
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 4102 سبتوبر / يىليى  - الرابعالعدد   - دوريت علويت هحكوت تصدرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت 

 

 :أجنبٌةبلغات ملخصات بحوث 

 

    انثقت كأداة نتحهيم وفهى انعالقبث انعبيت 

 9ص ...         (3/ سعٌد لوصٌف ) جامعة الجزائرأ.د                                                                        
                                                                    

  نحدبج يدًىعت خًهىريت  : دراست في انبيئت االتصبنيتـه4141وأًَبط االتصبل في حح عبو يشكالث انحدبج

                                                        انعربيت يصر

 33ص        ( ...القرى أم)جامعة  د. عثمان بن بكر قزاز                                                                               
 

 ة:ـالبحوث العربٌ
 

  شبكبث انتىاصم االختًبعي ودورهب في تفعيم انحراك انسيبسي: دراست ييداَيت عهي عيُت يٍ خًهىر صعيد يصر 
 

 31ص...         د. محمد زٌن عبد الرحمن )جامعة بنً سوٌف(                                                              
 

 

 فاعلٌة العالقات العامة اإللكترونٌة لجمعٌة الفجٌرة الخٌرٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة 
 
 

 33ص    ...     د. شعبان حسن حمادة الناصري ) جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا(                                            
 
 
 

 

  المواقع اإلخبارٌة المصرٌةتصمٌم  اإلعالن اإللكترونً عبر 
 

 

 313ص   ...     أكتوبر ( 6) المعهد العالً لإلعالم وفنون االتصال بـ  د ماجدة عبد المنعم مخلوف                 
 
 

 

 ًالعالقة بٌن ملكٌة وسائل اإلعالم ومعالجتها لقضاٌا التحول الدٌمقراط 
 

 333ص...        الرحمن علً ) مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة (السٌد عبد                                     

 

 واالستخدام والتملّك  سوسٌولوجٌا االستخدامات وأُطر مقاربتها فً علوم اإلعالم واالتصال قراءة فً  التمثالت   
 

 313ص   ...     (3إسماعٌل بن دبٌلً ) جامعة الجزائر                                                                        
 

 ملخصات الرسائل العلمٌة:
 
 
 

 

 يعبندت يفهىو انىطُيت في اندرايب انسيبسيت في انتهيفزيىٌ انًصري 
 

 381ص       ...دعاء أحمد محمد البنا                                                                                                                                                                       
 

                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 

 @  1024جّيع اٌحمىق ِحفىظح 

www.epra.org.eg 

 الشرق األوسط
 الشرق األوسط

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 4201 سبتمبر/  ٌولٌو – الرابعالعدد 
 

 هؤسسها

 اإلدارةرئيس هجلس و

 حاتن هحود عاطف /د  

 EPRAزئيط  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح اٌّتفسغ واٌعّيد   

 األظثك ٌىٍيح اإلعالَ جاِعح اٌماهسج 

  EPRAزئيط اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
                           

  

 هديـر التحرير                      

 ساهي طايعأ.د /  

 اٌعاللاخ اٌعاِحأظتاذ    

 جاِعح اٌماهسج –وٍيح اإلعالَ 

  

 هساعدو التحرير                   

 أ. د/ رزق سعد عبد الوعطي       
  

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح  

 جاِعح ِصس اٌدوٌيح 

  

 أ.م.د/ الصادق رابح

أظتاذ اإلعالَ اٌّشازن تاٌىٍيح اإلِازاتيح اٌىٕديح    

تاإلِازاخ اٌعستيح اٌّتحدج اٌعّيد األظثك ٌىٍيح اٌّعٍىِاخ            

 واٌعاللاخ اٌعاِح تجاِعح عجّاْ 

  

 السيد عبد الرحون علي /د  

 ّجّع اٌٍغح اٌعستيح تاٌماهسجت تاحث )ِدزض(

  
  

 الوراسالث

 للعالقاث العاهتالجوعيت الوصريت 

 جّهىزيح ِصس اٌعستيح

 اٌدلي -اٌجيصج 

 شازع أحّد اٌصياخ 1 -تيٓ اٌعساياخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication - University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي/أ.د 
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

 انشراح الشال /أ.د
 دوتىزاٖ اٌدوٌح فى اآلداب واٌعٍىَ اإلٔعأيح ِٓ فسٔعا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 عمٌد كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                               

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 العمٌد السابق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة -التسوٌقٌة المتفرغ أستاذ العالقات العامة واالتصاالت 

  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة             

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ ورئٌس قسم العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                          

  

 بسٌونً إبراهٌم حمادة /أ.د
 جامعة القاهرة  -أستاذ اإلعالم السٌاسى والرأى العام بكلٌة اإلعالم                           

  أكتوبر 6عمٌد شعبة اإلعالم باألكادٌمٌة الدولٌة للهندسة وعلوم اإلعالم 
  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  – أستاذ الصحافة           

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنٌا -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفال أستاذ ورئٌس قسم           

  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب            

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  كلٌة اإلعالم جامعة –أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                                 

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -العالقات العامة بكلٌة اإلعالم جامعة الٌرموك أستاذ 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 وفًما ٌتازيخ اٌحصىي عٍى دزجح أظتاذ جاِعي** األظّاء ِستثح 

http://www.univie.ac.at/


1024الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت © حقىق الطبع   

 جّيع حمىق اٌطثع ِحفىظح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــي تت ــّٕها       ــىاد اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌاشــسد اظــتوداَ أت ِ ــى يذْ  طــي ِ ال يجــىشد دوْ اٌحصــىي عٍ
هــرٖ اٌّجٍــحد أو اظتٕعــا ها أو ٔمٍهــاد وٍيــا أو جصئيــاد فــي أت شــىً وتــيت وظــيٍحد ظــىاء تطسيمــح 
يٌىتسؤيـــح أو ةٌيـــحد تّـــا فـــي ذٌـــه االظتٕعـــاا اٌفىتـــىاسافيد أو اٌتعـــجيً أو اظـــتوداَ أت ٔ ـــاَ 

توــصيٓ اٌّعٍىِــاخ واظــتسجاعهاد وتطثـــك جّيــع اٌشــسوق واألحىــاَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــح ِــٓ ٔ ــُ 
 فيّـــــا يتعٍـــــك تأتهـــــان حمـــــىق إٌشـــــس واٌطثـــــع ٌٍٕعـــــوح اٌّطثىعـــــح أو اإلٌىتسؤيـــــح.
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية

      
ليصدر  – 3102تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في ديسمبر من العام     

 ثالثة أعداد تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
لمجمة وىو من ا الرابعد دواآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال الع    

 يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين وكذلك لطمبة مرحمة الدكتوراه.
  

المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف   
سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق

مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 
ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع

ولكونيا أول دورية عممية محكمة في بحوث الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 
نتاجيم لممجتمع وجد األساتذة الراغبون فى تقديم االعالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط. 

العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا 
 المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من خالل موقعيا اإللكتروني.

 

 2أستاذ اإلعالم بجامعة الجزائر سعيد لوصيفالدكتور قدميا  دراسة بالمغة الفرنسيةففي البداية نجد     
فيم العالقات دور الثقة كأداة لتحميل و حيث يوضح الباحث  "الثقة كأداة لتحميل وفيم العالقات العامةعن " 

 ثقة بين المؤسسةتقوية عالقات التوطيد و  وفيمكّونات رأس المال االجتماعي، العامة باعتبارىا مكّونا من 
 .أطرافيا المعنيةو  

كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة     
د.عثمان بن بكر قزاز من )المممكة العربية السعودية( : من عدة دول مختمفة وىمالتدريس لمتقدم لمترقية 

صال في حج عام "مشكالت الحجاج وأنماط االتالذي تقدم بورقة عممية بالمغة اإلنجميزية تناولت: 
 محمد زين عبد الرحمن د."، ىـ دراسة في البيئة االتصالية لحجاج مجموعة جميورية مصر العربية0121
شبكات التواصل االجتماعي ودورىا في تفعيل الحراك السياسي: دراسة "  ( فى موضوع:مصرمن )

          :حول (العراق)من  شعبان حسن حمادة الناصريد. "، ميدانية عمي عينة من جميور صعيد مصر
          أما  "،فاعمية العالقات العامة اإللكترونية لجمعية الفجيرة الخيرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  "

تصميم  اإلعالن اإللكتروني عبر  ورقة عممية حول: "فقدمت  من )مصر( ماجدة عبد المنعم مخموف د.
  ". المواقع اإلخبارية المصرية



وأخيرا تأتى البحوث المقدمة من الطمبة المسجمين لدرجة الدكتوراه الستيفاء شرط النشر لبحثين من      
" أثر الشائعات في الرأي العام في  الرسالة قبل مناقشتيا. والبحوث المقدمة لمنشر فى ىذا العدد ىى:

سوسيولوجيا االستخدامات " ، حاتم محمد عاطف من )مصر( .د ياقدم ضوء نظرية الفوضى الخالقة"
إسماعيل بن "، لمباحث وُأطر مقاربتيا في عموم اإلعالم واالتصال قراءة في التمثالت واالستخدام والتمّمك

  .(الجزائر)من دولة  دبيمي
العالقة بين ممكية وسائل السيد عبد الرحمن عمي بورقة عممية بعنوان: "  الباحث ومن )مصر( تقدم    

 ."ومعالجتيا لقضايا التحول الديمقراطياإلعالم 

نشر ممخص ل (مصرمن ) دعاء أحمد محمد البنا ت الباحثةولالستفادة من الرسائل العممية تقدم    
 ". معالجة مفيوم الوطنية في الدراما السياسية في التميفزيون المصري"  بعنوان: لمدكتوراهدراستيا 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 (1)اندميقراطي انتحىل نقضايا انعالقة بني مهكية وسائم اإلعالو ومعاجلتها
                                  

 
 
 
 إعداد
 

 السيد عبدالرحمن علي

 جامعة القاهرة –باحث دكتوراه بكلية اإلعالم 

 

 
 
 
 
 
 





 431 
 قضايا التحول الديمقراطيمعالجنها لالسيد عبد الرحمن علي: العالقة بين ملكية وسائل اإلعالم و

 
 انعالقة بين يهكية وسائم اإلعالو ويعانجتها نقضايا انتحىل انديًقراطي

  السيد عبد الرحمن علي                                                           
 

 جامعت انقاهرة - اإلعالو كهيتباحث دكتىراه ب                                                                                
 

ىمقدمظ:
إن أحد أهم مالمح الكون والحياة التي نعيش فيها هو حالة التغير والتحول التي تتشكل نتيجًة لحركة    

الوحيود فوي  التغيور هوو البابوت، و (ٕ)الحياة الدائبة المستمرة؛ فالقانون المسيطر عمى حركة الكون هوو التغيور
ن ارسوتقرار مووت وعودم؛ ومون بَوم  فو ن (ٖ)حياتنا ، وقد قال الفالسوفة قوديًماإ إن التغيور هوو قوانون الوجوود، وات

اإلنسان يعويش فوي جماعوات، والجماعوات تسوير وتتطوور وتنموو، وتحكمهوا فوي كول ولوغ عوامول ومتغيورات 
وتأخوو هووا الَعالقوات  متعددة متداخمة، وتربط بعضها ببعٍض شبكٌة دقيقٌة مترابطة من الَعالقات المتداخموة،

والصِّالت صورتها في شكل أفعوال وأقووال واتصوارت توؤبر وتتوأبر بوالنظم الفرعيوة لممجتمعوات التوي تنتموي 
 إليها هوا الجماعات؛ كالنظام السياسي، وارقتصادي، واإلعالمي، وارجتماعي...إلخ.

والسياسوووة وارتصوووال فوووي كووول وُيالحوووظ فوووي هووووا المقوووام أن هنووواغ َعالقوووًة عضووووية وطيووودة بوووين ارقتصووواد 
حيث تعكس وسائل اإلعالم طبيعة النظام السياسي وارقتصادي وارجتماعي  ؛مجتمع من هوا المجتمعات

السوووائد، وتعمووول وفقًوووا لقوانينووو ، ولهووووا فقووود أصوووبحت وسوووائل اإلعوووالم أدواٍت ضوووروريًة لخدموووة السوووو  فووووي 
ة، وبوات يشوكل القوول الفاعموة فوي التوأبير فوي أصوبح ارقتصواد عصوب الحيوا. فقود (ٗ)المجتمعوات الرأسومالية

أجنوودة القنوووات الفضووائية المتخصصووة وخططهووا البرامجيووة، بوول يووتحكم فووي خطابهووا اإلعالمووي ونشوواطاتها 
 .(٘)ارتصالية

والوووي يعرفوو  أحوود العممووا   ،القتصوواد السياسوويوألهميووة هوووا العالقووة فوو ن هنوواغ نظريووة خالصووة متأصوومة ل
بوووالمعنى الضووي  هوووو دراسووة العالقوووات ارجتماعيووة، وبشوووكل ي رقتصووواد السياسووالمتخصصووين قووائاًلإ اإن ا

خاص عالقات السمطة، التي تمنح بشكل متبوادل سومطة إنتواج المووارد وتوايعهوا واسوتهالكها، بموا فوي ولوغ 
 .(ٙ)اموارد ارتصال

 األساس تتبع يهالمختمفة  اإلعالم وسائل في تتحكم التي األيديولوجيةوقد وهب البعض إلى القول بأن 
، وفوي القورارات الخاصوة بهووا الوسوائل فوي توتحكم التوي هي ارقتصادية لها؛ أي أن ارعتبارات ارقتصادي

هووووا أدائهوووا اإلعالموووي، والسياسوووي، وسياسووواتها، وتوجهاتهوووا، ومعالجتهوووا لمختمووو  القضوووايا، وأن مووون بوووين 
 كوان كممواي؛ حيوث إنو  ارقتصوادووو  السياسي النظام بباتو  النشر اعتباراتكالا من  ارقتصادية ارعتبارات

أو التوي  ُتمووووووورر التوي المضووووووووامين تقورر النشور اعتبووووووووارات نجوووووووود لوا، و أكبر المادي الربح كان أكبر النشر
يحووودد نووووع  وسوووائل اإلعوووالم بوووالممولين ورجوووال األعموووال ارتبووواط اإلعوووالم؛ حيوووث إن وسوووائل فوووير ُتمووورر 
 .عرضها في وسائل اإلعالم وطريقة المضامين
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 إلووى وسووائلينظوورون  السياسووي ووووو ارقتصوواد وعميوو ، فوو ن أصووحاب هوووا الوورأي وووو وهووم أتبوواع ومؤيوودو نظريووة
، محووددة مضووامين بووث تقوورر وموون بووم فوو ن وسووائل اإلعووالم ،الووربح فقووط هوودفها اإلعووالم كشووركة اقتصووادية

ا بنمط ممكيتها ومصادر مباشرً ارتباًطا اإلعالم ترتبط  ؛ حيث إن وسائلاقتصادية فائدة لها اعتبارات بسبب
وسوائل البنيويوة الخاصوة بقضوايا العموى بشكل أساسي ارقتصاد السياسي لالتصال يركا منظور تمويمها. ف
...إلخ، وكووولغ وسووائل إنتوواج ممارسووات العموول، واألخووال  المهنيووةو ، وسووائل اإلعووالم ممكيووة ، مبوولإاإلعووالم

 .(ٚ)ممجتمع بشكل عامل ية، ومن بموسائل اإلعالمال تمغالمواد اإلعالمية ل
ومن المؤكد أن التعامول موع المحتوول اإلعالموي باعتبوارا سومعة ُيورو ج لهوا فوي السوو ، أي فوي الجمهوور، 
هو ارتجاا السوائد انن فوي التعامول موع اإلعوالم، بسوبب الفورو  الشوديدة فوي قودرات االميودياا عموى تحريوغ 

دم االتكنولووجيا الرهيوب، وبسووبب التوظيو  السياسووي القاسوي لغعوالم فووي  واو انخوور النواس، وبسوبب التقوو
والتووووأبير فيوووو  لكسووووب المعووووارغ العسووووكرية والحضووووارية، وبسووووبب طغيووووان العاموووول ارقتصووووادي فووووي العمميووووة 
اإلعالمية، حيث صار الربح وكسب األموال هما الهد  البارا، كموا صوارت معو  المؤسسوات اإلعالميوة، 

ي اإلواعيون والصحفيون يعممون وكال ، وربما عمال  لصواحب الر بوة فوي التسووي ي وهوي وضوعية وبالتال
ر تمبوول مصوودًرا لمقموو  عمووى المسووتول العممووي فحسووب، بوول تمبوول قمقًووا عمووى المسووتول البقووافي وارجتموواعي 

ع وُتشووترل فووي العوام، خوفًووا مون أن يصووبح اإلعووالم أداة لمبيوع والشوورا ، ويصووبح الجمهوور البسوويط سوومعة تُبوا
 . (ٛ)سو  المتحكمين في ارتصال

وتشير دراسات ارقتصواد السياسوي لغعوالم إلوى هووا الحقيقوة، فاإلعووووووالم صوووووووناعة قبول أن يكوون مهوووووونة 
أو رسووالة موون أجوول ارسووتنارة أو التغييوور المجتمعووي، فهووو صووناعة هوودفها المووال وايووادة المبيعووات وتحقيوو  

مبل صناعة السيارات، أو الكمبيوتر، أو  يرها من الصناعات وووو هدف  الوربح وتعظويم  الربح، مبم  في ولغ
العائد عمى ارستبمار، وهوا هو شوأن القنووات الخاصوة واإلعوالم الخواص فوي مصور، والووي يسومون  خطوأ 

حودهما اإلعالم المسوتقل، ودليول ولوغ أنو  مممووغ لورأس الموال المووالي لمنظوام، وكأنهوا صوفقة بوين طورفين، أ
يعظوووم بروتووو  عووون طريووو  ارسوووتبمار ارقتصوووادي، والبووواني يعظوووم بروتووو  عووون طريووو  ارسوووتبمار السياسوووي، 
وكالهما في أمسِّ الحاجة إلى الباني، ور وجود ألحدهما في  ياب انخر ... هكوا تقول المدرسوة النقديوة 

 . (ٜ)لغعالم، وهكوا تشير دراسات ارقتصاد السياسي لغعالم
 أن الممكووون موونف نوو  نظريووة وووو ووووو وفقًووا لهوووا ال السياسووي ارقتصووادي بالنسووبة لببووات )اسووتقرار( النظووامأمووا 
 هووو اإلعووالم وسووائل أصووحاب هوود ؛ وموون بَووم  فوو ن اإلعووالم وسووائل ألصووحاب آمًنوواعائووًدا اقتصووادياا  يضوومن
بشووكل م بباتوو  سوويؤبر النظووام السياسووي وعوودتعبوور ن إ إو القووائم دون تغييوور، السياسووي الوضووع عمووى الحفوواظ

وأصووحاب رؤوس األموووال يسووعون  وسووائل اإلعووالممووالكي  ، وبالتووالي فوو نمصووالحهم ارقتصووادية سوومبي فووي
ا؛ حيث إن  من الطبيعي أن يمبل التمويل )العائود ارقتصوادي( واستقرار السياسي النظام  لمحفاظ عمى ببات

ة عون عناصور وظيفيوة يحورغ الموال أفرادهوا، الشرط الداخمي األساسي لمنظام، فمعظم مكونات النظام عبوار 
وا  ولكي يحصموا عمى المال ف نهم يعتمدون جميًعا في النهاية عمى أكبر العناصر أهمية وهو الجمهوور، وات
لم تكن قراراتهم لصالح ارهتمام بالجمهور ف ن النظام قد يعاني من اإجهادا شديد وينهوار فوي النهايوة، وقود 

سموغ الجمهور إلى حدوث انفصام شديد فوي نظوام أيوة وسويمة إعالميوة، وهووا  يؤدي أي تغيير ادراميا في
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ارنفصام  ير شائع ولكن  يحدث فعاًل. ويكمن مفتاح الوتخمص مون التغيورات الدراميوة فوي سوموغ الجمهوور 
في تقديم المحتول الترفيهي الوي يشبع ويبير أكبر عدد ممكن من أفراد الجمهوور لكوي يقومووا بودورهم وفقًوا 

   .(ٓٔ)رحتياجات النظام، وبمعنى آخر يحافظ هوا المحتول عمى استقرار النظام
تضم أيًضا  بليتعين مالحظة أن نظم ارتصال الوطنية ر تضم وسائل اتصال جماهيرية فقط، كما أن  

سياسية مختمفة، وأحياًنا متصارعة، وهوؤر  يمعبوون أدواًرا مختمفوة فوي عمميوة  وأفكارٌ  إعالميين لهم توجهاتٌ 
فوووالبعض مووونهم يظووول عموووى ورئووو  لمووونظم  يووور الديمقراطيوووة ومؤيوووًدا لبقائهوووا، وبعضوووهم  ؛التحوووول الوووديمقراطي

  وبوالطبع يعبور هووا ارخوتال .عن هووا الصوراع ايطالب بالتغيير نحو الديمقراطية، ويبقى فري  بالث بعيدً 
م م وتجورِّ في المواق  عن حالة مختمفة عن الحالة التي كانت قائمة من قبل، وكانت السمطة السياسية تحورِّ 

ظهر العديد من التعقيدات والتناقضات بوين يوفي ظل هوا الجدل  ،(ٔٔ)في  أي تباين في انرا  وارتجاهات
ل تقميديووة ر بووة فووي التغييوور ووجووود قوووً المطالبووة باإلصووالح الووديمقراطي والعجووا عوون إنجووااا بالفعوول، وبووين ال

وبووين الجيوول القووديم  ،لمصووالحها راسووخة تسووتخدم سووطوتها لوودعم واسووتمرار الواقووع المممووو  بالتنوواقض حمايووةً 
 .(ٕٔ)والموروث والوافد ،وبين التقميدي والحديث ،والجيل الجديد

د موون البوواحبين والمفكوورين وُيَعوودا التحووول الووديمقراطي موون الموضوووعات المهمووة التووي شووغمت اهتمووام العديوو
السياسويين منوو الربوع األخيوور مون القورن العشوورين حتوى انن، وقود تعوددت الدراسووات والبحووث والكتوب التووي 
حاولت دراسة هوا الظاهرة، سوا  عمى مستول العالم كمل أو عمى مستول مناط  معينة من العالم شهدت 

لتووووي بوووودأت فيهووووا إرهاصووووات أوليووووة لمتحووووول محوووواورت لمتحووووول الووووديمقراطي أو فووووي نطووووا  بعووووض الوووودول ا
 .(ٖٔ)الديمقراطي

أن وووووو عمووى  فووي هوووا الصووددون وووووو ن فووي مجووال اإلعووالم وارتصووال السياسووي يؤكووديالبوواحبموون بَووم ، فوو ن و 
التحووول الووديمقراطي فووي مجتمووع موون المجتمعووات يسووتمام وجووود وسووائل إعالميووة فعالووة وقويووة، بحيووث تكووون 

وتسوميط الضوو  عموى القضوايا والتحوديات  ،وطرح النقد البنا  لمسياسوات الحكوميوة ،قادرة عمى تعقب الفساد
 .(ٗٔ) عن تعبئة الرأي العام وصقل خبرات  الديمقراطية عبر الامنالمصيرية في المجتمع، فضاًل 

وحيوث إن مصور تمورا بظورو  بالغوة الحساسوية، أصوبح تحقيو  التحوول الوديمقراطي مطمًبوا مون المطالووب 
لمطروحووة عمووى السوواحة السياسوية فووي مصوور، ممووا يسووتوجب عموى البوواحبين القيووام بوو جرا  العديوود األساسوية ا

 ،وموون هنوواموون الدراسووات والبحوووث العمميووة إلعووادة استكشووا  الَعالقووة بووين ارقتصوواد والسياسووة وارتصووال. 
 لديمقراطي.العالقة بين ممكية وسائل اإلعالم ومعالجتها لقضايا التحول اكان اهتمام الباحث بدراسة 

ى:ىأهموظىالدرادظ
 إمن عدة اعتبارات ومبررات من أهمها أهمية الدراسةتنبع  
ن كانووت متعبوورة، حيووث إنهووا تتقوودم  - أن مصوور البووورة بوودأت أولووى خطواتهووا نحووو التحووول الووديمقراطي، وات

خطوة ويراها انخر تراجًعا، ومن جانبها تمارس وسائل اإلعالم دورين أساسيين، أحدهما أنهوا فوي حود 
، والتي تنطوي واتها أحد عناصر التحول الديمقراطي، والباني أنها عامل مساعد لعمميات التحول وات 

عموووى طووواَبع سياسوووي واجتمووواعي واقتصوووادي... إلوووخ. ومووون بوووم، فووو ن هووووا البحوووث يووورتبط بمعرفوووة ماهيوووة 
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 . انعالقت بين مهكيت وسائم اإلعالو ومعانجتها نقضايا انتحىل انديمقراطي

محاولوة اختبوار مودل صووحة فوروض بعوض المووداخل النظريوة فوي المجتمعوات العربيووة بشوكل عوام وفووي  -
لمصري بشكل خاص، وسيكون مدخل ارقتصاد السياسي لالتصال هو المعني بالدراسة في المجتمع ا

 هوا الصدد.

