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 و"يوني 30اتجاهات الصحف العربية نحو السياسة الخارجيه المصرية بعد ثورة 
 "دارسة تحليلية

 زينب أنور ميزار باتع /الباحثة
  كليـة اآلداب درجة الماجستير في اآلداب قسم اإلعالم شعبة الصحافةل

 جامعة المنصورة
 
 

 إشرافتحت 
 سامي السعيد النجار  /األستاذ الدكتور 

 مشرفا  -امعة المنصورة ج -فة ورئيس قسم اإلعالم ، بكلية األدابأستاذ الصحا

 
 باللغه العربية  الملخص

تتبلور المشكلة البحثية في رصد وتحليل أراء واتجاهات الصحف العربية  لسياسة 
يونيه من خالل تحليل ورصد للصحف محل الدراسة في  30مصر الخارجية بعد ثورة 

اتجاهات الصحف العربية  ورصد المالمح  الصحف العربية  من خالل معرفة
اه والسمات العامة لهذا الخطاب بكل ما يحمله من سمات ، ومحاولة  تفسير هذا االتج
لذي في ضوء السياق السياسى الذي تم فيه إنتاج هذا االتجاه ، وأخيرًا تفسير الدو ا

الدراسة  استخدمتتؤديه سمات الوسيلة االتصالية فى تشكيل مالمح هذا الخطاب ، 
 ،منهج المسح واعتمدت على نظرية االطر وتنتمى الدراسة لنوعية الدراسات الوصفية 

مجتمع الدراسة في فئة الصحف الدولية العربية وطبقت على عينة تحليلية   يتمثل 
صحف  )الرياض السعودية والديار اللبنانية والشروق  3مضمون ، من   525قوامها

 الفترة الزمنية  ةحددت الباحث الجزائرية (،
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Summary 
The research problem in monitoring and analysing the opinions 

and trends of Arab newspapers for Egypt's foreign policy after 

the June 30 revolution is crystallized through the analysis and 

monitoring of the newspapers studied in the Arab newspapers 

through knowledge of the trends of the Arab newspapers and 

monitoring the general features and features of this speech with 

all its features, and trying to explain this trend in the light of the 

political context in which this trend was produced, and finally the 

interpretation of the aldo performed by the features of the 

communication medium in shaping the features of this speech, 

used The study method of survey and based on the theory of 

frameworks and the study belongs to the quality of descriptive 

studies, the study community is represented in the category of 

Arab international newspapers and applied to an analytical 

sample of 525 content, from 3 newspapers (Riyadh Saudi Arabia, 

Lebanese home and Algerian sunrise), the researcher set the time 

period of the analytical study from 1/7/2013 to 31/6/2016) and 

the analysis of the content was used, and the study reached: 
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 مقدمة

 وتأثيرعبر مراحل تاريخية مختلفة مثلت جمهورية مصر العربية أكثر الدول فاعلية 
ا كانهسفي العالم العربي ، بسبب موقعها الجغرافي المتميز ، ومساحتها الكبيرة ، وعدد 

رات الضخم ، واإلمكانات العسكرية واالقتصادية الكبيرة التي تمتعت بها في بعض الفت
ن ال أالسياسية الفاعلة تاريخية في النظامين العربي واإلقليمي . إ ، فضال عن حركتها

ن هذه المكانة أصابها شيء من الركود إن لم نقل التراجع خالل العقود األخيرة ، م
جراء ضعف أداء السياسة الخارجية المصرية سواء في عالقاتها السياسية عربية ، 

 ٢٥ة قضايا العربية . ومنذ اندالع ثور إقليمية وعالمية ، أو مواقفها من األزمات وال
، والتي استطاعت أن تنهي نظام حكم الرئيس المصري السابق محمد  ۲۰۱۱يناير 

فبراير من نفس العام ، دخلت الدولة المصرية مرحلة جديدة من  11حسني مبارك في 
 امنظتاريخها الحديث ، فقد شهدت الدولة المصرية ثورة شعبية كبيرة استهدفت تغيير ال
ظام نالسياسي القائم ، فضال عن تغيير نظام القيم ونظام التفكير ، والعمل على بناء 

جديد ، وإعادة الهيبة والمكانة للدولة المصرية داخلية وخارجية ، خاصة بعد أن 
انهالت العديد من االنتقادات على السياسة الخارجية المصرية ، حيث تم شخصنتها 

وأكتنفها الجمود على مدى العقود الثالث الماضية ، على نحو واضح ، وبدت بطيئة 
د وأصابها الوهن على الصعيدين اإلقليمي والدولي ، وتراجع الدور المصري في العدي

 من القضايا التي تمس االمن العربى واالقليمى .
 الدراسات السابقه : 

ن موقف الصحف العربية الدولية ميعتمد البحث في بنائه األساسي على دراسة 
، وتأسيسًا على ذلك، يمكن عرض الدراسات يونية 30السياسة الخارجية بعد ثورة 

 السابقة من خالل المحاور التالية:

 دراسات تناولت الصحف العربية . -
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 دراسات تناولت تغطية الصحف للسياسية الخارجية.  -

 . للقضايا المختلفة  الصحف العربية معالجة  أوال: دراسات تناولت

معالجة مواقع الصحف المصرية والعربية  1(2021ر حبيب )دراسة أبوبك -1
 ألزمة كورونا: دراسة تحليلية لمواقع صحف اليوم السابع والرياض. 

