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التعديالت الدستورية المصرية   نحو الصحف الورقية وااللكترونية اتجاهات
 دراسة تحليلية  :2019

 الملخص: 

تعد قضية التعديالت الدستورية وانعكاسها على المشاركة في االستفتاء هي قضية  
لذا من الضروري ان يتوجه  ،الساعة وقضية محورية يلتف حولها جموع المصريين اآلن  

البحث اإلعالمي لدراستها من منظور تحليلها تحليال نقديا علميا يثري في مجال اإلعالم 
ه الدراسة الى التعرف على اتجاهات الصحف الورقية تهدف هذ الصحفي وااللكتروني .

الدستورية، التعديالت  نحو  مدى    وااللكترونية  على  الصحف والتعرف  تغطية  عمق 
كمية هي  ال  تنتمي الدراسة إلى نمط الدراسات و .للتعديالت الدستورية  والورقية  اإللكترونية

المتبادلة  طابع  ذات   العالقات  لرصد  الدراسات ةالتوجهي   كمي  النمط  هذا  ويستخدم   ،
الطابع   ذات  خالل   االستداللي.الوصفية  من  المنهجية  التكاملية  علي  الدراسة  تعتمد 

االعتماد علي المنهجية الثالثية المسح لمسح األشكال االتصالية للرسالة اإلعالمية ومسح  
عتمد الدراسة على ت.  توجهات الكتاب والجمهور، والمنهج المقارن للمقارنة الرأسية واألفقية

يتكون من ثالث صحف ذات توجهات مختلفة    مجتمع الدراسةو   .تحليل المضمون   اداة 
 وهم االخبار والوفد واليوم السابع. 

هم النتائج التي توصلت اليها الدراسةان الخبر الصحفي جاء في مقدمة أ من  و 
ثم    الثالث،يب  ثم جاء التقرير الصحفي في الترت  الصحفي،القوالب الصحفية يليه المقال  

ثم جاء الكاريكاتير في الترتيب الخامس.   بتكرار،جاء الحديث الصحفي في الترتيب الرابع  
للعناوين مقدمة   الصحف  في  المستخدمة   بالنسبة  في  جاء  الممتد  العنوان  أن  الورقية 

وأخيًرا جاء   المانشيت،يليه العنوان العريض أو    الورقية،العناوين المستخدمة في الصحف  
 لعنوان العمودي في الترتيب الثالث. ا

 . االستفتاء الدستورية،التعديالت  الصحف،اتجاهات  :فتاحيةمالكلمات ال
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 تمهيد: 

والحضارة   اإلنسان  تطور  عن  الراهنة  المعرفة  يثري  رائدًا  دورًا  الصحافة  تلعب 
مشتركة  نظرة  في   وتشييد  الهائل  التكنولوجي  التطور  أن  نجد  حيث  العالم،  عن  واحدة 

  عام،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت له آثاره العميقة في وسائل اإلعالم جميعها بوجه  
والتي من بينها الصحف   اإلعالم،أن الصحف كإحدى أهم وسائل    والصحافة بوجه خاص.

التي فرضته التكنولوجيا  الجمهور االلكترونية كواحدة من  بتزويد  تقوم  ا شبكة االنترنت 
قدر   أكبربالمعلومات الصادقة والصحيحة عن القضايا والظواهر المختلفة بهدف تحقيق  

من المعرفة والوعي واإلدراك واإلحاطة الشاملة لدي الجمهور المتلقي للمادة اإلعالمية  
لوقائع والموضوعات وبما يسهم في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لديه بصدد ا

   والقضايا والمشكالت المثارة والمطروحة.

االلكترونية الصحافة  نشئت  في    حيث  الهاِئلة  الثورة  ِمَن  واستفاَدْت  وارتبطْت 
تكنولوجيا االتِ صاالت والمعلومات، وكانْت سبًبا أساسيًّا في جْعل المشهد اإلعالمي في 

وتتيح الصحافة اإللكترونية قدرا كبيرا من التفاعلية  .متناول الجميِع بصورٍة كبيرة، وواضحةِ 
بين القارئ والصحيفة فالقارئ يمكن أن يختار المدى المعلوماتي الذي يحتاج أن يصل 
إليه، وبالتالي فالصحيفة اإللكترونية يمكن أن ترضي مستويات مختلفة من القراء، فالقارئ 

كن القارئ األكثر ثقافة من الحصول العادي سيكتفي بقراءة المادة الصحفية بينما سيتم
علي معلومات اكبر عن موضوع المادة الصحفية عبر الوصالت التي قد تحمله إلى 
لها  الصحيفة  خارج  أخرى  مواقع  إلي  أو  الصحيفة  أرشيف  ضمن  مشابهة  موضوعات 

وتلعب الصحافة اإللكترونية دورًا كبيرًا في تشكيل الرأي العام وتحديد .ارتباط بالموضوع
التجاهات وتوجيه موقف األفراد من القضايا والمشكالت المختلفة التي تهم المجتمع ال  ا
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يزال التركيز على القضايا السياسية يشكل الحيز األكبر في المعالجات اإلعالمية في 
 الورقية او االلكترونية.في الصحافة  سواء اإلعالم

  تناولت محورين وهما : الدراسات السابقة:
 باتجاهات الصحف الورقية وااللكترونية : الدراسات التي تتعلق   :لالمحور االو

دور الصحف االلکترونية في تشکيل اتجاهات الشباب الجامعي " (2014محمد سامي)  -1
 1": 2014نحو قضية االنتخابات الرئاسية لعام  

دور الصحف اإللكترونية في تشكيل اتجاهات    التعرف علي  إلىهدفت هذه الدراسة  
 إلى. تنتمي هذه الدراسة  2014الشباب الجامعي نحو قضية االنتخابات الرئاسية لعام  

