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تقييم النخبة لدور الفضائيات املصرية اخلاصة يف تفعيل املشاركة 

 2015اجلماهريية يف انتخابات برملان 

 )(د. وسام نصر                

 مقدمة

االستحقاق الثالث واألخير في خريطة المستقبل  2015تُعد االنتخابات البرلمانية     

، حيث تم االستفتاء على مشروع 2013يونيو  30التي تم التوافق عليها بعد ثورة 

من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم  %38.6الدستور، وشارك فيه 

وذلك وفقًا للجنة المنظمة لالستفتاء. ثم أجريت  %1.9بينما رفضه  98.1%

 .(1)%47,45  االنتخابات الرئاسية ومثلت نسبة المشاركة بها

عضو يجتمعون في  600بـ 2015برلمان وقد حدد قانون االنتخابات أعضاء     

عضًوا بنظام  420غرفة تشريعية واحدة أطلق عليها مجلس النواب، ينتخب منهم 

 28االستحقاق الثالث، كما عين الرئيس  2015بنظام القوائم. برلمان  120الفردى، و

  .(2)عضوا بقرار جمهوري نصفهم من اإلناث

أكتوبر  19و 18لى مرحلتين بدءاً من يومي وتم إجراء االنتخابات البرلمانية ع   

محافظة، وتم االقتراع خارج البالد في دوائر هذه المحافظات يومي  14في  2015

من الشهر ذاته، وأجريت جولة  19 و 18من أكتوبر ، وداخل البالد يومي  18و 17

من الشهر ذاته داخل  28و 27من أكتوبر خارج البالد، وفي  27و 26اإلعادة في 

 .بالدال

                                                           
)( جامعة القاهرة –كلية اإلعالم  –مساعد بقسم اإلذاعة والتليفزيون الستاذ األ. 
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محافظة من ضمنها محافظة  13وتم إجراء المرحلة الثانية من االنتخابات في    

نوفمبر خارج البالد في دوائر هذه  22و 21القاهرة ومدن القناة وسيناء في يومي

نوفمبر. وأجريت جولة اإلعادة في المرحلة  23و 22المحافظات، وداخل البالد يومي 

  .ديسمبر 2و 1خارج البالد، وفي الداخل يومي ديسمبر 1نوفمبر و 30الثانية في 

، % 29.83وبلغت نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية      

وهي نسبة تزيد زيادة طفيفة عن نسبة التصويت في المرحلة األولى، التي بلغت 

26%.(3).  

لتغطية اإلعالمية وقد حددت العليا لالنتخابات مجموعة من الضوابط بشأن ا   

ومنها، السماح لجميع وسائل اإلعالم بالتغطية  2015النتخابات مجلس النواب 

اإلعالمية إلجراءات االقتراع والفرز لالنتخابات البرلمانية، وفقًا للضوابط، مع 

مراعاة الموضوعية، وعدم خلط الرأي بالخبر والخبر باإلعالن، واستخدام الدقة في 

تعمال عناوين معبرة عن المتن، باإلضافة إلى عدم نشر صورة نقل المعلومات، واس

بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائر، 

وااللتزام بعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه، وعدم إجراء أي استطالع 

الكشف المسبق عن الهوية رأي أمام لجان االنتخاب أو في نطاق جمعية االنتخاب، و

االنتخابية للضيوف، وعدم توجيه أسئلة ذات تحيز واضح، وعدم االنتقاص من حق 

( من قانون 32كل طرف في الرد، وهي ذاتها المعايير المنصوص عليها فى المادة )

 مباشرة الحقوق السياسية.

لعمل في كما تضمنت الضوابط عدم السماح لكافة وسائل اإلعالم المرخص لها با   

مصر بإذاعة أو نشر استطالع رأي حول االنتخابات إال إذا جاء مطابقًا لألصول 

المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، ويحظر على 

هذه الوسائل نشر أي استطالع رأي خالل األيام الثالثة السابقة على اليوم المحدد 

   .(4)ء عملية االقتراعإلجراء االنتخابات، حتى انتها
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وتم تشكيل لجنة متابعة ورصد وتقييم الدعاية اإلعالمية واإلعالنية النتخابات   

، وضمت اللجنة فى عضويتها عددًا من اإلعالميين واألكاديميين 2015برلمان 

والصحفيين وأعضاء من المجلس القومي لحقوق اإلنسان وممثلين عن القنوات 

ت اللجنة أعمال الرصد والتقييم لجميع المواد المسموعة الحكومية والخاصة. وتول

والمرئية التى بثتها القنوات اإلذاعية والتليفزيونية التابعة التحاد اإلذاعة والتليفزيون 

 .(5)والقنوات الخاصة، وفقًا للضوابط والمبادئ التى أقرتها اللجنة العليا لالنتخابات

المى واإلعالنى لالنتخابات البرلمانية، وأصدرت لجنة تقييم ورصد األداء اإلع   

المشكلة بمعرفة اللجنة العليا لالنتخابات، عدة تقارير حول أداء وسائل اإلعالم المرئية 

والمسموعة والمقروءة بشأن تغطية المرحلتين األولى والثانية من االنتخابات 

القنوات وحملت هذه التقارير المخالفات التى ارتكبتها بعض  .2015البرلمانية 

الفضائية أثناء قيامها بالتغطية، خالل المرحلة األولى والثانية من االنتخابات. ووجهت 

اللجنة للقنوات المخالفة إنذارات بعدم تكرار المخالفات، كما تم توقيع عقوبات على 

أيام وحرمانهم من التغطية االنتخابية  3عدد منها باإليقاف لمدد تتراوح بين يومين و

  األيام.خالل هذه 

وتمثلت بعض هذه المخالفات التي رصدتها اللجنة في القيام ببدء استضافة    

المرشحين قبل بدء فترة الدعاية رسميًا، وكذا تكرار استضافة مرشحين يقومون 

بمهاجمة مرشحين منافسين دون أن يبرزوا أو يتحدثوا عن برنامجهم االنتخابى، 

رشحين، والتركيز على الدعاية ألحزاب بعينها وعدم المساواة فى تقديم المساحات للم

  .(6)وقائمة بعينها

كما اتنقدت اللجنة التغطية اإلعالمية لبعض القنوات مشيرة إلى إنها اعتمدت      

بشكل عام على برامج ومتابعات تقليدية، ولم تستحدث أشكاال جديدة منها المناظرات 

   .(7)لذين يخوضون جولة اإلعادةبين القوائم، وكذلك المناظرات بين المرشحين ا
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تقييم  وأصدرت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي تقريرها الختامي حول   

، حيث خلص التقرير إلى إن برامج 2015وتحليل نتائج مراقبة االنتخابات النيابية 

ة، عبر خالل العملية االنتخابي  التوك شو بالقنوات الفضائية الخاصة لعبت دوًرا سلبيًا

يونيو،  30يناير وثورة  25تصوير االنتخابات وكأنها معركة بين أنصار ثورة 

وخرجت في أغلبها عن الموضوعية والحيادية، وهو ما أصاب الناخبين باإلحباط 

 والالمباالة وأثر سلبا على المزاج العام المعتدل للمصريين.

بات علي بعضها، تضمنت منع وهو ما دفع اللجنة العليا لالنتخابات إلى توقيع عقو   

قنوات من التغطية اإلعالمية واإلعالنية لالنتخابات، حيث قررت اللجنة إلزام قناة  3

"صدى البلد"، وقناة "سي بي سي" بعدم نشر أى تغطية إعالمية أو إعالنية أيا كان 

أيام  3، وذلك لمدة 2015صورتها أو استطالع رأى عن االنتخابات البرلمانية لعام 

المخالفات المرصودة بشأنها، وإلزام قناة الفراعين بعدم نشر أي تغطية إعالمية  عن

،  2015أو إعالنية أيًا كان صورتها أو استطالع رأى عن االنتخابات البرلمانية لعام 

 أيام عن المخالفات المرصودة بشأنها. 4وذلك لمدة 

تليفزيون المصري، األقل وأشار التقرير إلى إن قنوات وإذاعات اتحاد اإلذاعة وال   

  .  (8)في ارتكاب المخالفات، واألفضل في تصحيحها واالعتذار عنها

 مشكلة الدراسة وأهميتها   

أثارت التغطية اإلعالمية للمرحلة األولى من انتخابات مجلس النواب جداًل فى    

اول محيط الرأى العام وسط آراء متباينة من الخبراء والمتخصصين حول مالمح التن

اإلعالمى للمرحلة األولى، وما يمكن تعظيمه من إيجابيات أو تالفيه من سلبيات خالل 

المرحلة الثانية. وأشار بعض خبراء اإلعالم إلى إن تغطية وسائل اإلعالم الخاصة 

لالنتخابات البرلمانية بمرحلتيها األولى والثانية غير موضوعية، وإنها أدارت المزاج 

وانحازت لمرشحين بعينهم يدعمهم رجال األعمال المالكون العام بصورة خاطئة، 
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لتلك القنوات، وجاء هذا نتاج لغياب الدور التوعوي لإلعالم في ظل غياب مواثيق 

الشرف اإلعالمية وعدم تفعيلها، وتزاوج اإلعالم بالمال عقب تزاوج المال بالسلطة، 

سباب حذف بعض واكتفاء القنوات الخاصة بالتركيز على مشكالت األحزاب وأ

المرشحين من القوائم، فضال عن االرتباك في تغطية االنتخابات، وعدم التعريف 

  .(9)بالمرشحين، وكذلك األحكام القضائية التي كانت تهدد إجراء االنتخابات

وفي ظل هذه المخالفات المهنية التي وجهت للفضائيات المصرية الخاصة سواء من    

د األداء اإلعالمي، والتقرير الختامي للجمعية المصرية قبل تقارير لجنة تقييم ورص

لدعم التطور الديمقراطي، وكذلك من قبل بعض الخبراء والمتخصصين والمعنيين 

بالعملية اإلعالمية والسياسية، تتجلى بوضوح إشكالية العالقة بين اإلعالم 

ية المنهجية واالنتخابات، وتتأكد ضرورة إجراء دراسة علمية ترصد باألساليب العلم

تقييم النخبة السياسية واإلعالمية "األكاديمية والممارسة" لألداء المهني للفضائيات 

، وطبيعة وحدود الدور 2015المصرية الخاصة أثناء مرحلتي االنتخابات البرلمانية 

 الذي لعبته في تفعيل المشاركة الجماهيرية في هذه االنتخابات. 

 ة فيما يلي:وتتمثل أهمية إجراء هذه الدراس

طبيعة المرحلة السياسية التي تعايشها مصر، وضرورة استكمال خارطة  .1

الطريق باالنتخاب الواعي ألعضاء  مجلس النواب صاحب السلطة 

التشريعية والدور الرقابى وصوت الشعب، فاالنتخاب بالنسبة للمواطن في 

كبيرة هذه المرحلة من تاريخ مصر هو عملية اتخاذ قرار سياسي على درجة 

من األهمية لتمكين مصر من عبور المرحلة االنتقالية إلى مرحلة االستقرار 

 الشامل.

يُعد اإلعالم أحد العناصر األساسية للديمقراطية، إذ ال يمكن إتمام االنتخابات  .2

الديمقراطية دون إعالم، حيث ال ترتبط االنتخابات الحرة والنزيهة بحرية 
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الصوت فحسب، ولكنها ترتبط أيًضا بعملية التصويت ومعرفة كيفية اإلدالء ب

اتصالية، حيث يشارك الناخبون في نقاش وتتوافر لديهم معلومات كافية حول 

األحزاب والسياسات والمرشحين والعملية االنتخابية ذاتها حتى تكون 

اختياراتهم واعية ومبنية على معلومات، باإلضافة إلى قيام اإلعالم بدور 

 ات الديمقراطية لحماية شفافية العملية االنتخابية. الرقيب على االنتخاب

بعض الفضائيات المصرية الخاصة حول  أطلقتها التي األولية المؤشرات .3

حول  شاع ما إلى باإلضافة انخفاض نسبة المشاركة في هذه االنتخابات،

 والتفاعل، وهو ما يتنافى مع المهنية اإلعالمية. المشاركة في ضعف النية

ر حول الفضائيات المصرية الخاصة، والتجاوزات التي شابت الجدل المثا .4

وفق  2015أداء بعضها أثناء المرحلة األولى والثانية من انتخابات برلمان 

 عدد من التقارير الرسمية وغير الرسمية.

قلة الدراسات اإلعالمية التي تناولت تقييم النخبة المصرية اإلعالمية  .5

ل مشاركة الجماهير في العمليات االنتخابية، والسياسية لدور اإلعالم في تفعي

 بل وتفعيل مشاركة النخب ذاتها في هذه االنتخابات.

 أهداف الدراسة

 تستند الدراسة إلى عدد من األهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وهي:                   

الوقوف على مدى اهتمام النخبة اإلعالمية والسياسية بمتابعة تغطية  .1

 .2015المصرية الخاصة النتخابات برلمان  الفضائيات

رصد أهم القنوات التليفزيونية المصرية الخاصة التي حظيت بثقة النخبة  .2

اإلعالمية والسياسية لمتابعة تغطية االنتخابات البرلمانية من خاللها، وأهم 
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برامج التوك شو التي اتسمت بأداء إعالمي متميز أثناء االنتخابات من واقع 

 لها.متابعتهم 

ألداء الفضائيات المصرية  -عامةً وتفصياًل  -تقييم النخبة اإلعالمية والسياسية  .3

، ومدي التزامها بالمعايير المهنية في 2015الخاصة أثناء انتخابات برلمان 

 تغطيتها لالنتخابات البرلمانية.

تقييم النخبة اإلعالمية والسياسية لمدى تفعيل الفضائيات المصرية الخاصة  .4

، ورؤيتهم ألسباب اعتبارها عامال 2015ة الجمهور في انتخابات لمشارك

 من عوامل ضعف المشاركة الجماهيرية في هذه االنتخابات.  

تقييم النخبة ألكثر البرامج الحوارية بالفضائيات الخاصة التي شاب أداؤها  .5

اإلعالمي بعض االنتهاكات والتجاوزات أثناء التغطية البرلمانية، ومعدل هذه 

 جاوزات، وأنماطها.الت

الوقوف على تقييم النخبة لمدى حدوث اختالف في تغطية الفضائيات  .6

المصرية الخاصة للمرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية مقارنة باألولى، 

 ونوعية هذا االختالف ) سلبي/ إيجابي(.

التعرف على مدى مشاركة النخبة اإلعالمية والسياسية بالتصويت في  .7

ات البرلمانية، وأسباب عدم المشاركة، ومدى تأثر قرار المشاركة االنتخاب

 من عدمه بالتغطية التليفزيونية لهذه االنتخابات.

رؤية النخبة اإلعالمية واألكاديمية ألساليب وآليات تقديم تغطية إعالمية  .8

 تليفزيونية مهنية للعملية االنتخابية البرلمانية.
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 اإلطار المعرفي للدراسة

 والمشاركة السياسية اإلعالم

تعتبر المشاركة السياسية وسيلة مهمة لممارسة الحقوق السياسية في مختلف مجاالتها  

وتوجهاتها، وهي تتنوع بين االهتمام بالشأن العام وبلورة المواقف السياسية، ثم 

االنخراط في األحزاب لتتطور إلى ممارسة النشاط السياسي بانتظام أو تقلد 

سياسية، وهي بهذا الشكل حق وسلوك مبني على الحرية في  مسؤوليات ومهام

االختيار وإبداء الرأي، ويفترض أن تكون لها تأثيرات وانعكاسات على صناعة 

 القرار والسياسات العامة.

 حول والتساؤل الجدل أثارت التي المفاهيم من السياسية المشاركة مفهوم ويعد  

المشاركون،  األفراد بها ويقوم تحته تندرج تيالمختلفة ال السياسية واألنشطة ماهيته

 الحق إعطاء عن عبارة أنها على السياسية للمشاركة السياسة علماء وينظر

 بصورة االشتراك في العاقلين البالغين المجتمع أفراد لكافة الديمقراطي الدستوري

 من مجتمع في معًا بحياتهم تتصل التي السياسية صنع القرارات في منظمة

 واإلجبار الضغط عوامل عن بعيدًا فعلية الحق ممارسة هذا وممارسة تمعات،المج

 إطار الشعور بالمسئولية معه يتسق إطار ديمقراطي في تظل أن يجب إذ واإللزام،

 وحرية الفكر، بحرية الشعور وفى إطار العامة، المجتمعية األهداف تجاه  اإلجتماعية

 . (10)الرأى عن التعبير وحرية العمل

السياسية، تتمثل  للمشاركة مراحل أربع هناك إلى إن الباحثين بعض ويشير    

 :(11)في

 مختلفة فترات وعلى العامة القضايا بمتابعة ويقصد به االهتمام : السياسي االهتمام -

 األفراد بعض يميل حيث السياسية، األحداث متابعة إلى تقصر، باإلضافة أو تطول قد
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 ، العمل في زمالئهم بين أو عائالتهم أفراد مع السياسية اتفي المناقش االشتراك إلى

 . اإلنتخابية الحمالت األزمات أوأثناء وقت وتزداد

 في السياسي الدور ذات بالشخصيات المعرفة السياسية: ويقصد به المعرفة - 

 وأعضاء المحلى، المجلس أعضاء مثل القومي أو المستوى المحلى وعلى المجتمع،

 كالوزراء وغيرهم. القومية بالدائرة ، والشخصيات الشورىو الشعب مجلس

 والمشاركة االنتخابية الحمالت في المشاركة في ويتمثل السياسي: التصويت مرحلة -

 .التصويت في

 الشكاوى وتقديم الرسمية، باألجهزة االتصال في السياسية: تتمثل المطالب -

 . لتطوعيةا والجمعيات في األحزاب واإلشتراك واإللتماسات،

ويرى بعض علماء السياسة وباحثيها أن المشاركة بالتصويت في االنتخابات،    

ومتابعة ما يحدث بشكل عام على الساحة السياسية، يأتي في المستوى الثاني من 

مستويات المشاركة السياسية )االهتمام بالنشاط السياسي(، وذلك بعد المستوى األول 

 لمنظمة التبرع سياسية، منظمة لذي يتمثل في عضوية)ممارسة النشاط السياسي(، ا

وتتعدد دوافع األفراد للمشاركة في  اإلنتخابية. الحمالت في والمشاركة مرشح، أو

 عن البحث في المجموعة، ورغبتة إلى اإلنتماء فى الفرد الحياة السياسية منها؛ رغبة

  .(12)المكبوتة العدوانية الحماية، والتحرر من مشاعر

حقيق المشاركة السياسية ، له أدوات ووسائل كثيرة، منها األسرة والمدرسة، وت   

وجماعات الرفاق، واألحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل اإلعالم 

 ، التي تلعب الدور األهم واألبرز، في عملية المشاركة السياسية.

لفرد من المكانة التي أصبح وتبـرز أهميـة اإلعالم في دعم المشاركة السياسية ل   

يحتلها اليوم كقوة تمتلك أليات تأثير كبيرة على توجهات األفراد ومواقفهم السياسية، 
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ونًظرا ألهمية وسائل اإلعالم تسعى األنظمة السياسية للسيطرة عليها، وتوجيهها 

لخدمة مصالحها، فمن يتحكم بأقوى وأهـم وسائل اإلعالم هو من يتحكم أكثر في 

 ير بـالرأي العـام وعلـى التوجهـات الـسياسية للمجتمعات.التأث

وتتفق الدراسات الغربية على دور اإلعالم البارز في المشاركة السياسية، إذ أثبتت   

دراسة قامت بها جامعة كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية أن العالقة بينهما 

ً مواقع عالقة طردية، وتشير الدراسات أيًضا إلى أن و سائل اإلعالم، وخصوصا

 . (13)التواصل االجتماعي، لها دور مهم في تشكيل الرأي العام أثناء االنتخابات

ويتوقف دور وسائل اإلعالم في عملية المشاركة السياسية على شكل ووظيفة تلك    

الوسائل في المجتمع، وحجم الحريات المتاحة لها، وتعدد اآلراء واالتجاهات داخل 

المؤسسات، بجانب طبيعة العوامل الثقافية واالجتماعية والسياسية المتأصلة في هذه 

المجتمع، فطبيعة ودور وسائل اإلعالم في تدعيم وتعزيز قيم المشاركة السياسية 

وصنع القرار السياسي، يرتبط بفلسفة النظام السياسي الذي تعمل في ظله، ودرجة 

 .(14)جتماعيالحرية التي تتمتع بها داخل البناء اال

وتٌعد المعايير الدولية للممارسة اإلعالمية المهنية واألخالقية من أهم المرجعيات    

لوسائل اإلعالم لممارسة دورها أثناء الفترات االنتخابية لتحقيق مزيد من الدعم 

والتفعيل للمشاركة السياسية للجمهور، وبما يأتي في اإلطار القانوني المنظم لعملها 

الفترة، ومن أهم تلك المعايير تحقيق التوازن ومراعاة الدقة والنزاهة، خالل تلك 

 وإعطاء حق الرد والتصحيح واحترام الخصوصية وعدم المساس باألديان.

ويتم تحقيق التوازن عبر عرض جميع الرؤى والتفسيرات لكل الحقائق حتى لو    

في نشر أخبار تعارضت مع آراء اإلعالمي الشخصية، وأيًضا مراعاة التوازن 

المرشحين ذاتهم بشكل عام، وبين المرشحين من الرجال والمرشحين من النساء بشكل 

خاص. وتشمل مراعاة الدقة، وأهمية نشر المعلومات وفقًا للوثائق الرسمية مع 
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ضرورة استقصاء تلك المعلومات من المصادر الرسمية والمصادر الموثوقة، مع 

صحتها من العديد من المصادر، وتشمل النزاهة التيقن من صحة األخبار وتوثيق 

ضرورة عدم وجود مصلحة لإلعالمي في نشر خبر أو موضوع بذاته مع ضرورة 

إعطاء حق الرد والتصحيح ألية أخطاء في أقرب وقت وبشكل واضح، كما يجب 

احترام خصوصية المرشح والناخب على حد سواء، وذلك بعدم التطرق إلى الحياة 

مل على تشويهها، كما يجب عدم استغالل األديان في شعارات يتم الخاصة أو الع

 .(15)استخدامها للتأثير على جمهور الناخبين لصالح مرشح دون غيره

ويرتبط باختفاء هذه المعايير المهنية ظهور العزوف السياسي بدياًل عن المشاركة     

ن ومتوفر، السياسية، ويفترض العزوف وجود حرية واختيار في إطار شيء ممك

وليس في إطار صعب أو مستحيل، كما يؤدي إلى جعل العمل السياسي منبوذًا وغير 

مرغوب فيه القترانه بقيم وأحكام سلبية أصبحت مترسخة في ذهن المواطن على 

 اختالف مستوياته تجاه النظام السياسي بشكل عام  والمؤسسات المنتخبة بشكل خاص.

