
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 5102 ديسمبر /أكتىبر  - التاسعالعدد   - الجمعيت المصريت للعالقاث العامت  عه  دوريت علميت محكمت تصدر

 

 

 

 
  فً عصر وسائل اإلعالم الرقمٌةالنوموفوبٌا 

 

 9ص  ... (القاهرة)جامعة  انشراح الشال  أ.د/                                                                                              
 

 
 

 

  الٌوم(المصري , الوفداألهرام ,: )دراسة تحلٌلٌة لصحف - ٌونٌو 33المصرٌة لثورة معالجة الصحف 
 

 33ص...  (سٌناءجامعة ) خالد أحمد مسعد  /د                                                                                    
 

 

 ( واإلشباعات المتحققة فً زٌادة الوعى البٌئًتوتٌرعالم الجدٌد )إلاستخدامات طالب الجامعة لوسائل ا 

 المملكة العربٌة السعودٌة -دراسة مٌدانٌة على طالب بعض الكلٌات بجامعة الحدود الشمالٌة 
 

 

 63...  ص (الحدود الشمالٌة)جامعة  عبد هللا عبد هللا محمد الوزان/ د                                                          
 
 

 

  بحث مٌدانى -اإلخبارٌة ودوره فً تعزٌز االتجاه نحو قبول اآلخراستخدام الشباب الجامعً للمواقع أنماط 
 

  013( ... صسٌناء)جامعة  دروٌش خٌري فرج  /د                                                                                 
 

 

 ًفً مصر العالقة بٌن ملكٌة وسائل اإلعالم وصنع القرار السٌاس 
 

 025... ص (سٌناء)جامعة  السٌد عبد الرحمن علً  /د                                                                                     
 

 
 

 
 

 

 توظٌف التقنٌات الحدٌثة فً مجال العالقات العامة دراسة وصفٌة 
 

 099ص  محمد بن سعود اإلسالمٌة( ...اإلمام آرام إبراهٌم أبو عباة ) جامعة                                            
 
 

 

                                                                               

 
 

 
                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 

 @  1025جّيع اٌحمىق ِحفىظح 

 

 الشرق األوسط
 الشرق األوسط

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط
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     ا صّا  ِ  ثح و م ا ٌتا    اٌح ىي  ٍ    جح  صتا  جاِع  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مجلت بحىث العالقاث العامت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علميت محكمت

 

 2315 دٌسمبر/  أكتوبر – التاسعالعدد 
 

 مؤسسها

 رئيس مجلس اإلدارةو

 حاتم محمد عاطف /د  

 EPRA ئيش  

  

  

 رئيس التحرير

 عجىةأ.د/ علي السيد 

  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح واٌعّيد   

 ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح اٌماه ج 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
           

                 

 مديـر التحرير                      

 أ.د / محمد معىض إبراهيم 

  صتا  اإل الَ تجاِعح  يٓ شّش   

 جاِعح صيٕا واٌعّيد ا صثك ٌىٍيح اإل الَ 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح االصتشا  ح تـ
  

 مساعدو التحرير                   

 أ. د/ رزق سعد عبد المعطي       
  

  تىٍيح اإل الَ وا ٌضٓ  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح 

 جاِعح ِ   اٌدوٌيح 
  

  

 السيد عبد الرحمه علي /د  

 اإل الَ  ىٕىٌىجيا ِد س اٌعاللاخ اٌعاِح تىٍيح 
 جاِعح صيٕا  

 

 صبري محمد سليمان

 ع تيح اٌٍغح اٌ ِدلك 

 
  

 المراسالث

 الجمعيت المصريت للعالقاث العامت

 جّهى  ح ِ   اٌع تيح
 اٌدل  -اٌجيزج 

 شا ع  حّد اٌز اخ 1 -تيٓ اٌض ا اخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 الحدٌديمنى سعٌد  /.دأ
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

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

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

 انشراح الشال /أ.د
  وتى اٖ اٌدوٌح    اآل اب واٌعٍىَ اإلٔضأيح ِٓ   ٔضا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلٌة اإلعالمالسابق لعمٌد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                      

  

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

  

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

  

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

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

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ل السابق كٌلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

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

  

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

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  كلٌة اإلعالمووكٌل  – أستاذ الصحافة

  

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

  

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

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - األطفالاإلعالم وثقافة أستاذ                

 
  

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

      

  

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

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون الطالب أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                    

  

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

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

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

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

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

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

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


1025الجمعيت المصريت للعالقاث العامت © حقىق الطبع   

 جّيع حمىق اٌطثع ِحفىظح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة
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 االفتتاحية
      

ديسمبر من  أكتوبر/ تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في عام الثالثالفي      
متعددة ألساتذة ومتخصصين تضم أبحاثًا ورؤى عممية متتابعة أعداد  ثمانية منيا ليصدر – 3102العام 

 وباحثين من مختمف دول العالم.
من المجمة "  التاسعد دالع" نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال  وىا نحن    

رسائل لوممخصات بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين  حيث يضم بين دفتيو
 .أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفةعممية ُنوقشت في 

  

المجمة ىي أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق وال ريب أن      
ضالتيم التي ينشدونيا في النشر  نتاجيم لممجتمع العمميإجد األساتذة الراغبون فى تقديم قد و و األوسط. 

، وأيًضا من المجمة من خالل مندوبييا عمى مستوى العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا
 خالل موقعيا اإللكتروني.

 وذلك باعتراف سام اإلعالم فى الجامعات المصرية؛بنفس درجة المجالت العممية ألق المجمة تم تقييم    
 .األول عددىاعمى  اطالعيمعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس بعد إية )تخصص المجنة العمم

    

أعضاء ىيئة التدريس لنشر بحوث مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط نافذة جديدة  تعد    
 طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراة.وكذا  أستاذ مساعد وأستاذالراغبين في التقدم لمترقي لدرجتي 

أ.د/ انشراح الشال بالعالم العربي تطالعنا المجمة في البداية بمشاركة جد رائعة ألحد أساتذة اإلعالم    
 عن: "النوموفوبيا في عصر وسائل اإلعالم الرقمية".)مصر( من 
كما نطالع في ىذا العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة     

           والذي قدم دراسة بعنوان: )مصر(من  د/ خالد أحمد مسعدالتدريس لمتقدم لمترقية لدرجة أستاذ منيم: 
، الوفد، المصري اليوم"، دراسة تحميمية لصحف األىرام –يونيو  21" معالجة الصحف المصرية لثورة 

دراسة بعنوان: " استخدامات طالب الجامعة لوسائل  )مصر(من  د/ عبد اهلل عبد اهلل محمد الوزانوقدم 
دراسة ميدانية من طالب بعض  –اإلعالم الجديد )تويتر( واإلشباعات المتحققة في زيادة الوعي البيئي 

من  د/ فرج خيري درويشة السعودية"، وكذلك قدم الكميات بجامعة الحدود الشمالية بالمممكة العربي
دراسة بعنوان: " أنماط استخدام الشباب الجامعي لممواقع اإلخبارية ودوره في تعزيز االتجاه نحو  )مصر(

دراسة بعنوان: " العالقة  )مصر(من  د/ السيد عبد الرحمن عليبحث ميداني، كما قدم  –قبول اآلخر 
 الباحثة/آرام إبراهيم أبو عباةوكذا قدمت  .بين ممكية وسائل اإلعالم وصنع القرار السياسي في مصر "



بحثًا بعنوان: " توظيف التقنيات الحديثة في  )السعودية(من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من 
 مجال العالقات العامة دراسة وصفية ".

 
 

ومن المعموم لمجميع  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
أن بحوث األساتذة ال تخضع لمتحكيم وذلك طبًقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممي في المجالت العممية. أما 

ألعمى والطالب المسجمين لدرجة لمدرجة ا الترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى البحوث المنشورة 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ةالدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

ت العممية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديال
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 

 

 

 

 

دراسة حتليلية لصحف يونيو، 03املصرية لثورة معاجلة الصحف 
 املصري اليوم، الوفداألهرام، 

 

 إعداد

 

()*خالد أحمد مسعد/ د
 

  

 

 

 

 

 

                                                           

)*( 
 جامعة سيناء. –اإلعالمتكنولوجيا أستاذ الصحافة المساعد بكلية 





 
 

 يونيو 40معالجة الصحف المصرية لثورة :  د/ خالد أحمد مسعد 43

دراسة تحليلية لصحف يونيو، 03المصرية لثورة معالجة الصحف 

 المصري اليوم ،الوفد ،األهرام
 

  خالد أحمد مسعدد/                                                          
 

 سيناءجامعة  -إلاعالم تكنولوجيا كلية                                                                                         
 

ى:مقدمة

مشيد مختمؼ تماما داخميا وخارجيا، يونيو فنحف أماـ  03حيف يتعمؽ األمر بحدث عظيـ مثؿ ثورة      
يناير  52، فالموجة الثانية مف ثورة كمو بأكبر ثورة فى تاريخ البشرية، أسماىا العالـ باعتبارىا ثورة صادمة

بجانب الشعب وقاـ  ووقؼ الجيش المصرى، ميع العادة ثورة تسرؽ وحقوؽ تسمبخرج فييا الج 5322
وأوقؼ المد األيدلوجى لجماعة اإلخواف التى ترى أنيـ أقـو  ،وأوقؼ العمؿ بالدستور ،لدكتور مرسىبعزؿ ا

عتقدوا أف بفرض تمؾ اإليدلوجية سيخدع الشعب وتكوف ا، و كافة مؤسسات الدولةفى جميع المجاالت مف 
، ويبرر سعييـ الدائـ إلقامة تمنيـ الشعب عمييائالتى ، اىـ المطمؽ عمى السمطة السياسيةذامبررا الستحو 

الغالبية العظمى مف الشعب يونيو معبرة عف  03، ولذلؾ جاءت ثورة حكـ طائفى خانؽ لمحرياتنظاـ 
تيار اإلسالـ السياسى والقمة القميمة المتعاممة معيـ لمصالح شخصية والتى ينتموف إلى  مف، مالمصرى

ا ونظرً ف يودى بالبالد والعباد أاعة المتيافت عمى السمطة والذى كاد تالشت بعد عاـ واحد مف حكـ الجم
، يرى اا متناميً تأيرً  المنشورة، وتأثيرىا القوى عمى الجماىير وتأثيرىـ بالمضاميف لألىمية الكبرى لمصحافة

الباحث أنو مف الضرورى أف تجرى دراسة وبحث فى المضموف الذى تقدمو المادة الصحفية التى نشرت 
 .أعظـ الثورات التى أبيرت العالـ يونيو التى تعد مف 03الصحؼ عينة الدراسة عف ثورة  فى

  :مذكلةىالدرادة
يونيو لـ تأخذ حقيا مف  03ثورة  ضطالع الباحث عمي الدراسات السابقة الحظ أف امف خالؿ      

بمثابة رصدا لحقبة ىامة جدا فى حياة ف خالؿ البحوث العممية لكى تضاؼ إلى المكتبة العممية وتكو 
األمة المصرية وعمي ذلؾ يمكف بمورة مشكمو الدراسة في تساؤؿ رئيسى وىو ما حجـ معالجة الصحؼ 

 ؟.يونيو 03المصرية لثورة  المصرية
 ى:تداؤالتىالدرادة

 ؟يونيو في صحؼ الدراسة 03ما حجـ المساحة التي تشغميا المواد التحريرية لثورة  -2
 ؟يونيو 03ا في معالجتة صحؼ  الدراسة لثورة ستخدامً اما الفنوف التحريرية األكثر  -5
 ؟يونيو 03ىؿ توجد فروؽ بيف صحؼ الدراسة أثناء المعالجة الصحفية لثورة  -0
 ؟يونيو 03ما المصادر التي تعتمد عمييا صحؼ الدراسة  في الحصوؿ عمي المعمومات الخاصة بثورة  -4
 ؟معالجتيا لموضوع الدراسةتي استخدمتيا صحؼ الدراسة أثناء ما أىـ عناصر اإلبراز ال -2
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 ؟موضوع الدراسةما أساليب اإلقناع التي إستخدمتيا الصحؼ في إقناع القارئ بالمعالجات المقدمة ل -6
 ؟يونيو 03لثورة  ما إتجاىات المعالجة الصحفية )صحؼ عينة الدراسة ( -7

ىى:أهموةىالدرادة
يونيو في حاجة إلي بحث وتحميؿ وتوضيح الرؤى واألراء والكشؼ  03ثورة  أف تنبع أىمية الدراسة مف   

عف طبيعة المعالجةالتي تتطرقت ليا الثورة مف خالؿ صحؼ الدراسة والدور الذي لعبتو تمؾ الصحؼ 
 يونيو مف خالؿ ما يمي: 03أثناء الثورة وما بعدىا، وتتعاظـ أىمية معالجة صحؼ الدراسة لثورة 

 

 اسات تكشؼ النقاب عف أبعاد القضية موضوع الدراسة وتقيس حجـ االىتماـ بيا.أىمية وجود در  -2
معالجو القضيو موضوع الدراسة مف خالؿ تقديـ رؤية إعالمية مزدوجة بأراء المتخصيصيف   -5