الدراسات الوصفية، وتم استخدام منهج المسح. تم تطبيق الدراسة علي عينة عشوائية  
عتي  سنة من طالب جام22  -18مفردة( من الشباب الجامعي من سن    200قدرها )

 أدوات الدراسة: تم استخدام أداة )االستبيان مع المقابلة(.  ن(. م دمياط -)المنصورة 
خلصت الدراسة الى أن أكثر من نصف إجمالي عينة الدراسة الذين يتصفحون  
الصحف اإللكترونية من الشباب الجامعي جاء معدل تصفحهم )بصورة متوسطة(، وأن 

)قضية االنتخابات الرئاسية( في مقدمة   ت جاءمنخفضًا.  نسبة قليلة جاء معدل تصفحهم  
القضايا السياسية التي اهتم بها طالب الجامعات في الصحف االلكترونية، وأقلها اهتمامًا 

أواالعتصامات   )اإلضرابات قضية   الجامعي    ن(.  الشباب  من  األكبر  لديهم  النسبة 
اتجاهات  لديهم  األقل  النسبة  وان  الرئاسية،  االنتخابات  قضية  نحو  سلبية(  )اتجاهات 

 إيجابي 

 
اتجاهات الشباب الجامعي نحو قضية  دور الصحف االلکترونية في تشکيل  ("  2014محمد سامي) 1

 85،ص:18مجلة دراسات الطفولة،جامعة عين شمس ،مجلد  "،2014االنتخابات الرئاسية لعام 
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الصالحي -2 حبيب  بکر  فى "(2015)أبو  اإللکترونية  الصحف  فى  الخبرية  المادة  دور 
 :2" يونيو  30تشکيل اتجاهات طالب الجامعة نحو أداء الحکومة المصرية بعد 

  اإللكترونية دور المادة الخبرية فى الصحف هدفت هذه الدراسة الى التعرف على        
 يونيو والتعرف  30اتجاهات طالب الجامعة نحو أداء الحکومة المصرية بعد    تشكيلفى  

للصحف   الجامعي  الشباب  تعرض  حجم  تنتميعلى  الى   االلكترونية.  الدراسة  هذه 
البيانات على اداة   الوصفية. واستخدم  الدراسات  الباحث منهج المسح واعتمد في جمع 

منتظمة غير  عشوائية  عينة  على  وطبقت  الشباب   400قوامها    االستبيان  من  مفردة 
 الجامعي بالجامعات الحكومية والخاصة. 

إلى أن نسبة من يستخدمون اإلنترنت من  خلصت هذه الدراسة الى اهم النتائج  
مفردات عينة الدراسة وبلغت نسبة من ال   إجماليمن    %95.5الشباب الجامعى بلغت  

اإلنترنت   اإللکترونية    .و.%4.5يستخدمون  الصحف  يتصفحون  من  نسبة  أن  إلى 
الشباب    إجماليمن    88.48% من  اإلنترنت  يستخدمون  من  و   الجامعيمن  نسبة  أن 

من   % 91.72يتصفحون المواد الخبرية المتعلقة بأداء الحکومة بالصحف اإللکترونية  
 .من يتصفحون الصحف اإللکترونية من الشباب الجامعى إجمالي

 
فى تشکيل اتجاهات   اإللكترونيةالمادة الخبرية فى الصحف    ر(، دو 2015)أبو بکر حبيب الصالحي 2

  الصحافة جامعة،المجلة العلمية لبحوث  يونيو  30طالب الجامعة نحو أداء الحکومة المصرية بعد  
 339-285 :يونيو -،ابريل2القاهرة ،العدد 

https://sjsj.journals.ekb.eg/?_action=article&au=209110&_au=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A8%DA%A9%D8%B1++%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A
https://sjsj.journals.ekb.eg/?_action=article&au=209110&_au=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A8%DA%A9%D8%B1++%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A
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والقنوات    السياسى فى معالجة الصحف اإلليکترونية  االستقطاب "(2015سارة طلعت ) -3
العنف السياسى بمصر ودوره فى تشکيل اتجاهات الفضائية االخبارية العربية ألحداث  

 3":المراهقين نحوها
 معالجة  فى  السياسى  اإلستقطاب الدراسة الحالية إلى الوقوف على مالمح    هدفت  

 المراهقين  اتجاهات   تشكيل  فى  دورة  بمصر  السياسى  العنف  ألحداث   والتليفزيون   الصحف
 اإلعالميهذه الدراسة من الدراسات الوصفية التى تعتمد على منهج المسح    تعد و   نحوها،

للعينة بشقيه التحليلي والميداني. كما استخدمت الباحثة في هذه الدراسة صحيفة تحليل 
 الدراسة  عينة  الحوارية  والبرامجللصحف اإلليكترونية    والمضمون المضمون لتحليل الشكل  

  والبرامج اإلليكترونية    الصحف  من   كلٍ   فى  لسياسىا  اإلستقطاب   مالمح  رصد   أجل  من
صحيفة    الدراسة،عينة    الحوارية  (400)  قوامهاعينة    علىلتطبيقها    االستبيانوكذلك 

  المراهقين أكتوبر( من    6  –)عين شمس    جامعتيمن    إناث(200  ذكور،200)مبحوث  
 في المرحلة األولى الجامعية.