 ات وأنماط أهمها: ويتخذ العزوف السياسي عدة مستوي

عزوف ال مبالي بالسياسة وبالسياسيين، وغالبًا ما يكون هذا الموقف له بواعث  -

 سيكولوجية وسوسيولوجية إال أنه في الغالب يمثل أقلية واستثناء.

عزوف ناجم عن بدائل استقطاب متعددة تتجلى في االنشغاالت اليومية، وبعض   -

العمل الثقافي واألندية الرياضية أشكال التدين والتصوف أو االنخراط في 

 والفنية.

عزوف ناتج عن عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية، حيث ارتفاع نسب كل   -

من الفقر والبطالة واألمية في بلد له من الثروات والفرص الطبيعية والبشرية ما 

يجعله في وضعية أفضل، لكن سوء التوزيع وسوء التدبير على مستوى 
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ة جعل الفوارق تشتد وتتسع بين أقلية محظوظة تحتكر السلطة السياسات العام

 والثروة وفئة عريضة تعاني التهميش والهشاشة.

عزوف موقفي، مبني ومؤسس وواع بأهدافه ومراهناته السياسية   -

 .(16)واالجتماعية

إن العزوف عن المشاركة السياسية، في أبعاده الفكرية واالجتماعية، يعود في نظر   

ال »ن الباحثين والخبراء، إلى ضعف األداء السياسي لألحزاب، المتمثل في العديد م

الكثير منها، وفيما تستند عليه في تنظيماتها من منطق إقصاء الكفاءات « ديمقراطية

واالعتماد على زعامات ال تملك مقومات القيادة بقدر ما تملك سلطة إدارية، يُضاف 

دية، والتي تتمثل في تراجع الفكر التنويري إلى ذلك العوائق االجتماعية واالقتصا

والنقدي في المنظومة التعليمية، وإيقاف آليات النقد والتفكير العقالني، وارتفاع 

معدالت بطالة الشباب المتعلم، الحامل للكفاءات العلمية والمهنية؛ مما يؤدى إلى 

 .تهميشه وتطرف شرائح واسعة منه سياسيًا ودينيًا

عالم سببًا رئيسيًا لعزوف الفرد عن المشاركة السياسية إذا لم تتمكن وتُعد وسائل اإل  

رسائلها اإلعالمية ذات الصلة بالمضامين االنتخابية من الوصول بسهولة ووضوح 

إلى جميع طوائف الشعب، وإظهار درجة أكبر من النزاهة والحيادية في العملية 

عريف أنفسهم وبرامجهم االنتخابية من قبل الدولة، وتشجيع المرشحين على ت

 االنتخابية بقدر من التوازن والعدالة. 

ومن أهم أوجه القصور المهنية لوسائل اإلعالم والتي تسبب عزوف الجماهير عن   

السياسية في العملية االنتخابية؛ هيمنة رأس المال وتدخل التمويل في توجيه  المشاركة

نة بما يخدم أصحاب رأس المال، وسائل اإلعالم لدعم أو لنقد تيارات سياسية معي

وعدم احترام الصمت االنتخابي والتحايل عليه، واستحضار البعد الطائفي في العملية 

االنتخابية دون مبرر حقيقي لذلك، والتنبؤ والقفز على النتائج وتقديم التوقعات بما 



2015برلمان  تقييم النخبة لدور الفضائيات المصرية الخاصة في تفعيل المشاركة الجماهيرية في انتخابات  

 77                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

يؤثر على سير عملية التصويت، وغياب العدالة المطلوبة في توزيع المساحة 

عالمية بين األطراف السياسية المتنافسة، وتركيز التغطية اإلعالمية لالنتخابات اإل

على جوانب اإلثارة أكثر من تركيزها على شرح البرامج االنتخابية لألحزاب وإتاحة 

 المجال لهم لشرح رؤيتهم السياسية للعديد من القضايا.

 أوجه االستفادة من اإلطار الفكري للدراسة:

إلطار الفكري الباحثة في وضع مقياس لمستوى أداء للفضائيات المصرية أفاد هذا ا   

الخاصة أثناء فترة االنتخابات البرلمانية، وأنماط هذا األداء من منظور النخبة 

المصرية اإلعالمية والسياسية، ووضع مقياس آخر لمدي التزام الفضائيات المصرية 

 قيم والمعايير المهنية اإلعالمية.الخاصة في تغطيتها لالنتخابات البرلمانية بال

 الدراسات السابقة       

سيتم استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية من خالل    

 المحورين التاليين:

 .اإلعالم التليفزيوني والمشاركة السياسيةدراسات تناولت  -

 .عالملألداء السياسي لوسائل اإل دراسات تناولت تقييم النخبة -

 المحور األول: دراسات تناولت اإلعالم التليفزيوني والمشاركة السياسية.

اتجاهات الرأى العام المصرى نحو التغطية اإلعالمية لالنتخابات الرئاسية " -

 .  (17) "2014: دراسة مسحية، 2014لسنة 

وارية الدراسة الوقوف على مدى االنتهاكات الواردة فى البرامج الح استهدفت  

تأثير هذه  مدى، و2014واقع التواصل االجتماعى أثناء االنتخابات الرئاسية وم

أجريت و .نحو التغطية اإلعالمية العام والصفوةالجمهور اتجاهات المضامين على 
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، ( مبحوث من الجمهور المصرى العام480)قوامها على عينة الميدانية الدراسة 

 إلى وجود دراسة الجمهور وتوصلت ( مبحوث من الصفوة.140قوامها )وعينة 

ً بين االعتماد على البرامج الحوارية وشبكات التواصل  عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

ومدى تأثر قرار  ،االجتماعى فى الحصول على معلومات حول االنتخابات الرئاسية

 البرامج والشبكات.هذه المبحوثين االنتخابى بمضمون 

ن واالنترنت في الحمالت االنتخابية "توظيف األحزاب المصرية للتليفزيو  -

 .  (18) "2013واتجاهات الجمهور نحوها، 

حاولت هذه الدراسة التعرف على أساليب توظيف األحزاب السياسية المصرية    

للتليفزيون واالنترنت في مجال الحمالت االنتخابية بالتطبيق على انتخابات مجلس 

 نحو ذلك. ، ورصد اتجاهات الجمهور المصري2011الشعب 

أثير على ت الجمهور الحزبية مارست دوًرا في التالدراسة عن أن انتماءاوكشفت    

زاب سواء التليفزيون أو االنترنت، وبالتالي على األحتفضيالت الجمهور لحمالت 

  قرارهم االنتخابي ومشاركتهم السياسية.

للجمهيور "دور البرامج الحوارية التليفزيونية فى دعم المشاركة السياسيية  -

المصييرى: دراسيية تطبيقييية علييى القنييوات التليفزيونييية المصييرية األر ييية 

 .(19).2013والفضائية"، 

سععععت الدراسعععة إلعععى رصعععد دور بعععرامج الحعععوار الجماهيريعععة المقدمعععة فعععي القنعععوات   

للجمهععور التليفزيونيععة المصععرية األرضععية والفضععائية فععي دعععم المشععاركة السياسععية 

وجععود عالقععة ذات داللععة إحصععائية بععين حجععم التعععرض  جالنتععائأوضععحت المصععري. و

للبرامج الحوارية التليفزيونية األرضية ومستوى المشاركة السياسعية للمبحعوثين، بينمعا 
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ال توجععد عالقععة ذات داللععة إحصععائية بععين مسععتوى التعععرض للبععرامج الحواريععة التععى 

 مبحوثين.تقدمها القنوات الفضائية الخاصة، ومستوى المشاركة السياسية لل

"العالقة بين التعرض للمضامين اإلخبارية في القنوات الفضائية العربية  -

 .  (20)"2013والمشاركة السياسية لدى المواطن الليبي، 

على العالقة بين التعرض للمضامين اإلخبارية تحددت هذه الدراسة في التعرف   

العربية والمشاركة  )النشرات والبرامج اإلخبارية( المقدمة في القنوات الفضائية

وتم إجراء تحليل مضمون للنشرات والبرامج  . و2013السياسية لدى المواطن الليبي 

 طبقت الدراسةافخبارية المقدمة على قناتي الجزيرة والعربية لمدة ثالثة شهور، و

وتبين أن هناك  مفردة من الجمهور الليبي. 400على عينة عشوائية قوامها  الميدانية

اإلخبارية  اطية طردية ضعيفة بين تعرض المواطن الليبي لهذه المضامينعالقة ارتب

ومشاركته في الحياة السياسية، إذ تتدخل العديد من المتغيرات المجتمعية والسياسية 

   في تحديد مستوى وأنماط هذه المشاركة.

- "Effects of Political Talk Show Discussion on Mobilizing 

Citizens Applying an Approach Avoidance Motivation 

Framework, 2012(21). 

البرامج الحوارية ب الدائرة مناقشاتالتأثيرات اهتمت هذه الدراسة بالوقوف على   

وخلصت النتائج إلى إن ، مواطنين لتطبيق إطار تجنب الدافعالسياسية على تعبئة ال

لجمهور السياسية لمشاركة لاتفاعل مع أسلوب المضيف قد يـؤثر على احتمالية نمط ال

 ؛ فعندما يكون المضيف قادًرا على إدارة النقاش فإن ذلك يرتبط ارتباًطامن عدمه

يجابيًا بحث المواطنين على المشاركة السياسية، ولكن عندما يكون المضيف عدوانيًا إ

 .ويؤدي إلى انخفاض مستوى مشاركتهم السياسية فإنه يثير الالمباالة بين المواطنين
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العالقة بين التعرض للقتوات الفضائية اإلخبارية العربية ومستوى " -

 . (22)"2010المشاركة السياسية للجمهور المصري، 

استهدفت الدراسة التعرف على العالقة بين التعرض للقتوات الفضائية اإلخبارية    

مها وطبقت على عينة قواالعربية ومستوى المشاركة السياسية للجمهور المصري، 

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مفردة.  420

خبارية العربية واالهتمام اإل اعتماد الجمهور المصري على القنوات الفضائية

    السياسي والمناقشة السياسية.

- "The media role in shaping Canadian civic and political 

engagement,2010"(23). 

لت الدراسة الوقوف على تأثير المعلومات المقدمة بوسائل اإلعالم على حاو   

 .االتجاهات السياسية للفرد، وعلى مشاركته في الحياة السياسية والمدنية بالمجتمع

 مبحوث باستخدلم أسلوب المقابلة التليفونية. 24951وأجريت الدراسة في كندا على 

يفزيون وحده يرتبط بمستويات منخفضة إلى إن االعتماد على التلأشارت الدراسة و

 من المشاركة السياسية بين المبحوثين. 

- "The Agenda setting effect of the U.S. mass media during 

the 2008 presidential campaign, 2009"(24). 

تأثير األجندة اإلعالمية وبروز القضية مدى تمثلت أهداف هذه الدراسة في اختبار    

ل اإلعالم سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي على أجندة واهتمامات في وسائ

، وكذلك اختبار تأثير العوامل 2008 األمريكية الجمهور أثناء االنتخابات الرئاسية

أجندة وسائل اإلعالم وأجندة على التوافق بين  همواتجاهاتلألفراد الديموجرافية 

وأظهرت النتائج أن قضية  .االنتخابات ، وعلى مشاركتهم السياسية في هذهالجمهور
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 ضرائب، والتي كانتالاتهام أوباما بفرض  اضطراب االقتصاد األمريكي ووقضية

التليفزيون األمريكي أثناء االنتخابات الرئاسية كانت أيًضا في أكثر القضايا بروًزا في 

اإلعالمية مقدمة اهتمامات الجمهور األمريكي مما يدل على وجود تأثير قوي لألجندة 

 .وعلى مستوى مشاركته السياسية التليفزيونية على أجندة الجمهور

- "Live from New York: The Impact of Saturday Night 

Live and Late Night Talk Shows on the 2008 Presidential 

Election, 2009"(25). 

سععائية علععى نتععائج المتععأثير البععرامج الحواريععة اسععتهدفت هععذه الدراسععة التعععرف علععى   

لععععروض هعععذه ال وتوصعععلت النتعععائج إلعععى أن، 2008ق االنتخابعععات الرئاسعععية لععععام سعععبا

 وأتععاح اخععتالف عوامععلهععذه االنتخابععات ونتائجهععا، الكوميديععة السععاخرة تععأثيًرا علععى 

 لهععذه البععرامج المشععاركين مععادة وفيععرة ومرنععة للمرشععحين والجععنس العععرق، والعمععر،

كان لمثل تلك البرامج أثر كبير فى تشكيل وجهعة نظعر  حيث، ساخرالستخدامها بشكل 

مرآة كاشفة لكعال المرشعحين والمسعئولين ععن  بمثابة  كانت الجمهور حول الناخبين؛ إذ

 الحمالت اإلنتخابية.

- "News media consumption and political participation in 

Central America: Causation and Explanation, 2009"(26). 

اختبرت هذه الدراسة تأثير وسائل اإلعالم اإلخبارية على المشاركة السياسية   

مبحوث من عدة واليات بأمريكا  1500لألفراد، وتم سحب عينة عشوائية بلغت 

الوسطى. وتوصلت الدراسة إلى تأثير وسائل اإلعالم اإلخبارية على انخراط 

 وممارستهم لألنشطة السياسية. المواطنين في المجال العام وأنشطة المجتمع المدني
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- "Exposure to political information in new and old media: 

Which impact on political participation,2008"(27).                                                       

المقدمة في تأثير التعرض للمعلومات السياسية  التعرف علىسعت هذه الدراسة إلى   

وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة على األنماط المختلفة للمشاركة السياسية للمواطن 

مبحوث. وخلصت  3907األسباني. وتم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة قوامها 

الدراسة إلى أن تأثير وسائل اإلعالم الجديدة على المشاركة السياسية أكبر من 

أن األفراد األكثر تعرًضا للمعلومات السياسية في الوسائل الوسائل التقليدية، و

 اإلعالمية التقليدية والجديدة هم األكثر استعدادًا للتصويت في االنتخابات. 

-" Media freedom, political knowledge, and participation, 

2008"(28). 

بها وسائل اإلعالم  استهدفت هذه الدراسة استكشاف العالقة بين الحرية التي تتمتع  

ومستويات الوعي السياسي والمشاركة السياسية لدى المواطنين، وذلك في عدة دول 

بأوربا الوسطى والشرقية. وتم التوصل إلى إن الدول التي تسيطر فيها الحكومات 

على المؤسسسات اإلعالمية، وتتحكم في المضامين المقدمة بها برامجيًا وإخباريًا، 

أقل وعيًا باألمور السياسية، وأقل مشارًكة في الحياة السياسية ، بينما يكون المواطنون 

الدول التي تتمتع فيها وسائل اإلعالم بالحرية اإلعالمية، فالمواطنين يكونون أكثر 

 وعيًا باألمور السياسية، وأكثر مشارًكة في العمل السياسي.   

المصرى نحو "دور وسائل االتصال فى تشكيل معارف واتجاهات الجمهور  -

 .(29)"2008االنتخابات الرئاسية األمريكية، 

أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على دور وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة في   

تشكيل معارف واتجاهات الجمهور المصري نحو االنتخابات الرئاسية األمريكية 
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عالقات ارتباط  وتبين وجود. مبحوث 534. وطبقت الدراسة على عينة قوامها 2008

إيجابية دالة إحصائيًا بين أهداف الفهم والتأثيرات المعرفية، وبين أهداف التوجيه 

  والتأثيرات السلوكية، وبين أهداف التسلية والتأثيرات الوجدانية.

التأثيرات السياسية للقنوات الفضائية المصرية والعربية الخاصة في " -

     .(30)"2008المسئولية االجتماعية،  إطار

استهدفت الدراسة رصد التأثيرات السياسية لالعتماد على القنوات الفضائية    

المصرية والعربية الخاصة كمصادر للحصول على األخبار والمعلومات السياسية. 

وأشارت النتائج إلى أن  مبحوث في محافظة القاهرة. 400وأجريت الدراسة على 

دوًرا سياسيًا إيجابيًا يتمثل في زيادة القنوات المصرية والعربية الخاصة تؤدي 

المعرفة السياسية واالهتمام السياسي، ونؤدي دوًرا سلبيًا يتمثل في تقليل الفاعلية 

 السياسية وبالتالي الحد من المشاركة السياسية للجمهور.

-"Viewers and Voters: Attitudes to Television Coverage of 

the General Election, 2007" (31). 

نحو  البريطانيين سعت الدراسة إلى الوقوف على اتجاهات المشاهدين والناخبين  

، ومستويات إدراكهم لمدى فاعلية هذه 2005التغطية التليفزيونية لالنتخابات الرئاسية 

 18على البالغين من  التغطية التليفزيونية. وأجريت الدراسة بأسلوب المقابلة التليفونية

أظهرت النتائج أن التليفزيون بوجه عام والبرامج اإلخبارية بوجه سنة فما فوق. و

جاءت كمصادر أساسية يحصل من خاللها المبحوثون على المعلومات بشأن  خاص

القضايا السياسية. وأشار غالبية المبحوثين إلى إن التغطية التليفزيونية كانت عادلة 

 توازن والشمول المعلوماتي.بالنسبة لجميع األحزاب، كما أنها اتسمت بالدقة وال

-"Palestinian television and public participation. 2006"(32). 
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دور تليفزيون فلسطين،  نحو راسة التعرف على مدركات الفلسطينييناستهدفت الد   

وتليفزيون األقصى في تقديم مناقشات مفتوحة وخلق مناخ للتواصل والنقاش بحرية 

وأجريت الدراسة بتطبيق أسلوب مجموعات النقاش على عينة مع األطراف المختلفة. 

من طالب الجامعات والنشطاء في حقوق اإلنسان. وتوصلت النتائج إلى إن تليفزيون 

من معلومات ومضامين مختلفة  هاألقصى، وتليفزيون فلسطين يتم التحكم فيما يقدما

في تزويد الجمهور  مما يؤثر على قدرتهم من خالل الحزبين السياسيين فتح وحماس،

     بفرص المشاركة والتعبير عن الرأي.

-"The Daily Show Effect Candidate Evaluations, Efficacy, 

and American Youth,2006"(33). 

البععرامج التليفزيونيععة الشعععبية التععى تسععخر مععن األوضععاع  تععأثيراختبععرت الدراسععة    

برنععامج  وطبقعت الدراسععة علعى، لسياسععيةوفعاعليتهم ا السياسعية علععى الشعباب األمريكععى

"The Daily Show With Jon Stewartإلععى أن هععذه  هععا"، وتوصععلت نتائج

إذ يعؤدي البرنعامج محعل الدراسعة إلععى كعون لهعا آثععار ضعارة؛ يالنوعيعة معن البعرامج قعد 

األمععر الععذي يععدعم اتجاهععات الععدعم للمؤسسععات السياسععية والقععادة؛  نخفععاض مسععتوياتا

 السياسية.المشاركة  نحو عدم الشباب

- "The Late Night Television Talk Show and Political 

Comedy Programs: A Study of Young Voters,2006"(34). 

تععأثير البععرامج الحواريععة التليفزيونيععة المسععائية والبععرامج السياسععية اختبععرت الدراسععة   

توصععلت السياسععية. والسععاخرة علععى الععوعي السياسععي للشععباب ومشععاركتهم فععي الحيععاة 

فعععى خلعععق صعععورة ععععن  سعععاهمت إيجابيًعععانتائجهعععا إلعععى أن مشعععاهدة البعععرامج الحواريعععة 

المرشععحين السياسععيين، وإعطععاء معلومععات سياسععية للمبحععوثين، وتشععجيعهم علععى حسععم 

 قرارهم بخصوص المشاركة بالتصويت فى العملية االنتخابية. 
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جمهور المصرى نحو "دور وسائل اإلعالم في تشكيل معارف واتجاهات ال -

 .(35)"2006، 2005االنتخابات الرئاسية في مصر سبتمبر 

هدفت الدراسة إلى معرفة دور وسائل اإلعالم في تشكيل معارف واتجاهات    

. وتم تطبيقها على 2005الجمهور المصري نحو االنتخابات الرئاسية المصرية عام 

وسائل اإلعالم الحكومية أكثر مفردة. وتوصلت الدراسة إلى إن المعتمدين على  400

 إيجابية في اتجاهاتهم نحو العملية االنتخابية من المعتمدين على الوسائل الخاصة.

"دور القنوات التليفزيونية الحكومية والخاصة في إدراك أفراد المجتمع  -

 "2005المصري لمناخ حرية الرأي وتأثير ذلك على مشاركتهم السياسية، 

(36). 

إلى التعرف على دور البرامج السياسية واالجتماعية المقدمة  هدفت الدراسة   

 ر على المشاركة السياسية لألفراد.بالقنوات المصرية الحكومية والخاصة في التأثي

وخلصت مفردة من الجمهور المصري.  400ها وأجريت الدراسة على عينة قوام

اسية بمجموعة من العالقة بين وسائل اإلعالم والمشاركة السي تأثر الدراسة إلى

الوسيطة مثل االهتمام السياسي، والمعرفة السياسية، والفاعلية السياسية،  المتغيرات

 كما تبين انخفاض مستوى مشاركة المبحوثين في العملية السياسية واالنتخابية.  

ومستوى الكفاءة للمواد االخبارية في التليفزيون  "العالقة بين التعرض -

 .(37) "2005المصري، السياسية لدى الجمهور 

حاولت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين التعرض للمواد اإلخبارية المقدمة    

بالتليفزيون ومستوى الكفاءة السياسية لدى الجمهور المصري، مع دراسة المتغيرات 

المؤثرة على هذه العالقة كتقدير الذات، والحاجة للمعرفة، والمشاركة السياسية، 

مفردة.  420المتغيرات. وطبقت الدراسة الميدانية على عينة قوامها وغيرها من 
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وتوصلت النتائج إلى انخفاض مستوى المشاركة السياسية في الحياة السياسية بوجه 

عام، ولم يثبت وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين مستوى الكفاءة السياسية 

أكثر متغير التعليم، فاألعلى تعليًما ه تبين تأثير ومستوى المشاركة السياسية، إال إن

  سية داخلية وأكثر مشاركة سياسية مقارنة باألقل تعليًما.كفاءة سيا

"دور وسائل اإلعالم في التثقيف السياسي للرأي العام ومدى تنمية  -

 .  (38)2005اتجاهاته نحو المشاركة، 

المرئية في استهدفت الدراسة رصد دور وسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة و  

تنمية الثقافة السياسية، وكذلك تنمية االتجاهات نحو المشاركة السياسية لدى الجمهور 

مبحوث من محافظة أسيوط. أظهرت النتائج  500المصري. وطبقت الدراسة على 

اه العام وجود عالقة ضعيفة بين التعرض ألكثر من وسيلة من وسائل اإلعالم واالتج

وتبين وجود عالقة بين االتجاه نحو المشاركة ومتغيرات نحو المشاركة السياسية. 

