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دور الفضائيات املصرية يف تشكيل مدركات اجلمهور لسمات القيادة 

 4102دراسة تطبيقية على انتخابات  -لدى مرشحي الرئاسة

 *د. علياء علي عنتر 

 مقدمة

إن السياقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي صاحبت االنتخابات الرئاسية 

   4102، كان لها مدلوالت وتأثيرات واضحة فمن جهة جاءت انتخابات 4102المصرية 

، والتي تم فيها استعادة الدولة المصرية بعد عام من 4100يونيو  01تتويجاً لمسيرة ثورة 

الشعب المصري المخاطر التي تهدد الوطن وأمنه، فأطلق  حكم اإلخوان استشعر فيها

يناير.  42ثورته التي حمى الجيش المصري فيها اإلرادة الشعبية، واحترمها كما في ثورة 

وشهدت هذه االنتخابات أجواء مفعمة بالقلق على الوطن وأمنه؛ ورغبة في الخالص من 

انت تمر بظروف صعبة واستثنائية خطر محدق بها، واألمل في غد أفضل، كما أن البالد ك

للغاية بسبب الوضع االقتصادي للبالد، وتزايد الهجمات اإلرهابية في تلك الفترة، 

واستمرار جماعة اإلخوان المسلمين في شن حمالت للتشكيك المستمر في خارطة 

 الطريق، ورفع شعار مقاطعة االنتخابات. 

 4102مالت االنتخابات الرئاسية وكالعادة انبرت الفضائيات المصرية في تغطية ح

الفارقة في تاريخ الشعب المصري، بل وكانت مواكبة لألحداث الجسام التي تعرضت 

لها مصر في الفترة السابقة لهذه االنتخابات والتي أثرت بشكل غير مباشر في تقييم 

قة المرشحين الرئاسيين اللذين لم يكونا بعيدين عن الساحة السياسية في الفترة الساب

لالنتخابات، وهناك رصد لتصريحاتهم وتحركاتهم من خالل وسائل اإلعالم في عدة 

 مواقف محددة، عرفها الشعب المصري واختبر فيها شخصيات المرشحين الرئاسيين.

وبالرجوع للسياق التاريخي لمصر وشعبها وحكامها مع بداية إعالن الجمهورية، 

في عهد الرئيس الراحل جمال عبد يجدر بنا أن نذكر أن الشعب المصري ارتبط 

الناصر بفكرة الزعيم والشخصية الكاريزمية؛ فإدارة الدول تحتاج لسمات شخصية 

معينة تميز القائد عن غيره، مما دعا لعقد مقارنات بين الحقبة الزمنية لحكم الزعيم 

الراحل جمال عبد الناصر وهذه الحقبة الزمنية المشابهة لها والتي تميزت بظروف 

أحداث عصيبة مرت بها البالد وثورات شعبية يبحث فيها المصريون عن قائد يبعث و

 على األمل في غد أفضل ورجل يتحمل المسئولية.

فقد اهتمت دراسات  -بل هو شأن دولي  -ولم يكن هذا شأن المصريين فحسب 

 االنتخابات األمريكية بدراسة سمات القيادة الرئاسية التي ميزت الرئيس األمريكي

                                                           
 عجمان جامعة – اإلنسانية والعلوم اإلعالم كليةب  مساعد أستاذ *
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الحالي )دونالد ترامب( عن غيرهم لتولي الرئاسة  السابق )باراك أوباما( والرئيس

 وكانت سببا في التفاف الشعب حولهم.

وهي من النظريات المطبقة  -وعكفت هذه الدراسة على المزج بين مدخل سمات القيادة 

األجندة من ونظرية ترتيب أولويات السمات )نظرية  -في العلوم السياسية وعلوم اإلدارة 

المستوى الثاني(، في محاولة لتعميق البحث في مجال دور وسائل اإلعالم في تشكيل 

مدركات الرأي العام لسمات القيادة لدى المرشحين الرئاسيين والمسئولين السياسيين بشكل 

 عام. وفيما يلي استعراض ألدبيات الدراسات السابقة من خالل اإلطار النظري للبحث.

 لقيادة:مدخل سمات ا

تمت معالجة القيادة في أدبيات الدراسات السابقة بنظرية الرجل العظيم و نظرية 

القيادة الكاريزمية، التي تندرج تحت إطار مدخل سمات القيادة الذي يركز على القادة 

كأفراد و على السمات التي يجب أن يمتلكها الفرد ليؤدي بشكل فعال في أدوار 

ً للثقافات و المواقف المختلفة  و تحمل القيادة 1القيادة. الكاريزمية معاني مختلفة فطبقا

في ( لهذا التوجه  Max Weberتتحدد معنى ) الكاريزما( ، و قد مهد )مكس ويبر( )

( الذي يميز القيادة الكاريزمية وقد ترتبط  charismaدراسة ما الشيء الخاص أو ال )  

  .2بموقف أو أزمة تظهر فيها سمات القائد و ترتبط بإحساس المهمة و الواجب من القائد 

ومدخل سمات القيادة من أوائل مداخل القيادة التي تركز على سمات وخصائص 

ً من  السلوك شخصية القائد، ويتضمن المدخل افتراض أن هذه السمات تنتج أنماطا

المتسق مع المواقف، ويركز على أن هذه السمات هي ما تميز القائد عن تابعيه. وشدد 

بعض الباحثين إلى أهمية عدم إغفال الموقف الذي تبرز فيه هذه السمات و مدى 

فعاليتها في أداء القيادة، و استخلصوا أن القيادة الناجحة هي نتاج التفاعل بين سمات 

، وأن هذا االتساق و التفاعل بين القائد و الموقف هو المفتاح القائد والموقف نفسه 

،  الرئيس إلدراك عنصر القيادة تمشياً مع خصائص السمات المهمة و قيادة المواقف

فسمات القيادة المدركة لم يختبرها الجمهور إال من خالل مواقف وخطابات وأراء 

 3يست حالية .المرشحين كما أنها قد تكون مرتبطة بمواقف سابقة و ل

 Behavioralفي دراسته للقيادة الرئاسية بأن لها بعدين : ُبعد سلوكي   Cohenو أشار

Presidential Leadership  يتمثل في الممارسات الرئاسية و نتائج هذه الممارسات و ،

التي تسمى القوة الرئاسية أو التأثير السياسي الذي قد يغير سلوك و أراء اآلخرين كأعضاء 

يتمثل  Perceptual Presidential Leadership رلمان أو الناخبين ، و بُعد إدراكي الب

في إدراك الرئيس على أنه قائد  قوي و فعال و مدى امتالكه للصفات المرتبطة بالقيادة 

في دراسته للقيادة الرئاسية أن تقييمات الناخبين أو مدركاتهم   Cohenالفعالة وأظهر 

ر على القبول الرئاسي، و نتائج االنتخابات الرئاسية، و موافقة للقيادة الرئاسية تؤث

 .4الكونجرس و أعضائها، وأخيرا الثقة في النظام السياسي بأكمله
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وربطت بعض الدراسات بين السمات الشخصية للمرشح وأدائه في السياقات السياسية 

االنتخابات  لبيانات Lizaو االقتصادية و األمنية في الدولة  فقد أظهرت دراسة  

أن السمات الشخصية الرئاسية   4119 – 0892الرئاسية السابقة في الفترة من 

السياسي و االقتصادي في الدولة ،  مرتبطة بالسياق المميزة  للمرشح ، هي عوامل

للمرشح الحالي كرئيس سابق تؤثر على تقييمه كمرشح  فمؤشرات األداء االقتصادي 

رئاسي حالي و أظهرت الدراسة  وجود عالقة ذات داللة بين مؤشرات األداء 

 5االقتصادي و السياسي و مؤشرات تقييم سمات المرشح الرئاسي 

ما سبق بأن إدراك الناخبين لسمات المرشحين يرتبط بما يسمى بالتصويت  Kim وفسر

، والمتعلق باالستدعاء السلبي لألحداث كاألداء Retrospective Votingاالسترجاعي 

 (2011)الضعيف لحكومة المرشح السابقة، والسمات السلبية للمرشح. فقد توصلت دراسة 

  Kim( ( أن ) األداء االقتصادي الضعيف 4112لالنتخابات الرئاسية الكورية لعام

 –افسة لصالح المرشح الجديد لحكومة الرئيس السابق كمرشح حالي ، و المن

واأليديولوجية الجديدة للمرشح الجديد( أثرت على التصويت السلبي العقابي للمرشح 

 6الفاشل)الرئيس السابق(  بالنسبة للناخبين لصالح المرشح الجديد.

والزال مدخل السمات يستخدم في البحوث الحالية ، كونه يساهم في فهم المكونات 

بالرغم من هذا اليزال من المستحيل تطوير قائمة شاملة لسمات القائد المعقدة للقيادة، و

، و لكن هناك العديد من الدراسات استخدمت أطر مفيدة لدراسة سمات معينة و 

 فقد ربطت بعض الدراسات بين درجة ذكاء المرشح الرئاسي  7.ارتباطها بأداء القيادة

 (IQ)  و  8انفتاحه على الخبرات المتنوعة  كسمة تنافسية و األداء القيادي للمرشح و

( ، أن أسلوب قيادة أوباما المتأثرة Elkatawneh,2016أظهرت دراسة ) 

بخصائصه الشخصية ، كان لها تأثيًرا كبيًرا على إكسابه الدعم في وجه المعارضة 

 أجراها-عن القيادة في أمريكا  وفي دراسة .9الشرسة من الحزب الجمهوري

Rosenthal,et al. (2007)   -  ثمن األمريكيون سمات القيادة التالية: األمانة

واإلخالص، والذكاء، والقدرة على التواصل مع اآلخرين، العمل مع الشعب من كال 

الحزبين والقدرة على تجميع الشعب األمريكي. كما أن أهم المعلومات التي يحرص 

المرشحين الرئاسيين هي المعلومات الرأي العام األمريكي على معرفتها عن 

بسمات القيادة و التي جاءت كالتالي: السياسة المستقبلية ، القيم و المرتبطة 

األخالق الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ، ثم الفلسفة و القيم العامة، والسجل 

 10السابق في المكتب السياسي، ثم مواقفه من القضايا السابقة .

من الدراسات السابقة على تأثير تقييمات الناخبين لشخصية  وبينما دلت العديد

المرشحين على قراراتهم االنتخابية ، فبصفة عامة كلما كان تقييم الناخبين إيجابياً 

 & ,Holian  للمرشح كلما زادت فرصة فوزه في االنتخابات فقد أشارت دراسة

Prysby, (2014)  كل أكثر إيجابية من أوباما بش إلى  تأثير مدركات سمات شخصية

،  4104على التصويت في االنتخابات الرئاسية  Mitt Romeneyميت رومني 
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حيث تم إدراك أوباما بشكل أكثر إيجابية في أبعاد التعاطف ، و األمانة ، و المنافسة و 

بشكل متساٍو في القيادة وبالرغم من أن المدركات عن أوباما كانت أقل إيجابية من 

إال أن المدركات السلبية عن منافسه جعلته يفوز في االنتخابات  4119انتخابات 
،كما اهتمت بعض الدراسات أكثر باإلجابة على تساؤل ما سمات المرشح األكثر 11

أهمية وتأثيًرا على قرار الناخب بالمقارنة بالسمات األخرى؟ كما في دراسة   

Laustsem, L.(2017)  نتخابات الوطنية و التي اعتمدت على مراجعة بيانات اال

،و وجدت الدراسة أن دفء  المرشح  4119-0892( من  ANESاألمريكية )

المدرك من قبل الناخبين كان أكثر تأثيًرا من سمات أخرى كالمنافسة ، و القيادة ، و 

  ,Wallace,&Michael.و هي نفس النتيجة التي توصل لها 12األمانة واإلخالص

دفء المدرك كان أكثر تأثيرا من المنافسة في و التي أشارت إلى أن ال  (2010)

، حيث أن إدراك المرشحين لدفء أوباما زاد  4119االنتخابات الرئاسية األمريكية 

من دعمه و أثر على نتائج االنتخابات الرئاسية في مقابل ماكين ، و وجدت الدراسة 

ً أن الشعور بالتوحد مع المرشح يزيد من إدراك الناخبين لسمة ا لدفء المدرك أيضا

 -well ذو نوايا حسنة – friendlyو التي تضم : ) محبوب   warmthللمرشح 

Intentioned  –  و موثوق بهtrustworthy )13 

كما اهتم مركز جالوب الستطالعات الرأي العام بقياس الدرجة التي يمنحها الناخبون 

عطيها الناخبون لكل سمة من سمات المرشحين واختبار عالقة الدرجة األعلى التي ي

لسمة معينة في المرشح الرئاسي بالتصويت لهذا المرشح ، و وجدت أن التقييم 

للمرشح الرئاسي ال ترتبط بالنية للتصويت له ،   competitiveالمرتفع لسمة منافس 

،   Inspiringو على العكس  فالمرشحون الذين يتصفون بسمات قيادية  مثل : ملهم 

، و شجاع   Visionary، ومثالي   caring about individualsمهتم بالناس 

courageous  14هي السمات األكثر ارتباطاً بنية الناخبين  للتصويت لهذا المرشح . 

كما اهتمت دراسات علم النفس بتقييم تأثير سمات الشخصية على القيادة عبر مفهوم 

في التسعينات ومفاده الذكاء الذي انبثق   Emotional Intelligenceالذكاء العاطفي 

الذي يفِعل المجال العاطفي من خالل المشاعر والعواطف ، و المجال المعرفي من 

خالل التفكير ، ويتفاعل فيه المجاالن ويعبر عن القدرة على إدراك العواطف وفهمها 

وهكذا يرتبط مدخل سمات  15و التعبير عنها بل والتأثير على عواطف اآلخرين.

ظرية الذكاء العاطفي حيث يرتبط االتصال السياسي بعواطف الجمهور، القيادة بن

وتفسر هذه النظرية آلية عمل رسائل المرشحين في وسائل اإلعالم على إثارة 

المشاعر اإليجابية كالحماس واألمل ،أو المشاعر السلبية  كالغضب والقلق لدى 

 Marcus,Neuman,andالناخبين إزاء المرشحين، وقد استخلص كل من  

Mackuen  (2000 في دراستهم للعالقة بين الذكاء العاطفي للمواطن و الحكم )

السياسي، أن العواطف تعزز وتدعم عقالنية المواطن و رشادته في إصدار األحكام ، 
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و ليس كما هو االعتقاد السائد الذي يرى أن األحكام المبنية على العواطف ، تتسم 

  16ات أكثر تفكيرا ورشادة.بالالعقالنية  وال تقود لقرار

 Affective Citizen Communicationويفسر نموذج اتصال المواطن العاطفي

Model    تحيز اإلعالميين أنفسهم تجاه السياسيين والعملية السياسية برمتها، ويشير

إلى تأثيرات العواطف التي يثيرها المرشحون السياسيون لدى الناخبين ودور هذه 

سيط سابق يؤثر على معرفة سمات المرشحين و المشاركة في العواطف كعامل و

 . 17أنشطة الحملة االنتخابية و يزيد من استخدام وسائل اإلعالم 

لذا تركز خطابات المرشحين السياسيين عادة ًعلى إثارة الحماس واألمل لدى  

وقد ارتبطت الشخصية المصرية منذ  .الناخبين، وإثارة القلق والغضب تجاه منافسيهم

قديم األزل بفكرة القائد الزعيم الذي يمتلك شخصية كاريزمية وطنية تشعر المواطن 

باألمان واالطمئنان على مستقبله ومستقبل أبنائه، وهكذا كان يمارس المواطن 

المصري على مر الزمن ذكائه العاطفي المرتبط بفهم العواطف واستيعابها وبإدراكه 

مات المرشحين الرئاسيين ومدى تلبيتها لمواصفات القيادة. فاألشخاص تميل إلى لس

تبسيط فهمهم ووصفهم للشخصيات باختزالها في صفات معينة. وفيما يلي نتطرق 

 لنظرية األجندة من المستوى الثاني والتي اهتمت بترتيب أولويات السمات.

 :Attribute – Agenda Settingنظرية ترتيب أولويات السمات 

ال يقتصر دور وسائل اإلعالم اإلخبارية في ترتيب األولويات على تركيز انتباه 

الجمهور العام على مجموعة معينة من القضايا ، بل يؤثر على فهمهم و اتجاهاتهم 

حول هذه القضايا ، و ركزت معظم بحوث وضع األجندة على مصطلح األشياء ) 

objects  و هوما قد يكون قضايا عامة أو شخصيات عامة أو منظمات أو دول ، إال )

( أو خصائص تعرف الشيء، و بينما تركز  attributesأن هذه األشياء لها سمات ) 

وسائل اإلعالم على سمات محددة ، يتم تجاهل أو التركيز بصورة أقل على سمات 

لويات بين مستويين للدراسة وهكذا ميز الباحثون في نظرية ترتيب األو 18أخرى.

:المستوى األول  يركز على  بروز األشياء والتي تتمثل في حالة االنتخابات الرئاسية 

في بروز المرشحين الرئاسيين ، أما المستوى الثاني يركز على  السمات و 

الخصائص األكثر بروًزا عن المرشحين والصور الذهنية عنهم . وهكذا ركزت معظم 

ابقة على ترتيب األولويات على المستوى األول لألجندة والمتعلق بتأثير أجندة الدراسات الس

وسائل اإلعالم )أولويات القضايا والموضوعات األكثر واألقل أهمية( على ترتيب أولويات هذه 

الموضوعات والقضايا لدى الجمهور )أجندة الرأي العام(، بينما ركز البعض اآلخر على 

دة والمتعلق بترتيب أولويات سمات القضايا والموضوعات أو الشخصيات المستوى الثاني لألجن

  التي يتم التركيز عليها بشكل أكبر أو أقل من وسائل اإلعالم والجمهور.

و بينما ركزت العديد من دراسات االنتخابات الرئاسية على نظرية ترتيب األولويات 

ا بروًزا لألحزاب أو المرشحين من المستوى األول والمتعلق بالقضايا، و أكثر القضاي
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 Nwokeafor, & Okunoye,  ( 2013)خالل الحمالت االنتخابية  كدراسة 

توصلت   19ألجندة وسائل اإلعالم لقضايا المرشحين في االنتخابات النيجيرية  

إلى أن أجندة سمات المرشحين السياسيين  Ha, (2003) دراسات أخرى مثل دراسة  

، و أثبتت أن أجندة  بارية التي وجهت قرارات الناخبينفي وسائل اإلعالم اإلخ

السمات تغطي كل من البعد المعرفي و العاطفي وتؤثر على الجانب السلوكي للناخب 

 .20والمتمثل في المشاركة االنتخابية وقرار التصويت لصالح مرشح بعينه

ى إلى طرح تساؤل أيهما أقو Wu,& Coleman, ( 2009  )  مما دفع بالباحثين

تأثيًرا في االنتخابات الرئاسية األجندة من المستوى األول أم األجندة من المستوى 

الثاني ؟ ، و أجابا عنه من خالل إجراء دراسة تحليلية وميدانية  دلت نتائجهما على أن 

خصائص وسمات المرشحين ) المستوى الثاني لألجندة ( له تأثير أقوى على نوايا 

من مجرد بروز قضايا  4112  لرئاسية األمريكيةالتصويت في االنتخابات ا

المرشحين ، وسجلت تأثيًرا دااًل على أن المعلومات السلبية لها قوة أكبر في نقل أجندة 

  21وسائل اإلعالم حول سمات المرشح للرأي العام.

لالنتخابات الرئاسية و دورها في   كما ربطت بعض الدراسات بين التغطية اإلعالمية

المرشحين الرئاسيين ، فقد وصف االتصال السياسي بأنه خضوع  تشكيل سمات

،  التي تركز فيها التغطية A Process of Personalizationلعملية الشخصنة 

اإلعالمية بدرجة كبيرة على السياسيين كأفراد، و ليس على األحزاب السياسية حتى 

يذهب الصوت االنتخابي فيها في أقوى األنظمة البرلمانية و الدول الديموقراطية التي 

،  فتركز وسائل اإلعالم على أسماء 22لصالح حزب في النهاية وليس لمرشحين أفراد.

مرشحين بعينها، فتجعلها أكثر بروًزا مما يؤثر على بروز هذا المرشح وإدراكه لدى 

 Politicalالجمهور العام. و التي يسميها البعض العالمة التجارية السياسية )

brand) المتعلقة بالوعي بالمرشح و صورته الذهنية لدى الناخبين )المستهلكين (  و

، كما تتناولها العديد من الدراسات  23وفقا لهذا المفهوم المستمد من التسويق السياسي 

، وهناك من أطلق   Candidate    Imageعلى أنها الصورة الذهنية للمرشحين 

(، حيث اهتم علماء السياسة Candidate Qualityعليها مسمى جودة المرشح )

بتأثير جودة المرشح على تقييمات الناخبين للمرشحين وتصويتهم، وأن عدم مطابقة 

جودة المرشحين الرئاسيين لمعايير الجودة التي يضعها الرأي العام للمرشح الرئاسي 

يؤدي إلى ضعف المشاركة االنتخابية أو ما يعرف بالتصويت السلبي العقابي للمرشح 

  24.(Negative Voting)ألضعف ا

ً في تشكيل السمات  وفي جميع الحاالت السابقة تلعب وسائل اإلعالم دوراً مهما

العاطفية لدى الجمهور عن المرشحين أو القضايا، فنغمة التغطية اإلعالمية المسيطرة 

ً في بناء السمات العاطفية عن  والمرتبطة بقوة الرسالة وتوجهها تلعب دوراً مهما

شحين وترتيبها لدى العامة بما يؤثر على الحكم السياسي لدى الناخبين، فقد المر

أن التقييم السلبي في وسائل اإلعالم للقضايا  Shafer (2007) أظهرت دراسة  
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فطبقاً )لماكومبس( األشياء البارزة  25االقتصادية أثر على التقييم السياسي للمرشحين. 

هذه السمات والخصائص هي التي تشكل في األجندة لها سمات متعددة ، و أن 

الذي .  ويدل ما سبق على أهمية نظرية األجندة سواء من المستوى األول 26بروزها

يركز على القضايا، والشخصيات، والمستوى الثاني الذي يركز على خصائصها وسماتها 

 وسمات الفاعلين فيها؛ فسمات المرشحين ال تنفصل عن القضايا المثارة على الساحة.

