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: تقيييي، ا حملة ييع حية ،يييع ا حم   ييع الكلمااات المفتاحيااة

 2011ا حنتخابات ،  س حمشعب حمع ياحمقضائيع 

 

 زــالموجـ

 

 حسييتف ا حمثلييل  حمتل يييف حمليميي  م لة ييع حية ،يييع

  حمخاصييع بتنتخابيياتو حمع يييا م نتخابيياتحمخاصييع بام   ييع 

،ن وجه نظي  حمثاثيلا وحمتعي ا  2011،  س حمشعب 

ي، حم ةفييييلع م ع اصيييي  حمم يييييع م لة ييييع قيييية يييي  ،يييي   ت

 –حمتلييي حع  –حملقييي   –حية ،ييييع ؤ ،يييصو حت صيييلتيع 

وحمتعيي ا ة يي  ،عيي    حمتصييةي، حمشييل   ا –حمةضييةل  

ات تذك  حمةثللوين م سائف كف ث قيع ة ي  ثي ن ،ين ث قي

حملة ييع حالة ،يييع اوحمتعيي ا ة يي  ،صييا ع ،ع ل،ييات 

حمةثللوين حمخاصع بام سائف حمت  جاءت بل قات حملة يع 

وحمتعييي ا ة ييي  لعييي،  حمعلح،يييف حمة تث يييع  حية ،ييييعا

وحمةييصو ع ة يي  ،عيي   تييذك  حمةثلييلوين م سييائف حملق ييع 

  بع يلح  ؤ حم ظياا حينتخياب  حم  ،ي  ا وحمتعي ا 2عق،ؤ 

،شيياع ع بام ةييثع م ةثلييلوين ولك يي   ة يي  لكتيي  حمل قييات

وحمتعي ا  حمل قات  حستما ع ،ين وجفيه نظي  حمةثليلوينا

ة    عجيع تمضييف حمةثليلوين مةشياع ع ثةي ت ل ي   

، افةع كان  ،ذحةيع فين نميس تلقيي  حملة يع و،قاعنتفيا 

 ب عجع تمضي ف، مةشاع ع حملة ع..

وذمي  ننفيا تقيم  ييةن  عتي، ح تيياع ،لافظيع حمق يلبييي

،لافظييات حمة ث ييع حينتخابيييع حم ام ييع فيين تقةييي، حميي وحئ  

حينتخابيييع وبامتييامن تيي، تعيي ث حمةثلييلوين تميي  حمل قييات 

فت حت لطل  ،قاعنع ب ةفلع  حمة ث ع حنومي   وحمتانييع 

ل  ت، ،شاع ع حمةثللوين م لة ع حية ،ييع فتي ع ثيلحم  

،ييين حم ييي حو     ت،ييي لع 75وييي ه ريييفلعو تييي، ح تيييياع ؤ

حينتخابيييع حمخاصييع بةلافظييع حمق لبيييع وذميي  ،يين ويي ه 

ق    ح ف  و ه ، حكز بةلافظع حمق يلبيع وعي  ؤق ،يع 

س  علع بة كز ب فا  ا وؤ ق ،ع لجفيلع حملثي   بة كيز 

وذمي  ب  ،قيع  طلخ  اوؤ ق ،ع حالث حز ريثين حمق ياط  

ةشيييلحئيع اوتييي، حيقتصييياع ة ييي  حم ةييياء   و  حم جيييا  

مةشاعكع حمةياسيع م ةي لع في  ،صي  قثيف ويلعع مضعف ح

وتيي، حسييتخ حا حيسييتثيا  بامةقاب ييع حمشخصيييع  ، ييا، ا 25

م ةيم بيانيات حمثليل وذميي   ي   ريف   ،لنييل و،لميييل 

2012. 

وحسييتخ ح،  حمتليي حعحت وحم ةييب حمة ل،ييع و ح تثيياع 

 متل يف بيانات حمثلل . 2x، بم كا  

قات حملة يع وق  لو ل  نتائج حمتل يف حمليم  ل  ث 

،ل لع حمثلل ت، ة  فا بشلف ،تةياو  وحسيتخ ،  

حيسييتةايت حمعاطميييع وحمة  قيييع وحالسيي  ع حيسييتمفا،يع 

وحم سييلا حملاع،لاتي ،ييع ا و،ص ييذ ة يفييا لنفييا ميي، تيي ة، 

بلسييائف حتصيياميع ل يي   ا وميي، تةييتخ ا حيمييلح  بشييلف 

،صو  ا ت افع تم  تز ثةفيا بلي، كثيي  ،ين حم سيائف في  

ا وفي  تقيي، حملة يع فقي  لرياعت ةي يعحمثلل وق  ،ل و 

تمييييييي  ، اسيييييييثع كيييييييف ،ييييييين حمةيييييييصو حت حمصييييييييلتيع  

  ،ييين حمةثليييلوين ا وحملقييي  مليييلحم  %73.3مليييلحم ؤ

  ،ن حمةثللوين ا و،عي   تل حعحيذحةيع مليلحم  %92ؤ

  ،يييييين حمةثلييييييلوين ا وحمةضييييييةل  ملييييييلحم  %100ؤ

  ،ن حمةثللوين ا ل،ا ةين حم عجيع حمل ييع م تقيي، %100ؤ

ان  ،تلس ع ،ن وجه نظ  حمةثللوين كةا لرياعت فق  ك

حم تيائج تميي  ل  لعي، حمعلح،ييف حمةييصو ع ة ي   ،عيي   نييذك  

ةي    ؤحمتع يي، ا حمعةي احمةثللوين م سائف حمل قع حمتانيع  
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ساةات حمةشاع ع احمةف ع اةي   ،ي حت ،شياع ع حمل قيع ا 

حملسي ع حية ،يع حمةمضي عا نلةييع حمثي ح،ج حمةمضي ع ا 

ية ،يييييع حمة افةييييع ا نلةيييييع حمةة ةيييي ت حملةيييي ت ح

حمةمضييي ع ا حمتلييي حع ا حملقييي  ا حمتصيييةي، ا حمةيييصو حت 

  ،يين حمتثييا،ن فيي  %86.6وعيي  تشيي و نلييل ؤحمصييلتيع 

بع يلح    2،ع   تيذك  حمةثليلوين م سيائف حمل قيع عقي، ؤ

ا ل،يييا حم ةيييثع حمثاقييييع وقييي ععا حم ظييياا حينتخييياب  حم  ،ييي 

ل   ا وتثين ل     ،ةلن ةزوعا تم  ،تغي حت%13.4ؤ

لك   حمل قات ،شاع ع وحستما ع ،ن وجه نظ  حمةثليلوين 

كةييا حنتفيي  حمثلييل تميي  ل  لعيي،   .(2الحلقااة رقاام  عيي  

حمعلح،ف حمةصو ع ة    عجع تمضييف حمةثليلوين ،شياع ع 

ثةيي ت تة ،يييع ل يي   ، افةييع عيي  وجييل  لرييخا  

 .و،ة  ين ا و، اسثع حملق  ،م حمةضةل 
 

 المقدمــة
 

 ، ذ عبم ق   ثل  حمل ي  ،ن حية ،يينكتب 

فن تل ،  نلةيع  لححمتأوي  حمةت ا،ن مإلة ا وح ت م

حمعةف  ت ف ل  بعضف،  احمع قع بين حمةياسع وحالة ا

 احمةياسن وحمعةف حالة ،ن ،شل   ، امين ،تةيز،ن

وعل  حمثعض حآل   حنه ي،ةلن حممصف بين عذ،ن 

حالة ،يع عن حمتث يغ  حم شاطين باةتثاع لعةيع حملظيمع

وتر حك حمةلحط ين فن حملياع حمةياسيع وعبط ق لحت 

صثح فأ حمةتعاع ع لوحيتصا  بين حمتشلي ت حمةتآممع 

حم ةفلع ، تث ا بةا ،ق لن فن حمصلافع و،شاع ن ة   

مذم  فانه ي تلتةف حملياع  ،ةةعه فن حالذحةع لوحمشارع 

 ا حمغز،  باالة تيحمةياسيع فن حم ومع حمعص ،ع 

تق ا حمثلل حمع ةن  ،موحمللحع حم حئ، بين حمةلحط ين و

فن ، ايت حيتصا  حمةياسن ظف ت آميات ج ، ع 

مقياس ،   تأوي  حم سائف حالة ،يع وحالة نيع فن 

ع نتائج حمتلقيقات وحست  ةات ـ ت صلـا  وتأكـحنذع

فأفض  كف ذم  تم  ب ح،ج ،تلا، ع و،ت ئةع ،م  حم لي

فن ،عام ع ،خت ف  حمةخت مع حمة ةلةاتثاجع 

حالرلاميات حيجتةاةيع حمةتأص ع حمتن ة زت لجفزع 

حال حعع ةن ،عام تفا باملسائف حمتق ي ،ع حمتن ة ففا 

 وع ب تقلا  وسائف حالة اباال افع تم  ل   . حالنةا 

وفاةف فن تشليف سياق حمتلل  حم ،ةق حطن ة  عئي

حمةخت مع ثيل  وحالص و حمةياسن فن حمة تةعات

تعلس طثيعع حمع قع بين حم ومع وحمة تةم وبين حم خثع 

و،تلقف تسفاا و وع وسائف حالة ا فن  اوحم ةاعي 

ةة يع حالص و حمةياسن وحم ،ةق حطن ة   رلف 

ووظيمع ت   حملسائف فن حمة تةم وث ، حمل ،ات وتع   

حآلعحء وحيت اعات  ح ف عذن حمةصسةات ب انب طثيعع 

ف حم قافيع وحيجتةاةيع وحمةياسيع حمةتأص ع فن حمعلح،

حمة تةم ف ثيعع و وع وسائف حالة ا فن ت ةي، 

حم ،ةق حطيع وتعز،ز قي، حمةشاعكع حمةياسيع وص م 

حمق حع حمةياسن ، تثط بم ةمع حم ظاا حمةياسن حمذي 

تعةف فن ظ ه و عجع حمل ،ع حمتن تتةتم بفا  ح ف حمث اء 

 ا حمل ع ت عب ل وحع جلع ،ع حيجتةاةن  فلسائف حالة

فن تعز،ز حملل، حم ،ةق حطن باةتثاععا ،لمف وط ن 

،ة ح صلتا مق اةات حمة تةم حمةخت مع و،تيح حم قاش 

،ن زحو،ع جةيم وجفات حم ظ  وكع ص  تعث ع ،ية  

حمةشاعكع حمة نيع بين جةيم ق اةات حمة تةم و،عزز 

ف ك قيب ،لثح ـق لحت حمةشاعكع حمعا،ع كةا تعة

ت اوزحت حمة  ع و،ز،  ،ن حمشمافيع حمللل،يع و،خضم 

حمةة لمين حمعا،يين م ةةاءمع ةن لفعامف، ل،اا ،للةع 

ا تم  ل   James, curran حم لي حمعاا كةـا ذعب

ً فن تشليف سياق  وسائف حالة ا تةاعس  وعحً ،للع،ا

حمتلل  حمةياسن وحيجتةاةن وحم قافنا كةا مفا ،شاعكع 

حالص و وحمتلل  حم ،ةق حطن فن فعامع فن ةة يع 

حمة تةما وث ، حمل ،ات وتع   حآلعحء وحيت اعات 

 ح ف عذن حملسـائف. بةا ،ةف  حم  ،ق م تلل  حملا،ف 

وعل حمتخميف حمةتعة  مةي  ع حمة  ع ،ن قثضتفا ة   

عذن حملسائف ك زء ،ن تست حتي يع تص و عذن 

  ــة  نــل  حم ،ةق حطــحمةصسةات بةا ،ةف، فن حمتل

    حم ل،فـحمة

http://itfctk.ahlamontada.net/2008 

،تضييح ،ةييا سييثق  وع ولويي  حالةيي ا فيين حمةياسييع 

حمةل يييع وحم وميييع فيين ظييف حم ظيياا حميي ومن حم  ،يي  حمييذي 

س لعةيييييع حالةيييي ا حمةياسيييين فيييين   ،ييييع لع حفييييه  كيييي ه

حيةتةييييا  ة يييي   تميييي وحسيييت حتي ياته حم  ،يييي ع  وسييييع  

حمقيييلع  تمييي حالةييي ا كةييي و لك ييي  فعامييييع ،ييين حم  يييلء 

حمعةل ،ع وحمع ف بف وسي و لك ي    يلعع ،ين حمةيابق 

باةتثاعن ،عتة  ة   وسائف حالق اع وحمت غيب وحمت عيب 

وحمتضيي يف وحمخيي حع بصييلعع تثيي و م عيييا  لنفييا حملحقييم لو 

ساااايكولوجيا تااااالمير اإلعااااال  المعا اااار  اااا    حملقيقييييع

  .www.alhorea.com (سة الدوليةالسيا

فقيي  رييف ت ،صيي  تييأوي  مإلةيي ا وحسييم حمةيي   ،ييم 

حنتشاع حمةل ات حممضائيع ، ذ ، تصف تةيعي ات حمقي   

http://www.alhorea.com/
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حمةا   ا ثيل قاا حية ا ب وعحً عا،اً ف  ثشي  حمي ل  

حمعاا حمةص   ثيل  قضيا،ا حمة تةيم حمةصي   ةا،يع ا 

و اء حنتخابات حمة امس حم يابيع وحم ئاسع بصمع  اصع ول

ا ثيييل قا،يي  بتلجيييه ب ح، فييا حميي  ف ييات حمة تةييم فيي  

ريييلف ةييياا وفييي  ريييلف ،تخصييي  ،ةيييتف ا ق اةيييات 

سييييلانيع ،عي ييييع ا حسييييتف ف  تشييييليف وجيييي حنفا وجييييذ  

،شاعكتفا حمةياسيع ف  صلعتفا حيوميع وع  حمةشياعكع 

ا  ،لي و حً نظي حً ف  ةة يات حمتصل،  حي ح  ن اثفا كي

م قييل  حيجتةاةييع حم قافييع حمتيي  تلي  ،ين عيذن حمةشيياعكع 

وعل ،ا ،علس لعةيع حم عحسع حم حع ع ف  تقيي، حملةي ت 

حية ،يييع حمتيي  وجفيي  مفييذن حمق اةييات وحمم ييات بصييمع 

 ةا،ع
 

 المشكلة البحثية
 

تعتثيي  وسييائف حيةيي ا ،يين حي وحت حمضيي وع،ع ،يين 

 ،ةق حطيييع وي تلييل  حينتخابييات لجييف تجيي حء تنتخابييات 

ث ع ونز،فع بامتصيل،  في  ظي وا ، اسيثع فقيط وتنةيا 

،ييين  ييي   تيييلحف  حمةع ل،يييات حملافييييع ةييين حنثيييزح  

وحمةياسات وحمة رلين اوحمعة يع حينتخابيع نمةفا ل،ضا 

ابليييل ،ييتةلن حم ييا ثل  ،يين تل ،يي   ييياعحتف، بصييلعع 

 ،ةت ي ع .