إسترتيجيات    تعددت انها    أهمها  من  مجموعة من النتائج  الدراسة إلي  وتوصلت  
بالقنوات  الحوارية  والبرامج  االليكترونية  الصحف  وظفتها  التى  السياسى  اإلستقطاب 

والحشد ثم إستراتيجية الخوف   لتعبئةالفضائية عينة الدراسة وجاء فى المقدمة إسترتيجية ا
والبرامج   ونية فتها الصحف االليكتر وظ  لتى ا  السياسي   االستقطاب آليات    اآلخر. تنوعت من  

الحوارية بالقنوات الفضائية عينة الدراسة وجاء فى مقدمتها آليه التنميط من خالل وصف 
 يريد للبالد الدمار والفشل. البلد،يتأمر على  خائن،الطرف األخر بالصفات سلبية مثل 

 
والقنوات الفضائية   اإلليكترونيةالسياسى فى معالجة الصحف    باالستقطا  (:2015سارة طلعت )   3

 ةمجل ،نحوهااالخبارية العربية ألحداث العنف السياسى بمصر ودوره فى تشکيل اتجاهات المراهقين 
 .53،ص:18 عين شمس ،مجلد الطفولة جامعةدراسات 
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النمر)  -4 محمد  التواصل   "( 2016اميرة  شبکات  دور  نحو  المصرية  الصفوة  اتجاهات 
م وحتى االنتخابات 2011االجتماعي في نشر وممارسة مفهوم الديمقراطية منذ ثورة يناير  

 : 4" م2014الرئاسية في يونية 
االكاديمية   الصفوة  استخدام  وانماط  عادات  على  التعرف  الى  الدراسة  هدفت 

خاص، تواصل االجتماعي بشكل عام والفيس بشكل  المغتربة في الدول العربية لشبكات ال
السياسة    فوالكش القضايا  في  الفعالة  بالمشاركة  االهتمام  درجة  اعتمدتعن    الجارية. 

هذه الدراسة الى   يالعام. تنتمالباحثة على نظرتي التأدب االجتماعي ونظرية المجال  
ة منهج المسح االعالمي الباحث  والتحليلي. واستخدمت الدراسات الوصفية بشقيها الميداني  

 استقصاء ميداني واستمارة تحليل المضمون. بإعداد  ت والتحليلي. وقامبشقيه الوصفي 
خلصت الدراسة الى اهم النتائج وهي ان درجة المشاركة من قبل الصفوة غير  

فجاءت في الترتيب االول يليها المشاركة النادرة   كانت هي الغالب لديهم  منتظمة )احيانا(
ان هناك وجود عالقة بين    ت االخير. وثبفي الترتيب الثاني والمشاركة القوية في الترتيب  

كثافة استخدام الصفوة لشبكات التواصل االجتماعي وزيادة االتجاه لديهم نحو نشر مفهوم 
 .  2014خابات الرئاسة يناير حتى انت  25الديمقراطية لها خالل فترة ثورة 

"دور الصحافة المصرية في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري (2016شيماء يسري ) -5
 :5يناير )دراسة تطبيقية("   25نحو مجبس الشعب بعد ثورة 

 
اتجاهات الصفوة المصرية نحو دور شبکات التواصل االجتماعي في    ("2016اميرة محمد النمر) 4

يناير   ثورة  منذ  الديمقراطية  مفهوم  وممارسة  يونية  2011نشر  في  الرئاسية  االنتخابات  وحتى  م 
 . 100-1،المجلة العلمية لبحوث االذاعة والتلفزيون،العدد السادس ،ابريل ،ص:م2014

مصرية في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو مجبس (، دور الصحافة ال2016شيماء يسري ) 5
-1351:ص،  105دعداآلداب،  بحوث كلية    ة (، مجليناير )دراسة تطبيقية  25الشعب بعد ثورة  

1369 
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هدفت الى التعرف على دور الصحافة الصحافة المصرية في تشكيل اتجاهات  
والتعرف على اساليب معالجة يناير   25الجمهور المصري نحو مجبس الشعب بعد ثورة  

يناير .اعتمدت   25الصحف المصرية لالخبار المتعلقة بمجلس الشعب المنتخب بعد ثورة  
الدراسات  الى  الدراسة  هذه  االعالم.تنتمي  وسائل  على  االعتماد  نظرية  على  الدراسة 
والتحليلي.عينه   الوصفي  بشقيه  االعالمي  المسح  منهج  الباحثة  الوصفية.واستخدمت 

-اليوم السابع –االخبار  –اسة التحليلية على عينة من الصحف المصرية )االهرام  الدر 
تحليل  اسلوب  الباحثة  عليها  اعتمدت  التي  البيانات  جمع  ادوات  (.من  اليوم  المصري 

 المضمون واستمارة االستبيان .
استخدمتها   التي  الصحفية  الفنون  مقدمة  في  الخبر  ان  الى  النتائج  خلصت 

ف الدراسة ويليه التقرير ثم المقال ثم التحقيق ثم الكاريكاتير ثم  الصحف لتغطية صح
جريدة المصري اليوم بنشر الكثير   مالخبرية. اهتمارسائل القراء ثم الحديث واخيرا القصة  

اليوم  جريدة  وتلتها  االولى  الصفحة  في  الشعب  بمجلس  الخاصة  الصحفية  المواد  من 
   السابع ثم جريدة االخبار ثم االهرام. 

عبدالغنى -6 سعيد  الحورانى ؛أمين  زيدان  غازى   ؛نهلة  عبدالبديع  محمد  فاطمة 
اتجاهات الجمهور المصرى نحو معالجة المواقع اإلخبارية إلنتخابات   "(2017)الشاعر

 :6" يناير 25الرئاسة المصرية بعد ثورة  
الرئاسة   انتخابات  بمعالجة  االخبارية  المواقع  اهتمام  تحليل  الى  الدراسة  هدفت 

 ياالنترنت. تنتماالخبارية على    بمواقع المصرية وتحديد كثافة استخدام الجمهور المصري  
 

عبدالغنى 6 سعيد  الحورانى ؛أمين  زيدان  غازى  ؛نهلة  عبدالبديع  محمد  فاطمة 
المصرى (،2017)الشاعر الجمهور  الرئاسة   اتجاهات  إلنتخابات  اإلخبارية  المواقع  معالجة  نحو 

