربيػػػ مامعػػػام ب م ثصػػػالافوهيمػػػا يمػػػص 
Anovaأ بي ما استمدمت أ مبية الدراسات ا ج بية عمي معامؿ اا لدار المتعدد. 4أ كا 

ويجدر اإلشارة إلي ه اؾ دمة إشكالية الظت ػا البالدػة مػف وايػا تلميػؿ الدراسػات التػب تػـ 
معظػػـ ماوثػػإلع ماع واػػف أإل م جرواػػف طوقػػب  لػػ  تطبيق ػػا هػػب عي ػػة الدراسػػة أا وهػػب أف 

( هػػب دراسػػتف لػػوؿ وايػػا 4000أ وهػػب اإلشػػكالية التػػب أشػػار إلي ػػا هشػػاـ م ػػباح  ماطػػ ب
الدراسػػػػات اإلعالميػػػػة العربيػػػػة هػػػػب مجػػػػاؿ الوسػػػػاإلؿ اإللكترو يػػػػة أ ليػػػػث وجػػػػد أف معظػػػػـ 
الدراسػػػات العربيػػػة تعتمػػػد عمػػػي عي ػػػة مػػػف الطػػػالبأ وهػػػو مػػػا  طرلػػػف كػػػويف مكم ػػػار عػػػاـ 

اإل سا ب هو هب اللقيقػة عمػـ سػموؾ طػالب  ياإل  ه تإف العمـ المتواهر لوؿ السموؾ 0920
الجامعػػةأ ليػػث بػػذلت ج ػػود بلديػػة كبيػػرة باسػػتمداـ طػػالب الجامعػػاتأ واسػػت مؾ ذلػػؾ ليػػز ا 
كبيػػػر ا مػػػف المجػػػالت العمميػػػة كػػػاف مػػػف ا لػػػر  أف يم ػػػص لمتفكيػػػر هيمػػػا إذا كا ػػػت هػػػذا 

 ال تاإل  التب تو م ا إلي ا ت طبؽ عمي الج س البشر  بشكؿ عاـت. 
ػا الظت  تعتمػد عمػي يواعػد بيا ػات ومراكػز بلديػة تػوهر  أف ماوثإلع م جروافالبالدة أيم 

العي ػػػػات البلديػػػػة لمبػػػػالديفأ كمػػػػا أف ه ػػػػاؾ اتجػػػػاا  لػػػػو البلػػػػوث الجماعيػػػػة والمشػػػػروعات 
البلديةأ وكذلؾ البلوث الممتدة سواء عمي أكدر مػف دولػة أو هتػرات زم يػةأ هػب لػيف كػاف 

 ا ر عمي مستو  الدراسات العربية.ه اؾ  ياب كامؿ لمدؿ هذا الع 
ويجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػي أف الجػػػدوؿ التػػػالب يومػػػا أبػػػرز ا طػػػر ال ظريػػػة وا دوات والم ػػػاه  

 البلدية التب تـ ااعتماد عمي ا مالؿ هذا العقد الزم ب. 
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 (4جدوؿ ريـ  

 مقار ة بيف المرالؿ البلدية الدالدة التب مرت ب ا بلوث تلديرات التميفزيوف
 

 مام ثلف م إلا 
 ماوثإلع م جرواف  ماوثإلع ماع واف  أإلج  مامقا رف 

 
 
 
 

 م طا  مارظ ي 

 الغرس الدقاهب. -
 مدمؿ ااستمدامات وااشباعات. -
 ااعتماد عمي وساإلؿ اإلعالـ.  -
 تلميؿ ا طر اإلمبارية. -
 لارس البوابة.  -
 تلدير الشمص الدالث. -
 مدمؿ إدارة ال راع .  -
  موذج الملاججة. -
  ظرية اللرماف ال سبب.   -
  ظرية دوامة ال مت. -
-  