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية معالجة مواقع الصحف المصرية والعربية 
د مدى اهتمام صحف الدراسة بمعالجة صاألزمة كورونا ، وذلك من خالل ر 

رجة تفاعل الجمهور مع الموضوعات المتعلقة بهذه األزمة عبر مواقع األزمة ود
الصحف محل الدراسة وذلك من خالل تحليل وتفسير وسائل التفاعلية المختلفة 

 ية ،المتاحة للجمهور عبر هذه المواقع ، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصف
ستخدم في ذلك صحيفة وفي إطارها استخدم الباحت منهج المسح اإلعالمي ، وا

تحليل المضمون كأداة لجمع البيانات المطلوبة ، وطبقت الدراسة على عينة من 
وموقع  -الرياض السعودية  وموقع صحيفة -موقع صحيفة اليوم السابع المصرية 

وحتى نهاية أغسطس  2020صحيفة البيان الكويتية الفترة ة من أول مارس 
 جه األولى لقيروس كورونا .وهي الفترة التي تقابل المو  2020

 
 

 30عد بجية العربية للسياسة الخار  العربية  ثانيا: دراسات تناولت تغطية الصحف
 : يونيو 

                                                 
أبوبكر حبيب ،  معالجة مواقع الصحف المصرية والعربية ألزمة كورونا: دراسة تحليلية  1

، 1, ع20, مجالمجلة المصرية لبحوث الرأي العام  لمواقع صحف اليوم السابع والرياض،

 . 63-1ص ص ، 2021مركز بحوث الرأي العام،   -كلية اإلعالم  -جامعة القاهرة 
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بعنوان المصلحة الوطنية على  Cruseturner, Caleb 2021.1دراسة  -1
 المثالية: جون سي كالهون في الصحف البريطانية

طانية لمجريات الشئون الخارجية هدفت الدراسة الى فحص تناول الصحف البري    
حيث فحصت معالمة سياسة  جون سي كالهون في صحف بريطانيا العظمى وأيرلندا 
خالل مسيرة منصب وزير خارجية ، معتمه الدراسة على منهج المسح لعينة من 
المضامين الصحفيه وتم تحليل البيانات باستخدام اداة تحليل مضمون ، وتم تحليل 

 20وحتى  2020مارس  20ف بريطانية فى الفترة ما بين مضمون من صط 117
 دورة صحفية كامله ووظفت الدراسة نظرية االطر الخبرية .  2021مارس 

 توصلت الدراسة الى  :
أن المصلحة الوطنية هي التي أوضحت بشكل أفضل المواقف المتنوعة للصحافة  

ة كانت الصحف البريطاني البريطانية واأليرلندية تجاه كالهون. على سبيل المثال ،
تميل إلى مدح السياسى  كالهون عندما تتوافق مقترحات سياسته الخارجية مع 
المصالح اإلمبريالية البريطانية وتميل إلى تشويه سمعة كالهون عندما تتعارض 
مصالحهم. في غضون ذلك ، كانت الصحف األيرلندية تميل إلى مدح كالهون ، 

 ر بالتراث الثقافي المشترك.غالًبا ما تستند إلى الشعو 
 
 

 مدى االستفاده من الدراسات السابقة : 

                                                 
1 Cruseturner, Caleb. National Interest Over Idealism: John C. Calhoun in 

British Newspapers Diss.2,13. 2021. 
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شكل تستفيد الباحثه من الدراسات السابقه في بلورة مشكلة الدراسة وتحديد ابعادها ب
تها دقيق،و تستفيد من الجوانب المنهجيه الخاصة ابلدراسات السابقه في تحديد إجراءا

 متغيرات الدراسة والعينة ووصفها بدقه . والوقوف على المنهج المستخدم وتحديد
 مشكلة الدراسة 

اتجاهات الصحف العربية  لسياسة مصر ا تتبلور المشكلة البحثية في رصد وتحليل
وتناولها اتجاهات الصحف العربية  يونيه من خالل تحليل 30الخارجية بعد ثورة 

رصد المالمح و  ج ،ومعالجاته للعديد من السياسات المختلفة والخطاب المصرى للخار 
 هاالتجاوالسمات العامة لهذا الخطاب بكل ما يحمله من سمات ، ومحاولة  تفسير هذا 

لية في ضوء السياق السياسى  ، وأخيرًا تفسير الدو الذي تؤديه سمات الوسيلة االتصا
، وبناء عليه تتبلور مشكلة الدراسة في تساؤل فى تشكيل مالمح هذا الخطاب أيضاً 

اهى اتجاهات الصحف العربية نحو سياسة مصر الخارجية في فترة ما  هام وهو ما
 ؟من يونيو  30بعد  

 أهمية الدراسة
 تنبع اهمية الدراسة من كونها 

اضافة للدراسات الخاصه برصد الصحف للسياسه الخارجية المصرية   .1
 بالمجال األكاديمي العربي .

ى الصحافة العربية  ندرة الدراسات التي أجريت في حدود علم الباحثة عل .2
وخصائصها وجمهورها وما يقدم فيها من مضامين مختلفة تؤثر في الجمهور 

 المتابع لها.

تنبع أهمية الدراسة من دراسة الصحف العربية  ودراسة مضمونها من خالل   .3
صحف الدراسة في معالجاتها لمضمون األخبار واألحداث المتعلقة بالسياسة 
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 ساهمت التييونية ، وتحديد العوامل  30ثورة  الخارجية المصرية قبل وبعد
 في 

تنبع أهمية الدراسة أيضا من توجه العديد من الدول التي تعاني من بعض  .4
المشكالت الي وسائل االعالم وخاصه الصحافة في سعيها لتوضيح موقفها 
ي وحركتها لمعالجه هذه القضايا، وايمانها بأهمية وسائل االعالم الدولية ف

 ورة والحقيقة الكاملة وراء االحداث في مصر.توضيح الص

أهمية دراسة وتحليل طبيعة التحوالت التي طرأت على رؤى وتوجهات  .5
، يونية 30الصحف العربية الدولية نحو السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 