، نموذًجا اتصاليًا لتأثير السمات  Bruce Hardy ( 2010 )كما قدمت دراسة 

الشخصية للمرشح على تفضيالت الناخبين يقدم تكامال بين نظرية األجندة و التهيئة 

المعرفية و تحليل األطر ، من خالل دراسة  البيئة االتصالية المحيطة باالنتخابات 

ات المرشحين من خالل معالجتهم للقضايا الرئاسية األمريكية و التي تؤطر سم

البارزة، و رصدت الدراسة تأثير هذه األطر على تفضيالت الناخبين و إدراكهم 

لسمات  المرشحين، و التي أسمتها الدراسة باإلرشادية و التي تسمح للمواطنين  

 . 27بالتنبؤ بمستقبل المرشح في حال انتخابه 

تؤثر على طريقة تفكير المواطنين نحو قادتهم وهذا يؤكد أن التغطية اإلعالمية 

بتأثير التحيز اإلعالمي ,Ebrel (  4102) السياسيين ، و يرتبط هذا بما أسمته دراسة

على تقييمات الناخبين لسمات المرشحين في االنتخابات الرئاسية االسترالية ، وميزت 

مرشح معين ، وتحيز الدراسة بين ثالثة أنواع للتحيز ، وهي: التحيز المرئي لصالح 

نغمة التغطية المسيطرة لصالح مرشح بعينه ، و تحيز األجندة و ترتيب األخبار و 

أوضحت الدراسة أن هذه التحيزات الثالث تتفاعل مع بعضها و يصعب فصلها ، كما 

وجدت أن التحيز اإلعالمي كان تأثيره أقوى على السمات السياسية للمرشحين ) 

   .28على السمات الشخصية للمرشحين مثل : القبول والتفضيل كالمنافسة ( من تأثيره

يثبت تأثير  في تحليليه لالنتخابات الرئاسية األمريكية ما Mozzoleni, (2016 )وكتب 

التحيز اإلعالمي على نتائج االنتخابات الرئاسية ، حيث قدمت االنتخابات األمريكية  

قدت تصريحاته عن المهاجرين و المسلمين و تغطية مكثفة لدونالد ترامب كمادة للتسلية و ن

السود و المكسيكيين ، و بالرغم أنها تغطية سلبية إال أنها كانت بمثابة األوكسجين لحملة 

ترامب االنتخابية ؛ مما جعل علماء االتصال يفسرون فوزه في االنتخابات بالبروز 

من المستوى األول  في األجندة  اإلعالمي للشخصية و هو ما يمثل تحيز مرئي و تحيز

 .29ألن المساحة التي فردت لتغطية أخباره و تعليقاته كانت كبيرة 

كما اهتمت بعض الدراسات بتأثير وسائل اإلعالم على إدراك الناخبين لسمات القيادة 

إلى     Alieen R. Bennett (2012)لدى المرشحين الرئاسيين فقد أشارت دراسة

ً بين ب عض سمات المرشحين الرئاسيين التي ظهرت في وجود عالقة دالة إحصائيا

التغطية اإلعالمية و السمات التي ظهرت لدى الرأي العام، و ركزت على سمات 

، Competence، المنافسة Ideologyاأليديولوجية  :رئيسية للقيادة متمثلة في

م ، واعتمدت الدراسة على ردود الفعل البارزة لدى الرأي العام ث Integrityواألمانة

مقارنتها بالسمات الرئيسية للقيادة في تحليل المحتوى، حيث افترض الباحث أن 
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الناخبين يميلون إلى تبسيط المعلومات المعقدة المنتشرة عن المرشحين السياسيين في 

وسائل اإلعالم لخصائص و سمات يعبرون عنها في كلمات بسيطة تصف المرشحين 

ني ) جيد( ، و بروز صفات معينة لدى مثل : باراك أوباما )ذكي( ، و ميت روم

الرأي العام عن المرشح يدل على أن هناك بعض الصفات التي لها تأثير أكبر على 

 30الناخبين من خالل تركيز وسائل اإلعالم عليها .

على أن تأثير التهيئة المعرفية للناخبين ما    Sei-Hil,et al. (2012)كما أكدت دراسة 

ترتيب األولويات ) األجندة ( و ليس نتيجة للتأثير المباشر للتعرض هو إال نتيجة لتأثيرات 

للوسائل اإلعالم ، و توصلت إلى أن السمات التي يتم تغطيتها إيجابياً أو سلبياً في الصحف 

يتم إدراكها سلبياً أو إيجابياً لدى الرأي العام بما يؤثر على اتجاهات الرأي العام نحو كل 

 31التغطية اإلخبارية تهيئ اتجاهات الرأي العاممرشح و يدعم فرضية أن 

التي دلت على أن نغمة  Daniel & Jeffery (2012)وهذا ما أظهرته نتائج دراسة 

التغطية الصحفية للمرشحين الرئاسيين تؤثر على تفضيل وتقييم سمات قيادة 

المرشحين لدى الناخبين؛ اعتمادا على نظرية التهيئة المعرفية لدراسة تأثير وسائل 

اإلعالم على تقييمات القيادة في بريطانيا ومدركات الناخبين للسمات الشخصية 

لعمال توني بلير والحزب المحافظ ميخائيل هوارد. و تمثلت أهم سمات للمرشحين عن حزب ا

 32القيادة التي تم قياسها في: المنافسة و الجدارة بالثقة، و االستجابة الهتمامات الناخبين.

ً بين أجندة  Rocio (2010)و على النقيض أظهرت دراسة  أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا

عالم و أجندة سمات المرشحين لدى الرأي العام ، حيث أظهرت سمات المرشحين في وسائل اإل

الدراسة أن وسائل اإلعالم تميل إلى تصوير المرشحين ووصفهم بسمات عقالنية سياسية  أكثر 

منها عاطفية كالمهنية و المنافسة ، بينما يبني الرأي العام الصورة الذهنية عن المرشحين بناًء 

 33.على السمات العاطفية الشخصية 

وذهبت بعض الدراسات اإلعالمية إلى ما هو أبعد من ذلك فقد اهتمت بدراسة المتغيرات 

المؤثرة على ترتيب أولويات سمات المرشحين الرئاسية ومدى تبنيهم لهذه السمات، حيث 

إلى أن متغير االنتباه لوسائل اإلعالم أكثر   Camaj,&Weaver  2013 أشارت دراسة 

ض على أولويات سمات المرشحين الرئاسيين لدى الرأي العام ، كما تأثيًرا من مجرد التعر

العوامل المؤثرة على إدراك   وجدت الدراسة أن العمر و األيديولوجية السياسية كانت من

ً ممن  سمات المرشحين الرئاسيين لدى الرأي العام األمريكي، حيث أن الشباب األصغر سنا

وصفاً للرئيس أوباما بسمات إيجابية كالمعرفة والذكاء  ينتمون للفكر الليبرالي كانوا األكثر

  34واألخالق واألمانة واالهتمام.

وكان ما سبق استعراًضا ألدبيات دراسات االنتخابات الرئاسية األجنبية وفيما يلي استعراًضا 

 لدراسات االنتخابات الرئاسية المصرية. 
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 اإلعالمية:االنتخابات الرئاسية المصرية من واقع الدراسات 

ترجع باكورة دراسات االنتخابات الرئاسية المصرية إلى بداية االنتخابات الرئاسية 

، و التي تم فيها ألول مرة االقتراع المباشر بين أكثر من  4112المصرية في عام 

مرشح ، و اعتمدت أغلبها على نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم  في دراسات 

( عن تأثير الصحف  4112نها دراسة عبد العزيز السيد ) ميدانية على الجمهور وم

المصرية على معارف و اتجاهات الجمهور نحو المشاركة في االنتخابات الرئاسية التي شهدتها 

( و التي دلت نتائجها على وجود  4112، و دراسة إيمان جمعة  ) 35مصر ألول مرة في تاريخها 

ً بين االعتماد على  الصحف المصرية كأحد مصادر المعلومات حول االنتخابات عالقة دالة إحصائيا

و اتجاهات الناخبين عينة الدراسة نحو كل من الحمالت االنتخابية و المرشحين  4112الرئاسية في 

( تأثير التغطية اإلعالمية لالنتخابات الرئاسية 4112.كما تناولت دراسة  نائلة عمارة )  36الرئاسيين

اهات الجمهور نحو كل من : المرشحين في هذه االنتخابات ، و العملية المصرية على معارف و اتج

االنتخابية برمتها. وتوصلت لوجود عالقة دالة إحصائيًا بين االعتماد على وسائل اإلعالم الحكومية 

 .37واالتجاهات اإليجابية نحو العملية االنتخابية

الرئاسية فقد دلت  بينما اهتمت بعض الدراسات بتحليل مضمون حمالت االنتخابات

( على وجود عالقة بين نمط ملكية الصحف 4118نتائج دراسة سامح حسانين )

واتجاه المضمون المقدم عن االنتخابات الرئاسية، حيث غلب على الصحف القومية 

االتجاه اإليجابي، بينما غلب على الصحف الحزبية اتجاه المضمون السلبي، في حين 

(    4104واهتمت دراسة أحمد حسين )  .38اصةكان موضوعيًا في الصحف الخ

بدور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو االنتخابات 

الرئاسية المصرية و اختيار المرشح الرئاسي ، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة 

سية و ارتباطية دالة إحصائيًا بين تعرض الجمهور عينة الدراسة للمعلومات السيا

الوعي السياسي لديهم ، و كانت أهم الوسائل التي تابعت من خاللها عينة الدراسة 

االنتخابات الرئاسية هي الفضائيات المصرية الخاصة يليها مواقع التواصل 

ألطر تغطية  (4100)  و قد أشارت دراسة عيسى عبد الباقي  .39االجتماعي 

القتها بقرار الناخبين إلى  أن إطار االنتخابات الرئاسية  في الصحف المصرية و ع

السباق كان اإلطار المهيمن في التغطية الصحفية لالنتخابات الرئاسية المصرية في 

الصحف محل الدراسة ، يليه إطار المصلحة القومية ، ثم إطار الصراع ، كما أشارت 

مؤثرين  نتائج الدراسة إلى أن السياسة التحريرية وأيديولوجية الصحيفة كانا عاملين

في تحديد إطاري السمات العاطفية والموضوعية للمرشحين للرئاسة. و أظهرت نتائج 

الدراسة الميدانية وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين التغطية الصحفية السلبية 

. و أشارت نتائج دراسة وليد فتح هللا 40لمرشحي الرئاسة و اتجاهات الناخبين نحوهم 

( إلى أن التليفزيون كان المصدر الرئيسي للحصول على 4102و هبة شاهين ) 

معلومات عن االنتخابات الرئاسية وتمثلت أهم أسباب اهتمام المبحوثين بمشاهدة 

النشرات و البرامج هي متابعة أهم التطورات في االنتخابات ، و الحكم على 

ة بين حجم المرشحين ، و المساعدة في اتخاذ القرار، وأثبتت الدراسة وجود عالق
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. كما توصلت دراسة  41التعرض و االعتماد على التليفزيون وبين النية نحو التصويت

( إلى وجود عالقة دالة إحصائيًا بين اعتماد الجمهور على البرامج 4102نهى العبد ) 

الحوارية و شبكات التواصل االجتماعي في الحصول على معلومات حول االنتخابات 

. كما أشارت دراسة أسماء 42المضامين في قرارهم االنتخابي الرئاسية وتأثرهم بتلك

( إلى أنه كلما زاد االعتماد على الوسائل اإلعالمية التقليدية و الحديثة  4102خليفة )

كلما زادت نسبة المشاركة في االنتخابات ،و أشارت إلى أن وسائل اإلعالم التقليدية 

، يليها كوسيلة للحصول على المعلوماتولى متمثلة في التليفزيون احتلت المرتبة األ

Facebook 43، ثم الصحف. 

 :مشكلة الدراسة

الدراسات السابقة األجنبية نستخلص أن وسائل اإلعالم تميل إلى  من استعراض أدبيات

 شخصنة األحداث والقضايا، وذلك يتفق مع ميل العقل البشري الختزال القضايا واألحداث

كما أشارت الدراسات السابقة إلى أهمية وسائل اإلعالم لها سمات محددة،  في شخصيات

في تشكيل مدركات الناخبين لسمات شخصية المرشحين الرئاسيين وتأثير هذه السمات 

 على التصويت في االنتخابات الرئاسية، من خالل تطبيق مدخل سمات القيادة أو نظرية

 العربية.ترتيب أولويات السمات، واللذان قل استخدامهما في البحوث 

كما نستدل من مراجعة أدبيات الدراسات العربية على أهمية دور التليفزيون كأحد أهم 

تزايد معدالت مشاهدة  مصادر المعلومات التي يعتمد عليها الجمهور المصري وإلى

عليها في متابعة األخبار السياسية في  واالعتماد Talk Showsالبرامج الحوارية 

هل تؤثر البرامج الحوارية في القنوات الفضائية  :تساؤالتمصر. مما يثير عدة 

في  المصرية في تشكيل مدركات الناخبين لسمات القيادة الرئاسية للمرشحين وبالتالي

دورها في ترتيب أولويات سمات المرشحين الرئاسيين لدى  قرارهم االنتخابي، وما

المؤثرة على مدركات  العوامل المشاهدين طبقا لترتيبها ألولويات سماتهم؟ وما

 جمهور الناخبين لسمات القيادة الرئاسية للمرشحين الرئاسيين؟ 

ومما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في معرفة دور الفضائيات المصرية في تشكيل 

مدركات الجمهور المصري لسمات القيادة الرئاسية، والمتغيرات المؤثرة على 

، وعالقة ترتيب أولويات سمات مدركاتهم لسمات شخصية المرشحين الرئاسيين

على ترتيب  -عينة الدراسة التحليلية  -المرشحين الرئاسيين في البرامج الحوارية 

 أولويات سمات المرشحين لدى الجمهور عينة الدراسة. 

 أهداف الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف من خالل:

ً وكيفياً تحليال  -تحليل سمات المرشحين الرئاسيين -0 كما ظهرت في   -كميا

القنوات الفضائية المصرية عينة الدراسة، والمقارنة بين أولويات سمات 

المرشحين في القنوات الفضائية وأولويات سمات المرشحين الرئاسيين لدى 

 الجمهور عينة الدراسة.
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دراسة العالقة بين مدى متابعة االنتخابات الرئاسية في القنوات الفضائية  -4

ية ومدركات الناخبين لسمات القيادة الرئاسية لدى المرشحين المصر

الرئاسيين، ورصد العالقة بين مدركات المبحوثين لسمات القيادة الرئاسية 

 لدى المرشحين الرئاسيين وقرار التصويت للمرشحين الرئاسيين. 

رصد تأثير المتغيرات السياسية )االندماج في الحمالت االنتخابية، االهتمام  -0

ياسي، التبعية السياسية(، والمتغيرات النفسية )الذكاء العاطفي(، الس

والمتغيرات الديموغرافية )النوع، العمر، المستوى التعليمي، الدخل(، على 

 مدركات الجمهور المصري لسمات القيادة الرئاسية.

التنظير لدور وسائل اإلعالم في تشكيل مدركات الناخبين عن سمات القيادة  -2

 لدى المرشحين وتأثيرها على القرار االنتخابي والتصويت للمرشح.الرئاسية 

 أهمية الدراسة:

انطالق الدراسة من مدخل سمات القيادة الرئاسية ونظرية ترتيب أولويات  أوالً:

يسد العجز في مضمار دراسة  السمات، واللذان قل استخدامهم في البحوث العربية مما

إلعالم ، و يساعد في قياس مدركات المبحوثين القيادة الرئاسية من خالل وسائل ا

مدركات المبحوثين لسمات القيادة الرئاسية كما  : أولهما:لسمات القيادة بأسلوبين

 –األمانة  –المنافسة  –اإلدارة (  بأبعادها األربعة: رصدتها أدبيات الدراسات السابقة

سياسيين )المرشحين والمتغيرات المؤثرة على مدركاتهم لسمات القادة ال) التعاطف

أولويات سمات المرشحين الرئاسيين التي عكستها الفضائيات  وثانيهما:الرئاسيين(.، 

المصرية للمرشحين) أجندة الفضائيات( و تأثيرها على أجندة سمات المرشحين 

 الرئاسيين لدى الجمهور ) أجندة الجمهور(. 

 ً تهتم الدراسات العربية بقياسه والذي لم  الذكاء العاطفي،: أهمية دراسة متغير ثانيا

واختبار تأثيره على إدراك الناخبين لسمات القيادة لدى المرشحين، واندماجهم في 

الحمالت االنتخابية، ويتعلق بفهم مشاعر المرشحين والتأثر بها، ويدل في نفس الوقت 

 على ذكاء المرشحين في تحريك عواطف المواطنين في اتجاه معين.

والذي تال ثورتين مصريتين كانت  4102نتخابات الرئاسية لعام توقيت اال ثالثاً:

تعيش فيها البالد أجواء قلق وترقب لمستقبل مصر اآلتي ومحاولة إثبات شرعية 

شخصيتين كان لهما تواجد على الساحة  ثورتها أمام الرأي العام العالمي، وترشح

 .السياسية، مما يسمح بالتنظير لسلوك الناخبين وقت األزمات

 متغيرات الدراسة:

وباالستفادة من الدراسات السابقة واألطر النظرية المستخدمة؛ تدرس الباحثة دور 

القنوات الفضائية المصرية في تشكيل مدركات المبحوثين لسمات القيادة الرئاسية 
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عينة  -للمرشحين الرئاسيين، وترتيب أولويات السمات لدى الجمهور المصري 

 من خالل الشكل التالي الذي يوضح متغيرات الدراسة: -الدراسة الميدانية

                                      

 

 تساؤالت وفروض الدراسة :

 تساؤالت الدراسة التحليلية: -

 ما مدى بروز سمات المرشحين الرئاسيين؟ -

 السمات البارزة للمرشحين الرئاسيين في البرامج الحوارية عينة الدراسة؟ما  -

 ما اتجاهات المعالجة اإلعالمية نحو المرشحين الرئاسيين؟ -

 ما مدى التوازن في عرض وجهات النظر حول المرشحين الرئاسيين؟ -

 تساؤالت الدراسة الميدانية: -

 ية المصرية؟ما مدى متابعة الجمهور عينة الدراسة للقنوات الفضائ -

 ما اتجاه الجمهور عينة الدراسة نحو العملية االنتخابية؟ -

ما اتجاه عينة الدراسة نحو تغطية القنوات الفضائية المصرية الحكومية والخاصة  -

 لالنتخابات الرئاسية؟

ما مستوى مدركات الجمهور عينة الدراسة لسمات القيادة الرئاسية لدى المرشحين  -

 الرئاسيين؟

 التي يستثيرها المرشح الرئاسي في الجمهور عينة الدراسة؟ اإليجابية والسلبيةما المشاعر  -

 المتغير المستقل:

معدل تعرض -

المبحوثين لحمالت 

االنتخابات الرئاسية 

في الفضائيات 

 المصرية.

 

 المتغيرات التابعة:

  مدركات الجمهور عينة

الدراسة لسمات القيادة 

الرئاسية وتضم األبعاد التالية 

بعد     –: ) بعد القيادة 

بعد األمانة و     –المنافسة   

 بعد التعاطف ( –االستقامة  

 الثقة في المرشحين 

  المرشااااحين أولويااااات ساااامات

الااواردة فااي الفضااائيات عينااة 

 الدراسة لدى الجمهور
 

 القرار االنتخابي 

 

 

 

 

 

 

 :المتغيرات الوسيطة

 -النوع) المتغيرات الديموجرافية -

 (دخلال-التعليم -السن

المتغيرات السياسية )االهتمام  -

)االندماج في الحمالت السياسي(. 

 االنتخابية الرئاسية(، )التوجه السياسي(

النفس اجتماعية: الذكاء المتغيرات  -

العاطفي: )المشاعر اإليجابية والسلبية 

 التفاؤل - نحو المرشح(

التغطية  اتجاهات الجمهور نحو -

 .اإلعالمية لالنتخابات الرئاسية الدراسة

اتجاهات الجهور عينة الدراسة نحو  -

 العملية االنتخابية
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 ما محددات القرار االنتخابي لدى عينة الدراسة؟ -

 ما مدى الثقة في المرشحين الرئاسيين؟ -

 ما مدى تفاؤل الجمهور عينة الدراسة بمستقبل مصر؟ -

 من المرشح الذي سيصوت أو صوت له الجمهور عينة الدراسة؟ -

 التي شغلت اهتمام الجمهور عينة الدراسة آنذاك؟  أهم القضايا واألحداث ما -

 فروض الدراسة الميدانية:

عينة -: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين معدل تعرض الجمهور الفرض األول

لحمالت االنتخابات الرئاسية في الفضائيات المصرية ومدركاتهم عن سمات  -الدراسة

 الرئاسية لدى المرشحين الرئاسيين.القيادة 

ً بين كل من: )اندماج الجمهور الفرض الثاني : توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

واهتمامهم السياسي( ومدركاتهم لسمات القيادة  -عينة الدراسة في الحمالت االنتخابية 

 الرئاسية لدى المرشحين الرئاسيين.  

ً بين الجمهور عينة الدراسة في مدركاتهم توجد فروق دالة إحصا الفرض الثالث: ئيا

لسمات القيادة الرئاسية لدى المرشحين الرئاسيين طبقا للمتغيرات الديموغرافية 

 الدخل(. –المستوى التعليمي  –السن  –)النوع 

عينة الدراسة -معدل تعرض الجمهور  : توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بينالفرض الرابع

 للفضائيات المصرية، ومشاعرهم اإليجابية والسلبية نحو المرشحين )الذكاء العاطفي(.  -

-توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين كل من: اندماج الجمهور  الفرض الخامس:

يهم، واالهتمام السياسي لد -في الحمالت االنتخابية الرئاسية  -عينة الدراسة 

 )الذكاء العاطفي(. ومشاعرهم اإليجابية والسلبية نحو المرشحين

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين ترتيب أولويات سمات  الفرض السادس:

وترتيب أولويات سمات  -عينة الدراسة -المرشحين الرئاسيين في البرامج الحوارية 

 -عينة الدراسة-المرشحين الرئاسيين لدى الجمهور 

-توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين معدل تعرض الجمهور  الفرض السابع:

لحمالت االنتخابات الرئاسية على الفضائيات المصرية   واالتجاه  –عينة الدراسة 

 نحو تغطية الفضائيات المصرية لالنتخابات الرئاسية.