 النوع ومحل اإلقامة والمستوى التعليمي.

المحيييييور الثييييياني: دراسيييييات تناوليييييت تقيييييييم النخبييييية ليييييألداء السياسيييييي لوسيييييائل  -

   اإلعالم

 .(39)"2015"عالقة الصفوة المصرية بالبرامج الحوارية التليفزيونية،  -

ى استخدامات الصفوة المصرية للبرامج الحواريعة فعى استهدفت الدراسة التعرف عل   

القنعوات التليفزيونيععة واإلشعباعات التععى تتحقععق لعديهم نتيجععة هعذا االسععتخدام والتععأثيرات 

الناجمعة عنععه؛ ومعن ثععم تقيععيمهم ورؤيعتهم لكيفيععة تطعوير هععذه البععرامج؛ حتعى تقععدم علععى 

 عاًمعا30مصعرية، معن مفردة معن الصعفوة ال218وأجريت الدراسة على الوجه األمثل. 

ن إ ذهبععوا إلععىمععن الصععفوة عينععة الدراسععة  %37,5وأشععارت النتععائج إلععى أن  .فععأكثر

معن أهعم أسعباب ععدم مشعاهدة البعرامج إحداث حالة من اإلربعاك وتشعويش األفكعار يُععد 
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مى البععرامج أبععرز سععلبيات مقععديُعععد مععن عععدم المهنيععة ن إلععى إ أشععارواكمععا  ،الحواريععة

ة جععاء فععى مقععدمتها ضععرورة مراعععا والتععىتهم، سععر أهععم مقترحععا؛ وهععو مععا يفالحواريععة

 المهنية فى اإلعداد والعرض.

 االنتخابات الرئاسية المصرية عالمى فى تغطية"لجنه تقييم األداء اإل -

(2014)("40)  

 ةالمهني والتليفزيون بالمعايير ةذاعات وقنوات اتحاد اإلذاعأشار التقرير إلى التزام إ  

من إجمالى  %10التحيز ةإجمالى نسب حيث بلغ ابات،ار االنتخخبأل تهافى تغطي

أدائها المهني والتزمت بعض تطوير  ة، وفى المقابل حاولت القنوات الخاصالمضامين

 ةعلى تغطي ةولكن ظهرت بعض المالحظات السلبيلى حد كبير، البرامج بالحياد إ

حد المرشحين أضد  ةمتحيز اتاتجاه تخذتا برامجال بعضة ومنها؛ القنوات الخاص

ة ألحد الخاص ةالخوض فى الحياو، ةمتحيز اتاتجاه ذويضيوف  ةو استضافأ

الصمت  ةعرض نتائج تصويت المصريين بالخارج ، وعدم احترام فترو، المرشحين

  االنتخابي.

نحو التغطية اإلعالمية لالنتخابات الرئاسية لسنة  ي"اتجاهات الرأى العام المصر -

  .(41) "2014، ة: دراسة مسحي2014

استهدفت الدراسة الوقوف على مدى االنتهاكات الواردة فى البرامج الحوارية    

، ومدى تأثير هذه 2014ومواقع التواصل االجتماعى أثناء االنتخابات الرئاسية 

المضامين على اتجاهات الجمهور العام والصفوة نحو التغطية اإلعالمية. وأجريت 

( مبحوث من الجمهور المصرى العام، 480ينة قوامها )الدراسة الميدانية على ع

إلى تنوع أبعاد صفوة ( مبحوث من الصفوة. وتوصلت دراسة ال140وعينة قوامها )

المسئولية االجتماعية فى البرامج الحوارية ما بين: مراعاة أخالقيات الحوار بين 

ين عرض اآلراء بشكل متساوي، وعرض حقائق حول المرشحوالمذيع والضيف، 
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وكان من أهم االنتهاكات الواردة فى البرامج الحوارية من وجهة  بشكل متساوي.

نظر الصفوة: دعم مرشح معين، نشر الشائعات، التحيز مع أو ضد مرشح، السب 

والقذف، عدم الفصل بين الخبر والرأى، التعدى على الخصوصية، التحريض على 

 م القضاء.العنف، عدم احترام حق الرد، والتعليق على أحكا

 .   (42)"2014البرامج الحوارية السياسية فى القنوات الفضائية الليبية،  -

للبعرامج  الليبيعة استهدفت الدراسة رصد تقييم أعضاء هيئعة التعدريس جامععة الزاويعة   

 %47توصعلت نتائجهعا إلعى أن القنوات الفضعائية الليبيعة. والمقدمة بالحوارية السياسية 

إلععى أن مسععتوى التععزام البععرامج الحواريععة السياسععية بقواعععد  وامععن عينععة الدراسععة أشععار

 معنهم %62,7 فقعد أشعارأهعداف الحعوار، ب فيمعا يتعلعقالحوار كان قليل وقليل جدًا. أما 

أشعاروا  هممعن %34,9 فعي حعين أنأن هذه البرامج الحواريعة تسععى إلظهعار الحقيقعة، 

 أن هذه البرامج تهتم بالترويج ألجندة معينة.    إلى

- "Incentives and Media Coverage of Elite Foreign Policy 

Evaluations Conflic,2009"(43). 

اختبرت الدراسة تقييم الصفوة للتغطية اإلعالمية الخاصة بأحداث الصعراع السياسعي   

عينعععة ستضععيف وتوصععلت الدراسعععة إلععى أن البعععرامج الحواريععة المسعععائية تالخععارجي. 

 كعدتة التى تقعدم نقعدًا شعديدًا للعرئيس وسياسعته الخارجيعة، وأمتحيزة من الصفوة الفكري

ينبغعي الرأى العام والسياسعة األمريكيعة ب المتعلقةأن الدراسات المستقبلية  علىالدراسة 

الخاصعة بأحعداث لصعحفيين كحعراس بوابعة للمعلومعات الدور االستراتيجى ل أن تراعي

 السياسة الخارجية. 

اإلعالمية في الصحافة والتليفزيون ألحداث  طيةتقييم الصفوة المصرية للتغ -

 .     (44)"2008التحول الديمقراطي في المنطقة العربية، 
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فة حاولت الدراسة الوقوف على تقييم الصفوة المصرية للتغطية اإلعالمية فى الصحا  

ألحداث التحول  الديمقراطى األخيرة فى المنطقة العربية والتى فرضت والتليفزيون 

 ، وذلك في مصر، والعراق، والمغرب، والسعودية.بقوة على الساحة الدولية نفسها

الصفوة السياسية واإلعالمية مفردة موزعة بالتساوي بين  400وأجريت الدراسة على

وبشأن تقييم الصفوة المصرية ألخالقيات التغطية اإلعالمية فى  واألكاديمية والدينية.

ي فى المنطقة العربية، إحتل الترتيب األول التليفزيون ألحداث التحول الديمقراط

يليها إبراز وجهات نظر على حساب أخرى، ثم أنها  تأثر بوجهات النظر الرسمية،ال

وجاء  .تلتزم بأخالقيات المهنة، وأنها تتمشى مع تغطية بعض الشئون ألسباب معينة

عام للدولة، فى مقدمة أسباب قصور التغطية التليفزيونية االلتزام بالخط السياسى ال

والسطحية والتجريد، واالهتمام بالتصريحات الرسمية تجاه أحداث التحول 

الديمقراطى أكثر من االهتمام بالحدث نفسه، وتركيز األضواء على الشخصيات 

 الرسمية وعالقتها بالحادث نفسه أكبر من إهتمامها بالحادث نفسه.

اث السياسية الجارية "معالجة القنوات االخبارية العربية المتخصصة لألحد -

 .     (45)" 2007واتجاهات النخبة المصرية نحوها، 

تمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على أراء واتجاهات النخبة المصرية نحو   

أساليب المعالجة اإلعالمية لألحداث السياسية التي تقدمها القنوات اإلخبارية العربية 

وتوصلت الدراسة  قنوات، ومقترحاتهم لتطويرها.وتققيمهم ألداء هذه الالمتخصصة، 

إلى أن من أهم السلبيات في أداء هذه القنوات هو بعدها أحيانًا عن الحياد 

والموضوعية، والتحيز في اختيار بعض الضيوف، والهجوم على دول أخرى في 

السياسية. وجاءت درجات الثقة المتوسطة في مقدمة درجات الثقة تغطيتها لألحداث 

ي توليها النخبة عينة الدراسة للقنوات االخبارية العربية المتخصصة في تغطيتها الت

 يها درجات الثقة الكبيرة، ثم درجات الثقة المنعدمة.لالسياسية الجارية، تلألحداث 
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"موقف الصحفيين المصريين من تغطية وسائل اإلعالم المصرية  -

  .     (46)"2006، 2005 لالنتخابات البرلمانية لعام

لتغطية اإلعالم  د وتحليل رؤية الصحفيين المصريينرصاستهدفت هذه الدراسة   

م، والتعرف على 2005المصري للموضوعات المتعلقة باالنتخابات البرلمانية عام 

تقييمهم ونقدهم الذاتي ألداء اإلعالم المصري، للتعرف على مدى نجاحه في تقديم 

وأظهرت  لقة باالنتخابات البرلمانية.معالجة متوازنة وموضوعية لألحداث المتع

النتائج تنوع القضايا واألطروحات التي تناولها الصحفيون المشاركون في التغطية 

وجاء في مقدمتها؛ مناقشة تجاوزات المرشحين في  ،الصحفية للعملية االنتخابية

فئات الدعاية االنتخابية، وموقف األمن من العملية االنتخابية، والقوى السياسية وال

السلبية السياسية ة، ونزاهة العملية االنتخابية، والمشاركة في العملية االنتخابي

للناخبين، ومشاركة األقباط في االنتخابات، والشعارات االنتخابية، ومشاركة المرأة 

 .في االنتخابات

"دور الفضائيات العربية في المعرفة بقضايا االصالح السياسي في  وء  -

   .     (47)"2004فيين واالعالميين، آراء عينة من الصح

سعت هذه الدراسة للتعرف على الدور الذي تؤديه الفضائيات العربية في تزويد    

الجمهور وبصفٍة خاصة الصحفيين واإلعالميين بمعلومات عن قضايا اإلصالح 

السياسي. وخلصت النتائج إلى أن الصفوة الصحفية واإلعالمية أرجعت ارتفاع 

رامج اإلخبارية والسياسية في الفضائيات العربية إلى الجرأة في تناول مشاهدة الب

القضايا المعاصرة والمثارة، وحرية تناول كافة الموضوعات، والتطرق إلى 

 موضوعات قد ال تتناولها وسائل اإلعالم المحلية.

 :وأوجه االستفادة منها الدراسات السابقةالتعقيب على 
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نتائج معظمها إلى توصل ، األوللمحور ات اياُلحظ من استعراض دراس -

الحكومية التليفزيونية وجود عالقة بين التعرض واالعتماد على الفضائيات 

تدخل العديد من المتغيرات مع في الحياة السياسية،  المشاركةووالخاصة 

في تحديد مستوى وأنماط  واإلعالمية والديموجرافية المجتمعية والسياسية

   هذه المشاركة.

فيما يتعلق بالدراسات الخاصة بالنخبة وتقييمهم لألداء السياسي لوسائل أما  -

اإلعالم، فقد تعددت أهدافها، حيث اهتم بعضها برصد تقييم النخبة للبرامج 

الحوارية التليفزيونية السيما السياسية منها، بينما اهتم البعض اآلخر برصد 

، صة بنتائج االنتخاباتللتغطية اإلعالمية التليفزيونية الخا تقييم النخبة

 في المنطقة العربية.وتقييمهم ألحداث التحول الديموقراطي 

في تحديد المشكلة البحثية  السابقين استفادت الباحثة من دراسات المحورين -

ء ما توصلت إليه الدراسات المرتبطة وما حققته من وأهدافها بدقة في ضو

لعلمية في ضوء ما تم ، وكذلك صياغة تساؤالت الدراسة وفروضها اأهداف

         حالية. ال ةنتائج الدراس وتحليل . كما أفادت في تفسيربهذه الدراساتانجازه 

 تساؤالت الدراسة وفرو ها:

 تساؤالت الدراسة:

ما معدل اهتمام النخبة اإلعالمية والسياسية بمتابعة تغطية الفضائيات  .1

 ؟2015المصرية الخاصة النتخابات برلمان 

نوات التليفزيونية المصرية الخاصة التي حظيت بثقة النخبة ما أهم الق .2

بنوعيها لمتابعة تغطية االنتخابات البرلمانية من خاللها، وأهم برامج التوك 
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شو التي اتسمت بأداء إعالمي متميز في هذا الصدد، وأسباب تميزها من 

 وجهة نظرهم؟

لمصرية الخاصة أثناء ما تقييم النخبة اإلعالمية والسياسية ألداء الفضائيات ا .3

، ومدي التزامها بالمعايير المهنية في تغطيتها 2015انتخابات برلمان 

 لالنتخابات البرلمانية؟

 2015ما تقدير النخبة لمستوى مشاركة الجمهور في انتخابات برلمان  .4

مقارنة باالنتخابات البرلمانية السابقة، وهل تعد الفضائيات المصرية الخاصة 

سببا من أسباب انخفاض المشاركة الجماهيرية في -موفق تقديراته –

 ؟2015انتخابات برلمان 

من واقع متابعتهم اإلعالمية، ما أكثر البرامج التي شاب أداؤها اإلعالمي  .5

بعض التجاوزات واالنتهاكات أثناء هذه االنتخابات البرلمانية، وما معدل هذه 

 التجاوزات وأنماطها ؟ 

ً إيجابياً في في ضوء تقييم النخبة اإلع  .6 المية والسياسية، هل هناك اختالفا

تغطية الفضائيات المصرية الخاصة للمرحلة الثانية من االنتخابات مقارنة 

 باألولى النتخابات؟ وما طبيعة هذا االختالف؟

ما مدى مشاركة النخبة اإلعالمية والسياسية بالتصويت في انتخابات برلمان  .7

ى تأثر قرار المشاركة من عدمه ، وأسباب عدم المشاركة، ومد2015

 بالتغطية التليفزيونية لهذه االنتخابات؟

ما تقييمهم اإلجمالي لألداء اإلعالمي التليفزيوني خالل انتخابات برلمان  .8

،؟ وما مقترحاتهم لتقديم تغطية إعالمية تليفزيونية مهنية للعملية 2015

 االنتخابية البرلمانية؟
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 فروض الدراسة:

عينة  ا بين درجة اهتمام النخبة المصريةاطية دالة إحصائيً توجد عالقة ارتب .1

، 2015بمتابعة الفضائيات المصرية الخاصة أثناء االنتخابات البرلمانية  الدراسة

 وكل من:

  تقييمهم لمدى التزام الفضائيات المصرية الخاصة بالقيم والمعايير المهنية في

 .2015تغطيتها لالنتخابات البرلمانية 

 جماال لطبيعة األداء اإلعالمي التليفزيوني خالل انتخابات برلمان تقييمهم إ

2015 . 

  ًا من أسباب انخفاض درجة اعتقادهم في اعتبار الفضائيات الخاصة سبب

 المشاركة الجماهيرية باالنتخابات. 

ا بين معدل التجاوزات في أداء الفضائيات توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيً  .2

نخبة اإلعالمية من وجهة نظر ال 2015ات برلمان الخاصة أثناء انتخاب

 ، وكل من: والسياسية

 ا النخفاض المشاركة النخبة بنوعيها في اعتبار الفضائيات سببً  درجة اعتقاد

 الجماهيرية. 

  2015مستوى مشاركة الجمهور في االنتخابات البرلمانية لعام . 

 ذه االنتخابات. مدى مشاركة النخبة اإلعالمية والسياسية بالتصويت في ه 

 تأثر قرار اختيار النخبة اإلعالمية والسياسية لمرشح معين بالتغطية  درجة

 التليفزيونية. 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة  
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تندرج هذه الدراسة تحت البحوث الوصفية، وقد تم في إطارها االعتماد على منهج    

مية والسياسية ألداء المسح بالعينة بهدف توصيف تقييم النخبة المصرية اإلعال

، ومدي التزامها بالمعايير 2015الفضائيات المصرية الخاصة أثناء انتخابات برلمان 

المهنية في تغطيتها لهذه االنتخابات، وكذلك مدى تفعيلها للمشاركة السياسية للجمهور 

 .2015في انتخابات 

ة، وأسلوب وسيتم توضيح اإلجراءات المنهجية للدراسة من حيث تحديد العين   

اختيارها، وأدوات جمع البيانات، واختبار الصدق والثبات، والمعالجة اإلحصائية 

 للبيانات على النحو التالي:

 عينة الدراسة: -

( مفردة من النخبة المصرية 120تم إجراء الدراسة على عينة قوامها )

لنخبة بالتساوي بين ا موزعة س،والمماراإلعالمية والسياسية بشقيها األكاديمي 

( مفردة لكل منهما، وقد تم اختيارها بأسلوب العينة 60اإلعالمية والسياسية بواقع )

العمدية لمن يهتمون بمتابعة تغطية الفضائيات المصرية الخاصة النتخابات برلمان 

2015. 

 ويمكن توصيف عينة الدراسة على النحو التالي: -

 النخبة اإلعالمية

( مفردة من أعضاء هيئة التدريس بكلية اإلعالم 30ة : )النخبة اإلعالمية األكاديمي  -

عالقات عامة -إذاعة وتليفزيون -جامعة القاهرة بأقسامها الثالثة ) صحافة –

وإعالن(، وأعضاء هيئة التدريس بكلية األداب/ قسم إعالم/ جامعة عين شمس، 

 الشروق. وجامعة حلوان، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي لإلعالم بأكاديمية
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( مفردة موزعة بين عدد من قيادات العمل 30النخبة اإلعالمية الممارسة: ) -

التليفزيوني واإلذاعي الحكومي والخاص، وكبار المعدين والمقدمين والمخرجين، 

ومحرري وكتاب الصحف المصرية الحكومية والخاصة، خاصة ممن يحملون 

لخاصة أثناء االنتخابات توجهات ورؤى حيال ممارسات الفضائيات المصرية ا

 .2015البرلمانية 

 النخبة السياسية

( مفردة من أعضاء هيئة التدريس بكلية االقتصاد 30النخبة السياسية األكاديمية : )  -

 والعلوم السياسية / جامعة القاهرة.

الممارسين للعمل السياسي في مجلس النواب ( مفردة من 30النخبة السياسية الممارسة : ) -

 ام السياسة بالصحف المصرية.وأقس

 جمع البيانات: أداة -

اعتمدت الباحثة على صحيفة االستقصاء بالمقابلة كأداة لجمع بيانات الدراسة، وقد   

تنوعت بين األسئلة المفتوحة والمغلقة، واشتملت على تسعة عشرة سؤاال، وتناولت 

 تحقيق أهدافها.خمسة محاور أساسية تساهم في اإلجابة على تساؤالت الدراسة و

وقد اختص المحور األول بالتعرف على معدل اهتمام النخبة اإلعالمية والسياسية   

، وكذلك مدى 2015بمتابعة تغطية الفضائيات المصرية الخاصة النتخابات برلمان 

ثقتهم في هذه الفضائيات، وأسباب تميز التغطية اإلعالمية لبعض برامج التوك شو من 

 وجهة نظرهم.

لق المحور الثاني بالوقوف على تقييم النخبة اإلعالمية والسياسية ألداء وتع  

، ومدي التزامها بالمعايير 2015الفضائيات المصرية الخاصة أثناء انتخابات برلمان 

المهنية في تغطيتها لالنتخابات البرلمانية، ومدى وجود تجاوزات مهنية، وأنماط هذه 
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لي لألداء اإلعالمي التليفزيوني خالل انتخابات فضاًل عن تقييمهم اإلجماالتجاوزات 

 . 2015برلمان 

واستهدف المحور الثالث تقديرهم لمستوى مشاركة الجمهور في هذه االنتخابات 

مقارنة باالنتخابات البرلمانية السابقة، ومدى تقديرهم العتبار الفضائيات الخاصة 

 .2015بات برلمان سببًا من أسباب انخفاض المشاركة الجماهيرية في انتخا

تقييم النخبة اإلعالمية والسياسية لمدى وجود اختالفات وتناول المحور الرابع   

إيجابية في تغطية الفضائيات المصرية الخاصة للمرحلة الثانية من االنتخابات مقارنة 

 باألولى، وطبيعة وأنماط هذه االختالفات. 

ة والسياسية بالتصويت في مدى مشاركة النخبة اإلعالمي ورصد المحور األخير

، وأسباب عدم المشاركة، ومدى تأثر قرار المشاركة من 2015انتخابات برلمان 

عدمه بالتغطية التليفزيونية لهذه االنتخابات، ومقترحاتهم لتقديم تغطية إعالمية 

 .تليفزيونية مهنية للعملية االنتخابية البرلمانية

 ة مقاييس، وهي:وقد تضمنت صحيفة االستقصاء بالمقابلة عد

مقياس مدى اهتمام النخبة اإلعالمية والسياسية بمتابعة تغطية الفضائيات  -1

)اهتم  ، ويتكون من العناصر التالية2015المصرية الخاصة النتخابات برلمان 

ال اهتم على  بدرجة كبيرة، اهتم بدرجة متوسطة، اهتم بدرجة ضعيفة،

 االطالق(.

لسياسية لألداء اإلعالمي للفضائيات المصرية مقياس تقييم النخبة اإلعالمية وا -2

، فيما يتعلق بعدد من المعايير. 2015الخاصة أثناء االنتخابات البرلمانية 

 -بدرجة كبيرةيلتزم ويتضمن ثمانية عشر عبارة، ويتألف من العناصر التالية: ) 

 لم يحدث على اإلطالق(. –إلى حد ما يلتزم 



2015برلمان  تقييم النخبة لدور الفضائيات المصرية الخاصة في تفعيل المشاركة الجماهيرية في انتخابات  

 97                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

لسياسية لمدي التزام الفضائيات المصرية مقياس تقييم النخبة اإلعالمية وا -3

الخاصة في تغطيتها لالنتخابات البرلمانية بالقيم والمعايير المهنية، وتناول 

بالتحديد تقييمهم لمدى توافر ثمانية معايير، وهي: عدم التحيز لمرشح ما، وإتاحة 

حق الرد له، وعرض وجهات نظر متعددة، والدقة في عرض أخبار المرشحين، 

ورية، ومراعاة التوازن بين المرشحين، وشمول التغطية، وتوظيف والف

( إذا  ٥التكنولوجيا الحديثة في التغطية االنتخابية،  بحيث يُعطي المعيار رقم )

 ( إذا كانت غير ملتزمة به.١كانت الفضائيات ملتزمة به، وتقل الدرجة حتي )

وح معدل االلتزام . وترا40، والحد األقصى = 8وكان الحد األدنى للمقياس =

درجة ، ومعدل  30 -21درجة، وااللتزام المتوسط بين  20 -8الضعيف بين 

 درجة. 40 -31االلتزام القوي بين 

مقياس تقدير النخبة اإلعالمية والسياسية لمستوى مشاركة الجمهور في انتخابات  -4

 ويتكون من المحدداتمقارنة باالنتخابات البرلمانية السابقة.  2015برلمان 

 التالية: ) مستوى مرتفع، مستوى متوسط ، مستوى منخفض (.