 عداإلية وساإلؿ اإلعالـ. -
  ظرية المعرهة ااجتماعية .  -
  ظرية العالج الممطط. -
  ظرية التعمـ ااجتماعب .  -
  ظرية التمديؿ ااجتماعب.  -
  ظرية الغرس الدقاهب.   -

 م    المسا . - م    المسا . - مامرتج مامسألخكـ 
 الم    التجريبب. -
 الم    الكيفب.  -

 
 تلميؿ الممموف . - م كإلمب ماوثثاف 

 ااستبياف . -
 تلميؿ الممموف . -
 ااستبياف. -
 التجربة. -
 مجموعات ال قاش المركزة. -
 المقابالت المتعمقة. -
 تلميؿ الممموف الكيفب. -

 



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

555 
 
 

 مام ثلف ماثاراف
 ماوثإلع م جرواف  ماوثإلع ماع واف  أإلج  مامقا رف 
 مدمؿ ترتيب ا ولويات.  - م طا  مارظ ي 

 ااستمدامات وا شباعات. -
 دراء المعمومات. -
 التعمـ ااجتماعب . -
  ظرية ال موذج.  -
مػػػػػدمؿ ب ػػػػػاء المع ػػػػػي ت  مػػػػػوذج هػػػػػؾ  -

 وترميز المطابات التميفزيو يةت.

  ظرية ال وية ااجتماعية.  -
  ظرية الت  يؼ الذاتب.  -
  ظرية العقؿ.  -
مػػدمؿ ب ػػاء المع ػػي ت مػػوذج هػػؾ  -

 المطابات التميفزيو يةت.وترميز 

 م    المسا . - مامرتج مامسألخكـ 
 الم    الكيفب. -

 الم    التجريبب.  -
 م    المسا . -
 الم    الكيفب . -

 ااستبياف . - م كإلمب ماوثثاف 
 تلميؿ الممموف . -
 المقابالت المتعمقة . -
 مجموعات ال قاش المركزة . -

 ااستبياف.  -
 التجربة. -
 تلميؿ المطاب . -
 المقابالت المتعمقة.  -

 مام ثلف ماثااثف
 ماوثإلع م جرواف  ماوثإلع ماع واف  أإلج  مامقا رف 
 تلميؿ ا طر اإلمبارية م طا  مارظ ي 

 الوايا المدرؾ 
 مدمؿ ااستمدامات وااشباعات

 مدمؿ ترتيب ا ولويات
 لارس البوابة

 ااعتماد عمي وساإلؿ اإلعالـ
 المسإلولية ااجتماعية

 لارس البوابة 

 المسا  مامرتج مامسألخكـ 
 الكيفب

 المسا 
 التجريبب

 ااستبياف  م كإلمب ماوثثاف 
 تلميؿ الممموف

 تلميؿ المطاب ال قد  
 الماللظة العممية 

 تلميؿ الممموف 
 ااستبياف 
 التجربة 
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إل امػػػا اخػػػال مامقأل ثػػػاب ماوثثاػػػف إلمػػػا اجػػػب أف ا  ػػػة  لاػػػ  ماوػػػاثثإلف  لػػػ  مسػػػألإلإل 
 ك مساب وثإلع ماأللالةاإلف  ام ف ألإلضاثتا  و م ألو: 

ما ة تمؾ التب لػـ تركػز عمي ػا  إخضاع  كك مف مارظ ااب م   ماف القااالمرورة  -
 Schemaالبلػػوث العربيػػة مدػػؿه  ظريػػة التمديػػؿ ااجتمػػاعب والت ػػ يؼ الػػذاتب و 

Theory  . 
 وا  ألماك  ػو ماوثػإلع مامسػألقولاف  لػ  مامػرتج ماألج اوػومرورة ا مذ هب ااعتبار  -

 الذ  ش د  ياب ا كامال   عمي مستو  الدراسات العربية. 
ما ػة أف  م هألماـ وك مسف مامسلس ب ماك مماف ماع واف إلمامص اف إلماخلاجاػفمرورة  -