عينة الدراسة -الجمهور  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين معدل تعرض الفرض الثامن:

 لحمالت االنتخابات الرئاسية على الفضائيات المصرية والعملية االنتخابية برمتها. –
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: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين كل من: مدى متابعة الفرض التاسع

المصرية، ومدى تفاؤلهم  الجمهور عينة الدراسة لالنتخابات الرئاسية في الفضائيات

 مصر.بمستقبل 

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين معدل تعرض الجمهور عينة  الفرض العاشر:

الدراسة لحمالت النتخابات الرئاسية في الفضائيات المصرية، والثقة في المرشحين 

 الرئاسيين.

ً بين معدل تعرض  الفرض الحادي عشر: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

الت النتخابات الرئاسية في القنوات الفضائية المصرية الجمهور عينة الدراسة لحم

 االندماج في الحمالت االنتخابية الرئاسية( -وكل من:)االهتمام السياسي 

مدى متابعة حمالت ) :توجد عالقة دالة إحصائيا بين كل منعشر:  الفرض الثاني

جه السياسي التو -مدركاتهم لسمات القيادة الرئاسية مستوى  –االنتخابات الرئاسية 

 للجمهور عينة الدراسة(، ونوايا التصويت.

 :اإلجراءات المنهجية للدراسة 

 منهج الدراسة:

بشقيه التحليلي والميداني، وقد وظفت الدراسة  منهج المسحتطبق الدراسة 

 أسلوب التحليل الكمي والكيفي معًا.

الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة في تشكيل  دور للمقارنة بين المنهج المقارن:

سمات القيادة الرئاسية والتوازن في عرض وجهات النظر نحو المرشح واتجاه المعالجة 

 نحو المرشح، وبالتالي اتجاه الجمهور نحو تغطيتهما لحمالت االنتخابات الرئاسية.

 :مجتمع الدراسة 

البرامج الحوارية راسة التحليلية يتضمن مجتمع الدمجتمع الدراسة التحليلية:  -أ

 .الرئيسية على القنوات الفضائية المصرية

يتمثل مجتمع الدراسة في الجمهور المصري العام في مجتمع الدراسة الميدانية:  -ب

 محافظة القاهرة الكبرى.

 :عينة الدراسة 

 عينة الدراسة التحليلية: -أ

أكثر البرامج الحوارية مشاهدة على القنوات  تتحدد عينة الدراسة التحليلية في

( 011الفضائية الحكومية والخاصة وفقًا للدراسة االستطالعية التي تم إجراؤها على )

مبحوثًا من الجمهور المصري لتحديد أهم البرامج الحوارية، وتتمثل في برنامج "على 

، وبرنامج "العاشرة اسم مصر" على القناة الفضائية المصرية ممثلة للقنوات الحكومية
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 إلى 4102/ 5/ 3في الفترة من ممثلة للقنوات الخاصة  4مساًء " على قناة دريم

( 41أي لمدة ثالثة أسابيع خالل فترة الحملة االنتخابية الرئيسية، بواقع ) 43/5/4102

( حلقة كما ضمت الحوارات التي أجريت مع 40حلقة من كل قناة، بإجمالي )

، حيث تم احتساب الحوارات التي أجريت مع المرشحين المرشحين الرئاسيين 

الرئاسيين وأذيعت على قنوات الدراسة  في توقيت نفس البرنامج ضمن عينة الدراسة 

كما تساعد الدراسة التحليلية في تعميق النتائج وتفسيرها ودراسة تأثير اتجاه  .

ً أو المعالجة نحو المرشح أي النغمة المسيطرة على تغطية المرشح ال رئاسي إيجابيا

ً والتوازن في طرح وجهات النظر عنه على القرار االنتخابي. وتتيح المقارنة  سلبيا

 بين الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة في تمثيلهم لسمات المرشحين واتجاهات

 الجمهور عينة الدراسة نحوهم.

 (1جدول رقم )

 خصائص عينة الدراسة التحليلية

عدد 

 الفقرات 

متوسط زمن  % ك

الفقرة 

االنتخابية في 

البرامج عينة 

 الدراسة  

إجمالي 

زمن 

الفقرات 

 بالدقيقة 

 المدة الزمنية للفقرة االنتخابية 

 01أقل من 

 دقائق

01-41 

 دقيقة

أكثر من 

 دقيقة 01

 % ك % ك % ك

الفضائية 

 المصرية  

21 57.9  

26.04 

 

0020 

 

09 

 

 

 

31.4 

 

37 

 

30.6 

 

46 

 

09 

 42.1 20 دريم

مجموع 

الفقرات 

 االنتخابية

040 011 

 ب( عينة الدراسة الميدانية:

في المصريين ( مبحوثًا من 400قوامها )   Available Sampleة عينة متاح

سنة فأكثر  09محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ممن تتراوح أعمارهم من 

التعليم المتوسط )ما يعادل الثانوية العامة أو وتتراوح مستويات تعليمهم من 

الدبلوم( كحد أدنى إلى الدراسات العليا. وحاولت الباحثة تمثيل فئات مختلفة ممثلة 

للمجتمع المصري من نخب أكاديمية وخبراء، ومهن متنوعة من أطباء 

ومهندسين ومدرسين، وطالب الجامعة. وقد وقع االختيار على إقليم القاهرة 

ى؛ ألنها تضم شرائح مختلفة من السكان يمثلون بقية المحافظات األخرى، الكبر

كما تتفاوت أحيائها في المستوى االجتماعي االقتصادي. وقد تم تطبيق الدراسة 

، ويوضح الجدول 4102مايو  42 -41الميدانية في الفترة الزمنية الممتدة من 

 التالي الخصائص الكاملة لعينة الدراسة:
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 عينة الدراسة الميدانية:خصائص 

 (4جدول رقم )
 % ك الخصائص

 التوجه السياسي

%2.4 40 ليبرالي  

%0 2 ناصري  

%2 49 إسالم سياسي  

%1.9 0 يساري  

%92 022 مستقل  

 النوع
%21 411 ذكر  

%21 411 أنثي  

 المرحلة العمرية

42إلى  09من   82 40.2%  

02إلى  42من   002 48.4%  

28إلى  02من   88 42.9%  

22إلى  21من   20 04.9%  

فأكثر 22  09 8.2%  

 المحافظة

%01 041 الجيزة  

%42 011 القليوبية  

%22 091 القاهرة  

 التعليم

%9.9 02 متوسط  

%09.9 022 جامعي  

%22.2 081 دراسات عليا  

%2 41 بدون  

 الدخل

%00 22 أقل من ألف جنيه  

%00.2 002 من ألف ألقل من ألفين  

أالف 0من ألفين ألقل من   92 40.0%  

أالف 2أالف ألقل من  0من   28 02.0%  

%02 29 خمسة أالف فأكثر  

 أدوات جمع البيانات: 

 تحليل المضمون.استمارة أداة جمع البيانات في الدراسة التحليلية:   -أ

 تحديد وحدات وفئات التحليل: -

التحليل في: )الفقرة( لتحليل البرامج وتمثلت وحدة : تحديد وحدات التحليل -0

 الحوارية التي تقدمها القنوات الفضائية المصرية محل الدراسة.

 : مدى وضوح سمات المرشحين الرئاسيين في الفقرة.تحديد فئات تحليل المضمون -4

: بتحليل أولويات سمات المرشحين الرئاسيين )أجندة ⁕سمات المرشحين الرئاسيين  

السمات( كما ظهرت في عينة الدراسة التحليلية ثم تطبيقها في الدراسة الميدانية 

                                                           
المرشحين في البرامج الحوارية استفادت الباحثة من تحكيم االستمارات في طريقة قياس أجندة سمات ⁕     

بأن ترصد طبقا لما يرد في الدراسة التحليلية دون فرض فئات وأبعاد قسرا من مقاييس سابقة، ثم مقارنة 
ترتيبها في عينة الدراسة التحليلية بترتيبها لدى الجمهور عينة الدراسة، أما األبعاد المفروضة مسبقا والمقتبسة 
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للمقارنة بين ترتيب أولويات سمات المرشحين في الدراسة التحليلية وأولويات هذه 

 لويات السمات.السمات لدى الجمهور عينة الدراسة الختبار فرض نظرية ترتيب أو

: النغمة المسيطرة على تغطية االنتخابات اتجاه المعالجة اإلعالمية نحو المرشح

 غير محددة.  –سلبية نحو المرشح   -محايدة  -الرئاسية، إيجابية نحو المرشح

 التوازن في طرح وجهات النظر:

 يعرض وجهة نظر واحدة مؤيدة للمرشح، يعرض وجهتي نظر )المؤيدة والمعارضة

 غير واضح( –لمرشح، يعرض أكثر من وجهة نظر، االكتفاء بالمعلومات فقط ل

 أداة جمع البيانات في الدراسة الميدانية: -ب

كأداة لجمع بيانات هذه الدراسة، واستخدمت  -تم االعتماد على صحيفة االستقصاء 

 الباحثة في هذه الدراسة )صحيفة االستقصاء بالمقابلة(

راجعت الباحثة صحائف  ي صورتها األولية بعد أنوقد تم إعداد الصحيفة ف

االستقصاء في الدراسات السابقة لالستفادة منها في إعداد صحيفة استقصاء الدراسة، 

وتحديد شكل األسئلة، وصياغتها، وترتيبها، وقد مر إعداد صحيفة االستقصاء في 

 .صورتها األولية بمرحلتين

 :Pre- Testتبار القبلي االخ -

( مفردة من مشاهدي القنوات الفضائية 21االختبار القبلي على عينة قوامها )تم إجراء 

ً من حجم العينة، وأفادت الباحثة من %01اإلخبارية العربية بما يعادل ) ( تقريبا

االختبار القبلي في التعرف على مدى صالحية االستمارة للتطبيق، ومدى وضوح 

 ردات.أسئلتها ومدى فهمها، وقد تم تبسيط بعض المف

 :اختبارا الصدق والثبات  

 اختبار الصدق: -أ

 اختبار الصدق في الدراسة التحليلية: -0

، فقد عرضت الباحثة Face Validityتم االعتماد على الصدق الظاهر 

صحيفتي الدراسة التحليلية والميدانية على المحكمين من الخبراء في مجال اإلعالم 

. وتم إجراء التعديالت الالزمة بناء على مالحظاتهم ⁕السياسي، ومناهج البحث

                                                                                                                                        
اسيين فتستخدم في الدراسة الميدانية لقياس مدركاتهم عن مدى انطباق هذه من مقاييس سمات القادة السي

 السمات على المرشحين الرئاسيين طبقا لمدخل سمات القيادة الرئاسية.

 عرضت االستمارة على مجموعة من المحكمين التالي أسمائهم )الترتيب هجائياً(:⁕ 
 جامعة القاهرة –عميد كلية اإلعالم  –أ. د. جيهان يسري            أستاذ اإلذاعة والتليفزيون -
 جامعة القاهرة  –كلية اإلعالم  –أستاذ اإلذاعة والتليفزيون أ. د. خالد صالح الدين        -
 يطانية  الجامعة البر –عميد كلية اإلعالم  –أ. د محمد شومان            أستاذ الصحافة  -
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واقتراحاتهم؛ لتصبح في صورتها النهائية صالحة للقياس. وقد استفادت الباحثة من 

عملية تحكيم صحيفة االستقصاء في حذف بعض األسئلة الختصار طول الصحيفة، 

ضل مردود ودمج بعض األسئلة، وزيادة أسئلة أخرى وتغيير ترتيبها للحصول على أف

من خالل  Internal Validityمن المبحوثين. كما تم االعتماد على الصدق الداخلي 

صياغة أسئلة تقيس صدق المبحوث والتأكد من مدى تطابق إجابات المبحوثين عليها 

 واستبعاد االستمارات غير المتطابقة. 

 :Reliabilityاختبار الثبات  -ب

 :اختبار الثبات في الدراسة التحليلية -0

ويعني التوصل إلى نفس  االتساق بين الباحثين:وتم اختبار الثبات من خالل 

النتائج بتطبيق نفس فئات التحليل ووحداته على المضمون ذاته ، واستعانت الباحثة 

، للبرامج ( من عينة الدراسة التحليلية %2بخالف الباحثة لتحليل ) )*(بباحثين آخرين

 اقع حلقتين من كل قناة . حلقات( بو 2وبلغت عينة الثبات )

  وتم استخدام معامل هولستي الختبار الثبات: 

 = معامل الثبات
 )ت(4

 4+ ن0ن

 ت: عدد حاالت االتفاق  حيث 

 = عدد الحاالت التي رمزها المرمز األول. 0ن 

 = عدد الحاالت التي رمزها المرمز الثاني.4ن 

 وجاءت قيم حاالت الثبات بين كل مرمز وآخر كما يلي: 

 80,1ثبات )أ( مع )ب( =  -

 80,1ثبات )أ( مع )جـ( =  -

 81,1ثبات )ب( مع )جـ( =  -

يكون معامل  90,0) ،0 ,80، 80,0وبحساب قيمة الوسيط بين القيم الثالث ) -

ون، (، وهي نسبة تدل على ثبات الوحدات والفئات في تحليل المضم1 ,80الثبات )

 وصالحية استمارة التحليل للقياس. 

                                                                                                                                        
 جامعة بني سويف –كلية اإلعالم   -قسم اإلذاعة و التليفزيون –د. نهى العبد            األستاذ المساعد .أ.م -
 استعانت الباحثة بكل من:  (*)
 جامعة األهرام الكندية.  –د. نرمين إبراهيم. مدرس بكلية اإلعالم  -

 جامعة القاهرة. –أ. سحر يسري. باحثة دكتوراه بكلية اإلعالم  -
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  :اختبار الثبات في الدراسة الميدانية-4

وتم تحقيق الثبات في أداة القياس عن طريق قيام الباحثة بإعادة تطبيق صحيفة االستقصاء  

(Test-Re-Test( على مجموعة البحث بنسبة )بعد  44( من عينة الدراسة )%2 )مفردة

( وهو معامل 1.84الميداني في تطبيقه، وبلغ معامل الثبات الكلي )أسبوع من انتهاء العمل 

 على درجة مقبولة لثبات صحيفة االستقصاء بالمقابلة.

  المقاييس التجميعية للدراسةنتائج⁎: 

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد متغيرات الدراسة وقياسها 

                       كمايلي:

  :معدل التعرض لحمالت االنتخابات الرئاسية في الفضائيات المصرية :أوالً 

وذلك بسؤال الناخبين عن مدى متابعة حمالت االنتخابات الرئاسية على الفضائيات 

نادًرا(، وتحديد عدد ساعات المشاهدة  –أحيانًا  –المصرية وبدائل اإلجابة )دائًما 

 –من ساعة ألقل من ساعتين  –اليومية، وكانت بدائل اإلجابة كالتالي: أقل من ساعة 

 ثالث ساعات فأكثر.  –ت من ساعتين ألقل من ثالث ساعا

و الذي طبقته العديد من  Kinderتم االعتماد على مقياس  الرئاسية: سمات القيادة

الدراسات و أثبتت صالحيته و  يتضمن األبعاد األربعة لسمات المرشحين السياسيين 

:  44و المعبرة عن صالحيتهم للقيادة الرئاسية وشغل منصب الرئيس وهي كالتالي 

 –حاسم  -وتم قياسها من خالل السمات التالية: )قائد قوي   Leadershipالقيادة

من وتم قياسها  Competence المنافسة متفائل( ،  -منجز لألعمال -مؤثر وملهم

و تم   Integrityاألمانة واالستقامة ذكي(،  –)مثقف ومطلع :خالل السمات التالية  

   التعاطف مهذب(،  –أمين وصادق  -: )خلوققياسها من خالل السمات التالية 

Empathy على صلة مباشرة  -: )يهتم فعال بالشعبوتم قياسها من خالل السمات التالية

رحيم(، طبقاً لمقياس خماسي تتراوح بدائل اإلجابة فيه من: )تنطبق إلى حد  –بالشعب 

تنطبق إلى حد ما  ال –درجات  0ال أعلم  -درجات  2ينطبق إلى حد ما  –درجات  2كبير 

 ال تنطبق على اإلطالق درجة واحدة(. –درجتان 

تم قياسه برصد توقعات الناخبين لمستقبل مصر في تفاؤل الناخبين بمستقبل مصر: 

( ، باختيار أحد بدائل 0- 2المرحلة القادمة من خالل مقياس تتراوح درجاته بين )

، ستتغير إلى 0ستبقى كما هي ، لن تتغير 2اإلجابة التالية: )ستتغير إلى األفضل 

 (0، غير متأكد 4األسوأ 

                                                           
تم عرض جزء من جداول مقاييس الدراسة في متن نتائج الدراسة و تم عرض جزء منها في مالحق الدراسة  

 ⁎ (34)جدول رقم 
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وتم قياسه من خالل مقياس المشاعر اإليجابية والسلبية التي يشعر بها  الذكاء العاطفي:

 ً ، 2الناخبون نحو كل من المرشحين الرئاسيين، باختيار أحد بدائل اإلجابة التالية: )غالبا

لمشاعر التي تنتابك أثناء متابعة المرشحين على سؤال ما ا) 0، ال 4، نادًرا 0أحياًنا 

المتمثلة في:  الرئاسيين واالستماع إليهم؟ وتم تقسيمها إلى مجموعة المشاعر اإليجابية

)الفخر، األمل، التفاؤل، األمان، االندماج والتقمص(، ومجموعة المشاعر السلبية المتمثلة 

 ب(.في: )الغضب، والخوف، االستفزاز، عدم األمان، االغترا

 االتجاه نحو تغطية القنوات الفضائية الحكومية والخاصة للحمالت االنتخابية الرئاسية:

وتم قياسه بسؤال المبحوثين عن مدى موافقتهم على بعض العبارات التي تعبر عن مدى 

نزاهة االنتخابات وموضوعية التغطية اإلخبارية للقنوات ومدى تحيزها، وذلك من خالل 

درجات(، وتم  0معارض –محايد درجتان  –درجات  0لالتجاه )موافق مقياس ثالثي 

قياس اتجاه المبحوثين نحو تغطية القنوات الفضائية الحكومية لحمالت االنتخابات 

الرئاسية، واتجاه المبحوثين نحو تغطية القنوات الفضائية الخاصة بشكل مستقل. وتكون 

ظر المؤيدة والمعارضة، لها تأثير كبير على المقياس من العبارات التالية: تذيع وجهتي الن

من سيتم التصويت له، تدعو للتصويت ألحد المرشحين، متحيزة لصالح مرشح معين، 

أستطيع االعتماد على المعلومات التي تقدمها، تعطي للمرشح حق الرد، تركز على 

متساوية فعاليات الحملة أكثر من مواقف المرشح من القضايا المهمة للشعب، تعطي فرص 

لكال المرشحين، المالكين للقنوات لهم تأثير كبير على تغطية االنتخابات الرئاسية، تذيع 

 دعاية سلبية عن المرشحين، ال أثق فيما تقدمه الفضائيات المصرية.

 االتجاه نحو العملية االنتخابية برمتها: 

تعبر عن  وتم قياسه بسؤال المبحوثين عن مدى موافقتهم على بعض العبارات التي

مدى نزاهة االنتخابات. ويتم قياسه من خالل مقياس ) ليكرت الخماسي ( الذي يقيس 

مدى موافقة المبحوثين على العبارات التي تتراوح بدائل اإلجابة عليها كالتالي: موافق 

(، وتكون 0معارض بشدة ) -( 4معارض ) -( 0محايد ) -( 2موافق إلى حد ما ) -( 2)

ات التالية: العملية االنتخابية ستكون نزيهة وموثقة، متحيزة وغير المقياس من العبار

نزيهة، مثيرة ومليئة باألمل، تثير القلق والتشاؤم، موثوق بها وآمنة، محسومة مسبقاً، 

 منافسة وغير محسومة.

و تم قياسه بسؤال المبحوثين عن مدى مشاركتهم و قيامهم ببعض  االهتمام السياسي:

( 4أحيانًا )  –( درجات 0اإلجابة  بأحد البدائل التالية: دائًما  )  األنشطة : من خالل

: أتناقش في و يتكون المقياس من العبارات التالية( ، 1ال) –( 0نادًرا )  –درجات  

القضايا و الموضوعات السياسية التي أتعرض لها مع األهل و األصدقاء، أبحث عن 

أحرص على متابعة التحليالت و  معلومات تفصيلية عن االنتخابات الرئاسية،

التعليقات السياسية ، أشارك بصوتي في البرامج التليفزيونية التي أشاهدها، أشارك 

في المظاهرات أو الوقفات االحتجاجية ، أنتمي أو أتطوع في أحد منظمات المجتمع 
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المدني و المنظمات األهلية، شاركت بصوتي في االنتخابات الرئاسية و البرلمانية 

 لسابقة.ا

وتم قياسه بسؤال المبحوثين عن مدى مشاركتهم  االندماج في الحمالت االنتخابية:

وقيامهم ببعض األنشطة خالل فترة الحمالت االنتخابية : من خالل اإلجابة بأحد 

( و تكون 1ال ) –(  0نادًرا )  –( درجات 4أحيانًا ) –( درجات 0البدائل دائًما )

ية: أتناقش في شعبية المرشحين و حمالتهم االنتخابية مع المقياس من العبارات التال

اآلخرين، أبحث عن معلومات تفصيلية عن برامج المرشحين الرئاسيين، استخدم 

نتائج االستطالعات األولية في إقناع اآلخرين للتصويت لمرشح معين، حضور 

 .ليةفعاليات و ندوات المرشح الذي أؤيده، سأشارك بصوتي في االنتخابات الحا

( ، أثق إلى حد ما )  3أثق إلى حد كبير )و تتراوح بدائل اإلجابة:  الثقة في المرشح:

  (1( ، ال أثق على اإلطالق ) 2

وهو متغير اسمي يحدد فيه المبحوث توجهه السياسي باالختيار بين  التوجه السياسي:

 إسالم سياسي، يساري، مستقل(. -ناصري -البدائل التالية: )ليبرالي

أو التصويت متغير اسمي يذكر فيه المبحوث اسم المرشح الذي ينوي  نوايا التصويت:

التصويت له  أو رغبته في عدم التصويت ألحدهما األمر الذي يعبر عن مقاطعة 

 االنتخابات أو إبطال صوته.