مقياس تقدير النخبة اإلعالمية والسياسية لمدى اعتبار أداء الفضائيات المصرية  -5

الخاصة سببًا من أسباب انخفاض المشاركة الجماهيرية في انتخابات برلمان 

نعم : بدرجة مقارنة باالنتخابات السابقة. واتخذ التقديرات التالية: )  2015

 ال على اإلطالق(.  -نعم: بدرجة ضعيفة  -نعم: بدرجة متوسطة  -كبيرة

مقياس تقدير النخبة اإلعالمية والسياسية لمعدل التجاوزات واالنتهاكات التي  -6

شابت األداء اإلعالمي لبعض البرامج المقدمة بالفضائيات الخاصة خالل 

معدل  -بدائل التالية: معدل كبيرويتألف من ال .تغطيتها لالنتخابات البرلمانية

 معدل ضعيف. -متوسط 
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مقياس تقييم النخبة اإلعالمية والسياسية لمدى وجود اختالف إيجابي في تغطية  -7

الفضائيات المصرية الخاصة لالنتخابات البرلمانية بعد انتهاء المرحلة  الثانية 

 -بدرجة كبيرة  من االنتخابات البرلمانية. ويتكون من المحددات التالية:) نعم:

بالعكس تغيرت  -ال على اإلطالق  -نعم: بدرجة ضعيفة  -نعم: بدرجة متوسطة 

 لألسوأ (.

مقياس لمدى تأثر قرار النخبة اإلعالمية والسياسية باختيار مرشح أو حزب  -8

. ويتخذ المحددات 2015معين بالمعالجة والتغطية التليفزيونية النتخابات برلمان 

ال   -نعم: بدرجة ضعيفة  - نعم: بدرجة متوسطة -ة كبيرة نعم: بدرج التالية )

 (.على اإلطالق

مقياس تقييم  النحبة اإلعالمية والسياسية لألداء اإلعالمي التليفزيوني خالل  -9

 -. ويتخذ التقديرات التالية ) أداء ضعيف بكل المقاييس2015انتخابات برلمان 

 (.تازأداء مم -به بعض أوجه القصور أداء متوسط ، يشو

 اختبارا الصدق والثبات:

بالنسبة الختبار الصدق: تم عرض استمارة االستقصاء بالمقابلة قبل تطبيقها على   -

للتحقق من صدق األداة ومدى صالحيتها   1المحكميمجموعة من األساتذة 

لتحقيق أهداف الدراسة الميدانية واختبار فروضها، وتم إجراء التعديالت المطلوبة 

 بحيث أصبحت االستمارة صالحة للتطبيق.  –وتوجيهاتهم  مالحظاتهمطبقا ل  –

بالنسبة الختبار الثبات:   تم إجراء اختبار قبلي الستمارة االستقصاء من خالل   -

أي ما  %10تطبيقها على عينة عشوائية من النخب اإلعالمية والسياسية نسبتها 

 وسهولة فهمها.  مفردة،  وذلك للتأكد من مدى وضوح األسئلة 12يعادل 

                                                           
 تم ذكر أسماء السادة الُمحكمين بعد قائمة المراجع.  1
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وتم إعادة تطبيق االستمارة على نفس العينة، وذلك بعد مضي أسبوعين من    -

التطبيق األول، )عن طريق استخدام نفس السؤال بصياغتين مختلفتين في 

التطبيقين األول والثاني(، وتم حساب نسبة الثبات بين التطبيقين حيث بلغت 

القياس ودقته، وصالحية االستمارة  ، وهي نسبة مرتفعة تشير إلى ثبات89.3%

 للتطبيق

 المعالجة اإلحصائية للبيانات: -

استخدمت الباحثة عدداً من المعامالت اإلحصائية للحصول على نتائج الدراسة 

 وإختبار صحة الفروض ومن هذه المعامالت ما يلي:

 التكرارات والنسب المئوية الستجابات المبحوثين على أسئلة االستبيان. .1

زن المرجح  يحسب بضرب التكرارات بوزن معين يقرره الباحث بناء على الو .2

عدد المراتب في السؤال، ثم تجمع النقاط  التي يحصل عليها كل بند للحصول 

 على مجموعة األوزان المرجحة، وتحسب النسب المئوية لبنود السؤال عليها.

 سة.المتوسطات الحسابية لدرجات المبحوثين على بعض مقاييس الدرا .3

 ( لتقصي العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة.2)كا square-chiمعامل  .4

 معامل ارتباط بيرسون لقياس االرتباط بين متغيرين. .5

 (.stepwise)معامل االنحدار باستخدام طريقة  .6

 .0.05عند مستوى معنوية  .Sigوقد اعتمدت الدراسة على مستوى الداللة اإلحصائية 

 نتائج الدراسة 

م استعراض النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خالل محورين سيت

رئيسيين، المحور األول يتضمن النتائج العامة للدراسة ونتائج العالقات بين 
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المتغيرات، والمرتبطة بأهداف وتساؤالت الدراسة، ويتضمن المحور الثاني عرًضا 

 لنتائج اختبارات الفروض.

 

 ة للدراسة ونتائج العالقات بين المتغيراتالنتائج العام المحــور األول:

االهتمام بمتابعة تغطية الفضائيات المصرية  درجةالعالقة بين نوع النخبة و -1

 .2015الخاصة النتخابات برلمان 

 تم تناول نتائج هذا العنصر على النحو التالي:

االهتمام بمتابعة تغطية درجة العالقة بين نوع النخبة )ممارس/ أكاديمي( و -أ

 .2015ضائيات المصرية الخاصة النتخابات برلمان الف

تبين من التحليل اإلحصائي للبيانات عدم وجود عالقة بين نوع النخبة   

االهتمام بمتابعة تغطية الفضائيات المصرية الخاصة  درجةأكاديمي( و/ممارس)

 : ، حيث جاءت النتائج على النحو المبين بالجدول اآلتي2015النتخابات برلمان 

 (1ول رقم )جد

 االهتمام بالمتابعة درجةالعالقة بين نوع النخبة ) ممارس/ أكاديمي( و

 معدل االهتمام
 نوع النخبة

Total 
 اكاديمي ممارس

 اهتم بدرجة كبيرة
 57 25 32 ك

% 53.3% 41.7% 47.5% 

 بدرجة متوسطةاهتم 
 28 13 15 ك

% 25.0% 21.7% 23.3% 

 اهتم بدرجة  عيفة
 29 19 10 ك

% 16.7% 31.7% 24.2% 

 ال اهتم على االطالق
 6 3 3 ك

% 5.0% 5.0% 5.0% 

 إلجماليا
 120 60 60 ك

% 100% 100% 100% 
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، وهي قيمة غير دالة 0.248، عند مستوى معنوية 3.796= 2بلغت قيمة كا   

النسبة  إحصائيًا. وتؤكد البيانات التفصيلية للجدول عدم داللة هذه العالقة، إذ يتبين أن

( سواء كانوا %41.7( واألكاديميين )%53.3األكبر من الخبراء الممارسين) 

تغطية الفضائيات المصرية إعالميين أو سياسيين كانوا من المتهمين بدرجة كبيرة بمتابعة 

، في مقابل عدم اهتمام نسبة ضئيلة للغاية ومتساوية من 2015الخاصة النتخابات برلمان 

بمتابعة هذا الحدث في الفضائيات المصرية الخاصة، وقد يرجع ( %5.0كال الفئتين)

عدم االهتمام هذا إلى ما وجدته نسبة كبيرة من النخبة األكاديمية والممارسة من 

االلتزام الضعيف من قبل هذ الفضائيات الخاصة بالقيم والمعايير المهنية في تغطيتها 

الكبير من التجاوزات المهنية التي  (، والمعدل7) الجدول رقم لالنتخابات البرلمانية 

 (.11شابت أدائها أثناء التغطية اإلعالمية) الجدول رقم

االهتمام بمتابعة تغطية الفضائيات  درجةالعالقة بين نوع النخبة )سياسي/ إعالمي( و -ب

 .2015المصرية الخاصة النتخابات برلمان 

قة بين نوع النخبة في المقابل، كشف التحليل اإلحصائي للبيانات عن وجود عال  

االهتمام بمتابعة تغطية الفضائيات المصرية الخاصة  درجةسياسي/ إعالمي( و)

 : ، حيث جاءت النتائج على النحو المبين بالجدول اآلتي2015النتخابات برلمان 

 (2جدول رقم )

 االهتمام بالمتابعة درجةالعالقة بين نوع النخبة ) إعالمي/ سياسي( و

 االهتمام درجة
 ال عمل النخبةمج

Total 
 سياسي إعالمي

 اهتم بدرجة كبيرة
 57 27 30 ك

% 50.0% 45.0% 47.5% 

 اهتم بدرجة متوسطة
 28 9 19 ك

% 31.7% 15.0% 23.3% 

 اهتم بدرجة  عيفة
 29 20 9 ك

% 15.0% 33.3% 24.2% 

 ال اهتم على االطالق
 6 4 2 ك

% 3.3% 6.7% 5.0% 
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 اإلجمالي
 120 60 60 ك

% 100% 100% 100% 

، وهي عالقة دالة إحصائيًا، 0.036، عند مستوى معنوية 8.568= 2بلغت قيمة كا   

( بدرجة كبيرة ومتوسطة بمتابعة %81.7يؤكدها اهتمام نسبة كبيرة من اإلعالميين )

، في حين بلغ معدل 2015تغطية الفضائيات المصرية الخاصة النتخابات برلمان 

(، وبلغ معدل اهتمامهم %60والمتوسط للمتابعة بين السياسيين ) االهتمام الكبير

(، وهي نسبة كبيرة إذا ما قورنت بنسبة االهتمام %33.3الضعيف بالمتابعة )

فضاًل عن أهمية  –(. وقد يرجع ذلك %15الضعيف لإلعالميين بالمتابعة )

الكبير لطبيعة المهنة التي تفرض على اإلعالميين ضرورة االهتمام  -الموضوع

 بالمتابعة لتقييم األداء المهني وفق معايير علمية.

وتمثل معدل عدم االهتمام المطلق بالمتابعة بنسب ضعيفة للغاية لكال النوعين من 

(، واعتباره 2015النخبة نظًرا ألهمية موضوع التغطية اإلعالمية )انتخابات برلمان 

، مما يصعب معه عدم لمستقبلاالستحقاق الثالث واألخير في خريطة ا حدث هام يمثل

 االهتمام المطلق بالمتابعة، وقد تتمثل األسباب فيما تم ذكره في الجدول السابق. 

لمتابعة  النخبةأهم القنوات التليفزيونية المصرية الخاصة التي حظيت بثقة  -2

 تغطية االنتخابات البرلمانية من خاللها.   

النخبة المصرية الخاصة التي حظيت بثقة  وفيما يتعلق بأهم القنوات التليفزيونية    

جاءت قناتي ال  لمتابعة تغطية االنتخابات البرلمانية من خاللها، موضع الدراسة

CBCنخبة اإلعالمية والسياسية، والنهار في مقدمة القنوات التي حظيت بثقة ال 

ا، حيث بشقيهما األكاديمي والممارس لمتابعة تغطية االنتخابات البرلمانية من خاللهم

   تشير البيانات التفصيلية إلى مايلي:

 ( 3جدول رقم )  

 120ن=        نخبةأهم القنوات التليفزيونية المصرية الخاصة التي حظيت بثقة ال
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 الوزن المرجح النقاط المرجحة الترتيب % ك القناة

Cbc 70 58.3 1 300 27.4% 

 %22.3 244 2 46.7 56 النهار

ON TV 32 26.7 3 119 10.9% 

 %8.4 92 4 20.8 25 الحياة

 %7.5 82 5 17.5 21 القاهرة والناس

 %6.9 75 6 16.7 20 صدى البلد

 %6.8 74 6 16.7 20 دريم

 %2.4 26 8 9.2 11 المحور

 %2.4 26 9 5.0 6 قنوات التلفزيون المصرى

 %1.6 18 10 4.2 5 الفراعين

Mbc 4 3.3 11 13 1.2% 

Bbc 2 1.7 12 8 0.7% 

 %0.4 4 13 0.8 1 كملينم

 %0.3 3 13 0.8 1 الحرة

 %0.3 3 13 0.8 1 الشرق

 %0.3 3 13 0.8 1 العربية

 %0.3 3 13 0.8 1 الثورة

(. تالها %27.4"على أعلى نسبة ثقة بوزن مرجح قدره )"CBCحصلت قناة ال     

" ON TV(،  وبفارق نسبي كبير جاءت قناة "%22.3قناة النهار بوزن نسبي قدره )

(، ثم "القاهرة %8.4وقناة "الحياة" بوزن مرجح )، (%10.9بوزن مرجح قدره )

(، و"دريم" ) %6.9ن مرجح )(، و"صدى البلد" بوز%7.5والناس" )

ويُالحظ أن القنوات السابقة هي أكثر القنوات مشاهدة من قبل الجمهور (.6.8%

بحثية، فضاًل عن المصري وفق تقارير المشاهدة التي تجريها عدد من الجهات ال

اعتمادها على عدد من مقدمي البرامج ذوي الشهرة والخبرة اإلعالمية والسياسية، 

وهي األمور التي يمكن أن تجعلها محل ثقة من جانب المبحوثين. وسيقدم الجدول 

 ( مزيد من التفسيرات حول أسباب الثقة في هذه القنوات.5)رقم

ال على أوزان مرجحة ضئيلة مقارنة وياُلحظ أن القنوات األخرى لم تحصل إ  

بالقنوات سابقة الذكر، وهي تتوزع بين القنوات التي ظهرت في الفترة األخيرة في 

مثل "الفراعين"، وقنوات التيار الديني التي ظهر  2011يناير  25أعقاب ثورة 

مكملين"، وهي قنوات حديثة نسبيًا،  –يونيو مثل " الثورة  30بعضها في أعقاب ثورة 
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ما يعاني بعضها من ضعف اإلمكانيات الفنية واإلنتاجية مقارنة بالقنوات السابقة، ك

وكذلك ضعف مستوى كفاءة مقدمي البرامج بها، فضاًل عما يُثار حول بعضها من 

تبنيه ألهداف ضد األمن القومي لمصر، وجميعها عوامل قد تشكل أسبابًا رئيسية 

 النخفاض ثقة الخبراء فيها.    

 

من  مج التوك شو التي اتسمت بأداء إعالمي متميز أثناء االنتخاباتأهم برا -3

 منظور النخبة.

على الرغم من احتالل قناة "الحياة" للترتيب الرابع من حيث درجة ثقة الخبراء     

الذي يُقدم من خاللها، بفارق نسبي كبير عما قبلها، إال إن برنامج " الحياة اليوم"  بها

اتسمت بأداء إعالمي متميز أثناء االنتخابات، لتوك شو التي في مقدمة برامج اجاء 

، األمر الذي يشير إلى عدم ضرورة %38.5حيث حصل على وزن مرجح قدره 

الربط بين معدل الثقة في القناة، وطبيعة األداء اإلعالمي للبرامج المقدمة بها، إذ 

ل القنوات الفضائية تتدخل العديد من العوامل األخرى في تشكيل درجة ثقة الفرد حيا

 الخاصة، وتشير بيانات الجدول إلى ما يلي:

 ( 4جدول رقم )

 120ن= أهم برامج التوك شو التي اتسمت بأداء إعالمي متميز أثناء االنتخابات

 الترتيب % ك البرنامج
النقاط 

 المرجحة

الوزن 

 المرجح

 %38.5 343 1 60.0 72 الحياة اليوم

 %12.8 114 2 22.5 27 هنا العاصمة

 %9.2 82 4 15.8 19 آخر النهار

 %8.4 75 5 14.2 17 القاهرة اليوم

 %8.2 73 3 17.5 21 ممكن

 %7.0 62 6 11.7 14 على مسئوليتى

 %5.2 46 7 10.8 13 العاشرة مساًءا

 %4.6 41 7 10.8 13 البرلمان
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 %1.0 9 9 1.7 2 الصورة الكاملة

 %0.6 5 10 0.8 1 حديث الساعة

 %0.6 5 10 0.8 1 مع شريف

 %0.4 4 10 0.8 1 حدث فى مصر

 %0.3 3 10 0.8 1 برلمان المستقبل

 %0.6 5 10 0.8 1 2015نواب

 %0.6 5 10 0.8 1 تغطية قطاع االخبار

 %0.6 5 10 0.8 1 مع إبراهيم عيسى

 %0.6 5 10 0.8 1 360القاهرة

 %0.4 4 10 0.8 1 مع معتز

 %0.4 4 10 0.8 1 مصر النهارده

جاء بفارق نسبي كبير عن برنامج "الحياة اليوم" البرامج التالية: "هنا العاصمة"     

، ثم برنامج "آخر النهار" CBCوالمقدم على قناة ال  %12.8بوزن مرجح قدره 

، يليه برنامج "القاهرة اليوم" المذاع على قناة %9.2المقدم على قناة النهار بوزن 

قناة ال  ، ثم برنامج "ممكن" المقدم على%8.4اليوم إحدى قنوات أوربت بوزن 

CBC  وجاء برنامج "على مسئوليتي" المقدم على قناة 8.2بوزن مرجح قدره ،

، و"العاشرة مساًءا" المقدم على دريم بوزن قدره %7صدى البلد بوزن مرجح قدره 

. ويالحظ أن هذه البرامج تُقدم على القنوات ذاتها التي حظيت بمعدالت ثقة 5.2%

) الجدول السابق(. وجاءت البرامج  نخبةيرة إلى حد ما مقارنة بغيرها من قبل الكب

األخرى بوزن نسبي ضعيف للغاية مقارنة بالبرامج السابقة، وقد يرجع ذلك لألسباب 

عينة الدراسة، والتي يستعرضها الجدول التالي موضًحا أسباب  نخبةها التالتي أورد

 دون غيرها. تميز األداء اإلعالمي لبرامج ما 

أسباب تميز األداء اإلعالمي لبعض برامج التوك شو مقارنة بغيرها من وجهة  -4

 نخبةنظر ال

وعن أسباب تميز األداء اإلعالمي للبرامج السابقة التي حظيت بأوزان نسبية    

مرجحة كبيرة مقارنة بغيرها من البرامج، جاء "السعي للتوازن والحيادية" في المقام 

 . %33.3، يليه "شمول التغطية" بنسبة %39.2األول بنسبة 



2015برلمان  تقييم النخبة لدور الفضائيات المصرية الخاصة في تفعيل المشاركة الجماهيرية في انتخابات  

 106                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

 

 

 

 

 

 ( 5جدول رقم )

 120ن=      أسباب تميز األداء اإلعالمي للبرامج أثناء االنتخابات

 % ك أسباب التميز

 39.2 47 السعي للتوازن والحيادية

 33.3 40 شمول التغطية

 15.8 19 واألسلوب المميز للعرضنامج والمعالجة الجيدة المهنية واإلعداد الجيد وشخصية مقدم البر

 14.2 17 المو وعية

 11.7 14 مساحة كافية لتوعية الجمهور بالعملية االنتخابية

 10.0 12 تنوع المصادر ووجهات النظر

 10.0 12 المصداقية

 8.3 10 االستعانة بخبراء متميزين

 7.5 9 التعريف بالمرشحين

 5.0 6 الواقعية

 3.3 4 الوطن قناة وطنية تراعى مصلحة

 2.5 3 الدقة وعرض المعلومات

 1.7 2 احترام رأى الناخب والمرشح

 0.8 1 عرض طرق االنتخاب

 0.8 1 الحرية

 0.8 1 عدم اإلثارة

 0.8 1 تخدم الدولة

 0.8 1 الدعم الحزبى

 0.8 1 التوقيت المناسب للعرض

هنية واإلعداد الجيد وبفارق نسبي كبير جاء عدد من العوامل األخرى منها: "الم   

، %15.8وشخصية مقدم البرنامج والمعالجة الجيدة وأسلوب العرض المميز" بنسبة 

، و"تخصيص مساحة كافية للتوعية بالعملية االنتخابية" %14.2تالهم الموضوعية 
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. وقد %10، و"تنوع المصادر ووجهات النظر والمصداقية" بنسبة %11.7بنسبة 

عرض طرق أقل بلغت أدناها فيما يتعلق ب " جاءت األسباب األخرى بنسب

االنتخاب، الحرية، عدم اإلثارة، خدمة الدولة، الدعم الحزبي، التوقيت المناسب 

. وقد يرجع حصول %0.8للعرض" حيث حصلت جميعها على نسبة ضئيلة قدرها 

عوامل التميز األولى على أعلى النسب من قبل الخبراء إلى اعتبارها العوامل األكثر 

موال واألكثر أهمية في تميز األداء اإلعالمي لبرنامج ما عن اآلخرين، وهو ما ش

أسباب عدم تميز األداء اإلعالمي لبعض البرامج الوارد  -على الجانب األخر –يبرر 

( الفتقارها إلى هذه العوامل وفي مقدمتها التوازن والحيادية 4ذكرها بالجدول رقم )

ها من العوامل المهمة والمؤثرة في األداء وشمول التغطية والموضوعية وغير

 . نخبةها التاإلعالمي، والتي أورد

وتتفق نتائج هذا الجدول إلى حد كبير مع ما خلصت إليه دراسة "لجنه تقييم األداء  

من التزام القنوات ،(48)"2014 اإلعالمى فى تغطية االنتخابات الرئاسية المصرية

 .بالحياد في المقام األول بها والبرامج الحوارية المقدمة الخاصة

 2. 2015النتخابات برلمان في تغطية الفضائيات المصرية الخاصة  نخبةرأي ال  -5

وفيما يتعلق بآراء النخبة اإلعالمية والسياسية في أساليب تغطية الفضائيات   

بارات الخاصة بقياس تم وضع بعض الع، 2015المصرية الخاصة النتخابات برلمان 

شمول التغطية"، وأخرى لقياس "الموضوعية"، وثالثة ل" تكوين رأي "آرائهم نحو 

عام"، ورابعة ل" التوازن"، وخامًسا ل" خلق وعي سياسي"، وسادًسا ل" دمج 

". اإلعالمي" أخالقيات الحوار الجمهور"، وأخيًرا عبارات لقياس آرائهم نحو

 (1/ جدول رقم  الجدول التفصيلي بالعبارات مرفق بالملحق)