مسػػػػػالت التركيػػػػػة وت اسػػػػػت المسمسػػػػػالت البلػػػػػوث العربيػػػػػة ركػػػػػزت عمػػػػػي تػػػػػلديرات المس
الم ريةأ كما أف الوايا اللػالب يفػرض مػرورة المسمسػالت الم ػرية المقدمػة ومعرهػة 
إلي أ  مد  ي ػدم  ويتفاعػؿ مع ػا المػواطف وهػؿ تعبػر عػف المػواطف الم ػر  أـ أ  ػا 

 ملاولة لتقميد المسمسالت  ير العربية  . 
أ ه ػو متغيػر لػـ ؿ مألغا  مالخ  ماػإلطروإخضاع  كك مف مامألغا مب القااال مثمرورة  -

 ت تـ بف البلوث العربية عمي اإلطالؽ. 
وما ػة عمػي مسػتو  التميفزيػوف وتلديراتػف  م هألماـ وك مساب ماأل واف م   ماػفمػرورة  -

 وعاليتف بالريابة الوالدية. 
هػب البلػوث العربيػة وتلديػد  طػاؽ  م هألمػاـ ومصػطل  ماأللالةاػإلف م جألمػا ومػرورة  -

ماـ ب وعية الممػاميف مدػؿ الػدراما أو ا مبػارأ وربط ػا بػالمتغيرات السياسػية مدػؿ ااهت
 المشاركة السياسية عبر ا  تر ت. 

هعمػي الػر ـ  –لما ل ا مف أهمية بلدية عميقة  ماوثإلع مامكمجفمرورة ااعتماد عمي  -
لمزيػػد  إا أ  ػػا بلاجػػة -مػػف ملاولػػة تطبيق ػػا هػػب الدراسػػات العربيػػة هػػب المرلمػػة الدا يػػة

 مف البلوث التب تجما بيف الم  جيف الكمب والكيفب لتلقيؽ عدة هواإلد تتمدؿ هب ه 
(ه Cross Examinationويطمػػػػؽ عميػػػػف أيمػػػػا   (:Triangulationماألثلاػػػػب ) -

استمداـ أكدر مف أداة أو طريقة لجما البيا ات و تلميػؿ  فػس الظػاهرة/الظواهر ب ػدؼ 
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الدراسػػة باإلمػػاهة إلػػي أ  ػػا تسػػاهـ هػػب تقميػػؿ  التلقػػؽ أو التلكػػد مػػف  ػػلة ال تػػاإل  هػػب
( الػػذ  يػػد تسػػببف طريقػػة أو أداة جمػػا البيا ػػات. الغايػػة ه ػػا رهػػا مسػػتو  Biasالتليػػز  

الدقة هب ال تاإل  مف مالؿ جما البيا ػات بػلكدر مػف طريقػة لم ظػر إذا ماكا ػت البيا ػات 
ؤّيػد بعمػ ا الػبعض التب تـ جمع ا بلكدر مػف طريقػة تػؤد  لػ فس ال تػاإل  و تعػزز أو ت

 أـ ا.
تف ػػػػيؿأ تلسػػػػيفأ و تومػػػػيا ال تػػػػاإل  التػػػػب تػػػػػـ  (:Complementaryماأل املاػػػػف ) -

الل ػػوؿ عمي ػػا بللػػد طػػرؽ البلػػث المسػػتمدمة مػػف مػػالؿ تفسػػير  تػػاإل  تػػـ الل ػػوؿ 
عمي ا بعد استمداـ طريقة أمر  مف طرؽ البلث. عمي سػبيؿ المدػاؿأ يمكػف ااسػتفادة 