 نتائج الدراسة:

 أوالً: نتائج الدراسة التحليلية:

 سمات المرشحين الرئاسيين: بروز ووضوح -0

 ( 3 جدول رقم )

 مدى وضوح صفات وخصائص المرشحين الرئاسيين:

مدى 

وضوح 

صفات 

 المرشحين

 المجموع دريم الفضائية المصرية

عبد الفتاح 

 السيسي

حمدين 

 صباحي

عبد الفتاح 

 السيسي

حمدين 

 صباحي

عبد الفتاح 

 السيسي
 حمدين صباحي

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 40.5 24 89.3 011 33.3 05 100 51 45.7 32 81.4 55 واضحة

غير 

 واضحة
13 18.6 38 54.3 - - 32 66.7 03 10.7 54 59.5 

 100 040 100 040 011 50 100 51 011 51 011 51 المجموع

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها:
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من فقرات برنامج على %81.4جاءت سمات المرشح عبد الفتاح السيسي واضحة في 

من فقرات  %04اسم مصر، بينما جاءت سمات المرشح حمدين صباحي واضحة في 

برنامج على اسم مصر، وفي المقابل جاءت سمات عبد الفتاح السيسي واضحة بنسبة 

الخاصة، بينما كانت سمات  4على قناة دريم    في برنامج العاشرة مساءً  % 100

  .فقط % 00.3حمدين صباحي واضحة بنسب ة

وتعد هذه النتائج مؤشر على بروز شخصية المرشح عبد الفتاح السيسي على شخصية 

المرشح حمدين صباحي بما يشير إلى أن أجندة البرامج الحوارية كان بها بروز أعلى 

للمرشح األول، حتى أن الحوارات التي أجريت مع المرشحين أنفسهم لم تكن 

مع المرشح األول كانت أكثر وتم إعادة بثها عدة  متساوية، فالحوارات التي أجريت

مرات، وهذا يشير إلى توجه أجندة البرامج الحوارية عينة الدراسة لصالح المرشح 

 .األول وهذا هو المستوى األول لألجندة والذي يشير إلى ترتيب بروز المرشحين

 سمات وخصائص المرشحين كما ظهرت في البرامج الحوارية عينة الدراسة: -4

 سمات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: 4/0

   (4) جدول رقم

 سمات وخصائص المرشح عبد الفتاح السيسي في البرامج الحوارية عينة الدراسة:

 المجموع العاشرة مساء  على اسم مصر السمات 

 % ك % ك % ك

 74.1 80 92.2 47 57.9 00 له شعبية ساحقة 

 70.4 76 76.5 39 64.9 02 قائد قوي و حاسم 

 55.6 60 84.3 43 29.8 02  مخلص وطني

 44.4 48 72.5 37 19.2 00 المنقذ و المخلص

 34.3 37 54.1 40 24.6 02 رجل المرحلة 

 27.8 30 54.9 28 2.9 4 الصدق و النزاهة 

 27.8 30 49 25 3.5 2 يحظى بدعم عربي

 25 42 25.5 00 24.5 02 واقعي 

 10.2 11 19.6 10 1.75 1 يحظى بدعم حزبي

 6.5 7 11.8 2 1.75 0 مرشح الجيش

 108 20 22 المجموع

جاءت أهم سمات شخصية المرشح عبد الفتاح السيسي كما ظهرت في عينة 

 :الدراسة التحليلية كما يلي
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(، حيث حاول السيسي في خطاباته كسب جميع %74.1بنسبة ) له شعبية ساحقة

شرائح المجتمع وحاولت البرامج الحوارية دحض ما أشيع في تلك الفترة عن أن 

معظم مرشحيه من كبار السن، والنساء دون الشباب، خاصة مع محاولة الحملة 

المنافسة للمرشح حمدين صباحي الضرب على هذا الوتر، ففي المقابل هو المرشح 

يونيو ،  01نداءات الجماهير من مختلف الشرائح العمرية و االجتماعية في  الذي لبى

و في الدعوة للترشح لالنتخابات ، ويعد تلبية القائد للجماهير و إحساسه بالواجب 

الوطني و اإلحساس بالمهمة  في أوقات األزمات من خصائص و سمات القيادة 

 . 45الكاريزمية 

د على شعبية عبد الفتاح السيسي الساحقة ما جاء على ومن العبارات البارزة التي تؤك

والتي تشير  4102-2-09لسانه في الحوار المذاع على الفضائية المصرية بتاريخ 

 إلى حرصه على الشعب ومحبة الشعب له:

 )استدعيت من الشعب المصري فتقدمت لالنتخابات(

ارة فيها مدح للمصريين )ال يستطيع أحد أن يوجه المصريين التجاه معين(، وهذه العب 

 وتلميح بأن أفعال الشعب المصري نابعة من إرادته الحرة.

يارب أكون عند حسن ظن المصريين بي، يارب يروا مني ما يرضيهم، ويسمعوا عني ما ) 

 يرضيهم(

 )أكبر خسارة ليا إن محبة الناس تتغير( 

واتضحت هذه  (%70.4بنسبة )في المرتبة الثانية  ثم جاءت سمة قائد قوي وحاسم

السمة اإليجابية بداية من قرار الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق 

يونيو، فهو صاحب القرارات التاريخية  01باالنحياز لإلرادة الشعبية في ثورة 

الحاسمة والمؤثرة في مستقبل مصر. ومن العبارات التي تصدق على هذه السمة: ما 

نعمل في دولة القانون، والقانون له أدواته وأظافره(،  قاله المرشح في حواره:)نحن

كما ظهرت هذه السمة أيضاً هذا في تصريحه الشهير )مسافة السكة( والذي أطلقه 

للتأكيد على أن جيش مصر سيدافع عن دول الخليج ضد أي تهديدات تمس األمن 

ية(، والتي ذكرها القومي العربي، وعبارة )ال أخاف من الموت أبدا أو المسائلة القانون

 في المقابالت التي أجريت معه خالل الحمالت االنتخابية.

شعار حملة  (: وكان%55.6في المرتبة الثالثة بنسبة ) وطني ومخلصجاءت سمة 

شعار وطني يضع مصر فوق  المرشح عبد الفتاح السيسي )تحيا مصر( وهو

 :الجميع. وجاء على لسان عبد الفتاح السيسي

 ي بيحب بلده، المصريين أهلي وحبايبي( )أنا مواطن مصر
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فقد أكدت البرامج الحوارية على أن عبد  (%44.4)بنسبة  :ثم سمة المنقذ والمخلص

الفتاح السيسي أنقذ وخلص مصر من براثن جماعة اإلخوان المسلمين، واإلرهاب 

 والفوضى. فقد جاء على لسان وائل اإلبراشي في مقدمة برنامج العاشرة مساء بتاريخ

المصريون يتعاملون مع المشير السيسي ليس كمرشح رئاسي فقط وإنما  4102- 2-2

  مشروع إنقاذ وطني لتحويل الثورة إلى دولة.

فهو من يحظى بدعم من مؤسسات الدولة الجيش  (%34.3)بنسبة  :ثم رجل المرحلة

الفتاح المصرية و حتى وسائل اإلعالم التي وصفها المرشح عبد  واألحزاب والشرطة

السيسي في حواراته بالظهير الفكري، باإلضافة لدعم العديد من الدول العربية وهذا 

 يعني أن الفرص مواتية و األرض ممهدة له لإلنجاز كما أنه رجل المرحلة التاريخية

 .التي تمر بها مصر و التي تتطلب سمات محددة فيمن سيتولى أمور الدولة

السيسي في وعده للمصريين عندما انحاز  فقد صدق (%27.8)بنسبة  :ثم صادق

لوطنه وإرادته الشعبية، كما كان السيسي واضًحا في قراراته وصادقًا في ردود 

( فعلى نقيض %42بنسبة ) واقعيوهي أفعاله. وهذه السمة مرتبطة بالسمة التالية 

لب لم يعِط وعود براقة وطا حملة حمدين التي كانت أكثر تفاؤالً جاء السيسي واقعيا

بالتريث والتعقل والتبصر في الوضع الحالي لمصر والذي لن يتغير في يوم وليلة، 

 وطالب المصريين بالصبر. ومن العبارات التي تؤكد هذه السمة: 

قول السيسي:) قدمت نفسي بدون رتوش، قمت بدوري ولم أتقدم بوعود ال أستطيع 

 تنفيذها(

خطاب  (:م مصر بتاريخوجاء على لسان مصطفى بكري في برنامج على اس 

 .) السيسي يؤكد على حقائق، ويدل على أنه واع بمشاكل المجتمع المصري

فالحوارات التي أجريت مع المرشح عبد الفتاح السيسي تعبر عن حسن استخدام  

االستماالت العاطفية واالستماالت العقلية المنطقية و التي دعا فيها الشعب المصري 

و الصبر و التريث وهي مهارة من مهارات القيادة التي للتبصر في حقائق األمور 

، والتي من خالل التحليل   Engbers,& Fucilla (2012)أشارت إليها دراسة 

    Transformingالنصي لخطابات أوباما وجدت أن إطار القيادة التحولية  

Leadership  ما هو و التي تحول فيها أوباما من االستماالت اإليحائية العاطفية ك

 .46 متعارف عليه من قبل إلى استخدام االستماالت العقلية أكثر

حيث كان هناك دعم من بعض  (%27.8): بنسبة يحظى بدعم عربي سمة ثم جاءت

يونيو  01الدول العربية للمرشح عبد الفتاح السيسي والذي تمثل في مباركة ثورة 

 بسمة قومي عربي.ولقاءاتهم مع المرشح عبد الفتاح السيسي، وارتبط ذلك 

أوضحت البرامج عينة الدراسة دعم  (%10.2)بنسبة  :يحظى بدعم حزبيثم 

األحزاب المصرية للمرشح عبد الفتاح السيسي، حتى أن الحزب الناصري الممثل 
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للفكر االشتراكي الذي ينتمي إليه المرشح حمدين صباحي، دعم المرشح عبد الفتاح 

 يات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.السيسي واعتبروه نموذجاً يعيد ذكر

وذلك في إطار دعم (%6.5): بنسبة مرشح الجيشسمة وجاء في نهاية القائمة 

الجيش المصري للمرشح عبد الفتاح السيسي وتفنيد بعض المخاوف التي أثيرت من 

تدخل الجيش في إدارة اقتصاديات الدولة، وهذا ما تناولته قناة العربية في حوارها مع 

رشح عبد الفتاح السيسي، والذي أذيع على الفضائيات المصرية وهو ما قد نفاه الم

 . المرشح عبد الفتاح السيسي

 سمات وخصائص المرشح حمدين صباحي: 4/4

 (5جدول رقم )

 سمات وخصائص المرشح الرئاسي حمدين صباحي:

 المجموع دريم الفضائية المصرية السمات 

 % ك % ك % ك

 36.7 18 17.6 3 46.8 15 الجماهيريجيد مواجهة 

 28.6 14 17.6 3 34.4 00 حالم

 26.5 13 17.6 0 31.3 01 مرشح الثورة

 24.5 12 35.3 6 18.7 6 الخبرة في العمل السياسي 

 16.3 8 11.8 4 18.7 2 ناصري

 16.3 8 11.8 2 18.7 2 يحظى بدعم الشباب

 16.3 8 17.6 3 15.6 5 مرشح مدني

 14.3 7 5.9 1 15.6 2 مجتهد 

 6.4 3 11.8 2 3.1 1 منافس قوي 

 28 02 04 المجموع

 كمايلي: –مرتبة طبقا لتكراراتها النسبية  –جاءت أهم سمات المرشح حمدين صباحي 

( تميز بقدرته على تحريك الجماهير و مخاطبتهم و  %36.7)  يجيد مواجهة الجماهير 

االلتحام بهم  كما كانت تذاع أخبار عن لقاءاته التي كان يعقدها في المحافظات  مع 

( حيث بدا  المرشح حمدين صباحي حالما  %28.6بنسبة)  حالمالجماهير ، جاءت سمة 

سم بالواقعية و الصدق يرى مستقبل باهر لمصر و هذا على نقيض الرئيس السيسي الذي ات

وكان قليال في وعوده ، فقد جاء في حوار المرشح حمدين صباحي :  ) أنا واحد من الناس 

اللي حلموا بمشروع يضع مصر على طريق المستقبل( ) ولو وجدت مرشحا يحقق أحالم 

مصر لما ترشحت ( ، كما أن شعار الحملة االنتخابية للمرشح حمدين صباحي كانت 

 42(، وذلك لدوره في ثورتي  ( %26.5بنسبة مرشح الثورةنا ......(، ثم )هنكمل حلم

يونيو وقد جاء على  01يناير ، والذي عقد فيها لقاءات مع سفراء الدول األجنبية ، و ثورة 

) عملنا ثورتين علشان دولة  cbcلسان حمدين صباحي في الحوار الذي أجرته معه قناة 

  مدنية ترشح واحد من قلب مصر (.
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فكما جاء في التقرير    (%24.5)بنسبة  الخبرة في العمل السياسيسمة ثم ظهرت 

الذي أذيع على قنوات الدراسة ) أنه معارض سياسي سابق ،عضو في اتحاد الطالب 

، تعرض لالعتقال السياسي ، عضو في الحزب االشتراكي العربي، و الحزب 

،ثم  ؤسسي جبهة اإلنقاذ الوطني(االشتراكي الديموقراطي ، و حزب الكرامة ، ومن م

  (%16.3)مرشح مدني ( بنسبة  –يحظى بدعم الشباب  –جاءت سمات ) ناصري 

اعتمادًا على أنه كان الحصان األسود في  بدعم الشباب يحظىلكل منهم، ، فسمة 

و قد وجه دعوته   :، و الحائز على المركز الثالث  4104االنتخابات الرئاسية السابقة 

أنتم  للتصويت إلى الشباب و المذاع على البرامج عينة الدراسة  ) يا شباب مصر

مصر الحاضر و المستقبل إن شئتم شاركتم و إن شئتم اعتزلتم ( ونوه أنه يطمح ) 

لدولة شابة عادلة(، وركزت حملة المرشح حمدين صباحي على عنصر الشباب مع 

ح عبد الفتاح السيسي و بأن مؤيديه من كبار السن و بث دعاية مضادة لحملة المرش

فجاء على لسان حمدين )عملنا ثورتين عشان دولة  المرشح المدنيالسيدات. ثم سمة 

مدنية ترشح واحد من قلب الشعب(، كما ظهر في حوارات حمدين وتصريحات حملته 

 التي هاجم فيها المرشح المنافس.

 شحين الرئاسيين:اتجاه المعالجة اإلعالمية نحو المر -3

 ( 6جدول رقم )

اتجاه المعالجة اإلعالمية للحمالت االنتخابية في قنوات الدراسة نحو 

 المرشحين الرئاسيين:

اتجاه التغطية 

اإلعالمية  نحو 

 المرشحين 

 المرشح حمدين صباحي المرشح عبد الفتاح السيسي

الفضائية 

 المصرية

الفضائية  دريم

 المصرية

 دريم

 % ك % ك % ك % ك

 - - 14.3 01 011 50 72.9 50 إيجابي 

 - - 14.3 10 - - 10 5 محايد 

 9.8 5 22.9 16 - - 1.4 0 سلبي

 90.2 46 48.6 34 - - 15.7 00 غير محدد 

 100 51 100 70  70 100 51 المجموع

، مستوى المعنوية  0درجة الحرية  ،(16.421) 4كا

 (346.) ،معامل التوافق(001.)

،  1، درجة الحرية    (27.153) 4كا

، معامل التوافق   (001.) مستوى المعنوية

(.428)    

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج منها:

وجود عالقة بين قنوات الدراسة و اتجاه المعالجة نحو المرشحين الرئاسيين ، حيث 

كان اتجاه المعالجة إيجابيًا نحو المرشح عبد الفتاح السيسي في قنوات الدراسة ،جاء 

،بينما جاء اتجاه  %72.9اتجاه المعالجة إيجابيًا في القناة الفضائية المصرية بنسبة 

، جاء اتجاه المعالجة  %15.7 ، غير محدد  بنسبة  01 % المعالجة محايدًا بنسبة
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بينما ورد خبر سلبي عنه في  011%نحوه في قناة دريم الخاصة إيجابيًا فقط بنسبة 

الفضائية المصرية لم يرد عنه أي أخبار سلبية في برنامج العاشرة مساًء ، حيث 

لسيسي لتوزيعها انتقدت مذيعة برنامج على اسم مصر حملة المرشح عبد الفتاح ا

لمبات موفرة للطاقة منوهة أنه ) ال ينبغي أن نكرر ما فعله جماعة اإلخوان التي كانت 

توزع الزيت و السكر كرشوة للعامة(، وفي المقابل كان اتجاه المعالجة نحو المرشح 

( على  %90.2،   %48.6حمدين صباحي غير محدد بالدرجة األولى بنسبة) 

سلبي و التي كانت تصفه بسمات سلبية  اسة ثم محايد ، ثمالتوالي في قنوات الدر

و تعكس  .كالتلميح بعالقته باإلخوان ، والتلون السياسي .... وغيرها من الصفات

نتائج الجدول السابق أن القنوات الرسمية كانت أكثر توازنًا في عرض الحمالت 

شح الذي تدعمه الرئاسية من القنوات الخاصة التي تنحاز في الغالب لصالح المر

عالنية ، وتختلف نتائج هذه الدراسة مع ما جاء تقرير المنظمة المصرية لحقوق 

(الذي أشار إلى أن األخبار اإليجابية عن المرشح عبد الفتاح  4102اإلنسان ) 

، في حين جاءت األخبار السلبية في %24السيسي جاءت في المرتبة األولى بنسبة 

، و كذا األخبار عن حمدين جاءت %08ومحايدة بنسبة  ،%48المرتبة الثانية بنسبة 

، ثم األخبار المحايدة بنسبة %00، ثم سلبية  %22إيجابية في الدرجة األولى بنسبة 

44%.47 

 التوازن في طرح وجهات النظر حول المرشحين الرئاسيين: -2

 ( 5جدول رقم ) 

 التوازن في طرح وجهات النظر حول المرشحين الرئاسيين 

في طرح التوازن 

 حول وجهات النظر

 المرشح حمدين صباحي  المرشح عبد الفتاح السيسي

الفضائية 

 المصرية

 دريم الفضائية المصرية دريم

 % ك % ك % ك % ك

يعرض وجهة نظر 

 واحدة 

22 31.4 44 43.1 5 7.1 - - 

 2 1 2.9 2 5.9 3 7.1 5 يعرض وجهتي نظر

يعرض أكثر من وجهة 

 نظر

2 2.9 3 5.9 - - - - 

االكتفاء بالمعلومات 

 فقط 

40 57.1 23 45.1 28 40 4 7.8 

 90.2 46 50 35 - - 1.4 1 غير واضح 

 100 51 100 70 100 51 100 51 المجموع

، مستوى المعنوية  4درجة الحرية  ،(3.387) 4كا

(.495)،  

، مستوى  3، درجة الحرية    (22.396) 4كا

    (395.)، معامل التوافق   (000.) المعنوية

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها:
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ً بين البرامج الحوارية في  4يشير اختبار كا - إلى عدم وجود عالقة دالة إحصائيا

القنوات الفضائية الحكومية والخاصة عينة الدراسة، و التوازن في طرح وجهات 

النظر. حيث غلب على معالجة أخبار المرشح عبد الفتاح السيسي والحديث عنه 

مج على من مجمل فقرات برنا 31.4عرض وجهة نظر واحدة مؤيدة له بنسبة %

 من إجمالي فقرات برنامج العاشرة مساء. %43.1اسم مصر ،

وجود عالقة دالة إحصائيا بين التوازن في طرح وجهات  4بينما أظهر اختبار كا -

النظر حول المرشح حمدين صباحي والبرامج الحوارية عينة الدراسة، حيث 

توجد فروق بين برنامج على اسم مصر وبرنامج العاشرة مساء في طرح 

 وجهات النظر حول المرشح لصالح برنامج على اسم مصر.

 ثانياً: نتائج الدراسة الميدانية:

 مدى متابعة االنتخابات الرئاسية في القنوات الفضائية المصرية: -1

(9جدول رقم )  

 مدى متابعة االنتخابات الرئاسية في القنوات الفضائية المصرية

 % ك مدى المتابعة

%02.0 028 دائًما  

%22.4 022 أحيانًا  

%09.2 22 نادًرا  

%011 211 اإلجمالي  

تشير بيانات الجدول السابق إلى مدى متابعة تغطية حمالت االنتخابات الرئاسية في 

ً في المقدمة بنسبة  القنوات الفضائية المصرية عامة، حيث جاءت المتابعة أحيانا

ً بنسبة 44.2% متوسطة تعكس االهتمام وهي متابعة  ،%37.5، ثم المتابعة دائما

(  4102وتتفق هذه الدراسة مع دراسة أسماء خليفة ) بمتابعة الحدث بدرجة متوسطة.