ُيَعدا التحول الديمقراطي وقضاياا من أبرا الموضوعات المطروحوة عموى السواحة السياسوية واإلعالميوة  -
 في الوقت الراهن، ومن بم فينبغي التعر  عمى أهم هوا القضايا.

من البحووث  لنقاط البحبية التي يتضمنها فرع التخصص والتي تحتاج إلى المايداإلسهام في معالجة ا -
 والدراسات الجادة والمتنوعة.

أهميوة موضووع الدراسوة باعتبوارا مون الموضوووعات وات الطبيعوة الجماهيريوة مون جهوة واألكاديميوة موون  -
لعالميوة أيًضوا ووو رسويما جهة أخرل، فهو من جهة في قائمة اهتمامات الجماهير المصرية والعربية ووو وا

 في الفترة األخيرة، وهو من الموضوعات التي تبير كبيًرا من النقاش العممي من جهة أخرل.

 أهمية توقيت إجرا  الدراسة، حيث تم إجراؤها تاامًنا مع األحداث الخاصة بقضايا التحول الديمقراطي. -

مصور، والووي اكتسوب بعوًدا عالمياوا أبراتو  الاْخم اإلعالمي الوي أحاط بعمميوة التحوول الوديمقراطي فوي  -
 وسائل اإلعالم المختمفة.

 الدراداتىالدابقظ:ى

بعمول مسوح لمدراسوات والبحووث العمميوة وو وقبل شروع  في إجرا  هوا البحث ووو قام الباحث في بادئ أمرا 
الووديمقراطي فووي االمعالجووة اإلعالميووة لقضووايا التحووول  السووابقة التووي تناولووت أو اقتربووت موون تنوواول موضوووع

العمميوة التوي اهتموت  والبحووث ، وقد كش  هوا المسح محدودية الدراساتاضو  تحميل الخطاب اإلعالمي
موضوووع عمووى وجوو  التحديوود؛ ممووا دفووع الباحووث إلووى هوووا الأنوو  ر توجوود دراسووات تناولووت و بوو  بشووكل مباشوور، 

 الخوض في هوا المجال البحبي. 
، والتعوور  عموى الكبيوور البحوثدراسووات السوابقة فووي تحديود مشووكمة مون ال اسوتفاد الباحووث بصوفة عامووةقود و 

اسوووتفاد مووون المنووواه  العمميوووة المتبعوووة فوووي هووووا الدراسوووات، والنتوووائ  التوووي  كموووامووون أبعووواد اإلطوووار النظوووري، 
  إيمحاور أساسية، هي كالتال بالبةتوصمت إليها، وقد قّسم الباحث الدراسات السابقة إلى 

 العالقة بين ارقتصاد والسياسة واإلعالم. تلتي تناولاألولإ الدراسات ا المحور
 ممكية وسائل اإلعالم.   تالمحور البانيإ الدراسات التي تناول
 معالجة وسائل اإلعالم لقضايا التحول الديمقراطي.  تالمحور البالثإ الدراسات التي تناول

  :  تناول هوا الدراسات بشي  من التفصيل عمى النحو التالي ويمكن
 المحور األول: الدراسات التي تناولت العالقة بين االقتصاد والسياسة واإلعالم.  
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بالبحوث فوي قواعوود بيانوات المكتبووات العربيوة واألجنبيووة وعموى شووبكة المعموموات الدوليووة )اإلنترنوت( يمكوون 
صواد السياسوي مالحظة الووفرة النسوبية لمدراسوات األجنبيوة ونودرة الدراسوات العربيوة التوي تناولوت مودخل ارقت

  إ، ويمكن عرض هوا الدراسات عمى الوج  التاليلالتصال
 أ( الدراسات العربية: 

المووودخل  بصوووفة عاموووة، تنوعوووت وجهوووات نظووور الدارسوووين والبووواحبين فوووي الدراسوووات العربيوووة التوووي تناولوووت
ارقتصادي السياسي لالتصال أو العالقة بين وسائل اإلعالم وارقتصاد والسمطة السياسية، فمن الدراسات 

، حيوث اسوتندت هووا الدراسوة إلوى (٘ٔ)إ٘ٓٓالمدخل دراسة ابريوا البودوي، هوا التي تناولت أو أشارت إلى 
تفسووويري، والنموووووج النقووودي؛ ومووون بوووم بالبوووة نمووواوج رئيسوووية، هووويإ نموووووج العمووووم ارجتماعيوووة، والنموووووج ال

 تناولت هوا الدراسة وو في إطار هوا النمووج وو مدخل ارقتصاد السياسي.   
فمنهوا السياسوية فوي المجتموع و اإلعالميوة وارقتصوادية  اتأما الدراسات التي تناولت العالقة بوين المؤسسو

أهوم التطوورات األولوى دراسوة الولوت ، فقود تنا(ٚٔ)إ٘ٓٓ، واشيم محمد، (ٙٔ)إٓٓٓدراسات اسامي طايع، 
التي مرت بها بحوث اإلعالم منو مطمع القرن العشرين، وقد خمصوت الدراسوة إلوى أن المرحموة األولوى مون 
هوووا التطووورات بوودأت مووع بوود  ظهووور اهتمووام عممووا  ارجتموواع بوسووائل اإلعووالم منووو مطمووع القوورن العشوورين، 

م حتوى بدايوة عوام ٜٓٗٔ، وقد بودأت المرحموة البانيوة مون عوام وانتهت مع نهاية العقد البالث من هوا القرن
م، وتسوتمر حتووى الوقووت الحاضوور، وشووهدت ٜٓٙٔم، أموا المرحمووة البالبووة فقوود بودأت منووو أوائوول عووام ٜٓٙٔ

العديوود موون التغيوورات، فمووم تعوود البحوووث اإلعالميووة تركووا عمووى تووأبيرات وسووائل  هوواالبحوووث اإلعالميووة خالل
ر، ولكن أصبح التركيا عمى موضوعات أكبر شومولية تتعمو  بعالقوة المؤسسوات اإلعالم في المدل القصي

 اإلعالمية مع  يرها من المؤسسات السياسية وارقتصادية وارجتماعية في المجتمع.
توصمت إلى وجود ارتباط بين مسار ظاهرة الصوحافة الحابيوة فوي التجربوة األولوى البانية فقد دراسة ال أما

أكوودت الدراسووة أن هنوواغ العديوود موون المعوقووات التووي تقوو  فووي كمووا صووادية ومجتمعيووة، بعواموول سياسووية واقت
 وج  الصح  الحابية، لعل أكبرها خطورة العوامل ارقتصادية والسياسية. 

 ب( الدراسات األجنبية: 
رقتصوواد اموودخل  تنوعووت أيًضووا وجهووات نظوور الدارسووين والبوواحبين فووي الدراسووات األجنبيووة التووي تناولووت

، Robin Mansellومون هووا الدراسوات ا ،هي متعددة ومتشعبة في مجارت مختمفوةفالسياسي لالتصال، 
، Carlos Pereiraوا ،(ٕٓ)آٜٕٓ، .Shen Feiاو ،(ٜٔ)إٛٓٓ، Vincent Mosco، وا(ٛٔ)آٖٕٓ
 .(ٕٕ)إٔٔٓ، Fu Hanlongاو، (ٕٔ)آٜٕٓ

المستخمصوة مون الدراسوات رؤل الوأن  عمى الر م من  آٖٕٓ، Robin Mansellدراسة افقد أوضحت 
لوويس إر أنوو  وسووائل اإلعووالم الجديوودة، حووول  ارجتماعيووةوجهووات النظوور المفضوومة لمعموووم موون كوول المختمفووة 

اإلهموال يشوير و  ،ط التكنولوجيوةئالوسوا حوولخبرتنوا  تشوكيلمطريقة التي يتم بهوا لهناغ سول صورة مجتاأة 
 ااتكيالوودينامياأن إلووى وسووائل التووي ُأجريووت حووول هوووا ال الدراسوواتسياسووي فووي النسووبي لتحميوول ارقتصوواد ال

الموضوووووعات  موووون ر توووواال هاوسووووائل واسووووتهالكهوووووا ال نتوووواج الخاصووووة بارجتماعيووووة وارقتصووووادية الشوووواممة 
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هوووا  إمكانيووة اسووتخدام تطبيقوواتتناولووت الايووادة فووي عوودد الدراسووات التووي أسووهمت وقوود  الشووائكة، ضوواربةتالم
فوووي وقووود أدل ولوووغ  ،وسوووائلالخاصوووة بهووووا ال الممموووة بعموووم ارجتمووواع دراسووواتالنموووو  اهوووا فووويمحتو و ل وسوووائال

 .وسائل من منظور ارقتصاد السياسيهوا الفهم تطورات إلى ارتجاا نحو  السنوات األخيرة
خمسووة اتجاهووات رئيسووية فووي منظووور ارقتصوواد السياسووي  إٛٓٓ، Vincent Moscoادراسووة وتعووال  
عولمة المجال، والتوسع في التركيا الدائم عمى إجرا  البحوث التاريخية، ونمو األبحاث القائموة لالتصالإ 

عموووى وجهوووات النظووور البديموووة، والتحوووول مووون التركيوووا عموووى وسوووائل اإلعوووالم التقميديوووة إلوووى الحديبوووة، ونموووو 
تسووعينيات وحتووى األنشووطة المتصوومة بتعوواليم ارقتصوواد السياسووي، وأشووارت الدراسووة إلووى أنوو  منووو منتصوو  ال

وقتنا هوا، يتواصل اتجاا الدراسوات نحوو متابعوة التحميول التواريخي مون منظوور ارقتصواد السياسوي، واألهوم 
 من ولغ أن  خرج من هوا ارتجاا أكبر األشكال التقميدية لمتحميل التاريخي في الدراسات ارتصالية.

بشوكل كبيور أسوهم ارقتصاد السياسوي قود  إلى أن آٜٕٓ، Carlos Pereiraدراسة اومن جانبها تشير 
عموول العمميووات ارجتماعيووة  يووةموون خووالل الكشوو  عوون كيف ، وولووغوسووائل اإلعووالمالدراسووات الخاصووة بفووي 
فوووي جعووول عمميوووة ارتصوووال سوووهمة المنوووال وقابموووة أسوووهم ارقتصووواد السياسوووي كوووولغ و  ،ضوووغوط المؤسسووويةوال

  كبر من المشاهدين. ألمتداول لعدد 

أن تبرهن أن ارقتصاد السياسي ُينظر إلي  باعتبارا عنصًرا مهماا  آٜٕٓ، .Shen Feiدراسة ا وحاولت
سياقياا، وأن  قادر عمى تنسي  عممية ارتصارت السياسية ونتائجها، واقترحت الدراسة نمووًجا نظرياا يوربط 

الكموي االمواكروا، وولوغ  النتائ  الفردية عمى المسوتول الجائوي االميكوروا بواألدا  ارجتمواعي عموى المسوتول
 .لمعمل عمى ارستفادة من البيئة االديناميكيةا الخاصة بالتعمم السياسي لممواطنين

ا بالدراسة السابقة ا ٕٔٔٓ، Fu Hanlongوقد اهتمت دراسة ا المقتورح، حيوث  وبنمووجهوااهتماًما خاصا
كبيوورة جووداا موون ِقَبوول عممووا  أشووارت إلووى أنوو  فووي ضووو  التطووور السووريع لممشووهد اإلعالمووي، وظهووور دعوووات 

ارتصال تنادي بوضع نظريات جديدة تضع في ارعتبار التغييرات األخيرة االدراماتيكيةا الحادبة في نظام 
ارتصال الجماهيري، ومن بم وو وبنا  عمى هوا الخمفية وو ف ن هوا الدعوات تنادي ببنا  نظرية جديدة تأخوو 

 ئية والكمية، والتي قد تقدم أشيا  كبيرة مفيدة. في ارعتبار كالا من العوامل الجا 
   ممكية وسائل اإلعالم. تالمحور الثاني: الدراسات التي تناول

ن اختم  هوا التناول فيموا  تعددت الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت نمط ممكية وسائل اإلعالم، وات
 .   الدراسات عمى النحو التالي ، ويمكن عرض عدد من هوابين هوا الدراسات بصورة أو بأخرل

 أ( الدراسات العربية: 
بصفة عامة، تنوعت وجهوات نظور الدارسوين والبواحبين فوي الدراسوات العربيوة التوي تناولوت ممكيوة وسوائل 

ويمكون تقسويم هووا الدراسوات إلوى دراسووات قاموت برصود خطواب وسوائل اإلعوالم وتحميمو  وعالقتوو  اإلعوالم، 
لجووة هوووا الوسووائل لمقضووايا المختمفووة ودراسووات أخوورل اهتمووت بوونمط ممكيووة وسووائل بوونمط الممكيووة وكيفيووة معا

بالنسوبة . أموا اإلعالم وتأبيرا فوي هووا الوسوائل وطور  معالجتهوا لمقضوايا التوي تتناولهوا دون تحميول خطابهوا
وصوو  خطواب وسوائل اإلعوالم وتحميموو ، موع اإلشوارة إلوى نمووط الممكيوة وتوأبيرا فووي بلمدراسوات التوي اهتموت 
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وامحمووووود منصووووور، ، (ٖٕ)اٜٜ٘ٔ، هشووووام عطيووووةا منهووووا دراسوووواتفمعالجتهووووا لمقضووووايا، و وسووووائل اإلعووووالم 
 . (ٕٚ)إٔٔٓ، واأميرة ناجي، (ٕٙ)آٜٕٓ، وامنى المرا ي، (ٕ٘)آٜٕٓ، واأماني رضا، (ٕٗ)إٚٓٓ

ا ا ومروًجوووا دائًموووموقووو  جريووودة األهووورام جوووا  منسوووقً  ا إلوووى أنٜٜ٘ٔ، م عطيوووةهشوووافقووود توصووومت دراسوووة ا
ا أن صوووحيفة األهووورام  موووب عميهوووا ٕٚٓٓوكشوووفت دراسوووة امحموووود منصوووور، . لمواقووو  السووومطة المصووورية

ا فوي الدعايوة قوفوي الوفود والغود اتف ينالصوحفي ينالخطواب ، وأنارهتمام بنشر خطاب مرشح الحواب الووطني
ا توج  ٜٕٓٓوأوضحت دراسة اأماني رضا، . لمرشحيهما، وتجاهمت الصحيفتان باقي المرشحينوالتروي  

القنووواة الحكوميوووة إلوووى تقوووديم األخبوووار اإليجابيوووة بنسوووبة أكبووور مووون اهتمامهوووا باألخبوووار السووومبية، بينموووا تركوووا 
ها المواطنوون فوي الفضائية المعارضة عمى األخبار السمبية التي توضح المأسواة والحالوة السويئة التوي يعيشو

ا أن الووودور الووووي تقووووم بووو  وسوووائل اإلعوووالم فوووي ٜٕٓٓوأظهووورت دراسوووة امنوووى المرا وووي، . دولتوووي الدراسوووة
تووؤبر وووو نمووط الممكيووة وووو منهووا المجتمووع يوورتبط ارتباًطووا وبيقًووا بمتغيوورات سياسووية واجتماعيووة واقتصووادية متعووددة 

هودا  النشور لقضوايا أالودررت التوي توربط  ا بعضٕٔٔٓأوضحت دراسة اأميرة ناجي، . و فيها وتتأبر بها
 . نمط ممكية الصحيفة وأيديولوجيتها وسياستها التحريريةبالفساد في الصح  المصرية 

ومن جانبها فقود تعوددت الدراسوات التوي لوم تقوم برصود خطواب وسوائل اإلعوالم وتحميمو ، وقود تناولوت هووا 
معالجتهووا لمقضووايا، فموون هوووا و ا فووي هوووا الوسووائل الدراسووات موون جانبهووا نمووط ممكيووة وسووائل اإلعووالم وتووأبير 

الدراسات دراسات اهتمت بقوة تأبير نمط الممكية عمى مستول وسوائل اإلعوالم والتميفايوون دراسوات اأشور  
، واعووووووال  محموووووود عبوووووود العوووووواطي، (ٜٕ)إ٘ٓٓ، وامصووووووطفي محموووووود عبوووووود الوهوووووواب، (ٕٛ)إ٘ٓٓجووووووالل، 
أنوووو  ر ووووم خضوووووع جميووووع القنوووووات الحكوميووووة  إلووووى إ٘ٓٓخمصووووت دراسووووة اأشوووور  جووووالل، ف، (ٖٓ)إٙٓٓ

والخاصوووة لمنظوووام الحكوووومي المصوووري إر أن هنووواغ مسووواحة حريوووة ممحوظوووة فوووي القنووووات الخاصوووة مقارنوووة 
ا اهتموووام القنووووات الحكوميوووة ٕ٘ٓٓوأظهووورت دراسوووة امصوووطفي محمووود عبووود الوهووواب، . بوووالقنوات الحكوميوووة

دراسوة اعوال  محمود عبود  وقد أظهرت السمبية منها.باألخبار اإليجابية، في حين اهتمت القنوات الخاصة ب
عكسوت قود  محول الدراسوة النتوائ  الخاصوة بالقضوايا التوي تناولتهوا النشورة فوي القنواتينأن ا ٕٙٓٓالعاطي، 

  الممكية.  اختال  نمط إلى يرجع ربما بين القناتين اختالًفاهناغ  نإ حيث قناة، كل طبيعة
 بتحميوول الخطوواب، ولكنهووا تناولووت قوووة تووأبير نمووط الممكيووة فووي مجووالكمووا أن موون الدراسووات التووي لووم تقووم 

، واهشوام عطيوة، (ٕٖ)اٜٜٛٔ، واجموال عبود العظويم، (ٖٔ)اٜٜٗٔدراسات امحمود سوعد ٍإبوراهيم،  الصحافة،
، واأشوووووووور  جووووووووالل، (ٖ٘)إٕٓٓ، وانوووووووووال عبوووووووود العايووووووووا، (ٖٗ)إٔٓٓ، واالسوووووووويد البهنسووووووووي، (ٖٖ)اٜٜٛٔ
، وامحمووووووود منصووووووور، (ٖٛ)آٖٕٓ، وامحوووووورا  ووووووالي، (ٖٚ)آٖٕٓ، واجمووووووال عبوووووود العظوووووويم، (ٖٙ)آٖٕٓ
، واعبوووووووود الجووووووووواد سووووووووعيد، (ٔٗ)إ٘ٓٓ، واإيمووووووووان نعمووووووووان، (ٓٗ)إ٘ٓٓ، وامحموووووووود محمووووووووود، (ٜٖ)إ٘ٓٓ
   .(ٖٗ)إٓٔٓ، وامحرا  الي، (ٕٗ)إٙٓٓ

ا أن الوظيفوة الرئيسوية لمضوامين الصوح  القوميوة السياسوية ٜٜٗٔدراسة امحمد سعد ٍإبراهيم، فأظهرت 
في تسجيل الوقائع السياسية وتبريرها، في حين تمبمت الوظيفة الرئيسوية لمصوح  الحابيوة فوي النقود  تمبمت

أن نموط ممكيوة إلوى ا ٜٜٛٔدراسوة اجموال عبود العظويم، وتوصومت  والرقابة عمى أعموال السومطة السياسوية.
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عبوود العظووويم، وأشووارت دراسووة اجمووال  الصووحيفة يووؤبر بشووكل قوووي فووي طبيعووة الجهووات التوووي تتوجوو  ٍاليهووا.
إلى اهتمام جريدة األهرام بالحكومة ووارائها، ور م اتفا  صحيفة الوفد معها في إعطوا  األولويوة  آٖٕٓ

األولى لمحكومة ووااراتها إر أنها اهتمت بالهيئات الرقابية والحكومية ورؤسائها كجا  مون هود  الصوحيفة 
ا وجود ارتباطات ٕٔٓٓدراسة االسيد البهنسي، ت . وأظهر الحابية التي تقدم السمبيات واألخبار المعارضة

إيجابية قوية كل من أجندات األهرام والبرنام  العام والقناة األولى من ناحيوة وكول مون الوفود واألهوالي مون 
  .ناحية أخرل

اهشوام عطيوة،  دراسوات نموط الممكيوة فوي السياسوات التحريريوةمن الدراسات التي أكدت أيًضا قوة توأبير و 
دراسة اعبد الجواد سعيد،  . ومن جانبها أكدتإٓٔٓامحرا  الي، ، وآٖٕٓامحرا  الي، ، واٜٜٛٔ
ا ٕٕٓٓانوال عبد العايا،  دراسات في حين أكدت ا أن نمط الممكية يؤبر في المصادر الصحفية.ٕٙٓٓ

 ا قوة توأبير نموط ممكيوة الصوحيفة وأيوديولوجيتها فوي طور ٕ٘ٓٓاإيمان نعمان، وا ٖٕٓٓاأشر  جالل، و
 .  معالجتها لمقضايا المختمفة

 :ب( الدراسات األجنبية
نموط ممكيوة وسوائل اإلعوالم وتوأبيرا من جانبها تنوعت وجهات النظر في الدراسات األجنبية التي تناولت 

، Fradgley & Nierbauerا في هوا الوسائل معالجتهوا لمقضوايا المختمفوة، ومون هووا الدراسوات دراسوات
، (ٙٗ)إٔٓٓ، Reynolds and Hicksاو ،(٘ٗ)إٔٓٓ، Moehler and Singhا، و(ٗٗ)اٜٜ٘ٔ

، (ٜٗ)إٙٓٓ، Sylive Huang and، وا(ٛٗ)إٗٓٓ، Chomskyوا،  (ٚٗ)آٖٕٓ، Shi Luاو
  .(ٓ٘)إٔٔٓ، Schejter and Obarوا

أن الصوووح  الممموكوووة لجهوووات مسوووتقمة ا ٜٜ٘ٔ، Fradgley & Nierbauerادراسوووة أظهووورت  فقووود
واحدة( تقوم بتغطية القصص الخبرية التي تتطموب بوول المايود مون الجهوود الخبريوة )جهات تمتمغ صحيفة 

دراسوووة وأشوووارت  أكبووور مووون الصوووح  التوووي تمتمكهوووا المجموعوووات الصوووحفية )التوووي تمتموووغ سمسووومة صوووح (.
أنظموة الحكوم بقة المواطنين ووو فوي الوديمقراطيات اإلفريقيوة موا بعود  إلى إٔٓٓ، Moehler and Singhا

وسائل اإلعالم )اإلواعة والتميفايون( الممموكة لمحكومة أكبر من بقتهم فوي وسوائل اإلعوالم وو في السمطوية 
سوويطرة مووالغ وسووائل اإلعووالم فووي تغطيووة هوووا ا ٕٗٓٓ، Chomskyدراسووة ا فووي حووين أظهوورت. الخاصووة

إلوى ا ٕٙٓٓ، Sylive Huang andأشوارت دراسوة او  .الوسائل ونوعية المعمومات السياسوية التوي تقودمها
أن أنماط ممكيوة الصوح  ونموط اإلدارة ومجموعوة القويم )الصوحفية والتنظيميوة وارجتماعيوة ...( والمعوايير 

القوورارات عمووى اتخوواو ورؤسووا  األقسووام  التحريوور المهنيووة التووي تحكووم توجهووات العموول تووؤبر فووي قوودرة مووديري
 .الخاصة بهم

نتائ  الدراسات السابقة المعنيوة بونمط مع  إٔٓٓ، Reynolds and Hicksاوقد اختمفت نتائ  دراسة 
 .الممكية ونفووها وتأبيرها، حيث أشارت الدراسة إلى أن نمط الممكيوة لوم يكون موؤبًرا فوي التغطيوة ارنتخابيوة

إلوووى التعووور  عموووى توووأبير ممكيوووة  موووع الدراسوووة السوووابقة، حيوووث سوووعت آٖٕٓ، Shi Luدراسوووة ا وتشوووابهت
وسائل اإلعالم وقناة ارتصال )وسائل اإلعالم التقميدية مقابول الجديودة( فوي درجوة انسوجام وسوائل اإلعوالم 
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أن نوع قناة ارتصال )تقميدية وو جديودة( كوان لو  توأبير وأظهرت مع أيديولوجية الحاب الرسمي في الصين، 
ممكية لم يكن العالم مع أيديولوجية الحاب الرسمي، في حين أن أساسي كبير في درجة انسجام وسائل اإل

 لها هوا التأبير الكبير.
 المحور الثالث: الدراسات التي ترتبط بمعالجة وسائل اإلعالم لقضايا التحول الديمقراطي. 

