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يف الربامج احلوارية يف القنوات الفضائية املصرية  دور

 اجتاهات اجلمهور املصري حنو الفلسطينينيتشكيل 
 *محمد نمر بكر قنيطة

 **أ.د. بركات عبد العزيز: إشراف

 ُمقدمة:

قل تتابع ل تتملم ا    تتال د تترل مارستتالقنواتتاقفلقنيةتتامصرلقندوتتا رلعالر 

قندست ا ص لقنتدقي ملالقنرتار مذل ت قلقألحدقثلالقنوةا القن ملش دت الموالب ىل

قل تتملتليص  تتالالتؤ ص  تتالقن ؤتتا فلالقألحتتدقثلقن تتمل الالمتت تا  قنتتدالرلر تتالالق تتؤ 

 انصتاذلننت لل30لالل اتا ال25لتمالق ال ملموال ملقنسااقفلقأليصاةلبوبلتار

قنع النعن باهلإنىل انبلقن ااالللقننبصالن وةصرلقني سيصاصرلالعبد ال تملماق  ترل

مص م,لتااالنتتال  تتهل تت هلقنواتتاقفلقنيةتتامصرلقنيتت  لقني ستتيصاملق حتت عللقرستتاق

القن عقافلقني سيصاصرلقندوا ر،لالركزفل اسبرلكبصاةلب ىلبعقرلحاكرلحداسل

وةتتا الالبعق  تتال قن تتملتستتصيالب تتىلقيتتاملعتتزةل ادابتترلقريتتاق لقندستت دص ،ل

قألنيتتاالقندا يتتاةلب تتىلحتتدالعلقيتتاملعتتزةلقندؤاب تترلندوتتا،لالر ي تتال تتب هل

ق ق واع رلندوا،لكا لأ از الأزمرلقناقاع،لالقنؤد ثلب لت ا بهل اللقألزماف

القنديتتاركرل تتملقألحتتدقثلقنتتي ماصرل تتملال  تتهلقنستت خلقأليتتاقلإنتتىلقيتتاملعتتزةذل

ستتصااولالعصا تتالمتت لقنوةتتا ا,لالقستت دافلقألزمتترل تتص لحاكتترلحدتتاسلالقنستت يافل

قندوتتا ر،لالر تتالقألزمتترلقامدتترليتتعللقن تتدالق لقرستتاقمص ملب تتىلقيتتاملعتتزةل

الر هلقندباعرةلقندوا رلناقفلقن دالق لال المالقب باتهلالستام لل2014صفلص

 لهلقناظالب لل-  هلقنوةا الالعصا القربعملقندوا رل ابلنا اعلمواذل

ياصترلتااالن  تال  تهلقنواتاقفلقنيةتامصرلقندوتا رلل-مدقلحوصو  الالموتدققص  ال

 هلقني سيصاصص ؛ل نثا ر،لال  س ابلقدل دص لإنىلقنس بصرلتااهل قنباقمجلقنؤاقر رل

مالع خل  هلقنيروصافلالم سسافلقندا دخلقنددنملقندوايلإنىلقنؤد ثلب ل

 تتاالرةلأ لت ؤتتاقل  تتهلالستتام لقربتتعملقندوتتا رلقندقتترل تتملتااالن تتالقن عقتترل

قندوا رلقني سيصاصر،لالقنؤاصلم لزجل دصخلقني سيصاصص ل تملقألحتدقثلقنتدقماةل

القةتتص  للنتتدقلقندا دتتخلل تتملموتتا؛لندتتالقتتدل تتا ن لب تتىلصتتارةلقني ستتيصاصص 

كتتت نملنتتتلل لتتتبلبتتت لتليصتتترلقنواتتتاقفلقنيةتتتامصرلقندوتتتا ر،لتااالن تتتاللذقندوتتتاي

                                                           
  ام رلقنوا اةل– احثل ن صرلقربعملل*
  ام رلقنوا اةل–قس ابل وسللقربقبرلالقن  صيز ا ل ن صرلقربعملل**



 الحوارية في القنوات الفضائية المصرية في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو الفلسطينييندور البرامج 

سالسادالعدد  – مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال  176 

 

قندا تتابافلالقنوةتتا القندر  يتترلقند   وتترل انيتت  لقني ستتيصام،لستتاقولقنرتتاصل

 انوةتتتصرلقني ستتتيصاصرلالقنوتتتاقملقني ستتتيصاملقرستتتاقمص م،لأاللقنرتتتاصل انيتتت  ل

 تص لحاك تمل ت  لع تافلقندقي صترلقني سيصاملقنتدقي م،لكا نوستاملالقنؤوتارلالقنر

لال  اعلقندوانؤر،لالعصا الم لقنوةا القني سيصاصرلقألياقذالحداسل

 مشكلة الدراسة:

م انارلقنباقمجلقنؤاقر ترل تملقنواتاقفلعالرلت ب ارلقندين رلقنبؤثصرل ملعرقسرل   

قنيةتتتتامصرلقندوتتتتا رلن وةتتتتا الالقندا تتتتابافلقني ستتتتيصاصر،لالكتتتت نملقنوةتتتتا ال

القندا تتابافلقن تتملت يتت ل ا   تتالموتتا ًّال  ستتيصاصًّا،لب تتىلقتاا تتافلقناد تتارل

قندوايلنؤالقني سيصاصص لبامر ،لالقنوتاقلقنسصاستصرلقني ستيصاصرلقنياب ترلياصتر ،ل

البررامج الحواريرة  دور"س،لن  ؤدعلقندين رلقنبؤثصترل تمل دال ملبنملحاكرلحدا

اتجاهرات الجمهرور المصرري نحرو المصررية فري تشركيل في القنوات الفضرائية 

 الفلسطينيين".

 أهمية الدراسة: 

ق رلقندرقسافلقن ملتااالنالقن نتاسلم اناترلقنيت  لقني ستيصامل تملقنبتاقمجل -1

 ص ذقنؤاقر رلب ىلق تاا افلقند نانرلنؤالقني سيصاص

ق رلقندرقسافلقن ملتااالنالقتاا افلقني ابلالقندالللقن ا صترل  ةت النؤتال -2

  تتهلبامتتر ،لال ان ؤد تتدلقتاا تتافلقناد تتارلقندوتتايلنؤتتالقني ستتيصاصص ،ل

الياصر لأ لم ظللقندرقسافلتااالنالسدافلقنوارةلقن  اصرلن دالللقن ا صرل

 ندقلقناد ارلقأل ابملأاللصارةلقندالللقأل ابصرلندقلقن ابذ

ندرقسرل اب بارلقألزمرل ص لحاكرلحداسلالقندالنرلقندوا رلقامدتر،لتاقصالق -3

القن ناسات ال تملالستام لقربتعملقندوتا رل لتتزقللمست داة,لكت نمل  تهل

لقةا القني  لقني سيصاملكا نوساملال  اعلقندوانؤرلمازقنالما اعةذ

حاصلقناد تارلقني ستيصاملب تىلم ا ترلق تاا تافلقند نانترلنؤتاهلنتدقل -4

 ي،لالمدقلت تا ال اد رلقنوةا الالقألحدقثلقنؤاص رذقناد ارلقندوا

قندرقسرلتس طلقنةاولب ىلعالرلقنباقمجلقنؤاقر رل ملقن  تصال ملقتاا تافل -5

قناد ارلنؤالقني ابلالقندالللقألياق،لياصر لمخلق ن يتارلقناقستخلن ت هل

 قنباقمجلالتااالن الما ابافلالقةا الم درذ

للصتتارةلالقق صتترلني ستتيص لتيصتتدلن تتامجلقندرقستترلالمو احات تتال تتملكصيصتترلرستت -6

القني سيصاصص ،لالتع ملقنااقنبلقنس بصرل ملحانرلال اع ا،لياصر لمخلبدقل
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قن عقتتافلقن ار رصتترلقن تتملتتتا طلموتتال ي ستتيص ،لالربا تترلموتتالن وةتتصرل

 قني سيصاصرذ

 أهداف الدراسة:

م ا تتترلعالرلقنبتتتاقمجلقنؤاقر تتترل تتتملقنواتتتاقفلقن تتتدللقنامصستتتملن درقستتترل تتتال 

 قتاا افلقناد ارلقندوايلنؤالقني سيصاصص ذقنيةامصرلقندوا رل ملتينص ل

 أهداف فرعية: 

تؤد دلقندوتاعرلقندر  يترلقن تمل ست وملما تالقناد تارلقندوتايلم  اماتتهل -1

لب لقني  لقني سيصاملالقني سيصاصص ذ

للمدقلتباملقناد ارلقندوتايلأ تالقنيت  ل -2 قني ستيصاملكدتالت ااالن تالت اُّ

قنباقمجلقنؤاقر رل ملقنوااقفلقنيةامصرلقندوا ر،لالبعقرلتبامل  هلقأل ال

ل ا تاا افلنؤالقني سيصاصص ذ

قن  امتتتت لمتتتتخلل-تؤد تتتتدلعالرلم لصتتتتاقفلقناد تتتتارليقند ا تتتترلقنسصاستتتتصرل -3

قنثوتترل تتانباقمج ل تتملبعقتترلل–ق   دتتامل انيتت  لقني ستتيصاملل–قني ستتيصاصص 

لقنؤاقر رل اتاا افلقندوا ص لنؤالقني سيصاصص ذلقن  اضلن باقمج

عرقستترلقن عقتترل تتص لقند لصتتاقفلقند دلاق صتترلقندر  يتترلن اد تتارلقندوتتايل -4

نرلب لقني سيصاصص لند هذ لالق تاا افلقنُدناَّ

مؤاالنرلقناصاللإنىلمو احافلالتاصصافلتز دلإ اا صرلقتاا افلقناد ارل -5

 فلإ لاُل دفذقندوايلنؤالقني بلقني سيصاملالتع ملقنس بصا

 الدراسات السابقة: 

عالرلقن  صيز ا ل ملتينص لصارةلقني ابلالقنتدالل،لقن انصرلقندرقسافلت ااالللللللل

الق تاتتتتتاهللImageمتتتتت لماظتتتتتارلأ ل اتتتتتانلبعقتتتتترلالتصوتتتتترل تتتتتص لييقنوتتتتتارةل

Attitude  :ل

أنتهل ل ا تدلبعقترلقرتبا صترل (1)(2013دراسة ريم سامي الشريف )تاص الل-

عقنتترلإحوتتامصًّال تتص لم ا  تترلقناد تتارلقن ا تتملقنواتتاقفلقندا  تترل ان لتترلقن ا صتترل

القنوارةلقن  اصترلقند نانترلبت لإ تاق ,ل صدتالأ تدقلأ تاقعلقن صاترلقتاا تافلست بصرل

أكثالنؤالإ اق ،ل دبد القنواقلقنيص صرلالالقا  الي فلق  ياق افلقن ملتؤدثل

د القندالللقن ا صرذلالأتب القندرقسرلال تاعل تاالالعقنترلإحوتامصًّال ملقنر صجلالت د 

 تتص لقندبؤتتاتص لقنتت   لت تتام اقلمتتخلإ تتاقنصص لالقنتت   لنتتلل   تتام اق؛لحصتتثلكانتتال
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قنوارةلأكثالإ اا صرلندقلقن   لت ام اقلمخلقر تاقنصص ،ل صدتالنتلل ثبتالأيل تاالال