المقػػػابالت الشم ػػية التػػػب أجريػػت مع ػػػـ لتومػػػيا  مػػف إجابػػػات بعػػض الطػػػالب عمػػي
 تػػاإل  تػػـ الل ػػوؿ عمي ػػا مػػف مػػالؿ تلميػػؿ بيا ػػات اسػػتبياف تػػـ توزيعػػف عمػػي ـ سػػابقا . 
يتمػػػػا إذا  ه ػػػػا أف ال ػػػػدؼ هػػػػو الل ػػػػوؿ عمػػػػي تفسػػػػير أهمػػػػؿ و أومػػػػا ل تيجػػػػة تػػػػـ 

 الل وؿ عمي ا سابقا  باستمداـ طريقة بلث أمر .
ـ أكدػػػر مػػػف أداة أو طريقػػػة لجمػػػا البيا ػػػات مػػػا اسػػػتمدا (:Developmentماألطػػػإلا  ) -

اإلسػػػتفادة مػػػف ال تػػػاإل  التػػػب يل ػػػؿ عمي ػػػا البالػػػث هػػػب المرلمػػػة ا ولػػػي هػػػب ب ػػػاء أو 
تطوير طريقة أو أسموب بلث آمر يػد يسػتمدمف البالػث القػا . التطػوير المق ػود بػف 

امتبػارأ ه ا عاـ و يشمؿ عمي سبيؿ المداؿه امتبػار العي ػة و طريقػة الل ػوؿ عمي ػا و 
 تطويرأ و تق يف أداة البلث و ا سإلمة أو المقاييس المستمدمة هي ا.

ال ػػػػػػدؼ ا ساسػػػػػػب ه ػػػػػػا هػػػػػػو استكشػػػػػػاؼ  (: Initiationم وألػػػػػػكمء أإل م سػػػػػػألت ؿ ) -
معمومػػاتأ طػػرؽأ أسػػاليبأ أو ُأطػػر جديػػدةأ  يػػر متويعػػةأ أو م ايمػػة لتمػػؾ الموجػػودة 

 تاإل  مف أداة أو أسػموب معػيف ليػتـ لالياأ و ذلؾ مف مالؿ إعادة  يا ة ا سإلمة و ال
 إمتبارها بطريقة جديدة ممتمفة.

توسػػيا  طػػاؽ و مػػد  طريقػػة و أسػػموب البلػػث أو التلقػػؽ  (:Expansionماألإلّسػػع ) -
 Inquiry المسػػػتمدمة و ذلػػػؾ باسػػػتمداـ أسػػػاليب ممتمفػػػة و مت وعػػػة تسػػػاهـ هػػػب ه ػػػـ )

 أجزاء أو ع ا ر مف الظاهرة أو الموموع تلت الدراسة.
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. كميػػة اإلعالـ.جامعػػة مامجلػػف مامصػػ اف اوثػػإلع م  ػػ ـوعاليتػػف باتجاهاتػػف الشػػراإلية . 

 (.30.  العدد  4002سبتمبر  –القاهرة. عدد يوليو 

الجم ػػور الم ػػر  لممػػاطر إعال ػػات (.إدراؾ 4002 ديػػة عبػػد ال بػػب ملمػػد القامػػب .  -(02 
مامجلػػػػف مامصػػػػ اف اوثػػػػإلع الم تجػػػػات الدواإليػػػػة . دراسػػػػة هػػػػب تػػػػلدير الشػػػػمص الدالػػػػث . 