قضووايا تعوددت الدراسووات العربيوة واألجنبيووة التوي تناولووت التحوول الووديمقراطي وقضواياا ومووا يورتبط بوو  مون 
سياسووووية واقتصووووادية واجتماعيووووة وقضووووايا اإلصووووالح السياسووووي وحقووووو  اإلنسووووان والديمقراطيووووة والتعووووديالت 

 إ ويمكن عرض بعض هوا الدراسات عمى النحو التالي الدستورية وارنتخابات البرلمانية والرئاسية...إلخ،
 أ( الدراسات العربية: 

فوي الدراسووات العربيووة التووي تناولووت معالجووة وسووائل تعووددت وجهووات نظوور الدارسووين والبوواحبين  بشوكل عووام
لدراسووات التووي اهتمووت وركوووات عمووى وصوو  وتحميوول خطووواب فمووون ااإلعووالم لقضووايا التحووول الووديمقراطي، 

، (ٔ٘)إٔٓٓاسووالم أحموود، دراسووات  وسووائل اإلعووالم المختمفووة نحووو القضووايا المرتبطووة بووالتحول الووديمقراطي
، واخيوووووورت معوووووووض، (ٖ٘)إٙٓٓواماهينوووووواا رموووووواي،  ،(ٕ٘)إ٘ٓٓواراسووووووم الجمووووووال وخيوووووورت معوووووووض، 

، (ٚ٘)إٛٓٓ، واعبد الجواد سعيد، (ٙ٘)إٚٓٓ، هشام عطية، وا(٘٘)إٙٓٓ، وانشوة سميمان، (ٗ٘)إٙٓٓ
 .   (ٜ٘)آٜٕٓ، واخالد صالح الدين، (ٛ٘)إٛٓٓواعيسى عبد الباقي، 

الووورأي العوووام عموووى الخطووواب إلوووى أنووو  كمموووا ااد اعتمووواد ا ٜٕٓٓدراسوووة اخالووود صوووالح الووودين،  أشوووارتفقووود 
مة اإلعالميوووة المعنيوووة اادت احتموووارت تبنيووو  ألطروحوووات تموووغ الوسووويمة وتفسووويراتها لمواقوووع ياإلعالموووي لموسووو

دراسوووة اراسوووم  وأظهووورت السياسوووي فوووي تشوووكيل اتجاهاتووو  وتحديووود موقفووو  إاا  قضوووايا الديمقراطيوووة وتحووودياتها.
سوي  قضية اإلصالح السياسي في ضو  مدخل فيما يتعم  ب طار تأن   إ٘ٓٓالجمال وخيرت معوض، 

بنوووا  المعنوووى أن بموووة خطوووابين واضوووحين فوووي الصوووحافة المصووورية، ويتضوووح األول فوووي صوووحيفتي األهوووالي 
قضية في إطار المشكالت ارقتصادية وارجتماعية والبقافيوة التوي رأهوا الخطواب ال هوا ُطرحتوقد والوفد، 

رفض في البداية الوي خطاب الباني في صحيفة الجمهورية، ويتضح ال، مبرًرا لضرورة اإلصالح السياسي
وتوصوومت . مفهوووم التغييوور منطمقًووا موون أن اإلصووالح السياسووي يحوودث فووي مصوور منووو تووولي الوورئيس مبووارغ

إلوووى أن الموضووووعات المطروحووة لغصوووالح السياسوووي قووود تنوعوووت، ولكووون  إٙٓٓدراسووة اماهينووواا رمووواي، 
التغييوور، وأن الخطوواب اعتموود عمووى األمبمووة الواقعيووة بشووكل إنشووائي  هووي  تمبمووت الفكوورة المحوريووة فووى إحدابوو

عودم وجوود ارتباطوات  إٛٓٓأبورات دراسوة اعيسوى عبود البواقي، و  ومجااي، ولوم يتفاعول المشواركون مًعوا.
أن و بووين الخطوواب اإلعالمووي حووول قضووايا اإلصووالح واهتمامووات كوول موون الجمهووور والنخبووة بتمووغ القضووايا، 

 ر المنوط بها في تكريس الديمقراطية في المجتمع المصري.الصح  لم تقم بالدو 
تحميووول الخطووواب اإلعالموووي المتعمووو  بالتعوووديالت الدسوووتورية باإلضوووافة إلوووى بكموووا قاموووت بعوووض الدراسوووات 

أظهوورت وجووود  التوويا، ٕٙٓٓالخطوواب الخوواص بارنتخابووات، وموون هوووا الدراسووات دراسووة انشوووة سووميمان، 
( وارتجاهووات نحووو البرلمووان ٙٚمووي بشووأن التعووديل الدسووتوري لممووادة )ارتبوواط إيجووابي بووين الخطوواب اإلعال

صدار القوانين في مصر أبورات فقود  إٛٓٓدراسة اعبد الجوواد سوعيد، . أما بوصف  الفاعل في التشريع وات
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اعتماد أطروحات الخطاب الخاص بالتعديالت الدستورية داخل مدونات الدراسة عمى الشواهد واألمبمة من 
 .أن ممارسة السياسة عمى المدونات يهد  إلى إحداث تغيير اجتماعي وحراغ سياسيو الواقع، 

الحقو  المدنيوة وحقوو  و الخطاب اإلعالمي الخاص بقضايا الحقو  السياسية ببعض الدراسات  واهتمت
الخطابوات الصوحفية عكسوت موقو  قوول أن أظهورت  ا، التويٕٚٓٓدراسة اهشوام عطيوة،  هااإلنسان، ومن
مفووة موون قضووية حقووو  اإلنسووان، فقوود عكووس بعضووها )األهوورام الممموكووة لمدولووة( موقوو  السوومطة سياسووية مخت

تيوار و حواب الوفود بتوجهاتو  الميبراليوة،  إالتنفيوية، وعكوس بعضوها انخور مواقو  بوالث قوول سياسوية مهموة
آفوا   صحيفة)جماعة اإلخوان المسممين و ، (حاب التجمع الناطقة باسم صحيفة األهالي)اليسار المصري 

 . (عربية
، وأمووا الدراسووات التووي تناولووت معالجووة وسووائل اإلعووالم لقضووايا التحووول الووديمقراطي دون تحميوول الخطوواب

دراسوووتا اراسوووم الجموووال، فمنهوووا التوووي تناولوووت التحوووول الوووديمقراطي بشوووكل عوووام وعالقتووو  بوسوووائل ارتصوووال و 
براهيم محمد، (ٓٙ)إٙٓٓ  .(ٔٙ)إٛٓٓ، واحاام أنور وات

منها دراسات اياسور و  ،ناولت الديمقراطية بشكل عام وعالقتها بوسائل اإلعالم المختمفةوهناغ دراسات ت
، واسوووميمان صوووالح، (ٗٙ)إ٘ٓٓ، واجمعوووة أحمووود، (ٖٙ)آٖٕٓ، وابسووويوني حموووادة، (ٕٙ)إٔٓٓإسوووماعيل، 

أن الصح  الحابية المدروسة التامت فوي معالجتهوا لمقضوايا األولى  دراسةال؛ فقد أكدت نتائ  (٘ٙ)إٙٓٓ
 .المختمفة بنصوص برام  األحااب التي تصدرها

لويس  اإلنترنوتا التحق  من صحة فورض أساسوي يقووم عموى أن ٖٕٓٓدراسة ابسيوني حمادة،  وحاولت
نموووا وسووويمة يمكووون اسوووتخدامها إلحوووداث التحوووول والتغيووور السياسوووي مووون خوووالل ايوووادة  فقوووط وسووويمة اتصوووالية وات

وتوصوومت الدراسووة إلووى نتيجووة  تووأبير فووي القوورارات السياسووية،المشوواركة السياسووية وتعايووا دور األفووراد فووي ال
مهمووة هووي أن اإلنترنووت قوود تكووون لهووا تووأبيرات مختمفووة، بوول ومتناقضووة فووي العمميووة الديمقراطيووة، وولووغ فووي 

 سياقات سياسية واجتماعية اقتصادية مختمفة.
د فئووة مووا تريوود إلووى أن مشووكمة الديمقراطيووة تظهوور عنوود وجووو  إ٘ٓٓوقوود خمصووت دراسووة اجمعووة أحموود، 

ارسوتحواو عمووى السوومطة، والووتحكم بعموووم المجتمووع ومقدراتوو  وبرواتوو  وخياراتوو  المسووتقبمية، ولووغ األموور الوووي 
يجعل من بيدا السمطة يستخدم كل ما يمكن من أساليب، بدً ا من القوة إلى الخوداع والمنواورة، إلوى الكووب 

 ألدوات السمطوية.والتضميل... وليست أجهاة اإلعالم سول أداة من هوا ا
أن هناغ قودًرا مون ارتفوا  عموى قووة العالقوة بوين الديمقراطيوة  إٙٓٓوأوضحت دراسة اسميمان صالح، 

وحريوووة اإلعوووالم، وأنووو  ر يمكووون أن تتحقووو  الديمقراطيوووة دون وجوووود وسوووائل إعوووالم حووورة تووووفر إمكانيوووة إدارة 
وتوووفر المعرفوة لمجمهووور، وأظهورت الدراسووة أن المناقشوة الحوورة بوين ارتجاهووات السياسوية والفكريووة المختمفوة 

هناغ حاجة لدمقرطة وسائل اإلعالم كنظام وكمؤسسات وإلقامة ُبنى إعالمية واتصالية جديدة وات أشكال 
 جديدة من الممكية تقوم فيها عممية صنع القرار عمى أسس ديمقراطية.     

بوسائل اإلعالم والمعالجة اإلعالميوة والصوحفية تناولت اإلصالح السياسي وعالقت  التي دراسات ال ومن
، واربواب عبود الورحمن، (ٚٙ)إٙٓٓ، واحنوان أحمود سوميم، (ٙٙ)إ٘ٓٓلهوا القضايا دراسوات ابريوا البودوي، 

 .(ٛٙ)إٛٓٓ
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وهنوواغ دراسووات موون جانبهووا تناولووت قضووايا حقووو  اإلنسووان وحرياتوو  المختمفووة والمعالجووة اإلعالميووة لهووا، 
 .(ٓٚ)إٚٓٓ، واقدري عمي، (ٜٙ)إٙٓٓل دراستا اهنا  السيد، ومنها عمى سبيل المبا

، (ٔٚ)اٜٜٙٔ، حنوان محمودوهناغ دراسات تناولت ارنتخابوات والمعالجوة اإلعالميوة لهوا، ومنهوا دراسوات ا
، وانائمووة (ٗٚ)إٔٓٓ، واجمووال عبوودالعظيم، (ٖٚ)إٔٓٓ، واهويوودا مصووطفي، (ٕٚ)إٔٓٓواإيمووان نعمووان، 

، صوووفا فوووواي، وا(ٚٚ)إٙٓٓ، وامحمووود محفووووظ، (ٙٚ)إٙٓٓالعايوووا السووويد، ، واعبووود (٘ٚ)إٙٓٓإبوووراهيم، 
 .(ٛٚ)إٛٓٓ

منهووا دراسووات احسووني و  ،هنوواغ دراسووات تناولووت التعووديالت الدسووتورية والمعالجووة اإلعالميووة لهوواكمووا أن 
   .(ٔٛ)إٛٓٓ، واوفا  عبد الخال ، (ٓٛ)إٛٓٓواشيما  وو الفقار،  ،(ٜٚ)إٙٓٓمحمد نصر، 
 :األجنبيةب( الدراسات 

التوووي تتنووواول العالقوووة بوووين وسوووائل و تاخووور قواعووود بيانوووات المكتبوووات العالميوووة بالعديووود مووون هووووا الدراسوووات، 
 ،(ٕٛ)إٗٓٓ، Winfield and Pengا دراسوووووات هوووووامنو اإلعوووووالم وقضوووووايا التحوووووول الوووووديمقراطي، 

 ٕٚٓٓ، Lovelessاو ،(٘ٛ)إٚٓٓ، Vulteeا، و(ٗٛ)إٙٓٓ، Pasekاو ،(ٖٛ)إٗٓٓ، Wilkinsاو
 .(ٜٛ)آٜٕٓ، Sparksاو ،(ٛٛ)إٛٓٓ، Kulikovaا، و(ٚٛ)اب ٕٚٓٓ، Lovelessاو ،(ٙٛ)اأ

وسوائل اإلعوالم الصوينية فوي بتسميط الضوو  عموى ا ٕٗٓٓ، Winfield and Pengاهتمت دراسة افقد 
مرحمة التحول الديمقراطي، بالبحث عن نظرية ارتكااية أساسية لمناقشة ودراسة التغييورات التوي وقعوت فوي 

، الناجموة عون اإلصوالحات ارقتصوادية فوي الصوين، وقود األخيورةوسوائل فوي السونوات العشورين هوا النظام 
ارلتفوا  ، مون خوالل قواباًل لمتطبيو  الميبراليةا يكاد يكونأشارت الدراسة إلى أن النمووج الغربي لمصحافة ا

هناغ، ومن بم ف ن نظام وسائل اإلعالم الصينية ينتقل مون النظوام  الحدود المسموح بهاعمى خط الحاب و 
 الشمولي إلى استبدادية السو . 

التدخل التنموي الحديث لموريات المتحدة باسوتخدام تكنولوجيوات  إٗٓٓ، Wilkinsادراسة انتقدت  وقد
دراسووة أظهوورت و  ارتصووال واألدبيووات األكاديميووة فووي مجووال ارتصووال والتحووول فووي منطقووة الشوور  األوسووط.

دراسوووة أموووا وجوووود عالقوووات إيجابيوووة بوووين حريوووة وسوووائل اإلعوووالم والتحوووول الوووديمقراطي.  إٙٓٓ، Pasekا
إلى أن العوامل القانونية وارقتصادية هي األكبر تأبيًرا في نتائ  التحورت  أشارتفقد  إٚٓٓ، Vulteeا

  الناجحة، مع العوامل السياسية األكبر تأبيًرا في كمية التغيير الديمقراطي.
أن األفوووراد يسوووتخدمون وسوووائل اإلعوووالم أبنوووا  مرحموووة التحوووول  اأ ٕٚٓٓ، Lovelessادراسوووة وأوضوووحت 

اسووووتخدم  اب ٕٚٓٓ، Lovelessادراسووووة  وتناولووووت عمووووى إطووووالع ومعرفووووة بالسياسووووة.الووووديمقراطي لمبقووووا  
أن وسوائل اإلعوالم  وأظهورت، المواطنين لوسائل اإلعالم اإلستراتيجية في الدول المتحولة نحوو الديمقراطيوة

وجود عالقة ارتباطية قوية بين إلى  إٛٓٓ، Kulikovaادراسة وأشارت . هي العنصر البارا حتى انن
 ية الصحافة واستقاللية وسائل اإلعالم والتحوول الوديمقراطي الشوامل وقصور فتورات التحوول الوديمقراطي.حر 

الضوو  عموى وسوائل اإلعوالم فوي جنووب أفريقيوا، بدايوًة مون نظوام الفصول  آٜٕٓ، Sparksادراسة  وألقت
 .التحول الديمقراطيوعالقتها ب العنصري حتى وقتنا الحاضر،
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ون ؤ البرلمانيوووة وشوووالرئاسوووية أو ارنتخابوووات التركيوووا عموووى قضوووايا  الدراسوووات وحاولوووت مووون جانبهوووا بعوووض
 Lichter andا، و(ٜٓ)اٜٜ٘ٔ، Whiteااألحوووااب واإلصوووالح السياسوووي والمشووواركة، ومنهوووا دراسوووات 

Smith ،ٜٜٔٙوا(ٜٔ)ا ،Tedesco  ،ا، و(ٕٜ)اٜٜٙٔوآخوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورينPfau&Eveland ،ٜٜٔٙا(ٜٖ) ،
، (ٜٙ)اٜٜٛٔ، Norris&Curticeا، و(ٜ٘)اٜٜٚٔ، Reynoldsا، و(ٜٗ)اٜٜٚٔ، Brettschneiderاو
، Shaw and Raglandا، و(ٜٛ)أٜٜٜ، Larsonا، و(ٜٚ)أٜٜٜ، Kleinnijenhuis and Fanوا

 .(ٔٓٔ)إٚٓٓ، Nwagbaraاو ،(ٓٓٔ)إٚٓٓ، Jaeho Choاو، (ٜٜ)إٓٓٓ
 مالحظات عامة عمى الدراسات السابقة:* 

 مالحظة ما يميإمن خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن 
اعتموودت الدراسووات السوووابقة عمووى العديووود موون المنوواه  العمميوووة كووالمنه  التووواريخي والتجريبووي والمقوووارن  -

والمسووحي، إر أن األ مووب األعووم موون هوووا الدراسووات اعتموود عمووى موونه  المسووح، وولووغ بوصووف  األقوودر 
بارتسواع والشومول فوي توصوي  منهجياا عموى رصود العالقوات بوين متغيورات الدراسوة مون منظوور يتسوم 

وتحميل قيم تمغ المتغيرات وأواانها النسبية في الواقع البحبي، فضاًل عن الرصود الموضووعي والمنوتظم 
لممتغيرات الوسيطة التي تؤبر إيجاًبا أو سمًبا في قوة العالقات القائمة بين المتغيرات الرئيسية لمدراسة، 

 ي  أيًضا، باإلضافة إلى المنه  المقارن.ومن بم فقد اعتمدت الدراسة الحالية عم
يتضح من التراث العممي الساب  قمة الدراسات العربية وو وتوافر الدراسوات األجنبيوة نسوبياا ووو التوي تعوال   -

منظوووور ارقتصووواد السياسوووي لالتصوووال، وفوووي المقابووول يمكووون مالحظوووة تعووودد وتنووووع الدراسوووات العربيوووة 
التوي تتنواول قضوايا التحوول الوديمقراطي وعالقتهوا و سوائل اإلعوالم، واألجنبية التوي تورتبط بونمط ممكيوة و 

 بوسائل اإلعالم. 

كووولغ يتضووح أن هنوواغ اختالفًووا ممحوًظووا نسووبياا فووي درجووة ارهتمووام والتنوواول بووين الدراسووات ارتصووالية  -
مكيوة واإلعالمية العربية واألجنبية السابقة فيما يتعم  بقضايا وموضووعات ارقتصواد السياسوي ونموط م

وسائل اإلعالم وقضايا التحول، حيث يمكن مالحظة أن نسبة الدراسات األجنبية المهتمة بدراسة هووا 
 الموضوعات أكبر من نسبة الدراسات العربية المهتمة بها وأفضل تناوًر. 

بشووووكل عووووام تنوعووووت وتعووووددت وجهووووات نظوووور واهتمامووووات الدارسووووين والبوووواحبين فووووي الدراسووووات العربيووووة  -
لرصووود توووأبير نموووط توووي تناولوووت ممكيوووة وسوووائل اإلعوووالم؛ فمووونهم مووون أعطوووى أولويوووة خاصوووة واألجنبيوووة ال

التميفايووون أو الصووحافة، وتووأبيرا فووي مصووادر وسووائل اإلعووالم والصووحافة  الممكيووة، سوووا  عمووى مسووتول
 واألجندة والسياسة التحريري ... إلخ. 

اتفقت نتائ  دراسات سابقة عمى قوة تأبير ارقتصاد السياسي عمى ارتصال ووسوائل اإلعوالم، وكوولغ   -
اتفقت دراسات أخرل عموى قووة توأبير نموط ممكيوة وسوائل اإلعوالم فوي الوسوائل نفسوها وأدائهوا وتغطيتهوا 

 ومعالجتها لمقضايا المختمفة ونوعية المعمومات المقدمة من خاللها.  
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   البيووة الدراسووات السووابقة الخاصووة بووالتحول الووديمقراطي أن وسووائل اإلعووالم تمعووب دوًرا أظهوورت نتووائ  -
 مهماا وحيوياا في عممية التحول الديمقراطي.