ثورة   بعد  المتخصصة ،يناير  25المصرية  للدراسات  المصرية  ،المجلد    المجلة 
 429-400،مايو،ص:15،العدد5

https://ejos.journals.ekb.eg/?_action=article&au=282878&_au=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86++%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%89
https://ejos.journals.ekb.eg/?_action=article&au=282879&_au=%D9%86%D9%87%D9%84%D8%A9++%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89
https://ejos.journals.ekb.eg/?_action=article&au=282881&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9+%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ejos.journals.ekb.eg/?_action=article&au=282881&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9+%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ejos.journals.ekb.eg/?_action=article&au=282878&_au=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86++%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%89
https://ejos.journals.ekb.eg/?_action=article&au=282879&_au=%D9%86%D9%87%D9%84%D8%A9++%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89
https://ejos.journals.ekb.eg/?_action=article&au=282881&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9+%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ejos.journals.ekb.eg/?_action=article&au=282881&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9+%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0555&page=1&from=
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سحب عينة الدراسة من خالل استخدام اسلوب العينة    الوصفية. تمهذه الدراسة للدراسات  
قوامها عينة  على  وتم  400  العمدية  على   مفردة.  البيانات  جمع  ادوات  في  االعتماد 

 االستبيان. 
تابعها   التي  المصرية  االخبارية  المواقع  ان  النتائج  اهم  الى  الدراسة  خلصت 

جاء موقع المصري اليوم في المقدمة من ثم  2014الجمهور اثناء االنتخابات المصرية  
المواقع االخبارية    نالوفد. واثم بوابة  موقع االهرام ومن ثم موقع حملة عبد الفتاح السيسي  

التي حرص الجمهور على متابعتها جاءت المواقع االخبارية المصرية في المقدمة ومن  
ثم في المرتبة الثانية المواقع االخبارية العربية وثم المواقع االخبارية العالمية في المرتبة  

 الثالثة. 

اإلعالمية المصرية نحو التشريعات اإلعالمية  تجاهات النخبة ا "(2017ايمان سليمان) -7
 :7" 2011يناير    25عقب ثورة  

القانوني    ت سع   لإلطار  المصرية  اإلعالمية  النخبة  تقييم  على  التعرف  إلى  الدراسة 
فى   اإلعالم  لوسائل  المنظم  وتوجهاتهوالتشريعي  اإلعالم   ممصر،  قانون  مشروع  نحو 

هذه الدراسة على المنهج الكيفي باستخدام المقابالت المتعمقة شبه    د الجديد، وتعتمالموحد  
مجتمع الدراسة في النخبة المصرية    لالمصرية. يتمثمقننة مع عينة من النخبة االعالمية  

 مقابلة وسجلتها صوتيا.  12 ت (، واجر ومهنيين )اكاديمين،

فاعلية وس دور مؤثر على  يلعب  السياسي  النظام  ان  الى  النتائج  ائل  خلصت 
تعاني من انتشار الرقابة الذاتية حيث يتخوف الصحفيون من    المصرية، فهياالعالم  

 
تجاهات النخبة اإلعالمية المصرية نحو التشريعات اإلعالمية عقب ثورة   ("2017ايمان سليمان) 7

-،يوليه11،المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واالعالن،جامعة القاهرة،العدد2011يناير    25
 443-417بتمبر،ص:س
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 أكثرعملية االصالح االعالمي ما هو    ب القوانين. تتطلالعقوبات المنصوص عليها في  
التالية،  تستطيع وسائل االعالم ان تلبي احتياجات المرحلة    القوانين، حتىمن مجرد تغيير  

تتط  فعملية مستوى  االصالح  وعلى  المهني  االداء  مستوى  على  جذرية  تغييرات  لب 
 المؤسسات االعالمية.   

 فيحداث العنف السياسي  الأطـر التغطية الصحفية    "(2017) سامح محمــــد عبدالغني  -8
 :8"  )دراسة تطبيقية )صري لممهور الجاهات اتجقتها بتشكيل ا المصـر وع

التغطية الصحفية  هدفت الدراسة الى التعرف على اهم االطر المستخدمة في  
في   صري لممهور الجاهات اتجقتها بتشكيل االمصـر وع  فيحداث العنف السياسي  ال

وتحليل اسلوب التغطية الصحفية الحداث العنف السياسي في   د الدراسة، ورصصحف  
هذه الدراسة على عدة ادوات جمع لجمع البيانات وهم    ت الدراسة. واعتمد مصر وصحف  

 مجتمع  لالمقننة. تتمثاداة تحليل المضمون واداة االستقصاء واداة المقابالت المتعمقة غير  
مفردة من الجكهور   400  الوفد( وعينتها-الشروق –الدراسة في الصحف المصرية )االهرام  

 المصري.
خلصت النتائج الى ان جاء الخبر الصحفي في مقدمة االشكال الصحفية في  

اهم االسباب   نالصحفي. وم تناول احداث العنف السياسي ثم المقال ثم التقرير ثم التحقيق  
عل "للوقوف  الدراسة  صحف  المصرية  الصحف  لقراءة  الدراسة  عينة  تدفع  اهم  التي  ى 

القضايا السياسية المطروحة في المرتبة االولى ثم "التعرف على احداث العنف السياسي" 
 ثم "زيادة ثقافتي السياسية" وتلتها فئة "تكون رأي حول االحداث السياسية".   