 والخبراء.
 :: تيدف ىذه الدراسة إلي مايليأىداف الدراسة          
 يونيو.  03ىتماـ صحؼ الدراسة بثورة االتعرؼ عمي حجـ ودرجة  -2
 .يونيو 03ستخداما في صحؼ الدراسة لثورة االتعرؼ عمي القوالب الصحفية األكثر  -5
 .التعرؼ عمي موقع المواد التحريرية المستخدمة فى المعالجة -0
 .عتمدت عمييا الصحؼ في تغطية أحداث الثورةاالتعرؼ عمي مصادر المادة الصحفية التي  -4
عتمدت عمييا صحؼ الدراسة أثناء معالجتيا ألحداث ايب اإلقناع التي التعرؼ عمي أسال -2

 الثورة.
 .يونيو 03تجاىات المؤيدة والمعارضة أثناء معالجة صحؼ الدراسة لثورة االالتعرؼ عمي  -6
 يونيو. 03التعرؼ عمي أسباب قياـ ثورة  -7

ىى:حدودىالدرادة
 يونيو. 03الحدود الموضعية : وىي تتمثؿ في معالجة الصحافة المصرية لثورة  :أوالً 
وىي فترة  5324/ 03/6الحدود الزمانية : وقد حدد الباحث مجاؿ الدراسة التحميمية في الفترة مف  :ثانيا

اـ الممحوظ متىالختيار تمؾ الفترة لاوترجع أسباب  6/5322/ 03قياـ الشعب المصري بالثورة و حتي 
 .حداث وتداعيات الثورةألمصحافة بنشر 

ى:الدراداتىالدابقة
 -أواًل: دراسات تتعلق بالمعالجات الصحفية:

 (1)5115دراسة :, صفاء عبد الحميد  -1
عالـ في مرحمة الثورات وما بعدىا، مؤثرة إلتنطمؽ أىمية الدراسة مف العبء الممقي عمي وسائؿ ا    

لكترونية، إلعالـ الجديدة ومنيا الصحافة اإلوالسيما بعد انتشار وسائؿ امور، ألبذلؾ عمي مجريات ا
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رصد و تحميؿ ”فزادت االنتقادات ليذا الدور في تناوؿ األزمات ومعالجتيا ليا، وتسعي ىذه الدراسة إلي 
، 5320يونيو 03تغطية الصحؼ االلكترونية ، لألزمة الدستورية وأزمة العنؼ داخؿ الجامعات ،بعد ثورة 

وقد استخدمت الدراسة ”، زماتألوما مدي تأثير التغطية عمي اتجاىات الجميور المصري نحو ىذه ا
ىراـ، الوطف( في الفترة األلكترونية )اليوـ السابع، إمنيج المسح، مف خالؿ تحميؿ مضموف ثالث صحؼ 

نة قواميا ، وأيضا مف خالؿ استمارة استبياف تـ تطبيقيا عمي عي02/25/5320وحتى  03/6/5320مف 
خبار أزمتي أفي معالجة ” الصراع”مبحوث، ومف أىـ النتائج اعتماد الصحؼ الثالث عمي إطار  423

بمحركيا ” القوي الشعبية”ىي ثرت في تطورات األزمتيف و أالدراسة، أظيرت الدراسة نمو قوي فاعمة جديدة 
ترتيب اىتمامات الصحؼ في  األساسي الشباب باعث الروح في الثورة، كما أوضحت الدراسة الفروؽ في

ىـ ” جماعة اإلخواف”معالجة األزمات وبيف اىتمامات الجميور، حيث أكدت الصحؼ عمي اعتبار 
مصدر الصراع بيف فئات الشعب، ومصدر إثارة العنؼ رغبة منيا في عودة مرسي إلي الحكـ ،فحيف 

 يونيو ومعارضييا. 03ي ثورةركزت اىتمامات الجميور عمي قضية االنقساـ بيف فئات الشعب بيف مؤيد
 (5)5115ندا على مصطفى المصرى  دراسة :  -5 

انحصرت مشكمة الدراسة فى التعرؼ عمى طبيعة المعالجة الصحفية لمشكالت محدودى الدخؿ بعد ثورة 
يناير باعتبار أف الصحافة تمثؿ أحد السمطات الفاعمة فى المجتمع ، تنتمى ىذه الدراسة إلى حقؿ  52

الوصفية، وقد اعتمدت عمى منيج المسح اإلعالمي ، مف خالؿ استمارة تحميؿ المضموف كأداة  الدراسات
عددا ، وقد تـ استخراجيا مف صحؼ  057لجمع البيانات ، بالتطبيؽ عمى عينة عشوائية منتظمة بمغت 

 .5324حتى آخر يونية  5322األىراـ والوفد واليـو السابع فى الفترة مف أوؿ يوليو 
 الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:وتوصمت 

 

كانت صحيفة األىراـ ىى األكثر اىتماًما بمشكالت محدودى الدخؿ فجاءت فى المرتبة األولى بنسبة -2
%( ،بينما جاءت صحيفة الوفد 0408%( ، وتمتيا فى المرتبة الثانية صحيفة اليوـ السابع بنسبة )4306)

 %(.5402فى المرتبة الثالثة بنسبة )
  

تناوؿ الصحؼ الثالث لمشكالت محدودى الدخؿ ، إال أنو كاف يوجد ىناؾ تبايف فى طبيعة رغـ -5
التغطية اإلخبارية ليذه القضايا كمًيا وكيفًيا ، وذلؾ وفًقا لتوجو الوسيمة اإلعالمية ، ويستخمص مف ذلؾ 

نيا قد ال تتفؽ فى أف وسائؿ اإلعالـ قد تتفؽ إلى حد بعيد فى الموضوعات والقضايا التى تتناوليا إال أ
 اتجاه ىذه التغطية وطبيعتيا وحجـ االىتماـ بيا ويرجع ذلؾ إلى اختالؼ ىذه الوسائؿ فى نمط الممكية .

يناير عمى معالجة الصحؼ  52مساحة المتاحة لإلعالـ بوجو عاـ خالؿ الفترة التالية لثورة الأثرت -0
لمشكالت عمية ومسئولية فى معالجتيا لمشكالت محدودى الدخؿ، حيث وجدنا الصحؼ أكثر جرأة وفا

 .محدودى الدخؿ بعد الثورة
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 (3)5322شيماء يسرى فتحى شبايك دراسة :  -3
تسعى الدراسة إلى التعرؼ عمى دور الصحافة المصرية في تشكيؿ اتجاىات الجميور المصرى نحو 

السياسي لمصحؼ المصرية مجمس الشعب بعد الخامس والعشريف مف يناير والتعرؼ عمى تأثير التوجو 
عمى أساليب المعالجة الصحفية وتأثير التوجو السياسي لمصحؼ المصرية عمى درجة اعتماد الجميور 
المصرى في الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ مجمس الشعب والتعرؼ عمى أساليب معالجة الصحؼ 

يناير والتعرؼ عمى دور  52مجمس المنتخب بعد ثورة الالمتعمقة ب المصرية )القومية والخاصة( لألخبار
المعالجة الصحفية لمجمس الشعب في الصحؼ المصرية في تشكيؿ اتجاىات الجميور نحو ىذا 

اليوـ السابع(  –المصري اليوـ -األخبار–)األىراـ  :المجمس. وتمثمت عينة الدراسة التحميمية في صحؼ
تممت عينة الدراسة الميدانية واش5325إلى يوليو 50/2/5325بأسموب الحصر الشامؿ فى الفترة مف 

 533مفردة( موزعة عمى محافظات )القاىرة بواقع  433عمى عينة عشوائية طبقية مف الجميور قواميا )
مفردة( واستخدمت الدراسة منيج المسح اإلعالمي  233مفردة، أسيوط، بواقع  233مفردة المنوفية بواقع 

مضموف واستمارة االستبياف كأدوات لجمع وىى مف الدراسات الوصفية التى استخدمت تحميؿ ال
مجمس الشعب في صحؼ غمبة االتجاه السمبي نحو -2البيانات.وتوصمت الدراسة الى أىـ النتائج التالية :

باقي صحؼ الدراسة في عرض  عفتفوقت األىراـ -5تجاىيف المحايد واإليجابي. الالدراسة عمى ا
تفوقت نسبة العناويف الممتدة -0%.  28.2سبة بمغت القضايا والتشريعات السياسية عمى صفحاتيا بن

تصدرت -4%.6.2%ثـ العناويف العريضة 26.9% تمتيا العناويف العمودية بنسبة 77.3حيث بمغت 
تفوؽ المندوب الصحفي عمى باقى -2%.  28.2قضية أنور البمكيمي القضايا االجتماعية بنسبة 
نترنت في مقدمة المصادر التى إلجاء ا-6%.27.2مصادر المادة الصحفية في صحؼ الدراسة بنسبة 

 25يعتمد عمييا المبحوثيف في الحصوؿ عمى معموماتيـ ووجيات نظرىـ حوؿ القضايا السياسية بنسبة 
% فى حيف نسبة مف أكدوا 28لى حد ما( إلى إيناير ) 52ارتفاع نسبة مف كانوا يتوقعوف ثورة -%7.

جاء سبب انتشار البطالة -8%.23.2يتوقعوف الثورة إلى % ووصمت نسبة مف ال 02.2توقعيـ لمثورة 
% يميو عدـ احتراـ حقوقي  28.0يناير بنسبة  52ولى كأىـ أسباب توقع المبحوثيف لثورة ألا المرتبةفي 

ارتفاع نسبة مف شاركوا في انتخابات مجمس الشعب -9%.09.0%ثـ غياب األمف بنسبة 40.8
 23% لـ يشاركوا في انتخابات مجمس الشعب. 57.2 %، في مقابؿ75.2لتصؿ إلى  5322/5325

تصدر)االتجاه المحايد( اتجاىات المبحوثيف نحو مجمس الشعب يميو االتجاه السمبي ثـ االتجاه 
تحقيؽ النزاىة  -2: جاءت أىـ مقترحات المبحوثيف لتطوير أداء مجمس الشعب متمثمة في-22يجابي.إلا

تفعيؿ دور مجمس الشعب في  -0. دعـ الديمقراطية -5. ابالنواب أثناء عممية االنتخ في اختيار
 محاسبة المقصريف ومعاقبتيـ إذا لـز األمر مراعاة الضمير ومصالح الشعب.
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 (4)5115 سمر عز الدين جالل دراسة : -4
رائيـ، آتناولت الدراسة التعرؼ عمى ماينشر بالصحؼ األجنبية عف القضايا المصرية والتعرؼ عمى      

عتصامات الازدياد المظاىرات و ايناير،و  52أعقاب ثورة  في والتعرؼ عمى أسباب تصاعد وتيرة العنؼ
جتماعية النتشار القوى والحركات السياسية وااسواء إف كانت بشكؿ منظـ أو غير منظـ، والتعرؼ عمى 

يثير العنؼ والذعر منيا مف عية ومنيا مف يتظاىر بشكؿ سممى و جتماالالتى تطالب بالتغير والعدالة ا
 داخؿ المجتمع والتعرؼ عمى الصورة الذىنية لمنشطاء المصرييف لدى الجميور.

 

ية لتغطية كؿ مف الصحؼ المصرية مشكمة الدراسة تتمثؿ فى تحديد وتحميؿ األطر اإلعالم     
وصورة النشطاء تحديد أبعاد العالقة بيف األطر افعالمية و جتماعية الحتجاجات السياسية واالاألمريكية لو 

السياسييف لدى المبحوثيف عينة الدراسة، وستمثؿ المتغير المستقؿ فى األطر اإلعالمية لمصحؼ 
المعرفية والوجدانية لتمؾ األطر عمى صورة النشطاء ت ثيراأالمصرية واألمريكية، والمتغير التابع فى الت

 ينتماء السياسالعتماد والثقة واالواتمثؿ المتغيرات الوسيطة فى معدالت التعرض تحيف  يالسياسييف، ف
 يموجرافية.دوالمتغيرات ال واالجتماعي يقتصادالوالمستوى ا

 

حتجاجات وعقد مقارنة الستيدفت الدراسة رصد وتحميؿ أطر معالجة الصحؼ المصرية واألجنبية لا    
عمى صورة بيف األطر الصحفية التى تقدـ فى ىذه الصحؼ مف خالؿ تحميميا، كما تستيدؼ التعرؼ 

النشطاء المصرييف لدى قراء الصحؼ المصرية واألجنبية وتأثير معدالت التعرض عمى تشكيؿ تمؾ 
 الصور.
تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية وقد تـ االعتماد عمى استمارة تحميؿ المضموف، وذلؾ بيدؼ      

صورة الذىنية لمحركات واألحزاب لى الإتوصمت الدراسة و دراسة وتحميؿ المواد اإلعالمية بصحؼ الدراسة 
%(، ثـ 29.2ابريؿ وائتالفات ثورية ) 6تقدـ حركة  ؛السياسية في الصحؼ المصرية مجتمعة

%( عف باقى القوى الثورية، وعف الصورة الذىنية لمحركات واألحزاب 22.9االشتراكيوف الثوريوف. )
%(، يمييا السمفيوف وجبية 26سمموف )خواف المإلالسياسية في الصحؼ األجنبية مجتمعة تقدمت جماعة ا

حزاب الميبرالية أل%(، وتساوت كؿ مف ا5خواف )إل%(، وبالنسبة لمشاغبوف تقدمت جماعة ا2نقاذ )إلا
 %(.2واليسارية )

 

نحياز لمنشطاء فى الصحؼ الخاصة مثميا التقدـ نسبة ا - وقد أوضح التحميؿ - كما لوحظ أيضاً      
مثؿ الصحؼ الحزبية وىو ما قد يرجع الى أف ممكية الصحؼ تؤثر عمى المضموف الصحفى واإلعالمى 

معيف، وبوجو عاـ تبيف تقدـ الصحؼ القومية مف حيث أنيا صحؼ متوازنة،  سياسيوتعبر عف توجو 
دراسة توصيؼ وتحميؿ أطر التغطية الصحفية ستيدفت الا والصحؼ الحزبية والخاصة منحازة لمنشطاء.