خفاقوات تشير الدراسات السابقة إلى أن عممية التحوول الوديمقراطي قود واجهوت العديود مون المشواكل واإل  -
 العديد من دول العالم. يف

الدراسوووات السوووابقة أن عووودًدا كبيوووًرا مووون الدراسوووات األجنبيوووة الخاصوووة بوووالتحول الوووديمقراطي ُيالحوووظ مووون   -
 وقضاياا قد تم إجراؤها في الدول النامية والديمقراطيات الناشئة.

ىللبحث:إلطارىالنظريىا
، نظوري /إطواربنا ( كEconomy Political Theory) نظريوة ارقتصواد السياسوي إلوىالبحوث يسوتند 
  إاستعراض هوا النظرية عمى النحو التاليويمكن 

يمعب ارقتصاد دوًرا بارًاا في السمطة السياسية ومجال القرار السياسي، فقرارات السمطة السياسية تصدر 
، فقوود اتفوو  العممووا  بشووكل كبيوور عمووى أهميووة وتووداخل وتشووابغ (ٕٓٔ)بالضوورورة متووأبرة باقتصوواديات المجتمووع

 نقود هوو سوري حبول خوالل مون قتصوادار عموى السياسوة تتغوول؛ حيوث العالقوات بوين ارقتصواد والسياسوة

 بورعتُ وقود ا ،يفراهوا التوي والعالقوات السوائد اإلنتواج أسوموب عموى الضوو  يسومط الووي ،السياسوي قتصوادار

 العصور هوو كوان لوولغ السياسوي، قتصوادار لنقود الووهبي العصور احقاو عشور التاسوع القورن من الباني النص 

 .(ٖٓٔ)أجناسها مختم  عمى والبقافة بالفكر المشتغمين جميع السياسية دائرت  إلى وبجتُ ا الوي
عكوس رؤيوة أصوحاب النظريوات هي عموى وتنتمي نظرية ارقتصاد السياسي إلى النظريات النقدية، التي 

األخورل البنائية الوظيفية الوين يرون أن العالقة بين وسائل اإلعالم في المجتمع وباقي النظم ارجتماعيوة 
هي عالقوة متواانوة تقووم عموى ارعتمواد المتبوادل، وأن المحتوول الووي تنشورا أو تويعو  هووا الوسوائل يحوافظ 
عموووى توووواان واسوووتقرار المجتموووع الكووول، ألنووو  يمبوووي حاجوووات الجمووواهير التوووي ُتعتبووور العنصووور األساسوووي مووون 

أن وظيفوة وسوائل اإلعووالم  عناصور النظوام اإلعالموي. عموى عكوس هووا الرؤيووة فو ن النظريوات النقديوة تورل
هوي مسواعدة أصوحاب السومطة فوي المجتموع عموى فورض نفوووهم، والعمول عموى دعوم الوضوع القوائم، ولوولغ 

بوودياًل عووون ( mass cultureكانووت دراسوواتهم النقديوووة لإلوضوواع اإلعالميوووة وانتشووار البقافوووة الجماهيريووة )
وضووع تفسوويرات خاصووة بانتشووار صووور المحتووول البقافووة الراقيووة أو الرفيعووة التووي ترقووى بووأووا  الجموواهير، ل

 .Sوُيعتبوور )الوووي تنشوورا وسووائل اإلعووالم لمتووروي  لمصووالح الفئووات أو الطبقووات المسوويطرة عمووى المجتمووع. 

Hall) ارتجاهات التي ظهرت في أوربوا الغربيوة معتمودة عموى نظريوات السويا   من رواد المفكرين في هوا
، ومع أن  توجد (ٗٓٔ)حاول أن تفسر وتتنبأ باتجاهات البقافة والمجتمعارجتماعي والنظريات التأممية التي ت

 .(٘ٓٔ)صمة عضوية بين النظرية النقدية والنظرية ارجتماعية لكنها تؤدي وظيفة مختمفة
والواقع أن النظرية النقدية تمبل سوعًيا عممياوا ممًحوا لتحريور العقول الجمعوي فوي المجتمعوات الرأسومالية كوي 

تحقيووو  إنسوووانيتهم، ولووووا فهوووي تتضووومن تقوووًدا لمنظوووام المؤسسوووي، وفوووي الوقوووت واتووو  تمهووود  يوووتمكن األفوووراد مووون
رستبدال النظام المؤسسي بنظام آخر ر يحتوي عمى معوقات وعراقيل تعو  حركة األفراد ومشاركتهم في 
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ي بنوووا  مجتمعووواتهم، فالبعووود المعرفوووي لهووووا النظريوووة يهووود  إلوووى تضووويي  أو تحجووويم سوووطوة النظوووام القوووائم كووو
 .(ٙٓٔ)تتحسن أوضاع البشر الوين يعيشون في ظم 

وتقترب اتجاهات هوا النظريات كبيًرا من النظرية الماركسوية فوي جوانبهوا الخاصوة بسويطرة البنيوة الفوقيوة 
لممجتمووع عمووى البقافووة، التووي تسووتخدمها الصووفوة لتخوودير الطبقووات الوودنيا وتوووجيههم لمعموول ضوود اهتماموواتهم 

نحدر حياتهم إلى األسوأ، ولولغ ُيطمو  عموى هووا ارتجاهوات المودارس المعاصورة حتى ترتفع قوة الصفوة وت
لمنظريوووة الماركسوووية الجديووودة، والتوووي شوووكمت العديووود مووون األفكوووار التوووي اعتُبووورت أساًسوووا لمكبيووور مووون البحووووث 

فشوومت  والنظريووات ارجتماعيووة فووي أوربووا بعوود الحوورب العالميووة البانيووة، وُتعتبوور امتووداًدا لمحوواورت تبريوور مووا
الماركسية في تفسيرا وقتئٍو مون أحوداث ووقوائع فوي كول مون ألمانيوا وعودم قودرة الطبقوة العامموة عموى مقاوموة 
النااية، وكولغ عدم قيام حركة بورية في الوريات المتحدة عمى الر م مون انتشوار البطالوة الشوديدة فوي فتورة 

 .(ٚٓٔ)الكساد ارقتصادي في نهاية البالبينيات
الماركسية ُتعتبر اإلطوار المرجعوي الرئيسوي الووي ألهوم جميوع النظريوات النقديوة، إر أن النظريوة ور م أن 

النقدية تختم  مع بعض المقوورت األساسوية لمنظريوة الماركسوية، مبول الموقو  مون العنو  البووري وطبيعوة 
 .(ٛٓٔ)الحمول التي تقدمها ألامة النظام الرأسمالي
مختمفووة لمنظريووات النقديووة، منهووا أنوو  يمكوون تقسوويمها إلووى اتجوواهين موون جهووة أخوورل، فوو ن هنوواغ تقسوويمات 

رئيسيين، ارتجاا األول الوي يستعير من الماركسية مفهوم الصراع من أجل بقا  الوضع كما هو وسويطرة 
الطبقووات أو الفئووات أو أصووحاب المصووالح المسوويطرة وهيمنتهووا عمووى وسووائل اإلعووالم وتوجيههووا فووي ارتجوواا 

مرار هوووا الهيمنووة أو السوويطرة دون ارتبوواط بووين السوويطرة أو السوومطة والبووورة، ويتبنووى هوووا الوووي يضوومن اسووت
ارتجوواا أصووحاب النظريووات التووي تنتمووي إلووى مدرسووة افرانكفووورتا والنظريووات البقافيووة النقديووة، أمووا ارتجوواا 

رتجوواا نظريووة ، وتنتمووي إلووى هوووا ا(ٜٓٔ)البوواني فهووو الوووي يووربط بووين البووروة والسوويطرة عمووى وسووائل اإلعووالم
 ارقتصاد السياسي.

 مون جميوع األنوواع األشويا  القيموةدراسوة كيفيوة إنتواج إنو  قوائاًل  ارقتصواد السياسويويعّر  أحد البواحبين 
 تهامارسوومو  هوواوتوايعهووا وتبادلالسوومطة إنتوواج  يووة(، وكيفيقتصووادالجانووب ار) هاواسووتهالك هوواتبادلوتوايعهووا و 

وقوت فوي أي و محودد ارجتمواعي فوي أي مكوان العوالم هووا الجوانوب مون  يوة تورابطسياسوي(، وكيفالجانوب ال)
ارقتصوووادية  األبنيوووةفهوووم كيفيوووة التواصووول فوووي لالتصوووال يهوووتم بارقتصووواد السياسوووي ، ومووون بوووم فووو ن التووواريخ

يعووال  شووامل ويعووّر  بوواحبون آخوورون ارقتصوواد السياسووي بأنوو  موونه  ، (ٓٔٔ)أكبوور عموميووةالسياسووية بشووكل 
 .(ٔٔٔ)اارجتماعية دراسة المجموعياتا ا إلى ضرورةأيضً هؤر  الباحبون  وأشار ،ارجتماعيالواقع اا

وهنووواغ تعريووو  أكبووور عموميوووة وطموًحوووا لالقتصووواد السياسوووي هوووو أنووو  دراسوووة الوووتحكم والبقوووا  فوووي الحيووواة 
دارت  لشؤون  وتكيف  االتحكماارجتماعية، ويشير  معها، أو فشم   تحديًدا إلى كيفية تنظيم المجتمع لنفس  وات

كي  يمكن لمنواس إنتواج  االبقا افي هوا التكي ، مع التغيرات الحتمية التي تواج  كل المجتمعات، ويعني 
هوو  االوتحكماوالحفاظ عمى استمرارية مجتمعهم، ووفًقا لهووا التفسوير فو ن هووا رستمرار نسمهم  ما يحتاجون 

فهوووو عمميوووة اقتصوووادية بشوووكل  االبقوووا اعمميوووة سياسوووية؛ ألنووو  يحووودد شوووكل العالقوووات داخووول المجتموووع، وأموووا 
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عوادة اإلنتواج ارقتصواد السياسوي دائًموا أن  يعتقودمون جانبو  و ، أساسوي؛ ألنو  ينطووي عموى عمميوة اإلنتواج وات
 .(ٕٔٔ)هناغ صورة كبيرة لممجتمع، وأن  ينبغي عمينا أن نحاول أن نفهمها

إ يسووعى إلوى تحقيوو  هودفين رئيسووينارقتصواد السياسووي لالتصوال كر أحوود البواحبين المتخصصووين أن ويوو
العالقووات في/ب ارتصووالنظووم ومحتووول وسووائل اإلعووالم و  اوتكنولوجيووتووأبير وتووأبر بنيووة بحووث كيفيووة  أولهمووا

السياسية وارجتماعيوة فوي السويا  األوسوع لممجتموع، موع التركيوا بشوكل خواص عموى العوامول ارقتصوادية، 
لممكيوووة وسوووائل  المؤسسووويةالبنيويوووة )الهيكميوووة( و األبعووواد توووأبير التركيوووا عموووى كيفيوووة أموووا الهووود  البووواني فهوووو 

 .(ٖٔٔ)بشكل عام في المجتمع سياسات التنظيميةالاإلعالم، وتكنولوجيات ارتصال، و 
يخووودم المؤسسوووات ، أولهموووا أن ارتصوووال ارتصوووالالمتعمووو  بنتووواج بووواراين لغبعووودين ويحووودد باحوووث آخووور 
هووا ببودورا يتوأبر ارتصوال  فهوو أن البواني ها االسمعيةا، أموا البعودفي عممياتاألخرل السياسية وارقتصادية 

المركاية رهتموام  ةائل اإلنتاج هي البؤر العمل ووس بشكل عام، حيث إن العمميات في العمل وفي المجتمع
  .(ٗٔٔ)ينارقتصاديين السياسي

منظووور ُتعتبوور ال وسووائل اإلعووالمالخاصووة بالقتصوواد السياسووي ويؤكوود أحوود البوواحبين أن المووداخل النظريووة ل
األربعينيوات وهوي تعمول كمنوارة تسترشود بنورهوا أعموال  منوو، فارتصوالودراسوات الرئيسي في مجال بحوث 

، ويوودعم باحووث آخوور هوووا (٘ٔٔ)نووا هووواالعووالمي حتووى يوم، ويسووتمر توسووعها فووي جميووع أنحووا  العووالم العممووا 
مون خوالل الكشو  عون بحوث وسائل اإلعالم ساهم بشكل كبير في قد ارقتصاد السياسي إن الكالم قائاًل 

المؤسسوووية فوووي جعووول عمميوووة ارتصوووال سوووهمة المنوووال وقابموووة ارجتماعيوووة و الضوووغوط كيفيوووة عمووول ومسووواهمة 
ن كان تطبي  هوا الفرض النظري و  ،المشاهدينجمهور كبر من ألمتداول لعدد  منقد مع ظهور لقد تعرض ات

 .(ٙٔٔ)متاامنةالشب   نترنت و يرها من وسائل ارتصالوانتشار استخدام شبكة اإل
يحووّول  ا لوصوو  وتحميوول الرأسوومالية، النظووام الووويكبيوورً ا اهتماًموويووولي أن إلووى ارقتصوواد السياسووي  ميووليو 

، والتووي تعوود بووالربح إلووى سومع قابمووة لمتسووي  ووو العمووال والموواد الخووام واألراضوي والمعمومووات إمبولوووو المووارد 
التصووال عمووى السياسووي لارقتصوواد المعنيووون با وقوود رّكوو ،النظووامرأس المووال فووي ألولئووغ الوووين يسووتبمرون 

 .(ٚٔٔ)لمبيعوتجهياها كسمع تعبئتها لالطر   ومهدوا ،مواردبوصفهم والمعمومات والجمهور  وسائل اإلعالم
السياسووية وارقتصووادية والمووواد المكونووة لصووناعة و عمووى دراسووة العواموول التاريخيووة هوووا النظريووة  ركوواكمووا ت

را جواً ا ر يتجواأ ارتصال داخل المجتمعات الرأسمالية، كما أن  ينظر وو في الوقت نفسو  ووو لالتصوال باعتبوا
 .(ٛٔٔ)من العمميات ارقتصادية والسياسية وارجتماعية والبقافية األساسية في المجتمع

لمنظريوووة االماركسووويةا  السياسوووي قتصوووادارمووون جهوووة أخووورل فقووود أكوووّد أحووود البووواحبين تبعيوووة وانتموووا  نظريوووة 
 الربوع فوي كتبو  قود امواركسا كوان موا إلوى شويًئا السياسوي قتصوادارنظريوة  ضو ت لمقائاًلإ ا)والنيوماركسية( 

لى ،عشر التاسع القرن من البالث  .(ٜٔٔ)االعشرين القرن من األول الربع في الينينا أضاف  الوي القميل وات
ى:المذكلظىالبحثوظ
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أكدت نسبة كبيرة من الدراسات العممية العربية واألجنبية السابقة عمى أن ممكية وسائل اإلعالم تؤبر في 
هوا الوسائل وطر  معالجتها لمقضايا المختمفة وسياستها التحريرية وأجندة قضاياها... إلخ، وكولغ اتضح 

 ت المعنية بولغ.   تأبير ارقتصاد السياسي في وسائل اإلعالم من خالل استعراض الدراسا
ولّما كانت مصر قود شوهدت فوي انونوة األخيورة أحودابًا كبيورة وضوعتها عموى أعتواب التحوول الوديمقراطي، 
فقووود تفاعموووت وسوووائل اإلعوووالم بمختمووو  أنمووواط ممكيتهوووا، وبووواختال  توجهوووات مالكهوووا، موووع هووووا األحوووداث، 

مصوالحها ومصوالح مالكيهوا ومكتسوباتهم وانبرت هوا الوسائل لمدفاع وو بشكل مباشور أو  يور مباشور ووو عون 
ارقتصادية والسياسية وارجتماعية، وولوغ مون خوالل تناولهوا ومعالجتهوا لقضوايا التحوول الوديمقراطي، ومون 
خووالل هوووا التنوواول وهوووا المعالجووة حاولووت موون جانبهووا بعووض وسووائل اإلعووالم الحفوواظ عمووى الوضووع الووراهن 

ومكتسابتها من النظوام القوديم، ومون جهوة أخورل دعوا الوبعض والتمسغ ب ، حفاًظا عمى مصالحها الخاصة 
لووى التغييوور السياسووي وارجتموواعي، وموون بووم فقوود  انخوور موون وسووائل اإلعووالم إلووى تغييوور الوضووع الحووالي وات
تمخضووت تمووغ األحووداث وهوووا التنوواول وهوووا المعالجووة عوون صوودور عوودد موون القوووانين والمراسوويم واإلعالنووات 

ا موون قضووايا التحووول الوديمقراطي فووي مصوور، مبولإ صوودور اإلعووالن الدسووتوري، الدسوتورية التووي تعووال  عوددً 
وقووانون ارنتخابوووات البرلمانيووة، وقوووانون ارنتخابووات الرئاسوووية، وقووانون معوووايير انتخوواب الجمعيوووة التأسيسوووية 

 لمدستور، وقانون التظاهر... إلخ. 
العالقوة بوين ممكيوة  التساؤل التواليإ اموافي إطار ولغ يمكن بمورة المشكمة البحبية عمى وج  التحديد في 

في مصر؟ فهل أبّور نموط ممكيوة وسوائل اإلعوالم فوي  وسائل اإلعالم ومعالجتها لقضايا التحول الديمقراطي
لى أي مًدل كان هوا التأبير؟    طر  معالجة هوا الوسائل لقضايا التحول الديمقراطي؟ وات

ىأهدافىالبحث:
 موعة من األهدا  عمى النحو التاليإتسعى هوا الدراسة إلى تحقي  مج  

الوقو  عمى طبيعة وحدود الدور الوي لعبت  وسائل اإلعالم في التعري  بقضايا التحول الوديمقراطي  -ٔ
 في مصر. 

التعوور  عمووى تقيوويم المبحوووبين عينووة الدراسووة لموودور الوووي لعبتوو  وسووائل اإلعووالم فووي التعريوو  بقضووايا  -ٕ
 .  وسائم اإلعالو انعربيت واندونيتمقارنة ببعض ، التحول الديمقراطي في مصر

معرفووة إلووى أي مووًدل تميوول الوسووائل اإلعالميووة إلووى معالجووة قضووايا التحووول الووديمقراطي موون منظووور  -ٖ
 .اقتصادي يخدم مصالح مالكيها

 .المعالجة اإلعالمية وارلتاام األخالقي والتحول الديمقراطيالعالقة بين الوقو  عمى  -ٗ
 في مصر. الطابع السياسي لممارسة اإلعالميين لغعالم وتحميل رصد -٘
 .المعالجة اإلعالمية لقضايا التحول الديمقراطي باختال  الفترة الامنية لممعالجةمعرفة هل تختم   -ٙ
 .مؤشرات وسمات وسائل اإلعالم المصرية في ظل مسار التحول الديمقراطيالوقو  عمى  -ٚ
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 . الديمقراطي في مصرتحول دون التحول التي  معوقاترصد ال -ٛ
ىالبحث:ىتداؤالت

 إلى اإلجابة عن التساؤرت التاليةإ ا البحثهد  هوي
الودور الووي لعبتو  وسوائل اإلعوالم فوي التعريو  بقضوايا التحوول الوديمقراطي محول  وحودود موا طبيعوة -ٔ

 الدراسة؟
بقضوووايا التحوووول لمووودور الووووي لعبتووو  وسوووائل اإلعوووالم فوووي التعريووو   موووا تقيووويم المبحووووبين عينوووة الدراسوووة -ٕ

  ؟مقارنة ببعض وسائل اإلعالم العربية والدولية، الديمقراطي في مصر
إلى أي مًدل تميل الوسوائل اإلعالميوة إلوى معالجوة قضوايا التحوول الوديمقراطي مون منظوور اقتصوادي  -ٖ

 ؟يخدم مصالح مالكيها
 ؟المعالجة اإلعالمية وارلتاام األخالقي والتحول الديمقراطيما العالقة بين  -ٗ
 ؟طابع سياسي لممارسة اإلعالميين لغعالم في مصر هل هناغ -٘
 ؟هل تختم  المعالجة اإلعالمية لقضايا التحول الديمقراطي باختال  الفترة الامنية لممعالجة -ٙ
 ؟مؤشرات وسمات وسائل اإلعالم المصرية في ظل مسار التحول الديمقراطي ما أهم -ٚ
  ؟مقراطي في مصرالمعوقات التي تحول دون التحول الديأبرا ما  -ٛ

ىالمفاهومىالمدتخدمظىفيىالدرادظ:ى
 يمكن عرض توضيًحا لبعض المفاهيم المستخدمة في البحث عمى النحو التاليإ

هوو تصوني  وسووائل اإلعوالم َوفقًوا لمجهووة التوي تممكهوا، وموون بوم فوويمكن  نمطط ممكيططة وسطائل اإلعططالم: -
تصووني  هوووا األنموواط فووي دول العووالم المختمفووة إلووىإ الممكيووة الحكوميووة، والممكيووة الخاصووة، والممكيووة 

، (ٕٓٔ)المختمطوووة )حكومية/خاصوووة(، وممكيوووة جماعوووات المجتموووع المووودني، وممكيوووة األحوووااب السياسوووية
نمووووج المسووتخدم لتصووني  وسووائل اإلعووالم، ويرصوود الباحووث فووي هوووا الدراسووة والوونمط هووو النوووع أو ال

 أنماط ممكية وسائل اإلعالم المصريةإ الحكومية/القومية، والحابية، والخاصة. 