الموازية التي احتل فيها التليفزيون المرتبة األولى باعتباره وسيلة للحصول على 

من عينة  %28( ، كما أن Facebookالمعلومات خالل فترة االنتخابات الرئاسية ثم )

رصوا على متابعة االنتخابات الرئاسية من خالل البرامج الحوارية الدراسة ح

 .48التليفزيونية 
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 للفضائيات المصرية :عدد ساعات المشاهدة اليومية  -4

(4جدول رقم )  

 عدد ساعات المشاهدة اليومية للفضائيات المصرية 

 % ك عدد ساعات المشاهدة اليومية

%08.2 029 أقل من ساعة  

من ساعتينمن ساعة ألقل   022 20.4%  

ساعات 3من ساعتين ألقل من   20 00.0%  

ساعات فأكثر 3  42 2%  

%011 211 اإلجمالي  

ً بين  تشير النتائج إلى أن عدد ساعات مشاهدة القنوات الفضائية المصرية يوميا

هي: من ساعة ألقل  -مرتبة طبقاً لما أحرزته من تكرارات–المبحوثين عينة الدراسة 

، ثم أقل من ساعة (%39.5( في المقدمة، ثم أقل من ساعة )%20.4)من ساعتين 

 (%39.5) .بنسبة

 اتجاه عينة الدراسة نحو العملية االنتخابية:-3

 :موافقة المبحوثين على العبارات التي تصف اتجاهاتهم نحو العملية االنتخابيةمدى  0 /3

(01جدول رقم )  

 تصف اتجاهاتهم نحو العملية االنتخابيةمدى موافقة المبحوثين على العبارات التي 

 

 الموافقة  مدى

 العبارات

 موافق
موافق 

 لحٍد ما
 معارض محايد

معارض 

 بشدة

ط المتوس

يالحساب  

 االنحراف

 المعياري

العملية االنتخابية 

ستكون نزيهة 

 وموثقة

 02 09 42 90 420 ك

2.40 0.020 
% 21.4%  41.0%  2%  8.2%  2%  

 محسومة مسبقاً 
 08 22 21 014 022 ك

0.91 0.444 
% 09.9%  42.2%  02.2%  00.2%  2.9%  

 موثوق بها وآمنة
 02 22 90 014 022 ك

0.22 0.088 
% 02.2%  42.2%  41.0%  00.2%  2.0%  

مثيرة ومليئة 

 باألمل

 22 81 88 22 20 ك
4.84 0.028 

% 02.9%  02.0%  42.2%  44.2%  09.9%  

 خطرة و غير آمنة
 28 021 81 22 02 ك

4.22 0.029 
% 9.2%  00.9%  44.22 21%  02.4%  

 تثير القلق والتشاؤم
 000 011 014 22 49 ك

4.22 0.402 
% 2%  02.0%  42.2%  42%  49.4%  

متحيزة وغير 

 نزيهة

 004 044 90 22 02 ك
4.20 0.428 

% 8%  00.9%  41.9%  01.2%  49%  

ُمنافِسة وغير 

 محسومة

 008 000 91 22 02 ك
4.49 0.000 

% 0.2%  00.2%  41%  00.0%  48.2%  
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مرتبة طبقاً  –جاءت العبارات التي تصف اتجاهات المبحوثين نحو العملية االنتخابية 

بمتوسط  العملية االنتخابية ستكون نزيهة و موثقةكالتالي:  –لمتوسطاتها الحسابية 

من إجمالي عينة  ) %80.5( ، حيث أجاب بموافق و موافق إلى حد ما )2.40حسابي ) 

ً الدراسة ، ثم عبارة  ( ، حيث أجاب بموافق و موافق إلى 3.80بمتوسط )   محسومة مسبقا

( ، و ذكر المبحوثون أنها محسومة لصالح المرشح عبد الفتاح السيسي و %22.0حد ما ) 

بالرغم من أن عبارة محسومة مسبقاً قد ال تكون إيجابية في ظاهرها إال أنها تعبر عن 

يقة شعور المبحوثين بأن المنافسة أو المقارنة بين المرشحين الرئاسيين غير متكافئة ، حق

مما يجعل هناك توقعات مسبقة بأن نتائج االنتخابات محسومة مسبقاً لصالح المرشح عبد 

( ، ثم 3.77و التي جاءت بمتوسط حسابي )موثوق بها و آمنة الفتاح السيسي ، ثم عبارة 

 (3.77بمتوسط ) األملمثيرة و تبعث على 

وتدعم نتائج الدراسة التحليلية هذه النتائج حيث ركزت تغطية الفضائيات المصرية 

الحكومية والخاصة على حد سواء على نزاهة االنتخابات الرئاسية، وأمان وتأمين 

العملية االنتخابية للناخبين خاصة مع تصاعد أخبار عن تهديدات جماعة اإلخوان 

وتوعدهم لمن سيشارك في االنتخابات ومحاولة بث جو من القلق بين المسلمين آنذاك 

 صفوف الناخبين، والتي اهتمت بإذاعتها البرامج الحوارية عينة الدراسة.

على  5/ 40ومن العبارات الدالة على نزاهة االنتخابات الرئاسية والمذاعة بتاريخ 

 يلي: برنامج العاشرة مساء ما

قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون االنتخابات: )القانون جاء على لسان اللواء رفعت 

 يحظر الدعاية في فترات الصمت االنتخابي والتأثير على رغبة الناخب لها عقوبة(

وقال أمين عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان: )مصر لها خبرة كبيرة في مراقبة 

 األوروبي لمراقبة االنتخابات(.االنتخابات ويوجد ست منظمات دولية، ووفد من االتحاد 

تدل على تأمين  -كما أذاع برنامج على اسم مصر وبرنامج العاشرة مساًء أخباراً  

 نصها:   -العملية االنتخابية

تعهد وتوعد وزير الدفاع صدقي صبحي بأنه سيتم التصدي بحسم وقوة ألي محاولة تمس   -

ش ال ينحاز ألحد ويعمل من أجل إرادة المصريين خالل االنتخابات المصرية، والجي

 مصلحة مصر والوطن.

وزير الداخلية محمد إبراهيم يشهد تدريبات األمن المركزي الخاصة بتأمين االنتخابات  -

 الرئاسية.

وجاء على لسان مصطفى بكري: مشروع االنتخابات الرئاسية مشروع الوطن وعودة   -

 الدولة المصرية التي اختطفت.

في المقابالت التي أجريت معه المصريين للنزول والتصويت في  كما دعا الرئيس المصري -

االنتخابات، )ما تحرمش بلدك من صوتك العالم كله عينه على مصر، المصريين ما 

 بيخافوش، والشرطة والجيش هيتحملوا تأمين مصر ولن يتخاذلوا عن دورهم(.
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 مستويات اتجاه عينة الدراسة نحو العملية االنتخابية: 4/ 3

(00رقم ) جدول  

 مستوى االتجاه نحو االنتخابات الرئاسية

 % ك االتجاه نحو االنتخابات الرئاسية

%2 42 سلبي  

%20.2 482 محايد  

%41.2 94 إيجابي  

%011 211 اإلجمالي  

بيانات الجدول السابق إلى نتائج مقياس اتجاه عينة الدراسة نحو االنتخابات  تشير

أن مستوى اتجاه المبحوثين عينة الدراسة نحو االنتخابات  تعبر عن الرئاسية والتي

، يليه مستوى االتجاه إيجابي بنسبة % 73.5الرئاسية محايد بالدرجة األولى بنسبة 

 فقط. % 6، وانخفض مستوى االتجاه السلبي ليصل إلى 20.5%

اتجاه عينة الدراسة نحو تغطية القنوات الفضائية المصرية الحكومية  -2

 :⁎الت االنتخابات الرئاسية للمرشحينوالخاصة لحم

موقف عينة الدراسة من العبارات التي تقيس اتجاهاتهم نحو تغطية القنوات  2/0

 الفضائية الحكومية والخاصة لحمالت االنتخابات الرئاسية:

جاءت أكثر العبارات التي تعبر عن اتجاه الجمهور عينة الدراسة نحو تغطية القنوات 

كالتالي: تذيع وجهتي النظر  –مرتبة طبقا للمتوسطات الحسابية  –الفضائية الحكومية 

 ، تعطي فرص متساوية لكال المرشحين2.46المؤيدة والمعارضة بمتوسط حسابي 

بمتوسط حسابي ، أستطيع االعتماد على المعلومات التي تقدمها 2.43بمتوسط حسابي 

 2.29، لها تأثير كبير على من سيتم التصويت له بمتوسط حسابي 2.38

بينما جاءت أكثر العبارات التي وافق عليها الجمهور عينة الدراسة والتي تعبر عن 

مرتبة طبقاً  –اتجاهه نحو تغطية االنتخابات الرئاسية في القنوات التليفزيونية الخاصة 

 كالتالي: –للمتوسطات الحسابية 

ثم تذيع  (،4.28على المرشح الذي سيتم التصويت له بمتوسط حسابي )لها تأثير 

تدعو للتصويت ( ثم عبارة 4.20بمتوسط حسابي )وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة 

 متحيزة لصالح مرشح معينيليها عبارة (، 4.28بمتوسط حسابي ) ألحد المرشحين

دراسة يرى أن هناك (. وتعكس النتائج أن الجمهور عينة ال4.22) بمتوسط حسابي

و يمكن تفسير النتائج السابقة باالنتهاكات  تحيز في تغطية االنتخابات الرئاسية. 

الموازية في البرامج الحوارية من وجهة   4102التي رصدتها دراسة نهى العبد 

                                                           
   ⁎ (74( ، )74الجداول التفصيلية رقم )
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،  %66.3نظر عينة الدراسة و التي تمثلت في: دعم البرامج لمرشح معين بنسبة 

.  ويبدو 49%48.5، التحيز مع أو ضد المرشح بنسبة %52.9ثم نشر الشائعات 

من   %61أشارت إلى أن  Rosenthal, (2007) أن هذا الشأن دولي فدراسة

   .50األمريكيين يعتقدون أن االنتخابات الرئاسية في وسائل اإلعالم متحيزة سياسياً 

والخاصة مستوى اتجاهات المبحوثين نحو تغطية القنوات الفضائية الحكومية 2/4

 عينة الدراسة للحمالت االنتخابية الرئاسية:

 (04جدول رقم )

 الرئاسيةاالنتخابية فئات االتجاه نحو تغطية القنوات الفضائية للحمالت 

 القنوات

 

 االتجاه

 الخاصة الحكومية

 % ك % ك

%9.2 02 سلبي  00 2.9%  

%22.2 400 محايد  424 29%  

%00.9 002 إيجابي  82 42.4%  

%011 211 اإلجمالي  211 011%  

تشير نتائج مقياس اتجاه المبحوثين نحو تغطية حمالت االنتخابات الرئاسية في 

الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة إلى أن مستوى االتجاه المحايد جاء في 

( على التوالي، بينما جاء مستوى االتجاه %29، %22.2المرتبة األولى بنسبة )

 24.2، %00.9التغطية في الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة )اإليجابي نحو 

 ( لصالح القنوات الحكومية.%

 ثانياً: العوامل المؤثرة على القرار االنتخابي:

 :مدركات المبحوثين لسمات القيادة الرئاسية لدى المرشحين الرئاسيين المحتملين -2

 :عبد الفتاح السيسي مدركات المبحوثين لسمات القيادة الرئاسية للمرشح 0/0

(03جدول رقم )  

 موقف المبحوثين من سمات المرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي

 الموقف

 السمات

 تنطبق

إلى حد 

 كبير

   تنطبق

إلى حد 

 ما

 ال أعلم

ال 

 تنطبق

 لحد ما

ال 

ق تنطب

 إطالقًا

ط المتوس

يالحساب  

 االنحراف

 المعياري

 قائد قوي
 02 02 00 014 402 ك

2.42 0.001 
% 28%  42.2%  4.9%  8.0%  0.2%  

 حاسم
 02 02 02 041 400 ك

2.09 0.042 
% 24.2%  01%  2%  8.0%  2%  

 ذو خبرة وكفاءة
 02 02 48 002 419 ك

2.02 0.001 
% 24%  49.2%  2.0%  9.9%  0.2%  
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 الموقف

 السمات

 تنطبق

إلى حد 

 كبير

   تنطبق

إلى حد 

 ما

 ال أعلم

ال 

 تنطبق

 لحد ما

ال 

ق تنطب

 إطالقًا

ط المتوس

يالحساب  

 االنحراف

 المعياري

 ذكي
 00 02 42 002 082 ك

2.02 0.122 
% 29.2%  00.2%  2%  9.2%  0.0%  

 منجز
 02 02 02 002 088 ك

2.04 0.009 
% 28.2%  49.9%  8%  8%  0.2%  

 مؤثر وملهم
 00 22 42 041 082 ك

2.00 0.004 
% 28%  01%  2.2%  00%  0.0%  

 متفائل
 02 02 00 020 028 ك

2.18 0.198 
% 22.2%  02.4%  2.9%  9.9%  0.2%  

 يهتم فعال بالشعب
 00 20 02 002 082 ك

2.18 0.049 
% 29.2%  48%  8%  01.0%  0.0%  

 أمين وصادق
 02 02 00 001 092 ك

2.18 0.002 
% 22.2%  04.2%  2.9%  8.0%  0.9%  

 مهذب
 04 08 02 021 022 ك

2.12 0.049 
% 20.2%  02%  9.2%  8.9%  0%  

 خلوق
 02 09 02 022 022 ك

2.10 0.002 
% 20.4%  02.2%  9.9%  8.2%  2%  

 مثقف ومطلع
 02 20 20 002 028 ك

2 0.048 
% 24.4%  00.2%  01.0%  01.0%  0.9%  

 مباشر على اتصال

 بالشعب

 02 21 22 000 092 ك
4.01 0.021 

% 22.2%  49.0%  00.9%  01%  0.2%  

 رحيم
 02 08 22 002 092 ك

4.01 0.022 
% 22.4%  49.2%  00.9%  8.9%  0.9%  

تشير بيانات الجدول السابق إلى مدركات المبحوثين لسمات شخصية المرشحين 

الرئاسيين) سمات القيادة الرئاسية (  والتي استخلصت من أدبيات الدراسات السابقة 

جاءت أهم سمات  القيادة الرئاسية وتشمل سمات عامة تنطوي على صفات معينة وقد 

 قائد قوييلي:   كما –توسطاتها الحسابية طبقا لم –لدى المرشح عبد الفتاح السيسي 

بمتوسط حسابي وهي سمات تمثل بعد القيادة  4.18، وحاسم   4.27بمتوسط حسابي 

، وبالرجوع للتحليل الكيفي للبرامج الحوارية عينة الدراسة جاء ما يدعم السمات 

البدوي  حديثا قال فيه السيد 4102 -2-9السابقة جاء في برنامج العاشرة مساء بتاريخ 

رئيس حزب الوفد آنذاك : الحاكم القوي مطلوب و هو رجل قوي و صاحب قرار 

 يؤيده الشعب و له ظهير شعبي،  رجل دولة صالح و متدين.

 ،4.17بمتوسط حسابي  ذو خبرة وكفاءةثم جاءت السمات المرتبطة بالمنافسة وهي  

 :مرة أخرى وهي سمات بعد القيادة ثم توالت بقية ،(4.16)بمتوسط حسابي  ذكيو

يهتم فعال ، ثم سمة (4.09)بمتوسط حسابي  متفائل – منجز لألعمال – وملهم مؤثر

الجانب اإلنساني  ( وهي من سمات التعاطف وتعكس(4.09بمتوسط حسابي  بالشعب

ركزت البرامج الحوارية عينة الدراسة عليه ففي حديث للسيد  وقد في شخصية القائد.
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نامج العاشرة مساء قال: )هذا الرجل من حقه الحصول في بر 2-2البدوي بتاريخ 

يقبل بكسر خاطر اإلنسان  على األغلبية السيسي إنسان صادق ال يصطنع يتعاطف وال

 لتحقيق العدالة االجتماعية(.  المصري ويسعى

، ومما يدل وخلوق، مهذب، أمين وصادقثم السمات التي تدعم بعد األمانة واالستقامة وهي: 

في برنامج على اسم مصر: علمت أن  4102-2-01النزاهة واألخالق ما أذيع بتاريخ على 

المشير السيسي أعطى تعليمات لحملته بعدم الهجوم على الخصم واغتياله كسالح انتخابي، وأن 

 البعض في حملة حمدين صباحي يعتمد سالح اغتيال الخصم.

فق هذا مع السمات الذي (، و يت 4.9بمتوسط حسابي )   سمة أمين و صادقجاءت 

ظهرت  في الدراسة التحليلية و التي وصفت المرشح عبد الفتاح السيسي بالصدق و 

 ,AlSamydaiالواقعية ، وهي سمة مهمة للمرشحين السياسيين وقد أشارت دراسة 

& Alkasawenh  (4100 إلى أن مصداقية المرشح السياسي ومدى ثقة الناخبين)

لوعود وشعورهم العام بإمكانية تحقيق هذه الوعود له تأثير في وعوده و واقعية هذه ا

 . 51على قرار الناخبين

 :مدركات عينة الدراسة لسمات القيادة الرئاسية للمرشح حمدين صباحي   4/ 0

(02جدول رقم )  

 موقف المبحوثين من سمات المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي

 الموقف

 السمات

 تنطبق

إلى حد 

 كبير

   تنطبق

إلى حد 

 ما

 ال أعلم

ال 

 تنطبق

 لحد ما

ال 

ق تنطب

 إطالقًا

ط المتوس

يالحساب  

 االنحراف

 المعياري

 حاسم
 00 018 008 019 20 ك

0.08 0.124 
% 04.9%  42%  48.2%  42.4%  0.0%  

 منجز
 02 92 028 010 22 ك

0.09 0.149 
% 00%  42.2%  02.4%  40.9%  2.0%  

 رحيم
 00 99 092 29 02 ك

0.01 1.820 
% 8.0%  08.2%  22%  44%  0.0%  

 على اتصال مباشر

 بالشعب

 01 004 021 81 09 ك
0.18 1.881 

% 8.2%  44.2%  02.2%  49%  4.2%  

 مؤثر وملهم
 09 004 000 98 29 ك

0.12 0.014 
% 04%  44.0%  49.4%  00%  2.2%  

 قائد قوي
 04 022 92 92 29 ك

4.89 0.000 
% 04%  40.9%  40.2%  20.9%  0%  

 يهتم فعال بالشعب
 08 044 024 94 42 ك

4.80 1.820 
% 2.0%  41.2%  09%  01.2%  2.9%  

 أمين وصادق
 04 042 022 29 40 ك

4.80 1.800 
% 2.0%  08.2%  20%  00.4%  0%  

 مهذب
 04 000 020 20 08 ك

4.92 1.992 
% 2.9%  02.9%  20.4%  00.4%  0%  



 4102دراسة تطبيقية على انتخابات  -دور الفضائيات المصرية في تشكيل مدركات الجمهور لسمات القيادة لدى مرشحي الرئاسة

 222 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

 الموقف

 السمات

 تنطبق

إلى حد 

 كبير

   تنطبق

إلى حد 

 ما

 ال أعلم

ال 

 تنطبق

 لحد ما

ال 

ق تنطب

 إطالقًا

ط المتوس

يالحساب  

 االنحراف

 المعياري

 مثقف ومطلع
 44 042 022 22 40 ك

4.92 1.820 
% 2.0%  02.2%  20.2%  00%  2.2%  

 متفائل
 49 042 028 22 42 ك

4.92 0.112 
% 2.0%  09.2%  02.4%  00%  2%  

 خلوق
 02 021 022 21 08 ك

4.91 1.812 
% 2.9%  02%  08.4%  02.2%  0.2%  

 ذو خبرة وكفاءة
 00 028 000 29 08 ك

4.29 1.891 
% 2.9%  02.2%  04.2%  08.2%  9.0%  

 ذكي
 21 028 002 20 40 ك

4.22 0.142 
% 2.0%  02.9%  48.4%  08.2%  01%  

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها:

ً لمتوسطاتها الحسابية –جاءت أهم سمات القيادة لدى المرشح حمدين صباحي   -طبقا

من سمات  وهي 3.18بمتوسط حسابي  منجزو 3.19بمتوسط حسابي  حاسمهي: 

وهي من سمات التعاطف، بينما جاءت  3.10بمتوسط حسابي  رحيمالقيادة، وسمة 

في ذيل السمات التي يرون أنها تنطبق على  بعد المنافسةالسمات المعبرة عن 

، ثم 2.68بمتوسط حسابي  ذو خبرة وكفاءةالمرشح حمدين أو يمكن وصفه بها، وهي 

ويتوافق ذلك مع نتائج الدراسة التي تشير إلى ارتفاع  2.67   بمتوسط حسابي ذكي

 .االنتخابات محسومة مسبقا نسبة موافقة الجمهور عينة الدراسة على عبارة أن

 :المقارنة بين مدركات المبحوثين لسمات القيادة الرئاسية لدى المرشحين الرئاسيين 0/ 0

 (05جدول رقم )

 المقياس التجميعي للسمات العامة لشخصيات المرشحين الرئاسيين وأبعادها 

 سمات القيادة الرئاسية      

 المستوى 

 

 حمدين صباحي عبد الفتاح السيسي

 % ك % ك

%04.0 28 منخفض  24 09%  

%2 49 متوسط  424 29%  

%91.2 040 مرتفع  22 02%  

%011 211 اإلجمالي  211 011%  

الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها:تدل بيانات   

تشير نتائج المقياس التجمعي لسمات المرشحين الرئاسيين طبقا لألبعاد األربعة إلى 

تفوق المرشح عبد الفتاح السيسي عن المرشح حمدين صباحي على صعيد سمات 

شخصية المرشحين في األبعاد األربعة حيث جاء مستوى مدركات المبحوثين لسمات 

عن المرشح عبد  %91.2مرتفع بنسبة  -وفقا للمقياس التجميعي  -ادة الرئاسية القي
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مرتفع عن حمدين صباحي وغلب المستوى  فقط %14الفتاح السيسي في مقابل 

. وفيما يلي مقارنة طبقاً %55المتوسط لمدركاتهم لسمات المرشح األخير بنسبة 

الرئاسيين األربعة )أبعاد سمات لتفاصيل المقاييس الفرعية ألبعاد سمات المرشحين 

 القيادة الرئاسية األربعة كل على حده(:

 (06جدول رقم )