(www.electroral-advice-qutions-replies709920933) 

ت  ل  ةة يات تغيي  تل ه وف  ل   ومع ،ن حمعيام، 

يبييي  ل  تةيييثقفا لو ت حفقفيييا ثة يييع تة ،ييييع تثشييي  بفيييذح 

حمتغيي  بتةتثاعن ،  ثا ثضاع،ا يب  ،ين تلققيه اكةيا ل  

عييذح حمتغيييي  وي ،ةليين ل  ،صييثح وحقعيياً تي ،يين  يي   

متييام  وبا حيعتميياع بيي عجات حمييلة  حمة تةعيي  بأعةيتييها

ت، يا  وتييلفي  حم غثييع حملقيقيييع فيييه ميي   جةيييم حمشيي حئح 

 حيجتةاةيييييييييييييييييييييع وحمةللنييييييييييييييييييييات حملط يييييييييييييييييييييع

 www.irtu.com/ar/?c2009)  ييييييين ع يييييييا جييييييياءت،

حمةشل ع حمثل ييع  وعي  لعةييع تقييي، حملةي ت حية ،ييع 

حمتيييي  تةييييتف ا ب سييييائ فا حمتلةيييييع حمةاسيييييع مةخت ييييف 

طلحئف حمشعب حمةص    م تع ا ة    كيمييع حسيتخ حا 

وتلظييييف عيييذن حملة يييع حية ،ييييع فييي    ،يييع وتلةييييع 

حمةلحط ين سياساً و،ي   ، ئةيع عيذح حيسيتخ حا وطثيعيع 

صي   ووقافتيع ،ين ثييل ، ء،يع  حمةضيةل  حمشعب حمة

وحملسييييي ع حمةةييييتخ ،ع وطثيعييييع حملة ييييع و،يييي   تقيييييي، 

حم ةفلع م لة ع ،ن     حمع اص  حمم ييع حمتي  تتضيةن 

حمةييييصو حت حمصييييلتيع وحملقيييي  وحمتليييي حع وحمتصييييةي،ا 

باي ييافع م تعيي ا ة يي  ،صييا ع ،ع ل،ييات حمةثلييلوين 

 حمخاصييييع ب سييييائف حملة ييييعا وحمتعيييي ا ة يييي  حمعلح،ييييف

حمةصو ع ة   ،ع   تيذك ع، م  سيائفا و عجيع تمضي يف، 

مةشاع ع ثة ت ل    ، افةع ،ذحةع ف  نمس حمتلقي . 

تقيي ا صييلعع ةة يييع مةةييتل    وذميي  ن  ةة يييع حمتقيييي،

حمتغييييي  حيجتةييياةن حمةييي ح  تلقيقيييه .كةيييا تةييياة  عيييذن 

متما ،فيييا  نقيييائض حملة يييع ،يييي حنيا حمعة ييييع ة ييي  تل ،ييي  

  )www.classweb.gm.u.edu)(RICR(1981 , ،ةتقث 
 

 دافــــاأله
 

،ةييييتف ا حمثلييييل بصييييمع لساسيييييع تقيييييي، حملة ييييع 

حية ،يييع م تعيي ا ة يي  ،يي   ن يياو حملة ييع حية ،يييع 

حمتييي  وجفييي  م لحئيييف حمشيييعب حمةصييي   فييي  تلةيتيييه 

،يين  يي   سياسييياً و،ةليين تلقيييق عييذح حمفيي ا حم ئيةيي  

 تلقيق حيع حا حمم حةيع حمتاميع:

حمتل ييييف حمليمييي  ،ييين وجييييه نظييي  حمثاثيييل م لة ييييع  -1

  حية ،يع

حمتعيييي ا ة يييي  ،يييي   تقييييي، حم ةفييييلع حمةةييييتف ا  -2

م ع اص  حمم يع م لة ع حية ،ييع ؤ ،يصو حت صيلتيع 

 حمتصةي، حمشل    –حم غع  –حمتل حع  –حملق   –

ين م سييائف كييف حمتعيي ا ة يي  ،عيي   تييذك  حمةثلييلو -3

 ث قع  ة   ث ن ،ن ث قات حملة ع حالة ،يع . 

حمتع ا ة   ،صيا ع ،ع ل،يات حمةثليلوين حمخاصيع  -4

 بام سائف حمت  جاءت بامل قات حمخةس حمةختاعع

حمتع ا ة   لعي، حمعلح،يف حمة تث يع وحمةيصو ع ة ي   -5

 . 2ؤ ،ع   تذك  حمةثللوين م سائف حملق ع عق،

ل قييييات ،شيييياع ع بام ةييييثع حمتعيييي ا ة يييي  لكتيييي  حم -6

م ةثلييلوين ولك يي  حمل قييات  حسييتما ع ،يين وجفييه نظيي  

 حمةثللوين 

حمتعييي ا ة ييي   عجيييع تمضييييف حمةثليييلوين مةشييياع ع  -7

ثة ت ل    ، افةع كان  ،ذحةيع فين نميس تلقيي  

 حملة ع و،قاعنتفا ب عجع تمض ف، مةشاع ع حملة ع..

 

 األهمية التطبيقية للبحث

 

،عيي  حمثلييل تقييةيياً بعيي ،اً م لشييف ةيين ،يي   ن يياو 

حملة ييع وذميي  ،ييين  يي   ؤحمتعيي ا ة ييي  ،عيي   تيييذك  

حم ةفلع م  سيائف حمتي  تضية فا حملة يع كةيا لنيه ،ةياة  

فيين تل ،يي  جلحنييب حمقييلع وحمضييعف فيين وسييائف حملة ييع 

http://www.irtu.com/ar/?c2009
http://www.classweb.gm.u.edu)(ricr/
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وفعاميتفيا بت يافع تمي  حمتعي ا ة ي  عل  حم ةفيلع فين 

تيي  حسييتخ ،تفا ،ةييا ،ضييةل  حملة ييع وحمع اصيي  حمم يييع حم

،ص   تم  حملصل  تم  ،ا ثققته حملة ع ا كةا ،مي   ة ي  

 .حمتخ يط ملة ت تة ،يع ل    

 

  ولتحقيق أهداف الدراسة تم وضع خطة تتضمن ما يلى

 

 الحملة االعالمية  أوالً:

عن حمتن تشتةف ة ي  ، ةلةيع حية ،يع  ت  حملة ع

وحينتخابييع  ت حبي  وحسيتع ح حت ، يف حملةي ت حمةياسييع

وحمةع ل،يييات حمعا،يييع وحالةييي   وبعيييض لريييلا  حمتع يييي، 

وسائف حيتصا  حم ةاعي ي فن حمث  ح  حم ا،يع  وحستخ حا

و،ليل  مفيا لعي حا ،لي  ع  .نش  حمت  ، حت لو فن ، ا 

 تخ ط ،ن حجف تن ازعاا وتقلا ب شاطفا فن فت ع ز، يع

تلل  وجيزع و،ل مع وتةيتف ا جةفيلعح  ،ا ،ل  ع غامثا

 تعتةي  ة ي  تطياع ةياا ،ين حمقيي، كثي ح نةثيا اوغامثا ،يا

  بي ةيييييا ة ففيييييا 1984،  ساااااامية جاااااابر  حمةشيييييت كع 

 Timosullivan 1985) ةة يييع تق يياع ، ظةييع ة يي  لنفا

وسييائف حالةيي ا حم ةاعي ،ييع  و،ت اسييقع تقييلا بفييا ةييا ع

 وتتلجه تم  حمي لي حمعياا وحمةي لك فين ،لاوميع متلقييق

حنع حااو،ةلن ل  تقلا بفا طائميع وحسيعع ، ةلةع ،ن 

وحنرييخا  فيين سييعيف،  ،يين حمةصسةييات وحمة ةلةييات

 دياانس مااا كوياا   ا و،يي  متلقيييق ،صيياملف، حمخاصييع

DENIS MCQUIL 1986)  جفيل  تتصياميع وقتييع  لنفيا

،تلحفقييا ،ييم  تةييت   تميي  سيي لك ،صسةيين لو جةعيين ،لييل 

وتلميييز حمةعييا،ي  وحمقييي، حمةييائ ع بفيي ا تلجيييه وتيي ةي، 

حم ةفيلع نليل لعي حا ،قثلميع حجتةاةيياا ، يف  حت اعيات

وتلقييق ل،ين لكثي   حمتصيل،  وري حء حمةي م وحمتث ةيات

لنفييا   :1989 ،شاالب . ؤ وذكااروصييلع لفضييف وغي عييا

ممتي ع ،ين حملقي   حم فيل  حمةل ميع وحمةةيتة ع ةثاعع ةن

وحملسييائف م يي و  م  شيي  حمةةييتة ا وبلافييع حنسيياميب

حم فيل  حمةةيتة ع  ،ل يلع ،عيين الوو، اقشع و،تابعيع 

،يا ا و،ةلين ل  تليل  حملة يع ،يم ري  لو  متلقييق عي ا

 1991) غااااوراب هاااادبروؤ بي ةييييا يييي  ريييي  ،عييييين 

HIDBROW حم شييياط  ةييي ا حملة يييع حية ،ييييع بأنفيييا

حمةل ييف حمييذي ،ةتيي  ممتيي ع ز، يييع ،ليي  ع و،تعا،ييف ،ييم 

 و،ةييتخ ا ةييا ع ، ةلةييع ،يين حملسييائف ،ل ييلع ،ليي  

 الماادخ   ااى االتصاااا السااكانى(  باادوب بي ةييا ة ففييا 

،قصييل ع م تييأوي  فيين ،عتقيي حت  نشيياطات :أنفييابتاااري ( 

 وحت اعيييات وسييي لك حآل ييي ،نا ةييين ط ،يييق حسيييتخ حا

لساميب حستةامع تة ،يع تصو  فن حم ةفيلعا وت  ،مفيلا 

لعي، حمةيةات حمتين تةيزعيا ك شياط  تةا ع حمتشليف ،ع  ،ن

حيجتةياةن  حمث ياءحتصامن سلحء كا  ذمي  ة ي  ،ةيتل  

أباااو  وذكااارؤ لو ة ييي  ،ةيييتل  لنةييياط حمليييياع حمم  ،يييع

ةثيياعع ةيين   ييع ،لتلبييع رييا، ع لنفييا  (1993، عرقااو 

 وقصييييي ع حن،يييي  تلتييييلي ة يييي  س ةيييي ع ،يييين حم سييييائف

حالتصيياميع حمةتصيي ع وحمةت حب ييع حمتيين تظفيي  فيين وسييائف 

 فت ع ز، ييع ،لي  ع قي  تةتي  تمي  حيتصا  لو حالة ا فن

 لنفييا  (1995  را ااد حااداد ويار  .،يين ذميي سي ع لو حقييف 

و ا ييييم م ةتابعييييع . نشيييياط حتصييييامن ،خ ييييط و،يييي ظ،

وحمتقييل،،ا تقييلا بييه ،صسةييات لو ، ةلةييات لو لفيي ح ا 

ممتييي ع ز، ييييعا بفييي ا تلقييييق لعييي حا ،عي يييعا  و،ةتييي 

وس ةيي ع ،يين  , باسييتخ حا وسييائف حيتصييا  حمةخت مييع

ا وباةتةييا  لسيياميب حسييتةامع ،ييصو ع حم سييائف حالة ،يييعا

و،ةييتف ا  ،لييل  ،عييه لو  يي نا ،ليي  ا بشييا  ،ل ييلع

 جةفلعح كثي ح نةثيا . 

 

 الدراسات السابقة: مانياً 

ت  حيتصيا  حم ةيياعي ي ،قييلا بيي وع عيياا فيين ةة يييع 

،شاعكع حم ةاعي  فن حننش ع وحمة ايت حمةخت مع  كةا 

،قييلا بيي وع كثييي  فيين ت، ييا  حمةع فييع وحمييلةن وحال عحك 

ميي   حم ةيياعي و وسييائف حيتصييا  حم ةيياعي   ي تعةييف 

بةعييييييز  ةيييييين حمظييييييي وا حمةياسيييييييع وحيقتصيييييييا ،ع 

و،   ،ا تةةح بيه ،ين  وحيجتةاةيع حمةائ ع فن حمة تةم

ف   وت،لانيات ل  حنف ح  حميذ،ن ،شياع و  حمت يمز،يل  

و،ةييتةعل  تميي  حم ح ،ييل و،قيي فو  حمصييلف غامثيياً ،ييا  

،للنييل  لك يي  تع يةيياً ووةييياً وت عحكييا م قضييا،ا حمةياسيييع 

وحمةل لةات حمةخت مع ةن غي ع،  وعل ،ا ،ع   ز،ا ع 

 (،1991 عتراب حيعتةاا بقضا،ا حمة تةم. 

اال ييافيع حميي  ل  ،لتييل  حمثيي ح،ج حالة ،يييع ،قييلا ب

بيي وعحً وح ييلاً فيين حمتييأوي  ة يي  حت اعييات حنفيي ح  نلييل 

حمتقثف لو حم فض مفاا وي ،قتصي  حن،ي  ة ي  حمةلتيل  

فلةب ثييل تتضياف  لبعيا  ل ي   فين تلجييه وتل ،ي  

عييذن حيت اعييات ، فييا حمثعيي  حمتع يةيين وحم ثقيين وحمةف يي   

يجتةاةيع حمةيائ ع ووقي  حمةشياع ع  وكذح نةط حمع قات ح

،ف ع  –طثقع  –وكذم  فت  حمةل  حت حيجتةاةيع ؤتع ي، 

ت عب  وعحً وح لاً فن ر ع حمتيأوي  لو  يعمه سيلحء ،ين 

ثيييل حالقثييا  ة يي  حمت ظييي، بصييمع ةا،ييع لو فيين ح تييياع 
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حملسييي ع حمة اسييثع مييه. كةييا تقييلا حيتصييايت حمشخصيييع 

حيت اعيات نليل حمتييأوي   ل،ضياً بي وعحً وح يلاً فيين ب يلعع

 .بيياملة ت حالة ،يييع وذميي  ت،ييا تقييث ً لو عفضيياً مفييا 

 .(1999  القلينى،

م تعيي ا ة ي  حآلويياع  (2007للكحكاى  وفي   عحسييع 

بامت مز،ل  ة ي   حم ةفيلع  حمةع فيع م لة ت حالة ،يع

حمةص ي حعتماع نةثع حمذ،ن ،شاع و  تة نيات حمتلةييع 

فيين ثييين ميي،  %72.5ئةيياً تميي  حمصييليع بييـ حمييـت يمز،ل   ح

تقياع    ا%27.5تت اوز نةثع حميذ،ن ،شياع ونفا لثيانياً 

،صيي ت ،شيياع ع ثة تيي  حال،يي ز وحميي ع  بامييـت يمز،ل  

بيييامت يمز،ل  م ،ييي ز  56 حئةيييا ًح ثييييل جييياءت ب ةيييب 

تقاعب  نةيثع  .مإلة نات ثة ع حم ع  %65.25وب ةثع 

نييات حمةثلييلوين حمييذ،ن حنيي ، لح ب عجييع كثييي ع فيين تة 

 .ثة ع حمتلةيع    حال، ز وحم ع  بامت يمز،ل 

فين  عحسيته حمتي  حةتةي ت  (2006،  أحمدول اا 

ة يي  تجيي حء  عحسييع تل ي يييع م ةيييم حملةيي ت حمخاصييع 

بامتلةيع وحمت قيف حمصلن م ة لع فين ق يلحت حمت يمز،يل  

حمةص ي حم ةانن وتذحةع حمقاع ع حملث   ة   ، حع ةاا 

 30/60/2004وثتييي   1/7/2003كا،يييف حةتثييياعح ،ييين 

ثة يييع حةتةييي ت فييين  عحسيييتفا  14وحمتييي  ب يييغ ث ةفيييا 

حمةي حنيع ة ن ةي ع ةشلحئيع طثقييعا وتي، حسيتخ حا ،ي فج 

،ييين حملةييي ت  %50وحسيييتف ف   حمةةيييح حيجتةييياة ا

،ل م حم عحسع حمة لع وحم جف ،عا؛ ،ةيا ،يلث  بلجيل  

وة  م   حمقائةين ة   تخ يط عذن حملة ت بضي وعع 

ف ،يم حمةي لع فين تلةيف ،ةي لميات حم ةا،يع تر حك حم ج

كا  حمف ا عل ؤحملل ة   تتثياع سي لكيات  و حمصليعا

صليع ج ، ع  فن ،ق ،ع لع حا حملة ت حمصليعا ت ن 

عييي ا ؤتغييييي  حمةييي لكيات حمةييي ثيع  وييي، عييي ا ؤتقييي ،، 

وحستعان  جةيم حملة ت ،ل م حم عحسيع  حمةع ل،ات ا

حيستةايت حمعاطمييع بل  حم لةين ،ن حيستةايت وعةا 

حسيييتخ حا جةيييم حملةييي ت  باال يييافع تميي    وحمة  قيييعا

تست حتي يع حمتلا،يف فين ةي ث عسيائ فا وذمي  بتقي ،ةفا 

،ن     ك  ،ين حم ح ،يل وحمت يمز،يل  فين نميس حملقي  

ونمييس حممتيي ع حمز، يييع.او جيياء فيين ،ق ،ييع لسييثا  ةيي ا 

 حستما ع بعض حمةثللوات ،ن تة نيات حمتلةييع حمصيليع

حمةثب حمةتع ق بتقي ،ةفا فين ،لحةيي  غيي  ، تظةيعا تي ن 

كيييا   و حمةيييثب حمخيييا  بللنفيييا ،ة يييع وغيييي  جذحبيييعا

حمت يمز،ل  عل حملسي ع حمةمض ع م   حمغامثيع حمعظة  ،ن 

حمةثللوييات مةتابعييع تة نييات حمتلةيييع حمصييليع وبميياعق 

 نةث  كثي  م غا،ع ةن حم ح ،ل.