تعني كممة المعالجة إعادة صيا ة الرسالة اإلعالمية وصبغها بتوجهات معينة  المعالجة اإلعالمية: -
نوي الطريقوة التوي يوتم تنواول القضوايا واألحوداث والموضووعات بهوا تختم  من وسويمة ألخورل، كموا تع

، وُيقصد بالمعالجة اإلعالمية فوي الدراسوة الحاليوة الطريقوة والكيفيوة (ٕٔٔ)من خالل الوسيمة اإلعالمية
التي تقوم من خاللها وسائل اإلعالم المصرية محل الدراسة بمعالجة قضايا التحوول الديمقراطيوة فوي 

نمط ممكية هوا الوسائل في تمغ المعالجة، وتوأبر هووا المعالجوة بعوامول وسويطة  مصر، ومدل تأبير
أخوورل، وعالقوووة هوووا المعالجوووة بعمميووة صووونع القووورار السياسووي الخووواص بقضووايا التحوووول الوووديمقراطي، 

 وولغ من خالل تحميل خطاب وسائل اإلعالم محل الدراسة.
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ارنتقال المقصود بنظوام سياسوي موا مون موضوع  يتمبل التحول الديمقراطي في  التحول الديمقراطي: -
الحالي إلى موضع جديد أقرب من الموضع الساب  إلى النمووج الديمقراطي، وهوا العمميوة عوادة موا 
تكووون نتاًجووا لتفاعوول العواموول الداخميووة والخارجيووة المحيطووة ببيئووة النظووام السياسووي، والتووي قوود تشووتمل 

ي بضوورورة اتخوواو اإلجوورا ات التووي تحقوو  هوووا ارنتقووال أو عمووى إقنوواع القووائمين عمووى النظووام السياسوو
تشوووتمل عموووى ضوووغوط قويوووة داخميوووة أو خارجيوووة تووودفع لالتجووواا إلوووى هووووا التحوووول، ومووون بوووم فوووالتحول 
الديمقراطي يتضمن قدًرا نحو التقدم؛ حيث إن  يشتمل عموى توجيو  نحوو بعوض القويم التوي ير وب فوي 

ياسية، كما أن  في جوهرا عمميوة تغييور لمواقوع القوائم وتطووير ترسيخها كالعدالة والمساواة والحرية الس
لمنظام السياسي فكرياا ومؤسسياا ووظيفياا لايادة قدرتو  عموى التعامول الفعوال موع هووا الواقوع، واألفضول 
أن توووتم عمميوووة التحوووول الوووديمقراطي مووون خوووالل الوسوووائل واألدوات السوووممية، والتوووي يكوووون اإلصوووالح 

 .  (ٕٕٔ)هم منهاالسياسي في موقع م
 إ(ٖٕٔ)التصمومىالمنكجيىللبحث

 والتفسيرية. الوصفيةالدراسات والبحوث من نوع ا البحث عتبر هويُ  :البحث*ىنوعى
 ين هماإعمى منهجالبحث  اعتمد هوي :البحث*ىمنكجى

يسوواعد فووي الحصووول عمووى المعمومووات حيووث ُيعتبوور هوووا الموونه  جهووًدا عممياووا منظًمووا إ يالمططن ا المسططح -
وسووو  يووتم توظيوو  هوووا ا، ولفتوورة امنيووة كافيووة لمدراسووة، والبيانووات الخاصووة بالظوواهرة التووي تووتم دراسووته

الموونه  موون خووالل مسووح عينووة موون النخبووة السياسووية واإلعالميووة والجامعية/األكاديميووة المصوورية، بهوود  
اسة الحالية منهجياوا سبر أ وار بيانات الدراسة واإلجابة بموضوعية عن تساؤرتها العممية، وتنطوي الدر 

جرائياا عمى  رئيسي يتضمن مسًحا لعينة من النخبة المصرية، لرصد وقيواس معوارفهم واتجاهواتهم  ش ّ وات
 ،نحووو قضووايا التحووول الووديمقراطي فووي مصوور، واتجاهوواتهم نحووو وسووائل اإلعووالم المصوورية محوول الدراسووة

التحوول  قضواياتهوا لمعالجاإلعوالم و نموط ممكيوة وسوائل  بوين العالقوة ومسوتول طبيعوةى لوإ لموصولوولغ 
  الديمقراطي في ضو  نظرية ارقتصاد السياسي.

ويووتم اسووتخدام هوووا الموونه  باعتبووارا موون المنوواه  المسوواعدة فووي إجوورا  مقارنوواٍت كمي ووٍة إ المططن ا المقططارن -
التحووول وكيفي ووٍة، ورصوود أوجوو  الشووب  وارخووتال  بووين أنموواط وسووائل اإلعووالم وطوور  معالجتهووا لقضووايا 

 الديمقراطي...إلخ.
عودد مون الطور  واألدوات الخاصوة بجموع البيانوات، عتمود الدراسوة عموى ت *ىطرقىوأدواتىجمعىالبواناات:ى

 وهي عمى النحو التاليإ
إ تعتمد المقابمة المقننة عمى فكرة المقابالت المقيدة بأسئمة مقننة محوددة حوول موضووع المقابمة المقننة -

اسووتخدامها لجمووع المعمومووات التووي تخوودم أهوودا  الدراسووة، موون خووالل صوويا ة أو مشووكمة معينووة، ويووتم 
، ويووتم وضووع  هوووا السووئمة فووي مجموعووة موون األسووئمة المعنيووة بقضووايا التحووول الووديمقراطي محوول الدراسووة

 .دليل المقابمة
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المختمفووة التووي يمكوون مالحظتهووا عنوود إجوورا  المقابمووة الخاصووة مالحظووات إ توودوين الالمالحظططة المباةططرة -
   وارستدرل بها عند استخالص النتائ . ،بجمع المعمومات من خالل المقابالت الشخصية

 يتمبوووول مجتمووووع الدراسووووة فووووي النخبووووة المصووووريةإ السياسووووية واإلعالميووووة والجامعيووووة *ىمجتمااااعىالدرادااااظ:
وقوود شووممت النخبووة السياسووية أعضووا  سووابقين فووي مجمسووي الشووعب والشووورل، وأعضووا  فووي  ،األكاديميوةو 

أحوووااب سياسوووية وحركوووات شوووبابية، فوووي حوووين اشوووتممت النخبوووة اإلعالميوووة عموووى رؤسوووا  وموووديري تحريووور 
األكاديمية فقد شممت أعضوا  و  ومحررين قدامى ومعدي ومقدمي برام  ومخرجين، أما النخبة الجامعية

 في الجامعات المصرية والمراكا البحبية ومعاونيهم.       هيئة التدريس
( مفووردة موون النخبووة المصووريةإ ٓٓٔعمووى عينووة مقوودارها )   الدراسووة الميدانيووةتووم إجوورا *ىرونااظىالدرادااظ:

 األكاديمية.   و  السياسية واإلعالمية والجامعية

ىوالثبات: اختباراتىالصدقى*
 :الصالحية /الصدقختبارات أ( ا

( موون ِقَبوول مجموعووة موون المحكمووين، دليوول المقابمووةإ هووو القيووام بتقيوويم ارسووتمارة )الصططدق الظططا رمراعططاة  -
فيقومون بمراجعتها، ويقررون إوا ما كانوا يعتقدون أنها سو  تقيس الظاهرة أو المتغير محول الدراسوة؛ 

ى مجموعوة مون ( عمودليول المقابموةولمتأكد من الصود  الظواهر ألدا  القيواس عورض الباحوث ارسوتمارة )
السادة المحكمين والخبرا  في اإلعوالم ومنواه  البحوث لمحكوم عموى مودل صوالحية ارسوتمارة فوي قيواس 

، وقد تم إجرا  بعض التعديالت عمى ارسوتمارة/الدليل فوي ضوو  (ٕٗٔ)متغيرات الدراسة وتمبيتها ألهدافها
  توجيهات هؤر  السادة المحكمين ومقترحاتهم.

فوي بعوض األحيووان، « الصود  المنطقوي»إ وهوو موا ُيسووم ى المحتطو// صططدق المضطمونمراعطاة صطدق  -
ويستهد  التأكد من أداة جمع البيانوات تتضومن كافوة الجوانوب والمتغيورات واألبعواد الخاصوة بالمشوكمة 
البحبية، ومدل شومولها وتمبيمهوا لموضوع الدراسوة والمواقو  والجوانوب التوي تقيسوها. وقود عمول الباحوث 

اعاة صد  المحتول فوي ارسوتمارة/الدليل؛ مون خوالل التأكود مون أن الودليل يغطوي جميوع أبعواد عمى مر 
 المشكمة موضع البحث.

إ قام الباحث بمراجعة اإلطوار النظوري لمدراسوة بعنايوة لمتأكود مون أن العالقوات بوين مراعاة صدق البناء -
  لمدراسة.مفاهيم الدراسة ومتغيراتها واضحة طبًقا لغطار النظري 

تطبيوو  المقيوواس عمووى األفوووراد تكووورار بالببوووات الوصووول إلووى النتووائ  نفسووها بقصوود يُ  الثبططططات:ب( اختبططارات 
فووي الموقوو  أو الظوورو  نفسووها، وموون بووم  فوو ن كافووة اإلجوورا ات يجووب أن تتسووم بالدقووة وارتسووا   همنفسوأ

 والببات لموصول إلى ببات النتائ . 
عوووام فوووي نهايوووة  المبحووووبين محووول الدراسوووة مقننوووة موووعالمقوووابالت التوووم إجووورا   *ىاإلطاااارىاليمنااايىللدراداااظ:

 م.ٖٕٔٓ
ىالقضاواىالخاضطظىللدرادظى)اإلطارىالموضوري(:ىىى*
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بدايووًة قووام الباحووث برصوود عوودد موون المحووددات يووتم عمووى أساسووها اختيووار القضووية التووي يخضووعها لمدراسووة، 
القضية معنيوة بوالتحول الوديمقراطي فوي مصور، ولهوا وهي محددات تتف  ومشكمَة الدراسة، وهيإ أن تكون 

أهميتها المتمبمة في تكوين بيئة جدلية لمخطابات اإلعالمية الخاصة بمختم  أنماط ممكية وسائل اإلعوالم 
فووي مصوور )القوميووة والحابيووة والخاصووة(، وأن تشووغل القضووية اهتمووام القطوواع األكبوور موون الوورأي العووام، وأن 

ظمة ومركاة في وسائل اإلعالم بمختم  أنماط ممكيتها؛ بمعنى أن القضية تقع تحظى بتغطية إعالمية منت
عموى قموة أولويوات اهتماموات نظووام ارتصوال، وأن تكوون القضوية مبوار جوودل وانقسوام فوي الورأي بوين القووول 
السياسووووية وارجتماعيووووة المختمفووووة فووووي المجتمووووع المصووووري، وأن يكووووون هنوووواغ ردا فعوووول موووون جانووووب السوووومطة 

، سوا  تمّبل في صودور قورار سياسوي حاسوم يحمول رؤيوة صوانعي القورار لمتعامول موع القضوية، أو السياسية
تمبّوول فووي انشووغال وحوودات صوونع القوورار وووو سوووا  داخوول السوومطة التنفيويووة أو السوومطة التشووريعية أو كميهمووا وووو 

ضوية موضوع الدراسوة بالتفكير الجدي والدراسة المتعمقة الهادفة إلصدار قرار يحسم الموق ، وأن تكون الق
مبار اهتمام النظامين كميهماإ السياسي وارتصالي عبر فترة امنية طويمة، تسمح باكتشوا  تطوور العالقوة 

، وأن يكون لمقضية تواجدها المكب  الووي يسومح بالرصود والمتابعوة، وأن تحتووي (ٕ٘ٔ)بين متغيرات الدراسة
 .(ٕٙٔ)لطرح بشأنها مؤيد أو معارض هوا القضايا عمى تطورات موقفية أو قضايا خالقية تحتاج

ومن بم فقد اتضح اهتمام هووا الوسوائل بعودد مون القضوايا المعنيوة بوالتحول الوديمقراطي فوي مصور، كوان 
 عمى رأسها وضع وصيا ة الدستور وارنتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون الح  في التظاهر...إلخ.

ىنتائجىالدرادظىالمودانوظى)الكوفوظ(:ى
  في التعريف بقضايا التحول الديمقراطيالمصرية الدور الذي لعبته وسائل اإلعالم  وحدود طبيعة: 

فووي التعريوو  المصوورية الوودور الوووي لعبتوو  وسووائل اإلعووالم  وحوودود طبيعووةخمصووت الدراسووة فيمووا يتعموو  ب
ومون بوم فقود  هوا الوسائل لعبت دوًرا حيوياا فوي التعريو  بهووا القضوايا،أن إلى بقضايا التحول الديمقراطي 

وفقًووا ، التووي شووغمت السوواحة السياسووية واإلعالميووة خووالل اإلطووار الامنووي لمدراسووةو  ،قضوواياال كانووت أبوورا هوووا
)فوووي دسوووتوري  ظهووورت قضوووية صووويا ة ووضوووع الدسوووتور إكالتوووالي لوجهووات نظووور المبحووووبين محووول الدراسوووة

كأبرا وأهم قضية من قضايا التحول الديمقراطي في مصر، فقد كانوت قضوية جوهريوة  (ٕٗٔٓ، ؤٕٕٓ
ومحورية في الشأن المصري، وكولغ ما يتعم  بالدستور من اختيار وانتخاب الجمعية التأسيسية وتشوكيمها 

النتيجوة ...إلخ. وقود اتفقوت هووا ين، وارستفتا  عمى الدستور ، ولجنة الخمسينفي مراحمها ونسخها المختمفة
حول إدراغ النخبوة ألهميوة تعوديل الدسوتور، كضورورة لتحقيو  ( ٕ٘ٓٓريا أحمد البدوي، بمع نتائ  دراسة )

 اإلصالح السياسي في مصر. 
وقد ااحمت قضية ارنتخابات بوج  عام قضية الدستور في األهمية لدل المبحوبين محل الدراسة، سوا  

ن ظهرت ارنتخابات البرلمانية بشكل أكبر من أكانت هوا ارنتخابات هي انتخابات برلمان ية أو رئاسية، وات
الرئاسوووية، وموووا يووورتبط بهوووووا ارنتخابوووات مووون صوووودور قووووانين، وتعوووديل لهوووووا القووووانين، واعتوووراض أعضووووا  
الحركوووات واألحوووااب السياسوووية و يووورهم عميهوووا، ورفوووع دعووواول قضوووائية، وبطوووالن هووووا القووووانين أو بعضوووها 

 عمى البرلمان بشكل عام، ومجمس الشعب بشكل خاص... إلخ. دستورياا، وتبعيات ولغ
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بووم ظهوور بعوود هوواتين القضوويتين قضووية الحوو  فووي التظوواهر )قووانون التظوواهر(، وقوود ارتبطووت بهوووا القضووية 
قضووايا فرعيووة أخوورل، مبوولإ حريووة التعبيوور، وحريووة الوورأي، وحريووة النقوود، والحوو  فووي ارعتصووام وارضووراب، 

نها  مظاهر العن ...إلخ.   وات
كوان مون أبراهواإ قوانون العوال  ،وقد جوا  بعود هووا القضوايا مون حيوث األهميوة عودد مون القضوايا األخورل

 السياسي، وقانون اإلرهاب، وحرية تكوين األحااب السياسية، وكل ما يتعم  بقضايا العدالة ارجتماعية. 
   التعريططف بقضططايا التحططول تقيططيم المبحططوثين عينططة الدراسططة لمططدور الططذي لعبتططه وسططائل اإلعططالم فططي

 ؟مقارنة ببعض وسائل اإلعالم العربية والدولية الديمقراطي في مصر
أن بعووض ( موون النسووبة العامووة لعينووة الدراسووة وووو ٜٝٚوووو )موون المبحوووبين محوول الدراسووة  ت نسووبة كبيوورةأقوورّ 

بالموضووووعية يفتقووور إلوووى ارلتووواام ، لمدراسوووة والموضووووعي الامنوووي ينفوووي اإلطوووار ، وسوووائل اإلعوووالم المصووورية
والشووفافية واألصووول المهنيووة، التووي تعنووي التكاموول والتووواان فووي طوورح الوقووائع واألحووداث وانرا  وارتجاهووات 
وعووودم عووورض الجوانوووب الكامموووة لمحووودث، بووول عووورض الجانوووب الووووي يخووودم مصوووالح  وسياسوووات  فقوووط، وقموووة 

خالقية، مقارنة بالحرفية والموضوعية المصادر التي يعتمد عميها، كما يفتقر إلى ارلتاام بمنظومة القيم األ
في وسائل اإلعالم الغربية والدولية، مما أدل إلى تدني المصداقية في هوا الوسائل، فوال يوجود التواام بعودم 
ارنحيوواا، ور يوجوود التوواام ووضوووح فووي تقووديم المعمومووات السووميمة الصووحيحة لممشوواهدين، حتووى تكووون بهووا 

ى افتقواد أبسوط قواعود المهنيوة التوي تفور  بوين الخبور والورأي، فأصوبحت إضافة إلو شفافية ومعمومات كاممة،
 وليس حقيقة الخبر، وحّل فيها الرأي بصورة كبيرة. ،األخبار ُتسا  وفًقا لتوج  الوسيمة اإلعالمية

كولغ أشار هؤر  المبحوبون إلى أن ظاهرة الجعجعة ووو بودًر مون الطورح العقالنوي الهوادئ ووو التوي صوارت 
مووى بوورام  االتوووغ شوووا، خيوور شوواهد عمووى ولووغ فووي اإلعووالم المرئووي، بينمووا عمووى صووعيد اإلعووالم تهوويمن ع

المقوورو  نجوود ارنحيوواا المموونه  لمقووارت الوورأي، كووّل حسووب الصووحيفة التووي ينشوور بهووا، بحيووث صووارت فووي 
موون مجممهووا نسووًخا باهتووة موون مقالووة رئوويس التحريوور )أو ارفتتاحيووة(، التووي تعبوور عوون رأي الصووحيفة أكبوور 

 تعبيرها عن وجهات نظر أصحابها التي من المفترض أنها متباينة. 
وقووود يرجوووع سوووبب تووودني المصوووداقية فوووي هووووا الوسوووائل اإلعالميوووة إلوووى عووودم القووودرة عموووى الحصوووول عموووى 
المعمومات من مصادرها األصمية، وضع  التدريب وارحتكاغ ببقافات وأفكار جديدة، وعودم التطووير منوو 

 قيادات ر تحفل بفكرة التطوير واررتقا  بمهنية اإلعالميين. فترة بعيدة، وسيطرة
( مون النسوبة العاموة لعينوة ٕٝٔووو )مون المبحووبين محول الدراسوة  لخور األالنسوبة  تمن ناحية أخرل، أكود

أن هناغ وسائل إعالمية كبيرة تفتقر إلوى المهنيوة، وليسوت المصورية فقوط، وأن اإلعوالم المصوري الدراسة وو 
، لكن الظرو  التي كانت تمر بها البالد أبرت في بعض وسائم  والعاممين في  سومًبا مبول بواقي لدي  مهنية

 القطاعات األخرل في البالد.  
عمووى الحصووول عمووى وسووائل اإلعالميووة وعميوو ، فوو ن التحووول الووديمقراطي فووي مصوور مرهووون بقوودرة هوووا ال
نشوورها وببهووا وتووداولها  يوور الرسوومية، و المعمومووات موون مصووادرها األصوومية، سوووا  المعمومووات الرسوومية أو 

ا، ٕٙٓٓ، سووميمان صووالحوهوووا مووا تؤكوودا نتووائ  دراسووة ا بمصووداقية وشووفافية وحياديووة وموضوووعية وبحريووة.
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خمصووت إلووى أنوو  ر يمكوون أن تتحقوو  الديمقراطيووة دون وجووود وسووائل إعووالم حوورة، توووفر إمكانيووة إدارة التووي 
نتوائ  المناقشة الحورة بوين ارتجاهوات السياسوية والفكريوة المختمفوة، وتووفر المعرفوة لمجمهوور، وتؤكودا كوولغ 

عالقات إيجابية بين حرية  أن هناغ، فمقد أشارتا إلى إٛٓٓ، Kulikovaاا وٕٙٓٓ،  Pasekدراستي ا
ووا فووي عمميووة التحووول وسووائل اإلعووالم والتحووول الووديمقراطي، وأنوو  يبوودو أن وسووائل اإلعووالم تمعووب دورً  ا مهما

    الديمقراطية ترتكا عميها حرية وسائل اإلعالم.ف ن الديمقراطي، وكولغ 
  الوسائل اإلعالمية إلى معالجطة قضطايا التحطول الطديمقراطي مطن منظطور اقتصطادي يخطدم مصطال   ميل

 ؟مالكي ا
عموووى وجوووود اخوووتال  فوووي ( مووون النسوووبة العاموووة لمعينوووة ووووو ٝٓٚووووو )اتفووو  معظوووم المبحووووبين عينوووة الدراسوووة 

المعالجووة اإلعالميووة لقضووايا التحووول الووديمقراطي محوول الدراسووة بوواختال  نمووط ممكيووة الوسوويمة اإلعالميووة، 
وولغ أبنا  اإلطار الامني لمدراسة، حيث إن  مموا ر شوغ فيو  توجود اختالفوات بوين اإلعوالم الرسومي التوابع 

عووالم رجووال عووالم األحووااب، وأن ولووغ كووان  لمدولووة، وات األعمووال والقووول ارقتصووادية المتحكمووة فووي السووو ، وات
حيث ناعت إلى لون مون النقود الُمقن وع  واضًحا بشكل كبير في معالجة الصح  ووسائل اإلعالم الخاصة،

بوضووووح عووون ولوووغ التطبيووول األعموووى مووون جانوووب الصوووح  القوميوووة..  يظهووورتفاوتوووت درجتووو  حووودًة وشوووحوًبا 
وموون منظووور يخوودم مصووالح مووالكي الوسوويمة اإلعالميووة، فالمعالجووة كانووت  الًبووا توورتبط بمصووالح المؤسسووة، 

 بغض النظر عن الموضوعية.
كمووا أن ارخووتال  يصووب إلووى حوود كبيوور فووى مصوومحة وسووائل اإلعووالم الخاصووة، التووي تسووعى دائًمووا إلووى 

اصوة صوحيفتي )الشورو ( و)المصورل وبخ ووو تطووير أدواتهوا، وتحواول بقودر المسوتطاع عورض جميوع انرا 
وأن تكون معالجتهوا لقضوايا التحوول الوديمقراطي حياديوة. بكمموات أخورل، فو ن بعوض هووا الوسوائل  وو اليوم(

موضوعي وبعضها يباهي السمطة، ولكنها أكبر موضوعية من األنمواط األخورل الموجوودة فوي مصور، أموا 
قميدية وبالية في المعالجة، و الًبوا موا تسوير عموى نهو  الصح  الحابية والقومية فهي ر تاال أسيرة طر  ت

ر يتغير، فالصح  الحابية ر يمكنها عورض انرا  المخالفوة لخوط الحواب السياسوي، أم الصوح  القوميوة 
 عن النظام الموجود بالسمطة، دون تفكير أو تمحيص أو تدبر. فهي تعبر

، فالتي ، ومصالح مالكيهان منظورها الشخصيوعمي ، ف ن كل وسيمة من هوا الوسائل تتناول القضية م
تجواا قضوية موا، فتتناولهوا حسوب  اتؤيد فكرة ما تروج لها، وتحاول هدم فكرة انخر، وكول  تختمو  مصوالحه

أهوائها الخاصة. لووا فمون الطبيعوي أن توجود عالقوة ولوو بسويطة بوين ممكيوة الوسويمة والمعالجوة اإلعالميوة، 
مة، والتوووي تووونعكس عموووى سياسوووتها التحريريوووة وطبيعوووة تناولهوووا اإلعالموووي وفقًوووا لمصوووالح موووالغ هووووا الوسوووي

واتجاههووا نحووو قضووية مووا دون القضووايا األخوورل، وهووو مووا يعكووس واتيتهووا، ولكوون وووو وبصووفة عامووة وووو فوو ن هوووا 
دراغ أسووباب  بسووهولة لوودل وسووائل اإلعووالم وات الممكيووة الخاصووة، التووى تراعووي  األموور موون الممكوون تفهموو  وات

الحكومات المتعاقبة وأرباحها التجارية ومصالح من يمولهوا، وكوولغ الحوال بالنسوبة لمصوح   مصالحها مع
الحابية التي تعمن صراحة أهدافها وبرامجها، وفي نهاية األمر فهي تسير فوي طريو  وصوولها إلوى الحكوم، 

 يور موؤبرة فوي  وبالتالي ف ن معالجتها وأدا ها المهنوي يغموب عميو  الطوابع السياسوي. ومون بوم، فهوي ُتعتبور
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. ويتف  هوا القوول فمكّل حاب توجه  الوي يخدم مصالح  الخاصة مصر، وليس لها شيوع بين الجماهير،
(، التوووي أكووودت أن الصوووح  الحابيوووة المدروسوووة التاموووت فوووي ٕٔٓٓ، ياسووور إسوووماعيل)موووع نتوووائ  دراسوووة 

 معالجتها لمقضايا المختمفة بنصوص برام  األحااب التي تصدرها.
بالنسووبة إلووى وسووائل اإلعووالم الممموكووة لمدولووة فهووي تراعووي ضوومان اسووتمرارية صوودورها وببهووا، أمووا الحووال 

وبقوووا  المسوووؤولين عموووى إصووودارها وببهوووا فوووي مناصوووبهم، خوفًوووا عموووى أرااقهوووم وطمووووحهم المهنوووي فوووي شوووغل 
تعوارض ما تجد محتول وسيمة إعالمية حكوميوة منصب إداري أو قيادي بهوا الوسيمة القومية. وبالتالي، قمّ 

اإلعالموي لمون يعتموي كرسوي  التعايوا والودعمأدا  الحكومة أو رئاسة الدولوة، لووا فيغموب عموى أدائهوا مونه  
الحكووم، فوسووائل اإلعووالم القوميووة تتبنووى وجهووة نظوور السوومطة أياووا كانووت، وتغشووى السوومطة. وموون بووم، تظوول 

 ئهم.المؤسسات اإلعالمية الرسمية تتبع إشارات الحكام، وتعمد إلى تبني آرا
وقد اتفقت هوا النتيجة مع نتوائ  عودد مون الدراسوات السوابقة، فيموا يتعمو  بقووة توأبير نموط ممكيوة الوسويمة 

 .(ٕٚٔ)اإلعالمية في معالجتها وتناولها لمقضايا المختمفة، وفي صيا ة خطابها تجاا هوا القضايا... إلخ
 من النسبة العاموة لعينوة الدراسوة ووو (ٕٝٓوو ) وعمى الجانب انخر، أكد فري  من المبحوبين محل الدراسة

أن ارختال  قائم بالفعول، ولكون ارخوتال  شوكمي ولويس فوي المضومون، فالمضومون واحود بواختال  نموط 
، فمكل منها دور ر تحيد عن ، فوسائل اإلعالم الخاصة من الممكية، وهي تعبر عن إعالم الصوت الواحد

مصوووالحهم موووع النظوووام الووووي تنافقووو  الصوووح  القوميوووة،  يممكهوووا فوووي األسووواس هوووم رجوووال األعموووال المرتبطوووة
فوسائل اإلعالم الخاصة مجرد نسخة من الصح  القومية، ولكنها نسخة معدّلة، يضفون عميها قشورة مون 

 الحيادية لتجميل وج  النظام، وإلضفا  قدر من الديمقراطية عمى الصورة. 
أنو  ر توجود اختالفوات  ( من عينة الدراسة ووٝٓٔوو ) في حين أكد فر  بالث من المبحوبين محل الدراسة

ومووون بوووم، فووو ن بوووين وسوووائل اإلعوووالم المووووكورة فوووي المعالجوووة اإلعالميوووة فوووي قضوووايا التحوووول الوووديمقراطي. 
النتيجوة وتتفو  هووا المعالجة اإلعالمية تكاد تكوون واحودة لهووا القضوايا، ولوم يكون هنواغ أي مجوال لمتنووع. 