عقنرلإحوامصًّالب تىللمخلم لصالقند ا رلقنسصاسصرذلكدالأتب القندرقسرلال اعل االا

مس اقلقناامل ص لقن كارلالقرناث؛لحصثلكانالصارةلإ اق لأكثتالإ اا صتر لنتدقل

قن كار،ل صدالنلل ثبالأيل االال مل اقملقن ااصالقند دلاق صرلن دبؤاتص ل"قنس ،ل

لمس اقلقن   صل،لقند انر"ذ

إنتىلأ لأ تللموتاعرلقند  امتافلل(2)(2013دراسرة عليراع علري عن)رر )قن  الل-

 اد ارلقندوايلب لقن ابل تملقنواتاقفلقنيةتامصرلقريبار ترلقن ا صترل استبرلن

ذل%39,6،لال تتتاولقن  صيز تتتا لقندوتتتايل تتتملقنداتبتتترلقناق  تتترل استتتبرل83,3%

التاصتت النا تتتدلبعقتترلقرتبا صتتترلبنستتتصرلعقنتترلإحوتتتامصًّال تتص لم تتتدللت تتتاضل

دتتال لقندبؤتاتص لن واتتاقفلالقنوتتارةلقن  اصترلقندنانتترلبتت لقنؤنامتافلقن ا صتترذل ص

 ا دلبعقرلقرتبا صرلعقنرلإحوامصًّال ص لم دللقن  تاضلنواتاةلقناز تاةلقنيةتامصرل

القنوارةلقندنانرلب لقنيت ابلقن ا صترذل صدتالتبتالال تاعلبعقترلقرتبا صترلعقنترل

إحوامصًّال ص لم دللت اضلقندبؤتاتص لنواتاةلقناصت لالقنوتارةلقن  اصترلقنن صترلبت ل

لقندالللالقني ابلقن ا صرذ

إنتتىلأ لأستتبابلناتتاول(  3)(2011ة محمررد يوسررف ارتيقررات )دراسررتاصتت الل-

قندبؤاتص لإنىلميا دةلقنوااقفلقنيةامصرلم ا رلقألحدقثلقنيارمتر،لالقناعبترل تمل

رأالقلأ لقنوااقفلل%56قنؤواللب ىلم  اماف،لالياصر ل ملقنوةا القنلامةرذل

قل تتملتيتتنص لصتتارةلقني ستتيصاصص لنتتد  ل،لال قلكبصتتا  ل%76,5قنيةتتامصرلن بتتالعالر 

ق قلب ىلببارةلأ لموالستابدفلقنوةتصرلقني ستيصاصرذل صدتالقب بتالقندبؤاتتا لال

قنوةصرلقني سيصاصرل ملأ تللقنوةتا القن ا صترلنتد  ل،لالرأالقلأ لقنرع تافلقن ا صترل

ت تال ملقنوةصرلقني سيصاصرل يتدةذلال تاوفلقنوتيافلقر اا صترلن ي ستيصاصص ل تمل

ا  لالشتااملالمنتارم،لمتخلقألب ىلنسبر لندقلقندبؤاتص لقن تاب،لمثت لصتيافلمنت

ال تتاعلصتتيافلستت بصرلكانتتالنستتب  الأقتت ،لمثتت لبتتدالقنملالعصتتالمتتاظللالتينصتتاهل

لياق مذ

صتتؤرلقنيتتاضلقنوامتت لل(4)(2011دراسررة ميرررال مصررطفا عبررد الف)ررا  )لأتب تتال-

 ا تتاعلبعقتترلقرتبا صتترلعقنتترلإحوتتامصرل تتص لقنوتتارةلقندودمتترلبتت لقن تتابل تتمل

قند نانرلندقلقناد ارلقأل ابمذل صداللقنوااقفلقريبار رلمؤ لقندرقسرلالقنوارة

نلل ثبالال اعل االالعقنرلإحوامصرل ص لكثا ترلقنديتا دةلن واتاتص لالإعرقنلصتارةل

لقن ابل ين لميا هلكدالت ا هلقنوااتا لمؤ لقندرقسرذ

إنىلأ للقنوااقفلقن ا صرل انداتبرلقألالنىل (5)(2011دراسة هبة شاهين)قن  الل-

قنؤوتتاللب تتىلم  امتتافلبتت لموتتاذلالقتتدلل تتملقب دتتاعلقناد تتارلقن ا تتمل تتم
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تودرفلقنستدافلقر اا صترلمعمت لصتارةلموتالنتدقلقناد تارلقن ا تمل استبرل

ذلالنلل ثبالال اعل االالبقفلع نترلم اا ترل%17,1،ل  صهلقنس بمل اسبرل72,9%

 ص لم اسيافلعر افلأ  اعلصارةلموتالنتدقلقندبؤتاتص لمت لباليلمست ا افل

قندر  ير،لمث لأ  اعلعبتللقنوةتصرلقني ستيصاصر،للقن  اضلقندر  يرلن وااقفلقن ا صر

لالقندياالرقفلقن ا صر،لالأزمرلقألم ذ

إنتتىلأ لقألمتتا نصص لل Lin Zhu (2009) (6)دراسررة لررين تهرري ي وتتالل-

   دتتدال لب تتىلقنايتتاقفلالقنبتتاقمجلقريبار تترلقن  صيز انصتترلقألما نصتترلن ؤوتتالل

تيصدلقنا امجل   لقألما نصص لرأالقلأ لقنوص لتين لت د د قلب ىلم  امافلب لقنوص ذلال

قق واع ًّالن ا  افلقند ؤدةلقألما نصر،لالك نملتاا  لأما نتالمت لحصتثلقنوتاةلقن ستنا رل

ال تتاعلبعقتترلقرتبا صتترلإ اا صتترل تتص لم ا  تترلقني بتترلالقرنيتتاالقن ستتنايذل صدتتالتبتتال

رلنتد  لل ت ن للبتدالقنصا لقنوصاصص لأل عمل انصتاالعلالصتارةلقألمتا نصص لقند نانت

لالماع ا ذ

إنتتىلأ لقن  صيز تتا ل تتاول تتمل: (7)(2009دراسررة مهرردي محمررد  يرردر )قن  تتالل-

مودمرلقندواعرلق توانصرلقن ملقب ددلب ص القندبؤاتتا ل تملتنتا  لصتارةلبت ل

أما نالالقنداق  لقألما نتم،لالكانتالأ تللقنوةتا القن تمل  ا   تالقندبؤاتتا ل تمل

اقا،لال صداتترلأما نتتالب تتىلقنيتتاالقألالستتط،لالبعقتترلق حتت عللقألما نتتملن  تت

أما نال إستاقمص ذل صدتالتياقتالقنوتيافلقنست بصرلألما نتالنتدقلقندبؤتاتص ؛لحصتثل

 تتتملالستتتام لق توتتتاللقنادا صا تتتر،لال تتتملموتتتدم  القن  صيز تتتا ،لل%76,1 تتتاول

 ملق تواللقنيرومذلالنلل ثبالصؤرلقنياضلقنوام ل ا تاعلبعقترلل%51,8ال

نرلإحوامصرل ص لق ب داعلب ىلالسام لق تواللالتنا  لصارةلقرتبا صرلبقفلع 

ب اصتترلألما نتتالنتتدقلقنيتتبابلقنصداتتم؛لحصتتثلال تتدلقرتبتتا لبنستتمليستت بم ل تتص ل

قلن د  امافلال ص لصارةلأما ناذ لقنوااقفلقن  صيز انصرلمودر 

لSrividya Ramasubramanian (2007) (8)دراسة سريفيدياي والل-

إنتتىلأ لت تتاضلقأل تتاقعلنادتتابجلبنستتصرلمةتتاعةلن وتتارةلقناديصتترلقنستتامدةل تتمل

السام لقربعم،ل س لل ملتو ص لقآلتارلقنس بصرلقن ملت ا  الالسام لقربتعملبت ل

 دابتترلم صاتتر،لالتو صتت لرعلقني تت لقند ؤصتتزل تتدل تت هلقنادابتتر؛لحصتتثلتاصتت ال

اا صرلنألما نصص لم لقندرقسرلإنىل  هلقنا صارل  دلأ لأشارلقندبؤاتا ل ويافلإ 

لأص لأسصايل  دلقاقوت للقنن صبذ

قندسؤصرلإنىلال اعلل(9)(2005دراسة الخضر عبد الباقي محمد )أشارفلن امجلل-

قريبار تترل تتمللحانتترلمتت لقن وتتاربل تتص لصتتارةلقن تتابلكدتتالت نستت القنايتتاقف

قن  صيز تتتا لقناصاصتتتايلالصتتتارت للقن  اصتتترلكدتتتالت نستتت الإ ا تتتافلقندب تتتتاتص ل
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؛ل انوتتتارةلقربعمصتتترلن  تتتابلالن تتتبععلقن ا صتتترلقتستتتدال انؤصتتتاعلقناصاصتتتا ص 

لالقر اا صرل ملماد  ا،لالإ لكا ل  ال اقنبلبقفل بص رلس بصرذ

ال تاعلبعقترلعقنترلإحوتامصرل تص لل(10)(2004دراسة أ مد سيف الدين )أتب الل-

قلن د  امتافلالقنوتارةلقندنانترلند تهل قب داعلقندبؤتاتص لب تىلقن  صيز تا لموتدر 

د نرلقن ا صرلقنس اع ر؛لحصتثل تاولقن  صيز تا ل تملمودمترلقندوتاعرلقن تملب لقند

   ددلب ص القناد ارلقنناديل ملقنؤوتاللب تىلم  امتافلبت لقندد نترلقن ا صترل

م لأ اقعلقن صارل تاال لأ لقنست اع رل  تدلل%54،لالتبص لأ ل%45قنس اع رل اسبرل

لعصالآم ،لالتؤدثل صهلقن د دلم لقنؤاقعثلقرر ا صرذ

 ال)عليق علا الدراسات السابقة وكيفية االس)فادة منها: 

عانبصرلقندرقسافلقنسا ورلركتزفلب تىلصتارةلقنتدالللالقندا د تافلقأل ابصترل 1

ندقلقن اب،لأاللصارةلقن ابلندقل  هلقندالل،لال المال ا ت ل ت هلقندرقسترل

إ تتا رلنابصتتر؛لألن تتالت اتتاالللعالرلقنيةتتامصافل تتملتنتتا  لقتاا تتافلقنتتداللل

 صرل  ة النؤال  ه،لالتؤد د قلقتاا افلقناد ارلقندوتايلالقني ابلقن ا

 نؤالقني سيصاصص ذ

عانبصرلقندرقسافلقنسا ورلقن ملتااالنالعالرلالسام لقربعمل ملتيتنص لصتارل 2

قنداللل  ة النؤال  ه،لقس ردمالنظا رلقنلاسلقنثوا م،لال تالمتال ا ت ل

اب بارلأن الن  هلقندرقسرلإ ا رلم درل اس ردقم النظا رلقأل القربعمصر،ل 

تتتدرسلتتت تصالقستت ردقملأ تتالم صاتترلن د اناتترل تتملتنتتا  لقتاا تتافلمؤتتدعةل

 ن اد ارذ

ق س ياعةلم لقنباتاولقندا اتملن درقستافلقنستا ورلمت لحصتثلصتصاعرلقنديتن رل 3

قنبؤثصرلالتؤد دلأ للقن ساؤ فلالقنياالضلالقي بارلقن عقاف,لالموارنترلن تامجل

لقنسا ورذقندرقسرلقنؤانصرل ا امجلقندرقسافل

 (: Framing Theoryاإلطار النظري: نظرية األطر اإلعالمية )

تاكصزلالسام لقربعمل ملرسام  الب ىل اقنبل  صا تالتي اضلنظا رلقأل الأ ل

قل  صا تتتا"ل ر تتتقلم تتتا صالم صاتتترل  تتتملقنوةتتتصرلعال لعصا تتتا،لأيل"تؤد تتتد الأ تتتا 

  امتتتافل ستتت ردم الأ تتتاقعلقناد تتتارلقنديتتتا دل تتتملتوصتتتصد للن وةتتتصر،لأيلأ لم