متل ،يي   فيين  عحسييته (2009زعمااو   بي ةييا لو ييح 

لع، حمقي، حمت  تتضة فا ثة ت حمتةل،ق حيجتةياةن فين 

، تةم حال،ياعحت وذمي  باسيتخ حا ل حع تل ييف حمةضيةل   

ل  بيي  حملحميي ،ن عيين لقييف حمقييي، حيجتةاةيييع تة ييي ً وعييذح 

باةتثيياع ل  ، تةييم حال،يياعحت عييل ، تةييم ،ليياف  ة يي  

 قيةه حم ، يع وحيجتةاةييع حمتي  تليل ة ي  بي  حملحمي ،نا

عكزت ،عظ، حملة ت ة   حمقي، حم ، يع وحيجتةاةييعا و

ل،ا بام ةثع مإلست حت يع حمةةتخ ،ع فتلتيف حالسيت حتي يع 

حمةيييي لكيع حمة تثييييع حنوميييي  ة يييي  ،ةييييتل  حملةيييي ت 

حمة عوسييع وت   ييق عييذن حالسييت حت يع ،يين فليي ع تغيييي  

حمةييي لك بشيييلف ،ثارييي  وحالسيييت حت يع حمقيةييييع حمة تثيييع 

مة تثيييع حم ام يييع بي ةيييا حالسيييت حتي يع حم انييييع وحمةع فييييع ح

حمتلجيفيع حمة تثع حم حبععا ول اا ل  ثة ت حمتةل،ق 

حيجتةيياةن ت عييب  وعح ، للظييا ة يي  حنقييف ،يين ثيييل 

حمليي، فيين ةة يييع حمتلةيييع حيجتةاةيييع حمتيي  تةييع  تميي  

تلقيق حمتغيي  حيجتةاةن ،ين  ي   نشي  قيي، حجتةاةييع 

 .تت اغ، ،م ثاجات حمة تةم

(www2.9su.edu/www.aus/zamoum2009pdf) 

متقيييي،  فيين  عحسييع (2008 ،  اابح بي ةييا ل يياا 

 وع ثةيي ت حمتةييل،ق حيجتةاةيييع فيين  ةيي، حمةشيياعكع 

حمة تةعيع وحمتن حستف ف  حم ةفلع حمعاا بيامت كيز ة ي  

ف يييع حمشيييثا  حم يييا،عن بيييان    ،ةيييا ،صكييي  ل  عيييذن 

حملةييي ت تةيييع  مغييي س قيييي، حمةشييياعكع مييي   حمشيييثا  

حم ا،عنا و ل  ع اك لتماق بين ثةي ت حم عحسيع حم  ويع 

فيين حنسيي ل  حمةتثييم فيين ج ومييع حملة ييع حالة نيييع ثيييل 

حمتلا،يييف وحميييذي  عتةيييتخ ا حملةييي ت حم  ويييع تسيييت حتي ي

،ع   حستخ حا لك ي  ،ين وسيي ع فين نميس حملقي  وبشيلف 

،تلحز  نةثيا ، جم حمةثب حم ئيةن مةشاع ع حمةثليلوين 

ةاةيييع تميي  عغثيتف، فيين تلقيييق حمتلحصييف م لةي ت حيجت

و،لج  تزحث، لة ني  ة ي   وحمشعلع باينتةاء م ة تةما

،ةتل  ثة ت حمتث ع ثيل ت، عص  ،ن     حمتل ييف 

وجييل  ثةيي ت ، افةييع ملةيي ت حم عحسييع وذميي   يي   

فت ع حمتل يف ،ةا ،صو  ة   فعاميع عيذن حملةي ت فلجيل  

بفييذح حمشييلف لك يي  ،يين ثة ييع تثيي ع فيين نمييس حملقيي  و

  .حمةتزحث، ،ضعف ،ن ،ص حقيع ثة ت حمتث ع

 لة يع حالة ،ييع حمتين لط قي  بةلافظيعل،ا بام ةثع م 

 ،  حميزوع فين قي   ع يين وغي حنيج وحبيل ثةياا فتثيين 
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كان  ب ةيم ،م  حتفا ذحت لو  كثي  ة   حملضلع  لنفا 

ة  ،ا  ياطثتف، بت ي  حم سيائف حمقصيي ع حمةصيلعع حمتين 

اعي، وق اةيات يبي  ، فيا تتع يق بأعةييع عسخ  مي ،ف، ،مي

جلحنييب ت ظييي، حنسيي ع تي لنفييا كانيي  ة يي  ،ةييافع بعييي ع 

ةيين ،  قييع حمفيي ا مللنفييا تة كييزت فيين ق ييب ، كييز 

حمةلافظييع  و  ل  تخاطييب بشييلف ،ثاريي  جةفييلعحً عييل 

بلاجيع تميي  ، ييف عييذن حم سييائف سييلحء فيين ، يياطق ع ييين 

تن تةيتلق لوغ حنيج لو لبل ثةاا لو غي عا ،ن حمق   حم

ل  ،خاطب سلانفا ب سائف تة ،يع قيا عع ة ي  حمي  ل  

ملف ، ز  فيفا سلحء ةن ط ،ق حمثل حمةل ين م ت مز،يل  

 ت،صا لو تثياء حمةة و حم لح  لو لي نشاط ،ةل فا ،ن 

حمفييي ا حميييذي تةيييع  متلقيقيييه سيييلحء ، ، ،يييع حالةييي ا 

 .لي جفيييع ،فتةيييع ب لحنيييب حمت ةييييع حمةيييلانيعوحمت ةيييلي ل

ت اإلعالميااة لتنماايم األساارة.. رسااائ  موج ااة الحمااال 

 مركاااز أسااابار(ؤ (إلااى منااااهق ال ااادف  ااا  دياار الااازور

  www.asbar.comؤ

  ثة ييع حميي فاع حمةيي نن م ةيي ،ع حمشييا، عل،ييا ةيين لويي   

حمةي فج   حتثعيحم ،ياث وحمتي   ة   حم ةفلع فن ، ، يع 

حمتييين  يسيييتثيا  حملصيييمن حميييذي ،قيييلا ة ييي  حيسيييت ابع

حسييتعة فا حمثاثييل قثييف بيي ء حملة ييع  بعيي  ل  ل  ييف ة يفييا 

حمتي  بعض حمتع ، ت حمتن تت اسب ،يم طثيعيع حم عحسيع  

لظف ت تلة اً  عيماً فن ،ةتل  حملةن تقي ع نةيثته بيـ 

  وعييييل حمميييياعق بييييين ،ةييييتل  حمييييلةن فيييين %1.35ؤ

ة يييع وبعييي عاا تي لنيييه ،متقييي  م  يميييع حم عحسيييتين قثيييف حمل

حالثصائيعا ل،ا ،ا ،تع ق بامةع ل،ات حمعا،يع ةين حمي فاع 

حمة نن وحمةي لك فين حمليياع حمعا ،يع وحمليايت حم اعئيعا 

وحمتييأوي  فيين  افقيي  ت ييلع حمتييأوي  فيفييا وتعيي  ت ،ةييتل،اته

ا جانييب حمةع ل،ييات لك يي  ،يين حمتييأوي  فيين جانييب حمةيي لك

،ع فيييييل  عقييييي، حم يييييلحع   زح ت نةيييييثع حميييييذ،ن بي ةيييييا

  ةيين %10.3 ا وتلةيي   حمصييلعع حمذع يييع ؤ%15.3ؤ

 ، ،تلةين حمةي لك فحمخ ،ات حمتن ،ق ،فا حم فاع حمة ننا 

   60ْحمخا  بضثط ،صر  سخانات حمةييان ة ي   عجيع ؤ

 ا كةييا لظفيي ت حم عحسييع %0.8تي ب ةييثع  يي ي عا جيي حً ؤ

 ثايت ،ن حم ثات وحمت حجم فن س لك لف ح  حمعي ع

(http://www.imamu.edu.sa/Pages/default.aspx) 

وبام ةيييثع مةع فيييع تت اعيييات حن،ييييين نليييل حملة يييع 

حمقل،يع مةلل حن،يع فتثين لنه عغ، ن او حملة ع حمقل،ييع 

مةلييل حن،يييع فيي  حمت ييلع فيي  ،لتييل  حمثيي ح،ج حي حنفييا 

يزحمييي  تمتقييي  لريييلا  وقلحميييب تة ،ييييع عا،يييع كيييامم ي، 

حمتةي ي   وحمي عح،ا وذمي  عغي، حمي وع حملثيي  حميذ  كيا  

لا بييه عييذن حنرييلا  وع يياك  ييعف ،يين حمةةليين ل  تقيي

وح ييح فيي  ةيي ا وجييل  لسييس و،عييا،ي  ،ل ييلةيع ،ييت، 

ب يياءحً ة يفييا تل ،يي  ،لتييل  حملة ييع كةيياً وكيميياً ا تمتقيي  

حملة ييع حمقل،يييع مةلييل حي،يييع حميي  حمل ييي  ،يين حمةقل،ييات 

حمتيي  تضييةن مفييا حمثقيياء وحيسييتة حع،ع  ،ةييا ، قيي  بامعييب 

م يييع عيييذح ة ييي  حمشيييق حية ،ييي  فييي  حملة يييع نليييل ،عا

حمقصلع اب انب حيكث  ،ن حملة ع ،عتة  ة   حمت مز،ل  

 (1995ل ا  أحمد ،ت فقط 

ل،يييا بام ةيييثع يكتةيييا  حمةع ل،يييات ةثييي  حمصيييلعع 

حمت يمز،لنيييع فيين حن ثيياع ،يين ، ظييلع حمةع فييع حمتلل، يييع  

ميييي، ،ظفيييي  لي تييييأوي   لنييييه (2001،  الكنيسااااى فييييذك  

حم سامع حال ثاع،ع ي ت ا ،ةتل  حمتعقي  حمثص ي فن 

ة   حميذحك ع حمثصي ،ع سيلحء ،ين ثييل ،عي يت حمتيذك  

حمليييييييي  م ةع ل،ييييييييات حمة ئيييييييييع لو ،ةييييييييتل،ات ل عحك 

وحعتمياع ،ةيتل  حمتيأوي  حمعياطمن م صيلعع فين  حمةياقا

حمخث  حمت يمز،لنيع حمخا  باينم اع حمذي وقم فن تث   

حمث  حت بت، حن ح حمشةاميع لعتثط بةعي   تيذك  ثي  لفضيف 

حمة ئيين ،قاعنييع ب ةييخع حمخثيي  ذحت حمصييلع    ةضييةلم

م، ،ظف  ت  تأوي  ي ت ا  عجع حمت يابق  و حنقف قلعا

حم مظن حمةةةلع حمة ئن ة   ق عع حمةثللوين فين تيذك  

حعتمييييم ،عيييي   حمتيييي ح ف بييييين  و حمةضييييةل  حمة ئيييينا

حمةع ل،ات حمة ئيع وحمةةيةلةع ة ي  ،لاوميع حمةثليلوين 

حمتيي  تع  ييلح تميفييا ةثيي  حسييت جاع تماصيييف حن ثيياع 

 .حم ش ع حمت  ،ثيع 

 
 تم استخالص ما يلى

 

ل  حيتصيييا  حم ةييياعي   بصيييمع ةا،يييع ،قيييلا بييي وع  -1

وح يييح فييي  حمتييياوي  ة ييي  ح، يييا  حمةع فيييع وحميييلة  

وحي عحك م   حم ةياعي  حمةخت ميع  بةخت يف عسيائ ه 

وتةاع، حملة ت حية ،يع بصمع  اصع في  تغييي  

تغييييي  حمةييي لكيات وحتثييياع  حيت يييان وحمةةييياة ع فييي 

س لكيات ج ، ع وح، ابييع وتةياة  ح،ضيا في  تلقييق 

حمتغيييي  حيجتةيياة  ،يين  يي   نشيي  قييي، حجتةاةيييع 

وتع  ت حيساميب حمت    .تت اغ، ،م ثاجات حمة تةم

حسيييييتخ ح،تفا حملةييييي ت ة ييييي  ح يييييت ا حم سيييييائف 

حمةةييتف فع ثيييل ، فييا ،ييا تيي، حسييتخ حا حمةةييح و، فييا 

 حستخ حا تل يف حمةضةل  وحمةةح 

http://www.asbar.com/
http://www.imamu.edu.sa/Pages/default.aspx
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،ييز ح  لويي  حملة ييع حية ،يييع  ة يي  حم ةفييلع ة يي ،ا  -2

،ةتخ ا فيفا حك   ،ن حست حتي يع مثل حم سائف ؤ، ف 

 .،م حست حت يع ل     حستخ حا حست حت يع حمتلا،ف

ت ةي، حملة ت بلسيائف حتصياميع ح ي   غيي   ،ةاة  -3

حمت مز،ل  ، ف حستخ حا حمة ثلةات حو حمة صقات حو 

حم ح ،ييل حميي  ز،ييا ع حيويياع حم ات ييع ةيين حملة ييع ة يي  

 .حم ةفلع وبامتام   ز،ا ع ن او حملة ع

ت  حستخ حا حم سيائف حمقصيي ع حمةصيلعع ،ةياة  في   -4

 .اعي، وحمق اةات م   حم ةفلعت سيخ حمةم

ل  حمةتغي حت حمت   ضع  ف  ،عظ، عذن حم عحسات  -5

كانيي  عيي  ؤحمةيينا حمةصعييفا حمةف ييعا ةيي   سيياةات 

ا ةييي   ،ييي حت ،شييياع ع حملة يييع ،شييياع ع حمت مز،يييل ا

 حمثييي ح،ج حمةمضييي عا  نلةييييع حمةة ةييي ت حمةمضييي عا

حملسيييي ع حية ،ييييع حمةمضييي عا حملةييي ت حمة افةيييع  

م  حمع اص  حمم يع م تقيي، وعي  ؤحمتصيةي، باال افع ح

ا حملقي ا حمتليي حعا حمةضييةل ا حمةييصو حت حمصييلتيع 

 . 