مريكية خالؿ فترات الحكـ ألحتجاجات السياسية واالجتماعية فى مصر فى الصحؼ المصرية واالل
االنتقالى وحكـ الرئيس محمد مرسى والحكـ االنتقالى الثانى فى عيد الرئيس السابؽ عدلى منصور 
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الذىنية لمنشطاء السياسييف. استخدمت الدراسة نظرية عالمية والصورة إلا طرألوتحديد العالقة بيف ا
 .داتى تحميؿ المحتوى واالستبيافأسموب المقارف و ألعالمية ومنيج المسح االعالمى واإلتحميؿ االطر ا

ىراـ،الشروؽ،المصرى اليوـ، ألا :( مادة صحفية فى صحؼ243طبقت الدراسة عمى عينة تضـ )و      
لوس انجموس تايمز وطبقت الدراسة الميدانية عمى عينة تضـ  ،نيويورؾ تايمز الواشنطف بوست،

طر الصراع والفوضى أمفردة( فى القاىرة والجيزة والمنيا وخمصت الدراسة التحميمية الى تزايد بروز 077)
رىاب وتبيف وجود فروؽ ذات داللة بيف كؿ مف الصحؼ المصرية والصحؼ إلنسانية واإلواالىتمامات ا

 الصحفية.طر المعالجة أتعمؽ بفيما ي األمريكية
خواف إللتراس وجماعة األلى تصدر حركات البالؾ بموؾ وفموؿ الحزب الوطنى واإوخمصت الدراسة      

نية السمبية لدى ىالمسمميف والجماعات االسالمية قائمة الحركات والقوى السياسية ذات الصورة الذ
ابريؿ قائمة القوى والحركات ذات الصورة 6والمبحوثييف عينة الدراسة فى حيف تصدرت حركات تمرد 

 الذىنية االيجابية.
 (5)5114 محمد محمود عبد الفتاح نصر الدين دراسة : -5

تمثمت مشكمة الدراسة فى تحديد العوامؿ المؤثرة فى معالجة الصحؼ العربية لمقضايا والموضوعات      
أىميا: ما ىى أجندة الصحؼ العربية؟ وىؿ الخاصة بدوؿ الجنوب واإلجابة عف مجموعة مف التساؤالت 

تمارس نفس التغطية السمبية والتجاىؿ لمعديد مف القضايا الجنوبية الممحة متأثرة بما تقدمو صحؼ دوؿ 
الشماؿ، وما ىى الخصائص الزمانية والموضوعية المميزة لممضاميف فى التغطية الصحفية الدولية حوؿ 

وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا التبايف الواضح  دوؿ الجنوب في الصحؼ عينة الدراسة.
بيف الصحؼ العربية فى نظرتيا لدوؿ الجنوب حيث تميزت صحيفة الخميج مف حيث االىتماـ 
بالموضوعات التي تتعمؽ بدوؿ الجنوب، تمييا صحيفة األنوار في المرتبة الثانية، ثـ في المرتبة الثالثة 

نما جاءت صحيفة الخبر في المرتبة الرابعة واألخيرة، كما تشير النتائج إلى تأتي صحيفة األىراـ، بي
ضعؼ االىتماـ النسبى مف جانب الصحؼ العربية عينة الدراسة بقضايا دوؿ الجنوب بصفة عامة مقارنة 
بغيرىا مف المضاميف األخرى عف باقى دوؿ العالـ، واىتمت تمؾ الصحؼ بالقضايا السياسية مثؿ 

نزاعات األىمية والنازحيف والالجئيف، ثـ قضايا الظواىر الطبيعية التى تتناوؿ الحوادث الحروب وال
والكوارث الطبيعية ثـ جاءت الموضوعات التاريخية والرياضية والخدمات وجاءت القضايا االقتصادية فى 
 مراكز متأخرة. واستخدمت الصحؼ فى عرضيا أطر الصراع، والشيرة، والمصالح المتبادلة عمى

ستبداد، والمرض، مقارنة الالترتيب، وغمب عمى تمؾ المضاميف القيـ السمبية مثؿ الصراع، والفساد، وا
بالقيـ اإليجابية مثؿ التعاوف، والشراكة، والتنمية، والكفاح الوطنى. واىتمت تمؾ الصحؼ بقضايا دوؿ 

المية كمصدر رئيسى لممعمومات آسيا، ثـ أفريقيا، ثـ أمريكا الجنوبية، واعتمدت عمى وكاالت األنباء الع
 عف تمؾ الدوؿ.
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 (6)5111 ىبة اهلل محمود عبد السميع دراسة :  -6
كاف مف أىداؼ الدراسة الوقوؼ عمي طبيعة وحدود الدور الذي تقوـ بو الصحؼ المصرية         

والتعرؼ المختمفة، واختبار فروض نظرية األطر الخبرية ومعرفة كيؼ وظفتيا صحؼ الدراسة المختمفة، 
عمي واقع وخصائص المعالجات الصحفية المصرية عمي اختالؼ نمط ممكيتيا،ورصد أىـ المتغيرات 

 التي تؤثر في الصحؼ.
تزايد  -الدور الكبير الذي تقوـ بو وسائؿ اإلعالـ في الشئوف الخارجية .وأكدت نتائج الدراسة عمى    

 ىازدياد مستو  -العسكري بعد احتالؿ العراؽ وتدميره.التواجد األمريكي في المنطقة العربية خاصة التواجد 
سخونة األحداث وكثرتيا  -دوؿ المنطقة وعمي رأسيا مصرلالتدخالت األمريكية في الشئوف الداخمية 

 خالؿ الفترة الزمنية لمدراسة التحميمية.
 

 (7)5117: صفا محمود عثمان:  دراسة  -7
اإلخبارية  لدراسة عالقة وسائؿ اإلعالـرية(، ب)نظرية تحميؿ األطر الخ استخدمت الباحثة      

نتائج الدراسة التحميمية لمنشرات والبرامج اإلخبارية بقناتى الدراسة، النتائج ودراسة بالواقع السياسى، 
 الخاصة بالدراسة المسحية، نتائج اختبار الفروض.

لنشرتيف أخباريتيف مقدمتيف فى كؿ مف قناة النيؿ أجرت الباحثة دراسة تحميمية كمضوف و       
لألخبار والعربية باإلضافة لتحميؿ برامج السيناريو القادـ والبعد اآلخر )النيؿ لألخبار( وبرامج بالعربى 

 .5332وصيؼ وحوار )العربية( لمدة شيريف متتابعيف وذلؾ خالؿ شيرى نوفمبر وديسمبر 
خبارية مف إنشرة  63ـ، و 7نشرات قناة النيؿ لألخبار الساعة  خبارية مفإنشرة  63ختيارإوتـ      

 ممفات مف البرامج األربعة سابقة الذكر. 8ـ. وتـ تسجيؿ  8 نشرات قناة العربية الساعة
مبحوثًا  595كما أجرت الباحثة دراسة ميدانية عمى عينة عمدية مف النخبة المصرية بمغ قواميا     

 -:تـ تقسيميـ كاآلتى
 أعضاء مجمس الشعب والشورى –فردًا  94      - أ

 أكتوبر. 6أعضاء ىيئة التدريس فى جامعات، القاىرة، األزىر، الزقازيؽ،  –فردا  98  - ب
 تصاؿ فى الصحؼ والراديو والػتميفزيوف.الالقائموف با –فرد  233  - ت

                                            أىم النتائج:
تناوليا لألخبار األمنية فى النشرات في حصائية بيف قناة النيؿ وقناة العربية إوجود فروؽ ذات داللة   .2
 .النيؿ لألخبار خبارية، حيث تفوقت العربية عمىإلا
ىى دولة العراؽ حيث جاءت بنسبة  اإلخباريةأكثر الدوؿ المشتركة فى األحداث المقدمة فى النشرات   .5

 .% مف إجمالى األخبار الواردة 52.4مقدارىا 
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%  43  مف أكثر األطر المستخدمة فى عرض الحدث كانت أطر األزمة السياسية بنسبة مقدارىا     .0
 مف إجمالى األخبار الواردة.

اعة بالقناتيف ذى النشرات الماألخبار الواردة ف األخبار المحايدة قد جاءت فى الترتيب األوؿ ضمف  .4
 %. 52.8%( ثـ األخبار اإليجابية  02.2لسمبية )ا % تالىا األخبار 08.7حيث جاءت بنسبة 

%( ثـ األخبار التى تعرض أي وجية نظر  07.8ية نظر واحدة )رتفاع نسبة األخبار التى تقدـ وجا  .2
 .( 22.0%(، ثـ األخبار التى تعرض أكثر مف وجية نظر ) 05.8)
 
 ) 8)(5117 ( نجم طو دراسة  -8 

 المجتمع فى الفساد لظاىرة المصرية الصحافة معالجة مدى عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت      
 مدى عمى التعرؼ وكذلؾ الدراسة، بصحؼ الفساد قضايا حجـ عمى التعرؼ خالؿ مف وذلؾ المصرى،

 المستخدمة اإلبراز وسائؿ عمى التعرؼ إلى الدراسة تيدؼ كما القضايا، ىذه بنشر الدراسة صحؼ اىتماـ
 المطروحة الفساد جرائـ وأنواع أشكاؿ عمى  التعرؼ وكذلؾ الدراسة، صحؼ فى الفساد قضايا نشر فى

 ىذه وتنتمى القضايا، ىذه نشر أىداؼ عمى والتعرؼ الجرائـ، ىذه ارتكاب وأنماط انتشارىا ومجاالت
 واستخدـ بالعينة، اإلعالمى المسح منيج الباحث استخدـ إطارىا  وفى الوصفية، الدراسات إلى الدراسة

 صحيفتى مف عينة عمى الدراسة وطبقت المطموبة، البيانات لجمع المضموف تحميؿ أداة ذلؾ فى
 النتائج مف مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد 5336 عاـ مف األوؿ النصؼ . خالؿ والوفد الجميورية

 :أىميا
 صحيفتا عمييا ركزت التى الفساد أنماط أكثر ىو الجماعى النمط أف إلى الدراسة نتائج أشارت 

 الجميورية جريدة اىتماـ نسبة ارتفاع الدراسة نتائج كشفت وقد المصرى، المجتمع فى الدراسة
 االىتماـ نسبة ارتفعت حيث مغايًرا توجًيا الوفد جريدة كشفت حيف فى والفردى، الجماعى بالفساد
 .المؤسسى بالفساد

 صحيفتى فى الفساد بظاىرة المعنية المنشورة المادة حجـ نسبة انخفاض إلى الدراسة نتائج أشارت    
 .المحاكـ أماـ المنظورة الفساد قضايا بحجـ مقارنة والوفد الجميورية

 حجـ فى ممحوظ تشابو ووجود الفساد بمجاالت والوفد الجميورية صحيفتى اىتماـ النتائج أظيرت     
 انخفاض برز والمحميات،كما البنوؾ فى الفساد بقضايا الصحفييف اىتماـ نسبة ارتفاع برز حيث التناوؿ،
 .والقضاء والشرطة التجارة فى الفساد بمجاالت االىتماـ نسبة فى واضح
 خالؿ مف المصرى، المجتمع فى الفساد بأشكاؿ الدراسة صحؼ اىتماـ إلى الدراسة نتائج أشارت     
 والمحسوبية والمحاباة والتزوير والغش والرشوة العاـ الماؿ إىدار مثؿ الفساد قضايا مف العديد تناوؿ

 .والخاصة العامة والييئات المؤسسات مف العديد فى الجرائـ ىذه برزت وقد والجمركى الضريبى والتيرب
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 :(5336)الء عبد المجيد يوسف الشامى: و دراسة -9
تصاؿ فى تشكيؿ اتجاىات الشباب المصرى نحو القضايا الدور الخطاب الدينى فى وسائؿ اعف       

 – القاىرةجامعة كمية اإلعالـ بقسـ اإلذاعة والتميفزيوف دكتوراة غير منشورة في  رسالة، وىي السياسية
، لتحديد الخطاب الدينى بيف ضرورات الداخؿ، ضغط الخارج، قراءة تومشكمة البحث ومنيجي حيث جاءت

الديف والسياسة فى الممارسة اإلسالمية، اإلطار النظرى لمدراسة، )نظرية دوامة فى إشكالية العالقة بيف 
 الصمت(، نتائج تحميؿ الخطاب الدينى، نتائج الدراسة الميدانية، نتائج اختبارات الفروض.