 (6ل رقم )جدو

                                                           
 يس هذه المتغيرات مرفق بملحق الجداولالجدول التفصيلي الخاص بالعبارات التي تق   2  
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النتخابات تغطية الفضائيات المصرية الخاصة أساليب في  نخبةرأي ال

 2015برلمان 

 Total النخبة مجال عمل نوع النخبة شمول التغطية
 سياسي إعالمي  اكاديمي ممارس

 21 5 16 9 12 ك مستوى منخفض
% 20.0% 15.0% 26.7% 8.3% 17.5% 

 85 48 37 42 43 ك مستوى متوسط
% 71.7% 70.0% 61.7% 80.0% 70.8% 

 14 7 7 9 5 ك مستوى مرتفع
% 8.3% 15.0% 11.7% 11.7% 11.7% 

 Total مجال عمل النخبة نوع النخبة ك تكوين رأي عام
 سياسي إعالمي  أكاديمي ممارس  %

 11 0 11 7 4 ك 
 %9.2 %0.0 %18.3 %11.7 %6.7 % مستوى منخفض

 
 مستوى متوسط

 89 48 41 50 39 ك
% 65.0% 83.3% 68.3% 80.0% 74.2% 

 20 12 8 3 17 ك مستوى مرتفع
% 28.3% 5.0% 13.3% 20.0% 16.7% 

 Total مجال عمل النخبة نوع النخبة ك المو وعية
 سياسي إعالمي أكاديمي ممارس %

 10 7 3 8 2 ك مستوى منخفض
% 3.3% 13.3% 5.0% 11.7% 8.3% 

 95 45 50 48 47 ك مستوى متوسط
% 78.3% 80.0% 83.3% 75.0% 79.2% 

 15 8 7 4 11 ك مستوى مرتفع
% 18.3% 6.7% 11.7% 13.3% 12.5% 

 Total مجال عمل النخبة نوع النخبة ك التوازن
 سياسي إعالمي أكاديمي مارسم %

 22 9 13 11 11 ك مستوى منخفض
% 18.3% 18.3% 21.7% 15.0% 18.3% 

 88 45 43 48 40 ك مستوى متوسط
% 66.7% 80.0% 71.7% 75.0% 73.3% 

 10 6 4 1 9 ك مستوى مرتفع
% 15.0% 1.7% 6.7% 10.0% 8.3% 

 Total مجال عمل النخبة نوع النخبة ك وعي سياسيخلق 
 سياسي إعالمي أكاديمي ممارس %

 19 6 13 8 11 ك مستوى منخفض
% 18.3% 13.3% 21.7% 10.0% 15.8% 

 77 42 35 39 38 ك وى متوسطمست
% 63.3% 65.0% 58.3% 70.0% 64.2% 

 24 12 12 13 11 ك مستوى مرتفع
% 18.3% 21.7% 20.0% 20.0% 20.0% 

 Total مجال عمل النخبة نوع النخبة ك دمج الجمهور
 سياسي إعالمي أكاديمي ممارس %

 7 2 5 1 6 ك مستوى منخفض
% 10.0% 1.7% 8.3% 3.3% 5.8% 

 104 54 50 54 50 ك مستوى متوسط
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% 83.3% 90.0% 83.3% 90.0% 86.7% 
 9 4 5 5 4 ك مستوى مرتفع

% 6.7% 8.3% 8.3% 6.7% 7.5% 
 Total مجال عمل النخبة نوع النخبة ك أخالقيات الحوار

 سياسي إعالمي أكاديمي ممارس %
 29 22 7 22 7 ك مستوى منخفض

% 11.7% 36.7% 11.7% 36.7% 24.2% 
 61 26 35 28 33 ك مستوى متوسط

% 55.0% 46.7% 58.3% 43.3% 50.8% 
 30 12 18 10 20 ك مستوى مرتفع

% 33.3% 16.7% 30.0% 20.0% 25.0% 
 120 60 60 60 60 ك اإلجمالي

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 النخبة اإلعالمية والسياسية بإمعان النظر في بيانات الجدول، ياُلحظ أن آراء   

في أساليب تغطية الفضائيات المصرية الخاصة  بشقيهما الممارس واألكاديمي 

تركزت بأعلى نسب في المستوى المتوسط، وذلك فيما  2015النتخابات برلمان 

 (،%79.2(، والموضوعية )%70.8االلتزام بشمول التغطية )بكافة المعايير؛  يتعلق

ودورها في تكوين رأي عام (، %50.8وأخالقيات الحوار ) (،%73.3والتوازن )

وفي القدرة على دمج الجمهور  (،%64.2وفي خلق وعي سياسي ) (،74.2%)

(86.7%.) 

 إلى في دراستها للصفوةتوصلت التي  ،(49)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة نهى العبد

مراعاة  ية ما بينلتنوع أبعاد المسئولية االجتماعية فى البرامج الحوار رؤيتهم 

أخالقيات الحوار بين المذيع والضيف، وعرض اآلراء بشكل متساوي، وعرض 

 .حقائق حول المرشحين بشكل متساوي

وتشير بيانات الجدول أيًضا إلى أن آراء النخبة اإلعالمية والسياسية بشقيهما   

ات الممارس واألكاديمي في أساليب تغطية الفضائيات المصرية الخاصة النتخاب

وخاصة فيما جاءت بنسب ليست بالقليلة في المستوى المنخفض، ، 2015برلمان 

 يتعلق بشمول التغطية، والتوازن، وااللتزام بأخالقيات الحوار. 
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وفق  –افتقرت إلى حد كبير وتشير هذه النتائج إلى أن قنواتنا الفضائية الخاصة    

هنية من توازن وموضوعية إلى اتباع األساليب الم  -رأي النخبة موضع الدراسة

يام بأدوارها األساسية وشمول للتغطية في تغطيتها لهذا الحدث المهم ، كما افتقرت للق

في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر السياسي سواء على صعيد خلق وعي 

دمج الجمهور وإتاحة  وأسياسي، أو تكوين رأي عام إيجابي حيال العملية االنتخابية، 

 للمشاركة الفاعلة بشتى الطرق في هذه العملية السياسية.الفرص له 
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 .بالقيم والمعايير المهنية 2015

عن مدي التزام الفضائيات المصرية الخاصة في تغطيتها  نخبةتم سؤال ال    

بشكل  التي تم تحديدهاالقيم والمعايير المهنية لالنتخابات البرلمانية بمجموعة من 

كإتاحة حق الرد،   -السابق كالسؤال دون وضعها في إطار عبارات - وقاطع مباشر

وعدم التحيز، وعرض وجهات نظر متعددة، والدقة في تناول أخبار المرشح، وفورية 

ولوجيا وشمول التغطية، وتوظيف التكن المتابعة، والتوازن بين أخبار المرشحين،

  .الحديثة في التغطية اإلخبارية

تم وضع مقياس لمدى التزام الفضائيات المصرية الخاصة في تغطيتها و**

: ملتزم، ملتزم لالنتخابات البرلمانية بهذه القيم والمعايير يشتمل على ثالثة محددات

النسبة أن إلى التحليل اإلحصائي للبيانات  أشارت نتائجو .إلى حد ما، غير ملتزم

إلى حد التزام الفضائيات المصرية الخاصة ) ترأموضع الدراسة  نخبةاألكبر من ال

)التزام(  هم( من32.5)رأى و، (%52.5)الخاصة بنسبة ما( بهذه القيم والمعايير 

( %15نسبة قليلة قدرها ) رأتالفضائيات الخاصة بهذه المعايير المهنية، في حين 

 مرفق بالملحق( (2) ول) الجد عدم االلتزام المطلق. 
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( من االلتزام المحدود من 6وتؤكد هذه النتائج ما توصلت إليه نتائج الجدول رقم )  

قبل القنوات الفضائية الخاصة بالقيم والمعايير المهنية من توازن وموضوعية وشمول 

 ودقة في التناول وغيرها من القيم السابق ذكرها. للتغطية

  سياسي(  /)إعالمي، )ممارس/ أكاديمي( العالقة بين نوع النخبةوعن

مدي التزام الفضائيات المصرية الخاصة في تغطيتها لالنتخابات رؤيتهم لو

 المهنيةالبرلمانية بالقيم والمعايير 

ممارس/ )تبين من التحليل اإلحصائي للبيانات عدم وجود عالقة بين نوع النخبة   

زام الفضائيات المصرية الخاصة الت درجةورؤيتهم ل )إعالمي/ سياسي(،، أكاديمي(

، حيث جاءت النتائج 2015 المهنية في تغطيتها لالنتخابات البرلمانية بالقيم والمعايير

 على النحو المبين بالجدول اآلتي:  

 (7جدول رقم )

 التزام الفضائيات الخاصة درجةورؤيتهم لالعالقة بين نوع النخبة 

 2015ن المهنية أثناء انتخابات برلمالمعايير با

 Total مجال عمل النخبة نوع النخبة  االلتزامدرجة 

 سياسي إعالمي اكاديمي ممارس

 52 28 24 31 21 ك  عيف

% 35.0% 51.7% 40.0% 46.7% 43.3% 

 57 24 33 24 33 ك متوسط

% 55.0% 40.0% 55.0% 40.0% 47.5% 

 11 8 3 5 6 ك مرتفع

% 10.0% 8.3% 5.0% 13.3% 9.2% 

 120 60 60 60 60 ك  مالياإلج

% 100% 100% 100% 100% 100% 

  4.001 3.435 2كا

  0.135 0.18 مستوى المعنوية

، عند مستوى 3.435= 2بلغت قيمة كا(، ة/ األكاديمية)الممارس نخبةفيما يتعلق بال  

، وهي قيمة غير دالة إحصائيًا. وتؤكد البيانات التفصيلية للجدول عدم 0.18معنوية 

كذلك ( و%90)نخبة الممارسةلة هذه العالقة، إذ يتبين أن النسبة األكبر من الدال
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الفضائيات  من قبل االلتزام الضعيف والمتوسط ( أشارت إلى%91.7) ةاألكاديمي

وهو ما يفسر ضعف ، 2015النتخابات برلمان في تغطيتها بالقيم والمعايير المهنية المصرية الخاصة 

يلة منهم بمتابعة تغطية الفضائيات المصرية الخاصة لهذا ليست بالقلاهتمام نسبة 

 الحدث. 

، عند مستوى 4.001= 2بلغت قيمة كا (،ةالسياسي/ ة)اإلعالمي نخبةوبالنسبة لل  

النسبة  أشارت إليه، وهي قيمة غير دالة إحصائيًا. وما يؤكد ذلك ما 0.135معنوية 

( من االلتزام الضعيف %86,7) ة( وكذلك السياسي%95) ةاإلعالمي نخبةاألكبر من ال

الفضائيات المصرية الخاصة بالقيم والمعايير المهنية في تغطيتها النتخابات برلمان  والمتوسط من قبل

على اختالف  -، وهو األمر الذي يشير إلى إجماع الغالبية العظمى من الخبراء2015

التي اتبعتها  على وجود قصور في القيم والمعايير المهنية -تخصصاتهم المهنية

( 3) الجدول )الفضائيات المصرية الخاصة في تغطية هذا الحدث السياسي المهم. 

  بالملحق(مرفق 

مقارنة باالنتخابات  2015مستوى مشاركة الجمهور في انتخابات برلمان  -7

 .نخبةالبرلمانية السابقة من منظور ال

عينة  نخبةألكبر من الأشارت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات إلى إن النسبة ا  

انخفاض مستوى مشاركة الجمهور في انتخابات  ذهبت إلى ( %65.8الدراسة )

( منهم إلى %28.4) أشارومقارنة باالنتخابات البرلمانية السابقة،  2015برلمان 

مقارنة باالنتخابات  2015مستوى مشاركة الجمهور في انتخابات برلمان توسط 

أشارت إلى ارتفاع مستوى  (%5.8) ابل نسبة ضئيلة للغاية، في مق البرلمانية السابقة

) الجدول .مقارنة باالنتخابات البرلمانية 2015مشاركة الجمهور في انتخابات برلمان 

 بالملحق(مرفق  (4)
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 تقييمهم وسياسي( /)إعالمي ،)ممارس/أكاديمي( وعن العالقة بين نوع النخبة

مقارنة باالنتخابات  2015 مستوى مشاركة الجمهور في انتخابات برلمانل

 .البرلمانية السابقة

 عدم وجود عالقة بين نوع النخبةإلى التحليل اإلحصائي للبيانات  أشارت نتائج  

مستوى مشاركة الجمهور في تقييمهم لو سياسي(، ، )إعالمي/أكاديمي(ممارس/)

 :  ، حيث جاءت النتائج على النحو المبين بالجدول اآلتي2015انتخابات برلمان 

 

 (8جدول رقم )

 مستوى مشاركة الجمهور فيتقييم والعالقة بين نوع النخبة 

 مقارنة باالنتخابات البرلمانية السابقة 2015انتخابات برلمان 
 Total مجال عمل النخبة نوع النخبة  مستوى المشاركة

 سياسي إعالمي اكاديمي ممارس

 6 3 3 5 1 ك مستوى مرتفع

% 1.7% 8.3% 5.0% 5.0% 5.0% 

 33 16 17 17 16 ك مستوى متوسط

% 26.7% 28.3% 28.3% 26.7% 27.5% 

 81 41 40 38 43 ك مستوى منخفض

% 71.7% 63.3% 66.7% 68.3% 67.5% 

 120 60 60 60 60 ك  اإلجمالي

% 100% 100% 100% 100% 100% 

  0.043 3.006 2كا

  0.979 0.223 مستوى المعنوية

= 2قيمة كا (، أثبت التحليل اإلحصائي أنةكاديمياأل/ ةممارسال) نخبةللبالنسبة     

بالنسبة ) ، وهي قيمة غير دالة إحصائيًا. و0.223، عند مستوى معنوية 3.006

 ،0.979 ، عند مستوى معنوية0.043=  2كا( تبين أن قيمة ينسياسيال/ ينعالميلإل

التفصيلية للجدول عدم داللة هذه وتؤكد البيانات . وهي قيمة غير دالة إحصائيًا أيًضا

إجماع النسبة األكبر من النخبة موضع الدراسة بتصنيفاتها المختلفة  العالقة، كما تؤكد

  على ضعف وتوسط مشاركة الجمهور المصري في هذه االنتخابات البرلمانية.
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تُعد سببًا من أسباب ضعف  -نخبةمن منظور ال –وعما إذا كانت الفضائيات الخاصة   

االنتخابات مقارنًة بما قبلها، جاءت  هانخفاض مشاركة الجمهور المصري في هذو

 النتائج على النحو التالي:

كعامل من عوامل  -من منظور الخبراء –الفضائيات المصرية الخاصة  -8

مقارنة  2015انخفاض المشاركة الجماهيرية في انتخابات برلمان 

 .باالنتخابات السابقة

 عينة الدراسة نخبةمن الالنسبة األكبر  إنمة للتحليل اإلحصائي، فوفقًا للنتائج العا  

الفضائيات المصرية الخاصة سببًا من أسباب انخفاض مشاركة اعتبرت  (74.2%)

على النحو هذه النسبة  وتوزعت، 2015الجمهور المصري في انتخابات برلمان 

سببًا من أسباب اعتبروا الفضائيات المصرية الخاصة  نخبةمن ال %27.5: التالي

 %35انخفاض مشاركة الجمهور المصري في هذه االنتخابات بدرجة كبيرة، و

)  إلى ذلك بدرجة ضعيفة.أشار  منهم %11.7اعتبروا ذلك بدرجة متوسطة، و

 ( مرفق بالملحق(5الجدول )

االعتماد من   Brenda,Oneil(50) وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة   

يون وحده يرتبط بمستويات منخفضة من المشاركة السياسية بين على التليفز

من أن القنوات المصرية والعربية الخاصة تؤدي  (51)ودراسة أميرة سمير ،المبحوثين

دوًرا سلبيًا يتمثل في تقليل الفاعلية السياسية وبالتالي الحد من المشاركة السياسية 

  للجمهور.

النخبة من االلتزام الضعيف والمتوسط من قبل  أشارت إليهوتتفق هذه النتيجة مع   

) 2015في تغطيتها لالنتخابات البرلمانية  بالقيم والمعايير المهنية الفضائيات الخاصة

، والذي قد يُعد سببًا رئيسيًا من أسباب ضعف مشاركة الجمهور بهذه (7جدول رقم 

 االنتخابات كما أسفرت عنه بيانات الجدول التالي:
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 تعلقة بأداء الفضائيات المصرية الخاصة والتي تجعلها سبًبا من العوامل الم

مقارنة  2015أسباب انخفاض المشاركة الجماهيرية في انتخابات برلمان 

 باالنتخابات السابقة

 

 

 

 

 (9جدول رقم )

              عوامل المتعلقة بأداء الفضائيات المصرية الخاصة كسبب من أسباب انخفاض المشاركةال

 120ن=

 % ك الرأي

 24.2 29 ثارةالتشوية أو اإلطراء واإل المبالغة في

 18.3 22 مرشحين بعينهمالتحيز وتسليط الضوء على 

 13.3 16 الدقةانعدام 

 9.2 11 انتهاك الصمت االنتخابي

 6.7 8 م المو وعيةاعدان

 6.7 8 يةالنتخابلعملية اغير كافية ل تخصيص مساحات زمنية

 6.7 8 لمشاركةالجمهور ل  عف معدالت تحفيز

 5.0 6 في الجمهور اإلحباطغرس 

 3.3 4 لمرشحينامعظم عرض البرامج االنتخابية لعدم 

 3.3 4 تقديم برامج حوارية بين المرشح والناخبينعدم 

المصالح الخاصة للقنوات وااللحاح على النزول لترشيح مرشح 

 معين
2 1.7 

 1.7 2 تخويف المواطنين بالغرامات

جاءت المبالغة في التشوية أو اإلطراء واإلثارة في مقدمة العوامل السلبية المتعلقة   

بأداء الفضائيات المصرية الخاصة، والتي تجعلها سببًا من أسباب انخفاض المشاركة 

، وذلك بنسبة مقارنة باالنتخابات السابقة 2015الجماهيرية في انتخابات برلمان 

، ثم انعدام %18.3الضوء على مرشحين بعينهم بنسبة ، تاله التحيز وتسليط 24.2%
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الدقة فيما تقدمه الفضائيات الخاصة بشأن المرشحين والعملية االنتخابية بنسبة 

، ثم انعدام الموضوعية، %9.2، يليه انتهاك الصمت االنتخابي بنسبة 13.3%

 وتخصيص مساحات زمنية غير كافية للعملية االنتخابية، وضعف معدالت تحفيز

لكل عامل منهم. والشك أن هذه العوامل جميعها  %6.7بنسبة  الجمهور للمشاركة

كفيلة بالتأثير السلبي على نسب مشاركة الجمهور في العملية االنتخابية خاًصة إذا ما 

أُضيف إليها من غرس اإلحباط في نفوس الجماهير بشأن مستقبل مصر السياسي، 

تجمع لمرشحين، وعدم تقديم برامج حوارية وعدم عرض البرامج االنتخابية لمعظم ا

جمهور، معارف المستوى األمر الذي يؤثر سلبًا على  ،والناخبين ينبين المرشح

، بما يجعله يعاني من حالة من االرتباك بأهمية المشاركة االنتخابية  ودرجة وعيه

عزوفه عن المشاركة مرشح معين وبالتالي يتسبب في على اختيار  ةدروعدم الق

  .لتصويت في االنتخاباتبا

  )وفيما يختص بالعالقة بين نوع النخبة )ممارس/ أكاديمي(، )إعالمي/سياسي

ورؤيتهم للفضائيات الخاصة كعامل من عوامل انخفاض المشاركة الجماهيرية 

 .2015في انتخابات برلمان 

لنخبة أشارت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات إلى وجود عالقة ارتباطية بين نوع ا  

ورؤيتهم للفضائيات الخاصة كعامل من  ،)ممارس/أكاديمي(، )إعالمي/ سياسي(

، حيث جاءت 2015عوامل انخفاض المشاركة الجماهيرية في انتخابات برلمان 

 النتائج على النحو المبين بالجدول اآلتي:  

 (10جدول رقم )

 ورؤيتهم للفضائيات الخاصة العالقة بين نوع النخبة 

 2015وامل انخفاض المشاركة الجماهيرية في انتخابات برلمان كعامل من ع
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 Total مجال عمل النخبة نوع النخبة  انخفاض المشاركة

 سياسي إعالمي اكاديمي ممارس

 33 21 12 27 6 ك نعم بدرجة كبيرة

% 10.0% 45.0% 20.0% 35.0% 27.5% 

 40 13 27 14 26 ك نعم بدرجة متوسطة

% 43.3% 23.3% 45.0% 21.7% 33.3% 

 14 6 8 5 9 ك نعم بدرجة  عيفة

% 15.0% 8.3% 13.3% 10.0% 11.7% 

 33 20 13 14 19 ك ال على االطالق

% 31.7% 23.3% 21.7% 33.3% 27.5% 

 120 60 60 60 60 ك  اإلجمالي

% 100% 100% 100% 100% 100% 

  9.125 18.864 2كا

  0.028 0.000 مستوى المعنوية

نوع بين  دالة إحصائيًا خلص التحليل اإلحصائي للبيانات إلى وجود عالقة ارتباطية  

النخبة )ممارس/أكاديمي(، ورؤيتهم للفضائيات الخاصة كعامل من عوامل انخفاض 

 ،18.864 2، حيث كانت قيمة كا2015المشاركة الجماهيرية في انتخابات برلمان 

القة ارتباطية بين نوع النخبة كما تبين وجود ع، 0.000مستوى معنويةعند 

)إعالمي/سياسي(، ورؤيتهم للفضائيات الخاصة كعامل من عوامل انخفاض المشاركة 

عند مستوى  9.125 2حيث كانت قيمة كا، 2015الجماهيرية في انتخابات برلمان 

 .0.028معنوية 

ية،  ويتضح من البيانات التفصيلية للجدول أن النسبة األكبر من النخبة السياس   

 المصرية الخاصة تُعد عاماًل أن الفضائيات أشارت إلى  وكذلك من النخبة األكاديمية

"بدرجة  2015من عوامل انخفاض المشاركة الجماهيرية في انتخابات برلمان 

اعتبرت  ، في حين أن النسبة األكبر من النخبة اإلعالمية ، وكذلك الممارسةكبيرة"

من عوامل انخفاض المشاركة الجماهيرية في  المصرية الخاصة عاماًل الفضائيات 

 ."بدرجة متوسطة" هذه االنتخابات
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البرامج التي شاب أداؤها اإلعالمي خالل االنتخابات البرلمانية بعض  -9

 التجاوزات واالنتهاكات من منظور النخبة. 