إحدى القضايا الجدلية في ظل االختالف الواضح في اآلراء في الشارع 
 نيو .يو  30المصري بعد ثورة 

 أهداف الدراسة
يتحدد الهدف الرئيسي للبحث في التعرف على )اتجاهات الصحف العربية نحو 

ف يونية( وينبثق من الهدف الرئيسي األهدا 30السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 
 الفرعية التالية:

 يونية . 30الصحف العربية  للسياسة الخارجية بعد ثورة اتجاهات معالجة  رصد .1
  يونية . 30الصحف العربية  للسياسة الخارجية بعد ثورة سلوب معالجة رصد ا .2

 الصحف العربية للسياسة الخارجية بعدالتعرف على عناصر االبراز التي تتبعها  .3
 يونية . 30ثورة 

محل الدراسة في استقاء معلوماتها الصحف العربية الكشف علي مصادر  .4
 يونية . 30للسياسة الخارجية بعد ثورة اثناء معالجتها 

 الكشف عن مدى اهتمام الصحف العربية بالسياسه الخارجية المصرية . .5
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التعرف على االطر المستخدمه فى المضمون الصحفى الخاص بالسياسه  .6
 يونيو . 30الخارجية المصرية بعد 

الكشف عن االستماالت االقناعيه بالمضمون الصحفى المقدم فى الصحف  .7
 عينة الدراسة .

 محل الدراسةالصحف العربية والب الفنية التي اعتمدت عليها التعرف على الق .8
 يونية . 30للسياسة الخارجية بعد ثورة اثناء معالجتها 

  : مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية 

 السياسة الخارجية -
هى تلك السلوكيات الرسمية التي يتبعها صانعوا القرار الرسميون في الحكومة أو من 

 (1)يهدفون من خاللها للتأثير في سلوك الوحدات الدولية األخرى" يمثلونهم والتي
وهى " مجموعة التصرفات السلطوية التي تتخذها أو تلتزم باتخـاذها الحكومات إما 
للمحافظة على الجوانب المرغوب فيها في البيئة الدولية، أو لتغيير الجوانب غير 

 (.2) "المرغوبة
جموع األهداف المراد الوصول إليها من خالل فإن السياسة الخارجية تعبر عن م -

وسائل متاحة وقنوات معينة، يمكن لها التأثير من أجل تحقيق تلك األهداف. 
لتكون السياسة الخارجية عبارة عن: كل تجميعي لمجموعة التوجهات واألهداف 

                                                 
(1)  Walter Carlsnaes, The Concept of Foreign Policy Actions in Comparative 

Analysis, Cooperation and Conflict March 1980 vol. 15 no. 1 Pp.3-20 
(2) Bo Anker Svendsen, Foreign Policy as Events: A Critique of an 

Operational Definition, Cooperation and Conflict March 1980 vol. 15 no. 1 

Pp.21-30 
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والمخططات وااللتزامات التي تحركها وسائل لتمويلها وتحويلها إلى سلوك أو فعل 
 (.1) جيخار 

مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على  : السياسة الخارجية المصرية -
دعم السالم واالستقرار في المحيط اإلقليمي والدولي، ودعم مبدأ االحترام المتبادل 
بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور 

ز التضامن بين الدول، وكذلك االهتمام بالبعد االقتصادي المنظمات الدولية وتعزي
للعالقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، ومن رؤية القيادة 
السياسية السليمة لواقع ومستقبل األوضاع الدولية واإلقليمية وتحديدها الواضح 

القضايا اإلقليمية  لألهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع
والدولية كافة، إدراكا لكون تحديد صانع القرار السياسي لألهداف والمبادئ التي 

 2تحكم تحركات السياسة الخارجية أهم عناصر نجاحها.

: بأنها تعنى كل ما يتعلق بعالقات الدولة وتعرفها الباحثة  إجرائيا  فى الدراسة
وفي  .مع البلدان األخرى، سواًء كانت مجاورة أو غير مجاورة الدبلوماسية الخارجية،

بتنظيم هذه السياسة.هي احدى فعاليات الدولة  وزارة الخارجية أغلب البلدان واألمم تهتم
التي تعمل من خاللها لتنفيد اهدافها في المجتمع الدولي وتعتبر الدولة الوحدة 

الخارجية بما تملكه من  االساسية في المجتمع الدولي وهي المؤهلة لممارسة السياسة
سيادة وإمكانية مادية وعسكرية وانها منهج تخطيط للعمل يطوره صانعي القرار في 
الدولة تجاه الدول أو الوحدات الدولية األخرى بهدف تحقيق اهداف محددة في اطار 
المصلحة الوطنية وهناك خمسة عوامل محددة للسياسة الخارجية قي أي دولة وهما 

                                                 
(1) Raimo Väyrynen, Notes on Foreign Policy Research, Cooperation and 

Conflict, March 1972; vol. 7, 1: pp. 87-96. 
2 Franke, Ulrich. "Leader of the ‘free world’? Studying German foreign 

policy by means of external attributions." German Politics 30.1 (2021): 72-

86. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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افى وعدد السكان والموارد الطبيعية والقوة العسكرية والمعنوية وأخيرا الموقع الجغر 
 النظام الداخلى للدولة

 الصحف العربية :  -
تعمل المؤسسات الصحفية علي نشر المبادئ واألفكار والمواقف واالخبار عن طريق 
 وسائل االعالم الجماهيرية المختلفة بغرض االقناع والتأثير على االفراد والجماعات
داخل المجتمع. وعندما تخرج هذه المؤسسات عن نطاق المحلية وتجتاز وسائلها 
اإلعالمية الجماهيرية الحدود الجغرافية والسياسية للدولة لنقل تلك المبادئ واألفكار 