 
عبدالغني 8 محمــــد  الع  ("2017)سامح  ألحداث  الصحفية  التغطية  مصـر أطـر  يف  السياسي  نف 

( ،مجلة البحوث االعالمية ،جامعة  دراسة تطبيقية   )صري  لموعالقتها بتشكيل اجتاهات اجلمهور ا
 428 - 400 ،اكتوبر،ص:2،الجزء48االزهر،العدد
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طاحون  -9 عبدالسميع  إبراهيم  اللبان ؛ رشا  درويش  السيد  ؛شريف  هناء 
ا"(2018)علي کترونية ألحداث اللاتجاهات النخبة اإلعالمية نحو المعالجة الصحفية 

 :9" العنف السياسي في مصر
الدراسة الحالية الي التعرف علي اتجاهات النخبة اإلعالمية نحو المعالجة    ت هدف

الصحفية اإلکترونية ألحداث العنف السياسي في مصر، حيث تنتمي هذه الدراسة الي 
اإلعالمي،  المسح  منهج  باستخدام  الباحثة  قامت  إطارها  وفي  الوصفية،  الدراسات 

بلة کآداه لجمع البيانات المطلوبة، وطبقت واستخدمت في ذلک إستمارة اإلستبيان بالمقا 
  ( مفردة60الدراسة علي عينة عمدية من النخبة الصحفية بالصحف الثالثة وقوامها)

وجد عالقة ارتباطية موجبة  ت  وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها
لعنف مستوي تعرض المبحوثين للصحف االلکترونية واحداث ا احصائية بينذات داللة 

نحو   .السياسي المبحوثين  اتجاه  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  الدراسة  أثبتت 
وهو   اإللکترونية لهذه األحداث  أحداث العنف السياسي واتجاهاتهم نحو معالجة الصحافة 

ما يشير إلى أنه کلما إزداد کان اتجاه المبحوثين إيجابيا نحو أحداث العنف السياسي 
المبحوثين إيجابيا نحو التناول اإلعالمي ألحداث العنف السياسي في   کلما ازاداد اتجاه

 . الصحف اإللکترونية والعکس صحيح

 

(،اتجاهات النخبة االعالمية نحو المعالجة الصحفية  2018رشا ابراهيم،شريف درويش،هناء السيد)
في    ألحداث السياسي  النوعية    المجلة  ،مصرالعنف  التربية  لكلية  جامعة    –العلمية 

 141-95،اكتوبر،الجزء االول،ص:16المنوفية،العدد

https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=336787&_au=%D8%B1%D8%B4%D8%A7+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85++%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%86
https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=336788&_au=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4++%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=336789&_au=%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF++%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=336789&_au=%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF++%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A
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"اتجاهات التغطية الصحفية لقضايا الفساد السياسي  (2018شيماء مصطفى ) -10
 :10" 2013يونيو   30الى   2012يونيو    30في الفترة من 

قضايا الفساد السياسي التي تناولتها جريدة    أبرزهدفت الدراسة الى التعرف على  
عن مدى التزام   ، والكشف2013يونيو  30حتى 2012يونيو  30االهرام في الفترة من 

الباحثة    ت السياسي. استخدمجريدة االهرام بالمصداقية والحيادية في تناول قضايا الفساد  
التحليلي   بشقيه  االعالمي  المسح  اعتمدت منهج  المسئولية   والوصفي،  نظرية  على 

  االشخصية، عينتهجمع البيانات كانت اداة تحليل المضمون والمقابالت    ة االجتماعية، وادا 
 عينة عمدية. 

خلصت الدراسة الى اهم النتائج وهي ان الصحافة القومية)االهرام(كان لها دور  
االشكال الصحفية في عرض قضايا الفساد السياسي   ت السياسي. وتنوعساد  في كشف الف

الصحفي كان في الترتيب االول   ر، فالخب2013-2012خالل فترة الرئيس السابق مرسي
ويليه التقرير االخباري بعدها المقال الصحفي ويليه الكاريكاتير وجاء التحقيق الصحفي  

 االخيرة. في المرتبة 
 دراسات التي تتعلق بالتعديالت الدستورية :المحور الثاني: ال

كمال) -1 آمال  المصري (2014دراسة  الدستور  حول  االلكترونية  المواقع  "خطاب 
 11)دراسة تحليلية لخطابات التيارات المدنية وذات المرجعية االسالمية(: 2012

 
 30("اتجاهات التغطية الصحفية لقضايا الفساد السياسي في الفترة من 2018شيماء مصطفى ) 10

-1،ص:   1،الجزء  19عدد،مجلة البحث العلمي في اآلداب ،ال2013يونيو    30الى    2012يونيو  
18 

كمال) 11 آمال  المصري  2014دراسة  الدستور  حول  االلكترونية  المواقع  )دراسة 2012("خطاب 
االعالم  لبحوث  العربية  االسالمية،المجلة  المرجعية  وذات  المدنية  التيارات  لخطابات  تحليلية 

 .59-28،مارس،ص:4واالتصال،العدد
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في    2012هدفت الدراسة لبحث دور الخطاب الصحفي حول الدستور المصري  
حول   الجدل  والتعر تشكيل  الخطاب   فالقضية،  يطرحها  التي  القضايا  اجندة  على 

الدراسة تنتمي الى دراسة   عالثقافي، ونو هذه الدراسة على مدخل التحليل    الصحفي. تعتمد 
تحليلية   وتم وصفية  منهجي  كيفية،  على  الوصفي    االعتماد  بشقيه  االعالمي  المسح 

والمنهج   موالتحليلي  تحليل    ن المقارن.  وتتمثلادواته  في    الخطاب  الدراسة  مجتمع 
 . 2012الخطابات التي تناولت الدستور المصري 

والتمزق  االنقسام  مفاهيم  على  والتركيز  االهتمام  تكثيف  الى  النتائج  خلصت 
باعتبارها تشير الى ان الشعب بات منقسما وغيرها وذلك من خالل قراءة نتائج االستفتاء  

بصورة عميقة وان طرح مشروع الدستور لالستفتاء نجح في تكريس االنقسام بين المصريين  
وانهذا االنقسام لم يعد مقصورا على على الجانب السياسي انما تحول انقسام اجتماعي  

تساند اطروحاته    وطائفي في الوقت نفسه.وتم توظيف كل خطابات االطر المرجعية التي
 حيال الدستور والقوى الفاعلة في االحداث وتتسق مع مرجعيته الفكرة وااليديولوجية. 