 دراسة تحميمية عمى: ةالباحث تأجر 
 اإلسالمى فى صحيفة األىراـ.صفحة الفكر الدينى، المواد الصحفية لمكتاب مف ذوى التوجو       - أ

   صحيفة عقيدتى.  - ب
 مصرى( T.V القناة األولى )الػ -برنامج مأدبة القرآف   - ت
 قناة أقرأ. -حديث الساعة البيئة، منتدى الصحافة   - ث

 .02/9/5334حتى  2/7/5334أشير متصمة مف  0وكاف ذلؾ عمى مدار 
 أىـ النتائج:وجاءت 

تجاه السائد فى المجتمع نحو عمميات المقاومة العراقية المسمحة البيف طبيعة ا رتباطيةاوجود عالقة   .2
 وبيف معدؿ استعداد الشباب المصرى لمتعبير عالنية مف آرائيـ نحوىا أماـ اآلخريف.

رتباطية بيف معدؿ الخوؼ مف العزلة االجتماعية وبيف معدؿ استعداد الشباب المصرى اوجود عالقة   .5
 عالنية عف آرائيـ نحو عمميات المقاومة العراقية المسمحة أماـ اآلخريف.لمتعبير 

رتباطية بيف معدؿ خوؼ الشباب المصرى مف الجيات األمنية ومعدؿ استعدادىـ اعدـ وجود عالقة  .0
 لمتعبير عالنية عف آرائيـ.

ة وبيف معدؿ استعداد رتباطية بيف مستوى األىمية التى تحظى بيا القضية العراقياعدـ وجود عالقة   .4
 الشباب المصري لمتعبير عالنيًة عف آرائيـ نحو عمميات المقاومة المسمحة أماـ اآلخريف.

   :(5114(عبدالباقى  عيسى دراسة  -11
 فى المجتمع الفساد قضايا معالجة في المصرية الصحؼ دور عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت     

 فترة خالؿ الصحؼ المصرية عكستيا التي الفساد قضايا نوعية عف الكشؼ خالؿ مف وذلؾ المصرى،
 في المعالجة في الفشؿ أو ومدى النجاح إزائيا، وموقفيا القضايا ىذه لمثؿ التناوؿ طريقة وبياف الدراسة،
 المنتج ليذا المختمفة التأثيرات تتبع الصحؼ،وكذا إظيارىا عمى تعمؿ التي التحريرية السياسة ضوء

 المتبادؿ االعتماد نظرية عمييا ارتكزت التي ضوء الفروض في المصرية الصفوة جميور لدى الصحفي
 منيج الباحث استخدـ إطارىا وفى ، الوصفية الدراسات إلى ىذه الدراسة وتنتمى اإلعالـ، وسائؿ عمى

 الدراسة وطبقت البيانات، لجمع كأدوات واالستبياف المضموف تحميؿ ذلؾ فى اإلعالمى، واستخدـ المسح
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 02/25/5330الى  5335/ 2/2مف  الفترة خالؿ األسبوع –الوفد –األىراـ صحؼ مف عمى عينة
 الصفوة جميور مف مفردة 233 قواميا عينة عمى الدراسة طبقت كما الصناعى، األسبوع بطريقة

 .المصرية
 (11) :( 5113 ) زلطة محمد عبداهلل دراسة  -11

 العاـ، خاصة الرأى قضايا معالجة فى القومية الصحؼ دور عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت      
 المعالجة أبعاد خالؿ تحديد مف وذلؾ المجتمع، فى المكانة ذوى واألفراد النخبة بفساد المتعمقة القضايا
 ليذه الصحؼ تولييا التى مرتكبييا، والمساحة وىوية نوعيتيا عف الكشؼ وكذلؾ القضايا، ليذه الصحفية
 المسح منيج الباحث استخدـ إطارىا الوصفية، وفى الدراسات إلى الدراسة ىذه تنتمىو  القضايا،

 عينة عمى الدراسة وطبقت المطموبة، البيانات كأداة لجمع المضموف تحميؿ ذلؾ فى واستخدـ اإلعالمى،
 الشامؿ المسح بطريقة 02/23/5335حتى  2/2/5335مف  الفترة اختيار تـ حيث األىراـ، صحيفة مف

 .الفترة ىذه خالؿ الصادرة الصحؼ لجميع
 :أىميا النتائج مف مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 والفساد اإلدارى اإلىماؿ جرائـ واحتمت األىراـ، صحيفة جانب مف اىتماًما الفساد قضايا احتمت -
 الرأى شغمت الفساد التى قضايا مقدمة النفوذ واستغالؿ والتزوير البنوؾ أمواؿ عمى واالستيالء

 .العاـ
 مف معالجة أكبر اىتماًما الفساد لقضايا الخبرية التغطية تولى األىراـ أف إلى الدراسة نتائج تشير -

  .والتحميؿ بالرأى القضايا تمؾ
 فى مكاف الصدارة بالبنوؾ المسئوليف وكبار األعماؿ رجاؿ فى المتمثمة االقتصادية النخبة احتمت -

 .الفساد جرائـ ارتكاب
 :(15)5111حمد محمد بدراوي. :.دراسة -15

نتائج تحميؿ مضموف قضايا الصحة والدواء بصحؼ الدراسة، نتائج تحميؿ مضموف قضايا البيئة      
نتاج الغذاء بصحؼ الدراسة، نتائج تحميؿ االدراسة، نتائج تحميؿ مضموف قضايا الزراعة و  ؼبصح

تحميؿ مضموف قضايا الطاقة والصناعة  مضموف قضايا الثقافة العممية العامة بصحؼ الدراسة، نتائج
بصحؼ الدراسة، نتائج تحميؿ مضموف قضايا الفمؾ والقضاء بصحؼ الدراسة، نتائج تحميؿ مضموف 

 قضايا الجيولوجيا والتعديف بصحؼ الدراسة، نتائج تحميؿ مضموف قضايا العمـو بصحؼ الدراسة.
صحافة المصرية القومية )األىراـ أجرى الباحث دراسة استطالعية وصفية لرصد وتحميؿ دور ال

والجميورية(، والصحؼ الحزبية )الوفد واألىالي( في نشر الثقافة العممية، ودراسة ميدانية لتحديد دور 
 .القائـ باالتصاؿ في المعالجة الصحفية لقضايا العمـ
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 :(13)1996آمال سعد المتولي عثمان  دراسة:   -13
األحزاب والقوى السياسية األخرى في مصر، صحؼ األحزاب والتيارات السياسية في فترة الدراسة،       

قضايا السياسة الخارجية المصرية في فترة الدراسة، معالجة الصحؼ لتطورات المفاوضات المصرية 
ف ، معالجة الصحؼ المصرية لتطورات عرض القضية المصرية عمى مجمس األم2946البريطانية عاـ 

، معالجة 2922كتوبر أفي  2906، معالجة الصحؼ المصرية اٍللغاء حكومة الوفد معاىدة 2947عاـ 
الصحؼ المصرية لخطة الثورة تحقيؽ المطالب الوطنية، معالجة الصحؼ المصرية لتطورات ٍانشاء 
جامعة الدوؿ العربية، معالجات الصحؼ المصرية لتطورات القضية الفمسطينية، معالجة الصحؼ 

، 2948نقالب اليمف عاـ االمصرية لقضايا دوؿ المغرب العربي، معالجة الصحؼ المصرية لتطورات 
 مصر وقياـ األمـ المتحدة، مصر والتكتالت الدولية بعد الحرب العالمية الثانية

أجرت الباحثة دراسة تحميمية مقارنة تعتمد عمى عينة مف الصحؼ الممثمة لكؿ األحزاب التي كانت 
 صحيفة ىي: 28وعددىا  2924-2944مى الساحة في الفترة مف موجودة ع

تمة، المصري، الوفد المصري، صوت األمة، البالغ، السياسة، الدستور، األساس، المواء الجديد، الك
شتراكية، ااٍلخواف المسمموف، الدعوة، الجماىير، الكاتب، األىراـ، أخبار الالحزب الوطني، مصرالفتاة، ا

 .اليوـ
 دد مف النتائج أىميا:وتوصمت لع

استغمت الصحؼ الحزبية القضية الوطنية في ٍابراز عدـ جدية اي حكومة قائمة في تبني المطالب   -2
 الوطنية لكنيا لـ تقدـ أي وسائؿ لتحقيؽ اليدؼ الوطني.

 لـ تعرض صحؼ جماعات الرفض موقفا ثابتا مف القضايا المطروحة   -5
 المصرية في المواقؼ السياسية.ٍازدواجية مواقؼ الحكومات    -0
 تـ تفريغو مف محتواه الميبرالي . 2925ٍاف التعدد الحزبي السابؽ عمى ثورة يوليو    -4

 ٍاف معالجة الصحؼ الحزبية لمقضايا السياسية الخارجية ال تعبر بالضرورة عف البرنامج الحزبي
 
 :صة بالمعالجات الصحفيةلتعليق علي الدرسات السابقة الخاا
جراءات إلباستعراض الدراسات السابقة يستطيع الباحث أف يؤكد تنوعيا مف حيث األىداؼ وا     

ويالحظ أف  ف تمؾ المناىج واألىداؼ بما يفيد إجراءات بحثو،عا المنيجية مما أعطي لمباحث تصورً 
ليا نوعية التي يتعرض مف معظـ تمؾ الدراسات قامت عمي المعالجات الصحفية لقضايا جماىيرية 

عمي المضاميف السياسية  الشباب ووصؼ ىذه الظواىر أو القضايا والمشكالت وتقويميا وأيضا التعرؼ
 .في الصحؼ
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ولعؿ الدراسة الحالية التي يقوـ الباحث بإجرءاىا تتفؽ مع بعض ىذه الدراسات في جزء كبير مف حيث 
  .األىداؼ والمناىج المستخدمة وأدوات جمع البيانات

 

 تتعلق بقضية الثورات : ثانيا دراسات
  Yousra Allam 5111 1دراسة  -14

اتجيت الدراسة لرصد وتحميؿ دور الشبكات االجتماعية في الثورة المصرية وأكدت الدراسة أف       
الشبكات االجتماعية كانت الشرارة األولي إلي أشعمت الثورة المصرية التي كانت ستحدث بشكؿ أو 

األرضي أو المحموؿ لكف الشبكات االجتماعية ساىمت في اإلسراع خر سواء مف خالؿ الياتؼ آب
بيذه الثورة مف جانب وأدت إلي دقة تنظيميا مف جانب آخر بدليؿ أف الحكومة المصرية لجأت 
لقطع االنترنت واالتصاالت خمسة أياـ بعد أف أدركت قوة وفاعمية الشبكات االجتماعية في تنظيـ 

التي أجريت عمي المصرييف مف مختمؼ الشرائح والفئات االجتماعية حركة الثوار، وأكدت الدراسة 
% مف  المصرييف الشبكات 23% اليوتيوب ويستخدـ 8% يستخدموف الفيسبوؾ و95أف أكثر مف 
% مف أفراد 89ساعات وأكد  0% يستخدمونيا ألقؿ مف 23ساعة أسبوعيا مقابؿ  22ألكثر مف 

ؿ أسرع ويميو تويتر ويوتيوب الذي جاء كأكثر الوسائؿ العينة أف الفيسبوؾ ينشر المعمومات بشك
نما في  مصداقية، وأكدت الدراسة الدور الكبير لمشبكات االجتماعية ليس فقط في الجانب الثوري وا 
تغيير الدور التقميدي لممرأة وحفزىا لممشاركة السياسية الفاعمة حيث تواجدت بمختمؼ شرائحيا إلي 

 لكتروني. إلر وفي الفضاء اجانب الرجؿ في ميداف التحري
    2011Karin Knessilدراسة  -15

ركزت الدراسة عمي دور الشبكات االجتماعية في إعادة رسـ الخريطة السياسية في العالـ      
دوؿ شيدت الثورات  -1العربي وقسمت الدراسة خريطة العالـ العربي لخمس فئات كما يمي: 

دوؿ شيدت احتجاجات  -3دوؿ شيدت الثورات ولـ تستقر كمصر وليبيا  -5واستقرت كتونس 
دوؿ شيدت احتجاجات كبيرة كالجزائر والعراؽ والمغرب  -4واسعة النطاؽ كسوريا والبحريف واليمف 

دوؿ شيدت احتجاجات بسيطة مثؿ الكويت ولبناف وموريتانيا والسعودية  -5وعماف واألردف 
ىذه الخارطة لـ تكف لتحدث لوال الشبكات االجتماعية والمدونات والسوداف، وأكدت الدراسة أف 

والمنتديات التي أتاحت مالييف الوثائؽ والصور واألفالـ التي فضحت األنظمة االستبدادية وشجعت 
حظات تاريخية ويجب عمييـ المشاركة بعد أف المشأف العاـ عمي الشعور بأف تمؾ قميمي االىتماـ بال