 

 

 مالثاً: الطريقة المن جية

 

 المفاهيم االجرائية -1

 

ةييياا  16عيي، كييف ،يين فييلق سيين النساااا المبحومااات : 

و،ةت لل  ب اقات عق، قل،  وقيا،لح بياي يء بأصيلحتف، 

 .2011ف  حنتخابات ،  س حمشعب 

:ةيييي   عااادد ساااااعات مشاااااهدة المبحاااو  للتليفزيااااوب 

حمةيياةات حممع يييع حمتيي  ،قضيييفا حمةثلييله فيي  ،شيياع ع 

 .حمت يمز،ل  ذم  ف  حميلا حملحث 

حمتعييي ا ة ييي   عجيييع الوسااايلة االعالمياااة المفضااالة :

تمضيييف حمةثللوييع ،شيياع ع لو سييةاع لو قيي ءع حمةثلييله 

 ن  ،ييين حملسيييائف حية ،ييييع حمةخت ميييع ؤ حمت يمز،يييل  ا

 حم ح ،ل ا حم  حئ  

حمتعييي ا ة ييي  : ةنوعياااة البااارامض المفضااالة للمبحومااا

،شياع تفا ،ين بيين  عمضيف حمةثللويتنلةيع حمث ح،ج حمت  

ا ت ميع ؤ سياسييعا كل،ي ،يع ا ع،ا ييعحنلحع حمث ح،ج حمةخ

 حجتةاةيعا ح ثاع،ع ا  ، يع ا وقافيع ا طثخ 

خ ييط و،يي ظ، ،تصييام  تعيي  نشيياط الحملااة االعالميااة :

 ةتابعييييع وحمتقييييل،، تقييييلا بييييه ،صسةييييات لو و ا ييييم م

، ةلةييات لو لفيي ح  و،ةتيي  ممتيي ع ز، يييع ،ليي  ع بفيي ا 

تصيا  حمةخت ميع الستخ حا وسيائف حتتلقيق لع حا ،عي ع ب

ستةامع تةتةا  لساميب توس ة ع ،ن حم سائف حية ،يع وب

،ييييصو ع بشييييأ  ،ل ييييلع ،ليييي   ،لييييل  ،عييييه لو  يييي ن 

 ( 2006  محماااااد،و،ةيييييتف ا ثةفيييييلعح كثيييييي  نةيييييثياً 

 www.scribd.com/14677825/  تصااميم  مراحاا– 

 االعالمية(–الحملة 

:عي  ت ي  حملةي ت  حية ،ييع حمتي   الحمالت المنا ساة

 2011كان  تةتف ا حمتلةيع ينتخابات ،  س حمشيعب 

ل ي   ح،ضا وكاني  تيذحع في  نميس حملقي  ة ي  ق يلحت 

 وتخت ف ف  ط ،قع تصةيةفا ةن عذن حملة ع

: عيل كيف  لرساائ  الحلقاة التانياة معدا تذكر المبحومين

،ع فتفيا وذك عيا وقي   عةيت يم حمةثللويتحم سائف حمتي  

  2تجيييي حء حمثلييييل  وتيييي، تذحةتفييييا  فيييي  حمل قييييع عقيييي، ؤ

 .وة لحنفا ؤؤحم ظاا حينتخاب  حم  ،   

 

 

 

  روض الدراسة  -1

 

لدراسة عالقة المتغيارات المساتقلة باالمتغيرات التابعاة 

 ااارض  وخمساااة عشااارتااام  اااياغة   ااارض نمااار ، 

ً إ  حصائيا

 

تتلقييم حم عحسييع    الفاارض النماار  العااا  االوا ونصاا :

تأو  ،ع   حمتذك  بيامةتغي حت حمةةيتق ع ،ل يم حم عحسيع 

حمتاميع:حمةيييين احمةصعييييف احمةف عاةيييي   ،يييي حت ،شيييياع ع 

،شييياع ع حمل قيييات ا حملسيييي ع  حمت مز،يييل ا ةييي   ،ييي حت

حية ،يييييع حمةمضيييي ع ا حملةيييي ت حمة افةييييع ا نلةيييييع 

 احملقيي  حمةة ةيي ت حمةمضيي ع ا تليي حع حذحةييع حمل قيياتا

 .،ضةل  حمةصو حت حمصلتيع ا حمتصةي، ا

 

-1الفروض االحصائية من االوا وحتاى الراباع عشار  

و،يين عييذح حمميي ث حمعيياا تيي، حرييتقاق لعبعييع ةشيي   (14

  ف  اً حثصائياً ،ن حمم ث حيو  وثتي  حممي ث 14ؤ

  تشيت ك جةيعفيا في  ،قلميع وحثي ع 14-1حم حبم ةشي  ؤ

 ،صح عا : 

 

http://www.scribd.com/14677825/%20مراحل
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  التوجد عالقة ارتباهية بين معدا تذكر المبحومين 

لرسائ  الحلقة الثانية، وك  من متغيرات الدراسة 

 ((شارة الي ا ك  حد عشر السابق االالمستقلة االربعة 

 الفرض االحصائى الخامس عشر :

،خييت  عييذح حمميي ث بامتييأوي  حمةت ةييم م ةتغيييي حت 

 حمةةتق ع حيعبعع ةش  و،  لقع 

 

  التوجااد عالقااة بااين متوسااذ معاادا تااذكر المبحااومين 

( وكاا  متغياارات الدراسااة المسااتقلة 2لرسااائ  الحلقااة  

 ي ا مجتمعة (( لإاالربعة عشر السابق االشارة 

 

 هرق القياس  -3

لسيييتخ ،  حم عحسيييع حمتقةييييةات حم  وييييع وحم باةييييع 

وحمخةاسيع وفقاً م ثيعع حمةتغي حت حمة عوسع ت افع تم  

حمةقييا،س وحمثيانييات حمخيياا ؤحمةيينا ةيي   سيي لحت حمتع ييي،ا 

 . ة   ساةات حمةشاع عا ة   ، حت ،شاع ع حمل قات 

 

 رابعاً: الدراسة الميدانية 

 

 أوالً: عينة البحث

وذميي  ننفييا تقييم  ييةن  ع تييياع ،لافظييع حمق يلبيييتتيي،  -1

،لافظييات حمة ث ييع حينتخابيييع حم ام ييع فيين تقةييي، حميي وحئ  

حينتخابيع و بامتيامن تي، تعي ث حمةثليلوين تمي  حمل قيات 

فتيي حت لطييل  ،قاعنييع ب ةفييلع  حمة ث ييع حنوميي  وحمتيين 

   لي2011-11-28لج ،ييييي  حينتخابيييييات مفيييييا فييييين ؤ

 تعيي ،ض حمةثلييلوين م لة ييع ثييلحمن ؤلكتيي  ،يين رييف  

وكييذم  حمة ث ييع حم انيييع حمتيي  لجيي   حينتخابييات مفييا فيين 

  بي ةا حنتخابات ،لافظع حمق لبييع 2011-12-14حممت ع ؤ

  ل  تييي، ،شييياع ع حمةثليييلوين 2012-3-1لج ،ييي  فييي  ؤ

 .م لة ع حية ،يع فت ع ثلحم  و ه رفلع

الطييياع حم غ حفييين  يييةن ح عتقيييم ،لافظيييع حمق يلبيييي -2

 .مة  قع ةةف حمثاثل

  ت،ييي لع  ،ييين حم ييي حو  حينتخابييييع 75تييي، ح تيييياع ؤ -3

حمخاصع بةلافظيع حمق لبييع وذمي  ،ين وي ه قي    ح يف  

وعيي  ؤق ،ييع سيي  علع  عويي ه ، حكييز بةلافظييع حمق يلبييي

 اوؤ ق ،يع لجفيلع حملثي   بة كيز طييلخ بة كيز ب فيا ا 

 ب  ،قيع ةشيلحئيعوذمي   وؤق ،ع حالث حز رثين حمق اط  

وذم  وفقا م ،لانييات حمةتاثيع م ثليل ،يم حمع ي، لنيه ،ين 

حنفضييف ل  تلييل  حمعي ييع لكثيي  ،يين ذميي  ومليين  ييعف 

ع حمةتلف ع م ثليل عين حمتي  مي، تةياة  ـحال،لانيات حمةا ،

حمثاثييل فيين ز،ييا ع ،ميي  حت حمعي ييع وتيي، حيقتصيياع ة يي  

لع ع م ة ــحم ةاء   و  حم جا  مضعف حمةشاعكع حمةياسي

، ا،  ثيل ت حجع  نةثع تة ييف  25ف  ،ص  قثف ولعع 

 2000سيي ع  % 2.5حمةيي لع حمةصيي ،ع فيي  حمث مةييا  ،يين 

 اwww.lahamag.coml(4837ؤ 2005 % 1.8حميييييييي  

بي ةييا ،ييا تيي، ، ثظتييه فيي  عييذن حينتخابييات ز،ييا ع ةيي   

  حينتخابات وذم  ع فاحمةقث ين ،ن حم ةاء ة   حمةشاعك

لعع ثيل كاني  نةيثع تة ييف ــ،قاعنع باينتخابات قثف حم 

/  aspx 8102  %64ؤ حمةيييي لع فيييي  حملييييياع حمةياسيييييع

news/shabab.ahram,org,eg   ةييييييييييا حسييييييييييت ة،

حمتع ا ة   حم وحفم حمةةثثع مذم  وحعةفيا  وع حيةي ا 

كيي حفم م ةيي لع م  يييزو  م ةشيياعكع ،ة يييف فيي   حملةييي ت 

حمخاصيييع بامليييل ة ييي  حمةشييياعكع وحم يييزو    حية ،يييع

ميي  يء بايصييلحت فيي  حنتخابييات ،  ييس حمشييعب بعيي  

وتييي، حسيييتخ حا حيسيييتثيا  بامةقاب يييع  ، يييا، ا 25حم يييلعع 

حمشخصيع م ةم بيانات حمثلل وذم      رف   ،لنيل 

 .2012و،لميل 

 

 تو يف عينة الدراسة مانياً:

 

ل  ثييلحم  ،ييا ،قيي   ،يين  (1جاادوا رقاام  ،ل ييح 

  ،قعييل  فيي  حمم ييع %49.5نصييف حمةثلييلوين ثييلحم  ؤ

  ثيييييا،   ،يييييصع ت ة يييييياا %40،تلسييييي ع حمةييييين وؤ

  ل  ثييييلحم  ،ييييا %69  عبييييات بيييييلتا وؤ%66.7وؤ

،ق   ،ين وي ه لعبياع حمعي يع تي، ،شياع تف، م لة يع ،ين 

  ،ييي ع فييي  حمييييلا وةييي   سييياةات ،شييياع ع غامثييييع 4-1ؤ

  4-1حميييلا تتيي حوو ،ييا بييين ؤحمةثلييلوين م ت مز،ييل  فيي  

  ،يين حمةثلييلوين كييا  %83سيياةع باي ييافع حميي  ل  ؤ

حمت مز،ل  عل حملسي ع حية ،يع حمةمض ع مف، بي ةيا تةييز 

  ،يين حمةثلييلوين مةشيياع ع حمةة ةيي ت %44.8ثييلحم  ؤ

حيجتةاةيع ل،ا ةن تمض ف، م ثي ح،ج حمت مز،لنييع ف ياءت 

  ،يييين %40حمثيييي ح،ج حمةياسيييييع فيييي  حمةق ،ييييع ب ةييييثع ؤ

 حمةثللوين و، جاءت حمث ح،ج حيجتةاةيع.

 

تلز،م حمةثللوين وفقاً مثعض حمةتغي حت . 1جدوا 

 حمةةتق ع

 

 % عدد المتغيرات

http://www.lahamag.coml/
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 السن

 20 15   ةا،اً 31-18حمم ع حيوم  ؤ 

 49.4 37   ةا،اً 44-31حمم ع حمتانيع ؤ

 30.6 23   ةا،اً 48-44حمم ع حم ام ع ؤ

   حيجةام  

 % عدد المؤه 

 40 30 ،صعف ةامن

 1.3 1 ،صعف  فلق حمةتلسط

 42.6 32 ،صعف ،تلسط

 14.7 11 تة ح ،ع

 1.4 1 ل،ن

 % عدد الم نة

 33.3 25 تعةف 

 66.7 50 عبع ، ز 

 100 75 االجمالى

 .1تابع جدوا 
 

  

 عدد مرات مشاهدة حلقات الحملة االعالمية

 69.3 52 ، ع /،لا( 1-4 

 21.3 16 ، ع/،لا( 4-7 

 9.3 7 ، ع/،لا(8-9 

 100 75 االجمالى

 عدد ساعات مشاهدة  المبحومين للتليفزيوب

 65.4 49  ساةع/،لا4-1ؤ

 20 15  ساةع/ ،لا7-4ؤ

 14.6 11  ساةع/،لا10-7ؤ

 100 75 االجمالى

 الوسائ  اإلعالمية  المفضلة

 83.1 69 حمت يمز،ل 

 10.8 9 حم ح ،ل

 6.1 5 حم  حئ 

 83.1 69 *اختيار أكثر من مصدر

 نوع المسلسالت

 20.4 20 سي ع ذحتيع

 21.5 21 كل،ي ،ع

 44.8 44 حجتةاةيع

 10.2 10  عح،ا

 3.1 3 حم ، يع

  * إتيح للمبحو  إختيار أكتر من إجابة

 نوعية البرامض المفضلة للمبحومين

 40.4 44 حمث ح،ج حمةياسيع

 26.2 26 حمث ح،ج حيجتةاةيع

 10.1 15 حمث ح،ج حملل،ي ،ع

 11.1 11 حمث ح،ج حمة ثخ

 4.5 5 ب ح،ج حنز،اء

 2.7 3 حمث ح،ج حال ثاع،ع

 2.7 3 حمث ح،ج حم ، يع

 2 2 حمث ح،ج حم ،ا يع

 رنامض  أتيح للمبحو  ذكر أكثر من* 
 

 رابعاً :اإلساليب االحصائية

ت، حستخ حا ، ةلةع ،ن حم  ق وحيساميب 

حيثصائيع حمت  تتمق وطثيعيع حمثيانات حمت  ت، جةعفا 

ولع حا حمثلل: وع  حمتل حعحت وحم ةب حمة ل،عا 

 . 2xوح تثاع ، بم كاؤ 

 النتائض مالثال:
 

ال دف األوا: التحلي  الكيفى للحملة من وج  نمر 

 الباحث 

تلةيع حمشعب حستف ف  حملة ع ال دف من الحملة: 