 (1)والمواقف واألخبار لمواطني الدول األخرى. 
 لجمهور وتصدرفي المنطقة العربية التى تصدر ل الصحافةوتعرف إجرائيا  بأنها :

 باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي، حيث تستخدم كتابا لتسجيل أهم األحداث
تصل لاليومية ليتعرف عليها الناس. والقوانين والقرارات واألحداث ذات األهمية تسجل 

 .إلى الشعب ليطلع عليها

 ينهو بناء افتراضي، ويمثل درجة حب الفرد أو كرهه لموضوع مع : االتجاهات -

واالتجاهات عموما إيجابية أو سلبية لشخص أو مكان أو شيء أو حدث. وهذا كثيرًا 
ما يشار إليه كموضوع االتجاه. ويمكن أن يتناقض الناس أيضًا ويتصارعون تجاه 
موضوع معين، مما يعنى أنهم يمتلكون اتجاهات إيجابية أو سلبية نحو هذا 

 2 .الموضوع في نفس الوقت

                                                 
سعد سلمان المشهداني ، الصحافة العربية والدولية )المفهوم الخصائص، المشاكل، النماذج،  (1)

 .64، ص  2014االتجاهات( ، بيروت، دار الكتاب الجامعي، 
2 Cribbs, Heather, Gabriel J. Gardner, and Katherine G. Holvoet. "Trends in 

digital newspaper discovery: a natural experiment." Journal of Electronic 

Resources Librarianship 33.1 (2021): 13-29. 
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 تجاه بأنها بناء وجهات نظر من صانعى المحتوى الصحفى:  جرائيا  تعرفها الباحثه ا
قضايا او سياسات مبنية فى جزء منها على توجهات الصحيفه التابعين لها ، 

 .والسياسه التحريرية الخاصة بها 

في عدد كبير من  2013من يونيه  30يوم  حدثتهي ثورة يونيو:  30ثورة  -
ي ( ونزل ماليين من الشعب وعزلوا ) ) محمد مرس الرئيس محافظات مصر ضد

محمد مرسي ( من حكم مصر بمساعدة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي واالحزاب 
 وحركات المعارضة.

 اإلطار النظري للدراسة
تستند هذه الدراسة في إطارها النظري والمنهجي على نظرية تحليل األطر اإلخبارية 

Framing Theory of News نظريات المهمة التي تسمح للباحث إذ تعد إحدى ال
بقياس المحتوى غير الصريح للتغطية الخبرية بوسائل اإلعالم للقضايا المثارة خالل 

" باالختيار والتركيز على بعض  Entmanفترة زمنية معينة، وقد عرفها " إنتمان 
العناصر المتعلقة بالموضوع وتجنب بعض العناصر األخرى، وطبقا لهذا التعريف، 

طار هو الفكرة الرئيسة التي تكسب الحدث معناه ويحدد موضوع الخالف وجوهر فاإل
القضية، وأن التشكيل هو اختيار بعض الجوانب من الحقيقة لجعلها أكثر بروزا، 

 .(1)وإعطاء تفسير سببي، وتقييم أخالقي، وطريقة معالجة لهذه الحقيقة 
 
 
 
 

                                                 
(1) Olga Baysha Omega and Kirk Hallahan Colorado, Media framing of the 

Mkrainian political crisis 2000-2001, journalism studies, vol.5, No.2, 2004, 

P: 234 
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 وى اإلعالمى الصحفى الخاصتستفيد الباحثه من النظرية عملية تأطير المحت

ه معالجبالصحف الثالث للكشف عن األطر التي تم توظيفها بما يخدم أهدافهم من ال
 للشأن المصرى الخارجي .

 -تساؤالت الدراسة: 

تحاول الدراسة اإلجابة عن تساؤل رئيسي هو ما موقف الصحف العربية من  
هذا التساؤل عدة تساؤالت  يونية؟، ويتفرع من 30السياسة الخارجية المصرية بعد 

 فرعية :
التي استخدمتها كال من الصحف عينة الدراسة في  ما األطر المرجعية .1

 30معالجة الموضوعات الصحفية المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية بعد 
 يونية ؟ 

ما نوع األطر التي استخدمتها كال من الصحف عينة الدراسة في معالجة  .2
 يونية ؟  30تعلقة بالسياسة الخارجية المصرية بعد الموضوعات الصحفية الم

ما المصادر التى اعتمدت عليها الصحف عينة الدراسة فى تغطية شئون  .3
 السياسه الخارجيه المصرية ؟

نوع األطر التي استخدمتها كال  ماما االستماالت التي استخدمتها كال من  .4
لمتعلقة من الصحف عينة الدراسة في معالجة الموضوعات الصحفية ا

 يونية؟  30بالسياسة الخارجية المصرية بعد 

ما القوي الفاعلة التي اعتمدت عليها كال من الصحف عينة الدراسة في  .5
 30معالجة الموضوعات الصحفية المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية بعد 

 يونية؟ 
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ما االستراتيجيات التي اعتمدت عليها كال من الصحف عينة الدراسة في  .6
 30جة الموضوعات الصحفية المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية بعد معال

 يونية؟
 فروض الدراسة :

 تغطية: توجدعالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين تنوع أساليب ال الفرض األول
 الصحفية بالصحف عينة الدراسة وبين اتجاهاتها نحو السياسة الخارجية 

ة ات داللة إحصائية بين عرض الصحف عين: توجدعالقة ارتباط ذ الفرض الثاني
 الدراسة للقضايا المختلفة وبين اتجاهاتها نحو السياسة الخارجية 

ينة : توجدعالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين توظيف االطر ع الفرض الثالث
 الدراسة وبين اتجاهاتها نحو السياسة الخارجية 

وعية بين وسائل اإلبراز وبين ن : توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرض الرابع
 صحف الدراسة ويشمل مجموعة الفروض الفرعية التالية:

وعية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وسائل اإلبراز)العناوين( وبين ن -
 صحف الدراسة

ة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وسائل اإلبراز)الصور( وبين نوعي -
 صحف الدراسة

عية صائية بين وسائل اإلبراز)األلوان( وبين نو توجد فروق ذات داللة إح -
 صحف الدراسة

حف : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القوالب وبين نوعية ص الفرض الخامس
 الدراسة

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المصادر التى اعتمدت  الفرض السادس
 عليها الصحف  عينةالدراسة
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 ختلفةاللة إحصائية فى توظيف نوعية األطر الم: توجد فروق ذات د الفرض السابع
 بين الصحف عينة الدراسة.