 يـ.شكمت وجدانيـ وأرائ
 
 

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


 
 

 يونيو 40معالجة الصحف المصرية لثورة :  د/ خالد أحمد مسعد 33

  : 2011Tamara Chahayebدراسة  -16
خر في إشارة آلثير الفراشة التي تنتقؿ مف مكاف تعد ىذه الدراسة جزءا مف مشروع كبير سمي تأ     

التي  -النتقاؿ الثورة العربية في سياقات اجتماعية متعددة وأشارت الدراسة ألىمية وثائؽ ويكميكس
كشفت عف تواطؤ بعض القادة العرب وكشفت عف حجـ الفساد التي  -انتشرت عبر الشبكات االجتماعية 

في العديد مف الدوؿ كتونس ومصر والتي تزامنت مع الظروؼ االقتصادية واألمنية الصعبة التي تعيشيا 
ضرابات واعتصامات حتى انطمقت الشرارة األولي في تونس  ىذه الشعوب والتي ترجمت في احتجاجات وا 

نترنت حيث تـ الوصوؿ لمفيسبوؾ بطرؽ إلومة بحظر اكتى مع قياـ الحفأثرت بطريقة سيمة منظمة ح
وضع سياسات تنظيمية لمقوي المختمفة تضمنت الدعاية  -4أخري فرضتيا الظروؼ السياسية واألمنية،

جذب االنتباه الخارجي مف خالؿ نشر  -2والدعاية المضادة والرد عمي أي محاوالت الختراؽ الثوار، 
رساؿ أو تسريب وثائؽ وصور وفيديو ألحداث الثورة وخاصة أخبار وأىداؼ ىذه  الحركات والتجمعات وا 

مصر التي  فمع إعالف الجزيرة ترحيبيا باستقباؿ ىذه المواد ونشرىا حتى مع ضعؼ جودتيا الفنية ع
 .أخرىأثرت عمي ليبيا وسوريا واليمف ومرشحة لمتأثير عمي دوؿ عربية 

 

   :nnam 2011 Jeffry Ghaدراسة  -17   
تناولت ىذه الدراسة عددا مف المؤشرات الدالة عمي تزايد دور الشبكات االجتماعية في تكويف الرأي      

مميوف  233العاـ منيا اىتماـ شركة جوجؿ بالمنطقة العربية التي سيصؿ استخداميا لمشبكات االجتماعية 
الفيسبوؾ في مصر فقد وصؿ عدد فرد في إدارة لمتابعة  42، وأكدت الدراسة رغـ وجود 5322عاـ 

ساعة كؿ  54مميوف ووصؿ عدد تحميالت الفيديو عمي اليوتيوب إلي  2المستخدميف أثناء الثورة إلي 
دقيقة في تجربة جديدة الختزاؿ الزمف في وقت عصيب ووصؿ عدد التعقيبات عمي التويتر وبعض 

ـ في القياـ بمياـ الرقيب االجتماعي ألؼ وأثبتت الشبكات االجتماعية دورىا اليا 52المدونات الي 
 والسياسي وزاد اعتماد األفراد عمي ىذه الوسائؿ الحرة المرنة في تكويف أرائيـ واتجاىاتيـ.

 
 :ومدي استفادة الباحث منيا يق علي الدراسات الخاصة بالثوراتالتعل 

استخداـ الشبكات بعد استعراض الدراسات السابقة يمكف استخالص أنيا اتجيت لرصد وتأطير      
االجتماعية أثناء الثورات العربية وأثبتت وجود عالقة وثيقة بيف الشبكات االجتماعية وتكويف الرأي العاـ 

اإلطار النظري  ميتمة بالجانب الكمي أكثر مف الكيفي وقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في:
لشبكات االجتماعية ودورىا في تشكيؿ الرأي تكويف خمفية نظرية ومعرفية حوؿ استخداـ ا -5لمدراسة 
تطوير بعض المقاييس المستخدمة في تطبيؽ استمارة  -4وضع بعض فروض الدراسة   -0العاـ. 

 .الدراسة الميدانية
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الدراسات الوصفية التي تسعى لرصد وتوصيؼ أثر استخداـ الشبكات  مفتعد ىذه الدراسة و     
نحو الثورات العربية ولـ تكتؼ الدراسة بالوصؼ ولكنيا سعت لتفسير االجتماعية عمى تشكيؿ الرأي العاـ 

 أىـ ما توصمت إليو مف نتائج.
 منكجىالدرادةى:

اعتمدت الدراسة عمى كؿ مف منيج المسح الذي يعد أكثر المناىج مالئمة ألغراض الدراسة حيث       
تـ تطبيقو بشقيو الوصفي والتحميمي المقارف بيف مجموعات مف دوؿ عربية  مختمفة إلى جانب المنيج 

 ية.المقارف حيث تـ استخدامو إلجراء مقارنات كمية وكيف
  :إختبارىالصدقىوالثبات

ستمارة التحميؿ تـ عرضيا عمي مجموعة مف الخبراء والمحكميف في اإلعالـ المتأكد مف صدؽ      
ومناىج البحث العممى وذلؾ لمتأكد مف دقة ووضوح وحدات التحميؿ وتماثميا مع أىداؼ الدراسة ،وقد 

والمالحظات عمي  % وىي نسبة مرضية بعد إجراء التعديالت92بمغت نسبة االتفاؽ بيف المحكميف 
 .ستمارة التحميؿا

 إختبار ثبات التحليل 
ختبار عينة مف صحؼ الدراسة وقاـ بمراجعتيا وتحميميا ثـ قاـ الباحث بإعادة تحميميا اقاـ الباحث ب     

 .مرور أسبوع فأعطت نتائج متقاربة مرة أخري بعد
  :المعالجاتىاإلحصائوة

  :اإلحصائية التي تتالئـ وطبيعة البيانات المطموبة وىيستخداـ بعض األساليب اقاـ الباحث ب
 .التكرارات البسيطة والنسب المئوية -
 :نتائجىالدرادةىالتحلولوةىوتفدورهاى -
 الفنون التحريرية المستخدمة فى صحف الدراسة : -:أوال -

 (4جدول رقم )

    الصحيفة                   
 التحريرية الفنون 

 االجمالي اليومالمصري  الوفد االهرام
 الترتيب

 % ك % ك % ك % ك

 4 34644 444 3063 43 3363 30 3363 43 خبر

 4 43633 33 44644 3 43643 43 40 43 تقرير

 3 3640 44 3633 4 3633 3 364 3 حديث

 3 3633 43 364 3 3634 3 3 3 تحقيق

 4 3634 43 364 3 3633 3 4464 40 مقال

 3 4643 3 464 4 4633 3 463 4 رسائل القراء

 3 4633 3 464 4 4634 4 464 4 كاريكاتير

 3 464 3 4 4 4633 4 364 4 رسوم

  400 434 400 33 400 404 400 33 المجموع
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( الي أف الخبر الصحفي جاء في مقدمة الفنوف التحريرية في 2تشير بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ )     
%( مف إجمالي عدد الموضوعات الصحفية التي 22055إجمالية بمغت )صحؼ الدراسة الثالث بنسبة 

في  %(6306تناولت أحداث الثورة حيث  بمغت نسبة الخبر الصحفي في صحيفة المصري اليوـ )
%( مف إجمالي عدد الموضوعات التي تناولتيا الوفد واقتربت تمؾ النسبة مف صحيفة األىراـ  4802مقابؿ)

 .%( 4606لخبرية بنسبة بمغت )في تناوليا لمموضوعات ا
%( مف إجمالي عدد الموضوعات 29.67جاء في الترتيب الثاني التقرير الصحفي بنسبة مئويو بمغت) . 

( مف %54057الصحفية التي تناولت أحداث الثورة فجاءت موزعة  عمي صحؼ الدراسة كالتالي )
 إجمالي عدد الموضوعات التي تناولتيا صحيفة الوفد،

 عمى%( مف إجمالي عدد الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ وتدؿ ىذة النتائج 53في مقابؿ ) .  
 .تفوؽ صحيفة الوفد عمي صحيفة األىراـ في تناوليا لمتقارير الصحفية عف الثورة

%( مف إجمالي عدد الموضوعات 9080وجاء في الترتيب الثالث المقاؿ الصحفي بنسبة  بمغت ) . 
 .يونيو 03ة أثناء معالجتيا لثورة لتي تناولتيا صحؼ الدراسالصحفية ا

%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا 2000حيث جاءت موزعةعمي صحؼ الدراسة كالتالى ). 
%( مف إجمالي الموضوعات التي تناوليا صحيفة اليوـ السابع وجاءت 902صحيفة األىراـ في مقابؿ )

 .ت التي تناولتيا صحيفة الوفدمف إجمالى الموضوعا %(7076بنسة)
%( موزعة بيف صحؼ الدراسة 6022جاء التحقيؽ الصحفي في الترتيب الرابع بنسبة إجمالية بمغت ) . 

%( مف 6نسبة ) قتربت منيااات التي تناوليا صحيفة األىراـ و %( مف إجمالي الموضوع6كالتالي )
يضا بعض التقارب في أحصائية و إلاإجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة الوفد في النسب 

ا الذي يؤكد تزايد االتفاؽ عمي تضامف الشعب مع توجيات الثورة، وىذا تقريبً  المضموف الصحفي المنشور
 .المصري اليوـ في إحدي التحقيقات الصحفية المنشورة عبر صفحاتيا إليوما دعت 

%( مف إجمالي 4023بمغت )جاء الحديث الصحفي في الترتيب الخامس بنسبة مئوية إجمالية  .
%( مف إجمالي الموضوعات المنشورة في 200الموضوعات المنشورة في صحؼ الدراسة موزعة بنسبة )

           مف إجمالى الموضوعات التى تناولتيا الوفد بينما جاءت بنسبة  %(4082األىراـ بينما جائت بنسبة )
 يونيو. 03ي اليـو في معالجتيا ألحداث ثورة %( مف إجمالي الموضوعات التى تناولتيا المصر 4024)
%( مف إجمالي عدد الموضوعات 5042جاء الكاريكاتير في المرتبة السادسة بنسبة  متدنية  بمغت ) .

 الوفد%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا 002الصحفية التي تناولتيا صحؼ الدراسة بنسبة )
قتربت منيا نسبة ) %( مف إجمالي الموضوعات التى تناولتيا الوفد وجاءت صحيفة األىراـ لتحتؿ 0وا 

ىتمامو بالجوانب ا%( بالرغـ مف أىمية الكاريكاتير في رصد قضايا الوطف و 200المرتبة األخيرة بنسبة )
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د الرأى التى تجذب المختمفة لألوضاع االجتماعية والسياسية ووسيمة لمنقد والسخرية ومادة مف موا
 .الجماىير

%( مف إجمالي 0088ويالحظ تراجع رسائؿ القراء والتي عالجت أحداث الثورة موزعة بنسبة ). 
مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا اليـو السابع بالرغـ  %(002الموضوعات التي تناوليا الوفد ونسبة )

يجابية لمقراء عمي صفحات الصحؼ وخاصة إلا التي تمثؿ نوعا مف المشاركة ىءمف أىمية رسائؿ القار 
  و.ىتماماعمي  ذخالؿ االزمات التي تمس أمف واستقرار الجميور وتستحو 

مف إجمالي عدد الموضوعات الصحفية عف الثورة  %(502جاء في التريتب األخير الرسوـ ينسبة ) .
ا صحيفة األىراـ في مقابؿ %( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتي200بالصحؼ الثالث موزعة بنسبة )

%( مف إجمالي الموضوعات التي تناوليا صحيفة الوفد تمتيا صحيفة اليوـ السابع في المرتبة 2094)
 يونيو. 03%(  مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا أثناء المعالجو الصحفية لثورة 2الثالثة بنسبة )

 

 :يونيو 31الدراسة لثورة ة في صحف موقع المواد التحريرية المستخدم -:ثانيا

 ( 4جدول رقم ) 

 موقع المواد التحريرية المنشورة في صحف الدراسة                                  
 الصفحة                  

 موقع المواد
 الترتيب االجمالي  المصري اليوم الوفد االهرام

 % ك % ك % ك % ك

 4 43643 30 4463 3 4363 4 4363 44 الصفحة الرئيسية

 4 44644 44 43643 44 4363 43 363 3 الصفخة االولي

 4 33633 434 34644 34 3464 33 3463 33 الصفحة الداخلية

 3 363 44 364 3 4634 4 363 3 الصفحة االخيرة

  400 434 400 33 400 404 400 33 االجمالي
 

يونيو، حيث جاءت  03الداخمة لمواد المنشور لثورة تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلي موقع الصفحات . 
مف إجمالي الموضوعات  %( 7004%( موزعة عمى صحؼ الدراسة بنسبة ) 62099بنسبة إجمالية )

قتربت منيا افي الوفد  ( مف إجمالي المواد المنشورة6005المنشورة في صحيفة األىراـ  وبنسبة ) %
 جمالي المواد المنشورة عبر صفحاتيا عف الثورة. %( مف إ65025بنسبة ) المصري اليوـصحيفة 

( مف إجمالي عدد الموضوعات الصحفية 26009جاء في الترتيب الثاني الصفحة الرئيسية بنسبة )% .
%( مف إجمالي عدد الموضوعات 2902التي تناولت أحداث الثورة في الصحؼ الثالث موزعة بنسبة )

%( وفي المرتبة األخيرة جاءت المصري اليوـ بنسبة 2407بنسبة ) التي تناوليا الوفد تمتيا صحيفة األىراـ
%(2006). 
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%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولت 20022وجاء في الترتيب الثالث الصفحة األولي بنسبة )     
%( مف إجمالي الموضوعات التي 28028حداث الثورة في الصحؼ الثالث وزعت بنسبة ) أمعالجو 

%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا المصري اليوـ تمتيا نسبة 2406مقابؿ ) تناولتيا الوفد في
 ىراـ.أل%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة ا607)
%( مف إجمالي الموضوعات التحريرية 4023وجاء في الترتيب الرابع الصفحة األخيرة بنسبة بمغت ) .