قناد ارلالقتاا اتهلنؤالقألحدقثلالقنوةا القندر  يتر،لت يتن ل تمل تاولتت تا لل

ذلال ؤتدثلتت تصالقأل تال 11ي األ القن تملت تانجل  تالالستام لقربتعملت تملقألحتدقث

باتتدمال اكتتزلقند ؤتتدثلب تتىلمادابتترلمتت لق ب بتتارقفلقندؤ د تترلقند وتت رلقن تتمل

ذلالقتتدل 12ي ُنانتتا لآرقم تتللتا تت لقأل تتاقعل اكتتزال لب تتىل تت هلق ب بتتارقفلباتتدما
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 لأ لقأل القريبار رلقندر  يرلتودملن اد ارلIyenger 1991أال  ل"إ ااا"لي

موتتا ص لمر  يتترل   دتتدال لب ص تتال تتملإصتتدقرلأحنتتاملت   تتقل تتاأل اقللقنياب تترل

الستتاللتاي تتقلقندرقستترلقنؤانصتترل تتمللذ(13)قندستت النرلبتت لقنديتتنعفلق   دابصتترل

ي  لقني ستيصامل تملقنواتاقفلقنيةتامصرلقندوتا رلم ا رلت تصالتود للأ الم صارلن 

لب ىلق تاا افلقن مل نان القناد ارلقندوايلنؤالقني سيصاصص ذ

 تساؤالت الدراسة:

متتالمتتدقلم ا  تترلقناد تتارلقندوتتايلن بتتاقمجلقنؤاقر تترل تتملقنواتتاقفل -1

لقنيةامصرلقندوا ر؟

متتالأكثتتالقنبتتاقمجل تتملقنواتتاقفلقنيةتتامصرلقندوتتا رلم ا  تتر لمتت لقبتت ل -2

 قناد ارلقندواي؟

مالمدقلق  داملقندبؤاتص ل د ا  ترلقنوةتا الالقندا تابافلقن تملت   تقل -3

  اني  لقني سيصام؟

 مالمس اقلقند ا رلقنسصاسصرلندقلقندبؤاتص لم لقناد ارلقندواي؟ -4

مالقندواعرلقن مل س وملقناد ارلقندوتايلم  اماتتهلما تال تملقنيت  ل -5

 قني سيصام؟

وامصلتليصرلقنباقمجلقنؤاقر رلمالمدقلإعرقنلقناد ارلقندوايلنر -6

  ملقنوااقفلقنيةامصرلقندوا رلن ي  لقني سيصامليقنثورل انباقمج ل؟

مالمتدقلتباتملقناد تارلقندوتايلأ تالم اناترلقنيت  لقني ستيصامل تمل -7

 قنباقمجلقنؤاقر رل ملقنوااقفلقنيةامصرلقندوا ر؟

ل– تت  لل-متتالقتاا تتافلقناد تتارلقندوتتايلنؤتتالقني ستتيصاصص ل"حدتتاسل -8

لقني سيصام"؟قني بل

 فروض الدراسة: 

م ا  رلقندبؤتاتص للم دلتا دلبعقرلقرتبا صرلعقنرلإحوامصرل ص لالفرض األول: 

ن بتتتاقمجلقنؤاقر تتترل تتتملقنواتتتاقفلقنيةتتتامصرلقندوتتتا رلال بص تتترلق تاتتتاهلنؤتتتال

 قني سيصاصص ذ

م ا  رلقندبؤاتص للم دلتا دلبعقرلقرتبا صرلعقنرلإحوامصرل ص لالفرض الثاني: 

ن بتتاقمجلقنؤاقر تترل تتملقنواتتاقفلقنيةتتامصرلقندوتتا رلالعر تترلتباتتملأ تتالقنيتت  ل

 قني سيصامذ
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تا دلبعقرلقرتبا صرلعقنرلإحوامصرل ص لعر ترلتباتملقندبؤتاتص لالفرض الثالث: 

 أ القني  لقني سيصاملال بص رلق تااهلقند نا لنؤالقني سيصاصص ذ

 صترلعقنترلإحوتامصرل تص لقند لصتاقفلقنسصاستصرل:ل ا تدلبعقترلقرتباالفرض الرابر 

ل-قنثوترل تانباقمجل–ق   دتامل انيت  لقني ستيصاملل-ن دبؤاتص لليلقند ا ترلقنسصاستصر

لق ن داولقنسصاسم لالق تااهلقند نا لنؤالقني سيصاصص :ل

تا دل االالبقفلع نرلإحوامصرل ص لقندبؤاتص ل ملقتاا ات لللالفرض الخامس:

صاصص لال قلقند لصتاقفلقند دلاق صترلن دبؤتاثليقناتاملالقنست لقند نانرلنؤالقني سي

لالقندس اقلقن   صدملالقندي  ذ

 مفاهيم الدراسة: 

 ملقنوةا الالقندا ابافلقند   ورل اني ستيصاصص لالبعقتات للالشأن الفلسطيني: 

قل قل وتتتاقب للمتتتخلق حتتت عللقرستتتاقمص م،لالمتتتاالر  قندقي صتتترلالقنرار صتتتر،ل تتتدو 

تارلب لق نوستاملقني ستيصام،لكوةتا القنؤوتارلالقند تا ال األال املقندقي صرلقناا

قلب تتتىلقن عقتتتافلقني ستتتيصاصرل القألنيتتتاالال  تتتاعلقندوتتتانؤر،لالالصتتتا  لالتاكصتتتز 

قندوا ر،لالياصر لقن عقرلقن ملتا طلحاكرلحداسلقني سيصاصرل ادابرلقرياق ل

قندس دص لقندوا ر،ل ةاللإنص ال  هلقنوةا الالقألحدقثلقندوا رلقن ملتؤدت ل

  اع قلبقفل ا خل  سيصام،لأالل اعل ص التدي لأاللمياركرلنا افل  سيصاصرذأ 

ال القرعرقنلقنس بملأاللقر اا ملأاللقندؤا دلقند نتا لاالتجاه نحو الفلسطينيين: 

 تتملب تت لقندتتاق  لقندوتتايلبتت لقني ستتيصاصص ،لقنتت يلقتتدل تتا ن لب تتىلرأ تتهل

صاصرلقندر  يتتر،لأاللالماققيتته،لن صاتترلق عبتتهلالم ا   تتهلقنيتت ال لالقنوةتتا القني ستتي

الياصتر لقنبتاقمجل-قنوةا القن مل نا لقني سيصاصا ل ا  ال ص اذلالناسام لقربتعمل

عالرلم تللل-قنؤاقر رلم ليتعللتليص  تالالتيستصا الن ت هلقنوةتا الالقندا تاباف

  مل بص رلق تااهلقن يل نانهلقنداق  لقندوايلنؤالقني سيصاصص ذ

 اإلجراعات المنهجية: 

تا دتتمل تت هلقندرقستترلإنتتىلقنبؤتتاثلقناصتتيصرلقن تتملتستت  دللالصتتفلقنظتتا اةل 

القألحتتدقثلال دتتخلقنؤوتتامقلقندقصوتترلبا تتال  تتدللتؤد تتدلقنظتتا اةلأاللقنداقتتفلأالل

قنؤدثلتؤد د قلعقصو ا،لالقك ياللقن عقافل ص لقند لصاقفلقندر  يرذلال ملإ ارلبنمل

قنبتاقمجلقنؤاقر ترلقس ردملقنباحثلما جلقندس ل يوصه,لم ليعللمس لبصاترلمت ل

ال انتامجلقنديت دل تملل2قندوا رلتدث ال يليل انامجلقن اشاةلمساول ملقااةلعر تل

قاتتاةلقناصتت  ل استت ردقملأعقةلتؤ صتت لقندةتتدا لن اقتتاللب تتىلأ تتازلأ تتالقنيتت  ل

إنتتتتىلل1/1/2014قني ستتتتيصاملقن تتتتملتااالن تتتتالقنبانتتتتاماص ليتتتتعللقني تتتتاةلمتتتت 
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دوتتتايلمتتت ليتتتعللأعقةل,للالمتتت لتتتتللمستتت لبصاتتترلمتتت لقناد تتتارلقن31/8/2014

للبعقتتترلت ا تتتهلن بتتتاقمجلقنؤاقر تتترل تتتملتيتتتنص ل قندرقستتترليق ستتت بصا  لن  تتتاُّ

  دثتت لما دتتخلقندرقستتترلقندصدقنصتترل تتملقناد تتتارلو قتاا اتتتهلنؤتتالقني ستتتيصاصص ذ

ستارل ت كثاذلأمتالقن صاترلل18قندوايلقندا اعلعقي لموتالقنت   لتب تعلأبدتار لل

 لميتتاعقفلمت لقناد تتارل410قاقم تاي وتدلتتللإ تتاقولقندرقسترلب تىلبصاتترلبدد ترل

سارلم لميا ديلقنباقمجلقنؤاقر رلبصارلقندرقسترليتعللل18قندوايل االس ل

ل–يلقنوتا اةلل دالمؤا ظاف  ذ20/11/2014 لإنىلي15/9/2014قني اةلم لي

القناتتدالللقن تتانمل ا تت ليوتتامصلبصاتترل . اتتملستتا ف ل–قنداا صتترلل–قناصتتزةل

لقندرقسر:ل

 (1جدول رقم )

 (410الدراسة )ن=خصائص عينة 

 % ك الم)غيرات الديمغرافية

لقناامل
ل47,6ل195لبكار

ل52,4ل215لإناث

لقنس ل

ل60,2ل247لسارل25سارلإنىلأق لم لل18م ل

ل17,8ل73لسارل35سارلإنىلأق لم لل25م ل

ل12ل49لسارل50سارلإنىلأق لم لل35م ل

ل10ل41لسارل  كثا50

لقند   لقن  دم

ل21ل86لتانا ر ل-ت  صللم اسطليع  ام

ل70,5ل289ل ام م

ل8,5ل35لعرقسافلب صاليما س صالالعك ارقه 

لقندي لقني ايلنألساةل

ل21,2ل87ل اصهلش ا ًّال1000أق لم ل

ل51,5ل211ل اصهلش ا ًّال3000 اصهلش ا ًّالإنىلأق لم لل1000م ل

ل17,1ل70ل اصهلش ا ًّال5000 اصهلش ا ًّالإنىلأق لم لل3000م ل

ل10,2ل42ل اصهل  كثال5000

لقند لصاقفلقنسصاسصر

لق ن داولقنسصاسمل
ل11,5ل47لما ٍللحز صًّا

ل88,5ل363لعصالما ٍللحز صًّا

لمس اقلقند ا رلقنسصاسصر

ل44,2ل181لماريه

ل36,8ل151لم اسط

ل19ل78لماتيخ

لق   دامل اني  لقني سيصام

ل27,8ل114 ماتيخ

ل59,8ل245لم اسط

ل12,4ل51لماريه

لقنثورل انباقمج

ل47,3ل194لماريةر

ل37,8ل155لم اسير

ل14,9ل61لماتي ر
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تللإ اقولقي بارلقنودالنوتؤصيرلق س ووتاولمت ليتعللقندقترل: الصدق والثبات

 ان ودصل،ل دال ااسبلأ دقللقندرقسر،لالم لتللباضلقنوتؤصيرلب تىلمادابترل

 تتمل تتاوللمتت لقندؤندتتص لمتت لأستتات ةلقربتتعمذلالقتتدلأ تتاقلقنباحتتثلقن  تتد عف

تتتللقن ؤوتتقلمتت لتبتتافلصتتؤصيرلوقررد  (.*)قندعحظتتافلقن تتملأالصتتىل  تتالقندؤندتتا 