 12يناير":   25"دور الصحافة المصرية في التمهيد لثورة  (2015دراسة خالد زكي) -2
ملکيتها     أنماط  بمختلف  المصرية  الصحافة  دور  علي  للتعرف  الدراسة  هذه  سعت 

يناير من خالل دراسة تحليلية لخطاب عينة من الصحف   25لثورة    واتجاهاتها في التمهيد 
"األهرام   في  ممثلة  اليوسف  –المصرية  اليوم   -روزا   -الوفد   -الدستور  -المصري 

من     العربي" الزمنية  الفترة  عام    2005خالل  نهاية  من    2010حتى  مجموعة  إزاء 
االنتخابات   -2005نية  االنتخابات البرلما  -2005األحداث هي: التعديالت الدستورية  

  6إضراب  - 2007التعديالت الدستورية   -2006کارثة غرق العبارة   - 2005الرئاسية  

 
يناير ،المجلة العلمية لبحوث   25المصرية في التمهيد لثورة  (،دور الصحافة  2015خالد زكي) 12

 381-367،يناير،ص:1الصحافة ،العدد
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والشورى    -2008أبريل   الشعب  مجلسي  أسلوب تم  ،  2010انتخابات  علي  االعتماد 
 ، استخدمت الدراسة منهج المسح اإلعالمي، وأسلوب المقارنة المنهجيةو   تحليل الخطاب 

 . اعتمد الباحث علي أداة المقابلة المتعمقة
 25وتوصلت الدراسة إلي أن الصحف عينة الدراسة لعبت دورًا في التمهيد لثورة  

، عبر مجموعة من األليات يتم استعرضها في ضوء مقارنتها بنتائج الدراسات 2011يناير  
ت، وکذلک االقترابات السابقة التي تناولت إشکالية العالقة بين الصحافة والتمهيد للثورا

 .  البحثية والنظرية التي اهتمت ببحث دور اإلعالم في التمهيد للثورات 
"معالجة مواد الرأي بالصحف المصرية المطبوعة وااللكترونية  (2015دراسة آية نبيل ) -3

 13":2014للقضايا السياسية في اعقاب االنتخابات السياسية 
ساليب معالجة مواد الرأي بالصحف  هدفت هذه الدراسة الى التعرف على طرق وأ

تعد   .2014المطبوعة وااللکترونية للقضايا السياسية فى أعقاب فترة االنتخابات الرئاسية  
الصحف وعينتها عن    هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي استخدمت منهج المسح

المطبوعة    .المطبوعة الصحف  مضمون  لتحليل  المضمون  تحليل  أداة  استخدام  تم 
 .االلکترونية عينة الدراسةو 

النسبة ألهم القضايا السياسية التي تعرضها  اهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ب
(، يليها  %23.5مواد الرأي بالصحف المطبوعة تمثلت في االنتخابات الرئاسية بنسبة )

للصح بالنسبة  أما  اإلرهابية،  األعمال  يليها  السياسي،  البعد  ذات  األمنية  ف القضايا 
(،في مقدمة القضايا  %21اإللکترونية فقد جاءت )قضايا أمنية ذات بعد سياسي( بنسبة )

)التعديالت  جاءت  ثم  الرئاسية(،  )االنتخابات  ثم  اإلرهابية(،  )األعمال  يليها  السياسية 
 

("معالجة مواد الرأي بالصحف المصرية المطبوعة وااللكترونية للقضايا السياسية  2015آية نبيل ) 13
اآلداب، ية  العلمية لكلية اآلداب، جامعة دمياط، كل  ة، المجل2014في اعقاب االنتخابات السياسية  

 .118-87،يناير ،ص:2،ج4دالمجل
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بالنسبة لمصادر    .نظام مبارک ورموز نظامه( في المرتبة األخيرة  الدستورية،ومحاکمة
التي   الرأي  وااللکترونية  مواد  المطبوعة  بالصحف  السياسية  الموضوعات  بتغطية  تهتم 

تبين اتفاق کال من الصحف المطبوعة وااللکترونية في مجئ )کاتب متخصص( في 
واختلفوا في مجي فئة )أحد أفراد الجمهور( في المرکز الرابع   منهما،  المرکز األول في کل

 .بالصحف اإللکترونية بالصحف المطبوعة، ولکن جاءت في المرکز الخامس
4- ( الفتاح  عبد  مصطفى  ميرال  االلكترونية  (  2017دراسة  للمواقع  اإلعالمي  "الخطاب 

 14للقنوات االخبارية الدولية في تغطية االنتخابات البرلمانية المصرية ":

انتخابات   اول  االنتخابات من اهمية بوصفها  تمثله  فيما  الدراسة  اهمية  جاءت 
واهمية دراسة الخطاب اإلعالمي للقوى الدولية على اختالف   يونيو،  30تشريعية بعد ثورة  

 يونيو .   30توجهاتها السياسية تجاه ثورة 

هذه الدراسة إلى تحليل العناصر الخاصة بمضمون أطروحات الخطاب   ت هدف
مقدم عن االنتخابات البرلمانية وتحديد القوى الفاعلة وتحليل مسارات البرهنة التي استند  ال

مدخل  فهو  المستخدم  النظري  لإلطار  وبالنسبة  اإلخبارية.   المواقع  في  الخطاب  اليها 
  تحليل الخطاب ومن ادواته مسار البرهنة وتحليل االطر المرجعية وتحليل حقول االدلة.