 ديسمبر . -. بلوث اإلعالـ . أكتوبر34. كمية اإلعالـ. جامعة القاهرة.العدد م   ـ

إلية اسػػػػتمدامات الشػػػػباب اإلمػػػػاراتب لمق ػػػػوات الفمػػػػا (.4002هوزيػػػػة عبػػػػد ا  آؿ عمػػػػب.  -(02 
العربيػػػػة الغ اإليػػػػة وااشػػػػباعات المتلققػػػػة م  ػػػػا. تدراسػػػػة ميدا يػػػػة عمػػػػب عي ػػػػة مػػػػف طػػػػالب 

. كميػػػة مامجلػػػف مامصػػػ اف اوثػػػإلع م  ػػػ ـ الجامعػػػات اإلمارتيػػػة اللكوميػػػة والما ػػػةت .
 مارس. –ي اير  49اإلعالـ. جامعة القاهرة العدد 

دراؾ مد  أ ماط مشاهدة الجم ور   ا  (.4002عبد الرليـ درويش . -(09  ب الفيديو كميب وا 
. كميػة اإلعػالـ. جامعػة القػاهرة. مامجلف مامصػ اف اوثػإلع م  ػ ـ تلديرها عمي اآلمػريف.

 ديسمبر . -العدد الدا ب والدالدوف. أكتوبر

(. ت اسػػػػػتمدامات المػػػػػرأة العربيػػػػػة لممسمسػػػػػالت المدبمجػػػػػة 4002آمػػػػػاؿ لسػػػػػف الغػػػػػزاو  .  -(40 
. كميػة اإلعػالـ. مامجلف مامص اف اوثإلع م   ـ ا يػةت.وا شباعات المتلققة  تدراسة ميد

 ديسمبر. -جامعة القاهرة. العدد الدا ب والدالدوف . أكتوبر
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(. أسػػاليب الليػػاة التػػب تعكسػػ ا المسمسػػالت المدبمجػػة 4002ملمػػد ملمػػد عبػػدا بكيػػر .   -(40 
مجلف مامصػ اف ماهب الق وات الفماإلية ومد  مالإلمت ا ل سرة العربية ت دراسة مسليةت . 

 يو يو . –. إبريؿ  30. كمية اإلعالـ. جامعة القاهرة. العدد اوثإلع م   ـ

(.استمدامات الشباب الجػامعب لممسمسػالت التركيػة التػب 4000داليا إبراهيـ المتبولب .   -(44 
تقػػػػدم ا الق ػػػػوات الفمػػػػاإلية العربيػػػػة واإلشػػػػباعات المتلققػػػػة م  ا.داليػػػػا إبػػػػراهيـ المتبػػػػولب . 

 -423يو يػػة.ص  -مػػة الم ػػرية لبلػػوث اإلعػػالـ. العػػدد المػػامس والدالدػػوف . ي ػػايرالمج
320. 

(. الممػػػػػموف المغػػػػػو  والقيمػػػػػب بق ػػػػػاتب موجػػػػػة كوميػػػػػد  وال يػػػػػؿ 4000مػػػػػروة ياسػػػػػيف .  -(43 
. كميػػة اإلعػػالـ. مامجلػػف مامصػػ اف اوثػػإلع م  ػػ ـلمكوميػػدياه دراسػػة تلميميػػة وميدا يػػة. 

 ديسمبر. –س والدالدوف. يوليو جامعة القاهرة .العدد الساد
(42)- L. Nabi, Robin & Clark, Shannon. (2008).Exploring the Limits of 

Social Cognitive Theory: Why Negatively Reinforced Behaviors on 
TV May Be Modeled Anyway. Journal of Communication. 58. 
407–427 .International Communication Association 

(25)- Meyers, Oren& Zandberg, Eyal& Neiger, Motti.(2009).Prime Time   
Commemoration: An Analysis of Television Broadcasts on 
Israel’s Memorial Day for the Holocaust and the Heroism. 
Journal of Communication. 59. 456–480 .International 
Communication Association. 

(26)- Kraidy, Marwan.(2009).Reality Television, Gender, and 
Authenticity in Saudi Arabia. Journal of Communication. 59 . 
345–366 .International Communication Association. 