ميتتاعة ،ل30ق ست بصا ل يا وتترلأنيتالكاالنبتتا ؛لحصتتثلتتللتيبصتتقلق ست بصا لب تتىلي

التدتتالم اناتترلقنبصانتتافلإحوتتامصًّال ستت راقجلم امتت لقنثبتتاف؛لحصتتثل  تتعلم امتت ل

لصان لن  يبصقذال ملعر رلتبافلبانصرلتا  لقندوصاسلل%91قنثباف

تتتلل دتتخل صانتتافل تت هلقندرقستترلمتت ليتتعلل: جمرر  البيانررات والمعالجررة اإل صررائية

تيبصقلق س بصا لب ىلقناد ارلقندوايليبصارلم لقناد ارلقندواي ؛لالبنتمل

 اندوا  رلقندباشاةلم  لذلالية القنبصانافلنداق  رلمدقور،لالتللإعيتاللقنبصانتافل

 ؛لSPSSحوتامصرلن   تاملق   دابصتترلي تملقنؤاستبلقآلنتمل استت ردقملقنؤزمترلقر

 البنملال قلييرلإحوامصرلت يقلالقنؤواللب ىلقنبصانافلقندي ا رذ

 الن)ائج العامة للدراسة:

 عالقة المبحوثين بالبرامج الحوارية: -أوالا 

 [ معدل تعرض المبحوثين للبرامج الحوارية: 1]

 (2جدول رقم )
معدل 

 المشاهدة
 % ك

 ك عدد أيام المشاهدة
% 

ا  55.1 226 يوم أو يومان أسبوعيًّا 18,5 76 دائما

 22.7 93 ثالثة أيام أو أربعة أسبوعيًّا 58,5 240 أ ياناا

ا  9.3 38 خمسة أيام أو س)ة أسبوعيًّا 23 94 نادرا

 12.9 53 يوميًّا - - -

 100 410 اإلجمالي 100 410 اإلجمالي

                                                           
لأسماع السادة المحكمين لصحيفة االس)قصاع: ليل*

لقربعم،ل ام رلقنوا اةذأس ابلقربقبرلالقن  صيز ا ،لك صرلللأذلعذلأمانمل  دمل-1

لبدصدلك صرلقربعم،ل ام رل  سيص ذلأذلعذلحسص لأ الشابل-2

لأس ابلقربقبرلالقن  صيز ا ،لك صرلقربعم،ل ام رلقنوا اةذللأذلعذلياندلصعحلقند  لل-3

لقربقبرلالقن  صيز ا ،لك صرلقربعم،ل ام رلقنوا اةذللأذلعذلس اقلإمامل-4

لأس ابلقربقبرلالقن  صيز ا ،لك صرلقربعم،ل ام رلقنوا اةذللأذلعذلشصداولباللقنيوارل-5

لأس ابلقربقبرلالقن  صيز ا ،لك صرلقربعم،ل ام رلقنوا اةذللأذلعذلبدنملر ال-6

لرمص لقسللقربقبرلالقن  صيز ا ،لك صرلقربعم،ل ام رلقنوا اةذللأذلعذلمؤددلقنداسمل-7

لللقربعم،لك صرلقنياا لالقربعم،ل ام رل اق   لنصبصاذأس ابلمسابدل وسلعذلأ ال نالموييىلقناصصفل-8

لأس ابلمسابدل وسللقربقبرلالقن  صيز ا ،لك صرلقربعم،ل ام رلقنوا اةذللعذلباعلل  دمل-9

 قألس ابلقندسابدلالرمص لقسللقربعم،ل ام رلحةامافذلعذلال ديلببدلقناحد ل االز ال-10
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   ا تا لن بتاقمجللتيصال صانافلقنادالللإنىلأ لعانبصترلميتاعقفلقن صاتر

 لحصتتثل%ل58,5قنؤاقر ترل تتملقنواتتاقفلقنيةتامصرلقندوتتا رل"أحصان تتا"لمتال  تتاعلي

تالأالل%55,1 يا دلأكثالم لنوفلبصارلقندرقسرل  هلقنباقمجل دال  تاعللي  " ام 

 تتامص لأستتبابصًّا"لمتت لإ دتتانملقن صاتترذلالت يتتقل تت هلقنا صاتترلمتتخلمتتالتاصتت الإنصتتهل

 .(15) 2013العرقسرلب صاولبا اليل(14) 2009عرقسرلن ىلبا فلقن بدلي

[ البرامج الحوارية ال)ري يحررا المبحوثرون علرا مشراهدتها فري القنروات 2] 

لالفضائية المصرية: 

 (3جدول رقم )

 مدى المشاهدة

 البرنامج

ا  ال أشاهد أ ياناا دائما
 الوتن النسبي

 % ك % ك % ك

 64,4 28,3 116 50,2 206 21,5 88 الحياة اليوم )قناة الحياة( -1

 61,8 32,9 135 48,8 200 18,3 75 (2العاشرة مساعا )قناة دريم  -2

 53 12,9 180 43,9 177 43,2 56,6 (CBCهنا العاصمة )قناة  -3

 50 63,6 261 22,7 93 13,7 56 علا مسؤولي)ي )قناة صدى البلد( -4

 41,1 79,5 326 17,6 72 2,9 12 ملفات ساخنة )الفضائية المصرية( -5

 40,5 81,5 334 15,6 64 2,9 12 المشهد )قناة النيل لألخبار( -6

 40,2 84,1 345 11 45 4,9 20  ديث الساعة )القناة األولا( -7

تيصالن تامجلقناتدالللإنتىلأ ل انتامجل"قنؤصتاةلقنصتام"لقنت يل  تاضلب تىل

قاتتاةلقنؤصتتاةل تت تمل تتملمودمتترلقنبتتاقمجلقنؤاقر تترلقألكثتتالميتتا دةل تتاز لنستتبمل

"ل تتاز لنستتبملي64,4ي  ،لال تتملقنداتبتترل61,8 ،ل  صتتهل انتتامجل"لقن اشتتاةلمستتاو 

قأليصتتاةل انتتامجل"حتتد ثلقنستتابر"لب تتىلقنواتتاةلقألالنتتىلقندوتتا رل تتاز لنستتبمل

 ذلال  ة لم لقنا امجلقنستا ورلتوتدملقنبتاقمجلقنؤاقر ترلقن تملت تاضلب تىل40,2ي

 تتخلقنبتتاقمجلقنواتتاقفلقنيةتتامصرلقندوتتا رلقنراصتترل تتملقنداقتتتبلقألالنتتى،لالتاق

قنؤاقر رلقن ملت اضلب ىلقنوااقفلقنيةامصرلقندوتا رلقنؤنامصترلإنتىلقنداقتتبل

قأليصتتاة؛لمتتال  نتت لستتصياةلقربتتعملقنرتتاصلب تتىلقنيةتتاولقندوتتايلالتاق تتخل

قربعملقنيةتامملقنؤنتامم,لال تملن صاترلأكتدت القندرقستافلقنستا ورذلالت يتقل ت هل

القن تملتاصت الإنتىلأ لقنبتاقمجل( 16)  2015قنا صارلمخلعرقسترلرق صترلإ تاق صللي

قنؤاقر رل ملقنوااقفلقنيةامصرلقندوا رلقنراصرلقألكثالميا دة,لالعرقسرلإنامل

قن مل اول ص القح عللقنباقمجلقنؤاقر رل ملقنوااقفلقندوا رل( 17) 2013 اكرلي

قنراصرلقنداقتبلقألالنى،لالتاق خلقنباقمجل ملقنواتاقفلقندوتا رلقنؤنامصترلإنتىل

قن تتتملأشتتتارفلإنتتتىلأ لل(18) 2011قستتترل تتتارالقنيتتتار امليب تتت لقنوامدتتترذلالعر

قناد ارلقندوايل يا دلقنوااقفلقنيةامصرلقنراصرلأكثالم لقنواتاقفلقنيةتامصرل

لقنؤنامصرذل
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 [ المصادر ال)ي يس)قي منها المبحوثون معلوماتهم عن الشأن الفلسطيني: 3] 

 (4جدول رقم )

 مصادر المعلومات
 ك 

 (410)ن= 
% 

 66,6 273 الفضائية المصريةالقنوات  -1

 56,1 230 شبكة اإلن)رنت -2

 38,8 159 القنوات الفضائية العربية -3

 32 131 الصحف والمجالت المصرية -4

 28,5 117 األصدقاع والمعارف -5

 27,8 114 اإلذاعات المصرية - 6

 14,9 61 الك)ب -7

 12,9 53 الصحف والمجالت العربية -8

 9,8 40 الفضائية األجنبيةالقنوات  -9

 9 37 القنوات الفضائية الفلسطينية -10

 7,1 29 اإلذاعات العربية -11

 6,8 28 الندوات والمؤتمرات -12

 4,1 17 الصحف والمجالت الفلسطينية -13

 3,9 16 اإلذاعات الفلسطينية- 14

 3,2 13 الصحف والمجالت األجنبية -15

 2,7 11 اإلذاعات األجنبية -16

تيصالن تامجلقناتدالللإنتىلتوتدملقنواتاقفلقنيةتامصرلقندوتا رلإنتىلقنداتبترل

قلن د  امافلندقلقندبؤتاتص لبت لقنيت  لقني ستيصامل اققتخلي  ل273قألالنىلمودر 

 ،لت ص تتتتال تتتتملقنداتبتتتترلقنثانصتتتترلشتتتتبنرلقرن انتتتتال%66,6ميتتتتاعةل دتتتتال  تتتتاعللي

قندس اقلقن   صدتمل لال  قل  ن لقرتيامل%56,1 لمياعةل دال  اعللي230 اققخي

ن  صار,لال  ة لم ل صانتافلقناتدالللتيةتص لقناد تارلقندوتايلالستام لقربتعمل

قندوا رلقندامصرلالقندواالوةلالقندسدابرلب ىلعصا الم لالسام لقربعملقن ا صرل

القندالنصرل ملم ا    للقني  لقني سيصامذلال ت قل  يتملم شتاقفلب تىلمتدقلتت تصال

 ص ل ملم انا تهلما تابافلالقةتا القربعملقندوايل مل د ارهلم لقندوا

قندالللالقني ابلقألياقذلكدال  ةت لتتدنملميتا دةلقناد تارلقندوتايلالستام ل

قربعملقني سيصاصرل ادصخلأناقب تال تملم ا   تهلقنيت  لقني ستيصامذلالتر  تفل ت هل

؛لالعرقسترلب صتاول(19) 2011قنا صارلمخلمالتاص الإنصهلعرقسترلأمتانملقألستي لي

قن تتملتاصتت الإنتتىلأ لقنواتتاقفلقن ا صتترلقريبار تترل تتملأالنتتىلل(20) 2013با تتاي

موتتاعرلقناد تتارلقندوتتايل تتتملم ا  تترلقنوةتتا القن ا صتتتر،ل دتتال ص تتالقنوةتتتا ال

لقني سيصاصرذ
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 تبني األطر المعالجة للشأن الفلسطيني:  -ثانياا

متت لماظتتارل تت هلقندرقستتر،لتؤتتدعفلأ تتالم اناتترلقنيتت  لقني ستتيصامل تتمل

قن تدالق لل-يلإعقنترلحدتاسلن تدي  ال تملقنيت  لقندوتايلأر  رلأ الأساسصر؛ل م:

قنا تتتاعلقني ستتيصاصرلنداق  تتترلل-قندوتتتانؤرلقني ستتيصاصرل-قرستتاقمص ملب تتتىلعتتزة

ق حتت عللقرستتاقمص م ,لال صدتتال  تتملبتتاضلقنا تتامجلقن تتملتاصتت الإنص تتالقندرقستترل