عينة الدراسة المواقع االلكترونية    لالوصفية، وتشمسة ضمن الدراسات  تندرج هذه الدراو 
العينة الزمنية في   ت االمريكية، تمثل  والحرةوروسيا اليوم    والعربيةاإلخبارية لقنوات الجزيرة  

واعتمدت الباحثة في جمغ البيانات   النتيجة،بدء الدعاية حتى يوم    2015- 9- 30فترة  
 على تحليل الخطاب اإلعالمي.

 
الفتاح)  14 عبد  مصطفى  االخبارية  2017ميرال  للقنوات  االلكترونية  للمواقع  االعالمي  الخطاب   ,)

الدولية في تغطية االنتخابات البرلمانية المصرية , المجلة المصرية لبحوثالرأي العام,)كلية اإلعالم 
 (  2017ارس م –,جامعة القاهرة ,العدداالول ,يناير 
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نتائجها أهم  الدراسة    ومن  اليها  توصلت  على التي  االقبال  رصد  اطروحة  ان 
االنتخابات جاءت على رأس األطروحات الخاصة بخطاب االنتخابات البرلمانية داخلموقع 

وجاءت هذه االطروحة في الترتيب األول لوقعي قناتي    %21عينة الدراسة وجاءت بنسبة  
,في الترتيب في موقع قناة الجزيرة  %29ريكية بنسبة  االم  والحرة  %27روسيا اليوم بنسبة  

والهدف %17بنسبة   االنتخابية  العملية  جوهر  هو  االنتخابات  على  االقبال  الن  ,وذلك 
تباينت هذه المواقع في طرحها لرصد االقبال   ناالنتخابات، وإالرئيسي الذي تقوم من اجله  

 على االنتخابات. 

5- ( يحيي  ا(2019جيهان  االغراق  على "تأثير  الجديد  االعالم  تطبيقات  في  لمعلوماتي 
 15": 2019اتجاهات الجمهور المصري نحو التعديالت الدستورية  

هدفت الدراسة الى قياس تأثير االغراق المعلوماتي في تطبيقات االعالم الجديد  
وتنتمي الى الدراسات   ، 2019على اتجاهات الجمهور المصري نحو التعديالت الدستورية  

  400على منهج المسح وطبقت على عينة عمدية حصصية قوامها    الوصفية واعتمدت 
 مفردة . 

بموضوع الدراسة : لم ترتقي المعلومات   تصلة لماوخلصت الدراسة الى اهم النتائج  
التعديالت  تلك  اهمية  مستوى  الى  الجديد  االعالم  تطبيقات  عبر  بالتعديالت  الخاصة 

مجتمع المصري،تركت اثرا سلبيا تجاه التشكيك في تلك التعديالت لدى الجمهور بالنسبة لل
اتجاهات  .وعبرت  بشأنها  المعلزماتي  االغراق  ،نتيجة  لها  المبحوثين  متابعة  وعدم 
المبحوثين نحو التعديالت الدستورية عن حالة انقسام وتشتيت بين المؤيدين والمعارضين  

،فالغالبية ترى ان تلك التعديالت استحقاق تفرضه من الجمهور المصري عينة الدراسة  

 
15 ( يحيي  اتجاهات االتأثير    ،(2019جيهان  الجديد على  االعالم  تطبيقات  في  المعلوماتي  غراق 

 52،مجلة البحوث االعالمية،جامعة االزهر ،عدد2019الجمهور المصري نحو التعديالت الدستورية  
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الظروف التي تمر بها الدولة ,وانها جاءت حماية لالمن القومي المصري،بينما ال يراها  
 آخرون انها تعبر عن رغبة حقيقة في االصالح السياسي.

رمضان   -6 التواصل (2019)احمد  محمود  شبكات  مواقع  في  السياسي  "االستقطاب 
 : 16في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري"االجتماعي ودوره 

هدفت الدراسة الى التعرف على حالة االستقطاب السياسي الموجود على مواقع  
شبكات التواصل االجتماعي والى اي مدى له دور في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري 

.تهدف هذه الدراسة للتعرف على مدى وجود  2019حيال قضية التعديالت الدستورية  
قطابا سياسيا في مواقع شبكات شبكات التواصل االجتماعي والتعرف على العالقة است

شبكات  مواقع  واستخدامه  الدستورية  التعديالت  حول  معلومات  المبحوث  معرفة  بين 
هذه الدراسة من    الباحث على نظرية الشأن العام ،وتعتبر  د االجتماعي. اعتمالتواصل  

 الدراسات الوصفية التفسيرية .واستخدم منهح المسح. 
خلصت نتائج الدراسة الى ان مواقع شبكات التواصل االجتماعي تأتي في مقدمة  

وتتركز في مناقشة مهور بقرار التعديالت الدستورية ،الوسائل التي متعرف من خاللها الج
العديد من الفوائد العائدة على المبحوثين    الموضوع بشكل اوسع واشمل .و بالرغم من وجود 

من مناقشة تعديالت الدستور في مواقع الشبكات اال ان هناك اسباب قد تؤدي الى عدم  
االستفادة من هذه المناقشات منها ان اغلب االخبار غير دقيقة وكثيرا ال يتسم بالمصداقية  

هور عندما يثار النقاش في واغلبها من جهات رسمية.واكثر االجراءات التي يتبعها الجم
مواقع االتصال هي المتابعة باهتمام والتفكير في مغزى الحوار ونسبة قليلة تقوم بتغيير 

 الصفحة.    
 