، التي أشارت إلوى ضوع  ومحدوديوة توأبير نموط ممكيوة الوسويمة اإلعالميوة نتائ  بعض الدراساتنسبياا مع 
 . (ٕٛٔ)في معالجتها وتناولها لمقضايا المختمفة... إلخ

   المعالجة اإلعالمية وااللتزام األخالقي والتحول الديمقراطي:العالقة بين 
ارتجاليوة عودد مون وسوائل  عموى( من النسبة العاموة لمعينوة ووو ٝ٘ٚوو )اتف  معظم المبحوبين محل الدراسة 

فوي معالجتهوا لقضوايا التحوول الوديمقراطي، خوالل  ،إلوى حود بعيود ،اإلعالم المصورية، وافتقارهوا إلوى المهنيوة
الامنووووي لمدراسوووة، و يوووواب ارلتووواام األخالقووووي عنهوووا، وتاييفهووووا لمحقوووائ ، وانسووووياقها ورا  الشووووائعات  اإلطوووار

بووووار المضووووممة وأنصووووا  الحقووووائ ، التووووي هووووي أنصووووا  والشووووائعات واألخ وترويجهووووا لإلكاويووووبالمغرضووووة، 
تحولووت إلووى أبوووا  لمدعايووة، ، ومبالغتهووا فووي توودعيم موون تفضووم  وتؤيوودا، ومحاربووة موون تعارضوو ، و أكاويووب

وعميوو ، فقوود فقوودت هوووا . ، وتحولووت إلووى سوواحات موون التشووهير، وتبووادل ارتهامووات والتخوووينووسووائل لمحشوود
ممووا أدل إلووى إعاقووة التحووول الووديمقراطي وتووأخر ، ارلتوواام األخالقوويو  الوسووائل اإلعالميووة المهنيووة والحياديووة

 مسارا.
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كما أن وسائل اإلعالم تحاول نقل الحقائ  والوقائع والمعمومات لجمهورها إّر أن أدا  بعضها أفتقر إلوى 
المهنيوووة فوووي تغطيوووة بعوووض األحوووداث، نتيجوووة عووودم الووووعي بعالقوووة اإلعوووالم بووواألمن القوووومي واقتحوووام بعوووض 

صحفيين لمجال اإلعالم الفضائي، وعدم التدرب عمى الحيادية، وطرح انرا  ووجهوات النظور الشخصوية ال
فيمووا يقوودمون، والتعاموول باعتبووارهم مووواطنين، وليسوووا أصووحاب مهنووة، لهووا قواعوود وسووموكيات يجووب اتباعهووا، 

والووي قود يصول إلوى مقتوال بوين الضويو ، لوحو ل هوؤر  اإلعالميوون هووا الوسوائل اإلعالميوة إلوى سواحات 
م وارتهام بالعمالة والخيانة والكفر...إلخ، وتحول اإلعالموي إلوى طور  فوي العوراغ السياسوي، بهود  ائالشت

وأصبح من السهل عمى اإلعالمي أن يخصص عدة حمقوات مون برنامجو  جوب النجومية والشعبية لنفس ، 
لموضوعي المحايد الناي  أن يختفي وكاد اإلعالمي االيومي لمهجوم عمى أحدهم، لمجرد خال  شخصي، 

 من الساحة اإلعالمية.
كولغ ف ن بعض وسائل اإلعوالم لهوا أجنوداتها الخاصوة التوي تختمو  تماًموا عون فكورة السياسوة التحريريوة، 
أي أن هوا الوسائل افتقرت إلوى الموضووعية ولويس الحياديوة؛ ألن الحيواد  يور موجوود. وعميو ، فقود وهبوت 

قضووايا التحووول الوووديمقراطي وفقًووا ألهوائهووا ومصووادر تمويمهووا، سوووا  الداخميوووة أو هوووا الوسووائل فووي عوورض 
اإلقميمية أو الدولية، ووضعت في مقدمة اهتماماتها مصمحة صاحب هوا الوسيمة اإلعالمية، ونسبة الربح 
العائد، بغض النظر عن أهمية القضية محل المعالجة، حتوى لوو كوان ولوغ عموى حسواب اسوتقرار المجتموع 

 حول  الديمقراطي، مما أبر تأبيًرا سمبياا في التحول الديقراطي في مصر.وت
فوواإلعالم ابتعوود عوون المهنيووة، نظووًرا لسوويطرة رجووال األعمووال أصووحاب المصوومحة لوجووود فصوويل بعينوو ، أي 

 كوولغ يخدم مصمحتهم ور يخدم الدولة، كما يمعب اإلعالم دوًرا بارًاا فوي توجيو  الورأي العوام إلوى موا يريودا،
فاإلعالم المصري وو إلى حود كبيور  ف ن المستول األخالقي والقيمي تراجع بصورة كبيرة في وسائل اإلعالم،

وووو ر يوواال أسوويًرا بووين نمطووينإ أولهمووا يعموول لصووالح السوومطة الحوواكم، والبوواني يعموول لصووالح رجووال األعمووال 
قي أي موا إخوالل؛ ور أدّل عموى ، أي أن وسائل اإلعالم هوا قد أخمت بميبا  الشر  األخالومصالح السو 

هوا من التشويش والتشوي  المتعمد لمحقائ  الوي تقوم بها هوا الوسائل، فمم تعد تكتفي باستخدام األساليب 
التكووورار والمالحقوووة، واإلبوووارة العاطفيوووة، وتحويووول ارنتبووواا؛ بووول التقميديوووة فوووي تغييووور الووورأي العوووام؛ مووون قبيووولإ 

اسووم االحوورب النفسوويةا؛ بالياتهووا الووبالثإ الشووائعات، وافتعووال األامووات، صووارت تتوسوول بمووا ُيصووطمح عميوو  ب
بارة الرعب والفوضى، وكل هوا عقبة من أخطر عقبات التحول الديمقراطي المنشود.  وات

  :الطابع السياسي لممارسة اإلعالميين لإلعالم في مصر 
( موون النسووبة العامووة ٖٝٛوووو )كشوفت نتووائ  الدراسووة الميدانيووة أن عودًدا كبيووًرا موون المبحوووبين محوول الدراسوة 

 وووو الصووحفيين والمووويعين ومقوودمي البوورام  ووووقوود أشوواروا إلووى أن ممارسووة بعووض اإلعالميووين لعينووة الدراسووة وووو 
إلطووار الموضوووعي لمدراسووة )قضووايا وات  لغعووالم  مووب عميهووا الطووابع السياسووي، خووالل الفتوورة الامنيووة لمدراسووة

ر  اإلعالميون تحولوا إلى ساسة، ومن بم ف نهم يدافعون عن مصالحهم الخاصة ؤ ، فهالتحول الديمقراطي(
أكبوور موون دفوواعهم عوون مصووالح الوووطن، وأن هووور  اإلعالميووين مجوورد أدوات فووي أيوودي القووول التووي تووتحكم 

ة السمطوية عموى اإلعوالم الرسومي، فهوؤر  اإلعالميوون قود اقتصادياا في وسائل اإلعالم، فضاًل عن السيطر 
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تغيوورت نبووراتهم وتحولوووا إلووى تقنووين اادواجيووة المعووايير، بمووا يخوودم مصووالحهم ومصووالح مؤسسوواتهم، ومارسوووا 
وهووو مووا يتنووافى مووع طبيعووة عممهووم، فموون حوو  اإلعالمووي أن يكووون لوو  وجهووة نظوور فووي القضووايا  ،السياسووة

طالووب فووي األسوواس بعوورض جميووع وجهووات النظوور المختمفووة، ولكوون البابوووت أن السياسووية المختمفووة، لكنوو  م
هوووووؤر  اإلعالميوووووين دافعووووووا عووووون مصوووووالحهم وارتباطووووواتهم أكبووووور مووووون التركيوووووا عموووووى أدا  مهنوووووتهم بحرفيوووووة 
وموضوووعية، وهووو مووا يعكووس ضووع  أدا  بعووض اإلعالميووين، وتوووهمهم بووأنهم قووادة رأي يسووتطيعون توجيوو  

قوودون فيوو  موون رؤل وأفكووار، وقوود يرجووع ولووغ لغيوواب موورجعيتهم حووول فنووون التمقووي، الوورأي العووام تجوواا مووا يعت
ومعورفتهم العميقووة بسويكولوجية الجموواهير، فالتعامول مووع الجمهووور باعتبوارا ضووعي  الوواكرة )واكوورة السوومكة( 

 أو ووي قدرات معرفية وعقمية محدودة من أسباب فشل أدا  أي إعالمي.
ل األعموال وأصوحاب المصومحة، وأن بعضوهم لديو  انتموا ات حابيوة أو كما أنهوم كوانوا يودافعون عون رجوا

مشووووترغ فووووي حوووواب موووون األحووووااب، وأن بعووووض اإلعالميووووين يميمووووون إلووووى ارنحياايووووة أل ووووراض ومصووووالح 
موع عودم إنصوافهم فوي معامموة  ،شخصية، وتحولووا إلوى نجووم سوينمائية وقضواة وسياسويين وأحياًنوا واعظوين

وقد يكون أبسط مبال لهوا هو تحول  ،، والميل إلى اتجاا واحد والتنظير ل الضيو  المشاركين في البرام 
 برام  رياضية إلى مناقشة أمور سياسية.

  ؟اختالف المعالجة اإلعالمية لقضايا التحول الديمقراطي باختالف الفترة الزمنية لممعالجة 
وجووود  العامووة لعينووة الدراسووة وووو( موون النسووبة ٖٝٚوووو بنسووبة ) أقووّرت الغالبيووة موون المبحوووبين محوول الدراسووة

اختال  فوي معالجوة بعوض وسوائل اإلعوالم لقضوايا التحوول الوديمقراطي بواختال  الفتورة الامنيوة لممعالجوة، 
أصووبح موون المووألو  فووي هوووا الوسووائل اإلعالميووة أن تجوود موون وولووغ وفقًووا لغطووار الامنووي لمدراسووة، وأنوو  قوود 
كما أن  قد تغيرت آرا  كبير مون الصوحفيين ومقودمي البورام   كان يمدح النظام باألمس يوم  ويسب  اليوم،
 التميفايونية مع تغير السمطة وموااين القوة.

وجوود اخوتال  فوي معالجوة ( وو ٕٝٚوو نسبة )في حين لم يقر البعض انخر من المبحوبين محل الدراسة 
لممعالجووة، وأن المعالجووة كانووت بعووض وسووائل اإلعووالم لقضووايا التحووول الووديمقراطي بوواختال  الفتوورة الامنيووة 

 بابتة ولم تتغير.
  ؟مؤةرات وسمات وسائل اإلعالم المصرية في ظل مسار التحول الديمقراطي 

أن وسووائل ( موون النسووبة العامووة لعينووة الدراسووة وووو ٝٔٚوووو )أشووار عوودد كبيوور موون المبحوووبين عينووة الدراسووة 
منية لمدراسة، وليس لديها اسوتقاللية القورار، بول ليست مستقمة بشكل عام، خالل الفترة الا اإلعالم المصرية 

هي تابعة إلى حد كبير، كما أنها  ير متنوعة ويغمب عميها الجمود، وتمبل صوًتا وحًدا هو صوت النظام 
السياسوووي ومالكيهوووا المؤيووودين والوووداعمين لمنظوووام السياسوووي. وفوووي المقابووول، أّكووود الفريووو  انخووور مووون هوووؤر  

مسوتقمة، حيوث لوديها اسوتقاللية فوي اتخواو القورار أن وسوائل اإلعوالم المصورية ( ووو ٜٕٝووو بنسوبة )المبحوبين 
 إلى حد كبير، كما إنها متنوعة، ور يغمب عميها الجمود.



      www.epra.org.eg                              www.jprr.epra.org.eg                               مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  -العدد الرابع  411 
     

أن معظوم وسوائل اإلعوالم ليسوت ( ووو ٝٓٚوو بنسوبة )كما أقّرت النسبة األكبر من المبحوبين محل الدراسة 
ل الموأمول والمر ووب فيو . وعموى الجانوب انخور أقوّر الفريو  البواني بالشك متحررة، فال يوجد حرية إعالمية

 حرية كبيرة وبالشكل المطموب.أن لدل وسائل اإلعالم المصرية ( وو ٖٝٓوو بنسبة )المبحوبين من هؤر  

أن وسووائل اإلعووالم المصوورية تقوودم ( وووو ٝ٘ٙوووو بنسووبة )وقوود أكوود عوودد كبيوور موون المبحوووبين عينووة الدراسووة  
معمومات مغموطة و ير مكتممة، وأن هوا المعموموات  الًبوا موا تكوون متضواربة و يور متسوقة و يور دقيقوة، 

وووو بنسووبة المبحوووبين أّكوود الفريوو  انخوور موون هووؤر  فووي حووين،  الوضوووح.وأنهووا تتصوو  بووالغموض فووي مقابوول 
ات صووحيحة وكامموووة ومتسووقة ودقيقوووة وواضووحة و يووور تقوودم معموموووأن وسوووائل اإلعووالم المصووورية ( وووو ٖٝ٘)

 متضاربة.

عمووى أن بعووض وسووائل ( موون النسووبة العامووة لعينووة الدراسووة وووو ٝ٘ٚوووو )وقوود اتفوو  معظووم مبحوووبي الدراسووة 
الكافية، حيث تغمب عميها اررتجالية وارنحيااية والتعتيم والخضوع ليست مهنية بالدرجة اإلعالم المصرية 

وفوووي و يووواب البقوووة، وأنهوووا  يووور موضووووعية و يووور متواانوووة، وتغيوووب عنهوووا الشوووفافية والمصوووداقية والجووورأة. 
مهنيووة أن وسووائل اإلعووالم المصوورية ( وووو ٕٝ٘وووو بنسووبة )المبحوووبين المقابوول، أّكوود الفريوو  انخوور موون هووؤر  

عميهوووا اررتجاليووة وارنحياايوووة والتعتوويم والخضووووع و يوواب البقوووة، بوول تغموووب عميهوووا ، ور تغمووب فيوووةكابدرجووة 
 الموضوعية والتواان الشفافية والمصداقية والجرأة.

 المعوقات التي تحول دون التحول الديمقراطي في مصر:  
لوديمقراطي فوي مصور، عوّدد المبحوبوون محول الدراسوة أبورا وأهوم المعوقوات التوي قود تحوول دون التحوول ا

 وولغ خالل اإلطار الامني لمدراسة، فكانت عمى الوج  التاليإ
تتمبوول أولووى معوقووات التحووول الووديمقراطي فووي مصوور فووي افتقوواد بقافووة الديقراطيووة، وفكوورة ارخووتال  مووع  -

 انخر، وتقبل الرأي والرأي انخر، واحترام آرا  انخرين. 
  ياب الوعي بأهمية الديمقراطية لدل قطاعات متعددة من الشعب.  -
  ياب بقافة التغيير، مما يحدث خمًطا لدل الشعب يفقدا القدرة عمى التمييا بين الصالح واألصمح.  -
جمعوة إليو  دراسوة )خمصوت يتفو  هووا الورأي موع موا و  الجهل بقواعد المعبة السياسية، والتمسغ بالسمطة. -

إلى أن مشكمة الديمقراطية تظهر عند وجود فئة ما تريد ارستحواو عموى السومطة، ( ٕ٘ٓٓ، أحمد قاجة
 ....إلخوالتحكم بعموم المجتمع ومقدرات  وبروات  وخيارات  المستقبمية

عودم ارسوتقرار السياسوي فوي هووا الفتورة الامنيوة، واسوتمرار الونمط ارسوتبدادي األحوادي ارتجواا الوووي ر  -
 السياسية. يؤمن حقاا بالتعددية

 فقدان البقة بين فصائل الشعب وطوائف ، وحمالت التخوين والتشوي  من الجميع ولمجميع. -
 ضع  بعض الحركات واألحااب السياسية، وتواضع خبرتها في الحكم والسياسة، و يابها عن الواقع.  -
التعصب والتحاب المسيطر عمى التعامل بين كل األطرا ، فالكل يرفع شعارإ اإن لم تكن معي فأنت  -
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 عدويا.
 البيروقراطية المسيطرة عمى كل شبر في الوطن، والتي يصعب القضا  عميها فى أمد قريب.  -
 المشاكل ارقتصادية التي تبقل كاهل الدولة. -
عدد كبير من أبنا  المجتمع المصري، والجهل المتفشي بين المستول التعميمي المتدني المستشري بين  -

 جموع  فيرة من أبنا  الوطن، ُنَخًبا وأفراًدا عاديين.
 الفساد، وهو المعو  األكبر واألهم، ويتمبل في فساد الضمير والسمطة والبروة والفكر والرأي...إلخ.  -
 العميا لمبالد. السعي ورا  المصالح الشخصية والحابية والسياسية، ر المصالح -
وموون جانبهووا، ُتَعووّد وسووائل اإلعووالم موون أخطوور المعوقووات التووي تحووول دون التحووول الووديمقراطي وووو بشووكل  -

خاص وسوائل اإلعوالم الموجهوة ووو وولوغ بسوبب عودم مصوداقية بعضوها، وافتقادهوا إلوى المهنيوة والحرفيوة 
يمقراطي، وهيمنووة رأس المووال عمووى بصووورة كبيوورة، وعوودم شووفافية المعالجووة اإلعالميووة لقضووايا التحووول الوود

هوووا الوسووائل، والتركيووا عمووى العوورض االشوووا اإلعالمووي، دون التأكيوود عمووى طبيعووة الواقووع عمووى األرض 
وهوا موا أشوارت إليو  نتوائ   وقمة خبرتهم...إلخ. وتحياهمالفعمية، وكولغ تواضع أدا  بعض اإلعالميين 

قوود  ،اإلنترنووتوسووائل اإلعووالم، بشووكل خوواص  توصوومت إلووى أنالتووي  (،ٖٕٓٓ بسوويوني حمووادة،) دراسووة
 تكون لها تأبيرات مختمفة، بل ومتناقضة في العممية الديمقراطية.

أن وسوائل ( مون النسوبة العاموة لعينوة الدراسوة ووو ٝٛٙووو )من المبحوبين محول الدراسوة  كبير وكر عددكما 
يعمول عموى المؤيودين لو  ووو  صوت النظام السياسي ومالكيها وو واحد(التجاا ارواحد )الصوت الاإلعالم وات 

، وألن هووا ر يبنوي بقافوة ارختيوار إعاقة التحول الديمقراطي، بسوبب فقودان هووا الوسوائل لمحياديوة والمهنيوة
فمعظوم وسوائل  عن المتمقي، بل بالعكس يبني في  بقافة التمقي، ومن بم يكون عرضة لمتأبر من أية جهوة،

 الية ر تجيد  ير تبرير وتدعيم السمطة والتعبئة العامة.اإلعالم الح
ن كان فوي المقابول أن هنواغ اختالفًوا ( ووو ٕٖٝووو بنسوبة )، وكور فريو  آخور مون المبحووبين محول الدراسوة وات

وتنوًعووا فووي اتجاهووات وسووائل اإلعووالم، ور يمكوون القووول إنهووا وات صوووت واتجوواا واحوود تماًمووا، ولووو بدرجووة 
لواحووود والصووووت الواحووود يعيووو  التحوووول الوووديمقراطي، فوسوووائل اإلعوووالم المصووورية بهوووا تنووووع كبيووورة، وارتجووواا ا

وليست اتجاا واحد، ور يمكن وضعها جميًعا في سمة واحدة، ومن بم فال يوجد في ولوغ إعاقوة لمديمقراطيوة 
 المنشودة، كما أن وعي الشارع السياسي أصبح ل  واقع وتأبير كبير.