ل ي  لمدقلتباملقندبؤاتص ل  هلقأل ا:ل

(5جدول رقم )  

لل 410ي =لالشأن الفلسطينياس)جابات المبحوثين ألطر 

 نمط االس)جابة

 

 العبارات

موافق إلا  د 

 كبير
الوتن  غير موافق يصعب ال)حديد موافق إلا  د ما

 النسبي
 % ك % ك % ك % ك

إغالق األنفاق هو الحل 

األساسي لمن  ال)هريب 

واإلرهاب الذي يهدد األمن 

 القومي المصري

168 41 109 26,6 61 14,9 72 17,6 72,7 

 ماس شاركت في عدد من 

أعمال العنف والفوضا ال)ي 

 شهدتها مصر

163 39,8 80 19,5 82 20 85 20,7 69,6 

عودة الحرس الرئاسي 

الفلسطيني إلدارة معبر رفح 

هو الحل الس)مرار ف)ح المعبر 

ا  دائما

82 20 153 37,3 125 30,5 50 12,2 66,3 

 ماس م)ورطة م  اإلخوان 

جزع من في مشروع إعطاع 

 أراضي سيناع للفلسطينيين

129 31,5 97 23,7 86 21 98 23,9 65,7 

غزة هي الرافد األساسي 

والممول لعمليات اإلرهاب في 

 سيناع

73 17,8 77 18,8 94 22,9 166 40,5 53,5 

المقاومة والشعب الفلسطيني 

صمدا صموداا بطوليًّا في 

 العدوان اإلسرائيلي علا غزة

225 54,8 109 26,6 45 11 31 7,6 82,2 

الصواريخ الفلسطينية ضعيفة 

األثر مقابل الضحايا والدمار 

الذي تلحقه إسرائيل 

 بالفلسطينيين

224 54,6 88 21,5 50 12,2 48 11,7 79,8 

مصر طر ت مبادرة عادلة 

لوقف العدوان اإلسرائيلي علا 

 غزة

143 34,9 126 30,7 76 18,5 65 15,9 71,2 

الثالثة أعطا خطف الجنود 

ا إلسرائيل ل)نفيذ  مبررا

مخططها بالعدوان إلفشال 

المصالحة وتدمير البنية 

 ال)ح)ية في قطاع غزة

144 35,1 109 26,6 103 25,1 54 13,2 70,9 
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اتفاق المصالحة لن يدوم 

طويالا بسبب اخ)الف 

أيديولوجية ورؤية كل من ف)ح 

 و ماس

169 41,2 132 32,21 80 19,5 29 7,1 76,9 

الفساد والمحسوبية ينهكان 

 مؤسسة الرئاسة الفلسطينية
178 43,4 100 24,4 106 25,9 26 6,3 76,2 

 كومة الوفاق الفلسطينية 

الجديدة قادرة علا القيام 

بمهامها رغم كل ال)حديات 

 ال)ي تواجهها

42 10,2 125 30,5 152 37,1 91 22,2 57,2 

القيادة الفلسطينية 

يح)اجون مزيداا والفلسطينيون 

من الدعم العربي من أجل 

 الصمود في وجه إسرائيل

301 73.4 55 13.4 36 8.8 18 4.4 89 

ال)صعيد اإلسرائيلي 

واالن)هاكات المس)مرة للمسجد 

األقصا سيض  الفلسطينيين 

 أمام ان)فاضة ثالثة

224 54.6 89 21.7 76 18.5 21 5.1 81.5 

المقاومة الشعبية والذهاب إلا 

المؤسسات الدولية بديالن 

فعاالن أمام الفلسطينيين 

 للمطالبة بحقوقهم

133 32.4 142 34.6 73 17.9 62 15.1 71.1 

إنىلتباتملل- ويرلبامرلل–تيصالن امجلقنادالللإنىلأ لقندبؤاتص ل دص ا ل

كا رلقأل القن ملالري  التليصرلقنباقمجلقنؤاقر رلن ي  لقني سيصام,لال صدال رصل

إ ارلإعقنرلحداسلن دي  ال ملقنيت  لقني ستيصام؛لحصتثلت تاقالحلقألالزق لقناستبصرل

 لالز لنستبمذلأمتالإ تارل لأقت53,5 لأب ىلالز لنسبملالي72,7ن  قلقر ارل ص لي

قن دالق لقرساقمص ملب ىلعزة؛لحصتثلت تاقالحلقألالزق لقناستبصرلن ت قلقر تارل تص ل

 لأقتتت لالز لنستتتبمذلال صدتتتال رتتتصلإ تتتارل70,9 لأب تتتىلالز لنستتتبملالي82,2ي

 لالكتا لأقت لالز لنستبمل  تعل76,9قندوانؤرلقني سيصاصر؛ل  علأب ىلالز لنسبملي

ق  رلق ح عللقرساقمص م؛لأب ىلالز ل ,لأمالإ ارلقنا اعلقني سيصاصرلندا57,2ي

 ,لالت نتت لقنا تتامجلر تتهل71,1 لالكتتا لأقتت لالز لنستتبمل  تتعلي89نستتبمل  تتعلي

قندوتتا ص لرتتا اةلقألنيتتاالقندا يتتاةلب تتىلقنؤتتدالعل تتص لموتتالالقيتتاملعتتزة،ل

ال   باالن الت د د قلألما للقنوامم،لال المالركزفلب صهلالسام لقربعملقندوا رل

صترلقن تملتوتخل تملستصااو،ل ار تا رلإنتىلأزمترلقناقتاعلالقب بافلأ لقألحدقثلقألما

ق،لسبب القألنياالالمتال ؤتدثل ص تالمت لتست  لالت ا تب،ل قن مل ا الموالم يا 

ال تالمتالتايصتهلحاكترلحدتاسلقن تملتستتصيالب تىلقيتاملعتزةذلالقح ت لقت تاملعتتزةل

بامر ل  ن المودرلنإلر ابل ملسصااولأق لقألالزق لقناسبصرذلالقتدل ا تخلبنتملإنتىل

تتالب تتىلعتتزةلال تتللمتتالقنوستتللقندبؤاتتتا ل تتص لقبانتتهلالر ةتتهذلكدتتالأ ل صتتهل ت دصد 

الت ن لقنا امجلت ا فلقني بلقندوايلمخلقني بلقني سيصاملالمواالم تهليتعلل

,لكت نملتةتام لقنيت بلقندوتايل2014قن دالق لقرستاقمص ملب تىلعتزةلصتصفل
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لالالقا هلمخلقني بلقني سيصامل ملصاقبهلمخلق ح عللقرساقمص م،لالإ لتبا اا

ال  تتتافلقناظتتتال تتتمل ا وتتترلقنداق  تتترلالقن وتتتدي،لننا تتتالت ادتتتخلب تتتىلنوتتتاةل

قني سيصاصص لأماملق ح عللالقن دالق لقرساقمص مذلك نملت ن لقنا امجلنظاةلس بصرل

م لقب لقناد ارلقندوايلتااهلأ اقللق نوساملقني سيصام،لالبدملتورل ااق ا لل

 البتتدةلمتتاقفل تتملقناصتتاللإنتتىلموتتانؤرلحوصوصتتر،لالياصتتر لأ لموتتالقس ةتتا

قنيوام لقني سيصاصرل ملقنوتا اةلن اصتاللإنتىلقتيتاالشتام لن دوتانؤر،لننت ل تمل

ك لماةلكانالقألمارلتو لإنتىل ا تقلمستدالعل ستببلق يت عللب تىلتياصتص ل

ق تيتتاالالتدستتملكتت ل تتالل ا  تترلنظتتاه؛لمتتال  نتت لقنرتتعللقناتتا ايل تتص ل

ثتتالمتت لكانتتهلحاك تتمل تت  لالحدتتاس،لال تتاليتتعلل تتملقأل د انا صتترلالقناؤ تترلأك

ليع  الب ىلتياصص لق تيااذ

 الشعب الفلسطيني(: –ف)ح  -اتجاهات المبحوثين نحو الفلسطينيين ) ماس:لرابعاا

[ اتجاه الجمهور المصري نحو  ركة  ماس: 1]   

 (6جدول رقم )

  410ي =لاس)جابات المبحوثين لقياس اتجاهاتهم نحو  ركة  ماس
 نمط االس)جابة

 

 العبارات

 د  موافق إلا

 كبير

موافق إلا 

  د ما

يصعب 

 ال)حديد
الوتن  غير موافق

 النسبي
 % ك % ك % ك % ك

 ماس ان)هاتية تعمل 

 لمصالحها فقط
185 45,1 78 19 71 17,3 76 18,5 72,7 

 ماس إرهابية تلجأ إلا 

العنف والفوضا ل)حقيق 

 أهدافها

147 35,9 83 20,2 77 18,8 103 25,1 66,7 

المقاومة  ماس تركت 

 وهمها السلطة والحكم
141 34,4 74 18 92 22,4 103 25,1 65,4 

 ماس دك)اتورية تضطهد 

 الناس في غزة
89 21,7 62 15,1 139 33,9 120 29,3 57,3 

 ماس مخلصة وأمينة علا 

 القضية الفلسطينية
70 17,1 76 18,5 95 23,2 169 41,2 52,9 

 ماس مواقفها إيجابية تجاه 

 الدول العربيةقضايا 
46 11,2 63 15,4 121 29,5 180 43,9 48,5 

 ماس وفرت األمن 

واالس)قرار للمواطنين في 

 غزة

41 10 66 16,1 99 24,1 204 49,8 46,6 

 ماس ت)سم بالشفافية 

 والنزاهة
41 10 48 11,7 108 26,3 213 52 44,9 

تيصالن امجلقنادالللإنىلتباملقندبؤتاتص لقتاا  تالست بصًّالأكبتالنؤتالحاكترل

حداس؛لحصثلقح  ال دصخلقن بارقفلقنست بصرلمودمترلقألالزق لقناستبصرلقن تملتوتص ل

قتااهلقناد ارلقندوايلنؤالحاكرلحداسذلالرعللسصياةلق تاتاهلقنست بملنؤتال
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قلمتت لقن دبؤتتاتص لر تتهلحاكتترلحدتتاسل تتإ لقألالزق لقناستتبصرلتيتتصالإ لأ ل تتزو 

الصفلحداسل  بارقفلس بصرلالتباىلماقي الإ اا صًّالأاللمؤا دق لنؤا تاذلال  تعلأب تىل

 ،لالكا ل يصالإنتىلببتارةل"حدتاسلقن  از ترل72,7الز لنسبملن  بارقفلقنس بصرلي

 ل57,3ت دتت لندوتتانؤ ال وتتط"،ل صدتتال تتاولأقتت لالز لنستتبملن  بتتارقفلقنستت بصرلي

 دلقناتاسل تملعتزة"ذلأمتالقن بتارقفلال يصالإنىلببتارةل"حدتاسلعك اتار ترلتةتي

قر اا صرلنؤالحاكرلحداسل ودلقح  الماتبرلأق ،لال تاوفل دص  تال تملمت ياةل

قألالزق لقناستتبصر؛لحصتتثلكتتا لأب تتىلالز لنستتبملن  بتتارقفلقر اا صتترلنؤتتالحاكتترل