تم توجيه تساؤل للنخبة اإلعالمية والسياسية عن برامج التوك شو التي شاب أداؤها   

التجاوزات واالنتهاكات المهنية في تغطيتها لفاعليات العملية االنتخابية  بعض

وجاء في مقدمتها برنامج "على مسئوليتي" المقدم على قناة صدى ، 2015البرلمانية 

، تاله بفارق كبير برنامج "العاشرة مساًءا" المقدم على %30.6البلد بوزن مرجح 

  CBC" هنا العاصمة" المقدم على ال ، ثم برنامج %16.6قناة دريم بوزن مرجح 

. تاله بفارق بسيط برنامجي "الحياة اليوم" بوزن مرجح %12.9بوزن مرجح 

 .( مرفق بالملحق(6) الجدول )  .%11.7، و"آخر النهار" بوزن مرجح 11.9%

نتائج التحليل  ظهرتأ، نخبةمعدالت هذه التجاوزات من وجهة نظر الفيما يتعلق بو  

معدالت عالية من  توافر أشارت إلى %50.8لنسبة األكبر من النخبة أن ااإلحصائي 

، بينما 2015أثناء انتخابات برلمان  التجاوزات المهنية في أداء الفضائيات الخاصة

 %11.7ر سوى شمنهم إلى معدل متوسط من هذه التجاوزات، ولم ي %37.5أشار

الخاصة، األمر الذي  معدالت ضعيفة من التجاوزات في أداء الفضائياتإلى منهم 

 -من وجهة نظر النخبة –جميع برامج التوك شو قد شاب أداؤها  يشير إلى أن

   .فاوتةوإن تم ذلك بمعدالت متتجاوزات وانتهاكات مهنية 

  وتقييمهم أكاديمي(، )إعالمي/سياسي( )ممارس/وعن العالقة بين نوع النخبة

ج التوك شو المقدمة داء بعض برامعدالت التجاوزات واالنتهاكات في ألم

 .2015انتخابات برلمان  أثناءبالفضائيات الخاصة 

أشارت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات إلى وجود عالقة ارتباطية بين نوع النخبة   

وتقييمهم لمعدالت التجاوزات واالنتهاكات في أداء بعض برامج  )ممارس/أكاديمي(،

بينما لم تثبيت  ، 2015اء انتخابات برلمان التوك شو المقدمة بالفضائيات الخاصة أثن
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حيث جاءت النتائج على النحو  هذه العالقة بالنسبة لنوع النخبة )إعالمي/سياسي(،

 المبين بالجدول اآلتي:  

 (11جدول رقم )

وتقييمهم لمعدالت التجاوزات واالنتهاكات في أداء بعض العالقة بين نوع النخبة 

 برامج التوك شو 
 Total مجال عمل النخبة نوع النخبة  اتمعدل التجاوز

 سياسي إعالمي اكاديمي ممارس

 61 34 27 37 24 ك معدل كبير

% 40.0% 61.7% 45.0% 56.7% 50.8% 

 45 17 28 20 25 ك معدل متوسط

% 41.7% 33.3% 46.7% 28.3% 37.5% 

 14 9 5 3 11 ك معدل  عيف

% 18.3% 5.0% 8.3% 15.0% 11.7% 

 120 60 60 60 60 ك  لياإلجما

 % 100% 100% 100% 100% 100% 

  4.635 7.897 2كا

  0.099 0.019 مستوى المعنوية

، عند مستوى 7.897=  2كاقيمة  تبين أنبالنسبة للنخبة األكاديمية والممارسة،   

وفيما يتعلق بالنخبة اإلعالمية والسياسية  ، وهي عالقة دالة إحصائيًا.0.019 معنوية

عالقة غير دالة بذلك ، وهي 0.099، عند مستوى معنوية= 4.635=  2كانت قيمة فكا

 والسياسيين كبر من األكاديميين. ويتضح من بيانات الجدول أن النسبة األإحصائيًا

من كبيًرا، بينما ترى النسبة األكبر يرون معدل هذه التجاوزات واالنتهاكات 

وإن كان  ،التجاوزات واالنتهاكات معدل متوسط من هذه واإلعالميين الممارسين

ونسبة الممارسين واإلعالميين الذين يرون معدل كبير  هذه النسبة األخيرة الفارق بين

 من التجاوزات واالنتهاكات فارق ضعيف للغاية.

  وفيما يتعلق بأنماط هذه التجاوزات واالنتهاكات التي شابت أداء بعض

، فقد تمثلت من وجهة 2015لمان برامج التوك شو في تغطيتها النتخابات بر

 نظر النخبة فيما يلي: 

 (12جدول رقم )  



2015برلمان  تقييم النخبة لدور الفضائيات المصرية الخاصة في تفعيل المشاركة الجماهيرية في انتخابات  

 120                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

 120ن=         التجاوزات واالنتهاكات في أداء بعض برامج التوك شو  أنماط

 % ك التجاوزات

 54.2 65 عدم إتاحة حق الرد لبعض المرشحين.

 45.0 54 المبالغة والتهويل في عرض أخبار مرشحين ما.

 28.3 34 الصمت االنتخابي. انتهاك فترة

 27.5 33 السب والقذف لبعض المرشحين واألحزاب السياسية.

 26.7 32 التعدي على خصوصية بعض المرشحين.

 21.7 26 نشر الشائعات واألكاذيب حول بعض المرشحين.

 21.7 26 التعليق على تقارير لجنة رصد األداء اإلعالمي.

 20.8 25 ا لالنتخابات.التعليق على نتائج اللجنة العلي

 17.5 21 عرض نتائج استطالعات رأي مجهلة للتأثير على الناخبين.

 10.0 12 التعليق على أحكام القضاء فيما يخص بعض المرشحين.

عدم إتاحة حق الرد لبعض "جاء في مقدمة هذه التجاوزات من وجهة نظر النخبة   

ويل في عرض أخبار مرشحين ما المبالغة والته"، تاله %54.2بنسبة  "المرشحين

انتهاك فترة الصمت . وجاء بنسب متوسطة عما سبق "%45بنسبة  "دون غيرهم

السب "، جاء %1وبفارق نسبي ضئيل للغاية لم يتجاوز. %28.3بنسبة "االنتخابي

التعدي على "، ثم %27.5بنسبة  "والقذف لبعض المرشحين واألحزاب السياسية

و"نشر الشائعات واألكاذيب حول ، %26.7ة بنسب "خصوصية بعض المرشحين

و"التعليق على تقارير لجنة رصد األداء  ،%21.7بعض المرشحين" بنسبة 

، و"التعليق على نتائج اللجنة العليا لالنتخابات" بنسبة %20.8اإلعالمي" بنسبة 

20.8%.  

عالني تتفق مع أوردته لجنة تقييم ورصد األداء اإلعالمي واإلوجميعها انتهاكات    

العملية التغطية اإلعالمية لهذه في  وخروقات تجاوزاتمن  2015النتخابات برلمان 

كما تتفق إلى حد كبير مع  كرها في الصفحات األولى من البحث.، والوارد ذاالنتخابية

( بشأن العوامل المتعلقة بأداء الفضائيات المصرية الخاصة 9ما ورد في الجدول رقم )

من أسباب انخفاض المشاركة الجماهيرية في انتخابات برلمان والتي تجعلها سببًا 

حددته  مال هذه التجاوزات انتهاًكا خارقًا مقارنة باالنتخابات السابقة. وتُعد 2015

النواب اللجنة العليا لالنتخابات من ضوابط بشأن التغطية اإلعالمية النتخابات مجلس 
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ومجرياتها  لية العملية االنتخابيةعلى فاعالسلبي والتي من شأنها التأثير ، 2015

، وخاصة إذا ما امتدت هذه التجاوزات لعرض نتائج استطالعات ونتائجها بشكل كبير

رأي مجهلة للتأثير على الناخبين، والتعليق على أحكام القضاء فيما يخص بعض 

 المرشحين.

داء اإلعالمى وتتفق نتائج هذا الجدول إلى حد كبير مع دراسة " لجنة تقييم تقييم األ  

، (53)، ودراسة نهى العبد(52)("2014فى تغطية االنتخابات الرئاسية المصرية )

بعض المالحظات السلبية على  حيث أظهرت هذه الدراسات، (54)ودراسة صفا عثمان

تغطية القنوات الخاصة ومنها؛ بعض البرامج اتخذت اتجاهات متحيزة ضد أحد 

اهات متحيزة، والخوض فى الحياة الخاصة المرشحين أو استضافة ضيوف ذوي اتج

ألحد المرشحين، وعرض نتائج تصويت المصريين بالخارج ، وعدم احترام فترة 

 الصمت االنتخابي.

تقييم النخبة لمدى االختالف اإليجابي في تغطية الفضائيات المصرية   -10

  ى.في المرحلة الثانية مقارنةً بالمرحلة األول الخاصة لالنتخابات البرلمانية

وفيما يتعلق بتقيييم النخبة اإلعالمية والسياسية لمدى االختالف اإليجابي في تغطية   

الفضائيات المصرية الخاصة لالنتخابات البرلمانية في مرحلتها الثانية مقارنةً 

أن نسبة كبيرة من النخبة عينة بالمرحلة األولى، أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي 

ً إيجابيًا على اإلطالق،رأت أن( %34.2)الدراسة  في حين أن  ه ليس هناك اختالفا

اختالف إيجابي في تغطية الفضائيات المصرية  ( منهم أشاروا إلى حدوث60%)

، وتوزعت الخاصة لالنتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية مقارنةً بالمرحلة األولى

بمعدالت ت اإليجابية رأوا أن معدالت هذه االختالفا( منهم %32.5) هذه النسبة بين

نسبة في حين أن  درجات ضعيفة من االختالفات، ى( أشاروا إل%18.3و) متوسطة،

( منهم إلى %5.8أشار)و معدل هذا االختالف كبيًرا.( رأت أن %9.2)ضئيلة للغاية 
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أن أداء الفضائيات المصرية الخاصة تغير إلى األسوأ خالل المرحلة الثانية من 

 ( مرفق بالملحق(7ل )) الجدو تخابات.االن

  )وتقييمهم وعن العالقة بين نوع النخبة )ممارس/أكاديمي(، )إعالمي/سياسي

لمدى االختالف اإليجابي في تغطية الفضائيات المصرية الخاصة لالنتخابات 

 في المرحلة الثانية مقارنةً بالمرحلة األولى البرلمانية

القة ارتباطية بين نوع النخبة وجود ععدم التحليل اإلحصائي للبيانات  تبين من  

لمدى االختالف اإليجابي في تغطية الفضائيات وتقييمهم  )ممارس/أكاديمي(،

، المصرية الخاصة لالنتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية مقارنةً بالمرحلة األولى

العالقة بالنسبة لنوع النخبة )إعالمي/سياسي(، حيث جاءت  وجود هذهثبتت بينما 

 : ئج على النحو المبين بالجدول اآلتيالنتا

 

 (13جدول رقم )

وتقييمهم لمدى االختالف اإليجابي في تغطية العالقة بين نوع النخبة 

في المرحلة الثانية  الفضائيات المصرية الخاصة لالنتخابات البرلمانية

 مقارنةً بالمرحلة األولى
 مدى االختالف

  اإليجابي 

 Total النخبةمجال عمل  نوع النخبة

 سياسي إعالمي اكاديمي ممارس

 11 9 2 9 2 ك نعم بدرجة كبيرة

% 3.3% 15.0% 3.3% 15.0% 9.2% 

 39 19 20 20 19 ك بدرجة متوسطة

% 31.7% 33.3% 33.3% 31.7% 32.5% 

 22 8 14 11 11 ك نعم بدرجة  عيفة

% 18.3% 18.3% 23.3% 13.3% 18.3% 

 41 18 23 19 22 ك ال على االطالق

% 36.7% 31.7% 38.3% 30.0% 34.2% 

 7 6 1 1 6 ك بالعكس تغيرت لألسوا

% 10.0% 1.7% 1.7% 10.0% 5.8% 

 120 60 60 60 60 ك  اإلجمالي

% 100% 100% 100% 100% 100% 

  10.298 8.271 2كا
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  0.036 0.082 مستوى المعنوية

ارتباط بين نوع النخبة  عدم وجودأشار التحليل اإلحصائي للبيانات إلى   

وتقييمهم لمدى االختالف اإليجابي في تغطية الفضائيات  )ممارس/أكاديمي(،

 المصرية الخاصة لالنتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية مقارنةً بالمرحلة األولى،

، بينما ثبت 0.082(، عند مستوى معنوية = 8.271في ) 2كاحيث تمثلت قيمة 

 2كاحيث تمثلت االرتباط بالنسبة لنوع النخبة )إعالمي/ سياسي(،  إحصائيًا وجود هذا

من بيانات الجدول التفصيلية ويُالحظ  0.036(، عند مستوى معنوية =10.298في )

إيجابي بمعدالت ضعيفة،  اختالفأن هناك الذين أشاروا إلى اإلعالميين نسبة أن 

أكبر من نسب  اإلطالقعدم حدوث اختالف إيجابي على  وكذلك الذين أشاروا إلى

أن أداء الفضائيات المصرية  الذين رأواالسياسيين  كانت نسبةبينما ، السياسيين

، وكذلك الذين أشاروا الخاصة تغير إلى األسوأ خالل المرحلة الثانية من االنتخابات

 إلى وجود معدالت كبيرة من االختالفات اإليجابية أكبر من نسبة اإلعالميين.

 .2015نخبة بالتصويت في انتخابات برلمان مدى مشاركة ال -11

خلص التحليل اإلحصائي للبيانات إلى اقتراب نسبة النخبة عينة الدراسة ممن   

من نسبة من لم يشاركوا، حيث بلغت  2015شاركوا بالتصويت في انتخابات برلمان 

 (، بينما بلغت نسبة من لم يشارك%50.8نسبة من شارك منهم بالتصويت )

 .( مرفق بالملحق(8) الجدول ). (49.2%)

 -وال شك أن عدم مشاركة نصف عينة الدراسة من النخب اإلعالمية والسياسية   

يطرح العديد من التساؤالت حول أسباب عدم المشاركة،  -وهي نسبة كبيرة للغاية 

 والتي تمثلت فيما يلي:

 (14جدول رقم )

 59ن=      2015مان سباب عدم مشاركة النخبة بالتصويت في انتخابات برلأ
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 % ك األسباب

 66.1 39 المناخ السياسي العام ال يشجع على المشاركة والتصويت.

 37.3 22  عف البرامج االنتخابية للمرشحين الفرديين والقوائم الحزبية.

كثرة أعداد المرشحين والقوائم الحزبية بما يثير نوع من االرتباك وعدم المعرفة 

 بهم.

21 35.6 

 20.3 12 مال السياسي وسيطرته على العملية االنتخابية.رأس ال

 15.3 9 لم يكن لدي وقت للمشاركة

قصر الفترة الزمنية لالنتخابات والدعاية االنتخابية بما ال يمكن من التعرف على 

 المرشحين.

7 11.9 

 8.5 5 التغطية اإلعالمية السيئة لبعض قنوات التليفزيون المصري.

خاطئة للجنة العليا لالنتخابات كفرض غرامة مالية في حال عدم بعض القرارات ال

 المشاركة.

4 6.8 

جاء في مقدمة أسباب عدم مشاركة النخبة اإلعالمية والسياسية بالتصويت في   

، "المناخ السياسي العام ال يشجع على المشاركة والتصويت" 2015انتخابات برلمان 

في  ثيل حقيقي للمرشحين المؤيدين للشباب، ويرجع ذلك لعدم وجود تم%66.1بنسبة 

وفشل  ،، وانخفاض المستوى العلمي لعدد كبير من المتقدمين للترشح2015انتخابات 

وبفارق نسبي كبير"  . تال ذلكاألحزاب في وضع برامج انتخابية مقنعة للناخبين

ثم ، %37.3يين والقوائم الحزبية" بنسبة لبرامج االنتخابية للمرشحين الفردضعف ا

جاء "كثرة أعداد المرشحين والقوائم الحزبية  عن السبب السابق بفارق نسبي ضعيف

 .%35.6بنسبة  بما يثير نوع من االرتباك وعدم المعرفة بهم"

تأثير رأس المال السياسي وسيطرته على " ؛بنسب متوسطة ت األسباب التاليةوجاء  

قصر الفترة "ولتصويت"، للمشاركة با عدم توافر وقت "، و"العملية االنتخابية

 ."الزمنية لالنتخابات والدعاية االنتخابية بما ال يمكن من التعرف على المرشحين

التغطية اإلعالمية السيئة " والتي احتلت نسب ضعيفة عدم المشاركةوتمثلت أسباب 

بعض القرارات الخاطئة للجنة العليا "و، "لبعض قنوات التليفزيون المصري

 . "رامة مالية في حال عدم المشاركةلالنتخابات كفرض غ

امل المتعلقة بمجريات أسباب عدم المشاركة تركزت في العووياُلحظ أن معظم    

المرشحين وبرامجهم كثرة عدد ى أرض الواقع ومنها؛ وفاعليات العملية االنتخابية عل
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رأس ، وما صاحب العملية االنتخابية من انتهاكات تتعلق بسيطرة االنتخابية الضعيفة

القرارات بعض المال على المشهد االنتخابي سواء إعالميًا أو على أرض الواقع، و

والتي كان لها مردود عكسي على العملية الخاطئة التي صاحبت العملية االنتخابية 

 االنتخابية.

النخب  وقد يرجع ذلك إلى درجة الوعي السياسي والمجتمعي التي تتمتع بها  

 تي ال تجعل وسائل اإلعالم هي المحرك األساسي والمسيطرلاإلعالمية والسياسية وا

   .الرئيس على قراراتهم االنتخابية، وهو ما تؤكده نتائج المحور التالي

باختيار مرشح أو حزب معين بالمعالجة والتغطية تأثر قرار النخبة  درجة -12

 2015التليفزيونية النتخابات برلمان 

بيانات إلى إن النسبة األكبر من النخبة عينة أشارت نتائج التحليل اإلحصائي لل   

بالمعالجة والتغطية  على اإلطالق ( لم يتأثر قرارهم االنتخابي%70.5) الدراسة

بينما بلغت نسبة من تأثروا بدرجات متفاوتة  ،2015التليفزيونية النتخابات برلمان 

( %4.9) زعت هذه النسبة بين من تأثر قرارهم بدرجة كبيرة بنسبةو، وت(29.5%)

) . (%9.8(، وبدرجة ضعيفة )%14,8منهم فقط، ونسبة من تأثروا بدرجة متوسطة )

 مرفق بالملحق( (9) الجدول

للجمهور المصري أثناء االنتخابات  (55)دراسة نهى العبدوتختلف هذه النتيجة مع   

د ، والتي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين االعتما2014الرئاسية 

على البرامج الحوارية وشبكات التواصل االجتماعى فى الحصول على معلومات 

حول االنتخابات الرئاسية، ومدى تأثر قرار المبحوثين االنتخابى بمضمون هذه 

البرامج والشبكات، وقد يرجع ذلك الختالف طبيعة الجمهور ما بين جمهور عام 

يمية والثقافية بينهما كمحددات وجمهور النخب، وبالتالي اختالف المستويات التعل

 لدرجة التأثر بالمضامين التليفزيونية.
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  )بدرجة وفيما يختص بعالقة نوع النخبة )ممارس/أكاديمي(، )إعالمي/سياسي

تأثر قرارهم باختيار مرشح أو حزب معين بالمعالجة والتغطية التليفزيونية 

 2015النتخابات برلمان 

ت عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين نوع أثبت التحليل اإلحصائي للبيانا  

باختيار مرشح أو هم النخبة )ممارس/أكاديمي(، )إعالمي/سياسي(، ودرجة تأثر قرار

، حيث جاءت 2015حزب معين بالمعالجة والتغطية التليفزيونية النتخابات برلمان 

 : التاليالنتائج على النحو 

 

 

   

 (15جدول رقم )

 ودرجة تأثر قرارهم باختيار مرشح أو حزب معينالنخبة العالقة بين نوع 

 2015بالمعالجة والتغطية التليفزيونية النتخابات برلمان  
 Total النخبة مجال عمل نوع النخبة  درجة تأثر القرار االنتخابي

 سياسي إعالمي اكاديمي ممارس

 3 1 2 - 3 ك نعم بدرجة كبيرة

% 10% - 5.9% 3.7% 4.9% 

 9 4 5 5 4 ك متوسطة بدرجة

% 13.3% 16.1% 14.7% 14.8% 14.8% 

 6 - 6 4 2 ك نعم بدرجة  عيفة

% 6.7% 12.9% 17.6% - 9.8% 

 43 22 21 22 21 ك ال على االطالق

% 70% 71% 61.8% 81.5% 70.5% 

 120 60 60 60 60 ك  اإلجمالي

 % 100% 100% 100% 100% 100% 

  5.74 3.786 2كا

  0.125 0.286 المعنويةمستوى 
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، عند مستوى 3.786=  2تبين من المعالجة اإلحصائية للبيانات أن قيمة كا   

بين  عالقة ارتباطية، وهي قيمة غير دالة إحصائيا تفيد عدم وجود 0.286معنوية= 

 نوع النخبة )ممارس/ أكاديمي( ودرجة  تأثر قرارهم باختيار مرشح أو حزب معين

بالنسبة للنخبة  األمر وكذلك، 2015ة التليفزيونية النتخابات برلمان بالمعالجة والتغطي

 0.125، عند مستوى معنوية= 5.74=  2)إعالمي/ أكاديمي(، حيث كانت قيمة كا

)  وتشير بيانات الجدول إلى إن النسبة األكبر من النخبة بأنواعها المختلفة  

يتأثر قرارها على اإلطالق  لم اإلعالميون والسياسيون/ الممارسون واألكاديميون(

باختيار مرشح أو حزب معين بالمعالجة والتغطية التليفزيونية النتخابات برلمان 

، ولم يتأثر بالتغطية اإلعالمية بدرجة كبيرة سوى ثالث مفردات فقط من 2015

على اختالف أنواعها، وكذلك الحال بالنسبة للتأثر بدرجة متوسطة وكبيرة.  النخبة

نتائج المحور السابق الخاص برصد أسباب عم مشاركة نسبة كبيرة لنتائج هذه اتدعم و

من النخبة بالتصويت في االنتخابات البرلمانية، والتي أكدت عدم تأثر قرارهم بعدم 

المشاركة بالتغطية اإلعالمية، األمر الذي يؤكد أن التغطية اإلعالمية التليفزيونية لم 

بة سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة. وال شك أن تكن عاماًل فارقًا في قرارات النخ

ويقلل من  وال سيما الخاصة منها، ذلك يُعد سلبية كبيرة في حق فضائيتنا المصرية

أهمية دورها في هذه الفترات الحاسمة من تاريخ مصر، ويشير إلى ثمة سلبيات 

 وأوجه قصور كبيرة في أدائها اإلعالمي.