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين توظيف أشكال األطر الفرض الثامن
 عينة الدراسة . المستخدمة بالصحف

 نوع الدراسة:
تنتمي هذه الدراسة إلي الدراسات الوصفية التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم 

وعة معينة تجاه موقف معين يغلب عليه صفة التحديد أو دراسة خصائص مجم
الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف معين أو مجموعة من الناس أو 

مجموعة من األحداث أو مجموعة من ااألوضاع وذلك بهدف الحصول على 
يرها معلومات كافية ودقيقة عنها ،كما تعتمد علي جمع الحقائق وتحليلها وتفس

إلستخالص داللتها للوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة ، وتسعى هذة الدراسة إلي 
رصد وتحليل اتجاهات الصحف العربية الدولية نحو السياسة الخارجية المصرية بعد 

 يونية. 30ثورة 
 منهج الدراسة

 اتتوظف هذه الدراسة منهج المسح والذى يمثل جهدًا منظمـًا للحصول علي بيان      
وذلك لمسح عينة ، ومعلومات ، وأوصاف عن الظاهره اإلعالمية في وضعها اآلني

من الصحف العربية  للتعرف علي حجم معالجتها للسياسة الخارجية المصرية بعد 
، ويعتمد منهج المسح على شقين الوصفى لوصف هذه الظاهره  يونية 30ثورة 

شكل دقيق وتوضيح اختالف موضوع الدراسه والتحليلي لتحليل ما تنشره الصحف ب
 طرق المعالجه بين الصحف عينة الدراسة .

 مجتمع وعينة الدراسة:
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ر في فئة الصحف الدولية العربية )الرياض السعودية والديا مجتمع الدراسةيتمثل 
ا لى مويرجع اختيار الصحف العربية لمحاولة الوقوف ع اللبنانية والشروق الجزائرية (،

تداولته الصحف وتوضيح الفروق في وجهات النظر التحليليه الخاصة برؤية كل 
 كما هو موضح بالجدول التالى :  صحيفه تجاه سياسة مصر الخارجية ،

 (1جدول رقم ) 
 توصيف عينة الدراسة

 اه منها يشتمل على الجريده والعينة التحليلية المنتق

 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول توصيف عينة الدراسة 
اسم 

جريدة الديار  جريدة الرياض السعودية الجريدة
 اللبنانية

جريدة 
الشروق 
 الجزائرية

 اإلجمالي

 525 100 185 240 ك

% 45.7 35.2 19.1 100 



 الباحثة/ زينب أنور ميزار باتع 

 

 مجلة بحوث كلية اآلداب  
 

18 

 
 مبررات اختيار عينة الدراسة : 

لصحف العربية للكشف عن بناء على االستطالع الذى أجرته الباحثه بشأن عدد من ا
من يونيو اختارت الباحثه عددا من  30تناول السياسه الخارجيه لمصر بعد ثورة 

وبالتدقيق في المحتويات الخاصة بالصحف استخلصت الباحثه عدد الصحف العربية 
 و الرياض السعوديةمن الصحف األكثر تناوال للشأن المصرى في تلك الفتره كصحيفة 

 و الشروق الجزائرية. الديار اللبنانية
 -العينة الزمنية )الحدود الزمنية للدراسة( :

الى  2013\7\1من الفترة الزمنية للدراسة التحليلية بداية ) ةحددت الباحث
الفتره كبداية الدراسة البحثية حيث إتسمت هذه  يعود إختيار تلكحيث ( 2016\6\31

 ثتي ذلك من منطلق تتابع أحداالفترة بتصاعد األحداث والتطورات المتعلقة بها ويأ
ومحاكمتهم ومالبسات الحكم فيها  رموز نظامهالقبض علي مبارك ونجلية و وقضايا 

  وما صاحبتها من أحداث واالزمات التي صاحبت تلك القضية.
 أدوات جمع البيانات

 استماره تحليل مضمون: -أ
ذه هلية ولطبيعة وتعتبر أداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات في الدراسات التحلي

ات أداة رئيسية اعتمدت عليها في جمع المعلوم الدراسة كانت استمارة تحليل المضمون 
وفقا  والبيانات لإللمام بمتطلبات الدراسة التحليلية بصورة دقيقة ومتماسكة ومبسطة ،

 الصحفعلي عينة من  العلمية المتفق عليها في مثل هذه الدراساتللقواعد والمبادئ 
بهدف ( كصحف الرياض السعودية والديار اللبنانية والشروق الجزائرية ) العربية

 الوقوف علي اسلوب وطريق معالجتها للقضيه محل الدراسة.
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 :تحديد وحدات التحليل -ب

سة اختارت الباحثة عدة وحدات للتحليل تفي كل منها باإلجابة على تساؤالت الدرا
 :هى

ة م وحدات التحليل، وأكثرها إفاد: وتمثل هذه الفئة أكبر وأهوحدة الموضوع -
وتعتبر إحدى الدعامات األساسية فى تحليل المواد الصحفية وهذه الوحدة 

 .تتضمن الفكرة التى يدور حولها موضوع التحليل
ملة : ويقصد بها الوحدة اإلعالمية المتكاالوحدة الطبيعية للمادة الصحفية -

ف بالقضية فى تحليل الصح التى تقوم الباحثة بتحليلها وتمثلت وحدة التحليل
 .ة على تساؤالت الدراسةوذلك لإلجاب -عينة الدراسة-

: ويقصد بها الشخصيات المحورية )الفاعلة فى األحداث( وحدة الشخصية -
 التى ظهرت داخل برامج األحداث الجارية.