(27)- M. Moriarty, Cortney & Harrison, Kristen. (2008).Television 
Exposure and Disordered Eating Among Children: A Longitudinal 
Panel Study. Journal of Communication .58 .361–381. 
International Communication Association. 
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(28)- L. Dixon, Travis. (2008).Crime News and Racialized Beliefs: 
Understanding the Relationship between Local News Viewing and 
Perceptions of African Americans and Crime. Journal of 
Communication. 58. 106–125. International Communication 
Association. 

(29)- Park,Ji Hoon.(2009).The Uncomfortable Encounter Between an 
Urban Black and a Rural White: The Ideological Implications of 
Racial Conflict on MTV’s The Real World. Journal of 
Communication .59. 152–171. International Communication 
Association. 

(30)- Cohen, Jonathan.(2008). What I Watch and Who I Am: National 
Pride and the Viewing of Local and Foreign Television in Israel. 
Journal of Communication. 58 . 149–167 .International 
Communication Association. 

(31)- Coe, Kevin & W. Porter, Robert& Tewksbury, David & J. Bond, 
Bradley& L. Drogos, Kristin& Yahn, Ashley & Zhang, 
Yuanyuan.(2008).Hostile News: Partisan Use and Perceptions 

Of Cable News Programming. Journal of Communication. 58 . 201–
219. International Communication Association. 

(32)- Elenbaas, Matthijs & H. de Vreese, Claes.(2008).The Effects of 
Strategic News on Political Cynicism and Vote Choice Among 
Young Voters. Journal of Communication. 58 .550–567 . 
International Communication Association. 

(33)- Aday, Sean. (2010). Chasing the Bad News: An Analysis of 2005 
Iraq and Afghanistan War Coverage on NBC and Fox News 
Channel. Journal of Communication 60. 144–164. International 
Communication Association. 

(34)- Niederdeppe, Jeff & Franklin Fowler, Erika& Goldstein, Kenneth & 
Pribble,James. (2010).Does Local Television News Coverage 
Cultivate Fatalistic Beliefs About Cancer 

Prevention?. Journal of Communication. 60 . 230–253 . International 
Communication Association 
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 (35)- E. Morgan, Susan& Movius, Lauren & J. Cody, 
Michael.(2009).The Power of Narratives: The Effect of 
Entertainment Television Organ Donation Storylines on the 
Attitudes, Knowledge, and Behaviors of Donors and Nondonors. 
Journal of Communication .59. 135–151. International 
Communication Association. 

 (36)- E. Morgan, Susan& J. King, Andy & Rae Smith, Jessica & Ivic, 
Rebecca. (2010) A  Kernel of Truth? The Impact of Television 
Storylines Exploiting Myths About Organ Donation on the 
Public’s Willingness to Donate. Journal of Communication 60 
.778–796. International Communication Association. 

 (37)- L. Benoit, William & Holbert, R. Lance. (2008).Empirical 
Intersections in Communication Research: Replication, Multiple 
Quantitative Methods, and Bridging the Quantitative–Qualitative 
Divide. Journal of Communication 58 .615–628. International 
Communication Association 

مامجلػػػف ات العربيػػػة هػػب دعػػػـ ال ويػػة الوط يػػػة.(. دور الفمػػاإلي4000دريػػا ألمػػد البػػػدو .  -(32 
-.كميػػة اإلعالـ.جامعػػة القاهرة.العػػدد السػػابا والدالدػػوف. ي ػػايرمامصػػ اف اوثػػإلع م  ػػ ـ

 يوي و.

مشػػػاركة الجم ػػػور هػػػي البػػػرام  التميفزيو يػػػة التفاعميػػػة (.4004م ػػػاؿ ملمػػػد أبػػػو اللسػػػف.  -(39 
.كميػة اإلعالـ.جامعػة القػاهرة.  ـمامجلػف مامصػ اف اوثػإلع م  ػوعاليت ا بدعـ المواط ػة.