 مستوى أبعاد سمات القيادة الرئاسية التفصيلية األربعة

 بعد القيادة 

 الدرجة

 حمدين صباحي عبد الفتاح السيسي

 % ك % ك

 %41.2 94 %04 29 منخفض

 %22 441 %9.0 00 متوسط

 %42.2 89 %28.2 008 مرتفع

 بعد المنافسة 

 الدرجة

 حمدين صباحي عبد الفتاح السيسي

 % ك % ك

 %00.2 042 %00 22 منخفض

 %20.2 402 %01.2 24 متوسط

 %02 21 %29.2 002 مرتفع

 بعد األمانة  

 الدرجة

 حمدين صباحي عبد الفتاح السيسي

 % ك % ك

 %41.4 90 %04.0 28 منخفض

 %22 421 %04.0 28 متوسط

 %02.9 28 %22.2 014 مرتفع

 بعد التعاطف 

 الدرجة

 حمدين صباحي عبد الفتاح السيسي

 % ك % ك

 %08 22 %04.9 20 منخفض

 %29.2 402 %04.2 21 متوسط

 %44.2 81 %22.2 488 مرتفع

 تدل نتائج الجدول السابق على عدة نتائج أهمها: 

الجمهور عينة الدراسة لسمات القيادة مقاييس األبعاد األربعة لمدركات لنتائج بالنسبة 

منفصلة، جاءت النتائج لتؤكد تفوق المرشح عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق  الرئاسية

 :بمدركات عينة الدراسة عنه كما يلي

في قراراته له القدرة على  والتي تؤكد على أنه قائد قوي وحاسم بعد القيادة أوالً:

عليهم جاءت مدركاتهم مرتفعة وإيجابية  والتأثير من حوله وتحفيزهم اإلنجاز وإلهام

في مقابل مدركاتهم لبعد القيادة عند  %79.7عن المرشح عبد الفتاح السيسي بنسبة 

 .%22حمدين صباحي جاءت متوسطة بنسبة 
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عن  في الخبرة والذكاء تشير النتائج إلى تفوق عبد الفتاح السيسي المنافسة: بعد ثانياً:

عن عبد الفتاح  مدركات عينة الدراسة لهذا البعد مرتفعة وإيجابيةمنافسه، حيث جاءت 

 ،%53.5بينما جاءت مدركاتهم متوسطة عن حمدين بنسبة  ،%78.5السيسي بنسبة 

لسمات األمانة  وإيجابية مدركاتهم مرتفعة جاءت ،بعد األمانة واالستقامة ثالثاً: 

بينما كانت متوسطة عن  %75.4لدى المرشح عبد الفتاح السيسي بنسبة  واالستقامة

 .%65 المرشح حمدين صباحي بنسبة

ترتيب الجمهور عينة الدراسة لسمات المرشحين الواردة في الفضائيات   2 / 0 

 :⁎المصرية عينة الدراسة

 ً جاءت مدركاتهم مرتفعة لسمات التعاطف لدى  فيما يتعلق ببعد التعاطف:: رابعا

بينما كانت متوسطة عن المرشح حمدين  %74.7المرشح عبد الفتاح السيسي بنسبة 

 .%58.5صباحي بنسبة 

جاء ترتيب الجمهور عينة الدراسة لسمات المرشح عبد الفتاح السيسي الواردة في 

كما يلي: في المرتبة األولى منقذ و مخلص البالد  –البرامج الحوارية عينة الدراسة 

(  ، قائد قوي و 290(     ، ثم رجل الدولة   بوزن مرجح ) 921بوزن مرجح ) 

(    ، له شعبية 202( ، وطني و مخلص  بوزن مرجح )  281حاسم بوزن مرجح ) 

(  ، و يعكس ترتيب الجمهور لسمات المرشح عبد الفتاح السيسي إلى 204ساحقة  ) 

أهمية بعد القيادة ، و التي كانت تعد ضرورة في قائد هذه المرحلة من تاريخ مصر و 

ادة كاريزمية و يظهر هذا النوع من القيادة في وقت التهديدات التي كانت تتطلب قي

األمنية و أوقات األزمات و الثورات التي يحتاج أن يلتف فيه الشعب حول القائد 

 مشبها القيادة الكاريزمية و مالبساتها في تلك الفترة بحقبة جمال عبد الناصر .

صباحي الواردة في الفضائيات كما كما جاء ترتيب الجمهور عينة الدراسة للمرشح حمدين 

(، ثم مرشح الثورة بوزن مرجح 922له خبرة في العمل السياسي بوزن مرجح ) :يلي

(، 228(، ثم مجتهد بوزن مرجح )202(، ثم يجيد مواجهة الجماهير بوزن مرجح )212)

سمات تتعلق ببعد المنافسة. وتجدر اإلشارة أن  (. وهي222ثم حالم بوزن مرجح )

رة تركت أخرى تذكر إلى جانب السمات المستخرجة من الدراسة التحليلية مما االستما

ممثل   -ظهر فيه سمات وأوصاف نعتوا بها المرشح حمدين صباحي مثل كومبارس 

 وهي سمات سلبية لم تركز عليها البرامج عينة الدراسة. -مسرحية 

 :⁎للجمهور عينة الدراسة  الذكاء العاطفي -2

 واإليجابية نحو المرشحين الرئاسيين: المشاعر السلبية 4/0

يتميز المواطنون بما يعرف بالفطرة السليمة وتحكيم مشاعرهم في الحكم على 

األمور، فالمشاعر التي يستثيرها المرشح بخطاباته وتصرفاته في الناخبين، تؤثر 

تاح على قراراتهم االنتخابية، فجاءت المشاعر اإليجابية التي يستثيرها المرشح عبد الف

                                                           
 ( في مالحق الدراسة 51(، )50جداول رقم )   ⁎ 

 ⁎ (74(، )74جدول رقم )  
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السيسي في مقدمة المشاعر التي يشعر بها المبحوثين إزاء خطابات المرشح عبد 

ً لمتوسطاتها الحسابية  كالتالي: االندماج  –الفتاح السيسي والتي جاءت مرتبة طبقا

  ( 4.40(، األمل )4.40(، الفخر )4.42(، التفاؤل )4.42(، األمان )4.49)

المشاعر التي يشعر بها المبحوثين إزاء بينما جاءت المشاعر السلبية في مقدمة 

(، ثم االستفزاز بمتوسط حسابي 1.22المرشح حمدين صباحي وهي: عدم األمان )

( وهي من أكثر المشاعر التي تؤثر على أحكام الناس ألن الشعور باألمان من 0.04)

ا ( وربم(1.16الحاجات األساسية لإلنسان، وجاء في المرتبة الثانية الشعور باألمل 

هذا يعود لخطابات المرشح حمدين صباحي الحماسية والحالمة، يليها في المرتبة 

 (.0.02الثالثة الشعور السلبي بالخوف )

 المقارنة بين تأثير المرشحين الرئاسيين على عواطف الجمهور عينة الدراسة: 4/ 4

 المشاعر السلبية نحو المرشحين: :أوالً  -

 ( 05جدول رقم ) 

 نحو المرشحين الرئاسيين السلبيةالمشاعر مستوى 

 المرشح

 الدرجة

 حمدين صباحي السيسي

 % ك % ك

%90.0 000 منخفض  081 22.2%  

%01.2 20 متوسط  098 22.4%  

%2 42 مرتفع  40 2.0%  

%011 211 اإلجمالي  211 011%  

 تشير بيانات الجدول السابق إلى عدة نتائج منها:

بينما  ،%83.3أن المشاعر السلبية كانت منخفضة تجاه المرشح عبد الفتاح السيسي بنسبة  

 .%47.5جاءت المشاعر السلبية منخفضة تجاه المرشح حمدين صباحي بنسبة 

-  ً  المشاعر اإليجابية نحو المرشحين: :ثانيا

( 01جدول رقم )   

 مستوى المشاعر اإليجابية

 المرشح

 الدرجة

 حمدين صباحي السيسيعبد الفتاح 

 % ك % ك

%01 21 منخفض  402 28.4%  

%00.2 22 متوسط  009 02.2%  

%22.2 012 مرتفع  42 2.0%  

%011 211 اإلجمالي  211 011%  

 تدل بيانات الجدول التالي على عدة نتائج منها:
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وفي المقابل  %76.5جاءت المشاعر اإليجابية نحو المرشح عبد الفتاح السيسي مرتفعة بنسبة 

 .%47.5كانت المشاعر اإليجابية نحو المرشح حمدين صباحي مرتفعة بنسبة 

 محددات القرار االنتخابي: -3

(04جدول رقم )  

 محددات القرار االنتخابي
 الترتيب

 المحددات
 الثالث الثاني األول

الرابع 

 فأكثر

لم 

 يخترها

الوزن 

 المرجح
بالترتي  

 تاريخه مواقفه السابقة
 20 20 90 22 018 ك

982 0 
% 42.4%  09.2%  41.9%  02.2%  02.9%  

 سماته الشخصية
 92 22 28 22 002 ك

921 4 
% 49.2%  00.9%  02.0%  08.4%  40%  

 خبراته ومؤهالته
 80 010 20 88 22 ك

289 0 
% 00%  42.9%  02.0%  42.2%  40.0%  

مواقفه من القضايا 

 المختلفة

 010 090 20 21 42 ك
202 2 

% 2.0%  04.2%  01.0%  22.2%  42.4%  

 برنامجه االنتخابي
 019 22 01 00 22 ك

290 2 
% 02.4%  9.0%  2.2%  02%  42%  

أيديولوجيته )فكره 

 وانتمائه السياسي(

 040 082 44 08 40 ك
224 2 

% 2.0%  8.9%  2.2%  28.4%  01.4%  

 أداؤه الحالي
 022 022 02 00 40 ك

202 2 
% 2.0%  2.9%  8.4%  20%  02.2%  

 :تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها

ً للوزن  جاء ترتيب أهم محددات القرار االنتخابي لدى المبحوثين عينة الدراسة طبقا

 : -كالتالي  –المرجح 

في الترتيب األول، و هو ما يعزز فكرة االنتخاب  تاريخ المرشح و مواقفه السابقة

االسترجاعي الذي يسترجع تاريخ و مواقف المرشح في الفترات السابقة و عدم نسيان 

،و هو ما يتوافق مع القيادة الرئاسية السلوكية ) الجانب السلوكي و  األحداث السابقة

ح و خصائصه من العملي للقيادة الرئاسية( ،حيث يستشف  الجمهور سمات المرش

خصائص المرشح و أداءه السابق و ممارساته، و تأتي في المرتبة الثانية على التوالي 

و هذا ما أكدته الدراسات السابقة و التي تؤكد على أن السمات الشخصية  سماته

للمرشح لها أيضا تأثير كبير على القرار االنتخابي .  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع 

حيث رأى األمريكيون أن أهم المعلومات التي يريدون  .Rosenthal, et.alدراسة 

معرفتها عن المرشحين هي: خطط السياسة العامة المستقبلية ، ثم القيم و األخالق 

الشخصية ، ثم الفلسفة و القيم العامة والسجل السابق في الكتب السياسي للمرشح ، ثم 

عبد الباقي حدد الناخبون أهم  وفي دراسة عيسى  .52مواقفه من القضايا السياسية

: الثقة في تحقيق  -كالتالي –العوامل التي تؤثر في اختيارهم لمرشحهم الرئاسي 

النظام السابق ، ثم  aوعوده ، ثم يمتلك برنامجاً انتخابياً متكامالً ، كونه ليس من بقايا

 .53قربه و التحامه بالمواطنين 



 4102دراسة تطبيقية على انتخابات  -دور الفضائيات المصرية في تشكيل مدركات الجمهور لسمات القيادة لدى مرشحي الرئاسة

 222 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

 :المحتملينمدى الثقة في المرشحين الرئاسيين  -2

(41جدول رقم )  

 مدى الثقة في المرشحين الرئاسيين المحتملين

 مدى الثقة

 المرشح

أثق إلى 

 حد كبير

أثق إلى 

 حد ما

ال أثق 

 إطالقًا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 عبد الفتاح السيسي
 29 92 429 ك

4.22 1.222 
% 24% 40% 02% 

 حمدين صباحي 
 420 012 40 ك

0.02 1.294 
% 2.0% 42.2% 29.4% 

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج منها:

ارتفاع ثقة المبحوثين عينة الدراسة بالمرشح عبد الفتاح السيسي مقارنة بحمدين  

من إجمالي عينة الدراسة أنهم يثقون بالمرشح عبد الفتاح  %24صباحي، حيث أشار 

فقط من إجمالي عينة الدراسة  %40السيسي إلى حد كبير وهي األغلبية. بينما يثق 

فالثقة في المرشح هي نتاج مدركات  إلى حد كبير في المرشح حمدين صباحي.

 الناخبين لسمات المرشح، ومدى تفضيله وقبولهم له والنهاية هي الثقة. 

 :4102مدى االعتقاد أن األمور في مصر ستتغير بعد االنتخابات الرئاسية لعام )التفاؤل(  -2

(40جدول رقم )  

4102لعام مدى االعتقاد أن األمور في مصر ستتغير بعد االنتخابات الرئاسية   

 % ك مدى االعتقاد

 %20.2 482 ستتغير إلى األفضل

 %8.9 08 لن تتغير ) ستبقى كما هي(

 %8 02 غير متأكد

 %2.2 01 ستتغير إلى األسوأ

 %011 211 اإلجمالي

وارتفاع  على تفاؤل المبحوثين باالنتخابات الرئاسية تدل نتائج الجدول السابق

منهم أن األمور في مصر ستتغير إلى  %20.2 توقعاتهم لمستقبل مصر، حيث رأى

فقط يرون أنها ستتغير إلى  % 2.2األفضل بعد االنتخابات الرئاسية، في مقابل 

األسوأ، ويعكس هذا جو التفاؤل الذي ساد بين المصريين أثناء االنتخابات الرئاسية 

 ة آنذاك.والتي كانوا يرون فيها مخرجاً من األوضاع األمنية واالقتصادية المتردي
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 اسم المرشح الذي ستصوت له: -2

(44جدول رقم )  

 اسم المرشح الى ستصوت له

 % ك اسم المرشح

%20.2 482 عبد الفتاح السيسي  

%2.9 08 حمدين صباحي  

%40.9 92 لن أصوت ألحدهما  

%011 211 اإلجمالي  

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج منها:

المبحوثين عينة الدراسة قررت التصويت لعبد الفتاح السيسي،  من %73.4أن 

من المبحوثين عينة الدراسة التصويت لصالح حمدين صباحي،  %4.8بينما قرر 

من عينة الدراسة أنها لن تصوت ألحدهما وهذه  %21.8في حين أعلنت نسبة 

وهذه  الشريحة إما أنها قاطعت االنتخابات ولم تشارك فيها أو ستبطل صوتها ،

ً لجماعة اإلخوان المسلمين أو من يتعاطف معهم  النسبة قد تشير لمن ينتمي فكريا

 أومن ال يرى جدوى من التصويت و أن النتيجة محسومة.

 :لصالح مرشح معين    وقت اتخاذ القرار بالتصويت -2

(43جدول رقم )  

 وقت اتخاذ القرار بالتصويت
 % ك وقت اتخاذ القرار بالتصويت

الحملة االنتخابيةقبل بدء   020 22.2%  

%00.2 20 بعد بدء الحملة بأسبوع  

%04.0 09 بعد بدء الحملة بأسبوعين  

%08.2 20 قبل نهاية الحملة  

%011 000 اإلجمالي  

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها:

من المبحوثين عينة الدراسة أخذوا قرار التصويت    %54.7جاءت النتائج تؤكد أن 

لصالح مرشح معين قبل بدء الحمالت االنتخابية الرئاسية للمرشحين ،  بينما اتخذ 

قرارهم بالتصويت لصالح مرشح بعينه قبل نهاية الحملة، و هذا يشير إلى   % 19.5

رجة األولى أدت ) فترة الدعاية ( بالد 4102أن الحمالت االنتخابية المصرية لعام 

دور داعم  لقرار الناخبين السابق فقط ، و ال ينفي هذا أهمية الحمالت االنتخابية 

الرئاسية في سياقات مختلفة قد تدعم وتغير من قرارات الناخبين ، و تتوافق هذه 

النتيجة مع النتيجة السابقة لمحددات القرار االنتخابي و التي جاء في مقدمتها تاريخ و 

مات المرشح ، في حين جاء البرنامج االنتخابي للمرشح في ذيل قائمة مواقف وس

 محددات القرار االنتخابي للمرشح. 
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 أهم القضايا لدى عينة الدراسة: -2

 (  42جدول رقم ) 

 ترتيب القضايا والموضوعات حسب أهميتها لجمهور الناخبين عينة الدراسة

 الترتيب

 القضايا
 الرابع الثالث الثاني األول

الخامس 

 فأكثر

لم 

 يخترها

الوزن 

 المرجح
  الترتيب

 األمن واألمان
 00 65 02 09 82 022 ك

1403 1 
% 08%  40.2%  8.2%  9.2%  02.4%  0.0%  

 العدالة االجتماعية
 20 100 21 20 29 29 ك

995 2 
% 08.2%  02%  04.9%  01%  42%  02.9%  

 البطالة
 20 99 08 21 22 22 ك

908 3 
% 00.0%  09.2%  02.2%  8.9%  42.2%  09.0%  

المشروعات 

 االستثمارية

 042 115 02 22 08 00 ك
666 4 

% 9.0%  8.9%  00.2%  9.2%  49.2%  00.4%  

سد النهضة 

 والعجز المائي

 014 210 01 42 02 08 ك

497 5 % 2.9%  0.9%  2%  2.2%  24.2%  42.2%  

% 2.0%  2.2%  2.2%  4.9%  02%  22%  

اإلسكانمشكلة   
 000 186 00 42 09 2 ك

426 2 
% 0.2%  2.2%  2%  9.0%  22.2%  00.0%  

 أزمة الكهرباء
 040 209 42 02 02 9 ك

418 2 
% 4%  2%  2.0%  2.9%  24.4%  01.9%  

 الطاقة
 000 193 02 42 02 4 ك

399 9 
% 1.2%  0.2%  2%  9.2%  29.4%  00.0%  

 نتائج من أهمها:تدل بيانات الجدول السابق على عدة 

خالل فترة  أظهرت نتائج الدراسة أن أهم القضايا التي شغلت اهتمام المبحوثين 

قضية األمن و األمان و التي كان يعاني منها المجتمع المصري آنذاك و االنتخابات هي: 

هنا تبرز السمات القيادية للمرشح عبد الفتاح السيسي والقدرة على ضبط األمن في الشارع 

المصري و الحفاظ على أرض الوطن ضد الهجمات اإلرهابية في سيناء ، خاصة أن 

قضية األمن ترتبط بسمات القوة و الوطنية و التي كانت تتوافر لدى السيسي الذي انحاز 

للشعب في ثورته وحمى أرض الوطن من التهديدات اإلرهابية لجماعة اإلخوان  و كان 

يناير،  42العدالة االجتماعية وهو المطلب األول لثورة هناك تركيز على القضية األمنية و

 والمساواة في المعيشة و ويرتبط بها البطالة .

وتجدر اإلشارة إلى أن القضايا ذات أهمية في تحديد اختيارات الناخبين وسمات  

المرشحين مرتبطة بالقضايا على الساحة الوطنية فالتصويت األمني والتصويت 

يز على قضية معينة في وسائل اإلعالم ليس فقط فترة الحمالت االقتصادي في الترك

 الرئاسية ولكن في الفترات السابقة عليها أيضا تؤثر بالتأكيد على القرار االنتخابي.

كما أن سمات المرشحين الرئاسيين وصالحيتهم للقيادة و توقعات الناخبين منهم تبنى 

ن تصرفاتهم و أحاديثهم و على أداء و سلوكيات المرشحين و التي تستخلص م

التقارير و الحوارات التليفزيونية عنهم و التي تعبر عن القيادة السلوكية لديهم و 
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 ,Holmesالمرتبطة بمدركات الناخبين عن سمات القيادة، فقد ربطت دراسة 

 Security( بين التصويت و الحالة األمنية فيما يعرف بالتصويت األمني 4100)

Votingغيرات العنف ، وانتهاكات حقوق اإلنسان، وحرب العصابات المرتبط بمت

. وبالتطبيق على الحالة المصرية التي 54والتي تؤثر على دعم الناخبين للحزب الحاكم 

قام فيها المصريون بثورة من أسبابها عدم االستقرار وزعزعة األمن، وأمال في حكم 

ي المرشح مرتبطة بالقيادة تنعم فيه مصر باألمن هذه الحالة تستلزم سمات معينة ف

والقوة والحسم، ويفسر هذا نتيجة الدراسة التي تؤكد أن بعد القيادة في مؤشر سمات 

القيادة الرئاسية التجميعي كان عامال حاسما في حسم نتيجة االنتخابات لصالح المرشح 

 عبد الفتاح السيسي.

حيث جاءت   (4100)و تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة عيسى عبد الباقي 

أهم القضايا التي تضمنتها التغطية الصحفية للحمالت االنتخابية في الصحف 

(، ثم % 75.6المصرية كما يرها الناخبون كمايلي : قضايا األمن الداخلي بنسبة )

ين اختلفت مع دراسة إيمان جمعة ، في ح55( %59.7العدالة االجتماعية بنسبة ) 

وضوعات األمن في الترتيب األخير لقضايا حمالت ( ، التي جاءت فيها م4112)

 . 56( من إجمالي القضايا  o.9%، بنسبة  )  4112االنتخابات الرئاسية المصرية 

 42فبعد ثورة  2014و 4104ويرجع ذلك إلى تقارب الفترة الزمنية بين انتخابات 

تزايد يناير أصبح هناك خلل أمني في الشارع المصري وزاد هذا الخلل األمني مع 

األسلحة، جميع  ، وعمليات تهريب4102الهجمات اإلرهابية في سيناء قبل انتخابات 

مالم يكن يشكو منه  ما سبق يجعل المواطن المصري يشعر بأهمية األمن، وهو

 .4112الشارع المصري في انتخابات 

 :نتائج فروض الدراسة 

عرض الجمهور عينة الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين معدل ت

الدراسة لالنتخابات الرئاسية في الفضائيات المصرية ومدركاتهم عن سمات القيادة 

 الرئاسية لدى المرشحين الرئاسيين 

 (45جدول رقم )

العالقة االرتباطية بين التعرض للفضائيات ومدركات الجمهور عينة الدراسة لسمات 

 القيادة الرئاسية للمرشحين 

 المتغيرات

التعرض لحمالت معدل 

ي االنتخابات الرئاسية ف

القنوات الفضائية 

 المصرية

 مدركات سمات القيادة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي
**1.204 معامل بيرسون  

يةمستوى المعنو  1.111 

 مدركات سمات القيادة الرئاسية للمرشح حمدين
**1.042 معامل بيرسون  

يةمستوى المعنو  1.111 

 1.10عند مستوى معنوية ** دال 
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 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها ما يلي:

ً بين كل من معدل التعرض لحمالت االنتخابات  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

الرئاسية في الفضائيات المصرية وإدراك المبحوثين لسمات القيادة الرئاسية لدى 

 المرشحين الرئاسيين.