 إجراءات الصدق والثبات : 
 

كـــيم االســـتمارة مـــن تـــم إجـــراء اختبـــارات الصـــدق والثبـــات علـــى االســـتمارة مـــن خـــالل تح
 (1)األساتذة المتخصصين في اإلعالم، وتمت مراجعة التعديالت طبقا لرأي المحكمين

 Test Reقامـت الباحثـة بـإجراء اختبـار الثبـات لالسـتمارة ، باسـتخدام : اختبار الثــبات

Test   مــن إجمــالي  ( مفــردة20)فــتم تطبيــق االختبــار القبلــي علــى عينــة بلغــت نســبتها
ثــم أعيــد تطبيــق االختبــار علــي نفــس العينــة بعــد أســبوعين مــن  الصــحف العينــة  مــن 

                                                 
 تم تحكيم األستمارة من اآلتي أسمائهم: (1)

 أ.د سعيد الغريب النجار أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة 

 د شريف اللبان األستاذ بقسم الصحافة بكلية اإلعالم بجامعة القاهرة أ.

 دريةإلسكنأ.د طه عبد الهادى نجم   أستاذ الصحافة  ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب جامعة ا

 أ.د محرز حسين غالى األستاذ بقسم الصحافة بكلية اإلعالم بجامعة القاهرة

 إلعالم جامعة القاهرةأ.د محمود علم الدين األستاذ بكلية ا

 أ.د وائل إسماعيل عبد البارى أستاذ اإلعالم بكلية البنات جامعة عين شمس
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تطبيــق االختبــار القبلــي وتــم حســاب معامــل االرتبــاا بــين التطبيــق األول والثــاني وبلــ  
 مما يدل علي ثبات االستمارة . 0.87معامل الثبات 

 األساليب  اإلحصائية لتحليل البيانات.
   SPSSل اإلحصــائي علــي برنــامج اعتمــد الباحــث فــي عمليــات التحليــ      

حيث تم إدخال البيانات علي الكمبيوتر،وتمت المعالجة اإلحصائية لهـذه  15اإلصدار 
البيانــات عبــر تطبيــق عديــدع مــن المعــامالت اإلحصــائية ، وقــد تنوعــت المتغيــرات بــين 

 .  Scaleووزنية   Ordinalوترتيبية    Norminal متغيرات اسمية
  -وصفية وتشمل :أوال : المقاييس ال

توزيعــات التكراريـة : حيــث قـام الباحــث بعـرض بعــض المتغيــرات الجـداول وال -1
فــي جــداول تهــدف إلــي الكشــف عــن التكــرارات والنســب فقــط ، وقــد تــم ذلــك فــي عينــة 

 الدراسة وخصائصها 
المرجح : ويستخدم لقياس وزن المتغيرات الترتيبيـة والوزنيـة ،  متوسط الوزن  -2

إلــي التعــرف علــي القيمــة الترتيبيــة أو الوزنيــة لكــل متغيــر ، وذلــك عبــر وذلــك للوصــول 
 حساب متوسط القيم الترتيبية والوزنية .

ـــــان مـــــدي تجـــــانس اســـــتجابات المبحـــــوثين وفقـــــا  -3 االنحـــــراف المعيـــــاري : لبي
 Criticalألسئلتهم ، ويستخدم في مقاييس إحصائية  أخـري متقدمـة كالنسـبة الحرجـة 

Ratio  روق بحساب الخطأ المعياري .وداللة الف 
معامــل االخــتالف : عنــد مقارنــة التوزيعــات  التكراريــة تقابلنــا صــعوبة وهــي  -4

االختالف في وحدات القياس ، فإذا أردنا مقارنة تشتت أعمار مجموعة من األشخاص 
بتشـــتت توزيـــع تعرضـــهم لشـــبكة اإلنترنـــت ، نجـــد أن الوحـــدات المســـتخدمة فـــي الحالـــة 

وات ، بينمــا الوحــدات المســتخدمة فــي الحالــة الثانيــة هــي الســاعات ، األولــي هــي الســن
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وللــتخلص مــن هــذه المشـــكلة يمكــن اســتخدام مقيــاس نســـبي للتشــتت ال يتــأثر بوحـــدات 
 القياس المستخدمة في كل من التوزيعين .

ســــبية ويكــــون حســــابها مــــن خــــالل الــــوزن النســــبي وهــــو مقلــــوب األهميــــة الن -5
 الوزن × مركز األول  الوزن األعلى حيث  = التكرارالمقياس من خالل إعطاء ال

 ثانيا : االختبارات اإلحصائية  
 المتغيرات االسمية :• 
داللــة الفــروق بــين فئــات البوابــات  : لقيــاس Chi-square test 2اختبــار كــا -

 اإلســالمية الخمســة ، ويســتخدم مــع البيانــات االســمية أو الترتيبيــة أو الكميــة ويســتخدم
 ويات المقاييس التصنيفية والترتيبية المتساوية والنسبية .لجميع مست
عامــل التوافــق : يحــدد قــوة العالقــة فقــط واليمكنــه تحديــد نــوع العالقــة ، وهــذا م -

ال  شيء منطقي؛ ألن األقسام األفقية والرأسية يفترض أنها غير قابلة للترتيـب وبالتـالي
 يوجد اتجاه للعالقة.