 الدراسة:تعميق عمى نتائا 
يتضح إمكانية تطبي   ارقتصاد السياسيالمدخل ارتصالي لنظرية  تعميًقا عمى النتائ  السابقة في ضو 

اإلعووووووالم فوي مصور هوا النظرية عمى وسائل اإلعالم المصرية إلى حد بعيود، فمقود كشوفت هووا النتوائ  أن 
اعية وتنوويرة وتبقيفيوة، فالوسويمة اإلعالميوة تتبنوى صووووووناعة قبل أن يكون مهووووونة وات رسالة ومسؤولية اجتم

وجهة نظر مالكيها واتجهاتهم نحو مختم  القضايا، وعمى رأسها قضايا التحول الديمقراطي، وفًقا لما وكرا 
معظووم المبحوووبين عينووة الدراسووة، كمووا تحمووي هوووا الوسووائل المصووالح ارقتصووادية لمالكيهووا وتوودافع عوون تمووغ 
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وأفكوووار مالكيهوووا ومسووواندتهم لمنظوووام السياسوووي الحووواكم، فموووالكو الوسوووائل اإلعالميوووة  المصوووالح، وتتبنوووى رؤل
يعظمون برواتهم عن طريو  ارسوتبمار ارقتصوادي، والحفواظ عموى ببوات النظوام واسوتقرارا، والنظوام الحواكم 

بوو   يعظووم بروتوو  عوون طريوو  ارسووتبمار السياسووي، وكالهمووا فووي أمووسِّ الحاجووة إلووى انخوور، وفقًووا لمووا تنووادي
 نظرية ارقتصاد السياسي. 

وعميوو ، فوو ن وظيفووة وسووائل اإلعووالم فووي المجتمووع هووي مسوواعدة ومسوواندة أصووحاب السوومطة عمووى فوورض 
خووودم المؤسسوووات فهووووا الوسوووائل تنفوووووهم وسووومطتهم فوووي هووووا المجتموووع، والعمووول عموووى دعوووم الوضوووع القوووائم، 

جوواً ا ر يتجوواأ موون العمميووات ارقتصووادية  باعتبوواراهووا االسوومعيةا، فووي عممياتاألخوورل السياسووية وارقتصووادية 
 .والسياسية األساسية في المجتمع

اختال  المعالجة اإلعالمية لقضوايا التحوول الوديمقراطي محول الدراسوة بواختال  نموط ممكيوة فبالر م من 
إّر أنوو  اخوتال  نووعي وشووكمي فوي الشووكل ولويس الهود ، فالمعالجووة مختمفوة بوواختال  الوسويمة اإلعالميوة، 

 نمط الممكية، ولكن الهد  والغاية واحد، وهي الحفاظ عمى مصالح مالكيها، وعالقتهم بالسمطة الحاكمة. 
الخاصوووة بوووالتحول  القضووويةوتعوووال  تتنووواول اإلعالميوووة المصووورية الوسوووائل مووون ، فووو ن كووول وسووويمة ومووون بوووم

وتؤيووود مووون توووروج لهوووا،  هووووا القضوووية، فوووالتي تؤيووود ، ومصوووالح مالكيهوووامووون منظورهوووا الشخصوووي ديمقراطيالووو
  شخصياا إن تمكنت مون هدممهاجمة معارضي ومنتقدي هوا القضية، و تحاول يساندها، وفي الوقت وات  

 .فعل ولغ
ا التحوووول فوووي معالجتووو  وتناولووو  لقضوووايموضووووعي اإلعوووالم الخاصوووة ن بعوووض وسوووائل أ ويمكووون مالحظوووة

وأرباحهووا  ،راعووي مصووالحها مووع الحكومووات المتعاقبووةوت بوواهي السوومطة،توبعضووها الووديمقراطي فووي مصوور، 
وارتجاهات ووجهوات النظور ال يمكنها عرض انرا  فأما الصح  الحابية  .ومصالح من يمولها ،التجارية

، وفووي نهايووة األموور صووريحبشووكل  تعموون أهوودافها وبرامجهووا فهووي، وسياسووات  المخالفووة لخووط الحوواب السياسووي
فهووي تسووير فووي طريوو  وصووولها إلووى الحكووم، وبالتووالي فوو ن معالجتهووا وأدا هووا المهنووي يغمووب عميوو  الطووابع 

فوي ماهيوة مون  عون النظوام الموجوود بالسومطة، دون تفكيور القوميوة فهوي تعبور وسوائل اإلعوالمالسياسي. أم 
المسؤولين عمى إصدارها وببهوا فوي مناصوبهم، تراعي ضمان استمرارية صدورها وببها، وبقا   يحكم؛ ألنها

 خوًفا عمى أرااقهم وطموحهم المهني في شغل منصب إداري أو قيادي بهوا الوسيمة القومية. 
 

*  *  * 

 
 
 
 
ى
ى
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 قضايا التحول الديمقراطيمعالجنها لالسيد عبد الرحمن علي: العالقة بين ملكية وسائل اإلعالم و

ىالمراجع:
                                                           

ى
استعان الباحث ببعض بيانات مشروع رساالة الادكتوراا الصا اة باهي وحاي تحات عناوان:  العالقاة باين ملكياة وساائل اإلعاالم  (4)

 ومعالجتها لقضايا التحول الديمقراطي و نع القرار السياسي . 

(ي 4111)القااحر : مكتباة نهضاة الشارقي  وساال  اإلعاالم والسياساةر دراساة راي ترتياو اتولوياا بسايوني بباراحيم حمااد ي  (1)

  .41ص

(3) Harry Woodward and Steve Buchholz, Aftershock: Helping People through Corporate (New 

York: John Wiley & Sons, inc, 1987), p2. 
(ي 4111)القاااحر : دار الركاار العرباايي  1ي طقضااايا التبعيااة اإلعالميااة وال قاريااة رااي العااالم ال الااثالاارحمني عواطااع عبااد  (1)

  .411ص

  .1(ي ص1141)عمان: دار أسامة للنشر والتوزيعي  القنوا  الفضالية واإلعالمية االقتصاديةحسين دبي الزوينيي  (1)

(6) Vincent Mosco,The Political Economy of Communication, Second Edition (Canada: Queen's 

University, SAGE Publications Ltd, 2009), p.2. 
(7) Elizabeth Van Couvering, New Media? The Political Economy of Internet Search Engines, A 

paper presented to The Communication Technology Policy section 2004 Conference of the 

International Association of Media & Communications Researchers (IAMCR) Porto Alegre, 

Brazil, July 2004, p.2. 
أكتااوبر: المكتبااة  1)مدينااة  1ي طوسااال  اإلعااالم ماان االتصااا  الاالاتي إلاار الوسااالع الرقميااة المتعااددة تااي يرا رضااا عكاشااةي  (1)

  . 111-131(ي ص ص 1111العالمية للنشر والتوزيعي 

ا(ي  (1) )القاااحر : عااالم الكتاا ي  4ي طوالتحااو  الااديمقراعي رااي مصااراإلعااالم  حريااةبساايوني حماااد ي سااي بساايوني حماااد  )محاارر 

   .11(ي ص1143

)القااحر : الادار الدولياة  1ي ترجمة: كمال عبد الرؤوعي ط إلعالمنظريا  وسال  املرين ل. ديرلير وساندرا بول ـ روكيتشي  (41)

  . 111-113(ي ص ص 1111لالستثمارات الثقاسيةي 

لماتتمر العلماي السانو  ل ورقاة بحثياة مقدماة راسم محمد الجمالي وسائل اإلعالم والتحاول الاديمقراطي ساي الادول العربياةي (44)

 -311ي ص ص 1111ماايو  1-1ي كلياة اإلعاالمي جامعاة القااحر ي 4ي جاـالعربياةال اني عشر، اإلعاالم وتحاديا  المجتمعاا  

311. 

بان اوالتحاول الاديمقراطي واألقلياات ساي الاوطن العرباي )القااحر : مركاز  يشريع من ور وآصروني تقارير المجتماع المادن (41)

يم ال ارو  الم ارية للتيطياة اإلعالمياة حازم أنور محمد البنا وببراحيم محمد أبو المجد سرجي تقيي سي: 1(ي ص1113صلدوني 

كلياة اإلعاالمي ي المجلاة المصارية لبحاوث اإلعاالمسي ال حاسة والتليرزيون ألحداث التحاول الاديمقراطي ساي المنطقاة العربياةي 

 .11ي ص1111ني والعدد الحادي والثالثجامعة القاحر ي 

 .11(ي ص1141سكندرية: دار الركر العربيي )األ الرأ  العام والتحو  الديمقراعيمحمد سعد أبو عامودي  (43)

صالد  الح الدين حسني دور اإلعالم التقليادي والجدياد ساي تشاكيل معاارع الارأي العاام واتجاحاتاه نحاو قضاايا الديمقراطياة  (41)

دولي الماتتمر العلماي الاونظرياة اععتماادي ورقاة بحثياة مقدماة بلا   وتحدياتها سي م ر: ساي بطاار تحليال الصطاا  اإلعالماي

 .  111ي ص1111ي اإلعالم واإل الح: الواقع والتحدياتي كلية اإلعالمي جامعة القاحر ي الخامس عشر

ورقاة ريا أحمد البدويي اإلعالم واإل الح السياسي سي م ر: دراسة مسحية وسنومنولوجية مقارنة بين الجمهور والنصباةي ث (41)

ي كلياة اإلعاالمي جامعاة القااحر ي 4ي جـر، مستقب  وسال  اإلعالم العربيةالمتتمر العلمي السنو  الحاد  عشبحثية مقدمة بل  

 .1111مايو  3-1

ي كلياة اإلعاالمي المجلاة المصارية لبحاوث اإلعاالمسامي عبد الرؤوع محمد طايعي بحوث اإلعاالم باين الماضاي والحاضاري  (41)

 .1111يوليو  -جامعة القاحر ي العدد السابعي يناير

ي غير منشور  )كلياة رسالة دكتوراهشيم محمد عبد الحميد قط ي العوامل المؤثر  عل  مستقبل ال حاسة الحزبية سي م ري  (41)

 (.1111اإلعالم: جامعة القاحر ي 

(18) Robin Mansell, Political Economy, Power and New Media, New Media & Society, Vol.6, No.1, 

2003.    
(19) Vincent Mosco, Current Trends in the Political Economy of Communication, Global Media 

Journal, Canadian Edition, Vol.1, Issue1, 2008.    
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(20) Fei. Shen, A Cross-Level Theory of Media Effects: How the Economy Conditions Political 

Learning, Paper Presented at the annual meeting of the International Communication 

Association, Marriott, Chicago, IL, May 2009.    
(21) Carlos Pereira, Inequalities on the Web: Strengths and Weaknesses of a Political Economy 

Analysis, Media, Culture & Society,Vol. 31, No.2, 2009.    
(22) Hanlong Fu, An Extended Economic Theory of Political Communication Effects, Paper 

Presented at the Annual Meeting of the International Communication Association, TBA, 

Boston, MA, May 2011.    
ي المعالجة ال حرية للشئون الدولية: دراسة تحليلية مقارنة تأثير السياسة الصارجية للدولة سي حشام عطية عبد المق ود محمد (13)

جامعااة القاااحر ي  :)كليااة اإلعااالم ي غياار منشااور رسااالة ماجسااتير ي4111  حتاا 4111لل ااحاسة الم اارية صااالل الرتاار  ماان 

4111). 

ساي ال ااحع الم اارية: دراسااة تحليليااة علاا  األحاارام  1111محماود من ااور حيبااةي الصطااا  ال ااحري عنتصابااات الرئاسااة  (11)

ديساامبر  –ي كليااة اإلعااالمي جامعااة القاااحر ي العادد الثااامن والعشااروني أكتااوبر المجلااة المصاارية لبحااوث اإلعاالموالوساد والياادي 

1111. 

القضاايا السياساية الداصلياة ساي المضامون اإلصبااري باالقنوات الرضاائية العربياة  المق ود م طر ي معالجة أماني رضا عبد (11)

 (.1111ي غير منشور  )كلية اإلعالم: جامعة القاحر ي رسالة ماجستيرالرسمية والمعارضةي 

ساة ي محددات تشكيل أطار مضامون الصطاا  السياساي بال احع القومياة والحزبياة والصا اة: درامن  المراغي أحمد محمد (11)

 (.1111ي غير منشور  )كلية اإلعالم: جامعة القاحر ي رسالة ماجستيرللمضمون والقائم باعت الي 

رساالة ي 1111حتا   1111محمدي الصطا  ال حري تجاا قضايا الرساد ساي ال احع الم ارية ساي الرتار  مان  أمير  ناجي (11)

    (. 1144ي غير منشور  )كلية اإلعالم: جامعة القاحر ي ماجستير

أشرع جالل حسني العالقة بين ملكية وسائل اإلعالم وطبيعاة ومساتوا الحرياة ساي القناوات الم ارية الحكومياة والصا اة:  (11)

للماتتمر العلماي السانو  دراسة مقارنة لبرامج الرأي سي القناتين األول  والثانية مقارناة بادريم والمحاوري ورقاة بحثياة مقدماة 

  .1111مايو  1-3ي كلية اإلعالمي جامعة القاحر ي 1ي جـم العربيةالحاد  عشر، مستقب  وسال  اإلعال

ي غيار رساالة ماجساتيرم طري محمد عبد الوحا ي النشر  اإلصبارية ساي القناوات الرضاائية العربياة والحكومياة والصا اةي  (11)

  (. 1111منشور  )كلية اإلعالم: جامعة القاحر ي 

السياساية: دراساة  وظيرتهاا العربية عل  اإلصبارية الرضائية التلرزيونية القنوات سي لكيةالم نمط عالء محمد عبد العاطيي تأثير (31)

ي كلياة التربياة النوعياة العولمة عصر رر البشرية التنمية رر ودوره النوعي التعليم ورقة بح ية مقدمة لمتتمرتحليلية مقارنةي 

  . 1111بجامعة المن ور ي ببريل 

رسااالة ي 4111-4111محمااد سااعد بهبااراحيمي الاادور التنمااوي لل ااحاسة الم اارية سااي بهطااار التعدديااة الحزبيااة صااالل الرتاار   (34)

  (. 4111ي غير منشور  )كلية اإلعالم: جامعة القاحر ي دكتوراه

ي المتييرات المؤثر  عل  دور ال حاسة سي تكاوين الارأي العاام ساي م ار: دراساة تطبيقياة علا  الحماالت جمال عبد العظيم (31)

  (.4111ي غير منشور  )كلية اإلعالم: جامعة القاحر ي رسالة دكتوراهي 4111-4111ال حرية سي عامي 

اتي يي أنمااط األداء ال احري ساي التساعينحشام عطية عبدالمق ودي عالقة النصا  السياساية الم ارية بال احاسة وتأثيرحاا سا (33)

   (. 4111ي غير منشور  )كلية اإلعالم: جامعة القاحر ي رسالة دكتوراه

السيد بهنس  حسني مدا تأثير اعتجاا السائد بوسائل اإلعالم الم رية عل  تشكيل اتجاحات الرأي العام نحاو قضاايا التحاول  (31)

   . 1114ديسمبر  –ي كلية اإلعالمي جامعة القاحر ي العدد الثالث عشري أكتوبر مالمجلة المصرية لبحوث اإلعالاعقت اديي 

المجلاة نوال عبدالعزيز ال رتيي التوظيع السياسي لقضية تطاوير التعلايم سا  ال احع الحزبياة الم ارية: دراساة تحليلياةي  (31)

   . 1111مارس  -يناير ي كلية اإلعالمي جامعة القاحر ي العدد الرابع عشريالمصرية لبحوث اإلعالم

أشرع جاللي اتجاحات ال حاسة الم رية نحو معالجة أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحر  األمريكية ضاد أسيانساتاني  (31)

   . 1113سبتمبر –ي كلية اإلعالمي جامعة القاحر ي العدد العشروني يوليو المجلة المصرية لبحوث اإلعالم

المجلة ي بناء األجند  اإلصبارية سي ال حع الم رية اليومية: دراسة تطبيقية عل   حيرتي األحرام والوسدي جمال عبدالعظيم (31)

  .1113ديسمبر  -ي كلية اإلعالمي جامعة القاحر ي المجلد الرابعي العدد المزدوجي ينايرالمصرية لبحوث الرأ  العام

ي غير منشور  رسالة ماجستيرلسياسة التحريرية سي ال حع الم ريةي محرز حسين غاليي العوامل اإلدارية المؤثر  عل  ا (31)

 (.1113)كلية اإلعالم: جامعة القاحر ي 

محمود حسن حيبةي أثر نمط ملكية ال حع الم رية عل  أجند  القضاايا التاي تتناولهاا: دراساة تحليلياةي ورقاة بحثياة مقدماة  (31)

   .1111مايو  1-3ي كلية اإلعالمي جامعة القاحر ي 1ي جـ  اإلعالم العربيةللمتتمر العلمي السنو  الحاد  عشر، مستقب  وسال
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محمد محمود عبد الرتاح ن ر الديني ال حع الم رية ال ادر  عن شركات مساحمة: دراسة تقويمية للرن ال حري واألداء  (11)

  (.1111ي غير منشور  )كلية اإلعالم: جامعة القاحر ي رسالة ماجستيرالمهنيي 

المجلاة بيمان نعمان جمعةي اتجاحات المعالجة ال حرية لحملة اعنتصابات الرئاسية وأثرحا عل  معارع واتجاحاات النااصبيني  (14)

   . 1111ديسمبر  –ي كلية اإلعالمي جامعة القاحر ي العدد الصامس والعشروني يوليه المصرية لبحوث اإلعالم

ا  الجااامعي لل ااحع المحليااة واإلشااباعات المتحققااة منهااا: دراسااة ميدانيااة عبااد الجااواد سااعيد محمااد ربيااعي اسااتصدامات الشااب (11)

يونيااو  -ي كليااة اإلعااالمي جامعااة القاااحر ي المجلااد السااابعي العاادد األولي يناااير المجلااة المصاارية لبحااوث الاارأ  العاااموتحليليااةي 

1111.     

 اارية وعالقتهااا باعسااتقالل المهنااي للمحااررين محاارز حسااين غاااليي أسااالي  تنظاايم وبدار  الجهاااز التحريااري بال ااحع الم (13)

ي كلياة اإلعاالمي جامعاة القااحر ي المجلاد العاشاري العادد المجلة المصرية لبحوث الارأ  العاامومدا شعورحم بالرضا الوظيريي 

  .1141ديسمبر  -الثانيي يوليو

(44) Kimberley E. Fradgley and Walter E. Nierbauer Jr., London's “Quality” Newspapers: 

Newspaper Ownership and Reporting Patterns, Journalism & Mass Communication Quarterly, 

Vol.72, No.4, December 1995. 
(45) Devra C. Moehler and Naunihal Singh, Whose News Do You Trust? Explaining Trust in Private 

versus Public Media in Africa, Political Research Quarterly, Vol.64, No.2, June 2011.   
(46) Amy Reynolds and Gary Hicks, Civic Journalism influence on Local T.V. News Coverage, 

AEJMC Conference Papers, 2001.      
(47) Lu Shi, The Policy Deviation in China's New Media: A Comparative Content Analysis, Paper 

Presented at the Annual Meeting of the International Communication Association, Marriott 

Hotel, San Diego, CA, May 2003.      
(48) Daniel Chomsky, An Interested Reader: Measuring Ownership Control at the NewYork Times, 

Paper Presented at the Annual Meeting of the Western Political Science Association, Marriott 

Hotel, Portland, 2004. 
(49) J. Sonia Huang and George Sylive, Decision-Making by Newspaper Editors: Understanding 

Values and Change, Paper Presented at the Annual Meeting of the International 

Communication Association, 2006.       

(50) Amit Schejter and Jonathan Obar, Comparing Media Ownership Regimes: The Fine Contours 

That Differentiate Among the American, British, and Canadian Media Systems, Paper presented at 

the annual meeting of the International Communication Association, TBA, Boston, MA, 25 

May, 2011.    
سالم أحمد عبداي الصطا  ال احري اعنتصاابي ألحازا  المعارضاة: دراساة تحليلياة باالتطبيق علا  انتصاباات مجلاس الشاع   (14)

ديسامبر  -المجلاد الثاانيي العادد الراباعي أكتاوبر كلياة اإلعاالمي جامعاة القااحر ي المجلة المصرية لبحاوث الارأ  العاام، ي 1111

1114.  

راسم محمد الجمال وصيرت معوض محمد عيادي وسائل اإلعالم والتسويق السياساي: دراساة علا  قضاية اإل االح السياساي  (11)

اإلعاالمي  ي كلياة3ي جاـللمتتمر العلمي السانو  الحااد  عشار، مساتقب  وساال  اإلعاالم العربياة ورقة بحثية مقدمة سي م ري

 .1111مايو  1-3جامعة القاحر ي 

ماحيناز رمزيي بنية أطروحات صطا  اإل الح السياساي داصال سااحات النقااش علا  المواقاع اإلواعياة والتلرزيونياة بشابكة  (13)

يونيااو  - ي كليااة اإلعااالمي جامعااة القاااحر ي المجلااد السااابعي العاادد األولي ينااايرالمجلااة المصاارية لبحااوث الاارأ  العاااماإلنترنااتي 

1111.    

المجلااة ي 1111صياارت معااوض محمااد عيااادي الصطااا  اإلعالمااي ليحاازا  السياسااية الم اارية سااي اعنتصابااات البرلمانيااة  (11)

  .1111ديسمبر  -ي كلية اإلعالمي جامعة القاحر ي المجلد السابعي العدد الثانيي يونيوالمصرية لبحوث الرأ  العام

معالجة التليرزيونية وال حرية للقضايا البرلمانية ودورحا س  تشكيل اتجاحات الجمهور العاام نحاو نشو  سليمان محمد عقلي ال (11)

 (.1111ي غير منشور  )كلية اإلعالم: جامعة القاحر ي رسالة دكتوراه البرلماني

لبنيااة وأطاار  التوظيااع السياسااي لقضااايا حقااوق اإلنسااان سااي ال ااحاسة الم اارية: دراسااةحشااام عطيااة عبااد المق ااود محماادي  (11)

كلياة اإلعاالمي جامعاة القااحر ي المجلاد المجلاة المصارية لبحاوث الارأ  العاام، الصطا  المقدم سي سياق مدصل التحليل الثقاسيي 

 .1111سبتمبر  –الثامني العدد الثالثي يوليو 
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تحليلياة ألطروحاات صطاا  عبد الجواد ساعيد محماد ربياعي المادونات كاأدا  ات اال ترااعلي ساي المشااركة السياساية: دراساة  (11)

كلياة اإلعاالمي جامعاة القااحر ي المجلاد التاساعي العادد  المجلاة المصارية لبحاوث الارأ  العاام،التعديالت الدساتورية ساي م اري 

  .1111يوليوي  –األولي يناير 

عيس  عبد الباقي موس ي انعكاسات الصطا  ال حري عل  تشاكيل اتجاحاات الجمهاور العاام والنصباة ساي م ار نحاو قضاايا  (11)

ي غياار منشاور  )جامعااة جنااو  الااوادي: كلياة ا دا  بقناااي قساام اإلعااالمي رسااالة دكتااوراهاإل االح السياسااي: دراسااة مساحيةي 

1111  .) 