 ،لالكا ل يتصالإنتىلببتارةل"حدتاسلمر وترلالأمصاترلب تىلقنوةتصرل52,9حداسلي

 لالأشتارلإنتىل44,9 لنستبملن  بتارقفلقر اا صترليقني سيصاصر"،ل صدال تاولأقت لالز

ببارةل"حداسلت سلل انييا صرلالقنازق ر"ذلالم ليعللقندوصاسلقنت يلتتللتوتدصدهل

يوصوا لنوصاسلم لصالقتااهلقندبؤاتص لنؤالحاكترلحدتاسلمت ليتعللقن بتارقفل

 لمؤا تدق ,ل%40,2 لمت لقنبؤتاتص لقتاتا  للست بصا ,لاللي%43,2قنسا ورلتبتص لأ لي

 ذل%16,6اتتا لأصتتؤابلق تاتاهلقر اتتا مل تاوالقل تتملقندت ياةل استتبرليالقندبؤ

الت ن ل  هلقنا امجلقن ناسلقألزمرلقأليصاةل ص لقناظاملقندوايلالحاكرلحداسل

ب ىلقندوا ص ؛لحصثلتُ  للحاكترلحدتاسل  تدي  ال تملقنيت  لقندوتايلنوتان ل

دت ال دابرلقرياق لقندس دص لالميارك  ال ملأبداللقن اتفلالقنيا تىلقن تملشت 

 انصتا،لالب تىلإتتاهلتُت  للحدتاسل تملالستام لل30 اتا الالل25مواليعللتارتمل

قربتتعملقندوتتا رل ان تتصمالالتوتتي ال ارر ا صتتر،لال  ن تتالت دتت ل تتدلقندوتتا ص ل

لالقندالنرلقندوا ر،لال المالتايصهلحاكرلحداسل اس داقرذ

[ اتجاه الجمهور المصري نحو  ركة ف)ح: 2]   

 (7جدول رقم )

 (410المبحوثين لقياس اتجاهاتهم نحو  ركة ف)ح )ن=اس)جابات 
 نمط االس)جابة

 

 العبارات

موافق إلا 

  د كبير

موافق إلا 

  د ما

يصعب 

 ال)حديد
الوتن  غير موافق

 النسبي
 % ك % ك % ك % ك

ف)ح تسعا إلا مصلحة 

المواطن الفلسطيني وتخفيف 

 معاناته

82 20 152 37,1 112 27,3 64 15,6 65,4 

تبذل جهوداا كبيرة من أجل ف)ح 

الحفاظ علا  قوق الشعب 

 الفلسطيني

77 18,8 144 35,1 120 29,3 69 16,8 64 

ف)ح تعمل علا تجنيب الشعب 

 الفلسطيني ويالت الحروب
79 19,3 125 30,5 139 33,9 67 16,3 63,2 

ف)ح مفككة يسودها الصراعات 

 61,8 16,6 68 38,5 158 25,9 106 19 78 والخالفات الداخلية



 الحوارية في القنوات الفضائية المصرية في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو الفلسطينييندور البرامج 

سالسادالعدد  – مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال  191 

 

ف)ح تحافظ علا الثوابت 

 الفلسطينية وال تفرط فيها
66 16,1 125 30,5 144 35,1 75 18,3 61,1 

ف)ح تحرا علا تشويه 

خصومها السياسيين من أجل 

 مصالحها

65 15,9 89 21,7 152 37,1 104 25,4 57 

ف)ح تس)غل أموال الشعب 

 الفلسطيني لمصالحها الخاصة
57 13,9 70 17,1 179 43,7 104 25,4 54,9 

ف)ح تجلب للقضية الفلسطينية 

 مزيداا من الضياع
37 9 102 24,9 133 32,4 138 33,7 52,3 

تيصالن امجلقنادالللإنىلتباملقندبؤاتص لقتاا  المؤا دق لأكبتالنؤتالحاكترل

 تتت  ؛لالقح  تتتالقن بتتتارقفلقر اا صتتترلمودمتتترلقألالزق لقناستتتبصرلقن تتتملتوتتتص لقتاتتتاهل

قناد ارلقندوايلنؤالحاكرل   ذلالتيصالقنا امجلإنىلأ لق تااهلقر اتا ملنؤتال

ست بصًّالنؤتالقنؤاكترلننت للحاكرل   لنلل ن لمي و ا؛لحصتثلأر تافلقنا تامجلقتاا  تا

 وتتارةلأقتت لمتت لق تاتتاهلقر اتتا مذلال  تتعلأب تتىلالز لنستتبملن  بتتارقفلقر اا صتترل

 لالكا ل يتصالإنتىلببتارةل" ت  لتست ىلإنتىلموت ؤرلقندتاق  لقني ستيصامل65,4ي

 لال يتصال61,1التريصفلم اناته"،ل صدال اولأق لالز لنسبملن  بارقفلقر اا صترلي

ثاق تالقني ستيصاصرلال لتيتا ل ص تا"ذلأمتالقن بتارقفلإنىلببارةل"   لتؤا ظلب ىلقن

قنستت بصرلنؤتتالحاكتترل تت  ،ل وتتدلقح  تتالماتبتترلأقتت ،لال تتاولم ظد تتال تتملمتت ياةل

قألالزق لقناسبصر؛لحصثلكا لأب ىلالز لنسبملن  بتارقفلقنست بصرلنؤتالحاكترل ت  ل

 ،لالكتتا ل يتتصالإنتتىلببتتارةل" تت  لميننتترل ستتاع القنوتتاقبافلالقنرع تتافل61,8ي

 لالأشتارإنىلببتارةل52,3صدال اولأق لالز لنسبملن  بتارقفلقنست بصرليقندقي صر"،ل 

"   لتا بلن وةصرلقني سيصاصرلمز د قلم لقنةصام"ذلالم ليعللقندوصاسلقن يلتتلل

توتتدصدهليوصوتتا لنوصتتاسلم لصتتالقتاتتاهلقندبؤتتاتص لنؤتتالحاكتترل تت  لمتت ليتتعلل

اللل لمتتتت لقنبؤتتتتاتص لقتاتتتتا  للمؤا تتتتدق ,%66,4قن بتتتتارقفلقنستتتتا ورلتبتتتتص لأ لي

 لإ اا صتتا ,لالقندبؤاتتتا لأصتتؤابلق تاتتاهلقنستت بمل تتاوالقل تتملقندتت ياةل%23,4ي

 ذلالتنيتتفل تت هلقنا تتامجلقن ناس تتالن  عقتتافلقر اا صتترلالبعقتتافل%10,2 استتبرلي

قن يتتا لل تتص لحاكتترل تت  لقن تتمل اأستت القنتتامص لمؤدتتاعلببتتاسلالقنوصتتاعةلقندوتتا رل

ستتتام لقربتتتعملقناد تتتدة،لالقن نتتتاسل تتت هلقن عقتتترلب تتتىلصتتتارةلقنؤاكتتترل تتتملال

قندوتتا ر،لالقنؤتتد ثلبتت لحصاع   تتال تتملقنيتت  لقندوتتاي,لالقس ةتتا رلقصاعقت تتال

القناا وص ل اسد الن  ؤدثلب لقني  لقني ستيصاملالقنتدالرلقر اتا ملن ؤاكترلتاتاهل

قنوةتتصرلقني ستتيصاصر,لكتت نمذل ستت ثاىلمتت لبنتتملمتتالرصتتدهلقنيتتقلقن ؤ ص تتملن تت هل

ةا رلقربعمملالقم لقر اقشتملقندرقسرلنب هلقنؤ وافلقن ملكانالب ىلإتالقس 

لب ىلقااةلعر ل ال القصاعيل تمل-ن اامبلمؤددلعحع ل2 مل اناماهلقن اشاةلمساو 

قلمت لقنؤاكتر القمت ألفلح وترلعحتع لالمتالتع تالمت لح وتافل-   لتلل و هلم يا 
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 نثصالم لقرساوةلنؤاكرل   لم ليعللق ت امافلقند باعنرل ص لعحع لالقنامص ل

  تتهلق تاا تتافلقنستت بصرلبتت لقنؤاكتترلنتتدقلقناد تتارلببتتاس؛لمتتالقتتدل  نتت ل

لقندوايذ

[ اتجاه الجمهور المصري نحو الشعب الفلسطيني: 3]  

 (8جدول رقم )

  410ي =اس)جابات المبحوثين لقياس اتجاهاتهم نحو الشعب الفلسطيني 

 نمط االس)جابة

 

 العبارات

موافق إلا  د 

 كبير

موافق إلا  د 

 ما

يصعب 

 ال)حديد
الوتن  غير موافق

 النسبي
 % ك % ك % ك % ك

الفلسطينيون ي)مسكون 

بثواب)هم و قوقهم 

 وأرضهم

227 55,4 117 28,5 25 6,1 41 10 82,3 

الفلسطينيون مصدر للثقة 

 ويس)حقون ال)قدير
180 43,9 141 34,4 39 9,5 50 12,2 77,5 

الفلسطينيون يؤاتر 

ا في وقت  بعضهم بعضا

 الشدة

171 41,7 132 32,2 66 16,1 41 10 76,4 

الفلسطينيون مواقفهم 

إيجابية تجاه قضايا األمة 

 العربية

97 23,7 124 30,2 106 25,9 83 20,2 64,3 

الفلسطينيون شعب مفكك 

 ومنهار
88 21,5 127 31 65 15,9 130 31,7 60,5 

الفلسطينيون ال يعرفون 

ا  مصالحهم جيدا
64 15,6 136 33,2 77 18,8 133 32,4 58 

الفلسطينيون شعب 

 ان)هاتي وناكر للجميل
41 10 66 16,1 63 15,4 240 58,5 44,4 

الفلسطينيون شعب 

 عدواني وم)عصب
28 6,8 51 12,4 49 12 282 68,8 39,3 

قلنؤتتالقنيتت بل تيتتصالن تتامجلقناتتدالللإنتتىلتباتتملقندبؤتتاتص لقتاا  تتالإ اا صًّتتالكبصتتا 

قني سيصام؛لحصثلقح  ال دصخلقن بارقفلقر اا صرلمودمرلقألالزق لقناسبصرلقن ملتوص لقتااهل

قناد تارلقندوتايلنؤتالقنيت بلقني ستيصامذلال  تعلأب تىلالز لنستبملن  بتارقفلقر اا صترل

"قني ستتيصاصا ل  دستتنا ل ثتتاق   للالحوتتاق للالأر تت ل"،ل لالكتتا ل يتتصالإنتتىلببتتارةل82,3ي

 ،لال يتصالإنتىلببتارةل"قني ستيصاصا ل64,3 صدال اولأقت لالز لنستبملن  بتارقفلقر اا صترلي

ماققي للإ اا صرلتااهلقةا القألمرلقن ا صر"ذلأمالقن بارقفلقنست بصرلنؤتالقنيت بلقني ستيصامل

زق لقناسبصر؛لحصثلكا لأب ىلالز ل ودلقح  الماتبرلأق ،لال اوفل دص  ال ملم ياةلقألال

 ،لالكتتتا ل يتتتصالإنتتتىلببتتتارةل60,5نستتتبملن  بتتتارقفلقنستتت بصرلنؤتتتالقنيتتت بلقني ستتتيصاملي
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 ل39,3"قني سيصاصا لش بلمينملالما ار"،ل صدال اولأقت لالز لنستبملن  بتارقفلقنست بصرلي

ال يصالإنىلببارةل"قني سيصاصا لش بلبدالقنملالم  وتب"ذلال ظ تالمت لقألالزق لقناستبصرل

القننبصتتال تتملقتاا تتافلقندبؤتتاتص لنؤتتالقنيتت بلقني ستتيصاملموارنتترل اتاا اتتتهلنؤتتالقنيتتار

حاك تتمل تت  لالحدتتاس؛لإبلإ لقنيتتارال ظ تتال تتملقن بتتارقفلقر اا صتترلالقن بتتارقفلقنستت بصرل

نوان لقني بلقني سيصامل وارةلإ اا صترذلالرعتللق تاتاهلقر اتا مل تإ لقنا تامجلأر تافل

نا تال در ترلأقت ل نثصتالمت لق تاا تافلقر اا صترذلقتاا افلس بصرلبادل  تهلقندبؤتاتص لن