 555-252 .ص4004 -مارس –. ي اير  39عدد 

(. العوامػػؿ المػػؤدرة هػػب ب ػػاء أج ػػدة الفمػػاإليات العربيػػة تجػػاا يمػػايا 4004ل ػػاف يوسػػؼ. -(20  
  عمؿ المرأة العربية

 قابػات عمػاؿت. المجمػة  –أ ػلاب أعمػاؿ  -دراسة تطبيقية عمب دالدية إطراؼ اا تاجهتلكومات
 –الم رية لبلوث اإلعالـ .كمية اإلعالـ.جامعػة القػاهرة. العػدد اللػاد  وا ربعػوف يوليػو

 .432-003سبتمبر .ص
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(. اسػػتمدامات الشػػػباب 4004عبػػد الػػرليـ درويػػش. ملمػػود يوسػػؼ ملمػػد السماسػػير .  -(20 
دراك ػػػـ لتلديرات ػػػا دراسػػػة عمػػػب عي ػػػة مػػػف طػػػالب جامعػػػة  الجػػػامعب لممسمسػػػالت التركيػػػة وا 

.كميػة اإلعالـ.جامعػة القػاهرة. العػدد اللػاد   مامجلف مامص اف اوثػإلع م  ػ ـاليرموؾ .
 .202-339سبتمبر. ص  –وا ربعوف يوليو

(. بع ػػواف. تقيػيـ بر ػػام  ا طفػػاؿ تعػالـ سمسػػـت هػػي 4004ل ػاف ملمػػد إسػماعيؿ لسػػيف. -(24 
.كميػػػػة  مامجلػػػػف مامصػػػػ اف اوثػػػػإلع م  ػػػػ ـلميميػػػػةت. مػػػػوء أهداهػػػػف التعميميػػػػة. تدراسػػػػة ت

 255-322مارس.ص  –. ي اير  39اإلعالـ.جامعة القاهرة. عدد 

(.الموموعات والقيـ التػب تلتوي ػا البػرام  الُمعربػةأ التػب تعرمػ ا 4004م اؿ المزاهرة.  -(23 
مسمسػػمبه دراسػػة تلميميػػة مقار ػػة لممػػموف الق ػػوات الفمػػاإلية العربيػػة الما ػػة با طفػػاؿأ 

. MBC3و  Nickeoldeonشػػاماف كػػ  أ والجاسوسػػاتأ المػػذيف يعرمػػاف عمػػي ي ػػاتب 
 يو يو.-.إبريؿ20.كمية اإلعالـ.جامعة القاهرة. العددمامجلف مامص اف اوثإلع م   ـ

(44)- Hartmann, Tilo & Goldhoorn, Charlotte.(2011). Horton and Wohl 
Revisited: Exploring 

Viewers’ Experience of Parasocial Interaction. Journal of 
Communication. 61 pp1104–1121. International Communication 
Association 

(45)- Cummins, R. Glenn & Cui, Boni.(2014). Reconceptualizing 
Address in Television 

Programming: The Effect of Address and Affective Empathy on Viewer 
Experience of Parasocial Interaction. Journal of Communication 
64 723–742 . International Communication Association. 

(46)- I. Nathanson, Amy& L. Sharp, Molly& Alade´ , Fashina& E. 
Rasmussen, Eric & 

Christy, Katheryn.(2013). The Relation Between Television Exposure 
and Theory of Mind Among Preschoolers. Journal of 
Communication 63 pp1088–1108 . International Communication 
Association. 
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 (47)- Hoffner, Cynthia & A. Rehkoff, Raiza.(2011). Young Voters’ 
Responses to the 2004 U.S. 

Presidential Election: Social Identity, Perceived Media Influence, and 
Behavioral Outcomes Journal of Communication 61 pp 732–
757. International Communication Association. 

(48)- R.T. Schuck, Andreas& G. Boomgaarden, Hajo & H. de Vreese, 
Claes.(2013).Cynics All Around? The Impact of Election News on 
Political Cynicism in Comparative Perspective. Journal of 
Communication. 63 pp287–311. International Communication 
Association. 