  اسـتخدامه ويمكـن. نييمسا رينتغيم نيب اباترالمعامل فاى : يقيس مقدار ا -
 .يبيةرتلتا تانلبياا عم

 المتغيرات الترتيبية :• 
هـويتني مـن أبسـط  –ختبار مـان ( : يعتبر ا Mann-whoteny) Uاختبار  -

األســاليب الكميــة الباراميتريــة التــي تبحــث فــي مقارنــة مجمــوعتين مــن بيانــات المعاينــة 
لمجموعتـان مسـحوبتين مـن مجتمعـين مختلفـين ولهمـا نفـس لمعرفة ما إذا كانت هاتان ا

المتوســـط الحســـابي أم مســـحوبتين مـــن مجتمـــع واحـــد ، وهـــو بـــذلك يعـــد اختبـــار بـــديال 
 ت " –الختبار " ستيودنت 
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 المتغيرات الوزنية : • 
ن أكثر : وذلك لقياس الفروق بين المتوسطات بي One way Anova  )Fاختبار  -

                    من مجموعتين .
 اهم النتائج الخاصة بالتحليل لمضمون بعض الصحف عينة الدراسة   --
 فيما يلى عرض نتائج الدراسة التحليلية**
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 راسة ( يوضح داللة الفروق بين فئة القالب الصحفي للعينة محل الد1جدول رقم )
فئة القالب 

 الصحفي

جريدة 

الرياض 

 السعودية

جريدة 

ار الدي

 اللبنانية

جريدة 

الشروق 

 الجزائرية

 2كا اإلجمالي

درجة 

 الحرية

Df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الخبر
 190 18 97 75 ك

216.590 14 .000 

% 31.3% 52.4% 18.0% 36.2% 

 التقرير
 97 52 24 21 ك

% 8.8% 13.0% 52.0% 18.5% 

 المقال
 88 3 16 69 ك

% 28.8% 8.6% 3.0% 16.8% 

 الحديث
 66 15 24 27 ك

% 11.3% 13.0% 15.0% 12.6% 

 التحقيق
 59 3 8 48 ك

% 20.0% 4.3% 3.0% 11.2% 

 تعليق
 19 3 16 0 ك

% 0.0% 8.6% 3.0% 3.6% 

رسائل 

 القراء

 3 3 0 0 ك

% 0.0% 0.0% 3.0% 0.6% 

 صور

 ورسوم

 3 3 0 0 ك

% 0.0% 0.0% 3.0% 0.6% 

 اإلجمالي

 525 100 185 240 ك

% 100.0% 
100.0

% 
100.0% 100.0% 
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 ( يوضح القالب الصحفي للعينة محل الدراسة1شكل رقم)
 

كما أشير مسبقًا في أدبيات الصحافة إن القالب الصحفي للمادة الصحفية تؤثر في 
وضة، ويتضح من بيانات الجدول السابق اهتمام الصحف طبيعة وشكل المادة  المعر 

 ليل.بالطابع الخبري ثم التقريري في معالجتها لقضايا السياسية الخارجية موضوع التح
في الترتيب األول كأكثر الفنون الصحفية التي  "الخبر الصحفي"وذلك جاء  -

%، حيث 36.2الخارجية للصحف الثالثة بنسبة  تعرض موضوعات السياسية
ياض %، يليها جريدة الر 52.4احتلت جريدة الديار اللبنانية الترتيب األول بنسبة 

%، ولعل ذلك 18.0%، ثم جريدة الشروق الجزائرية بنسبة 31.3السعودية بنسبة 
يفسر في ضوء أن الخبر هو المادة األساسية التي تقوم عليها الصحافة في نشر 

 ء بالحقائق والخبرات والمعرفة.أحداث اليوم من قضايا ومشاكل لتزويد القرا
الترتيب الثاني كأكثر الفنون الصحفية التي تعرض  "التقرير الصحفي"واحتل  -

%، 18.5الخارجية في صحف الدراسة الثالثة بنسبة  موضوعات السياسية
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%، 52.0واحتلت جريدة الشروق الجزائرية الترتيب األول في استخدامه بنسبة 
%، ثم جريدة الرياض السعودية بنسبة 13.0ية بنسبة يليها جريدة الديار اللبنان

%، مما يتضح أهمية التقرير في تقديم مزيد من التفاصيل عن موضوعات 8.8
السياسية الخارجية بما يلبي احتياجات القراء في تقديم الشرح والتفسير من خالل 

تمع األدلة واالحصائيات الكامنة والتي ترصد واقع السياسية الخارجية في المج
 المصري.

%، وهي نسبة ضئيلة، 18.5بنسبة  المقال الصحفي"ويأتي في الترتيب الثالث " -
وأن دل علي شيء يدل علي أن القائمين باالتصال في الصحف الدراسة الثالثة 
لديهم اهتمام ضعيف إلي حد كبير بقضايا السياسة الخارجية لمصر وجاءت 

ة ثة التي اهتمت بفن المقال بنسبجريدة الرياض السعودية في مقدمة الصحف الثال
%، وهذا يدل علي أن القائمين باالتصال في جريدة الرياض السعودية هم 28.8

ة األكثر واعيًا بقضايا السياسة الخارجية لمصر، وجاءت جريدة الديار اللبناني
%،ولذلك يرجع لطبيعة جريدة الديار الخاصة والتي 8.6بنسبة ضعيفة للغاية 

ته االمنشورة تكتسي الصيغة السياسية وتبتعد عن الصياغ تجعل معظم مقاال
األخرى وتليها جريدة الشروق الجزائرية بنسبة ضعيفة علي الرغم من أنها من 
أكثر الصحف الخاصة التي تستقطب العديد من الكتاب المتخصصين من خارج 