الم ليعللقندوصاسلقن يلتللتودصدهليوصوا لنوصاسلم لصالقتااهلقندبؤاتص لنؤالقنيت بل

 لم لقنبؤتاتص لقتاتا  للإ اا صتا ,ل%52,7قني سيصاملم ليعللقن بارقفلقنسا ورلتبص لأ لي

والقل تتملقندتت ياةل استتبرل لمؤا تتدق ,لالقندبؤاتتتا لأصتتؤابلق تاتتاهلقنستت بمل تتا%39,5اللي

 ذلال  ةتت لمتت لقنا تتامجلمنانتترلقنيتت بلقني ستتيصاملنتتدقلقناد تتارلقندوتتايلقن تتمل%7,8ي

تاتبطل    اعلقنوةصرلقني سيصاصرلالصاقب المخلق ح عللقرساقمص م،لالإ  تاعلع اصترلتتاتبطل

 دنانتترل  ستتيص لقند اصتترلالحتتبلقندستتادلقألقوتتى،لإ تتا رلإنتتىل  تتديلقنالاق صتتالالقن تتار  ل

 ا يا لقني بص ذلالرعتللقنداقتفلقنست بملقند نتا لنؤتالحاكترلحدتاسلالق ت امتافلقن    ل

قندا  رلن ال  دقم الن دالنرلقندوا ر،لالتت تال  تهلقندوتا ص ل  ت هلق ت امتافلالت دصد تال

قذل ت هل ب ىلقني سيصاصص ،ل إ لبدقلقن عقرل تص لقنيت بص ل لتتزقللم ات رةلالنتللت ت تالكثصتا 

قن ملأشارفلإنتىلأ لقنوتيافل( 21) 2011 اسفلقرز وافليقنا صارلت يقلمخلعرقسرلمؤددل

قر اا صتترلن ي ستتيصاصص ل تتملقألب تتىلنستتبرلنتتدقلقندبؤتتاتص لقن تتاب،لمثتت لصتتيافلمنتتا  ل

الشااملالمنارم،لمخلال اعل  هلقنويافلقنست بصرلقن تملكانتالنستب  الأقت ،لمثت لبتدالقنمل

لالعصالماظللالتينصاهلياق مذ

 ن)ائج اخ)بارات الفروض:  -خامساا

ا بين  م)ابعة المبحوثين  معدلالفرض األول: توجد عالقة ارتباطية دالة إ صائيا

للبررررامج الحواريرررة فررري القنررروات الفضرررائية المصررررية وطبيعرررة االتجررراه نحرررو 

 الفلسطينيين.

 (9جدول رقم )

م)ابعة المبحوثين للبرامج وطبيعة االتجاه  معدلمعامل االرتباط بيرسون بين 

 نحو الفلسطينيين

 هاالتجا
 معامل االرتباط

 )بيرسون(

 مس)وى

 الداللة

 0,000 **0,253 االتجاه نحو  ماس

 0,018 *0,117 االتجاه نحو ف)ح

 0,305 0,051- االتجاه نحو الشعب الفلسطيني

 0,012 *0,123 مجمل االتجاه
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تيتتصال صانتتافلقناتتداللل استت ردقملم امتت لق رتبتتا ل صاستتا ،لإنتتىلال تتاعل

م ا  رلقندبؤاتص لن بتاقمجللم دلبعقرلقرتبا لإ اا مل  صفلعقنرلإحوامصًّال ص ل

قنؤاقر تترل تتملقنواتتاقفلقنيةتتامصرلقندوتتا رلال تتص لمادتت لق تاتتاهلقند نتتا لنؤتتال

وتامصًّا؛لالبنتمل لال تملعقنترلإح0,123حصثل تاوفلقصدترلق رتبتا ليقني سيصاصص ؛ل

ل ذ0,012بادلمس اقلم اا ري

قند ا  تترلالق تاتتاهللم تتدل تت صفلعقللإحوتتامصًّال تتص لال تتاعلقرتبتتا لإ اتتا مل 

 لال تتمل0,253حصتتثل تتاوفلقصدتترلق رتبتتا ليقند نتتا لنؤتتالحاكتترلحدتتاس؛ل

ل ذ0,000قصدرلعقنرلإحوامصًّا؛لالبنملبادلمس اقلم اا رلي

قند ا  تترلالق تاتتاهللم تتدل تت صفلعقللإحوتتامصًّال تتص لال تتاعلقرتبتتا لإ اتتا مل 

 ،لال تملقصدترل0,117حصثل اوفلقصدرلق رتبتا ليقند نا لنؤالحاكرل   ؛ل

ل ذ0,018عقنرلإحوامصًّا؛لالبنملبادلمس اقلم اا رلي

قند ا  ترلالق تاتاهلقند نتا لنؤتاللم تدلعقنرلإحوامصًّال تص ل لبعقرلقرتبا صرل 

ملقصدترلعصتال لال ت0,051-حصثل تاوفلقصدترلق رتبتا ليقني بلقني سيصام؛ل

  ذ0,305عقنرلإحوامصًّا؛لالبنملبادلمس اقلم اا رلي

الم لتلل دن لقنواللإ لق تاا افلقن مل نان القناد ارلقندوايلنؤالقألحزقبل

القنيوام لقني سيصاصرلقدلتاتبطل ديا دتهلقنباقمجلقنؤاقر رل ملقنوااقفلقنيةامصرل

 اتاا اتتتهلنؤتتالقنيتت بلقندوتتا ر،ل صدتتال لتتتاتبطل تت هلقنديتتا دةلإنتتىلحتتدلكبصتتال

قني سيصام،ل  لتا خلإنىلأسبابلأياق،لكاأل  اعلقند اصرلالقنالاق صرلالقن ار رصترل

لقند ا رةل ص لقني بص ذ

م ا  تترللم تتدل تت هلقنا صاتترلت يتتقل تتملشتتو القألاللل ا تتاعلبعقتترلقرتبا صتترل تتص ل

قن  صيز ا لالق تااهلالقنوارةلقندنانرلب لقندالللالقني ابلالقنادابتافلمتخلكت ل

،ل 23يلLin Zhu (2009)،لالعرقستترل 22ي 2011عرقستترلمصتتاقللموتتييىليمت ل

،لالعرقستتتترلقنرةتتتتالببتتتتدلقنبتتتتاقمل 24ي 2009العرقستتتترلم تتتتديلمؤدتتتتدلحصتتتتدري

ذل صدالقتيوال ملشو القنثانمل 26ي 2004،لالعرقسرلأحددلسصفلقند  لي 25ي 2005ي

قند ا  تترلالق تاتتاهلأاللقنوتتارةلقندنانتترلن يتت ابللم تتدل  تتدملال تتاعلبعقتترل تتص ل

،لالعرقستترلب صتتاول 27ي 2013القنتتدالل؛لمتتخلكتت لمتت لعرقستترلر تتللستتامملقنيتتا فلي

 مل ا  القنوام :ل لبعقرلقرتبا صرلعقنرلإحوامصًّال ص لم دللل 28ي 2013با الي

 قن  اضلنوااةلقناز اةلقنيةامصرلالقنوارةلقندنانرلب لقني ابلقن ا صرذ
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ا برررين الفررررض الثرررا م)ابعرررة  معررردلني: توجرررد عالقرررة ارتباطيرررة دالرررة إ صرررائيا

المبحوثين للبرامج الحوارية في القنوات الفضائية المصرية ودرجة تبني أطرر 

 الشأن الفلسطيني.

 (10جدول رقم )

 م)ابعة المبحوثين للبرامج ودرجة تبني األطر معدلمعامل االرتباط بيرسون بين 

 األطر
 معامل االرتباط

 )بيرسون(

 مس)وى

 الداللة

 0,000 **0,304 درجة تبني األطر

إنىلال تاعلقرتبتا لإ اتا مل ت صفل تص لقن  تاضلن بتاقمجل كيفلتؤ ص لقنبصاناف

قنؤاقر رل ملقنواتاقفلقنيةتامصرلقندوتا رلالتباتملقندبؤتاتص لمادت لقأل تالقن تمل

م ام لحصثل  لالقصدرلالري  القنباقمجلقنؤاقر رل ملتليص  القني  لقني سيصام؛ل

 ،لال ملقصدرلعقنرلإحوامصًّا؛لالبنملباتدلمست اقلم اا ترل0,304قرتبا ل صاسا ي

قن ملتاص الإنىل( 29)ال  هلقنا صارلت يقلمخلعرقسرل ارالقنيار امل ذ0,000ي

أ لقندبؤاتص ل دص ا لإنىلتباملك لقأل القن تملالري تالقن  صيز تا لقندوتايل تمل

 تااالنهلقةا الالما ابافلقنوةصرلقني سيصاصرذ

فرض الثالث: توجد عالقة ارتباطية دالة إ صائيًّا بين درجة تبني المبحروثين ال

 أطر الشأن الفلسطيني وطبيعة االتجاه الم)كون نحو الفلسطينيين: 

 (11جدول رقم )

معامل االرتباط بيرسون بين تبني أطر الشأن الفلسطيني واالتجاه الم)كون 

 نحو الفلسطينيين

 االتجاه 

 األطر 

 

 االتجاه نحو ف)ح نحو  ماساالتجاه 
االتجاه نحو الشعب 

 الفلسطيني
 مجمل االتجاه

معامل 

 االرتباط

مس)وى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

مس)وى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

مس)وى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

 مس)وى

 الداللة

أطر الشأن 

 الفلسطيني

-

0,526 
0,000 0,245** 0,000 

-

0,149** 
0,002 

-

0,279** 
0,000 

ال اعلبعقرلقرتبا صرلبنسصرلعقنرلإحوامصرل ص لتباملقندبؤاتص لماد لأ تال 

-قنيتت  لقني ستتيصاملالق تاتتاهلقند نتتا لنؤتتالحاكتترلحدتتاسل وصدتترلقرتبتتا لي

 ،لال صاهلال ص لق تااهلقند نا لنؤالقني بل0,000 لالمس اقلم اا ري0,526

ال صاتهلال تص لل ،0,002 لالمس اقلم اا رلي0,149-قني سيصامل وصدرلقرتبا لي

 لالمستت اقلم اا تترل0,279-مادت لق تاتتاهلنؤتتالقني ستتيصاصص ل وصدترلقرتبتتا لي
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 ؛لأيلأ لقندبؤتتتاتص لقألكثتتتالتباص تتتالندادتتت لأ تتتالقنيتتت  لقني ستتتيصامل0,000ي

 دص تتتا لإنتتتىلتنتتتا  لقتاا تتتافلأقتتت لإ اا صتتتر لنؤتتتالحاكتتترلحدتتتاسلالقنيتتت بل

  تتهللقني ستتيصاملال تتملمادتت لق تاا تتافذلال تت هلقنا صاتترلقتتدلت نتت لتباتتم

قندبؤتتتاتص لمةتتتامص لقأل تتتالقنستتت بصرلتاتتتاهلحاكتتترلحدتتتاسلالت دصد تتتالب تتتىل

لقني سيصاصص ذ

 صدالتا دلبعقرل اع رلإ اا صرلعقنرلإحوامصرل ص لتباتملمادت لأ تالقنيت بل 

 ل0,245قني ستتتيصاملالق تاتتتاهلقند نتتتا لنؤتتتالحاكتتترل تتت  ل وصدتتترلقرتبتتتا لي

ندادتتت لأ تتتالل ؛لأيلأ لقندبؤتتتاتص لقألكثتتتالتباص تتتا0,000المستتت اقلم اا تتتري