حمةص ي بام ظاا حينتخابن حم  ،  حمخا  بانتخابات 

، ا،  وذم  مل وه تغي حت  25،  س حمشعب بع  ولعع 

ة ، ع ة   حم ظاا حينتخابن ةةا كا  ة يه قثف حم لعع 

ظفلع  –حم ظاا حمةخت ط  –، ف ؤتلل،ن ،  س حمشعب 

اختالف تقسيم الدوائر االنتخابية  –نظاا حمقلحئ، حملزبيع

وبامتامن ح ت ا ط ،قع ت يء حم ا ثين بأصلحتف،   –

وذم  متغي  حنفلاع وو، حيت اعات وتغي  فن س لك 

حمةلحط ين ت ان حم ظاا حينتخابن حم ،ةق حطن حم  ،  

وز،ا ع نةثع ،شاعكتف، فن حمت  بع حم ،ةق حطيع 

 .حم  ، ع

حالة ،يع بةخت ف ث قاتفا وكان  عذن حملة ع 

حم ةانيع تةتف ا تلةيع حمشعب حمةص ي بفذن حمتماصيف 

 كيف ترشح نفسك  بعنواب ثيل جاءت حمل قع حنوم 

وحستف ف  تلةيع حمة رلين بليميع      االنتخابات

ت ريح لنمةف، فن ظف حم ظاا حم ،ةق حطن حم  ، ا بي ةا 

  خاب  الجديد النما  االنت جاءت حمل قع حم انيع بع لح 

مل  تةتف ا تع ،ف وتلةيع حمةلحط ين ب ثيعع حم ظاا 

حينتخابن وبةللناته بع  حم لععا بي ةا حستف ف  حمل قع 

  تلةيع والت  كاب عنوان ا  كيف تختار نائبك حم ام ع
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حمةلحط ين بليميع ح تياع نائب ،  س حمشعب مت  ب 

حملقلع فن ل  اء حي تياع حمت  تعتة  ة   تق ،، 

حمخ ،ات حمةا ،ع فقط ؤ، ف حينابيب وحمةلح   حمتةل، يع  

ولنه يب  ل  ،لل  حم ائب م ،ه وة  سياسن وثس 

 تعريف  بي ةا حستف ف  حمل قع حم حبعع وط ن .....حمخا

وكيفية إجرائ ا، وجاات الحلقة   الحملة االنتخابية(

ملن تةتف ا ثل  الز  تنتخب(  الخامسة بعنواب

ثةاسف، م  زو  م ةشاعكع فن  حمةلحط ين وز،ا ع

بينما الحلقة السادسة  ،حينتخابات وحال يء بأصلحتف،

حستف ف  عذن حمل قع  تصويت المصريين    الخارج( 

تلةيع حمةص ،ين فن حمخاعج بليميع حال يء بأصلحتف،ا 

حستف ف  تع ،ف  يو  االنتخابات(  ل،ا حمل قع حمةابعع

نتخابات  ح ف حمةلحط ين بةا سلا ،قلا به ،لا حي

حم   ع حمم ةيع و،ا ،قلا به حمقائةل  ة   حينتخابات 

،عه  ح ف حم   ع ب ح،ع ،ن ملظع   ل  حم ا ب تم  

وذلك  .حم   ع تم  ت  ، تفن ،ن حال يء بصلته حينتخابن

لتجنب حدو  االخطاا المتعلقة بالتزوير وضياع 

  األ وات، بينما الحلقة الثامنة  معلومات الناخب

تف ا عذن حمل قع تلةيع حمةلحط ين بامةع ل،ات حمت  تة

، ب ،ع فتفا قثف حمذعا  م  ا  حينتخابيع ، ف كيميع 

،ع فع حمةلحطن حم   ع حينتخابيع وة لحنفا وعقةه 

حينتخابن وحن،اكن حمت  ،ةلن حملصل  ، فا ة   عذن 

،يعا  ب ء حمتصل،  وحمةع ل،اتا باال افع تم  فت ع 

ً  7حمتصل،  وعل ،ن ؤو،يعا  حنتفاء   7حم   –صثاثا

 .،ةاءحً 

ت، الوسيلة اإلعالمية التى استخدامات ا الحملة: 

حستخ حا حمت يمز،ل  كلسي ع تة ،يع  مثل ث قات حملة ع 

حية ،يع وتعتث  عذن حملسي ع حيك   تأوي حً مة ئةتفا 

م ثيعيع حم ةفلع حمةص ي ثيل ح ت ا حمةةتل  

وحعتماع نةثع حن،يع و اصع فن حم قافن بين ف اته 

حم ،ف حمةص يا باال افع  تم  سفلمع وصل  

حم سائف بة ةع وف  ل،اكن ،تم قع ،ن حمث   وف  نمس 

 .حملق 

: ت، حستخ حا رعاع م لة ع عل ةثاعع ةن شعار الحملة

ؤحس، حم   ع حمع يا م نتخابات ، ثلع ف    مع  حم ة  

ملة ع ا فامشعاع وحمةيزح   وع  حم فع حمةة لمع ةن ح

ةن حم فع حمةة لمع ةن حملة ع  حمذي ت، حستخ ح،ه ،عث 

حالة ،يعا وكا  صلعع ؤحس، حم   ع حمع يا م نتخابات  

و،صلل  بصلت ،قل  حم   ع حمع يا م نتخابات فن 

 ب ح،ع كف ث قع ونفا،تفا.

ب لت تذحةع حمل قات قثف ،لة  زمن الحملة ومدت ا: 

، وقف تذحةع حمل قات قثف ب ء ب ء حينتخابات بشف  وت

ة ح و قاً لقواعد الصمت االنتخابى  حينتخابات بيل،ين

حمل قع حم ا، ع حمت  ت، تذحةتفا قثف حينتخابات بيل،ين  

ؤوذم  ينفا كان  تةتف ا تلةيع حمةلحط ين بليميع 

 .،ع فع حم ا ب ،لا  حينتخابات وعق، حم   ع 

  ت، تذحةتفا ،لا الجديدالحلقة الثانية  النما  االنتخاب  

  قثف ب ء حنتخابات حمة ث ع حنوم  2011-10-13ؤ

 .مانية( 56دقيقة و 2  ،لا  ، ع تذحةع حمل قع45 ؤ

-13  ت، تذحةتفا ،لا ؤالحلقة الثالثة  كيف تختار نائبك

 45ؤ   قثف ب ء حنتخابات حمة ث ع حنوم   10-2011

 .دقيقة( 2  ،لا  ، ع  تذحةع حمل قع

-13ت، تذحةتفا ،لا      ؤلخامسة  الز  تنتخب( الحلقة ا

 45  قثف ب ء حنتخابات حمة ث ع حنوم   ؤ10-2011

 .مانية( 56 دقيقة و ، ع تذحةع حمل قع ،لا ا

-17  ت، تذحةتفا ،لا   ؤالحلقة السابعة  يو  االنتخابات

قثف ب ء حنتخابات حمة ث ع حنوم  بتث     11-2011

 مانية( 29 دقيقة و حمل قعةش  ،ل،اًا ، ع تذحةع 

-26ت، تذحةتفا ،لا ؤالحلقة الثامنة  معلومات الناخب( 

قثف تج حء حنتخابات حمة ث ع حنوم    11-2011

بيل،ين وحستة ت تم  وق  تج حء حنتخابات حمة ث ع 

 .مانية( 54دقيقة و ، ع تذحةع حمل قع حم ام عا
 

وذلك بشك  متكرر على مدار اليو  مندرج ضمن 

 .طة االذاعية للقنوات الحكومية المختلفةالخري

كان  لوقات حمثل ،لزةع ة   بالنسبة ألوقات البث: 

، حع حميلا وذم  ة   ق لحت حمت يمز،ل  حمةص يا 

وكان  لك   لوقات تذحةع حمل قات ة   ق اع حم عح،ا 

حمةص ،ع ؤحمةتخصصع فن ة ث ،ة ة ت  عح،يع 

مغامثيع ، فن فقط  حمة اسثع م ثيعع حمةي حت متمضيف ح

،شاع ع حيةةا  حم عح،يع وذم  قثف ب ء كف ،ة ةف 

وذم   وبع  حينتفاء ،ن ة ث كف ،ة ةف ،ثار ع

أ  زيادة معدا تكرار  بشلف ،تل ع ة   ، حع حميلا

 .اذعة الحلقات على هذ  القناة
 

 تصميم الرسالة    الحملة : تحديد القوالب واالشكاا(

حيس ل  حمة  ق  ت، حستخ حا مضموب الرسالة  -1

وحنس ل  حمعاطمن وحمةع ل،ات  بت ةي، حمل ج 
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ت اع   و   - حالثصائيات – وحمث حعين ؤحن،  ع

ل، ا  رعثيع  ثيل حستخ حا حنس ل  حمة  قن  – ل   

مش و  بعض حمةماعي، حمةياسيع باال افع تم  حستخ حا 

حيستةايت حمعاطميع بغ ث حمةةاة ع ف  ت سيخ 

 افع تم  حستخ حا حمثعض حن   حمةع ل،ات باال

حيستةايت حمعاطميع مز،ا ع ثةاس حمةلحط ين م ةشاعكع 

وز،ا ع حمتأوي  فن تث حه تغي حت س لكيع ، غلبع ت ان 

ا باال افع متل حع 2011حنتخابات ،  س حمشعب 

حستخ حا حنس  ع حيستمفا،يع حمت  تعةف ة   ز،ا ع تق اع 

 .حم ةفلع 

حتةة  حم سامع ر  للرسالة: التركيب اللغو  والفك -2

بامثةاطع وذم  ملن ت تمم ق عتفا ة   حمتأوي  ة   

،خت ف حمةةتل،ات حممل ،ع مةخت ف جةفلع حمشعب 

حمةص ي ثيل ح ت ا حمةةتل،ات حمتع يةيع وحممل ،ع 

وحمذع يع وح ت ا حمة حثف حمعة ،ع وح ت ا حمعا حت 

حيجتةاةيع ،ا بين حم ،ف وحملض  و،لافظات 

ثيل حستخ ،  حم غع حمعا،يع وحمثةي ع فن  ي احمصع

حملة ع بصمع ةا،ع بشلف ةاا ووح ح باال افع تم  

حستخ حا بعض حن،  ع بام غع حمشعثيع ل،ضاً مت ةي، ر و 

ولكن كاب هناك بعض االلفاظ التى كانت  بعض حم سائف

تحتاج الى شرح وا ى ولم يتم شرح ا مث   مث  

  على أن  العقد اللى تعريف الدستور حيث اقتصر ذكر

 بين المواهن والحكومة(. 

ت، حستخ حا حمخ ميع حمثيضاء بصمع لساسيع  الخلفية: -3

فن جةيم ث قات حملة ع مش و حم سائف ،م تغي  لملح  

حم سل،ات حملاع،لاتي ،ع فلق حمخ ميع حمثيضاء 

 واستخدا  االلواب

ت، حستخ حا حم ل  حنبيض فن حمخ ميات  األلواب: -4

اوحم ل  حنسل  فن حملتابع وتل ،  بصمع ةا،ع 

حم سل،ات وتة اء حمع ،ات ة   حم سلا لو اء 

ر ثفاا باال افع تم  حستخ ح،ه فن تل ،  حمشلف 

ل،ا حستخ حا باقيع حنملح  بصمع ، حمةعث  ةن حنرخا 

ةا،ع فلا  ق ي ً فت، حستخ حا حم ل  حنثة  ة   حمتعثي  

حمعةا  وحم ل  ةن ك حسن ،  س حمشعب حمةعث ع ةن 

 حن ض  مل حسن ،  س حمشعب حمةعث ع ةن حمم ثين

متل يح حمم ق بين نظاا ،  س حمشعب حم  ،   وذم 

وحمق ،،ا ل،ا حم ل  حنصم  وحمث تقامن وحمث مة   حمماتح 

فت، حستخ ح،ف، ل،ضا ب ةثع ق ي ع ج حً فن ، بس 

حنرخا  حملاع،لاتي ،عا بي ةا حمتعثي  ةن باقن 

 هاو، ف ،ث   ،  س حمشعب وبعض حن حم سل،ات

حمةلتثن فلا  بام ل  حم ،ا ي وحمث ن وحستخ حا حم ل  

  .حنزعق فن بعض حمة بس

ت،  :الرسو  الكاريكاتيرية المستخدمة    الحملة  -5

حيةتةا  فن تة يف عسائف حملة ع بةخت ف ث قاتفا ة   

حم سلا حملاع،لاتي ،ع وميس حستخ حا لرخا  ثقيقين 

  لا حمةشفلعع لو يةث  حمل ع لو رخصيات ، ف حم

وحمت  ب وععا مل ت، حستخ ،فا  ةا،ع ،ع وفع م ة تةم

ن   ذم  تم  حمةةاة ع فن ز،ا ع تأوي  حم سامع وس ةع 

يعتثاطفا بشخصيات ،شفلعع  وصلمفا م  ةفلع

و،لثثع م ،ف،ا وملن ،ات، باممعف عل حستخ حا حم س، 

مصلتيع حمةعث ع ةن حملاع،لاتي   حمةصاثب م  سائف ح

حمةضةل  حمةقصل  ،م حستخ حا بعض حمةصو حت 

حمصلتيع حمةتمقع ،م ث كات حم سلا حملاع،لاتي ،ع 

 .وحمةعث ع ةن ،ضةل  حم سامع

ت، حمتلحفق بين ،ضا،ين الرسالة مع الصورة:  -6

حم سا،ف وحمصلعع حمةةتخ ،ع لو اء حمع ث ؤثيل 

ن كان  حمصلعع ،عث ع ةن حم سائف حمةع و ع ومل

بشلف ةاا ثيل م، ،ت، حستخ حا صلع فلتلغ حفيع 

م ت ةي، بف ت، حيةتةا  ة   حم سلا حملاع،لاتي  وحمت  

تة ف حمشلف حمخاعج  حمعاا  م ش ء حمة ح  حمتعثي  ة ه 

فة  ً لو اء ر و حمقلحئ، كا  ،ن حنفضف حستخ حا 

صلعع ،عث ع ، ثلع فيفا صلع ثقيقيع ب   ،ن حمتعثي  

ع  اعج  و ح  ه   لط وعةيع ،ة  ع ة فا ب س، حطا

م ة لع باحم ل  حيسل  ، سل،ع ة     ميع بيضاء حو 

عسةفا ب  ،قع لو ح ولق   م قائةع حملقيقع ؤفامصلعع 

 .بأمف ك ةع 

كا   :حجم الرسالة أو محتو  الرسالة اإلعالمية -7

، ب ل  تتضةن حم سامع ة ص حً وحث حً بامت كيز ة   

حمة لكيات حمة  ل  تغي عاا  حمة ح ف حمعاطميع وتل ، 

وملن ،ات، ة  ه ،ن     حمل قات ففل ك، كثي  ،ن 

حم سائف حمت  تلتاج وق  لطل   مش ثفا و اصع لنفا 

عسائف ج ، ع ة   حم ةفلع و،فةع ج حً بام ةثع متلل،ن 

وة لحنفا   2 الحلقة رقم ،  س حمشعب حم  ،  فة  ً 

ؤؤحم ظاا حينتخاب  حم  ،    تضة   ة   كثي  ،ن 

حمقائةع   -حم سائف حمفا،ع ، ف ؤتع ،ف ،  س حمشعب

 -كيميع حينتخا  ب ظاا حمقائةع–حملزبيع و،ضةلنفا 

  حمت  ل،  ع تل يليع -حمقائةع حملزبيع ،ةيزحت نظاا
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تلتاج حم    لحت تمصي يع مش ثفا وذم  ف  وق  