 %. 3.0الصحيفة للكتابة فيها 

% ، وهي نسبة ضئيلة 12.6نسبة ويأتي في الترتيب الرابع الحديث الصحفي" ب -
% في مقدمة الصحف الثالثة التي 15.0،وجاءت جريدة الشروق الجزائرية بنسبة 

، وجاءت  13.0% اهتمت بفن الحديث ،ويلي ذلك جريدة الديار اللبنانية بنسبة
 . 11.3جريدة الرياض السعودية بنسبة
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ار وبإجراء اختب وبالنسبة لداللة الفروق بين الفنون الصحفية بصحف الدراسة
Chi-Square Tests:  اللة إحصائية بين الصحف الثالثة دثبت وجود فروق ذات

 (، وهي دالة216.590) 2محل الدراسة والفنون الصحفية المقدمة، حيث تبل  قيمة كا
(، أي أن كانت هناك 14(، ودرجة حرية )0.000إحصائيًا عند مستوي معنوية)

 لدراسة فيما يتعلق بنوع الفن الصحفي المقدم.اختالفات واضحة بين الصحف محل ا
 ومن المؤشرات السابقة يتضح أن: 
اعتماد صحف الدراسة بشكل أساسي علي مواد الخبر في تقديم موضوعات  -

وقضايا السياسة الخارجية مصر بحكم طبيعة الموضوعات التي تفرضها متابعتها 
كانت الصحف أحرص علي أوال بأول مثل المناسبات أو األنشطة أو الفعاليات، ف

تقديم تلك المتابعات بشكل خبري تارة أو تقريري تارة أخري، مما استدعي تفوق 
هذا النوع من الفنون علي غيره في تقديم قضايا السياسة الخارجية مصر، وفيما 
يتعلق بمواد الرأي المتمثلة في األحاديث والتحقيقات والمقاالت فمن المالحظ أن 

ماد عليها عند تغطية تلك القضايا، علي الرغم من أهمية هناك ضعف في االعت
هذه الفنون في توضيح وجهات النظر المختلفة حول تلك القضايا ، وهوما يتفق 

حيث تعتمد الصحف السودانية على مصادر   (1)مع دراسة محمد محمد سيد أحمد
 .%60.5الخبر الرئيسية الداخية والخارجية بنسبة 

 لدراسة :أهم النتائج العامه ل
" رئيس الحكومة " ، حيث إنه كانت في مقدمة  جاء من ابرز الفئات الفاعلة -

الصحف جريدة الشروق الجزائرية التي اعتمدت على القوي الفاعلة للعينة 

                                                 
محمد محمد سيد أحمد، المصادر وانعكاساتها على الخبر الصحفي :دراسة وصفية تحليلية على    (1)

ان م، رسالة دكتوراه ، جامعة أم درم2014عينة من الصحف السودنية من يناير إلي ديسمبر 

 .201، ص2014اإلسالمية ،كلية اإلعالم ، 
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بالنسبة للموضوعات المستخدمة التي تتناول قضايا السياسة الخارجية لمصر 
 ك جريدة الرياض السعودية.، تليها جريدة الديار اللبنانية ، ثم تتناول ذل

حيث  ،وكان من فئة القوي الفاعلة للعينة " الوزراء " يأتي في الترتيب الثالث  -
احتلت الرياض السعودية في مقدمة الصحف مقارنة بالصحف الثالثة، تليها 

  جريدة الشروق الجزائرية ، ولم يتم تناولها فى  جريدة الديار اللبنانية.

حصائية بين القوي الفاعلة للعينة محل الدراسة  ، وجود فروق ذات داللة إ -
وهي دالة إحصائيا ، أي أنه كانت هناك اختالفات واضحة بين الصحف 

 الثالثة محل الدراسة وفقًا لفئة القوي الفاعلة.
فروق بين فئة دور الفاعل للعينة محل الدراسة موزعة اظهرت النتائج وجود  -

 -كاآلتي:

ر تنبؤات " ، من حيث دور الفاعل للعينة في أن الفئة األعلى هي " اصدا -
الصحف الثالثة بهذا الشكل ، حيث كانت جريدة الشروق الجزائرية هي أكثر 
 موضوعيه المعالجة بالنسبة لدور الفاعل فى حين إنه يلي ذلك جريدة الديار

 اللبنانية ، ثم جريدة الرياض السعودية. 
 ترتيببيانات وتقارير " يأتي في ال وكان من فئة القوي الفاعلة للعينة " اصدار -

الثاني ، حيث إنه كانت في مقدمة الصحف جريدة الرياض السعودية لدور 
الفاعل للعينة بالنسبة للموضوعات المستخدمة التي تتناول قضايا السياسة 

 لشروق الخارجية لمصر ، تليها جريدة الديار اللبنانية ، ثم تتناول ذلك جريدة ا
 الجزائرية.

من النتائج نجاح صحف الدراسة في توظيف اطر الصراع والحلول في يتضح  -
تفسير وتحليل األخبار الخاصة بسياسة مصر الخارجية خاصة في هذه الفتره 
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الصعبة والتي شهدت العديد من األعمال اإلرهابية في مصر والتحديات 
 الكبرى .

 كما كشفت النتائج انحياز صحف الدراسة تجاه سياسة مصر خاصة في -
حربها على اإلرهاب ، وقد ظهر ذلك من خالل تناول الموضوعات الخاصة 
باإلرهاب وجهود القوات المسلحه المصرية وجهود الرئيس المصرى في الخارج 
وعقد العديد من االتفاقات لدحر ايادى اإلرهاب في مصر والمنطقه العربية 

 بأكملها .
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