ي تناولتيا %( مف إجمالي الموضوعات الت204) ت بنسبةالتي تناولت الثورة في الصحؼ الثالث وزع
        ونسبةـ مف إجمالى الموضوعات التي تناولتيا المصري اليو  %( 602صحيفة األىراـ تمتيا نسبة)

 .%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا الوفد 5095)
  

 :لصحفيو المستخدمة في صحف الدراسةالعناوين ا -:ثالثا

 ) 4 ) جدول رقم    

 العناوين المستخدمة في صحف االدراسة البراز أحداث الثورة

 

 الصحيفة        
     نوع العنواف 

 االجمالي  المصري اليـو الوفد االىراـ 
 الترتيب

 % ؾ % ؾ % ؾ  % ؾ
 2 5042 6 002 5 5095 0 2000 2 عنواف تمييدي 
 5 5708 68 0708 52 57028 58 53 22 عنواف رئيسي 
 2 26096 209 42042 03 63029 65 65066 47 عنواف ثانوي 
 0 8029 53 23063 7 4082 2 23066 8 عناويف فرعية 
 4 4023 22 002 5 4082 2 2000 4 عناويف ثابتة 
  233 540 233 62 233 230 233 74 االجمالي 

حتمت المرتبة األولي في عرض أحداث الثورة اتشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلي أف العناويف الثانوية      
%( مف إجمالي عدد الموضوعات الصحفية الخاصة بموضوع 26096في الصحؼ عينة الدراسة بنسبة )

%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة 65066الدراسة حيث وزعت تمؾ النسبة كالتالي )
تي تناولتيا صحيفة الوفد اليوـ وبنسبة %( مف إجمالي الموضوعات ال63029األىراـ في مقابؿ )

 .المصري اليوـ%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة 42042)
وتراجع ممحوظ  ا الوفدفة األىراـ فى تناوليا لمعناويف الثانوية وأيضً يويالحظ مف خالؿ التحميؿ تفوؽ صح

 فى إعتماد المصري اليوـ عمييا.
%( مف إجمالي عدد الموضوعات 5708وجاء في الترتيب الثاني العناويف الرئيسية بنسبة بمغت ) .

يونيو، وقد وزعت تمؾ النسبة بيف صحؼ الدراسة كالتالي نسبة  03ثورة ثناء أالصحيفة التي أستخدمت 
لي %( مف إجما58%( مف إجمالي عدد الموضوعات التي تناولتيا المصري اليوـ في مقابؿ )0708)
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%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا 57028الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ ونسبة )
صحيفة الوفد، ىذا الترتيب أنما يدؿ عمى وضع قضية الثورة فى مرتبة متقدمة مف أولويات صحؼ 

 الدراسة.
ي الموضوعات التي %( مف إجمال8028وجاء في الترتيب الثالث العناويف الفرعية بنسبة بمغت )     

%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة 23066تناولتيا صحؼ الدراسة  موزعة عمييـ بنسبة )
%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا المصري اليوـ ونسبة 2306األىراـ في مقابؿ نسبة )

 %( مف إجمالى الموضوعات التي تناولتيا الوفد.4082)
ستخداـ ارب فى نسب معالجة صحيفة األىراـ والمصري اليوـ وتراجع الوفد فى ويالحظ أف ىناؾ تقا

 العناويف الفرعية بالرغـ مف أىميتيا فى عرض القضية بشكؿ اكثر تفسيرا ووضوحا.
 

%( مف إجمالي الموضوعات التي 402وجاء في الترتيب الرابع العناويف الثابتة بنسبة قميمة  بمغت )     
%( مف 2000)  الدراسة أثناء معالجتيـ ألحداث الثورة موزعة عمي صحؼ الدراسة بنسبةتناولتيا صحؼ 

%( مف إجمالي الموضوعات التي 4082إجمالي الموضوعات التي تناوليا صحيفة األىراـ في مقابؿ )
 .المصري اليـو%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا  002تناولتيا جريده الوفد وبنسبة )

%( مف إجمالي 5042في الترتيب الخامس واألخير العناويف التميدية بنسبة متدنية )وجاء     
%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا 002الموضوعات التي تناولتيا صحؼ الدراسة موزعة بنسبة )

اـ ىر أل%( مف إجمالي تناولتيا الوفد و جاء في الترتيب األخير جريده ا0المصري اليوـ في مقابؿ نسبة )
  .%(2000بنسبة )

 

  يونيو في صحف الدراسة: 31جة ثورة لمعالالصور والرسوم المصاحبة  -:ارابعً 
                                                    

 ( 3جدول )رقم 
 يونيو 40الصور والرسوم المصاحبة لموضوعات ثورة 

 الصحيفة
 الصور 

 االجمالي المصري اليوم الوفد االىرام
 الترتيب

 % ك % ك % ك % ك

 1 55,86 159 68,18 45 55,45 54 41  31 موضوعية 
 3  4,95 4,54 3 3,88 4 6,6 5 شخصية 

 5 45,55 113 57,57 18 43,6 45 53 41 التوجد صورة 
  111 543 111 65 111 113 111 74 االجمالي 
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يونيو  03ستخدمتيا الصحؼ في معالحتيا لثورة اتشير بيانات الجدوؿ السابقة إلي أف الصور التي      
مف إجمالي الموضوعات التي %( 68028%( موزعة بنسبة )25086جاءت بنسبة إجمالية بمغت )

%( مف إجمالي الموضوعات الصحفية التي تناولتيا المصري اليـو 25045تيا الوفد في مقابؿ )لتناو 
 ىراـ.ألصحيفة ا %( مف إجمالي الموضوعات التي  تناولتيا 43ونسبة )

يا صحيفة المصري تمموضوعات التي تناوللجمالية إتوجد صورة بنسبة  وجاء في الترتيب الثاني ال      
         %( مف اجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ في مقابؿ نسبة20في مقابؿ نسبة ) اليوـ

%( مف إجمالي الموضوعات 57057سبة )( مف إجمالي الموضوعات التى تناولتيا الوفد وبن4006%)
.  التي تناولتيا المصري اليـو

%( موزعة عمي صحؼ 4095وجاء في الترتيب األخير الصور الشخصية بنسبة إجمالية بمغت )      
ىراـ في مقابؿ أل%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا جريده ا6.6الدراسة بنسبة مئوية جاءت )

%(  بنسبة 0088الموضوعات التي تناولتيا المصري اليوـ في مقابؿ نسبة ) %( مف إجمالي4024نسبة )
 مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا الوفد.

 حداث الثورة:أل: الرسوم المصاحبة لمعالجة صحف الدراسة اخامسً 

 
 (3جدول رقم)

 الرسوم المصاحبة لمعالجة صحف الدراسة للثورة

 الصحيفة  
 
 الرسوـ 

 الترتيب االجمالي المصري اليـو الوفد األىراـ

  % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 5 5042 6 206 2 2092 5 4 0 رسـو بيانية 

 4 - - - - - - - - خرائط 
 0 - - - - - - - - رسـو ساخرة 
 2 9702 508 9804 62 9802 23 96 75 اليوجد رسـو
 0 233 540 233 62 233 23 233 74 االجمالي 

 

%( مف 9702تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلي أف فئة عدـ وجود رسوـ في الترتيب األوؿ بنسبة )     
%( مف إجمالي الموضوعات 9804إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحؼ الدراسة موزعة بنسبة )
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ة %( مف إجمالى الموضوعات التي تناولتيا صحيف9802التي تناولتيا صحيفة المصري اليوـ في مقابؿ )
 %( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ.96075بنسبة ) األخيرالوفد وفي الترتيب 

%( مف إجمالي الموضوعات التي 5042وجاء في الترتيب الثاني الرسـو البيانية بنسبة منخفضة )    
ة األىراـ في %( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيف4تناواتيا صحؼ الدراسة موزعة بنسبة )

%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا الوفد وفي الترتيب األخير المصري اليـو 2092مقابؿ نسبة )
 %( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا.206بنسبة )

عتماد صحؼ الدراسة عمى الرسـو الساخرة والخرائط في اوالحظ الباحث أثناء الدراسة التحميمية عدـ     
 لمثورة.معالجتيـ 

 بالثورة:سادسًا: المصادر التي اعتمدت علييا صحف الدراسة في الحصول علي المعلومات الخاصة 

 (3جدول )رقم
 المصادر التي اعتمدت عليها صحف الدراسة في الحصول علي المعلومات

 صحؼ الدراسة      
 

 المصادر   
 الترتيب االجمالي المصري اليوم الوفد االىرام

  % ك % ك % ك % ك
 2 20057 203 2902 09 65020 64 06 57 محرروف
 0 23062 56 23063 7 8070 9 2406 22 مسئولوف

 2 6022 26 602 4 4082 2 900 7 متخصصوف
 7 2060 4 - - 2 2 506 5 جميور عاـ 
 4 7007 28 4024 0 6079 7 2306 8 وكاالت انباء 

 5 22027 08 26062 22 22062 25 53 22 مراسموف
 8 2 5  - - - 5066 5 تقارير ودراسات 

 6 0057 8 2022 2 0088 4 4 0 انترنت 
 9 - - - - - - - - ندوات ومؤتمرات 

 23 2 5 2022 2 2 2 - - غير محدد 
   540 233 62 233 230 233 74 اإلجمالي 

      

كمصدر  المحرريف ىعتماد صحؼ الدراسة عماوؿ السابؽ التحميؿ مف خالؿ الجد مؤشراتتوضح        
%( مف 65020%( موزعة بنبسة )20057يونيو بنسبة ) 03ثورة برئيسي لممواد التحريرية المتعمقة 

عات %( مف إجمالي الموضو 2902إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة الوفد في مقابؿ بنسبة )
 صحيفة األىراـ. اولتيا%( مف إجمالي الموضوعات التي تن06نسبة )و  التي تناولتيا المصري اليوـ 
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صادر الذاتية في الحصوؿ عمي المعمومات عتمادىا عمي الماوىذا ما يحسب لصحؼ الدراسة في 
 الخاصة بموضوع الدراسة.

%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحؼ 22027وجاء في الترتيب الثاني المراسموف بنسبة ) .
ي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ في مقابؿ %( مف إجمال53الدراسة الثالث موزعة بنسبة )

%( مف إجمالي 22062%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا المصري اليوـ وبنسبة )26062نسبة )
 الموضوعات التي تناولتيا الوفد.

وىذا ما يدؿ عمي أف تمؾ الصحؼ تعتمد عمي شبكة مراسميف في أنحاء الجميورية تعتمد عمييا في 
 صوؿ عمي المعمومات والبيانات.الح
ت التي تناولتيا صحؼ اع%( مف إجمالي الموضو 23062بنسبة )وجاء في الترتيب الثالث المسئولوف    

          %( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ ونسبة 2406الدراسة موزعة بنسبة )
جمالي إ%( مف 8070%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا المصري اليوـ يمييا نسبة )23.63)

 الموضوعات التي تناولتيا صحيفة الوفد.
%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا 7007وجاء في الترتيب الرابع وكاالت األنباء بنسبة )     

الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ في جمالي إ%(  مف 2306صحؼ الدراسة موزعة بنسبة )
%( مف إجمالي 4024وبنسبة ) %( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا الوفد6079مقابؿ نسبة )

 الموضوعات التي تناولتيا صحيفة المصري اليوـ.
 % ( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا6022وجاء في المرتبة الخامسة المتخصصوف بنسبة )     

%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة 900صحؼ الدراسة الثالث موزعة عمييـ بنسبة )
                      %( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا المصري اليوـ ونسبة 6.2األىراـ ونسبة )

 جمالي الموضوعات التي تناولتيا الوفد.إ%( مف 4082) 
%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحؼ 0057س اإلنترنت بنسبة )وجاء في الترتيب الساد    

             %( مف إجمالي الموضوعات التي تناوليتا صحيفة األىراـ في مقابؿ نسبة4الدراسة موزعة بنسبة )
%( مف إجمالي الموضوعات التي 2202%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا الوفد ونسبة )0088) 

 يا صحفية المصري اليوـ.تناولت
%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا 2060وجاء في الترتيب السابع الجميور العاـ بنسبة )     

%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا 506صحؼ الدراسة موزعة عمى صحؼ الدراسة بنسبة )
 .يفة الوفدضوعات التي تناولتيا صح%( مف إجمالي المو 2صحيفة األىراـ وبنسبة )

%( مف إجمالي الموضوعات 2وجاء في الترتيب الثامف التقارير والدراسات بنسبة  متدنية بمغت )    
%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة 5066التي تناولتيا صحؼ الدراسة موزعة بنسبة )
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التقارير والدراسات أثناء األىراـ، ويالحظ مف خالؿ التحميؿ عدـ إعتماد الوفد والمصري اليوـ عمي 
 معالجتيما لموضوع الدراسة.