 . قائق فقط ق يف وعل و ه

فن حملة ع  التشاب  السمع ت، تلقيق التشاب :  -8

حالة ،يع وذم  ،ن     حستخ حا نمس حمةصو حت 

حمصلتيع فن جةيم حمل قات وحستخ حا نمس صلت 

تحقيق التشاب  باال افع تم   حمةع ق ف  جةيم حم سائفا

ل،ضا وذم  ةن ط ،ق حستخ حا نمس حنرلا   المرئ 

 ،ع حمت  ت عف حمةشاع  قا ع وحم سل،ات حملاع،لاتي

 ة   تةيز حمل قات ة   عف،تفا  و  غي عا ا ل،ا

ت، حستخ حا نمس بالنسبة للتشاب     المضموب: 

حمل ةات وحمتعثي حت وحمت كيز ة   نمس حمخ صع 

حالة ،يع لو ،ا ،ةة  بشعاع حملة ع فن كافع حملسائف 

 حمةةتخ ،ع ،ةا ،ةاة  ة   ت حبط عذن حالة نات ة  

 .ح ت ففا فن ذعن حمةةتةم

لو اء تذحةع حملة ع  أما عن استخدا   استرتيجية التكام 

ؤم، تعزز حملة ع حالة ،يع بأ   وسائف ،لحز،ع ، ف 

 حمة ثلةات لو وسائف حيتصا  رخصن مز،ا ع حنو 

 .وملن حقتص  بل حملة ع حية ،يع ة   حمت يمز،ل  

:  لقةتناسب المضموب مع المدة المخصصة لك  ح

تةة  حمل قات بع ث ة   كثي  ،ن حم سائف حمفا،ع ت

وتمصيف مل  ،ةت يم حم ةفلع  وم  ر توحمت  تلتاج 

ستيعابفا وت ميذعا ف  وق  ق يف ثيل كا  حمل  حي ن  ت

مثعض حمل قات ؤ قيقع وتةم وةش و  وانيع  وع  ؤ،لا 

ستف ف  تع ،ف حمةلحط ين بةا سلا تحينتخابات وحمت  

نتخابات و،ا ،قلا به حمةلحطن ، ذو   لمه ال،ت، ،لا ح

نتخابات حم  ل  ، تف  ،ن حي يء بصلته وعذح الم  ع ح

كا  ،لتاج ملق  لطل  ،ن عذح مع  ه م تةلين ،ن 

تل حع ة ث حم سائف حمفا،ع بصلع ،خت مع  ح ف نمس 

حمل قع وذم  م ةةاة ع ف  ت سيخ حم سائف ف  ذعن 

ص  م ثعض حي   عل حمةت ق   ف  ثين كا  حمل  حيق

بع لح  ؤحم ظاا  (2الحلقة رقم  و ه  قائق ، ف 

حينتخاب  حم  ،   وحمت  تضة   ر و حم ظاا حينتخاب  

حم  ،  و،للناته بع  حم لعع اوحمم ق بي ه وبين حم ظاا 

نتخاب  قثف حم لععا وحمتع ،ف بتماصيف حمقائةع الح

،قلا ا ونةثع تة يف حمم    وحمقائةعا وكيف حملزبيع

 تياع ف  ظف حم ظاا حم  ،  وعذح ة   كثي  الحمةلحطن با

،ن حم سائف حمفا،ع حمت  كا  يب  ول  ،خص  مفا 

وق  لطل  ،ن حم  ه  قائقا و اصع لنفا ،ن لك   

حم سائف حمةياسيع حمفا،ع وحمت  كان  تتع ث م    

ك ي  ،ن حمشاعع حمةص   وحمخ ط بين بعض حمةماعي، 

 .  وسلء فف، حمثعض حي
 

 

 

 

ال دف الثان : التعرف على مد  تقيم الجم ور 

 - للعنا ر الفنية للحملة اإلعالمية  مؤمرات  وتية

التصميم الشكل   -المضموب  - التكرار - الوقت

 للحملة( 
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 المؤمرات الصوتية

نتائج تل يف بيانات ةي ع   (2الجدوا رقم  ،ع ث 

حم عحسع و، ه ،تضح: ل  حمةصو حت حمصلتيع حمةةتخ ،ع 

،ن جة ع ةي ع حم عحسع ف   %73.4كان  ، اسثع م لل 

 . %26.7تةة  بغي  حمة اسثع مثقيع حمعي ع ؤتثين 
 

 الوقت 

ل  ، اسثع تذحةع ث قات حملة ع كا  ، اسب  مغامثيع   

،ن حمةثللوينا ف    %92حم ةفلع حمةةتف ا ثلحم  ؤ

  فقط ،ن %8ثين م، ،ت اسب وق  حيذحةع ،م ثلحم  ؤ

 .ث ، حمعي ع
 

 التصميم الشكلى

حجةع  ةي ع حم عحسع حم  ل  تصةي، حملة ع كا  

 .جي حً ة   حنقف م ة ع ،ثللوين ةي ع حم عحسع
 

ً مة   تقيةف، . 2جدوا  تلز،م حمةثللوين وفقا

 م ع اص  حمم يع م لة ع حالة ،يع
 

 % عدد  ئات العنا ر الفنية

 المؤمرات الصوتية -1

 26.6 20  14-11غي  ، اسثع  ؤ

 50.7 38  18-15، اسثع       ؤ

 22.7 17  22-19ؤ ، اسثع ج حً  

 100 75 اإلجمالى

   الوقت -2

 0.08 6   غي  ، اسب 8-6ؤ 

 76 57   ، اسب10-8ؤ

 0.16 12   ، اسب ج حً 12-10ؤ

 100 75 االجمالى

   شك  التصميم -3

 12 9  جي 13-10ؤ

 36 26   جي  ج ح17-14ًحؤ

 52 39   ،ةتاز20-17ؤ

 100 75 االجمالى

   

 .2تابع جدوا 
 

  

 حمتل حع -4

   تل حع ، اسب7-5ؤ

 

63 

 

84 

 16 12   تل حع، اسب ج حً 10-8ؤ

 100 75 االجمالى

 مضموب الحملة -5

 21.4 16  16-13 عيمع ؤ

 44 33  19-16جي ع    ؤ 

 16 12  22 -19جي  ج حًؤ

 18.6 14  26  -22،ةتاز   ؤ

 100 75 االجمالى

 الدرجة الكلية لتقييم عنا ر الحملة

 25.4 19  60-45 عيمع ؤ

 68 51  75 -60،تلسط ؤ

 6.6 5  90 -75، تمم  ؤ 

 100 75 االجمالى

 المصدر: عينة البحث

 

 التكرار
 

ً م ةيم ل  ،ع   تل حع تذحةع  حمل قات كا  ، اسثا

  ،ةا ،   ة   ،   ، اسثع ،ع   %100حمةثللوين ؤ

تل حع حذحةع حمل قات حملة ع م ةثللوين وح  ة   ، حت 

حمتل حع كان  ،مي ع بام ةثع مف، وم، تصف بف، تم  ث  

  .حمة ف

 

 مضموب الحملة
 

تل ح حم تائج ل  ،ضةل  حمل قات كا  جي حً ة   

ا   ،ن حمةثللوين%78ثللوين ثلحم  ؤحنقف مغامثيع حمة

  %21بي ةا حتةة  بامضعف م  ةثع حمثاقيع وق ععا ؤ

 .،ن حمةثللوين
 
 

 الدرجة الكلية لتقيم عنا ر الحملة 

 

حجةع  ةي ع حم عحسع ة   ل  تقي، حملة ع كا  

 .،ن ،ثللوين حمعي ع  %74.6ؤ ،تلس اً وذم  مللحم 
 

التعرف على معدا تذكر المبحومين  ال دف الثالث:

لرسائ  ك  حلقة من حلقات الحملة اإلعالمية على حد  

 الرسائ ومصادر معلومات المبحومين الخا ة ب ذ  
 

ً لمعدا تذكرهم للرسائ  التى  توزيع المبحومين و قا

ة لحنفا  ؤحم ظاا حينتخابن  (2جاات بالحلقة رقم  

 . قائق  3حم  ،   ، ع حمل قع ؤ

  عذن حمل قع تلةيع حمةلحط ين بام ظاا تضة 

، ا،  ثيل تضة    25حينتخابن حم  ،  بع  ولعع 

ؤحمتع ،ف بةاعيع ،للنات ،  س حمشعب حم  ، ا 
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وتع ،ف حمةلحط ين ب ظاا حمقائةع حملزبيع ور و وحف  

م قائةع وذم  ننفا حمة ع حنوم  حمت  ،تع ث 

 افع متع ،ف حمةص ،ين فيفا مفذح حم ظاا حينتخابنا باال

حم ةفلع ب ظاا تقةي، حم وحئ  حملزبيعا وكيف ،قلا 

ا ،م تخا  فن ظف نظاا حمقائةع حملزبيعحم ةفلع باين

حمتع ث ن،  ع متل يح فلحئ  نظاا حمقائةع حملزبيعا 

وفلحئ  حم ظاا حينتخابن حم  ،  ثيل لنه سلا ،ع   

حنثزح  حم  ، عا باال افع الة اء  ف صع مظفلع

 ةةتق ين ل  ، رللح لنمةف، بام ظاا حمم   ا ف صع م

وحم ظاا  ن سلا ،ع   حمم صع ملف حمةص ،ين ل  

 ،ةاعةلح ف  ص م ،ةتقثف ب  ع،.

ً م ة    ت، تقةي، حمةثللوين تم  و ه ف ات وفقا

   عجع  وبي   24-12حم ظ ي حمذي ،ت حوو بين ؤ

  ،ن حمةثللوين %22.6نتائج حم عحسع ل  ثلحمن ؤ

، م سائف حمل قع حم انيع  حمةابق ذك عا  كا  ،ع   تذك ع

  ،ن %48 ا وؤ%29.4، خمض بي ةا ثلحمن ؤ

حمةثللوين ة   حمت تيب لي لك   ،ن و وع لعباع حمعي ع 

بجدوا ،ع   تذك ع،  ،تلسط  و، تمم كةا عل ،ل ح 

 ( .3رقم  
  

( كيف 3معدا تذكر المبحومين لرسائ  الحلقة رقم  

 تختار نائبك
 

 مانية( 1.50الحلقة  مدة 
 

وعنوان ا  كيف تختار  (3رقم   الحلقةتتضةن عذن 

تلةيع حمةلحط ين ب وع نائب ،  س حمشعب  نائبك(

وكيميع ت تياع نائب ،  س حمشعب وذم  مت  ب وقلع 

حمةلحط ين فن ل  اء حمت كيز ة   تق ،، نائب ،  س 

ؤحنكفا حمش     حمشعب م خ ،ات حمةا ،ع فقط ، ف

 ةا،ع حنتخابيع كثي ع الرغا  حم اس بفا وملن وةةف 

نائب ،  س حمشعب يب  ،ن حنه ،تة،   ؤحمق عع  ة   

وتق ،،   ،ات نب اء  ، حقثع حمللل،عا تش ،م حمقلحنينا

  حئ تها ويزا ،لل  ة  ن وة  سياسن وثس وطنا

و،تابم م ةلحقف حمةياسع وحم وميع او م ،ه ق عع ة   

وتاع،خه و ث ته و،ةةح مه  عتفااق حءع حمةيزحنيع و، حج

بتش ،م حمقلحنين حم  ، ع او م ،ه حمق عع ة   ،لاسثع 

حمةة لمين  باال افع متذكي  حم ةفلع بع ا حمخ ط بين 

 وع حمة امس حمةل يع و وع ،  س حمشعب باي افع 

حم  ذك  ، ا  مت ةي، حستعيا  حمةع ل،ع ،ن قثف 

صي  م ة ،ض : تق ،، حم كتلع حمعالمثاا وعل حم ةفلع

مةا ،زوعن فن حمعيا ع ف  ،ص ح حنشغا  حم كتلع 

ؤتق ،،   ،ات نب اء  حئ ته  بامعصي  وت كه حمة ،ض

 .بس ،يش ة   ثةا  تش ،م حمقلحنين و، حقثتفا 

  ،ن %24وبي   نتائج حم عحسع ل  ثلحمن ؤ

( 3الحلقة رقم  حمةثللوين ،ع   تذك ع، م سائف 

حمخاصع بليميع تختاع نائث  وحمت  سثق ذك عا كا  

  ،ن حمةثللوين كا  ،ع   %26.7، خمض وثلحمن ؤ

  ،ن حمةثللوين %49.3تذك ع، ،تلسط بي ةا ثلحمن ؤ

،ع   تذك ع، ، تمم  وذم  ،   ة   حعتماع ،ع   

تذك  ثلحمن نصف حمةثللوين م ةع ل،ات حمت  جاءت 

 .ار نائبك( الخا ة بكيف تختبامل قع حم ام ع 
 

ً لمعدا تذكرهم لرسائ  الحلقة  توزيع المبحومين و قا

 الخامسة  الز  تنتخب(

 مانية(      56مدة الحلقة  دقيقة و

،عتة  ،ضةل  عذن حمل قع ة   تش يم وز،ا ع 

ثةاس حمةلحط ين م ةشاعكع فن حينتخابات حم  ، ع بع  

 ، ا،   ،عتة ع ة    نم  حنرياء  حمت  كان  25ولعع ؤ

تعلق حمةلحط ين ،ن ،شاعكتف، فن حينتخابات قثف 

حم لعع تي وع  ؤحمتزو،  و ةا  حم تي ع نث  حمتياعحت 

حمةياسع وحمتن كان  تصو  بامة ب ة   ،ع   ،شاعكع 

حمةلحط ين فن حينتخاباتا فلا  حمةلحطن ي،شع  

ب  و  ،ن حم زو  مإل يء بصلته وذم  ي  حم تي ه 

تياعحت حمةياسع  وملن ،ا تلتل،ه كان  ،لةل،ع يث  حم

 عذن حمل قع ،ن عسائف ،صك  ة   زوح  عذن 

ً مةع   تذك ع، . 3جدوا  تلز،م حمةثللوين وفقا

 مل قات حملة ع
 

 % عدد معدالت تذكر المبحومين

 (2  معدا تذكر المبحومين لمعلومات الحلقة رقم

 الخا ة بالنما  االنتخاب  الجديد(   

 22.6 17  16-12ؤتذك  ، خمض 

 29.4 22  20-16تذك  ،تلسط  ؤ

 48 36  24-20تذك  ، تمم   ؤ

 100 75 االجمالى 

 % (2مصادر معلومات الحلقة رقم  

 49.5 624 حمل قع

 22.9 312 حنص قاء وحم ي ح 
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 12.4 156 حمت يمز،ل 