  .مرجع سابق ،حسن خالد صالح الدين  (ٜ٘)
       مرجع سابق.( راسم محمد الجمالي 11)

حازم أنور محمد البنا وببراحيم محمد أبو المجاد سارجي تقيايم ال ارو  الم ارية للتيطياة اإلعالمياة ساي ال احاسة والتليرزياون  (14)

القاحر ي العدد الحاادي ي كلية اإلعالمي جامعة المجلة المصرية لبحوث اإلعالمألحداث التحول الديمقراطي سي المنطقة العربيةي 

    .1111والثالثيني 

( ياسر بسماعيل محمودي المرهوم الحزبي للديمقراطية وانعكاساته عل  معالجات ال احع الحزبياة للقضاايا اعجتماعياة: دراساة 11)

م: جامعة ي غير منشور  )كلية اإلعالرسالة ماجستيري 4111 – 4111تحليلية ل حع األحالي والوسد والشع  صالل الرتر  من 

 (. 1114القاحر ي 
المجلاة بسيوني حماد ي تكنولوجيا اعت اعت والمعلومات والديمقراطية: دور اإلنترنات ساي جعال الاوطن العرباي ديمقراطايي ( 13)

 .1113مارس  –ي كلية اإلعالمي جامعة القاحر ي العدد الثامن عشري يناير المصرية لبحوث اإلعالم
التشريعات اإلعالمية ومستقبل العمل اإلعالمي الرسمي: مستقبل وساائل اإلعاالم العربياة الرسامية ساي ظال ، ( جمعة أحمد قاجة11)

ي كليااة 3ي جااـللمااتتمر العلمااي الساانو  الحاااد  عشاار، مسااتقب  وسااال  اإلعااالم العربيااةورقااة بحثيااة مقدمااة  متيياارات الع ااري

     .1111مايو  1-3اإلعالمي جامعة القاحر ي 
للماتتمر العلماي السانو  ال ااني عشار، سليمان  الحي وسائل اإلعالم والديمقراطية سي الاوطن العربايي ورقاة بحثياة مقدماة  (11)

 .1111مايو  1-1ي كلية اإلعالمي جامعة القاحر ي 4ي جـاإلعالم وتحديا  المجتمعا  العربية

مرجع ية وسنومنولوجية مقارنة بين الجمهور والنصبةي ريا أحمد البدويي اإلعالم واإل الح السياسي سي م ر: دراسة مسحث (11)

 .سابق

حنان أحماد ساليمي عالقاة الرضاائيات اإلصبارياة وال احع والجماعاات المرجعياة بتشاكيل اعحتماماات نحاو قضاايا اإل االح  (11)

ي كلياة اإلعاالمي 4ي جاـللمتتمر العلمي السنو  ال اني عشر، اإلعالم وتحديا  المجتمعا  العربيةالسياسيي ورقة بحثية مقدمة 

  .1111مايو  1-1جامعة القاحر ي 

ربا  عبد الرحمن حاشم صليرةي المعالجة التليرزيونية وال حيرة لقضايا اإل الح السياسي س  المجتمع الم ري ودورحا س   (11)

 (.  1111حر ي غير منشور  )كلية اإلعالم: جامعة القارسالة دكتوراه،  تشكيل معارع الجمهور واتجاحاته نحــوحاي

المجلاة : دراساة تحليلياة مقارناةي 1111حناء السيد محمد عليي معالجة ال حع الم رية ألحاداث محارم بال الطائرياة عاام  (11)

 .1111ديسمبر –ي المجلد السابعي كلية اإلعالمي جامعة القاحر ي العدد الثانيي يونيو المصرية لبحوث الرأ  العام

النباايي تااأثير المعالجااة اإلعالميااة لقضااايا حقااوق اإلنسااان علاا  معااارع واتجاحااات الجمهااور قاادري علااي عبااد المجيااد عبااد  (11)

 (.1111غير منشور  )كلية اإلعالم: جامعة القاحر ي  رسالة دكتوراه،الم ريي 

قاااحر  حنااان محمااد بسااماعيل يوسااعي دور الماااد  اإلصباريااة التليرزيونيااة سااي تاادعيم مرهااوم المشاااركة السياسااية لاادا شاابا  ال (14)

  (.4111ي غير منشور  )كلية اإلعالم: جامعة القاحر ي رسالة ماجستيرالكبراي 

بيمان نعمان جمعةي تأثير التيطية اإلعالمية لمجلس الشع  عل   ورتة الوحنية وانعكاسااتها علا  المشااركة سا  اعنتصاباات  (11)

 –المجلاد الثاانيي العادد األولي ينااير  كلياة اإلعاالمي جامعاة القااحر ي المجلة المصرية لبحاوث الارأ  العاام،ي 1111البرلمانية 

 .  1114مارس 

حويدا م طريي استطالع آراء عينة من النصبة السياسية واإلعالنية حول التيطية التلرزيونياة عنتصاباات مجلاس الشاع  لعاام  (13)

مااارس  –المجلااد الثااانيي العاادد األولي يناااير  قاااحر يكليااة اإلعااالمي جامعااة الالمجلااة المصاارية لبحااوث الاارأ  العااام، ي 1111

1114  . 

ي دور ال حاسة الم رية سا  المشااركة السياساية لادا قااد  الارأي: دراساة ميدانياة باالتطبيق علا  انتصاباات جمال عبدالعظيم (11)

جلاد الثاانيي العادد األولي الم كلياة اإلعاالمي جامعاة القااحر ي المجلة المصرية لبحوث الارأ  العاام،ي 1111مجلس الشع  عام 

    .1114مارس  –يناير 

نائلة بباراحيم عماار ي دور وساائل اإلعاالم ساي تشاكيل معاارع واتجاحاات الجمهاور الم اري نحاو اعنتصاباات الرئاساية ساي  (11)

اإلعاالمي  ي كلياة4ي جاـللمتتمر العلمي السنو  ال ااني عشار، اإلعاالم وتحاديا  المجتمعاا  العربياةم ري ورقة بحثية مقدمة 

  .1111مايو  1-1جامعة القاحر ي 
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عبد العزيز السيد عبد العزيزي دور ال حع الم رية سي تشكيل اتجاحات الجمهور نحاو المشااركة ساي اعنتصاباات الرئاساية  (11)

كلياة  ي4ي جاـللمتتمر العلمي السانو  ال ااني عشار، اإلعاالم وتحاديا  المجتمعاا  العربياةي ورقة بحثية مقدمة 1111سبتمبر 

   .1111مايو  1-1اإلعالمي جامعة القاحر ي 

: دراساة 1111محمد محروظ الزحاريي معالجاة ال احع الم ارية )القومياة والصا اة( عنتصاباات رئاساة الجمهورياة لعاام  (11)

ديسمبر  -نيي يونيوالمجلد السابعي العدد الثا كلية اإلعالمي جامعة القاحر يي المجلة المصرية لبحوث الرأ  العامتحليلية مقارنةي 

1111  . 

 ارا سااوزيي دور وسااائل اعت ااال سااي تشااكيل معااارع واتجاحاات الجمهااور الم ااري نحااو اعنتصابااات الرئاسااية األمريكيااة  (11)

كلياة اإلعاالمي ي المجلاة المصارية لبحاوث الارأ  العاام : دراسة سي بطاار مادصل اععتمااد علا  وساائل اإلعاالمي1111نوسمبر 

  .1111ديسمبر   -العدد الثانيي المجلد التاسعي يوليو جامعة القاحر ي

حسني محمد ن ري دور بريد القراء س  التعبير عان الارأي العاام سا  ضاوء نظرياة دواماة ال امت: دراساة تحليلياة لرساائل  (11)

بحوث الارأ  المجلة المصرية لي 1111من الدستور الم ري س   حيرة األحرام صالل عام  11القراء الصا ة بتعديل الماد  

  .1111يونيو  -ي كلية اإلعالمي جامعة القاحر ي المجلد السابعي العدد األولي ينايرالعام

شيماء وو الرقااري التيطياة التليرزيونياة للتعاديالت الدساتورية وعالقتهاا باتجاحاات الارأي العاام الم اري نحاو شارعية النظاام  (11)

يوليااو  –يااة اإلعااالمي جامعااة القاااحر ي المجلااد التاسااعي العاادد األولي يناااير كلالمجلااة المصاارية لبحااوث الاارأ  العااام، السياساايي 

1111  . 

وساااء عبااد الصااالق ثااروتي دور الباارامج الحواريااة سااي التليرزيااون الم ااري سااي تشااكيل اتجاحااات الجمهااور نحااو التعااديالت  (14)

ي كلية اإلعالمي جامعة القاحر ي المجلد العامالمجلة المصرية لبحوث الرأ  الدستورية : دراسة سي بطار نظرية دوامة ال متي 

 .1111ديسمبر   -العدد الثانيي يوليو، التاسع

(82) Betty Winfield and Zengjun Peng, Marketplace or Party Controls? The Chinese Media in 

Transition, Paper Presented at the Annual Meeting of the International Communication 

Association, New Orleans Sheraton, New Orleans, LA, May 2004.        
(83) Karin Gwinn Wilkins, Communication and Transition in the Middle East: A Critical Analysis of 

US Intervention and Academic Literature, International Communication Gazette, Vol. 66, No.6, 

December 2004.      
(84) Joshua Pasek, Fueling or Following Democracy? Analyzing the Role of Media Liberalization in 

Democratic Transition, Paper Presented at the Annual Meeting of the American Political 

Science Association, Marriott, Loews Philadelphia, and the Pennsylvania Convention Center, 

Philadelphia, PA, August 2006.     
(85) Frederick Vultee, Press Power, People Power: Dimensions of Media Freedom and Their Effect 

on Democratization, Paper presented at the Annual Meeting of the International 

Communication Association, TBA, San Francisco, CA, May 2007.     
(86) P. Loveless , A Multi-Level Model of Strategic Media Use in Democratizing Countries, Paper 

Presented at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Palmer House 

Hotel, Chicago, IL, Apr. 12, 2007.      
(87) P. Loveless, Citizens' Strategic Media Use in Democratizing Countries: Determinants and 

Implications for Political Socialization, Paper presented at the annual meeting of the American 

Political Science Association, Hyatt Regency Chicago and the Sheraton Chicago Hotel and 

Towers, Chicago, IL, Aug. 30, 2007.       
(88) Svetlana Kulikova, Press Freedom in Transitional Regimes as a Contributor to Democratic 

Processes,  Paper presented at the annual meeting of the ISA's 49th Annual Convention, 

Bridging Multiple Divides, Hilton San Francisco, San Francisco San Francisco, CA, USA, March 

2008.      
(89) Colin Sparks, South African Media in Transition, Paper Presented at the Annual Meeting of 

the International Communication Association, Marriott, Chicago, IL, May 2009.      
(90) James B. White, Intercity Competition and Local Election Coverage: a Case Study, Paper 

Presented at Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC) 

Annual Meeting, Washington, D.C., August 1995.       



      www.epra.org.eg                              www.jprr.epra.org.eg                               مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  -العدد الرابع  411 
     

                                                                                                                                                                                     

(91) Robert Lichter and Ted Smith, Why Elections are Bad News: Media and Candidate Discourse in 

the 1996 Presidential Primaries, The International Journal of Press Politics, Vol.1, No.4, 

September 1996.       
(92) John C. Tedesco, Lori Melton Mckinnon, and Lynda Lee Kaid, Advertising Watchdogs: A 

Content Analysis of Print and Broadcast Ad. Watched, The International Journal of Press 

Politics, Vol.1, No.4, September 1996.     
(93) Michael Pfau and William P. Eveland, Influence of Traditional and Non-traditional News Media 

in the 1992 Election Compaign, Western Journal of Communication, Vol.60, Issue3, Summer 

1996.     
(94) Frank Brettschneider, The Press and the Polls in Germany, 1980-1994: Poll Coverage as an 

Essential Part of Election compaign Reporting, International Journal of Public Opinion 

Research, Vol.9, No.3, Autumn 1997.       
(95) Amy Reynolds, The 1996 Presidential Compaign, Civic Journalism and Local T.V. News: Does 

Doing Civic Journalism Make Any Difference, Association for Education in Journalism and Mass 

Communication (AEJMC) Conference Papers, 1997.    
(96) Pippa Norris and John Curtice, The News Media and Civic Engagement, paper presented at the 

European Consortium for Political Research (ECPR) Joint Sessions, University of Warwick, 

March 1998.      
(97) Jan Kleinnijenhuis and David P. Fan, Media Coverage and the Flow of Voters in Multiparty 

System: The 1994 National Elections in Holland and Germany, International Journal of Public 

Opinion Research, Vol.11, Issue 3, Fall 1999.     
(98) Stephanie Greco Larson, Public Opinion in Television Election News: Beyond Polls, Political 

Communication, Vol.16, Issue 2, 1999.     
(99) Greg M. Shaw and Amy S. Ragland, The Polls–Trends: Political Reform, Public Opinion 

Quarterly, Vol.64, Issuse 2, 2000.      
(100) Jaeho Cho, Political Ads and Citizen Communication, Paper Presented at the Annual 

Meeting of the International Communication Association, TBA, San Francisco, CA, May 2007. 

    
(101) Augustine U. Nwagbara, Rhetoric of Power, Power of Rhetoric: Discourse Implications of 

Mass Media Reports of Election Compaign and the Sustenance of Democracy in Nigeria, African 

Journal of International Affairs, Vol.10, No.1&2, 2007.     
األسااكندرية: مركااز ) رااي القااوة والساالعة والنفااولر دراسااة رااي علاام االجتمااا  السياساايي أحمااد رشااوان حساان عبدالحميااد (411)

 .411(ي ص1111األسكندرية للكتا ي 

 .1(ي ص1113ي األردن: بدون ناشري عمان) السياسي قتصاداالجديد النمريي  سؤاد (413)

 .141-111(ي ص ص1111 القاحر : عالم الكت ي) 3طنظريا  اإلعالم واتجاها  التي ير، محمد عبد الحميدي  (411)

  .41(ي ص1111)القاحر : دار الركر العربيي  4ي طالنظرية النقدية ري بحوث االتصا ي عواطع عبد الرحمن (411)

 .41ي صالمرجع السابق (411)

 .144ي صمرجع سابقي نظريات اإلعالم واتجاحات التأثيرمحمد عبد الحميدي  (411)

 .41صي مرجع سابقي عواطع عبد الرحمن (411)

  . 141 -144ي ص صمرجع سابقي نظريات اإلعالم واتجاحات التأثيرمحمد عبد الحميدي  (411)

(110( Phil Graham, Political economy of communication: A Critique, Critical perspectives on 

international business, Vol.3 Issue3, 2007, p.p.2-3. 
(111  ( E. R. Meehan, Vincent Mosco, and J. Wasko, Rethinking Political Economy: Change and 

     Continuity, In: M. Levy & M. Gurevitch (eds.), Defining Media Studies: Reflections on 

     The Future of The Field (Oxford: Oxford University Press, 1994), p.347. 

   - P. Golding & G. Murdock, Culture, Communications, and Political Economy, In: J. Curran & M. 

Gurevitch (eds.), Mass Media and Society (London: Edward Arnold, 1991), p.15. 
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(112  ( Vincent Mosco, The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal 

(London: SAGE, 1996), p.p. 3-4. 
(113( R. McChesney, Making a Molehill out of a Mountain: The Sad State of Political Economy 

    in U.S. Media Studies, In: A. Calabrese & C. Sparks (eds.), Toward A Political Economy of 

Culture: Capitalism and Communication in The twenty-first Century (Lanham, MD: 

Rowman & Littlefield, 2004), p.2. 
(114  ( Vincent Mosco,The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal, op. cit, 

p.71. 
(115( Oliver Boyd-Barrett, The Political Economy Approach, In: Oliver Boyd-Barrett and C. 

Newbold (eds.), Approaches to MediaApproaches to Media (Oxford: Oxford University, 1995), 

p.186. 

   - Jin Cao and Yuezhi Zhao (eds.), The political economy of communication: A Reader 

(Shanghai: Fudan University Press, 2007), p.106. 

 - Robert W. McChesney, Communication Revolution (New York: The Free Press, 2007), 

p.78, In: Vincent Mosco,The Political Economy of Communication, Second Edition (Queen's 

University, Canada: SAGE Publications Ltd, 2009), p.1. 
(116( Carlos Pereira, Inequalities on the Web: Strengths and Weaknesses of a Political Economy 

Analysis, Media, Culture & Society,Vol.31, No.2, 2009, p.326. 
(117  ( Vincent Mosco, Current Trends in the Political Economy of Communication, op. cit, p.55. 
(118( Vincent Mosco,The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal, op. cit, 

p.71. 
 .3ي صمرجع سابق النمريي سؤاد 441))
للمتتمر العوامل المؤثر  سي مستقبل أنماط ملكية القنوات التليرزيونية الم رية الصا ةي ورقة بحثية مقدمة ماحيناز رمزيي  411))

ي 1111مااايو  1-3ي كليااة اإلعااالمي جامعااة القاااحر ي 4ي جااـالساانو  الحاااد  عشاار، مسااتقب  وسااال  اإلعااالم العربيااةالعلمااي 

 .311ص
المق ود م طر ي معالجة القضايا السياساية الداصلياة ساي المضامون اإلصبااري باالقنوات الرضاائية العربياة  عبد أماني رضا 414))

 .33ي ص(1111شور  )كلية اإلعالم: جامعة القاحر ي ي غير منرسالة ماجستيرالرسمية والمعارضةي 
   .431ي صمرجع سابق محمد سعد أبو عامودي 411))

 تم اعستعانة سي حوا الجزء من الدراسة بالكت  ا تية: 413))

 .(1114)القاحر : دار النهضة العربيةي  بحوث اإلعالمسامي طايعي  -

 (.4111)القاحر : عالم الكت ي  3ي طالعلمي بحوث اإلعالمر دراسا  ري البحثسمير محمد حسيني  -

)انقاهرة:  تصًيى وتنفير استطالعات وبحىث انرأي انعاو واإلعالو: األسس اننظرية واننًاذج انتطبيقيةعاطف عدني انعبد،  -

 .(2002دار انفكر انعربي، 

)القااحر : دار النشار للجامعاات الم اريةي  جراتهاا وتحليلاااإبحوث اإلعالم والرأ  العامر تصاميماا وسرج الكاملي  -

1114). 

  .(1111الكت ي  )القاحر : عالم 4ي طري الدراسا  اإلعالمية العلمي البحثمحمد عبد الحميدي  -
 :ي ولهم مني صالص الشكر والتقديرأسماؤحم التاليةاألساتو   الساد  استمارتي تحليل الصطا  والمقابلة المقننةتحكيم ب قام 411))

عواط  عبدالرحمن، األستاوة بقسم الصحافة بكمية اإلعالم، جامعة القاهرة )ورئيسة قسوم الصوحافة ووكيموة كميوة اإلعوالم  .أ. د -
 لمدراسات العميا سابًقا(.

 . بركات عبدالعايا، األستاو بقسم اإلواعة والتميفايون بكمية اإلعالم، جامعة القاهرة.أ. د -

 الصحافة بكمية اإلعالم، جامعة القاهرة.. سميمان صالح، أستاو ورئيس قسم أ. د -

 .عميد المعهد الدولي لغعالم بأكاديمية الشرو . محمد شومان، أ. د -
 ، األستاو بقسم اإلواعة والتميفايون بكمية اإلعالم، جامعة القاهرة.خالد صالح الدين .أ. د -

 القاهرة.. محرا حسين  الي، األستاو المساعد بقسم الصحافة بكمية اإلعالم، جامعة د -

 . عبدالرحيم درويش، األستاو المساعد بقسم اإلعالم كمية التربية النوعية، جامعة دمياط.د -

 . فاطمة الاهرا  محمد، المدرسة بقسم الصحافة بكمية اإلعالم، جامعة القاهرة.د -
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 صص (ي 1141ي الكتا عاالم )القااحر :  4ي طيري الوعن العربا السياسي صنع القرارو الصحارةبسيوني ببراحيم حماد ي  411))

11- 11. 
ي مرجاع سااابقي تااأثير السياساة الصارجيااة للدولاة ساي المعالجااة ال احرية للشاؤون الدوليااةي حشاام عطياة عبااد المق اود محماد 411))

 . 11ص
 . وبيمانمرجع سابقي من حوا الدراسات: حشام عطيةي تأثير السياسة الصارجية للدولة سي المعالجة ال حرية للشؤون الدولية (411)

. مرجاع ساابق نعمان جمعةي اتجاحات المعالجة ال حرية لحملة اعنتصابات الرئاسية وأثرحا عل  معاارع واتجاحاات النااصبيني

مرجاع ساابق. حشام عطيةي عالقة النص  السياسية الم ارية بال احاسة وتأثيرحاا ساي أنمااط األداء ال احري ساي التساعيناتي و

 . ومحماود من اوريمرجاع ساابقيي دور اإلعالم سي دعم المواطنة ساي م اري ريا أحمد البدووث مرجع سابق.سها ساضلي و

العالقة بين ملكية وسائل ي . وأشرع جالل حسنمرجع سابقمحمدي  أمير  ناجي. ومرجع سابقي . ومن  المراغيمرجع سابق

. مرجع ساابقبهبراحيمي ومحمد سعد  .مرجع سابقاإلعالم وطبيعة ومستوا الحرية سي القنوات الم رية الحكومية والصا ةي 

. ومحارز حساين مرجاع ساابقالمتييرات المؤثر  علا  دور ال احاسة ساي تكاوين الارأي العاام ساي م اري ي وجمال عبدالعظيم

. وأشاارع جاااللي اتجاحااات مرجاع سااابقغااليي العواماال اإلداريااة المااؤثر  علاا  السياساة التحريريااة سااي ال ااحع الم ااريةي 

 .مرجع سابقث الحادي عشر من سبتمبر والحر  األمريكية ضد أسيانستاني ال حاسة الم رية نحو معالجة أحدا

Kimberley E. Fradgley and Walter E. Nierbauer Jr., op. cit. Devra C. Moehler and Naunihal 

Singh, op. cit. Daniel Chomsky, op. cit. 

( من حوا الدراسات: شايماء وو الرقااري التيطياة التليرزيونياة وال احرية للقضاايا العاماة سا  م ار وعالقتهاا بتشاكيل اتجاحاات 411)

     .مرجع سابقالرأي العام نحو حوا القضاياي 

Lu Shi, op. cit. Amy Reynolds and Gary Hicks, op. cit. 
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Abstract: 

 This study aimed to monitor and analyze the relationship between media 

ownership and their manipulation of democratic transformation issues in Egypt. 

It is a descriptive and explanatory study, moreover it used a survey method. 

The field study was conducted on a sample of the Egyptian elite: political, 

media, and academic elite. 

The study emphasized that Egyptian media played a vital role in defining the 

democratic transformation issues in Egypt. 

  Otherwise, the study concluded that there is a difference in the media 

manipulation of democratic transformation issues according to ownership 

patterns of media.   

  Moreover, it concluded that media is one of the most serious obstacle to 

democratic transformation in Egypt, side by side to the lack of culture of 

democracy, political instability, weakness of the political parties, intolerance, 

partisanship, bureaucracy, corruption, economic problems, and the low level of 

education... etc  .   
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