عتماد صحؼ الدراسة الثالث عمى الندوات والمؤتمرات فى معالجتيـ لموضوع اعدـ  اويالحظ أيضً     
خذ عمى صحؼ الدراسة فى تقديـ نتائج تمؾ المؤتمرات والندوات لمجميور حتى تكوف ؤ ي الدلراسة وىذا ما

 ا لمجميور.مرشدً 
%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا  صحؼ 2) اء في الترتيب األخير غير محدد بنسبةوج     

                 %( مف إجمالي الموضوعات التى تناولتيا المصري اليوـ ونسبة2022الدراسة موزعة بنسبة )
ىراـ عمي عتماد صحيفة األامف إجمالى الموضوعات التى تناولتيا صحيفة الوفد، ويالحظ عدـ  %(2)

 لييا.إحسب ي   الدراسة وىذا ما لموضوعالمصدر أثناء معالجتيا  ةفئة غير محدد
 

 يونيو: 31لثورة عتمدت علييا صحف الدراسة في معالجتيا ا: أساليب االقناع التي  سابًعا

 (33)جدول رقم 
 أساليب االقناع التي اعتمدت عليها صحف الدراسة أثناء المعالجة

 الصحيفة                   
 ساليب االقناعأ

 جماليإلا المصري اليوم الوفد ىرامألا
 الترتيب

 % ك % ك % ك % ك
 

 عرض 
 منطقي 

 

 4 43634 33 43633 44 43633 43 43633 43 دلة والشواهد ألا

 4 44634 43 44644 3 43633 43 43633 44 صائيات حإبياتات و

 3 3644 44 464 4 3633 3 3 4 عرض وجهات النظر 

 4 3634 44 364 3 363 40 363 3 يةرحداث الجاألاستشهاد با

 
  عرض

 عاطفي 

 4 4464 43 4063 3 44633 44 4063 3 المبالغة في التهوين والتهويل

 4 44643 40 43633 44 363 40 44 3 التركيز علي الجوانب العاطفية 

 4 3633 43 3633 3 3633 3 364 3 عرض وجهة نظر واحدة 

 3 3644 44 364 3 3633 3 364 3 التكرار

  400 434 400 33 400 404 400 33  االجمالي

 

 -:ساليب المنطقيةألا -1

            قناعية بنسبة إلتشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلي أف األدلة والشواىد جاءت في مقدمة األساليب ا     
%( مف إجمالي الموضوعات الصحفية التي تناولتيا صحؼ الدراسة وزعت تمؾ النسبة عمي 04080)

%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة الوفد في مقابؿ 04092صحؼ الدراسة الثالث بنسبة )
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 %( مف04046%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة المصري اليوـ ونسبة )04048نسبة )
عتماد صحؼ الدراسة عمي األدلة ااجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ ويالحظ تقارب 

 والشواىد أثناء معالجتيـ لموضوع الدراسة.
 قناع القارئ وتقديـ األدلة عمي ما ينشر عبر صفحاتيـ.إلوىذا ما يحسب ليـ 

%( مف إجمالي الموضوعات التي 20090حصائيات بنسبة )إلوجاء في الترتيب الثاني البيانات وا     
%( مف 24066تناولتيا صحؼ الدراسة أثناء المعالجة وزعت تمؾ النسبة عمي صحؼ الدراسة بنسبة )

%(  مف إجمالي الموضوعات 24026إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ في مقابؿ نسبة )
جمالي الموضوعات إ%( مف 25025خير بنسبة )الصحفية التي تناولتيا صحيفة الوفد وفي الترتيب األ

.  التي تناولتيا المصري اليـو
%( مف إجمالي 9045وجاء في الترتيب الثالث االستشياد باألحداث الجارية حيث بمغت نسبتيا )     

%( مف إجمالي الموضوعات التي 9073الموضوعات التي تناولتيا صحؼ الدراسة موزعة عمييـ بنسبة )
 %( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفةااألىراـ.904في مقابؿ نسبة ) تناوليا الوفد

%( مف إجمالي الموضوعات التي 2005وجاء في التريب الرابع عرض وجيات النظر بنسبة )     
%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا الوفد في 8تناولتيا صحؼ الدارسة الثالث موزعة بنسبة )

             مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ وفي التريب الثالث نسبة  %(4مقابؿ نسبة )
(5.  %( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا المصري اليـو
 
 -: أساليب اإلقناع العاطفية -5

        قناع العاطفية التركيز عمي الجوانب العاطفية حيث بمغت نسبتيا إلجاء في مقدمة أساليب ا     
                %( مف إجمالي الموضوعات الصحفية التي عالجتيا صحؼ الدراسة موزعة بنسبة 25059)
جمالي إ%( مف 25جمالي الموصوعات التي تناولتيا المصري اليوـ في مقابؿ نسبة ) إ%( مف 26066)

ف إجمالي الموضوعات %( م9073الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ وفي الترتيب الثالث نسبة )
 التي تناولتيا صحيفة الوفد.

%( مف إجمالي الموضوعات 2202وجاء في الترتيب الثاني المبالغة في التيويف والتيويؿ بنسبة )    
%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا 22062الصحفية التي تناولتيا صحؼ الدراسة موزعة بنسبة )

راـ وىى %( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األى2306صحيفة الوفد في مقابؿ نسبة )
.2306نفس نسبة )  %( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة المصري اليـو

%( مف إجمالي الموضوعات الصحفية التي 7078وجاء في الترتيب الثالث عرض وجيات النظربنسبة )
%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ 900تناولتيا الصحؼ الثالث موزعة بنسبة )
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%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا المصري اليـو وفي التريتب األخير 7027مقابؿ نسبة )في 
 %( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة الوفد.6079نسبة ) 

%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحؼ 2005وجاء في الترتيب األخير التكرار بنسبة )    
%(مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة 602لدراسة بنسبة )الدراسة موزعة عمي صحؼ ا

%( 4082ونسبة ) %( مف إجمالى الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ.200المصري اليوـ ونسبة )
 .المصري اليوـمف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا 

 

 عينة الدراسة:: اتجاىات عرض موضوع الدراسة بالصحف  ثامًنا

 (3ول رقم )جد
 تجاهات العرض الموضوعي لصحف الدراسةا

 الصحيفة       
 اإلتجاة

 اإلجمالي المصري اليوم الوفد األهرام
 الترتيب

 % ك % ك % ك % ك

 4 43643 30 43643 40 43634 40 44644 40 مؤيد

 4 33634 433 33633 30 34634 33 30 30 محايد

 4 3633 43 364 3 3633 3 363 3 معارض

  400 434 400 33 400 404 400 33 اإلجمالي

      
%( مف 72082أف االتجاة المحايد يحتؿ الترتيب األوؿ بنسبة ) إلىتشير بيانات الجدوؿ السابؽ      

%( مف إجمالي الموضوعات 83إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحؼ الدراسة موزعة بنسبة )
%( مف اجمالي الموضوعات التي 72072في مقابؿ نسبة )ىراـ ألالصحفية التي تناولتيا صحيفة ا

 .%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة الوفد75082تناولتيا صحيفة المصري اليوـ ونسبة )
%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا 26009بنسبة ) المؤيدتجاة الوجاء في الترتيب الثاني ا     

ونسبة  ،%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة الوفد29042) صحؼ الدراسة موزعة بنسبة
%( مف 20000مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة المصري اليوـ ونسبة ) %(22022)

 إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ.
موضوعات التي تناولتيا %( مف إجمالي ال7078وجاء في الترتيب األخير االتجاة المعارض بنسبة )     

مف إجمالى الموضوعات التي تناولتيا المصري اليوـ ونسبة  %(902صحؼ الدراسة موزعة بنسبة )
%( مف إجمالي 606%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة الوفد ونسبة )7076)

 الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ.
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 -:يونيو 31المعالجة الصحفية لثورة اللغة المستخدمة في  - :تاسًعا

 (3)جدول رقم 
 اللغة المستخدمة في المعالجة

 الصحيفة           
 المغة 

 االجمالي المصري اليـو الوفد االىراـ
 الترتيب

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 5 6022 26 602 4 2094 5 20000 23 المغة العامية 
 0 5086 7 - - 2094 5 6066 2 لغة الفصحي 

 2 93027 552 9009 65 9602 99 83 63 لغة فصحي بسيطة 
  233 540 233 62 233 230 233 74 اإلجمالي 

 

تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلي أف المغة الفصحي البسيطة جاءت في الترتيب األوؿ بنسبة      
مف إجمالي  %( 99%(  مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحؼ الدراسة موزعة بنسبة ) 93027)

 الموضوعات التي تناولتيا صحيفة الوفد في مقابؿ نسبة.
          %( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة المصري اليوـ وفي الترتيب األخير نسبة  9009)
 %( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ.83)

مف إجمالي الموصوعات التي تناولتيا  %(6022سبة )جاءت المغة العامية في الترتيب الثاني بن    
%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ 20000صحؼ الدراسة موزعة عمييـ بنسبة ) 

مف  %(2094ونسبة) المصري اليوـ%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة 602ونسبة )
 .الوفدإجمالى الموضوعات التى تناولتيا صحيفة 

%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا 5086وجاء في الترتيب الثالث المغة الفصحي بنسبة )    
%( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة األىراـ 6066صحؼ الدراسة الثالث موزعة بنسبة ) 

ظ عدـ إعتماد %( مف إجمالي الموضوعات التي تناولتيا صحيفة الوفد ويالح2094في مقابؿ نسبة )
 صحيفة المصري اليوـ عمى المغة الفصحي أثناء معالجتيا لمقضية موضوع الدراسة.

 
 خاتمةىالدرادةى:

 أوال : النتائج العامة لمدراسة

ف الخير جاء في مقدمة الفنوف التحريرية المستخدمة في أ إلى: لتحميميةتشير بيانات الدراسة ا     
%( مف إجمالي الموضوعات الصحفية التي استخدمت في  22،55وذلؾ بنسبة ) يونيو 03ثورة معالجة 

 المبحوثةف الصحؼ أسر ذلؾ فوي األخرىالمعالجة الصحفية لموضوع الدراسة وتراجعت الفنوف الصحفية 
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. ولـ يقتصر ذلؾ عمي رصد الخبر فقط ولكف فور وقوعيا الثورةحداث ألتحرص عمي التغطية الخبرية 
 .وبعتمتاعمي تعمؿ 
مف صحؼ الدراسة بصفة عامة المساندة ف تأخذ أيونيو كانت والبد  03ثورة بحجـ ثورة ويالحظ أف      

االىتماـ بنشر األخبار كتحصيؿ حاصؿ أو إثبات وجود عمي الساحة  وال يكوف والمؤازرة أثناء المعالجة 
 اإلعالمية ولـ تتحقؽ الغاية مف طرح أبعادة وظواىرة.