 12.4 36 حمصلف

( كيف تختار 3معدا تذكر المبحومين لرسائ  الحلقة  

 نائبك

 24 18  14-11تذك  ، خمض ؤ

 26.7 20  18-15تذك  ،تلسط  ؤ

 49.3 37  22-19تذك  ، تمم   ؤ

 100 75 اإلجمال 

 (3مصادر معلومات المبحومين الخا ة بالحلقة رقم  

 41.6 517 األ دقاا والجيراب

 39.8 495 الحلقة

 5.6 66 التليفزيوب

 4.4 55 الراديو

 4.4 55 الصحف

 4.4 55 االنترنت

يو   (7معدا تذكر المبحومين لرسائ  الحلقة  

 االنتخابات

 25.3 19  12-9تذك  ، خمض ؤ

 4 3  15-12تذك  ،تلسط  ؤ

 70.7 53  18-15تذك  ، تمم   ؤ

 100 75 اإلجمال 

 (7مصادر معلومات المبحومين الخا ة بالحلقة  

 المصدر

 49.4 306 الحلقة

 18.9 118 األ دقاا والجيراب

 31.7 193 التليفزيوب

أتيح للمبحو  اختيار اكتر  االجمالى

 من مصدر

 

 .3تابع جدوا 

 

معدا تذكر المبحومين لرسائ  الحلقة الخامسة  الز  

 تنتخب(

 25.4 19  14-11تذك  ، خمض ؤ 

 10.6 8  18-15تذك  ،تلسط  ؤ 

 64 48  22-19تذك  ، تمم  ؤ  

 (5بالحلقة رقم   مصادر المعلومات الخا ة

 69.5 427 الحلقة

 12.6 77 الصحف

 17.9 110 التليفزيوب

 ( 8معدا تذكر المبحومين لرسائ  الحلقة  

 21.4 16 ، خمضع  9-7ؤ

 18.6 14 ،تلس ع  11-9ؤ

 66 45   ، تمعع14-11ؤ

 100 75 االجمالى 

 (8مصادر معلومات الحلقة  

 18 36 حمل قع

 36 72 حنص قاء

 36 72 حم ي ح 

 10 5 

 10 5 

 المصدر:عينة البحث

 

حنرياء ثيل لراعحت ل  حم ظاا حينتخابن حم  ،  عل 

نظاا ، تج ،ن ولعع قا،     حممةا  وحمتزو،  فيلل  

 امن ،ن حممةا  وحمتزو، ا باال افع تم  حالراعع تم  

 ، حقثع حينتخابات ،ن جانب ، ظةات حمة تةم حمة ننا

حم  حثتلحء عذن حمل قع ة   ة   ،ن حم سائف باي افع 

حمةع فيع ، ف ؤحمتع ،ف بة  س حمشعب وحمشلع  عةا 

حم ستلع عل  –حمةة لمين ةن ح تياع حمة  س حمتأسيةن

وحثتلحئفا ة   ة    حمعق  حم   بين حمةلحطن وحمللل،ع 

،ن حم سائف حمتلميز،ع وحيستةايت حمعاطميع وحمة  قيع 

زو  باال يء بأصلحتف، ، ف ،ص  م فم حمةلحط ين م  

ؤحستةامع  ،ميش تزو،  – لتغي ت ؤحستةايت ةاطميع 

ؤحستةامع ،  قيع   وجل  حالر حا حمقضائن –،  قيع  

ؤحستةامع  يزا حمةشاعكع فن ص م ،ةتقثف ب  ك –

حمةلافظع ة   ثق  فن حمتصل،  ؤحستةامع  –،  قيع  

 .ةاطميع  كما،ع س ثيع ؤحستةامع –،  قيع   

  ،ن 25.4وبي   نتائج حم عحسع ل  ثلحمن ؤ

حمةثللوين ،ع   تذك ع، ، خمض  م  سائف حمت  جاءت 

بي ةا   الز  تنتخب(بامل قع حمخا،ةع حمت  ة لحنفا 

  ،ن حمةثللوين ،ع   تذك ع، ،تلسط %10.6ثلحمن ؤ

  ،ن حمةثللوين ،ع   تذك ع، ، تمم  %64وثلحمن ؤ

 .(3بالجدوا رقم  وذم  ،ل ح 

،   ة   حعتماع تأوي  عذن حمل قع ة    وعذح

حمةثللوين و حمذي ،ةلن تعجاةه تم  ل  حمل قع كا  

،غ ب ة يفا حستخ حا حمةضةل  حمذي ،عةف ة   حمتلميز 

وتواعع ثةاس حمةلحط ين وحمت كيز ة   حي، ابيات 

، ا،  ، ف ؤحم ظاا  25وحم كائز حم  ، ع بع  ولعع 

حمةلافظع ة   ثق  -حالر حا حمقضائن حم ز،ه -حم  ، 

حمة  س –تع ،ف حم ستلع  –حمةلحطن فن حمتصل،  

حي، ابيع وحمثع  ةن حمة ثيع  وعذن حنرياء  -حمتأسيةن
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حمت  كان  لث  لسثا  ةزوا حمشعب حمةص   ةن 

 .يناير 25قب  مورة  حم زو  م  يء بأصلحتف، 

  

ً لمعدا تذكرهم لرسائ   توزيع المبحومين و قا

 مانية(29 دقيقة و  يو  االنتخابات(الحلقةالسابعة 

تع ،ف حمةلحطن  (7الحلقة رقم  ،تضةن ،ضةل  

بامخ لحت حمت  سيقلا بعة فا ،لا حينتخابات  ح ف م  ع 

حينتخابات ،ن لو  ،ا ،  ف تم  حم   ع تم  ل  ، تفن 

،ن حال يء بصلته باال افع تم  تضةن عذن حملة ع 

لحط ين ،ن حملقلع مثعض حم سائف حمتلذ، ،ع متلةيع حمة

فن ل  اء حمتزو،  لو  ياع لصلحتف، ؤباط ع  ، ف تأك  

،ن ل  حملعقع حينتخابيع ،ختل،ع بخت، حم   ع حمم ةيعا 

ة ا  ت،  حمث اقع ،ن لي ث  غي  ل،ين حم   عا ة ا 

و م ل  ة ،ع ل    ولوةه تلتب ثاجع ة   حملعق 

 .وتي تعتث  باط ع ؤعسامع تلذ، ،ع 

  ،ن %25.3حم عحسع ل  ثلحم  ؤوبي   نتائج 

حمةثللوين ،ع   تذك ع، ، خمض م سائف حمل قع 

حمةابعع وحمت  ة لحنفا ؤ،لا حينتخابات  بي ةا ثلحم  

  ،ن حمةثللوين ،ع   تذك ع، ،تلسطا بي ةا %4ؤ

  ،ع   تذك ع، ، تمم كةا عل ،ل ح %70.7ثلحم  ؤ

 .(3بجدوا رقم  

 

ً لمعدا  تذكرهم لرسائ  توزيع المبحومين و قا

 الحلقةالثامنة  معلومات الناخب(

 ( مانية1.54مدة الحلقة  

  وذم  قثف 2011-11-26ت، تذحةع عذن حمل قع ،لا ؤ

ً مقلحة   تج حء تنتخابات حمة ث ع حنوم  بل،ين تثت ح،ا

حمصة  حينتخاب  ،م وقف بل باق  ث قات حملة ع 

تلةيع حية ،يع حيعبعع حي     وتتضةن عذن حمل قع 

حمةلحط ين بليميع ،ع فع ؤحس، حمة كز حينتخابن 

وة لحنه وعق، حم   ع حينتخابيع وتل ،  حس، حمةلحطن فن 

حملشلا  وحمتأكي  ة   ل  عذن حينتخابات تخت ف ةن 

حستمتاء حم ستلع حمذي لتيح فيه نزو  حمةلحط ين 

بث اقات حم ق، حمقل،ن فن لي م  ع حنتخابيع وملن فن 

  فلف 2011وع  حنتخابات ،  س حمشعب ؤ عذن حملامع

،لحطن مه م  ع حنتخابيع وعق، يب  ،ن ،ع فته وذم  ،ن 

     لث  حم  ق حآلتيع :

،لقم حم   ع  -3حمةللةع حيبت حئيع  -2قة، حمش طع  -1

 .www،ن     حينت ن  ة    -4حمع يا م نتخابات 

Election eg ع حم سا،ف -5 وت  ا  حم ق، حمقل،ن،   

 .140  ،ع حم ميف ةن ط ،ق حمفاتف حن ع ن  -6

باال افع تم  ذك  ،يعا  حينتخابات فن عذن حمل قع 

 .،ةاءحً  7صثاثاً تم   8وعل ،ن 

ؤحستةامع  ؤوف  حن   ،املش ث ع عوو حنتخب 

 ةاطميع تةتف ا تواعع ثةاس حمةلحط ين 

 (8للحلقة رقم  بي   نتائج حم عحسع  لنه بام ةثع 

حمخاصع بةع ل،ات حم ا ب فق  تثين ل  ثلحمن 

  ،ن حمةثللوين ،ع   تذك ع، ، خمض %21.4ؤ

  ،ن %18.6بي ةا ثلحم  ؤ (8الحلقة رقم  م سائف 

  ،ن %66حمةثللوين ،ع   تذك ع، ،تلسط ا وثلحم  ؤ

 حمةثللوين ،ع   تذك ع، ، تمم .
 

التعرف على مصادر معلومات  ال دف الرابع:

 ة بالرسائ  التى جاات بالحلقات المبحومين الخا

 الخامس

ً لمصادر معلومات م الخا ة   توزيع المبحومين و قا

 الخا ة بالنما  االنتخاب  الجديد(   (2بالحلقة رقم  

تل ح ،صا ع ،ع ل،ات حمةثللوين ل  ثلحمن 

  لي ،ا ،ق   ،ن نصف حم سائف ت، ،ع فته %49.5ؤ

  تخاب  الجديد((  الخا ة بالنما  االن2رقم   الحلقة،ن 

بي ةا حم صف حن   ت، ،ع فته ،ن حمةصا ع حمتاميع : 

  %12.4  وحمت يمز،ل  ؤ%22.9حنص قاء وحم ي ح  ؤ

  ،ةا ،   ة   حعتماع تأوي  حمل قع %12.4اوحمصلف ؤ

  فن تلصيف حم سائف حمخاصع بام ظاا حينتخابن 2عق، ؤ

 .حم  ، 
 

ً لمصادر معلومات م  الخا ة  توزيع المبحومين و قا

 (3بالحلقة رقم  

ة   حمتع ا ة   ،صا ع ،ع ل،ات حمةثللوين 

حمةتع قع بامةع ل،ات حمت  جاءت بامل قع حم ام ع  تثين ل  

  ،ن حمةثللوين كان  ،صا ع % 41.6ثلحمن ؤ

،ع ل،اتف، حمخاصع بفذن حمةع ل،ات عن حنص قاء 

  ،ن حمةثللوين كان  %39.8وحم ي ح  بي ةا ثلحمن ؤ

بي ةا حنقةة  ( 3رقم    ل،اتف، عن حمل قع،صا ع ،ع

  ،ص عع، %5.6حم ةثع حمثاقيع ،ن حمةثللوين بين ؤ

  %4.4  ،ص عع، حم ح ،ل وؤ%4.4وؤ حمت يمز،ل ا

  ،ن حمةثللوين ،ص عع، %4.4وؤ ،ص عع، حمصلفا

 حينت ن  .
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و،ل ح ذم  لنه ة   حم غ، ،ن حعتماع ،ع   تذك  

حمةثللوين م ةع ل،ات حمخاصع بليميع ح تياع نائث  كةا 

تي ل  ،صا ع ،ع فع حمةثللوين  (3جدوا رقم  ،ل ح 

بفذن حم سائف م، تلن ك فا ،ن حمل قع فقط  فللحمن 

،ن حم سائف ت، ،ع فته ،ن حمل قع وباقن   %39.8ؤ

حم سائف كان  ،ن ،صا ع  .%  ،ن60حم ةثع ثلحمن ؤ

 .(3الجدوا رقم  ل    جاءت فن  

 

ً لمصادر معلومات م الخا ة   توزيع المبحومين و قا

 (5بالحلقة رقم  

  ،ن حمةثللوين %69.5بي   بيانات حم عحسع ل  ؤ

كان  ،صا ع ،ع ل،اتف، فيةا ،تع ق بةع ل،ات حمل قع 

  ،ن %17.9حمخا،ةع عن حمل قع بي ةا ثلحمن ؤ

وين كان  حمث ح،ج  حمت مز،ل، ع بصمع ةا،ع عل حمةثلل

،ص ع حمةع فع مف، ل،ا باقن حم ةثع وع  ثلحمن 

   ،ن حمةثللوين كان  حمصلف عن ،ص ع %12.6ؤ

 .(3بجدوا رقم  ،ع ل،اتف، كةا ،ل ح 

 

 

ً لمصادر معلومات م الخا ة   توزيع المبحومين و قا

 (7بالحلقة رقم  

  ،ن %49.4بي   بيانات حم عحسع ل  ثلحم  ؤ

حمةثللوين كا  ،ص ع ،ع ل،اتف، م سائف حمل قع حمةابعع 

  ،ن %18.9ع  حمل قع نمةفا ا بي ةا  ثلحم  ؤ

حمةثللوين كا  ،ص ع ،ع ل،اتف، عل حيص قاء 

  ،ن حمةثللوين %31.7وحم ي ح  بي ةا ثلحم  ؤ

   ،ص عع، عل حمث ح،ج حمت مز،لنيع حمةخت مع .
 

ً لمصادر معلومات م الخا ة   توزيع المبحومين و قا

 (8بالحلقة رقم  

  ،ن %18ل  ثلحم  ؤ (3رقم  جدوا بي   بيانات 

حمةثللوين كان  حمل قع ع  ،ص ع ،ع ل،اتف، م  سائف 

  %72بي ةا ثلحم  ؤ (8الحلقة رقم  حمت  جاءت ف  

،ن حمةثللوين كان  ،صا ع ،ع ل،اتف، ب سائف حمل قع 

  %10، ع ع  حيص قاء وحم ي ح  بي ةا ثلحم  ؤحم ا

 ،ن حمةثللوين كا  ،ص عع، عل حينت ن  .

،ةا ،   وعذح ،شي  حم  لنه ة   حم غ، ،ن تعتماع 

،ع   تذك  عسائف عذن حمل قع حي ل  عذن حم سائف ت، 

،ع فتفا ،ن حمةثللوين ةن ط ،ق ،صا ع ل    غي  

ق  حمل قع ،م حمل قع وعذح ،ةلن تعجاةه مع ا ، اسب و

ث ، حمةضةل  حمذ  ،تضةن وسائف ك ي ع ف  وق  

ا مل قع قثف حينتخابات بيل،ين فقطق يف باي افع حذحةع ح

باي افع حم  حستخ حا حيست سا  حمعا   يذحةع عذن 

 حمل قع ،م ة ا حمقياا بش و وحف  م سائ فا حمفا،ع.
 