(49)- Carlson, Matt & T. Peifer, Jason. (2013). The Impudence of 
Being Earnest: Jon Stewart 

and the Boundaries of Discursive Responsibility. Journal of 
Communication 63 pp 333–350  2013 International 
Communication Association. 

(50)- Toepfl, Florian.(2013). Making Sense of the News in a Hybrid 
Regime: How Young Russians Decode State TV and an 
Oppositional Blog. Journal of Communication 63 pp244–265 
.International Communication Association. 

(51)- Moyer-Gus ´ e, Emily & H. Chung, Adrienne & Jain, Parul. 
(2011). Identification With Characters and Discussion of Taboo 
Topics After Exposure to an Entertainment Narrative About 
Sexual Health. Journal of Communication 61pp 387–406 
International Communication Association. 

(.تقيػيـ طػػالب اإلعػػالـ لػ داء الم  ػػب لبػػرام  التػوؾ الشػػو التميفزيو يػػة 4005دي ػا يليػػب.  -(54 
.كميػػػػػة مامجلػػػػػف مامصػػػػػ اف اوثػػػػػإلع م  ػػػػػ ـ ظريػػػػػة المسػػػػػإلولية ااجتماعيػػػػػة.هػػػػػب إطػػػػػار 

 . 52-0مارس. ص -اإلعالـ.جامعة القاهرة.العدد ممسوف. ي اير
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(. معالجة البرام  اللوارية بػالق وات الفمػاإلية الم ػرية 4000زكريا إبراهيـ الدسويب .   -(53 
يو يػػػو وعاليت ػػػا باتجاهػػػات  30لمعمميػػػات اإلرهابيػػػة التػػػب ويعػػػت هػػػب سػػػي اء بعػػػد ألػػػداث 

 . مامجلػػف مامصػػ اف اوثػػإلع م  ػػ ـالشػػباب الجػػامعب  لوهػػا. زكريػػا إبػػراهيـ الدسػػويب. 
 .092-020مارس.ص  –. ي اير 52ة القاهرة. العددكمية اإلعالـ.جامع

(. المعالجػػة اإلمباريػػة لمقمػػايا السياسػػية الم ػػرية 4005رجػػاء عبػػد الػػرزاؽ الغمػػراو .   -(52 
مامجلػػػػػف مامصػػػػػ اف اوثػػػػػإلع يو يػػػػػو .  30هػػػػػب الق ػػػػػوات الموج ػػػػػة بالمغػػػػػة العربيػػػػػة بعػػػػػد 

 .530-225س.صمار -.كمية اإلعالـ.جامعة القاهرة. العدد ممسوف. ي ايرم   ـ

(. الوايػػػا السياسػػػب الم ػػػر  كمػػػا تعرمػػػف الق ػػػوات اإلمباريػػػة 4005ميػػػراؿ م ػػػطفي .  -(55 
.كمية اإلعالـ.جامعة مامجلف مامص اف اوثإلع م   ـالم رية ودورا هب إدراؾ المرأة لف.

 يو يو. -القاهرة. العدد اللاد  والممسوف. إبريؿ

درة هػب ترتيػب أولويػات ا مبػار هػب الفمػاإليات (.العوامؿ المؤ 4002شريؼ سعيد لميد.  -(50 
مامجلػػػػػف مامصػػػػػ اف اوثػػػػػإلع .مػػػػػف وج ػػػػػة  ظػػػػػر العػػػػػامميف هػػػػػب مجػػػػػاؿ ا مبػػػػػار العراييػػػػػة
 002-542مارس. ص -. ي اير52.كمية اإلعالـ.جامعة القاهرة. العدد م   ـ

اسػػػتمدامات ا سػػػر العربيػػػة لممسمسػػػالت التركيػػػة (.4000عػػػزة جػػػالؿ عبػػػد ا  لسػػػيف .  -(52 
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