 .2015إلعالمي التليفزيوني خالل انتخابات برلمان تقييم النخبة إجمااًل لألداء ا -13

األداء اإلعالمي المتوسط، والذي يشوبه  أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى إن "   

وبنسبة كبيرة  بعض أوجه القصور" جاء في مقدمة اختيارات النخبة عينة الدراسة

مي التليفزيوني خالل فيما يتعلق بتقييمهم إجمااًل لألداء اإلعال(، وذلك %76.7بلغت )

، تال ذلك " األداء المتميز" بفارق نسبي كبير عن االختيار 2015انتخابات برلمان 
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(، بينما لم تتجاوز نسبة "األداء الضعيف بكل %20.8السابق حيث بلغت نسبته )

 (.%2.5المقاييس" نسبة )

 ( مرفق بالملحق(10) الجدول )

( فيما يتعلق بتقييم النخبة 12، 11دولين )وتتفق نتائج هذا الجدول مع نتائج الج  

للتجاوزات واالنتهاكات في أداء برامج التوك شو أثناء االنتخابات وأنماط هذه 

بما يجعل بالتالي أداء وسائل اإلعالم المصرية أثناء االنتخابات البرلمانية  ،التجاوزات

 التجاوزات المهنية.  كثير من أداًءا متوسًطا تشوبه 2015

 .لتقديم تغطية إعالمية تليفزيونية مهنية للعملية االنتخابية البرلمانية ت النخبةمقترحا-14

تم سؤال النخبة عينة الدراسة عن مقترحاتهم بشأن تقديم تغطية تليفزيونية مهنية   

للعملية االنتخابية البرلمانية من واقع تقييمهم للتغطية اإلعالمية النتخابات 

 خابات السابقة، وتمثلت مقترحاتهم فيما يلي:، وغيرها من االنت2015برلمان

 (16جدول رقم )

 مقترحات النخبة لتقديم تغطية إعالمية تليفزيونية مهنية لالنتخابات البرلمانية

 120ن= 
 % ك المقترحات

 36.7 44 المو وعية بما تتضمنه من حيادية وتوازن

 17.5 21 على المعايير المهنية التدريب الجيد

 15.8 19 كافية لعرض جميع برامج المرشحينمساحة تخصيص 

 11.7 14 االلتزام بأخالقيات العمل اإلعالمي وو ع ميثاق شرف إعالمي

 11.7 14 ةالمخالفالقنوات دارية على جزاءات مالية وإ فرض

 5.0 6 عالملإلنشاء المجلس الوطني الرقابة وإ

 5.0 6 المصداقية

 5.0 6 شمول التغطية والسرعة

 4.2 5 على برامج حوارية بين المرشحين والجمهور وحق الرد متاح للجميع التركيز

عن سيطرة القنوات الخاصة  و حزاب ورؤساءالبعد عن سيطرة رجال األعمال واأل

 س المالأر

4 3.3 

 3.3 4 مالحقة اللجنة العليا لالنتخابات للحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة
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لنخبة عينة الدراسة المقترح الخاص ب " االلتزام جاء في مقدمة مقترحات ا  

فالموضوعية أساس  ،%36.7بالموضوعية بما تتضمنه من حيادية وتوازن" بنسبة 

، وهو مقترح %17.5بنسبة  تاله "المهنية والتدريب الجيد" المعاير المهنية اإلعالمية،

التغطية مهارات وأساليب وقواعد خاصة البد وأن تتميز بها مهم إذ أن هناك 

عن المعمول به في األوقات اإلعالمية أثناء فترة االنتخابات تختلف إلى حد كبير 

، حيث جاء في مقدمة مقترحات (56)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ياسمين سعيد ية.العا

 الصفوة المصرية "ضرورة مراعاة المهنية فى اإلعداد والعرض".

ب " تخصيص مساحة كافية لعرض   وجاء في الترتيب الثالث المقترح الخاص  

وتتفق هذه النتيجة مع ما خلصت إليه ، %15.8جميع برامج المرشحين" بنسبة 

( من عدم عرض البرامج االنتخابية لمعظم المرشحين، 9الدراسة في الجدول رقم )

حيث حاز على نسب متوسطة من اختيارات النخبة عينة الدراسة كعامل من العوامل 

لفضائيات المصرية الخاصة والتي تجعلها سببًا من أسباب انخفاض المتعلقة بأداء ا

. تال ذلك مقارنة باالنتخابات السابقة 2015المشاركة الجماهيرية في انتخابات برلمان 

 االلتزام بأخالقيات العمل اإلعالمي ووضع ميثاق شرف إعالمي"، و"فرض"

( لكل مقترح منهما، %11.7بة )بنسدارية على القنوات المخالفة" جزاءات مالية وإ

مقترح مهم يدعو إلى تطبيق أخالقيات العمل اإلعالمي من خالل تفعيل مواثيق وهو 

 الشرف اإلعالمية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب كألية لضمان االلتزام والتطبيق.

وجاءت المقترحات الخاصة ب" الرقابة وإنشاء المجلس الوطني لإلعالم،   

لتغطية والسرعة، والتركيز على برامج حوارية بين المرشحين والمصداقية، وشمول ا

والجمهور وإتاحة حق الرد للجميع، والبعد عن سيطرة رجال األعمال واألحزاب 

المال، ومالحقة اللجنة العليا لالنتخابات س ورؤساء القنوات الخاصة عن سيطرة رأ

يرجع ذلك إلى للحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة" بنسب منخفضة، وقد 
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لتزام عمق نظرة النخبة عينة الدراسة، فإذا ما تحققت المقترحات األولى كاإل

عيل ميثاق الشرف اإلعالمي، فإن المقترحات فوالتدريب المهني الجيد وت ضوعيةبالمو

 األخيرة ستتحقق تباًعا وضمنًا.

 نتائج اختبارات الفروضالمحــور الثاني:  

ا بين درجة اهتمام النخبة تباطية دالة إحصائيً الفرض األول: توجد عالقة ار

المصرية )اإلعالمية والسياسية( بمتابعة الفضائيات المصرية الخاصة أثناء 

 ، وكل من:2015االنتخابات البرلمانية 

  تقييمهم لمدى التزام الفضائيات المصرية الخاصة بالقيم والمعايير

 . 2015المهنية في تغطيتها لالنتخابات البرلمانية 

  تقييمهم إجماال لطبيعة األداء اإلعالمي التليفزيوني خالل انتخابات

 . 2015برلمان 

  ًا من أسباب درجة اعتقادهم في اعتبار الفضائيات الخاصة سبب

 انخفاض المشاركة الجماهيرية باالنتخابات. 

 اختبار هذا الفرض إحصائيًا على النحو التالي: تم

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجة اهتمام النخبة المصرية   -أ

، 2015بمتابعة الفضائيات المصرية الخاصة أثناء االنتخابات البرلمانية 

 م والمعايير المهنية في تغطيتها لهذه االنتخابات. وتقييمهم لمدى التزامها بالقي

 (17جدول رقم )

 العالقة بين متغيري درجة االهتمام بالمتابعة وتقييم مدى االلتزام بالمعايير
مدى االلتزام 

 بالمعايير

 اإلجمالي درجة االهتمام بالمتابعة

 كبيرة متوسطة  عيفة

 % ك % ك % ك % ك
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فالتزام  عي  11 31.4 7 52  34 59.6 52 43.3 

طالتزام متوس  17 48.6 18 64.3 22 38.6 57 47.5 

 9.2 11 1.8 1 10.7 3 20 7 التزام قوي

 100 120 100 57 100 28 100 35 اإلجمالي

، األمر 0,000عند مستوى معنوية =  0.327–بلغت قيمة معامل االرتباط بيرسون   

يفة بين درجة اهتمام النخبة الذي يشير إلى وجود عالقة ارتباطية عكسية ضع

، 2015المصرية بمتابعة الفضائيات المصرية الخاصة أثناء االنتخابات البرلمانية 

 وتقييمهم لمدى التزامها بالقيم والمعايير المهنية في تغطيتها لهذه االنتخابات.

 نتائج هذا الفرض ما توصلت إليه نتائج الجدول الخاص بتبيان العالقة ما بينوتؤكد   

أن  ، إذ يتضحمدى االلتزام بالمعاييرتقييمها لبالمتابعة والنخبة اهتمام متغيري درجة 

النخبة ذات معدالت االهتمام الكبير بمتابعة الفضائيات المصرية الخاصة أثناء 

كانت األكثر تقييًما لمعدالت التزام ضعيف من قبل هذه  2015االنتخابات البرلمانية 

النخبة ذات معدالت االهتمام المتوسط أن ، و(%59.6) هنيةالفضائيات بالمعايير الم

كانت األكثر تقييًما لمعدالت التزام متوسطة من قبل الفضائيات  بالمتابعة والضعيف

( على %48.6(، )%64.3) 2015 المهنية أثناء انتخابات  الخاصة بالمعايير والقيم

 .التوالي

اهتمام النخبة المصرية بمتابعة توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجة  -ب

، وتقييمهم  2015الفضائيات المصرية الخاصة أثناء االنتخابات البرلمانية 

 إجماال لطبيعة األداء اإلعالمي التليفزيوني خالل هذه االنتخابات.

 (18جدول رقم )

 العالقة بين متغيري درجة االهتمام بالمتابعة وتقييم األداء اإلعالمي إجمااًل 

األداء اإلعالميتقييم   

 إجمااًل 

 اإلجمالي درجة االهتمام بالمتابعة

 كبيرة متوسطة  عيفة

 % ك % ك % ك % ك

 2.5 3 1.8 1 7.1 2 - - أداء  عيف بكل المقاييس
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 76.7 92 77.2 44 78.6 22 74.3 26 أداء متوسط

 20.8 25 21.1 12 14.3 4 25.7 9 أداء ممتاز

 100 120 100 57 100 28 100 35 اإلجمالي

، 0.631، عند مستوى معنوية = 0.044-تمثلت قيمة معامل االرتباط بيرسون في   

بين درجة اهتمام وهو ارتباط غير دال إحصائيًا، يشير إلى عدم وجود عالقة ارتباطية 

النخبة المصرية بمتابعة الفضائيات المصرية الخاصة أثناء االنتخابات البرلمانية 

 جماال لطبيعة األداء اإلعالمي التليفزيوني خالل هذه االنتخابات.، وتقييمهم إ 2015

التي تشير إلى أن النسبة األكبر من ، ويؤكد ذلك ما توضحه نتائج الجدول ولعل ما  

 وأ( %78.6) المتوسط  وأ (%77.2)وي معدالت االهتمام الكبيرذ سواء النخبة

تليفزيوني خالل انتخابات األداء اإلعالمي ال يقيمون يعهم، جم(%74.3) الضعيف

 باألداء المتوسط. 2015برلمان 

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجة اهتمام النخبة المصرية  -ج

، 2015بمتابعة الفضائيات المصرية الخاصة أثناء االنتخابات البرلمانية 

ودرجة اعتقادهم في اعتبارها سببًا من أسباب انخفاض المشاركة 

  النتخابات.الجماهيرية با

 

 (19جدول رقم )

العالقة بين متغيري درجة االهتمام بالمتابعة ودرجة االعتقاد بأن أداء الفضائيات 

 من أسباب انخفاض مشاركة الجمهور باالنتخابات

 االعتقاد بان الفضائيات من

 أسباب  انخفاض المشاركة

 اإلجمالي درجة االهتمام بالمتابعة

 كبيرة متوسطة  عيفة

 % ك % ك % ك % ك

 27.5 33 17.5 10 17.9 5 51.4 18 ال على االطالق

 11.7 14 12.3 7 14.2 4 8.6 3 نعم بدرجة  عيفة

 33.3 40 36.8 21 50 14 14.3 5 نعم بدرجة متوسطة

 27.5 33 33.3 19 17.9 5 25.7 9 نعم بدرجة كبيرة
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 100 120 100 57 100 28 100 35 اإلجمالي

بيانات عن أن قيم معامل االرتباط بيرسون بلغت لحصائي لكشف التحليل اإل  

، األمر الذي يشير إلى وجود عالقة ارتباطية 0.005، عند مستوى معنوية = 0.258

درجة اهتمام النخبة المصرية بمتابعة الفضائيات المصرية دالة إحصائيًا بين ضعيفة 

م في اعتبارها سببًا من ، ودرجة اعتقاده2015الخاصة أثناء االنتخابات البرلمانية 

 أسباب انخفاض المشاركة الجماهيرية باالنتخابات.

وتُدعم نتائج هذا الفرض ما تشير إليه البيانات التفصيلية للجدول من إن النسبة   

 (%50) والمتوسطة (%36.8) األكبر من النخبة ذوي معدالت االهتمام الكبيرة

ئيات المصرية الخاصة أثناء االنتخابات بالمتابعة يعتبرون بدرجة متوسطة أداء الفضا

سببًا من أسباب انخفاض المشاركة الجماهيرية بهذه االنتخابات، في  2015البرلمانية 

 (%51.4) حين أن النسبة األكبر من النخبة ذوي معدالت االهتمام المنخفض بالمتابعة

   يعتبرون الفضائيات الخاصة سببًا في ذلك على اإلطالق.ال 

  ن ذلك إلى ثبوت صحة هذا الفرض جزئيًا، إذ تبين وجود عالقة ونخلص م

ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجة اهتمام النخبة المصرية )اإلعالمية والسياسية( 

، وتقييمهم 2015بمتابعة الفضائيات المصرية الخاصة أثناء االنتخابات البرلمانية 

ية في تغطيتها لهذه االنتخابات، لمدى التزام هذه الفضائيات بالقيم والمعايير المهن

وكذلك درجة اعتقادهم في اعتبار الفضائيات الخاصة سببًا من أسباب انخفاض 

المشاركة الجماهيرية باالنتخابات. بينما لم يثبت صحة هذه العالقة بالنسبة لتقييمهم 

 .2015إجماال لطبيعة األداء اإلعالمي التليفزيوني خالل انتخابات برلمان 

ا بين معدل التجاوزات في أداء عالقة ارتباطية دالة إحصائيً توجد لثاني: الفرض ا

اإلعالمية من وجهة نظر النخبة  2015الفضائيات الخاصة أثناء انتخابات برلمان 

 عينة الدراسة، وكل من:والسياسية 
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  درجة اعتقاد  النخبة بنوعيها في اعتبار الفضائيات سببًا النخفاض المشاركة

 هذه االنتخابات. الجماهيرية ب

 2015مستوى مشاركة الجمهور في االنتخابات البرلمانية لعام تقييمهم ل . 

  .مدى مشاركة النخبة اإلعالمية والسياسية بالتصويت في هذه االنتخابات 

 تأثر قرار اختيار النخبة اإلعالمية والسياسية لمرشح معين بالتغطية  درجة

 التليفزيونية. 

 حصائيًا على النحو التالي:تم اختبار هذا الفرض إ

ا بين معدل التجاوزات في أداء الفضائيات توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيً  -أ

اإلعالمية من وجهة نظر النخبة  2015الخاصة أثناء انتخابات برلمان 

سببًا النخفاض المشاركة في اعتبارها ، ودرجة اعتقادهم والسياسية

 بهذه االنتخابات. الجماهيرية

 

 

 

 (20رقم ) جدول

 العالقة بين متغيري معدل التجاوزات في أداء الفضائيات 

ودرجة اعتقاد النخبة في اعتبار الفضائيات سبًبا النخفاض المشاركة الجماهيرية 

 بهذه االنتخابات
اض الفضائيات سبب النخف 

 المشاركة

 اإلجمالي معدل تجاوزات الفضائيات

 كبيرة متوسطة  عيفة

 % ك % ك % ك % ك

 27.5 33 19.7 12 35.6 16 35.7 5 ال على اإلطالق

 11.7 14 9.8 6 8.9 4 28.6 4 نعم بدرجة  عيفة

 33.3 40 27.9 17 42.2 19 28.6 4 نعم بدرجة متوسطة
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 27.5 33 42.6 26 13.3 6 7.1 1 نعم بدرجة كبيرة

 100 120 100 61 100 45 100 14 اإلجمالي

، األمر الذي 0.001، عند مستوى معنوية = 0.288بلغت قيمة معامل بيرسون   

يشير إلى وجود عالقة ارتباطية طردية ضعيفة بين معدل التجاوزات في أداء 

من وجهة نظر النخبة اإلعالمية  2015الفضائيات الخاصة أثناء انتخابات برلمان 

ه سببًا النخفاض المشاركة الجماهيرية بهذفي اعتبارها والسياسية، ودرجة اعتقادهم 

 االنتخابات.

الحظ أن النسبة األكبر من النخبة ممن يرون وبإمعان النظر في بيانات الجدول نُ   

يعتقدون بدرجة كبيرة في  توافر معدالت كبيرة من التجاوزات في أداء الفضائيات

سببًا النخفاض المشاركة الجماهيرية بهذه االنتخابات، بينما نجد أن النسبة  كونها

الذين يرون معدالت متوسطة من التجاوزات في أداء الفضائيات  األكبر من النخبة

سببًا النخفاض المشاركة الجماهيرية بهذه أنها تمثل يعتقدون بدرجة متوسطة في 

االنتخابات، في حين أن النسبة األكبر من النخبة الذين يرون معدالت منخفضة من 

سببًا ال تعد على اإلطالق  الخاصةأن الفضائيات يرون التجاوزات في أداء الفضائيات 

  .النخفاض المشاركة الجماهيرية بهذه االنتخابات

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين معدل التجاوزات في أداء الفضائيات  -ب

من وجهة نظر النخبة اإلعالمية  2015الخاصة أثناء انتخابات برلمان 

 النتخابات.مستوى مشاركة الجمهور في هذه اتقييمهم لو، والسياسية

 (21جدول رقم )

 العالقة بين متغيري معدل التجاوزات في أداء الفضائيات

ومستوى مشاركة الجمهور في هذه االنتخابات مقارنة باالنتخابات البرلمانية 

 السابقة
 اإلجمالي معدل التجاوزات مستوى المشاركة

 كبيرة متوسطة  عيفة

 % ك % ك % ك % ك
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 65.8 79 70.5 43 71.1 32 28.6 4 مستوى منخفض

 28.3 34 23 14 26.7 12 57.1 8 مستوى متوسط

 5.8 7 6.6 4 2.2 1 14.3 2 مستوى مرتفع

 100 120 100 61 100 45 100 14 اإلجمالي

، ويدل ذلك 0.051، عند مستوى معنوية = 0.179 –بلغت قيمة معامل بيرسون     

التجاوزات في أداء الفضائيات ارتباط عكسية ضعيفة بين معدل على وجود عالقة 

من وجهة نظر النخبة اإلعالمية والسياسية،  2015الخاصة أثناء انتخابات برلمان 

 مستوى مشاركة الجمهور في هذه االنتخابات.تقييمهم لو

إذ تشير إلى أن النسبة األكبر من النخبة ممن نتائج الجدول التالي على ذلك، وتدلل   

( من التجاوزات في %71.1(، ومعدالت متوسطة )%70.5يرون معدالت كبيرة )

أداء الفضائيات الخاصة أشاروا إلى أن مستوى مشاركة الجمهور في انتخابات 

منخفض مقارنة باالنتخابات البرلمانية السابقة، بينما النسبة األكبر من   2015برلمان 

ئيات ( من التجاوزات في أداء الفضا%57.1النخبة ممن يرون معدالت منخفضة )

الخاصة، أشاروا إلى متوسطية مستوى مشاركة الجمهور بهذه االنتخابات مقارنة 

 باالنتخابات البرلمانية السابقة.  

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين معدل التجاوزات في أداء الفضائيات  -ج

من وجهة نظر النخبة اإلعالمية  2015الخاصة أثناء انتخابات برلمان 

  مدى مشاركة النخبة بالتصويت في هذه االنتخابات.ووالسياسية، 

 (22جدول رقم )

 العالقة بين متغيري معدل التجاوزات في أداء الفضائيات 

 ومدى مشاركة النخبة بالتصويت في هذه االنتخابات
 اإلجمالي معدل التجاوزات مشاركة النخبة بالتصويت

 كبيرة متوسطة  عيفة

 % ك % ك % ك % ك

 49.2 59 50.8 31 48.9 22 42.9 6 ال

 50.8 61 49.2 30 51.1 23 57.1 8 نعم

 100 120 100 61 100 45 100 14 اإلجمالي
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-تبين من التحليل اإلحصائي للبيانات أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بلغت   

، وهي قيمة غير دالة إحصائيًا تفيد عدم وجود 0.618، عند مستوى معنوية = 0.046

معدل التجاوزات في أداء الفضائيات الخاصة أثناء انتخابات  تباطية بينعالقة ار

من وجهة نظر النخبة اإلعالمية والسياسية، ومدى مشاركة النخبة  2015برلمان 

  بالتصويت في هذه االنتخابات.

وتشير البيانات التفصيلية للجدول إلى أن نسب النخب الذين شاركوا والذين لم   

في االنتخابات، تكاد تكون متساوية فيما يتعلق بمعدالت تقديرهم  يشاركوا بالتصويت

كبيرة( للتجاوزات واالنتهاكات التي شابت أداء  –متوسطة  –المختلفة) ضعيفة 

، األمر الذي يؤكد على انعدام تأثير مثل 2015الفضائيات خالل االنتخابات البرلمانية 

ذ تبين من النتائج العامة للدراسة أن إ .على القرار االنتخابي للنخبةهذه التجاوزات 

معظم أسباب عدم المشاركة تركزت في العوامل المتعلقة بمجريات وفاعليات العملية 

 (14االنتخابية على أرض الواقع وليس من التغطية التليفزيونية.) الجدول رقم 

 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين معدل التجاوزات في أداء الفضائيات -د

من وجهة نظر النخبة اإلعالمية  2015الخاصة أثناء انتخابات برلمان 

 ودرجة تأثر قرار اختيارهم لمرشح معين بالتغطية التليفزيونية. والسياسية، 

 

 (23جدول رقم )

 العالقة بين متغيري معدل التجاوزات في أداء الفضائيات   

 تغطية التليفزيونيةودرجة تأثر قرار اختيار النخبة لمرشح معين بال       
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، 0.05-إلى أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بلغت تشير بيانات التحليل اإلحصائي 

وجود عالقة ، مما يعني عدم 0.672وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية = 

ارتباطية بين معدل التجاوزات في أداء الفضائيات الخاصة أثناء انتخابات برلمان 

من وجهة نظر النخبة اإلعالمية والسياسية، ودرجة تأثر قرار اختيارهم  2015

 .مرشح معين بالتغطية التليفزيونيةل

األكبر من  وتؤكد بيانات الجدول عدم صحة هذه العالقة االرتباطية، إذ أن النسبة  

 أو متوسطة( %75.9من التجاوزات )الذين يرون معدالت كبيرة النخبة سواء 

لم يتأثر قراراهم على اإلطالق باختيار مرشح معين  (%60) أو ضعيفة (68.2%)

وهو األمر الذي أكدته النتائج العامة ونتائج العالقات  بالتغطية اإلعالمية التليفزيونية.