التعرف على العوام  المؤمرة على :  ال دف الخامس

 معدا تذكر المبحومين لرسائ  الحلقة التانية 

متلقيق ع ا حم عحسع حمخا  بتل ،  حمعلح،ف 

 .حمة تث ع وحمةصو ع ة   ،ع   تذك  حمةثللوين

حمع قع حيعتثاطيع بين  عجع تذك  حمةثللوين 

وحمةعث  ة فا بامم وث حيثصائيع  (2الحلقة  م سائف 

   ة   : حمت  ت 

ؤؤة ا وجل  ة قع حعتثاطيع ،ع ل،ع بين ،ع   

وبين كف  (2  الحلقةتذك  حمةثللوين م سائف 

 .حمةتغي حت حمةةتق ع حمة عوسع ك ً ة   ث ن   

 

   حمة ة، با تثاع قلع Xت، حستخ حا ، بم كا ؤؤ

حمع قع حيقت حنيع ؤؤتشيث و   مثيا  طثيعع حمع قع بين 

ف ة   ث ع  و،ع   تذك  حمةتغي حت حمةةتق ع ك

 حمةثللوين 

وق  لو ل  نتائج حمتل يف حيثصائ  حملحع ع 

ل  لع، حمعلح،ف حمةصو ع ة   ،ع    (4بجدوا رقم  

ا ع : ؤحمتع ي، (2الحلقة رقم  تذك  حمةثللوين م سائف 

حمعة ا حمةف عا ة   ساةات حمةشاع عا ة   ، حت 

نلةيع  ،شاع ع حمل قعا حملسي ع حية ،يع حمةمض عا

ا ية ،يعحمث ح،ج حمةمض عا حملة ت حمة افةع م لة ع ح

ا ا حملق ا حمتصةي،نلةيع حمةة ة ت حمةمض عا حمتل حع

حمةصو حتا ملف ، فا ة   حمت تيب ؤبم ث حستق   

تأوي  كف ، فا   وت يفا ف  حنعةيع باق  حيعةيع باق  

 .(4بجدوا رقم  حمةتغي حت حمةل لع 

ع قع بين ،ع   تذك  حمةثللوين وق  وث  ،ع ل،ع حم

ؤحمتع ي،  وحمةتغي حت حمةةتق ع حم  وع ةش : عق، حمم ث

  4حمةف ع ؤ  ا3ة   ساةات حمةشاع ع ؤ  ا2 ا حمعة ؤ1ؤ

 ا حملسي ع حية ،يع 5ة   ، حت ،شاع ع حمل قع ؤ

 ا حملة ت 7 ا نلةيع حمث ح،ج حمةمض ع ؤ6ؤ حمةمض ع

حمةة ة ت حمةمض ع  ا نلةيع 8حية ،يع حمة افةع ؤ

 ا 12 ا حمتصةي، ؤ11 ا حملق  ؤ10 ا حمتل حع ؤ9ؤ

 ا وعل ،ا ،ع   وجل  ة قع 13حمةصو حت حمصلتيع ؤ
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تعتثاطيع بين حمةتغي  حمتابم وحمةتغي حت حمةةتق عا وعل 

،ا ،ع   ل  حم عحسع ت فض حمم ث حمصم   وتقثف 

حمث ،ف و،ن جه ل  ن قثل  حمم ث حمصم   حمخا  

 .حم حبم ةش  ؤحمةضةل   بامةتغي 

وي تثاع صلع حمم ث حيثصائ  حمخا،س ةش  

 محر ،  حمة ةم وحمة لع بلحس ع  Xباستخ حا ح تثاع

مث اء نةلذج ت ةيع  مثيا  حنو   (1987 –بركات 

حمة ةم م ةتغي حت م ةةتق ع ة   حمةتغي  حمتابم با 

ستخ حا قلع حمع قع حيقت حنثع ؤؤتشيث و   لو ل  

ل  حمعلح،ف حمةةتق ع  (4بجدوا رقم  حملحع ع  حم تائج

حمت  وث  ،ع ل،ع حمع قع بي فا وبين حمةتغي  حمتابم تش و 

،ن حمتثا،ن ف  ،ع   تذك    %86.6جةيعفا نلل ؤ

حمةثللوين م سائف حمل قع حمتانيعا ثيل كان  قلع حمع قع 

و،ع   ،ا سثق ل  حم ةثع   0.868تعا   ؤ  Tحيقت حنيع

  ،ةلن ةزوعا حم  ،تغي حت %13.4ععا ؤحمثاقيع وق 

 ل    م، تتضة فا حم عحسع .

 

حمعلح،ف حمةةتق ع حمة تث ع وحمةصو ع ة   . 4جدوا 

 (2الحلقة رقم  ،ع   تذك  حمةثللوين م سائف 
 

 الترتيب تشيبروا Df كا 

 2 53.2 4 **54.267 حمتع ي،

 5 0.0421 2 **6.320 حمعة 

ة   

ساةات 

 حمةشاع ع

74.46** 9 0.330 6 

 7 0.111 1 **8.33 حمةف ع

ة   ، حت 

،شاع ع 

 حمل قع

31.68** 8 0.211 9 

حملسي ع 

 حمةمض ع
17.54** 8 0.285 8 

نلةيع 

حمث ح،ج 

 حمةمض ع

140.514** 1 0.936 1 

حملة ت 

 حمة افةع
17.541** 7 13.47 12 

نلةيييييييييييييييع 

حمةة ةيي ت 

 حمةمض ع

42.8** 1 0.108 13 

 3 0.526 2 **39.4 حمتل حع

 4 0.487 2 **27.4 حملق 

 11 0.162 2 **37.6 حمتصةي،

حمةييييييصو حت 

 حمصلتيع
21.8** 1 0.205 10 

 14 0.870  0.419 حمةضةل 

  0.868 48 407.41 حمة ةلع

 المصدر: عينة البحث
 

ال دف السادس: التعرف على أكثر حلقات الحملة 

من ا االعالمية  مشاهدة وأكثر الحلقات التى استفاد 

 المبحومين

بي   نتائج حم عحسع ح  حك   حمل قات ،شاع ع بام ةثع 

 ا و، %25وذم  ب ةثع ؤ (2الحلقة رقم  م ةثللوين ع  

الحلقة    و، %22وذم  ب ةثع ؤ (5الحلقة رقم  تأت  

  مللحم  %7 ا و، حمل قع ؤ%20ب ةثع ؤ (3رقم  

  ،ن %13.6  مللحم  ؤ%8  و، حمل قع ؤ%18.7ؤ

 .(5بجدوا رقم  حمةثللوين كةا عل ،ل ح 
 

ً م ةثع ،شاع تف، . 5جدوا  تلز،م حمةثللوين وفقا

 ملف ث قع

 % العدد الحلقات

 25.1 39  2حمل قع ؤ

 22.01 35  5حمل قع ؤ

 20 31  3حمل قع ؤ

 18.7 29  7حمل قع ؤ

 13.6 21  8حمل قع ؤ

 100 155 االجمالى

 ةي ع حمثللالمصدر: 
 

كةا بي   نتائج حم عحسع ل  لك   حمل قات حمت  حستما  

 وة لحنفا (2الحلقة  ، فا حمةثللوين ة   حمت تيب عن 

ؤؤحم ظاا حينتخابن حم  ،    فن حمة تثع حنوم  وذم  

بع لح   (5رقم  الحلقة   ،ن حمةثللوين و، %76ب ةثع ؤ

ؤؤيزا ت تخب   فن حمة تثع حم انيع ثيل حستما  ، فا 

  ،ن حمةثللوين بي ةا جاءت حمل قع حم ام ع %53ثلحمن ؤ

وع  بع لح  ؤؤكيف تختاع نائث    ثيل حستما  ، فا 

بي ةا ذك  ثلحمن    ،ن حمةثللوينا%52ثلحمن ؤ

  ،ن حمةثللوين لنف، حستما وح ،ن حمل قع حمةابعع %40ؤ

للحلقة وع  بع لح  ؤؤ،لا حينتخابات  ا ل،ا بام ةثع 

ؤؤبةع ل،ات حم ا ب   فأقتص   وحمخاصع   (8رقم  

  فقط ،ن %37.3،ع   حيستما ع ، فا ة   ثلحمن ؤ

 . (6  بجدوا رقمحمةثللوين وذم  كةا عل ،ل ح 
 

تلز،م حمةثللوين وفقاً نك   حمل قات حستما ع . 6جدوا 
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 بام ةثع مف،

 

 االستفادة من الحلقات

 % لم يستفد % استفاد الحلقات

  2حمل قع ؤ

ينتخابن ححم ظاا 

 حم  ، 

57 76 18 34 

  5حمل قع ؤ

 يزا ت تخب 

40 53 35 47 

  3حمل قع ؤ

 كيف تختاع نائث 

39 52 36 48 

  7حمل قع ؤ

 ،لا حينتخابات

30 40 45 60 

  8حمل قع ؤ

 ،ع ل،ات حم ا ب

28 37.3 37.3 63.3 

 ةي ع حمثللالمصدر: 

التعرف على درجة تفضي  المبحومين  ال دف السابع:

حمالت إعالمية  أخر  منا سة كانت مذاعة  لمشاهدة 

   نفس توقيت الحملة ومقارنت ا بدرجة تفضل م 

والتعرف على أسبا  تفضي   لمشاهدة الحملة

 المبحومين لحمالت إعالمية أخر 

 

  فقط ،ن %30.6بي   نتائج حم عحسع  ل  ثلحم  ؤ

حمةثللوين عةا حم ذ،ن كانلح ،مض ل  ،شاع ع ثة ت 

تة ،يع ل    ،ذحةع ف  نمس تلقي  تذحةع حملة ع 

حمخاصع بام   ع حمع يا م نتخابات وحمت  تقلا بامتلةيع 

وعذن حملة ت  2011ينتخابات ،  س حمشعب 

يع وحمتلميز م  زو  حي    كان  تتضةن ل،ضا حمتلة

بي ةا  2011م ةشاعكع ف  حنتخابات ،  س حمشعب 

  كانلح ،مض ل  ،شاع ع حملة ع  و  %69.4ثلحم  ؤ

غي عا ،ن حملة ت حي    حمة افةع  كةا عل ،ل لاً 

 .(7بجدوا رقم  

 

ً م عجع تمض ف، . 7جدوا  تلز،م حمةثللوين وفقا

ة ،يع مةشاع ع حملة ع حية ،يع لو ،شاع ع ثة ت ل

 ل    ، افةع

 

تمضيف ،شاع ع  ثة ت تة ،يع 

 ل    

23 30.6 

 69.4 52 تمضيف ،شاع ع حملة ع  حية ،يع 

 100 75 االجمالى

 ةي ع حمثلل المصدر:

 

التعرف على أسبا  تفضي  المبحومين لحمالت 

 إعالمية  أخر 

ل،ا بام ةثع نسثا  تمضيف حمةثللوين م لة ت 

حملة ع حمخاصع بام   ع حمقضائيع حمع يا     غي  نح

ف  حملة ت  م نتخابات فلان  ع  ل  حمقائةين بامتة يف

كةا ف  حملة ع  حن    عةا لرخا  وميس كاع،لاتي 

  ،ن حمةثللوين حم ذ،ن ،مض ل  ثة ت %24بام ةثع ؤ

ا بي ةا    ،ن حمةثللوين ملما،ع حملق%22.6ل   ا و ؤ

ين لعجعلح حمةثب تم    ،ن حمةثللو%13.3ثلحم  ؤ

ا ول،ضا فيفا ر و حمةثللوين لك   ثةاسيع حمصلت

 ا ل،ا بام ةثع %13.3حمةماعي، حمةياسيع ر و وحف  ؤ

م ةثللوين حم   كا  حمةثب وعحء تمض ف، ثة ت ل    

م حملة ت بتذ،عل ل  ،عظ، وق  ،شاع تف، م ق اع حم   

   ،ن حمةثللوينا ل،ا%10.6حن    فلان  نةثيتف، ؤ

بام ةثع لنفا ثة ت لملحنفا جذحبع فذم  كا  بام ةثع 

  .(8بجدوا رقم    ،ن حمةثللوين وذم  ،ل ح %6.6ؤ

 

ً نسثا  تمضيف  .8جدوا  تلز،م حمةثللوين وفقا
 ثة ت ل   

 

 % العدد أسبا  التفضي 

 24 18 لرخا  طثيعيع
 22.6 17 كما،ع حملق 
 13.3 10 حمش و حملحف 

 13.3 10 ثةاسيع حمصلت
 10.6 8 حمق اع حمةمض ع

 6.6 5 حم اذبيع
 *أتيح للمبحو  اختيار أكتر من عنصر

 ةي ع حمثللالمصدر: 

 

 التو يات

 

 ى ضوا النتائض السابق عرض ا تو ى الدراسة بما 

 يلى:
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ة   حمقائةين ة   تخ يط عذح حم لع ،ن حملة ت   -1

حية ،يع حيست را  بفذن حم عحسع  حمتقيةيع م تع ا 

ة   جلحنب حمقصلع حمت  ،ةلن تما ،فا ة   

حمتخ يط ملة ت تة ،يع ل    تةتف ا حمتلةيع 

 .حمةياسيع 

ت ةي، حملة ت حية ،يع حمخاصع بامتلةيع  -2

عع و،ع وفع حمةياسيع بتستخ حا رخصيات ،شفل

م   حم ةفلع م ةةاة ع ف  سفلمع تلصيف وت سيخ 

حم سائف ف  ذعن حم ةفلع ب   ،ن حيةتةا  ة   

 . حيرلا  حملاع،لاتي ،ع فقط

، حةاع ت ةي، حملة ت حية ،يع لو اء ت ميذعا  -3

بلسائف حتصا  ل    غي  حمت مز،ل  ، ف وسائف 

حيتصا  حمشخص  حمت  تةةح بامتع ا ة   ع  

حم ةفلع لو اء حمت ميذ وتةلن حمةةتقثف ،ن فعف 

حيستمةاع ةن حم سائف حمغي  ،مفل،عا ول،ضا عل  

حم ةفلع و،قت ثاته م  او حملة ع  و،ع  عذح لث  

لنلحع حمتقي، حمة ث   حمت  تت، لو اء ت ميذ حملة ع 

حية ،يع وحمت  ، ب ة   حمقائةين ة   تخ يط 

ل ف، ،ن تما   حملة ت ل ذعا ف  حيةتثاع ينفا تة

حن  اء حمة ث يع م لة ع وة ا حينتظاع حم  ، ث ع 

 .حمتقي، حم فائ  بع  حنتفاء حملة ع

قياا حم   ع حمع يا م نتخابات بتعةيي، تذحةع حملة ت   -4

حية ،يع حمت  تةتف ا حمتلةيع حمةياسيع ة   

جةيم حمق لحت حمللل،يع وحمخاصع ب   ،ن تقتصاع 

 .حمللل،يع فقطتذحةتفا ة   حمق لحت 

تتاثع تذحةع ث قات حملة ع حية ،يع قثف ،يعا  ب ء   -5

حينتخابات بلق  كاف  متةلن حم ةفلع ،ن 

،شاع تفا وحستيعا  عسائ فا  باي افع حم  وسفلمع 

ت سيخ حم سائف ف  لذعانف، ا ثيل ت، تذحةع ث قات 

حملة ع حية ،يع قثف حينتخابات بشف  فقطا 

حمل قات ، ف ؤ،ع ل،ات  باي افع الذحةع بعض

حم ا ب  ة   حم غ، ،ن لعةيتفا قثف ب ء حينتخابات 

 .بيل،ين فقط 

  وعع قياا حمقائةين ة   تصةي، حملة ت   -6

حية ،يع بت ةي، حم سائف لو اء ر ثفا باستخ حا 

صلع فلتلغ حفيع ثقيقيع م تعثي  ةن عذن حم سائف 

اوذم  مةفلمع تلصيف حمةع ل،ات ةن ط ،قفا 

مع تذك  حم ةفلع حمةص   بصمع ةا،ع وسفل

وحم ،ميين بصمع  اصع  م  سائف ةن ط ،ق 

حمصلع ب عجع لكث  ،ن حم سلا حملاع،لاتي  حو 

حستخ حا حمل ةات فقطا و اصع ف  ظف حعتماع نةثع 

 .حي،يع ف  حم ،ف حمةص  
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