ني: توجد عالقة دالة إحصائياً بين كل من: )اندماج الجمهور عينة الفرض الثا

واالهتمام السياسي لديهم( ومدركاتهم حول سمات  -الدراسة في الحمالت االنتخابية 

   القيادة الرئاسية للمرشحين الرئاسيين.

 (46جدول رقم )

ت العالقة االرتباطية بين كل من )اندماج الجمهور عينة الدراسة في الحمال

 االنتخابية واالهتمام السياسي لديهم( ومدركاتهم لسمات القيادة الرئاسية 

 المتغيرات

االندماج في 

الحمالت 

 االنتخابية 

االهتمام 

 السياسي

 سمات القيادة الرئاسية لدى السيسي
 0.143** 0.407** معامل بيرسون

يةمستوى المعنو  1.111 0.004 

صباحي سمات القيادة الرئاسية لدى حمدين  
 0.062- 0.020- معامل بيرسون

يةمستوى المعنو  0.694 0.219 

 1.10** دال عند مستوى معنوية 

 تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي:

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين اندماج عينة الدراسة في الحمالت االنتخابية 

 للمرشح عبد الفتاح السيسي.الرئاسية ومدركاتهم لسمات القيادة الرئاسية 

ً بين االهتمام السياسي لدى عينة الدراسة   وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

 ومدركاتهم لسمات القيادة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي.

ً بين اندماج عينة الدراسة في الحمالت  عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

  .اتهم لسمات القيادة الرئاسية للمرشح حمدين صباحياالنتخابية الرئاسية ومدرك

ً بين االهتمام السياسي لدى عينة الدراسة  عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

 ومدركاتهم لسمات القيادة الرئاسية للمرشح حمدين صباحي.

الفرض الثالث: توجد فروق دالة إحصائياً بين المبحوثين في إدراكهم لسمات القيادة 

 لدى المرشحين الرئاسيين طبقا للمتغيرات الديموجرافية كما يلي:

توجد فروق دالة إحصائياً بين الجمهور عينة الدراسة في إدراكهم لسمات  -أ

 القيادة لدى المرشحين الرئاسيين طبقا للنوع
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 ( 45جدول رقم )

الفروق بين الذكور و اإلناث عينة الدراسة في مدركاتهم لسمات القيادة لدى 

 المرشحين الرئاسيين

 العدد 
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 إحصائي

راالختبا  

درجة 

 الحرية

 مستوي

ةالمعنوي  

 سمات السيسي
 =T 02.42 22.22 411 ذكور

-0.084  
089 1.022 

 02.22 29.22 411 إناث

 سمات حمدين
 =T 8.220 09.22 411 ذكور

-4.929  
089 1.112 

 01.04 24.22 411 إناث

 تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي:

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مدركات المبحوثين عينة الدراسة من  

الذكور واإلناث لسمات القيادة الرئاسية لدى المرشح عبد الفتاح السيسي، وهذه النتيجة 

تتناقض مع ما أشيع آنذاك من أن معظم مؤيدي المرشح عبد الفتاح السيسي من 

إحصائيا بين المبحوثين الذكور واإلناث في السيدات. وفي المقابل هناك فروق دالة 

 مدركاتهم لسمات القيادة لدى حمدين صباحي لصالح اإلناث عينة الدراسة.

توجد فروق دالة إحصائياً بين الجمهور عينة الدراسة في إدراكهم لسمات  -ب

 القيادة لدى المرشحين الرئاسيين طبقا للسن

 ( 41جدول رقم ) 

الفروق بين المبحوثين من فئات السن عينة الدراسة في مدركاتهم لسمات القيادة 

 لدى المرشحين الرئاسيين 

 العدد 
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 إحصائي

 االختبار

درجة 

 الحرية

 مستوي

ةالمعنوي  

 سمات السيسي

09 :42  82 24.18 02.22 

F= 

8.998 

2 

082 
1.111 

42 :02  002 24.40 02.04 

02 :28  88 28.22 00.22 

21 :22  20 24.21 9.018 

فأكثر 22  09 22.22 2.090 

 سمات حمدين

09 :42  82 08.22 00.12 

F= 

4.892 

2 

082 
1.108 

42 :02  002 08.28 8.220 

02 :28  88 24.22 8.282 

21 :22  20 24.10 9.418 

فأكثر 22  09 22.00 04.14 

ولمعرفة مصدر التباين للفروق بين مجموعات السن عينة الدراسة في 

مدركاتهم لسمات القيادة لدى المرشحين الرئاسيين تم إجراء االختبارات البعدية 

Post Hoc Tests ( بطريقة أقل فرق معنويLSD )Least Significance 

Difference كما يتضح من الجدول التالي: 
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(44جدول رقم )  

 مصدر التباين للفروق بين فئات السن عينة الدراسة 

 في مدركاتهم لسمات القيادة لدى المرشحين الرئاسيين

 المجموعة المقارنة المجموعة األولى المتغير
الفرق بين 

 المتوسطين

مستوى 

 المعنوية

 سمات السيسي

09 :42 

42 :02 -0.022 1.188 

02 :28 -2.091* 1.111 

21 :22 -01.20* 1.111 

 1.111 *00.29- فأكثر 22

42 :02 

02 :28 -2.402* 1.142 

21 :22 -2.421* 1.114 

 1.111 *01.00- فأكثر 22

02 :28 
21 :22 -0.102 1.414 

 1.140 *2.012- فأكثر 22

 1.011 0.128- فأكثر 22 22: 21

 سمات حمدين

09 :42 

42 :02 -1.408 1.920 

02 :28 -0.002* 1.144 

21 :22 -4.292 1.009 

 1.104 2.920- فأكثر 22

42 :02 

02 :28 -0.122* 1.142 

21 :22 -4.022 1.022 

 1.102 *2.240- فأكثر 22

02 :28 
21 :22 1.249 1.222 

 1.208 0.229- فأكثر 22

 1.481 4.422- فأكثر 22 22: 21

   1.12* دال عند مستوى معنوية 

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها:  -

باستخدام االختبارات البعدية ظهر وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين  -

 التاليتين فيما يتعلق بمدركاتهم لسمات القيادة لدى المرشحين الرئاسيين كما يلي:

لمجموعات: من سنة وا 42-09هناك فروق دالة إحصائيا بين المجموعة من سن 

فأكثر في مدركاتهم لسمات القيادة  65ومن سن  22-21سنة ومن سن  28-02سن 

ً  لدى المرشح عبد الفتاح السيسي لصالح  .المجموعات األكبر سنا

ً بين المجموعة من سن  والمجموعات  02-42ظهر وجود فروق دالة إحصائيا

ي مدركاتهم فأكثر ف 22، ومن سن 22-21ومن سن  28 -02العمرية من سن: 

 عن سمات القيادة لدى المرشح عبد الفتاح السيسي لصالح الفئات العمرية األكبر. 

 بينما لم تظهر فروق دالة إحصائياً بين المجموعات من الفئات العمرية األخرى.
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ً بين الفئة  - كما أظهر استخدام االختبارات البعدية وجود فروق دالة إحصائيا

سنة في مدركاتهم لسمات القيادة  28-02من والمجموعة  42-09العمرية من 

 لدى المرشح حمدين صباحي، لصالح الفئات السنية األكبر.

ً بين المجموعة من سن  - سنة وكل من  02 – 42وتوجد فروق دالة إحصائيا

فأكثر في مدركاتهم لسمات القيادة  22ومن سن  28-02المجموعات: من سن 

 األكبر.لدى المرشح حمدين صباحي لصالح السن 

وهكذا فالسن كان عامل مؤثر في مدركات عينة الدراسة لسمات القيادة لمرشحين  -

الرئاسة لصالح الفئات العمرية األكبر، ويمكن تفسير هذه النتيجة في ظل اإلقبال 

المتزايد على التصويت في االنتخابات الرئاسية المصرية من الفئات العمرية 

صويت، وبالرغم من أن هذا كان من ضمن األكبر وضعف إقبال الشباب على الت

االنتقادات التي وجهت لالنتخابات ) إقبال الفئات العمرية األكبر ، و ضعف 

مشاركة الفئات العمرية األصغر( ، إال أن بالبحث في مالبسات  االنتخابات 

الرئاسية األمريكية ، سادت نفس النتيجة  تزايد إقبال األكبر سنا على التصويت  

لالنتخابات الرئاسية األمريكية لمعرفة تأثير   File,Thom (2012)ة في دراس

العمر على التصويت و االندماج في الحمالت االنتخابية للمرشحين ، وجدت  أن 

سنة هم األقل في معدالت التصويت من  48-09الصغار أو الشباب من سن 

انوا سنة فأكثر ك 22مجموعة األعمار األخرى ، و أن المجموعات من سن 

 .57األعلى في معدالت التصويت من المجموعات األخرى

توجد فروق دالة إحصائياً بين الجمهور عينة الدراسة في إدراكهم لسمات  -ج

 القيادة لدى المرشحين الرئاسيين طبقا للمستوى التعليمي

 (31جدول رقم )

عن الفروق بين عينة الدراسة من المستويات التعليمية المختلفة في مدركاتهم 

 سمات القيادة لدى المرشحين الرئاسيين

 العدد 
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 إحصائي

راالختبا  

درجة 

 الحرية

 مستوي

ةالمعنوي  

 سمات السيسي

 00.98 21.02 02 متوسط
 

F= 

0.029 

 

0 

082 

1.044 
 00.09 22.20 022 جامعي

 02.28 22.24 081  دراسات عليا 

 00.20 20.12 41 بدون

 سمات حمدين

 9.910 20.4 02 متوسط

F= 

1.021 

0 

082 
1.282 

 8.002 20.42 022 جامعي

 00.42 20.42 081 دراسات عليا   

 2.222 09.8 41 بدون
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تدل بيانات الجدول السابق على عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المبحوثين  -

المختلفة ومدركاتهم لسمات القيادة لكل من المرشحين من المستويات التعليمية 

 الرئاسيين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي .

توجد فروق دالة إحصائياً بين الجمهور عينة الدراسة في إدراكهم لسمات  -د

 القيادة لدى المرشحين الرئاسيين طبقا للدخل

 (30جدول رقم ) 

المختلفة في مدركاتهم لسمات الفروق بين عينة الدراسة من ذوي الدخول 

 القيادة لدى المرشحين الرئاسيين

 العدد 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجة 

الحر

 ية

مستوي 

المعنو

 ية

 سمات السيسي

 02 22.22 22 أقل من ألف جنيه

F= 

0.409 

2 

082 
1.010 

 02.01 22.48 002 من ألف ألقل من ألفين

 02.02 22.21 92 أالف 0ألقل من  من ألفين

 9.220 21.22 28 أالف 2ألقل من  0من 

 02.48 29.42 29 خمسة أالف فأكثر

 سمات حمدين

 8.092 24.24 22 أقل من ألف جنيه

F= 

1.910 

2 

082 
1.242 

 8.220 21.42 002 من ألف ألقل من ألفين

 04.01 24.04 92 أالف 0من ألفين ألقل من 

 8.212 20.42 28 أالف 2ألقل من  0من 

 8.002 21.21 29 خمسة أالف فأكثر

ً بين المبحوثين  - تدل بيانات الجدول السابق على عدم وجود فروق دالة إحصائيا

من مجموعات الدخول المختلفة ومدركاتهم لسمات القيادة الرئاسية لدى كٍل من 

 السيسي وحمدين صباحي.المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح 

ً بين معدل التعرض لحمالت االنتخابات  الفرض الرابع: توجد عالقة دالة إحصائيا

 الرئاسية في الفضائيات المصرية  والذكاء العاطفي لدى الجمهور عينة الدراسة. 

 (34جدول رقم )

العالقة االرتباطية بين تعرض الجمهور عينة الدراسة للفضائيات والمشاعر 

 بية والسلبية نحو المرشحين اإليجا
رية معدل التعرض للحمالت االنتخابية في للفضائيات المص المتغيرات  

مشاعر سلبية 

 )السيسي(

**1.440- معامل بيرسون  

ةمستوى المعنوي  1.111 

مشاعر إيجابية 

 )السيسي(

**1.492 معامل بيرسون  

ةمستوى المعنوي  1.111 

ن مشاعر سلبية )حمدي

 صباحي(

 1.102 معامل بيرسون

ةمستوى المعنوي  1.222 

مشاعر إيجابية 

 )حمدين صباحي(

*1.011- معامل بيرسون  

ةمستوى المعنوي  1.122 

1.10** دال عند مستوى معنوية    
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1.12* دال عند مستوى معنوية   

ً بين معدل  تدل بيانات الجدول السابق على أن هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

للفضائيات المصرية والذكاء العاطفي المتمثل في المشاعر التي يستثيرها التعرض 

 المرشح الرئاسي لدى المبحوثين عينة الدراسة كالتالي:

كلما زاد التعرض للفضائيات المصرية كلما زاد ت المشاعر اإليجابية نحو عبد   -

 الفتاح السيسي، وقلت المشاعر السلبية نحوه.

بين التعرض للفضائيات المصرية والمشاعر السلبية نحو ال توجد عالقة ارتباطية   -

حمدين صباحي، وفي المقابل كلما زاد معدل التعرض للفضائيات المصرية كلما قلت 

المشاعر اإليجابية نحو حمدين صباحي. ويتحدد الذكاء العاطفي للناخبين ومشاعرهم 

ير الذكاء العاطفي نحو مرشحيهم بالدرجة األكبر بخطابات المرشحين وأحاديثهم. ويش

في باطنه على قدرة الناخب على فهم وإدراك عواطف المرشحين من ناحية، وقدرة 

 المرشح الرئاسي على فهم وتحفيز مشاعر وعواطف الناخبين.

 

)االندماج في الحمالت  :الفرض الخامس: توجد عالقة دالة إحصائيا بين كل من

 االنتخابية الرئاسية واالهتمام السياسي لدى الجمهور عينة الدراسة( والمشاعر

 للمرشح. اإليجابية والسلبية

 (33 (جدول رقم

العالقة االرتباطية بين كل من اندماج الجمهور عينة الدراسة في الحمالت 

نحو  اإليجابية والسلبية السياسي لديهم ومشاعرهم االنتخابية واالهتمام

 المرشحين  

 المتغيرات

االندماج في 

الحمالت 

 االنتخابية

 االهتمام السياسي

 مشاعر سلبية )السيسي(
 **143.- **309.- معامل بيرسون

ةمستوى المعنوي  .000 .004 

 مشاعر إيجابية )السيسي(
 *102. **322. معامل بيرسون

ةمستوى المعنوي  .000 .041 

سلبية )حمدين صباحي(مشاعر   
 037. 078. معامل بيرسون

ةمستوى المعنوي  .119 .461 

 مشاعر إيجابية )حمدين صباحي(
 **187. 079. معامل بيرسون

ةمستوى المعنوي  .115 .000 

1.10** دال عند مستوى معنوية   

1.12* دال عند مستوى معنوية   
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 أهمها:تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج من 

ً بين االندماج السياسي لدى الجمهور عينة   وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

الدراسة ومشاعره اإليجابية نحو المرشح عبد الفتاح السيسي، وفي المقابل توجد 

عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا بين كل من االندماج السياسي، واالهتمام 

ة والمشاعر السلبية نحو المرشح عبد الفتاح السياسي لدى الجمهور عينة الدراس

السيسي، أي أنه كلما زاد اندماج الجمهور عينة الدراسة في الحمالت االنتخابية 

الرئاسية واالهتمام السياسي لديهم، كلما قلت المشاعر السلبية نحو المرشح عبد الفتاح 

 السيسي.

الجمهور عينة الدراسة في  بينما ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين اندماج

الحمالت االنتخابية الرئاسية ومشاعرهم اإليجابية و السلبية نحو حمدين صباحي، 

وبينما ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين االهتمام السياسي لدى الجمهور عينة 

الدراسة و مشاعرهم السلبية نحو المرشح حمدين صباحي، توجد عالقة ارتباطية دالة 

حصائيا بين االهتمام السياسي و المشاعر اإليجابية نحوه، و النتيجة السابقة تتفق مع إ

التي أشارت إلى أن التأثير اإليجابي أو السلبي Valezuela, (4100 )نتائج دراسة 

نحو المرشحين يرتبط بالتعرض لوسائل اإلعالم التي تؤثر على عواطف المواطنين و 

فهم الشئون العامة واالندماج في األنشطة  من ينأن هذه العواطف تمكن المواطن

 .  58السياسية خالل الحمالت االنتخابية

الفرض السادس: توجد عالقة ارتباطية بين أجندة سمات المرشحين الرئاسيين في الفضائيات  -

 المصرية وأجندة سمات المرشحين الرئاسيين لدى الجمهور المصري عينة الدراسة.

 (32جدول رقم )

سبيرمان للرتب للعالقة بين أجندة الفضائيات عينة الدراسة وأجندة اختبار  -

 الجمهور عينة الدراسة

ترتيب الجمهور عينة الدراسة لسمات عبد  العالقة

 الفتاح السيسي

ترتيب سمات الجمهور عينة الدراسة 

 لسمات  حمدين صباحي

ترتيب البرامج 

 لسمات السيسي

قيمة معامل 

االرتباط 

 سبيرمان 

مستوى 

 المعنوية 

حجم 

 العينة

قيمة معامل 

االرتباط 

 سبيرمان

مستوى 

 المعنوية

حجم 

 العينة

.745 

 

.013 10  

ترتيب البرامج 

 لسمات حمدين

 .516 .155 
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تدل بيانات الجدول السابق على وجود عالقة ارتباطية بين ترتيب البرامج  -

الحوارية لسمات المرشح عبد الفتاح السيسي  في القنوات الفضائية عينة الدراسة ، 

وترتيب هذه السمات لدى المبحوثين عينة الدراسة ، وفي المقابل أظهرت النتائج 
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ً بي ن ترتيب سمات المرشح حمدين عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

صباحي في البرامج عينة الدراسة و ترتيب هذه السمات لدى المبحوثين عينة 

الدراسة ، و هذا يعني أن القنوات الفضائية عينة الدراسة كان لها تأثير على إدراك 

و ترتيب سمات المرشح عبد الفتاح السيسي ، وفي المقابل لم يكن لها هذا التأثير 

ق بالمرشح حمدين صباحي ، و هذه النتيجة تطرح عدة تساؤالت و فيما يتعل

تفسيرات ، فقد يعني هذا وجود تحيز لصالح المرشح عبد الفتاح السيسي من جانب 

، كما أن هذا ال يقتصر على الفترة الزمنية لحمالت االنتخابات الرئاسية و إنما 

تخابات الرئاسية المصرية يتعدى ذلك لفترات سابقة تعود إلى عام تقريبا يسبق االن

يونيو وحتى وقت االنتخابات  01أحداث ثورة    ، فالتغطية المكثفة منذ 4102

أعطى المرشح عبد الفتاح السيسي نسبة تغطية مكثفة وطويلة األمد غير قاصرة 

على فترة الحمالت االنتخابية . مما ساعد في ترسيخ سماته لدى المصريين 

كثر بروزا في فقرات البرامج عينة الدراسة بصورة أكبر، فهو المرشح األ

التحليلية وكانت سماته واضحة بصورة أكبر من سمات المرشح حمدين صباحي. 

ً مع دراسة  وهكذا يمكن قبول الفرض جزئياً، وتتفق نتيجة هذه الدراسة جزئيا

Rocio Zamora (2010)  ًوالتي توصلت إلى عدم وجود عالقة دالة إحصائيا

ت المرشحين في وسائل اإلعالم وأجندة سمات المرشحين لدى بين أجندة سما

 الرأي العام.

الفرض السابع: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين كل من: مدى متابعة 

واتجاههم نحو تغطية الفضائيات  الجمهور عينة الدراسة لالنتخابات الرئاسية

 المصرية لالنتخابات الرئاسية.

 (35جدول رقم )

االرتباطية بين التعرض للفضائيات المصرية واالتجاه نحو تغطية الفضائيات  العالقة

 المصرية لالنتخابات الرئاسية

 المتغيرات

 حمالت مدى متابعة 

االنتخابات الرئاسية في 

ةالقنوات الفضائية المصري  

ئاسيةاالتجاه نحو تغطية القنوات الحكومية للحمالت الر  
**1.012 معامل بيرسون  

ةالمعنويمستوى   1.111 

سيةاالتجاه نحو تغطية القنوات الخاصة للحمالت الرئا  
**1.492 معامل بيرسون  

ةمستوى المعنوي  1.111 

 1.10** دال عند مستوى معنوية 

 تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي:

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين مدى متابعة حمالت االنتخابات الرئاسية  -

في القنوات الفضائية المصرية واتجاهاتهم نحو تغطية القنوات الحكومية 
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والخاصة لحمالت االنتخابات الرئاسية، بمعنى أنه كلما كان اتجاه المبحوثين 

ً نحو تغطية القنوات الفضائية المصرية  لحمالت االنتخابات الرئاسية كلما إيجابيا

زاد معدل تعرضهم لها، وال يوجد فارق بين الفضائيات الحكومية والخاصة في 

 هذا الشأن. 