 قني بلقني سيصامل دص ا لإنىلتنا  لقتاا افلأكثالإ اا صر لنؤالحاكرل   ذ

الفرض الراب : توجد عالقة ارتباطية دالة إ صرائية برين الم)غيررات السياسرية 

الثقررة  –االه)مررام بالشررأن الفلسررطيني  -للمبحرروثين        ) المعرفررة السياسررية

 االن)ماع السياسي( واالتجاه الم)كون نحو الفلسطينيين:  -بالبرامج

 (12جدول رقم )

 سياسية وطبيعة االتجاه نحو الفلسطينيينمعامل االرتباط بيرسون بين الم)غيرات ال

 مس)وى الداللة معامل االرتباط )بيرسون( الم)غيرات

 0,000 **0,228 مس)وى المعرفة السياسية

 0,000 **0,265 االه)مام بالشأن الفلسطيني

 0,232 0,059- الثقة بالبرامج

 0,412 0,23 االن)ماع السياسي

ال تاعلبعقتترلقرتبا صتترل اع ترلإ اا صتترل تت صيرلعقنترلإحوتتامصًّال تتص لقند ا تترل 

حصثلقنسصاسصرل اني  لقني سيصاملالماد لق تااهلقند نا لنؤالقني سيصاصص ؛ل

 ،لال تتملقصدتتترلعقنتترلإحوتتتامصًّا؛لالبنتتملباتتتدل0,228 تتاوفلقصدتترلق رتبتتتا لي

دبؤتاتص ل ؛لأيلأنهلك دتالزقعفلقند ا ترلقنسصاستصرلن 0,000مس اقلم اا رلي

 اني  لقني سيصاملكانالمادت لق تاا تافلقند نانترلنؤتالقني ستيصاصص لأكثتال

إ اا صتتر ذلال دنتت لتيستتصال تت هلقنا صاتترلأ لقندبؤتتاتص لقألكثتتالم ا تترلالعرق تترل

 انيت  لقني ستيصاملقتدل نانتا لقتاا تات للمت ليتعللم تا   لل  صت لقنيتت  ل

ال ل بتتا ل تت قللقني ستتيصاملقندباتتملب تتىلصتتاقب للمتتخلق حتت عللقرستتاقمص م

 ق ب بارل االقيلقب بارلآياذل

ال تتاعلبعقتترلقرتبا صتترل اع تترلإ اا صتترل تت صيرلعقنتترلإحوتتامصًّال تتص لق  دتتامل 

قندبؤتتاتص ل انيتت  لقني ستتيصاملالمادتت لق تاتتاهلقند نتتا لنؤتتالقني ستتيصاصص ؛ل
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 ،لال ملقصدرلعقنترلإحوتامصًّا؛لالبنتملباتدل0,265حصثل اوفلقصدرلق رتبا لي

 ؛لأيلأنتتهلك دتتالزقعفلق  دتتاملقندبؤتتاتص ل انيتت  ل0,000يمستت اقلم اا تترل

لقني سيصاملكانالماد لق تاا افلقند نانرلنؤالقني سيصاصص لأكثالإ اا صر ذ

بتتدملال تتاعلبعقتترلقرتبا صتترلعقنتترلإحوتتامصرل تتص لقنثوتترل تتانباقمجلقنؤاقر تترل 

 ،ل0,059-يالمادتت لق تاتتاهلنؤتتالقني ستتيصاصص ؛لحصتتثل تتاوفلقصدتترلق رتبتتا 

  ذ0,232عصالعقنرلإحوامصًّا؛لالبنملبادلمس اقلم اا رليلال ملقصدر

بدملال اعلبعقرلقرتبا صرلعقنرلإحوتامصرل تص لق ن دتاولقنسصاستملن دبؤتاتص ل 

ال تمل ،ل0,23يالماد لق تااهلنؤالقني سيصاصص ؛لحصثل اوفلقصدرلق رتبا 

ل ذ0,412قصدرلعصالعقنرلإحوامصًّا؛لالبنملبادلمس اقلم اا رلي

: توجرررد فرررروق ذات داللرررة إ صرررائية برررين المبحررروثين فررري لخرررامسالفررررض ا

اتجاهرراتهم الم)كونررة نحررو الفلسررطينيين وفررق الم)غيرررات الديمغرافيررة للمبحرروث 

 )النوع والسن والمس)وى ال)عليمي والدخل(: 

نوصاسلقنياالال ص للT.Testن  ؤوقلم ل  قلقنياض،لتللقس ردقملقي بارل

ني ستيصاصص ،لحستبلم لصتالقناتاملن تلذلقندبؤاتص لم لحصثل بص رلق تاتاهلنؤتالق

ن ؤ صتت لقن بتتا  لبيلقنب تتدلقناقحتتدللOne Way Anovaالتتتللقستت ردقملقي بتتارل

ند ا رلقنياالال ص لقندبؤاتص لم لحصثل بص رلق تااهلنؤالقني ستيصاصص ،لحستبل

تال ت  لم لصتالق تاتاهلنؤتال م لصاقفلقنس لالقندس اقلقن   صدتملالقنتدي لن تل؛لب د 

ق تاتتاهلنؤتتالكتت لمتت لحدتتاسلال تت  لالقنيتت بلقني ستتيصاملقني ستتيصاصص ل  ةتتد ل

عدم ثبوت صرحة الماد لق تااهلنؤالك لقني سيصاصص ذالقدلكيفلتؤ ص لقنبصانافل

الفرض الخامس، القائل بوجود فروق ذات داللة إ صرائية برين المبحروثين فري 

اتجاهرراتهم نحررو الفلسررطينيين وفررق الم)غيرررات الديمغرافيررة للمبحرروث )النرروع 

القتتدلتا تت ل تت هلقنا صاتترلأ لق تاا تتافللمسرر)وى ال)عليمرري والرردخل(.والسررن وا

قن مل نان القناد ارلب لقأل اقعلالقني ابلالقندالللقآلياق,ل لتر صل يا ؤرل

أالل بورلم صارلم ل ت قلقناد تار,لياصترلالإ لكتا لموتدرل ت هلق تاا تافل تمل

القنولار,لالسام لقربعم,لن نملت تصا الأاللبدمهل وصبلقن كارلالقرناث,لقننبارل

ال ل نا لت تصا الأاللبدمهلب ىلقنيوتاقولعال لقألعاصتاو,لأاللقند   دتص لعال لقألقت ل

قن ملل 30ي 2011ت  صدا لأاللقن ن ذلال  هلقنا صارلت يقلمخلعرقسرلمصاقللموييىي

تاص الإنىلبدملال اعلبعقرلقرتبا صترل تص لقند لصتاقفلقند دلاق صترلن دبؤتاتص ل

حصتثلنتلل ثبتالل 31يل 2013مملقنيا فيلالصارةلقن ابلند  ل,لالعرقسرلر للسا

ال تتاعل تتاالالال تتقلقن ااصتتالقند دلاق صتترلن دبؤتتاتص ل"قنستت ،لمستت اقلقن   تتصل،ل

لالصارةلإ اق لالقر اقنصص لند  لذل– اس ثااولقنااملل–قند انر"
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 الهوامش:

                                                           
ر تتللستتامملقنيتتا ف،لم اناتترلقنوةتتا القر اقنصتترل تتملقنواتتاقفلقندا  تترل ان لتترلقن ا صتترلالبعق  تتال ل1ي

،لك صتترلقربتتعم،ل ام تترلرسررالة ماجسرر)ير غيررر منشررورة وتتارةلإ تتاق لنتتدقلقناد تتارلقن ا تتم،ل

لذل2013قنوا اة،ل

 ا صتترلنتتدقلب صتتاولب تتملبا تتا،لعالرلقنواتتاقفلقريبار تترل تتملتيتتنص لقنوتتارةلقن  اصتترلبتت لقنتتدالللقن ل2ي

لذ2013،لك صرلقربعم،ل ام رلقنوا اة،لرسالة دك)وراه غير منشورةقناد ارلقندواي،ل

مؤددل اسفلقرز واف،لعالرلقنيةامصافلقن ا صترلقريبار ترل تملتيتنص لقنوتارةلقن  اصترلني ستيص ل ل3ي

لل،لقسترسرالة ماجسر)ير غيرر منشرورةالقني سيصاصص لندقلقناانصافلقن ا صترلقندوصدترل تملقنوتا اة،ل

لذ2011قندرقسافلقربعمصر،لم  دلقندرقسافلالقنبؤاثلقن ا صرل

مصتتاقللموتتييىلببتتدلقني تتاح،لصتتارةلقن تتابلكدتتالت نستت القنواتتاقفلقنيةتتامصرلقريبار تترلقأل ابصتترل ل4ي

،لك صتترلقربتتعم،لرسررالة دك)رروراه غيررر منشررورةالبعق  تتال اتاا تتافلقناد تتارلقأل ابتتملنؤا تتا،ل

لذ2011 ام رلقنوا اة،ل

 برلشا ص ،لعالرلقنواتاقفلقريبار ترلقن ا صترل تملتيتنص لصتارةلموتالنتدقلقناد تارلقن ا تم،لل ل5ي

،لك صتترلقربتتعم،ل ام تترلقنوتتا اة،لقندا تتدلقن اشتتا،لقن تتدعلالمجلررة المصرررية لبحرروث الرررأي العررام

لذ535:ل465،لصل2011 انصهلل-قنثانث،ل اا ا

(6) Lin Zhu, "understanding the influence of Mass media in forming 

American and Chinese stereotypes", Paper presented to the annual 

meeting of the international communication association, Chicago, 

2009.  

ب لقنا  افلقند ؤدةلقألما نصرلندقللم ديلمؤددلحصدر،لعالرلق توالل ملتنا  لقنوارةلقن  اصر ل7ي

،لقستللقنوتؤا رلالقربتعم،لك صترلقن لترلقن ا صتر،لرسرالة ماجسر)ير غيرر منشرورةقنيبابلقنصداتم،ل

لذ2009 ام رلقألز ا،ل

(8) Srividya Ramasubramanian, "Activating and Suppressing Racism 

Evidence for Comparative Media Stereotypes", Media Psychology, Vol. 

19, No. 3, 2007, pp 623: 646. 

رسرالة قنرةالببدلقنباقملمؤدتد،لصتارةلقن تابلنتدقلقأل ارقترذذلعرقسترلمستؤصرلنؤانترلنصاصا تا،ل ل9ي

لذ2005،لقسللقندرقسافلقربعمصر،لم  دلقنبؤاثلالقندرقسافلقن ا صر،لدك)وراه غير منشورة

ورقررة مقدمررة إلررا أحدتتدلستتصفلقنتتد  ،لصتتارةلقندد نتترلقن ا صتترلقنستت اع رل تتملأب تتا لقنناتتد ص ،ل ل10ي

المن)دى اإلعالمي السنوي الثاني للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال بعنوان )صورة المملكة 

لذ295:ل279،لصل2004قنا اض،لأك ا اللالعربية السعودية في العالم(،

(11) Vincent Price, David Tewksbury, & Elizabeth Powers, "Switching 

Trains of thoughts: The Impact of news frames on reader's cognitive 

responses", Communication Research, Vol. 24, 1997, p. 481. 

(12)  James N. Druckman, "On the limits of Framing Effects: Who can 

frame?",Journal of Politics, Vol.63, No.4, 2001, p. 1047. 

أماللكدالل ه،لصارةلقن اقال ملقن ليصرلقنوتؤيصرلقن ا صترلالقنلا صترل تملقن ست صاصافذذلعرقسترل ل13ي

لذ85،لصل2001،لك صرلقربعم،ل ام رلقنوا اة،لرسالة دك)وراه غير منشورةموارنر،ل

لذلمرج  سابقن ىلبا فلقن بد،ل ل14ي

 ذلسابقمرج  ب صاولمؤددلبا ا،ل ل15ي
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