( لم يتأثر %70.5سبة األكبر من النخبة عينة الدراسة )بين المتغيرات من أن الن

الجدول . )2015قرارهم االنتخابي بالمعالجة والتغطية التليفزيونية النتخابات برلمان 

 (15رقم 

ونخلص من ذلك إلى ثبوت صحة الفرض الثاني جزئيًا، إذ تبين وجود عالقة * 

الفضائيات الخاصة أثناء  ارتباطية دالة إحصائيًا بين معدل التجاوزات في أداء

من وجهة نظر النخبة اإلعالمية والسياسية عينة الدراسة،  2015انتخابات برلمان 

في اعتبار الفضائيات سببًا النخفاض المشاركة الجماهيرية بهذه درجة اعتقادهم و

مستوى مشاركة الجمهور في االنتخابات البرلمانية لعام تقييمهم لاالنتخابات، وكذلك 

 درجة تأثر قرار اختيار

النخبة اإلعالمية 

ينوالسياسية لمرشح مع  

 اإلجمالي معدل تجاوزات الفضائيات 

 كبيرة متوسطة  عيفة

 % ك % ك % ك % ك

%60 6 ال على االطالق  15 68.2%  22 75.9%  43 70.5%  

%20 2 نعم بدرجة  عيفة  3 13.6%  1 3.4%  6 9.8%  

جة متوسطةنعم بدر  1 10%  4 18.2%  4 13.8%  9 14.8%  

%10 1 نعم بدرجة كبيرة  - - 2 6.9%  3 4.9%  

 100 61 100 29 100 22 100 10 اإلجمالي



2015برلمان  تقييم النخبة لدور الفضائيات المصرية الخاصة في تفعيل المشاركة الجماهيرية في انتخابات  

 139                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

مشاركة النخبة اإلعالمية  درجةبينما لم تثبت صحة هذا الفرض بالنسبة ل. 2015

لمرشح معين  هموالسياسية بالتصويت في هذه االنتخابات، ودرجة تأثر قرار اختيار

 بالتغطية التليفزيونية. 

 أهم النتائج وتوصيات الدراسة

 التالي:تم التوصل إلى عدد من النتائج المهمة التي يمكن إجمالها على النحو 

تبين عدم وجود عالقة بين نوع النخبة )ممارس/أكاديمي( ودرجة االهتمام  -1

بينما  ،2015بمتابعة تغطية الفضائيات المصرية الخاصة النتخابات برلمان 

تبين وجود عالقة بين نوع النخبة )إعالمي/سياسي( ودرجة االهتمام بمتابعة 

إال أن  ،2015ان تغطية الفضائيات المصرية الخاصة النتخابات برلم

النسبة األكبر من  البيانات التفصيلية للتحليل اإلحصائي أشارت إلى إن

الخبراء الممارسين واألكاديميين سواء كانوا إعالميين أو سياسيين كانوا 

تغطية الفضائيات المصرية الخاصة النتخابات برلمان بدرجة كبيرة بمتابعة  مهتمين

من أهمية خاصة في رسم مستقبل مصر ، لما في ذلك الحدث السياسي 2015

 وخارطة طريقها.

جاء في مقدمة أسباب تميز األداء اإلعالمي لبعض برامج التوك شو المقدمة   -2

بالقنوات الخاصة مقارنة بغيرها من البرامج، "السعي للتوازن والحيادية" 

بينما جاءت األسباب المتعلقة ب ، ، ثم "شمول التغطية"ولفي المقام األ

رق االنتخاب، الحرية، عدم اإلثارة، خدمة الدولة، التوقيت "عرض ط

 المناسب للعرض" في مؤخرة اختيارات النخبة لها وبنسب ضعيفة للغاية.

جاءت آراء النخبة اإلعالمية والسياسية بشقيهما الممارس واألكاديمي فيما  -3

يتعلق بأساليب تغطية الفضائيات المصرية الخاصة النتخابات برلمان 

بنسب ليست بالقليلة في المستوى المنخفض، وخاصة فيما يتعلق ، 2015
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بشمول التغطية، والتوازن، وااللتزام بأخالقيات الحوار، ويدلل ذلك على أن 

وفق رأي النخبة موضع  –القنوات الفضائية الخاصة افتقرت إلى حد كبير 

إلى اتباع األساليب المهنية من توازن وموضوعية وشمول   -الدراسة

طية في تغطيتها لهذا الحدث المهم، كما افتقرت للقيام بأدوارها األساسية للتغ

في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر السياسي سواء على صعيد خلق 

وعي سياسي، أو تكوين رأي عام إيجابي حيال العملية االنتخابية، أو دمج 

العملية  الجمهور وإتاحة الفرص له للمشاركة الفاعلة بشتى الطرق في هذه

 السياسية.

تبين من التحليل اإلحصائي للبيانات عدم وجود عالقة بين نوع النخبة  -4

وتقديرهم لدرجة التزام الفضائيات  )إعالمي/ سياسي(،، )ممارس/ أكاديمي(

المصرية الخاصة بالقيم والمعايير المهنية في تغطيتها لالنتخابات البرلمانية 

ر منهم في "االلتزام إلى حد ما" من قبل حيث تركز تقييم النسبة األكب ،2015

 الفضائيات  الخاصة بهذه القيم والمعايير المهنية.

أشارت النسبة األكبر من النخبة إلى أن الفضائيات المصرية الخاصة تُعد  -5

سببًا من أسباب انخفاض مشاركة الجمهور المصري في انتخابات برلمان 

لنخبة من االلتزام الضعيف واتفقت هذه النتيجة مع أشارت إليه ا ،2015

والمتوسط من قبل الفضائيات الخاصة بالقيم والمعايير المهنية في تغطيتها 

، والذي يُعد سببًا رئيسيًا من أسباب ضعف 2015لالنتخابات البرلمانية 

، حيث جاءت عوامل المبالغة في التشوية أو مشاركة الجمهور بهذه االنتخابات

وتسليط الضوء على مرشحين بعينهم، وانعدام الدقة اإلطراء واإلثارة، والتحيز 

فيما تقدمه الفضائيات الخاصة بشأن المرشحين والعملية االنتخابية في مقدمة 

العوامل السلبية المتعلقة بأداء الفضائيات المصرية الخاصة أثناء االنتخابات 
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 البرلمانية.

ات الخاصة أثناء وفيما يتعلق بمعدالت التجاوزات المهنية في أداء الفضائي  -6

نتائج أن النسبة األكبر من الاالنتخابات من وجهة نظر النخبة، أظهرت 

أشارت إلى توافر معدالت عالية من التجاوزات في أداء  %50.8النخبة 

جاء في مقدمة هذه و .2015الفضائيات الخاصة أثناء انتخابات برلمان 

، بعض المرشحين"التجاوزات من وجهة نظر النخبة "عدم إتاحة حق الرد ل

"انتهاك ، و"المبالغة والتهويل في عرض أخبار مرشحين ما دون غيرهم"و

"السب والقذف لبعض المرشحين واألحزاب ، وفترة الصمت االنتخابي"

و"نشر الشائعات ، "التعدي على خصوصية بعض المرشحين"والسياسية" 

د األداء و"التعليق على تقارير لجنة رص"، واألكاذيب حول بعض المرشحين

  .اإلعالمي"

اختالف إيجابي في تغطية  من النخبة إلى حدوث أشارت النسبة األكبر  -7

الفضائيات المصرية الخاصة لالنتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية 

 .مقارنةً بالمرحلة األولى

بالتصويت  عدم مشاركة نصف عينة الدراسة من النخب اإلعالمية والسياسية -8

حيث تركزت معظم أسباب عدم مشاركتهم في ، 2015مان في انتخابات برل

العوامل المتعلقة بمجريات وفاعليات العملية االنتخابية على أرض الواقع 

ومنها؛ كثرة عدد المرشحين وبرامجهم االنتخابية الضعيفة، وما صاحب 

العملية االنتخابية من انتهاكات تتعلق بسيطرة رأس المال على المشهد 

ء إعالميًا أو على أرض الواقع، وبعض القرارات الخاطئة االنتخابي سوا

التي صاحبت العملية االنتخابية والتي كان لها مردود عكسي على العملية 

 االنتخابية.
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النسبة األكبر من النخبة بأنواعها المختلفة ) اإلعالميون والسياسيون/  -9

ر مرشح أو الممارسون واألكاديميون( لم يتأثر قرارهم على اإلطالق باختيا

، حيث 2015حزب معين بالمعالجة والتغطية التليفزيونية النتخابات برلمان 

لم يتأثر بالتغطية اإلعالمية بدرجة كبيرة سوى ثالث مفردات فقط من النخبة 

على اختالف أنواعها، وكذلك الحال بالنسبة للتأثر بدرجة متوسطة وكبيرة، 

ليفزيونية لم تكن عاماًل فارقًا في األمر الذي يؤكد أن التغطية اإلعالمية الت

قرارات النخبة سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة. ويُعد سلبية كبيرة في حق 

فضائيتنا المصرية وال سيما الخاصة منها، ويقلل من أهمية دورها في هذه 

الفترات الحاسمة من تاريخ مصر، ويشير إلى ثمة سلبيات وأوجه قصور 

 ي.كبيرة في أدائها اإلعالم

جاءت المقترحات الخاصة ب" الرقابة وإنشاء المجلس الوطني لإلعالم،  -10

والمصداقية، وشمول التغطية والسرعة، والتركيز على برامج حوارية بين 

المرشحين والجمهور وإتاحة حق الرد للجميع، والبعد عن سيطرة رجال 

األعمال واألحزاب ورؤساء القنوات الخاصة عن سيطرة رأس المال، 

حقة اللجنة العليا لالنتخابات للحصول على المعلومات الدقيقة ومال

والصحيحة" بنسب منخفضة من اختيارات النخبة عينة الدراسة ، وقد يرجع 

ذلك إلى عمق نظرتهم، حيث إذا ما تحققت مقترحاتهم األولى كاإللتزام 

بالموضوعية والتدريب المهني الجيد وتفعيل ميثاق الشرف اإلعالمي، فإن 

 .قترحات األخيرة ستتحقق تباًعا وضمنًاالم

 

 وفيما يتعلق بنتائج اختبارات الفروض  
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ثبوت صحة الفرض األول جزئيًا، إذ تبين وجود عالقة ارتباطية دالة  -1

إحصائيًا بين درجة اهتمام النخبة المصرية )اإلعالمية والسياسية( بمتابعة 

، وتقييمهم 2015نية الفضائيات المصرية الخاصة أثناء االنتخابات البرلما

لمدى التزام هذه الفضائيات بالقيم والمعايير المهنية في تغطيتها لهذه 

االنتخابات، وكذلك درجة اعتقادهم في اعتبار الفضائيات الخاصة سببًا من 

أسباب انخفاض المشاركة الجماهيرية باالنتخابات. بينما لم يثبت صحة هذه 

بيعة األداء اإلعالمي التليفزيوني خالل العالقة بالنسبة لتقييمهم إجماال لط

 .2015انتخابات برلمان 

ثبوت صحة الفرض الثاني جزئيًا، إذ تبين وجود عالقة ارتباطية دالة  -2

إحصائيًا بين معدل التجاوزات في أداء الفضائيات الخاصة أثناء انتخابات 

من وجهة نظر النخبة اإلعالمية والسياسية عينة الدراسة،  2015برلمان 

ودرجة اعتقادهم في اعتبار الفضائيات سببًا النخفاض المشاركة الجماهيرية 

بهذه االنتخابات، وكذلك تقييمهم لمستوى مشاركة الجمهور في االنتخابات 

. بينما لم تثبت صحة هذا الفرض بالنسبة لدرجة 2015البرلمانية لعام 

ابات، ودرجة مشاركة النخبة اإلعالمية والسياسية بالتصويت في هذه االنتخ

 تأثر قرار اختيارهم لمرشح معين بالتغطية التليفزيونية. 

 التوصيات

تأهيل وتدريب اإلعالميين على إستراتجيات التغطية اإلعالمية السليمة  .1

 لالنتخابات.

خالقية في المهنية واأل ضرورة التزام الصحفيين واإلعالميين بالمعايير .2

لوك مهنية توضح كيفية تعامل تغطية االنتخابات، وذلك عبر وضع مدونة س

 اإلعالميين مع االنتخابات.
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أن تضع وسائل اإلعالم خطة مسبقة لتغطية األحداث، تفاديًا لالرتباك  .3

 والعشوائية التي نشهدها في أداء هذه الوسائل.

أن تلتزم وسائل اإلعالم بدورها التوعوي والتنويري في توعية الناخبين  .4

 مستوى الجمهورية . على بالدوائر والخريطة االنتخابية

إجراء المزيد من الدراسات العلمية التي تفسر محددات دور اإلعالم في  .5

االنتخابات، وكيفية تعزيزه للمشاركة السياسية من قبل الناخبين في 

االنتخابات، والكشف عن حدود تأثير الوسائل اإلعالمية على اتخاذ الناخبين 

 لقراراتهم االنتخابية.
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 المالحق:

 (1جدول رقم )

 2015النتخابات برلمان رأي النخبة في أساليب تغطية الفضائيات المصرية الخاصة 
لم يحدث على  إلى حد ما بدرجة كبيرة آراء الخبراء

 اإلطالق

المتوسط 

 الحسابي

 الوزن النسبي

 % ك % ك % ك

يات خصصت جميع الفضائ -1

المصرية مساحة كبيرة من 

خريطتها البرامجية 

 لالنتخابات البرلمانية.

63 52.5 55 45.8 2 1.7 2.5 83.6% 

كثفت معظم الفضائيات  -2

المصرية جهودها لتحفيز 

الجماهير على المشاركة 

 في االنتخابات

43 35.8 70 58.4 7 5.8 2.3 76.7% 

التزمت معظم الفضائيات  -3

تجاه المصرية بالحياد 

 المرشحين.

5 4.2 67 55.8 48 40.0 1.6 54.7% 

لم تهتم كثير من الفضائيات  -4

المصرية بعرض البرنامج 

االنتخابي للقوائم 

 واألحزاب. 

33 27.5 74 61.7 13 10.8 2.2 72.2% 

افتقرت كثير من الفضائيات  -5

المصرية إلى استضافة 

المرشحين لالنتخابات 

 البرلمانية.

43 35.8 67 55.8 10 8.4 2.3 75.8% 

أعطت معظم الفضائيات  -6

المصرية وقتا متوازنا لكل 

 مرشح استضافته.

8 6.7 57 47.5 55 45.8 1.6 53.6% 

غالبية الفضائيات المصرية  -7

لم تهتم بعرض استراتيجية 

المرشحين لمواجهة 

 القضايا القومية.

55 45.8 45 37.5 20 16.7 2.3 76.4% 

الفضائيات لم تقدم غالبية  -8

التوعية السياسية الالزمة 

للجمهور بالعملية 

 االنتخابية.

25 20.8 81 67.5 14 11.7 2.1 69.7% 
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افتقدت معظم الفضائيات  -9

المصرية إلى توعية 

الجمهور باألدوار غير 

 المسبوقة للبرلمان القادم.

32 26.7 71 59.2 17 14.2 2.1 70.8% 

تجاهلت معظم الفضائيات  -10

دور الجمهور  الخاصة

المصري في دعم العملية 

 االنتخابية.

36 30.0 62 51.7 22 18.3 2.1 70.6% 

لم تتح كثير من الفضائيات  -11

المصرية فرصة للجمهور 

للتفاعل والمشاركة مع 

  يوف برامجها.

32 26.7 82 68.3 6 5.0 2.2 73.9% 

 عف المساحة الزمنية  -12

المخصصة آلراء الناخبين 

رامج في معظم ب

 الفضائيات المصرية. 

50 41.7 63 52.5 7 5.8 2.4 78.6% 

نجحت الفضائيات المصرية  -13

في تشكيل رأي عام 

إيجابي تجاه العملية 

 االنتخابية.

17 14.2 41 34.2 62 51.7 1.6 54.2% 

احتلت الدعوة للمشاركة  -14

في االنتخابات البرلمانية 

مقدمة أولويات الفضائيات 

 المصرية.

37 30.8 65 54.2 18 15.0 2.2 71.9% 

تجاهلت الفضائيات  -15

المصرية عرض 

التجاوزات في بعض 

 المقار االنتخابية.

42 35.0 66 55.0 12 10.0 2.3 75.0% 

لم تراع كثير من  -16

الفضائيات أخالقيات 

الحوار بين  يوفها 

 ومقدمي برامجها.

49 40.8 53 44.2 18 15.0 2.3 75.3% 

كثير من  لم تحترم -17

الفضائيات المصرية الحياة 

الخاصة للمرشحين 

 لالنتخابات.

30 25.0 55 45.8 35 29.2 2.0 65.3% 

لم تكفل الفضائيات  -18

المصرية حق الرد لضيوف 

 برامجها من المرشحين.

31 25.8 69 57.5 20 16.7 2.1 69.7% 
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 (2جدول رقم )

في تغطيتها لالنتخابات البرلمانية مقياس مدى التزام الفضائيات المصرية الخاصة 

 بالقيم والمعايير المهنية
مقياس مدى التزام الفضائيات المصرية الخاصة في تغطيتها 

 اييرلالنتخابات البرلمانية بالقيم والمع

 % ك

 52.5 63 ملتزم إلى حد ما 

 32.5 39 ملتزم

 15.0 18 غير ملتزم

 100 120 اإلجمالي

 (3جدول رقم )

 القيم والمعايير المهنية التي اتبعتها الفضائيات المصرية الخاصة

 (4جدول رقم )

نة باالنتخابات البرلمانية مقار 2015مستوى مشاركة الجمهور في انتخابات برلمان 

 السابقة
 % ك مدى المشاركة

 65.8 79 مستوى منخفض

 28.4 34 مستوى متوسط

 5.8 7 مستوى مرتفع

 100 120 اإلجمالي

 

المتوسط  نادراً  إلى حدما  دائما  القيم

 الحسابي

 الوزن النسبي

 % ك % ك % ك

 %67.2 2.0 24.2 29 50 60 25.8 31 ماعدم التحيز لمرشح 

 %72.8 2.2 11.7 14 58.3 70 30 36 إتاحة حق الرد للمرشح

 %69.2 2.1 16.7 20 59.1 71 24.2 29 عرض وجهات نظر متعددة

 %67.5 2.0 13.3 16 70.9 85 15.8 19 الدقة في تناول أخبار المرشح

 %72.2 2.2 15.8 19 51.7 62 32.5 39 فورية المتابعة

 %68.1 2.0 15.8 19 64.2 77 20 24 التوازن بين أخبار المرشحين

 %68.1 2.0 21.7 26 52.5 63 25.8 31 شمول التغطية

 توظيف التكنولوجيا الحديثة

 في التغطية االنتخابية

59 49.2 45 37.5 16 13.3 2.4 78.6% 
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 (5جدول رقم )

ا من أسباب انخفاض المشاركة الفضائيات المصرية الخاصة سببً  مدى اعتبار

 باالنتخابات السابقة؟ مقارنة 2015الجماهيرية في انتخابات برلمان 
 % ك الرأي

 35.0 42 نعم بدرجة متوسطة

 27.5 33 نعم بدرجة كبيرة

 25.8 31 ال على االطالق

 11.7 14 نعم بدرجة  عيفة

 100 120 اإلجمالي

 

 (6جدول رقم )

البرامج  التي شاب أداؤها اإلعالمي خالل االنتخابات البرلمانية بعض التجاوزات 

                    واالنتهاكات     
النقاط  الترتيب % ك البرامج

 المرجحة

الوزن 

 المرجح

 %30.6 292 1 53.3 64 على مسئوليتى

 %16.6 159 2 31.7 38 العاشرة مساءا

 %12.9 123 3 24.2 29 العاصمة

 %11.9 114 4 21.7 26 الحياة اليوم

 %11.7 112 5 20.8 25 اخر النهار

 %4.8 46 6 10.0 12 القاهرة اليوم

 %4.2 40 7 8.3 10 ممكن

 %2.2 21 8 5.8 7 البرلمان

 %2.2 21 9 4.2 5 برلمان المستقبل

 %1.9 18 10 3.3 4 2015برلمان

 %0.3 3 11 0.8 1 دقيقة 90

 %0.3 3 11 0.8 1 حضرة المواطن

 %0.3 3 11 0.8 1 الفراعين

 %100 955  120 اإلجمالي
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 (7جدول رقم )

اإليجابي في تغطية الفضائيات المصرية الخاصة لالنتخابات  مدى االختالف

 في المرحلة الثانية مقارنةً بالمرحلة األولى البرلمانية
 % ك الراي

 34.2 41 ال على االطالق

 32.5 39 نعم: بدرجة متوسطة

 18.3 22 نعم: بدرجة  عيفة

 9.2 11 نعم: بدرجة كبيرة

 5.8 7 أبالعكس تغيرت لألسو

 100 120 ياإلجمال

 (8جدول رقم )

 2015مشاركة النخبة بالتصويت في انتخابات برلمان مدى 
 % ك مدى المشاركة

 50.8 61 نعم   

 49.2 59 ال

 100 120 اإلجمالي

 (9جدول رقم )

مدى تأثر قرار النخبة باختيار مرشح أو حزب معين بالمعالجة والتغطية التليفزيونية 

 2015النتخابات برلمان 
 % ك يالرا

 70.5 43 ال  على اإلطالق

 14.8 9 نعم: بدرجة متوسطة

 9.8 6 نعم: بدرجة  عيفة

 4.9 3 نعم: بدرجة كبيرة

 100 61 اإلجمالي

 (10جدول رقم )

 2015تقييم النخبة إجمااًل لألداء اإلعالمي التليفزيوني خالل انتخابات برلمان 
 % ك التقييم

 76.7 92 صورأداء متوسط ، يشوبه بعض أوجه الق

 20.8 25 أداء ممتاز
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 2.5 3 أداء  عيف بكل المقاييس

 100 120 اإلجمالي

 