الفرض الثامن: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين كل من: مدى التعرض 

لحمالت االنتخابات الرئاسية في الفضائيات المصرية واتجاهاتهم نحو العملية 

 نتخابية .اال

 (36جدول رقم )

العالقة االرتباطية بين مدى التعرض للفضائيات المصرية واتجاهاتهم نحو العملية 

 االنتخابية  

 المتغيرات

مدى التعرض لحمالت االنتخابات 

 الرئاسية في القنوات الفضائية

 المصرية

     االتجاه نحو العملية االنتخابية
**1.422 معامل بيرسون  

المعنويةمستوى   1.111 

 1.10** دال عند مستوى معنوية 

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج:

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين مدى متابعة االنتخابات الرئاسية في الفضائيات  

 .4102المصرية واتجاه المبحوثين نحو عملية االنتخابات الرئاسية المصرية 

دالة إحصائيا ً بين معدل تعرض الجمهور عينة الدراسة  وجود عالقة ارتباطية

للقنوات الفضائية المصرية الحكومية والخاصة واتجاه المبحوثين نحو عملية 

، وهذا يعني أنه كلما زاد معدل التعرض 4102االنتخابات الرئاسية المصرية 

دراسة للفضائيات المصرية الحكومية والخاصة كلما كان اتجاه المبحوثين عينة ال

 إيجابيا نحو العملية االنتخابية برمتها .

الفرض التاسع: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين كل من: مدى متابعة 

 ومدى تفاؤلهم لمستقبل مصر  االنتخابات الرئاسية في الفضائيات المصرية

 (37)جدول رقم 

 م لمستقبل مصرالعالقة االرتباطية بين التعرض للفضائيات المصرية ومدى تفاؤله

 متغيرات الدراسة

مدى متابعة االنتخابات 

ات الرئاسية  في الفضائي

 المصرية  

 تفاؤل الناخبين
**1.020 معامل بيرسون  

 1.111 مستوى المعنوية

 1.10** دال عند مستوى معنوية 
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 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج أهمها ما يلي:

إحصائياً بين معدل التعرض للقنوات الفضائية المصرية وجود عالقة ارتباطية دالة 

عامة وكل من القنوات الفضائية الحكومية والخاصة ومدى تفاؤل الناخبين عينة 

 الدراسة بمستقبل مصر القادم وتوقعاتهم المستقبلية.

الفرض العاشر: توجد عالقة ارتباطية بين مدى متابعة االنتخابات الرئاسية في 

 قة في المرشحين الرئاسيين الفضائيات والث

 (38جدول رقم )  

العالقة االرتباطية بين التعرض للفضائيات المصرية والثقة في المرشحين 

 الرئاسيين 
ة المصريةمدى متابعة االنتخابات الرئاسية في القنوات الفضائي المتغيرات  

سيالثقة في السي  
**1.212 معامل بيرسون  

يةمستوى المعنو  1.111 

نفي حمدي الثقة  
**1.082- معامل بيرسون  

يةمستوى المعنو  1.111 

 1.10** دال عند مستوى معنوية 

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها ما يلي:

ً بين مدى متابعة االنتخابات الرئاسية   توجد عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا

والثقة في المرشح عبد الفتاح السيسي. بينما توجد عالقة ارتباطية عكسية بين كل من 

في حمدين  والثقة -)مدى متابعة االنتخابات الرئاسية في القنوات الفضائية المصرية 

كلما زادت الثقة في  لما زادت متابعة االنتخابات الرئاسية،هذا أنه ك صباحي، ويعني

  .الثقة في المرشح حمدين صباحي المرشح عبد الفتاح السيسي، وقلت

الفرض الحادي عشر: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين مدى متابعة 

 االنتخابات الرئاسية في القنوات الفضائية المصرية وكل من االهتمام السياسي،

 واالندماج في الحمالت االنتخابية الرئاسية:

 (39جدول رقم )

للحمالت االنتخابية في الفضائيات  العالقة االرتباطية بين مدى متابعة عينة الدراسة

 وكل من االهتمام السياسي واالندماج في الحمالت االنتخابية

 المتغيرات
مدى متابعة االنتخابات الرئاسية في 

المصريةالقنوات الفضائية   

 االهتمام السياسي
 0.247** معامل بيرسون

 1.111 مستوى المعنوية

ة االندماج في الحمالت االنتخابي

 الرئاسية 

 0.263** معامل بيرسون

 1.111 مستوى المعنوية

 1.10** دال عند مستوى معنوية 

تدل بيانات الجدول السابق على وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مدى متابعة 

حمالت االنتخابات الرئاسية في الفضائيات المصرية واالندماج في الحمالت 
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االنتخابية الرئاسية، واالهتمام السياسي بشكل عام لدى عينة الدراسة. فكلما زادت 

ابات الرئاسية في الفضائيات المصرية كلما زاد متابعة الجمهور عينة الدراسة لالنتخ

 اندماجهم في الحمالت االنتخابية واهتمامهم السياسي.

التوجه السياسي ) :عشر: توجد عالقة دالة إحصائيا بين كل من الفرض الثاني

مدركاتهم  –مدى متابعة حمالت االنتخابات الرئاسية  -للجمهور عينة الدراسة

 ، ونوايا التصويت.لسمات القيادة الرئاسية(

مدى متابعة االنتخابات الرئاسية في القنوات  توجد عالقة دالة إحصائيا بين -أ

 الفضائية المصرية ونوايا التصويت.

(  21جدول رقم )    

شح الذي بالمرالنتخابات الرئاسية في القنوات الفضائية المصرية متابعة اعالقة 

 سيتم التصويت له

 مدى المتابعة

 المرشح
 اإلجمالي مرتفع متوسط منخفض

 عبد الفتاح السيسي
 482 000 001 00 ك

% 20.8%  20.2%  98.0%  20.2%  

 حمدين صياحي
 08 - 04 2 ك

% 8.2%  2.9%  - 2.9%  

 سأقاطع
 92 02 02 02 ك

% 29.2%  08.9%  01.2%  40.9%  

 اإلجمالي
 211 028 022 22 ك

% 011%  011%  011%  011%  

)مؤشرات إحصائية: كا4=21.212، درجة الحرية=2، مستوى المعنوية=1.111، 

(1.098معامل التوافق=  

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها:

من إجمالي عينة الدراسة قرروا أن يصوتوا لصالح  %20.2تشير النتائج العامة أن 

رشح أن يصوتوا لصالح الم %2.9المرشح عبد الفتاح السيسي، وفي المقابل قرر 

 أنهم لن يصوتوا ألحدهما.  %40.9حمدين صباحي، في حين قرر 

اإلحصائي وجود عالقة دالة إحصائيا بين التعرض للفضائيات  4كما أظهر اختبار كا

، حيث كان الجمهور المصرية عامة و نية التصويت )اسم المرشح الذي سيصوت له(

ابات الرئاسية قرروا أن عينة الدراسة من مستوى التعرض المرتفع والمتوسط لالنتخ

يصوتوا لصالح المرشح عبد الفتاح السيسي، في حين من قرر التصويت لصالح 

 المرشح حمدين صباحي كان مستوى متابعتهم لالنتخابات منخفض و متوسط.
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ركات الجمهور عينة الدراسة لسمات مد توجد عالقة دالة إحصائيا بين -ب

 ونوايا التصويت.القيادة لمرشحي الرئاسة 

ركات الجمهور عينة الدراسة لسمات مد دالة إحصائيا بينتوجد عالقة  -0

 ونوايا التصويت.القيادة لدى المرشح عبد الفتاح السيسي 

 (20جدول رقم )

العالقة بين مستوى مدركات سمات القيادة لدى المرشح عبد الفتاح السيسي ونوايا 

 التصويت

 مستوى سمات القيادة 

 نية التصويت لصالح
توسطم منخفض  اإلجمالي مرتفع 

 عبد الفتاح السيسي
 482 285 8 1 ك

% 2.1% 24.2% 89.3% 20.2%  

 حمدين صياحي
 08 2 6 11 ك

% 22.9% 18.2% 6% 2.9%  

 سأقاطع
 92 32 19 36 ك

% 75% 57.6% 10% 40.9%  

 اإلجمالي
 211 319 33 48 ك

% 011%  011%  011%  011%  

 (0.591ق =، معامل التواف1.111، مستوى المعنوية=2درجة الحرية=، 214.58 =4: كامؤشرات إحصائية)

صائياً بين مستوى مدركات حاإلحصائي وجود عالقة متوسطة  دالة إ  4أظهر اختبار كا

 المبحوثين لسمات القيادة لدى المرشح عبد الفتاح السيسي و النية في التصويت له .

لسمات القيادة لدى  توجد عالقة دالة إحصائيا بين مدركات المبحوثين -4

 المرشح حمدين صباحي ونوايا التصويت

 (24جدول رقم )

 العالقة بين مستوى مدركات سمات القيادة لدى المرشح حمدين صباحي ونوايا التصويت

 مستوى سمات القيادة 

 نية التصويت لصالح
 اإلجمالي مرتفع متوسط منخفض

يعبد الفتاح السيس  
 482 94 177 35 ك

% 42.7% 80.5% 83.7% 20.2%  

 حمدين صياحي
 08 2 4 13 ك

% 15.9% 1.8% 2.5% 2.9%  

 سأقاطع
 92 14 39 34 ك

% 41.5% 17.7% 14.3% 40.9%  

 اإلجمالي
 211  98 220 82 ك

% 011%  011%  011%  011%  

 (359.، معامل التوافق=1.111، مستوى المعنوية=2، درجة الحرية=59.001=4: كامؤشرات إحصائية)
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مدركات مستوى  اإلحصائي وجود عالقة ضعيفة دالة إحصائيا بين 4أظهر اختبار كا

الجمهور عينة الدراسة لسمات القيادة للمرشح حمدين صباحي و نية التصويت )اسم 

. وكانت النتائج مفاجئة، حيث أن المبحوثين من ذوي المرشح الذي سيصوت له(

المرشح حمدين صباحي كانت نواياهم  اإلدراك المرتفع والمتوسط لسمات القيادة لدى

االنتخابية )التصويت( للمرشح المنافس عبد الفتاح السيسي، مما يدل على تفوق 

المرشح عبد الفتاح السيسي عن المرشح حمدين صباحي، وتشير هذه النتيجة أن 

 مستوى إدراك المبحوثين ال يعني بالضرورة التصويت للمرشح.

 و نوايا التصويت. التوجه السياسي للجمهور عينة الدراسة نتوجد عالقة دالة إحصائيا بي  -ج

(23جدول رقم )    

 التوجه السياسي للجمهور عينة الدراسة وقرارهم االنتخابيعالقة 

 التوجه السياسي

 نوايا التصويت لصالح
ريليبرالي /يساري/ ناص  

إسالم 

 سياسي
 اإلجمالي مستقل

 عبد الفتاح السيسي
 482 422 4 02 ك

% 22.0%  2.0%  91.4%  20.2%  

 حمدين صياحي
 08 01 2 2 ك

% 02.0%  02.8%  4.8%  2.9%  

 لن أصوت ألحدهما
 92 29 40 9 ك

% 49.2%  22%  02.8%  40.9%  

 اإلجمالي
 211 022 49 49 ك

% 011%  011%  011%  011%  

 (1.212التوافق=، معامل 1.111، مستوى المعنوية=2، درجة الحرية=29.222= 4: كامؤشرات إحصائية)

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهما:

اإلحصائي وجود عالقة دالة إحصائيا بين التوجه السياسي للجمهور  4أظهر اختبار كا

دالة عند مستوى معنوية  4عينة الدراسة و قرارهم االنتخابي، حيث جاءت قيمة كا

، حيث عبر 1.212لتوافق ، وهي عالقة ضعيفة حيث بلغت قيمة معامل ا1.111

من أصحاب التوجه المستقل عينة الدراسة قرروا أن يصوتوا لصالح  91.4%

من أصحاب توجه اإلسالم السياسي  %22المرشح عبد الفتاح السيسي، في مقابل أن 

وكانت الفروق لصالح المستقلين وهم من ليس  قرر أنه لن يصوت ألحد المرشحين.

ً لهم انتماءات سياسية، وهذا  ً ولكنه  الفصيل من الشعب كان هو األقل حراكا سياسيا

وهم  4102يونيو وانتخابات  01يظهر وقت األزمات ليمارس دور قوي كما في ثورة 

النسبة األكبر من الشعب المصري. وبالرغم من أن معظم الحزبيين والناصريين و  

الوفديين دعموا الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الذي رأى فيه المصريين و الناصريين 

ً للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إال أن المستقلين كانوا هم األكثر تأثيرا في  خلفا

 المشهد المصري.
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 مناقشة النتائج:

دلت نتائج الدراسة التحليلية على بروز المرشح عبد الفتاح السيسي ووضوح   -

سماته في الدراسة التحليلية عن المرشح حمدين صباحي، ويعبر هذا عن األجندة 

من المستوى األول أي بروز المرشح عبد الفتاح السيسي وهو ما نعكس على 

لة إحصائيا بين أولويات القرار االنتخابي، تحقق الفرض القائل بوجود عالقة دا

سمات المرشحين )أجندة سمات المرشحين( في القنوات الفضائية المصرية 

وأولويات سمات المرشحين الرئاسيين لدى الجمهور عينة الدراسة جزئيا، حيث 

تحقق مع أجندة سمات المرشح عبد الفتاح السيسي بينما لم يتحقق مع أجندة سمات 

د نرجع النتيجة السابقة إلى ما يسمى بتحيز حمدين صباحي لدى الجمهور. وق

األجندة، حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق في: بروز السمات، والتوازن 

في طرح وجهات النظر واتجاه المعالجة نحو المرشحين الرئاسيين لصالح 

المرشح األول، بما ساهم في تحقق البروز اإلعالمي للمرشح األول، وأثر في 

 لقرار االنتخابي.النهاية على ا

كما أن الدراسة أشارت إلى دور وسائل اإلعالم في تشكيل مدركات الرأي العام  -

عن سمات شخصية المرشحين الرئاسيين بأبعادها األربعة المتعلقة بالقيادة 

والمنافسة واألمانة والتعاطف، من خالل تحقق صحة الفرض الذي يثبت وجود 

عدل التعرض للفضائيات المصرية الحكومية عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين م

والخاصة ومدركات الجمهور عينة الدراسة لسمات القيادة الرئاسية للمرشحين. 

كما أثبتت وجود عالقة دالة إحصائيا بين مدى متابعة االنتخابات الرئاسية 

 والقرار االنتخابي )التصويت(.

أسمته الدراسات السابقة على نوع من التصويت  4102تنطوي االنتخابات الرئاسية  -

بالتصويت األمني، حيث كان من أهم أولويات الرأي العام آنذاك  قضية األمن و األمان ، 

و هذا النوع من االنتخابات يكون في األوقات العصيبة من حياة الشعوب و يستلزم توافر 

تي كان ، ال4102سمات القيادة لدى المرشحين الرئاسيين ،وهذا ما انطبق على انتخابات 

يبحث فيها المصريون عن األمن و األمان ، فطبقا للدراسات السابقة يعد األمن من أهم 

العوامل المؤثرة في قرارات الناخبين ، يليه االقتصاد ، كما أن الجمهور عينة الدراسة 

 اعتبر األمن هو أهم القضايا بالنسبة له.

ات المصرية الحكومية هناك تقارب بين اتجاهات المبحوثين نحو تغطية الفضائي -

والخاصة لالنتخابات الرئاسية، كما أن كالهما كان له تأثير على مدركات عينة 

الدراسة لسمات القيادة الرئاسية لدى المرشحين الرئاسيين، وهذا يفسره توحد 

التوجهات السياسية والمصلحة العامة في تلك الفترة ما جعل اإلعالم الحكومي 

ه اإلعالمية في تلك الحقبة الزمنية، ويؤكد على أن والخاص يتشابه في سياست
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ً في التأثير على الجمهور، فكالهما كان يؤثر  نمط ملكية القنوات لم يوجد فروقا

 بنفس الدرجة واالتجاه.

الزالت القيادة الكاريزمية وشخصية الرئيس الزعيم هو التوصيف األفضل لعالقة  -

تبع لالنتخابات في دول العالم الشعب المصري بحكامه على مر التاريخ والمت

سيجد االهتمام بدراسة عامل الكاريزما وسمات شخصية القائد السياسي التي 

، لصالح 4102تميزه هي الفيصل في حكم الناخبين، وهذا ما حسم االنتخابات في 

 المرشح عبد الفتاح السيسي.

وتوصااااالت الدراساااااة إلااااااى وجاااااود عالقاااااة بااااااين ترتياااااب أولوياااااات ساااااامات  -

د الفتاااااااح السيسااااااي كمااااااا ظهاااااارت فااااااي الدراسااااااة التحليليااااااة، المرشااااااح عباااااا

وترتيبهاااااا لااااادى الجمهاااااور عيناااااة الدراساااااة، بينماااااا لااااام تثبااااات هاااااذه العالقاااااة 

فيمااااااا يتعلااااااق بساااااامات المرشااااااح حماااااادين صااااااباحي، كمااااااا توصاااااالت إلااااااى 

وجااااااود عالقااااااة دالااااااة إحصااااااائيا بااااااين متابعااااااة االنتخابااااااات الرئاسااااااية فااااااي 

ات القياااااااااااادة الفضاااااااااااائيات المصااااااااااارية ومااااااااااادركات المبحاااااااااااوثين لسااااااااااام

 الرئاسية لكل من المرشحين الرئاسيين. 

رصدت الدراسة تأثيرات الفضائيات المصرية على اتجاهات الناخبين نحو  -

المرشحين من خالل التأثير المعرفي والمتمثل في: مدركات الناخبين حول سمات 

المرشحين الرئاسيين، والتأثير الوجداني من خالل تأثير خطابات المرشحين 

اديث والحوارات عنهم على مشاعر وعواطف الجمهور عينة الدراسة، واألح

 والتأثير السلوكي المتمثل في االندماج في الحمالت االنتخابية والقرار االنتخابي. 

أن السمات التي ركزت عليها البرامج الحوارية عينة الدراسة كانت مرتبطة  -

ركزت على سمات )المنقذ  يونيو وما تالها من أحداث ، لذا فقد 01  ثورة بأحداث

حاسم ( للمرشح عبد الفتاح السيسي، وهي مرتبطة  –القائد القوي  –و المخلص 

في مقياس القيادة الرئاسية  ببعد القيادة ، كما أن سمات مثل ) يحظى بدعم عربي 

و يحظى بدعم حزبي ( مرتبطة ببعد المنافسة ،و هذا يعني أن السمات التي  –

ت مرتبطة بسلوكيات و أحداث أكثر من كونها سمات ركزت عليها الفضائيا

شخصية محددة ، و لكنها تصب في النهاية في أبعاد سمات شخصية المرشحين 

الرئاسيين كما وردت في )مقياس سمات القيادة الرئاسية ( السابق وهي : القيادة ، 

بعاد والمنافسة  ، واألمانة ، والتعاطف . وتأتي هذه الدراسة لتؤكد على هذه األ

األربعة الختيار المرشح الرئاسي حيث اختبرت سمات القيادة طبقا للسمات الحرة 

التي ظهرت في الفضائيات المصرية عينة الدراسة، وطبقا لمقياس سمات القيادة 

الرئاسية التجميعي لشخصيات المرشحين المستخدم في الدراسات السابقة، 

ي البرامج الحوارية عينة ووجدت الدراسة أن السمات الحرة التي ظهرت ف
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الدراسة هي في النهاية تصب في هذه األبعاد األربعة، وكان البعد األكثر حسما 

 في قرارات الجمهور عينة الدراسة هو بعد القيادة. 

 حدود الدراسة والدراسات المستقبلية:

نتائج هذه الدراسة مرهونة بالتوقيت الزمني وعينة الدراسة والسياق السياسي 

واالجتماعي الذي كانت تمر به البالد، وهناك جوانب لم تتناولها الدراسة الحالية 

تصلح أن تكون موضوعات للدراسات المستقبلية. كالقيادة الكاريزمية للرئيس 

 رات الحكومة ومدى تقبلها. وتأثيرها على اتجاهات الرأي العام نحو قرا

من المتوقع أن يتحدد مصيرها بناء على نوع جديد من القيادة  4109أما انتخابات 

ومدخل جديد لدراسة القيادة وهو القيادة التي تعتمد على إدارة الرئيس الحالي للبالد، 

رة ومدى تنفيذه لخارطة المستقبل وأداء الحكومة في عهده والتزامه بما أقره خالل فت

، فأداء الحكومات السابقة في عهد 4102رئاسته، فالسياق مختلف عن انتخابات

الرئيس عبد الفتاح السيسي ستدلي بدلوها في االنتخابات الحالية. بما يوفر مجال 

الختبار نظريات جديدة في القيادة وتحليل لمواد جديدة مثل الخطابات الرئاسية 

 ماعي وسمات القيادة وسمات القيادة أو شبكات التواصل االجت

اختبار طرق منهجية وأساليب بحثية جديدة لدراسة سمات المرشحين الرئاسيين، والمقارنة بين 

نجاحها في قياس متغير سمات المرشحين، فطرح سؤال مفتوح بما تصف المرشح ...؟ كيف 

ة في تصف المرشح الرئاسي ......؟ سيخرج بنتائج مختلفة وهذا ما أشارت إليه هذه الدراس

 ظهور سمات للمرشحين لم تظهر في الدراسة التحليلية الكمية.

 كما يمكن دراسة متغيرات جديدة مثل تأثير السمات النفسية وأنماط شخصية الناخبين على

مدركاتهم لسمات القيادة وقراراتهم االنتخابية، ودراسة القيادة الرقمية من خالل وسائل 

ات وسائل التواصل االجتماعي على تشكيل مدركات التواصل االجتماعي الجديدة، وتأثير

 المبحوثين لسمات القيادة لدى المرشحين الرئاسيين وقراراتهم االنتخابية.

وتوصي الدراسة بأن يكون في مصر مراكز بحوث متخصصة في قياسات الرأي 

ل العام قبل وبعد وأثناء العمليات االنتخابية والتي توفر قواعد بيانات وإحصائيات تسه

المقارنة بينها ورصد االختالف والتطور في سلوك الناخبين وتقييمهم لسمات القيادة 

الرئاسية طبقا ألوضاع اقتصادية وسياسية متنوعة في دراسات تتبعيه زمنية تثري 

المجال البحثي، كما هو الحال في مراكز البحوث األمريكية التي توفر هذه النتائج 

 كسجل يجمع كل االنتخابات.
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