في بداية الثورة وىذا ما يؤخذ عمي صحؼ الدراسة المعالجة بخموىا مف الشرح والتفسير  تسمتاحتي      
ىراـ مقاؿ لمدكتور أساىة الغزالي حرب ألالثورة فعرضت ا ىثناء ذكر أولكف تناولت تمؾ الموضوعات 

لثانية ( يصادؼ الذكرى ا5322/ 03/6اليوـ )فيقوؿ في االىراـ،  يفسر لماذا ىو يساند الثورة ويدعميا 
سباب ودوافع ونتائج أ. ىناؾ كالـ كثير يمكف أف يستغرؽ مجمدات بأكمميا عف 5320يونيو  03لثورة 

بتبسيط  -يناير، ولكف يمكننى أف أوجز 52الثالثيف مف يونيو فى التاريخ المصرى المعاصر، بعد ثورة 
ا لثورة تصحيحً و  ايونيو كانت امتدادً  03أدافع عنيا ىى أف و  األولى، والتى أتبناىا يونييو 03د لماذا شدي
يناير ضد فساد واستبداد حكـ الرئيس األسبؽ مبارؾ) حتى مع تقدير  52يناير. لقد قامت ثورة  52

طاؿ حرب أكتوبر وأنو حافظ عمى سيادة باف أحد أحسناتو التى ال يجوز انكارىا، والتى عمى رأسيا أنو ك
 .(2) (مصر عمى كؿ شبر مف أرضيا

معظـ القوي السياسية فالبد مف مساىمة الصحافة في وضع استراتيجية تتفؽ مع ما طالبت بة      
وجاءت أغمب الموضوعات في الصفحات الداخمية ألف الصحؼ تممؾ متسع يونيو  03بالتأصيؿ لثورة 

 ىإلاالىتماـ بعرض استراتيجيات الثورة يحتاج ف أالدراسة  ومف الصحفات وقد يدؿ ذلؾ عمي ما أثبتت
 عادت مصر إلى شعبيا.أالتي ترسخ لثورة  اآلراءتقديـ 
بشكؿ عممي معيف مف خالؿ  بالثورةتقديـ دراسات متعمقة  إلىلـ تسع صحؼ الدراسة جاىدة      

 خصألوباجعيا االي تر  ىدأ لمثورةصحؼ الدراسة  ف التناقض الكمي والكيفي في معالجةإ .المتخصصيف
ف مصر في حاجة لمتوافؽ أدلوجيتيـ و أي المعارضيف لمثورة وتغيرلتدعيـ فكر يجابية إ ؿتقديـ حمو 

  وااللتفاؼ حوؿ أىداؼ الثورة. 
 السياسةبعض وجيات النظر دوف الخروج عف  عرضت ما فيما يتعمؽ بحوار الرأي العاـ فقدأ    

 لمعارضيف الثورة.التحريرية لمصحيفة فيما عدا صحيفة المصري اليـو التي رصدت بعض مظاىرة 
صحؼ  إلييا ولبقيةوىذا ما يحسب مف حيث فئة المساحة  لمثورةمعالجتيا  ثناءاألىراـ أنجحت      

 يونيو 03ثورة ف أف عمساحات تحريرية تسمح بتبادؿ قوالب التحرير الصحفي ناىيؾ  في إعطاء الدراسة
دعيـ الثورة تفي حاجة ماسة لمعرض عمي الرأي العاـ والمسؤليف والمتخصصيف ليساىموا بدورىـ في 

 ىدافيا.ألممساىمة في تحقيؽ 
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ىامة وتوزعت نسب العناويف  زبالعناويف الرئيسية كوسيمة إبرا ويالحظ اىتماـ صحؼ الدراسة      
عتمدت عمي الطابع الخبري في معالجتيا لقضية ابنسب مختمفة نظرا لطبيعة الدراسة التي  ىاألخر 

  األخرى.الصحفية  العناويفالدراسة وتراجعت بقية 
 (5)بيرت العالـ(أيونيو ثورة  03)فعرضت الوفد عنواف يقوؿ 

 زبراإلعتماد صحؼ الدراسة عمي نشر الصور الموضوعية كعنصر ىاـ مف عناصر ااارتفعت نسبة      
 صور  المصري اليوـاألىراـ فقد تناولت بعض األخبار بدوف صور عمي سبيؿ المثاؿ عرضت عدا فيما 

في وبنسب متراجعة ومختمفة  األخرىوتفاوتت فئات الصور لجماىير الغفيرة تمتؼ حولو لميداف التحرير وا
 .ىراـألالوفد وا
وىذا ما يؤخذ عمي صحؼ  الثورةأبعاد  إلبرازتراجعت صحؼ الدراسة عمي الرسوـ بكافة أنواعيا      

 براز فعميات الثورة.إلالدراسة في تناوليا لمرسـو 
مي المحرريف كمصدر رئيسي ومباشر لمحصوؿ عمي المعمومات الخاصة اعتمدت صحؼ الدراسة ع     

بموضوع الدراسة وتعكس ىذه النتيجة حرص صحؼ الدراسة عمي الحصوؿ عمي المعمومات بشكؿ دقيؽ 
بنسب مختمفة وتراجعت  ىوأكثر مصداقية ثـ تنوعت صحؼ الدراسة في االعتماد عمي المصادر األخر 

 .محدودة المصدر وىذا ما يحسب لصحؼ الدراسة في االعتماد عمي المصادر غير
، وذلؾ مف لمثورةتفوقت صحؼ الدراسة جميعا في االعتماد عمي األساليب المنطقية في معالجتيا      

خالؿ حرصيـ عمي تقديـ الشواىد واألدلة واألرقاـ التي ترصد حجـ القضية حيث تراجعت صحؼ 
نسبة قميمة بقد ركزت  المصري اليوـويالحظ أف صحيفة  الدراسة في االعتماد عمى األساليب العاطفية

 مصابي الثورة .مع عمي استخداـ الجوانب العاطفية بتعاطفيا 
 إلى أما عف اتجاىات الصحؼ فجاءت محايدة في الترتيب األوؿ ويرجع ذلؾ مف وجو نظر الباحث     

 عمي الجوانب الخبرية في المعالجةعتماد الدراسة اأف صحؼ الدراسة لـ تعتمدعمى إبداء الرأي لطبيعة 
 ويحسب ذلؾ لصحؼ الدراسية.

وفي نفس الوقت كاف يجب أف تقدـ معالجات مف خالؿ الفنوف الصحفية األخري يظير فييا رؤيتيا     
ثورة لتحديد في تقديـ الحموؿ مف خالؿ المتخصصيف وتدعو المسئوليف وتمفت نظرىـ إلي أف ىناؾ 

 .مةألمصير ا
 بنسب مختمفة. األخرىذلؾ االتجاىات وتفاوتت بعد 

ىتماـ صحؼ الدراسة بتقديـ االمبسطة في مقدمة المغات األخري ويرجع ذلؾ الي  يجاءت المغة الفصح
 معالجات مبسطة تتناسب مع طبيعة الجميور ومستويات ثقافتيـ المختمفة.

مف  يوالت الثورةسباب جابية أليتقدـ معالجات إأف ف صحؼ الدراسة كاف يجب أوكاف فى رأى الباحث 
  التخمؼ والتراجع في عيد حكـ االستبداد.  ىميا أ
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ىتوصواتىالدرادة:

كسابيـ روح التعاوف  -2 العمؿ عمي ترسيخ القيـ العميا لموطف في وجداف الشعب وباألخص الشباب وا 
 والمشاركة اإليجابية.

الشباب مف خالؿ الصحافة عمي المشاركة السياسية الفعالة ورفع شعار المصمحة العميا  ثح -5
 لموطف.

عالـ بتدريس مناىج تتعمؽ بغرس القيـ السميمة إلضرورة االىتماـ بالنشئ والدعوة مف خالؿ ا -0
 وتعديؿ السموؾ السياسى لموصوؿ لمرحمة النضج. 

 ـ بأف الوطف في حاجة ماسة إلييـ.تدريس قيـ الثورة لمطالب في المدارس وتبصيرى -4
مساىمة اإلعالـ في تغير األيدلوجيات الفكرية المتطرفة وىنا  يأف التحديات التي تواجو الثورة ى -2

 يتعاظـ دور اإلعالـ في تغيير ىذه األفكار.
 تغيير الخطاب الديني بما يتوافؽ مع قيمو السامية. -6
 قواعد المتعارؼ عمييا.تغيير الخطاب اإلعالمي بما يتوافؽ مع القيـ وال -7
نوية ولكف طواؿ ب بالثورة ليس فقط في ذكراىا السيجب عمي وسائؿ اإلعالـ أف تذكر الشع -8

  .العاـ
ى

ىة:هوامشىالدراد

رضانّ)ياجطتٛر(  يعانجح انصحف االنكترَٔٛح نألزياتٕأثرْا فٙ تشكٛم اتجاْاخ انجًٕٓرانًصر٘ َحْٕا ،صفاء عثذ انحًٛذ ،  -1 

 5115غٛر يُشٕرج، جايعح انًُصٕرج. كهٛح اٜداب. قطى اإلعالو.

دراضح تحهٛهٛح ، رضانح )  ُٚاٚر ، 55يعانجح انصحافح انًصرٚح نًشكالخ يحذٔد٘ انذخم تعذ ثٕرج َذا عهٗ يصطفٗ انًصرٖ :  - 5

 5115داب. قطى اإلعالو.ياجطتٛر ( غٛر يُشٕرج ،جايعح انًُصٕرج. كهٛح اٜ

دٔر انصحافح انًصرٚح فٗ تشكٛم اتجاْاخ انجًٕٓر انًصرٖ َحٕ يجهص انشعة تعذ ثٕرج انخايص شًٛاء ٚطرٖ فتحٗ شثاٚك :   -3

  5115ُشٕرج جايعح انًُٕفٛح. كهٛح اٜداب. قطى اإلعالو.، رضانح  )دكتٕراِ( غٛر ئانعشرٍٚ يٍ ُٚاٚر 

دراضح أطر يعانجح انصحف انًصرٚح ٔاأليرٚكٛح نإلحتجاجاخ ٔتأثٛرْا عهٗ صٕرج انُشطاء انًصرٍٚٛ : : ضًر عس انذٍٚ جالل :4

 5115انًُٛا ، كهٛح األداب ، قطى اإلعالو تحهٛهٛح ،رضانح ياجطتٛر ، غٛر يُشٕرج ، جايعح 

يحًذ يحًٕد عثذ انفتاح َصر انذٍٚ ، يعانجح انصحافح اإلنكترَٔٛح انًصرٚح نقضاٚا انشثاب انجايعٗ ، رضانح ياجطتٛر غٛر   -5

 5119يُشٕرج ،كهٛح انترتٛح انُٕعٛح جايعح انًُصٕرج 

يعانجح انصحف انًصرٚح نهعالقاخ انًصرٚح األيرٚكٛح ٔدٔرْا فٗ تشكٛم اتجاْاخ انرأٖ انعاو ْثح هللا يحًٕد عثذ انطًٛع:  -6

 5111. قطى اإلعالو. رضانح )ياجطتٛر(غٛر يُشٕرج ، جايعح انًُٕفٛح. كهٛح األداب انًصرٖ َحْٕا ،

صفا يحًٕد عثًاٌ : صفا يحًٕد عثًاٌ : يعانجح انقُٕاخ اإلخثارٚح انعرتٛح انًتخصصح نألحذاث انطٛاضٛح انجارٚح ٔإتجاْاخ    -7

 .5117، غٛر يُشٕرج انقاْرج: قطى اإلراعح ٔانتهٛفسٌٕٚ كهٛح اإلعالو جايعح انقاْرج،  رضانح دكتٕراج انُخثح انًصرٚح َحْٕا،
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http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84+%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%89+%d9%86%d8%ad%d9%88+%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8+%d8%a8%d8%b9%d8%af+%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86+%d9%85%d9%86+%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84+%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%89+%d9%86%d8%ad%d9%88+%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8+%d8%a8%d8%b9%d8%af+%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86+%d9%85%d9%86+%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a3%d8%b7%d8%b1+%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa+%d9%88%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86+%3a&criteria1=0.
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 فٗ  ٔانحستٛح انقٕيٛح انصحف يٍ عُٛح يضًٌٕ تحهٛم فٗ دراضح – انفطاد ظاْرج ٔيعانجح انًصرٚح انصحافح :َجى طّ دراضح  -8

 -ُٚاٚر ،8 انًجهذ ، األٔل انعذد ، انقاْرج جايعح ، اإلعالو كهٛح ، انعاو انرأٖ نثحٕث انًصرٚح انًجهح ، 5116 عاو يٍ األٔل انُصف

 5117 يارش

ٔالء عثذ انًجٛذ ٕٚضف انشايٗ: دٔر انخطاب انذُٚٗ فٗ ٔضائم اإلتصال فٗ تشكٛم اتجاْاخ انشثاب انًصرٖ َحٕ دراضح  :  -9

 5116، رضانح دكتٕراج ، غٛر يُشٕرج ، انقاْرج: قطى اإلراعح ٔانتهٛفسٌٕٚ كهٛح اإلعالو جايعح انقاْرج،  انقضاٚا انطٛاضٛح
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Abstract 

      Through inform the researcher on the previous studies have noted that 

the revolution June 30 did not take her right through scientific research in order 
to add to the scientific library and serve as a monitoring very important era in 
the life of the Egyptian nation and it can crystallize study problem in question a 
key which is the size of treatment Egyptian newspapers revolution June 30? 
 

The importance of studying: 
The importance of studies reveals the dimensions of the issue under study and 
measure the size of the interest in them 
 

Objectives of the study: 

- Identify the size and the degree of interest the study Newspapers of revolution 
June 30. 
- Identify the editorial materials used in the remediation site 
- Identify the sources of journalistic material relied on by the press to cover the 

events of the revolution 
- Identify persuasive techniques that relied on newspapers during the study dealt 
with the events of the revolution. 

- Identify Supporting and opposing trends  in newspapers during the 
remediation of the study of the Revolution of June 30 
- Identify the reasons for the revolution of June 30... 

 

The most important results of the study 

 -Analytical data of the study indicate To the News press in the forefront of 
editorial art used in the remediation of a revolution June 30 with a rate of 
(51.22%) of the total journalistic themes that have been used in the press 
remediation of the subject of the study and fell Press arts and other short so that 
school newspapers are keen on the cover news reporting of the events of the 
revolution as it unfolds. Not only did they monitor only the news, but is 
working to follow it. working to follow it. 
- Newspapers study relied on the editors as a major source of direct and get 
information on the subject of study and reflect this outcome keen study 
newspapers to get information accurately and more credible. 
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