(،االستقطاب السياسي في مواقع شبكات التواصل االجتماعي ودوره 2019محمود رمضان احمد) 16
القاهرة،كلية  ،جامعة  االعالم  لبحوث  المصرية  المصري،المجلة  الجمهور  اتجاهات  تشكيل  في 

 . 132-57، ص:69االعالم،عدد
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(دراسة مقارنة 2012السوسيولوجي للدستور المصري)  "التحليل(  2019هاني خميس ) -7
 17بين االهرام والمصري اليوم":

في مرحلة ما بعد   2012البحث للتعرف على مالمح الدستور المصري اليوم لعام    ت هدف
يناير ,اعتمد البحث على منهج تحليل الخطاب من خالل مقارنة االهرام والمصري 25ثورة  

 اليوم نظرا الختالف التوجهات االيديولوجية لكل منهما. 
االهرام والمصري حول   ومن االستنتاجات التي توصل اليها الباحث حيث ان جاء خطاب 

تهيئة االعداد للدستور لتضمن تناول مفهوم الدستور وتوضح اهميته بينما تضمن خطاب 
االهرام دون المصري اليوم استعرض المالمح المنشودة في الدستور,ربما يمكن ان يفسر 
 ذلك بان هناك اتجاها تفاؤليا وتهيئة الرأي العام للمستقبل المنشود من خالل االعتماد 

على الصحف القومية, واشتمل ايضا خطاب االهرام على العديد من الرؤى والتصورات 
 في مرحلة ما بعد الدستور.  

تعديل الدستور واثره على سلطات النظام السياسي :الجمهورية  ("  2020غيث طالل فايز ) -8
 :18الفرنسية الخامسة نموذجا" 

الفرنسي ومراحل تطوره  هدفت هذه الدراسة للتعرف على طبيعة النظام السياسي  
التعرف على دستور الجمهورية الخامسة   ك، وكذل1958وصوال الى الجمهورية الخامسة  

تحليل اثر التعديالت الدستورية على هذه   يالسياسي، بالتالواهم تعديالته وشكل النظام  
 التحليلي . –الدراسة المنهج التاريخي و المنهج الوصفي  السلطات. استخدمت 

 
(دراسة مقارنة بين االهرام 2012السوسيولوجي للدستور المصري)(، التحليل  2019هاني خميس )17
 .24،المجلة العربية لعلم االجتماع،مركز البحوث والدراسات االجتماعية،عددلمصري اليوموا

18 ( فايز  طالل  النظام  2020غيث  سلطات  على  واثره  الدستور  تعديل  الجمهورية(،    السياسي: 
 . 12السنة  3،عدد 12مجلد  حاث،أبو دراسات  نموذجا مجلة الفرنسية الخامسة 
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تحققت   التي  وقد  الدراسة  ساهمت فرضية  دستور   مفادها:  على  الدستورية  التعديالت 
الجمهورية الفرنسية الخامسة في ترجيح كفتي الميزان لصالح السلطة التنفيذية على حساب 

اهمها: الدراسة الى عدة نتائج    ت ايجابا. وتوصلباقي السلطات النظام السياسي الفرنسي  
البر   نا االغلبية  النوعية  دور  رئيس  هناك  قوة  اظهار  في  الوطنية  الجمعية  في  لمانية 

 الجمهورية وسطوته على مؤسسات الدولة. 
 

" ادوات واساليب الدعاية االلكترونية بمواقع الصحف والقنوات (2021عبد الهادي سعيد) -9
الفضائية المصرية في ادارة حمالت التسويق السياسي دراسة تطبيقية على التعديالت 

 :19" 2019الدستورية
االلكترونية   ت هدف الدعاية  وأساليب  أدوات  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هذه 

على   المصرية  الفضائية  القنوات  و  الصحف  مواقع  فى  إدارة الا المستخدمة  في  نترنت 
دوات وأساليب ألحمالت التسويق السياسي وذلك من خالل رصد وتحليل وتفسير هذه ا

تنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات   ، 2019  الدستورية المصريةت  البالتطبيق على التعدي
تستخدم هذه الدارسة أداة تحليل   ،  تستخدم هذه الدراسة منهج المسحو التحليلية،  الوصفية  

فترة   أثناء  الدراسة  عينة  المواقع  فى  الدعاية  لتحليل  والكيفى  الكمى  بشقيه  المضمون 
المصريةالالتعدي الدستورية  اال  .2019ت  المواقع  من  الدارسة  مجتمع  لكترونية  يتكون 

لحم الدعايه  تناولت  التى  المصرية  الفضائية  والقنوات  السياسى  الللصحف  التسويق  ت 
المصرية  الللتعدي الدستورية  من    2019ت  مضمونها  تحليل  على  الدراسة  تعمل  حيث 
 . االنتخابيةعاية  ضمن الفترة المحددة للد   االلكترونيةللمواقع    االعالميةالتغطيات    خالل

 
واساليب الدعاية االلكترونية بمواقع الصحف والقنوات الفضائية    (،ادوات2021عبد الهادي سعيد) 19

،مجلة 2019المصرية في ادارة حمالت التسويق السياسي دراسة تطبيقية على التعديالت الدستورية
 17-3،ص:124،العدد32كلية اآلداب ،جامعة المنوفية،المجلد 
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شكال ألوتوصلت هذه الدراسة للعديد من النتائج كان من أهمها كثرة استخدام العديد من ا 
أثناء حملة التعدي العإلا كترونيه عينة  لإلبالمواقع ا  2019ت الدستورية المصرية  المية 

كان  أكثر الفنون الصحفية استخداما هو" الخبر" حيث جاء في المرتبة األولىً  الدراسة و 
بالنسبة لوسائل ا  .  42.3%بنسبة األولى بنسبة  إلأما  براز جاءت "الصور" فى المرتبة 

وبالنسية ألهم القضايا المستخدمة .  25وجاء فى المرتبة الثانية "فيديو" بنسبة    .% 4.59
ا الدراسة جاءت قضية  بنسبة  إلبمواقع  األولي  المرتبة  .وجاء % 16ستقرارالسياسي في 

 ي في المرتبة الثانية .االصالح االقتصاد 
احمد) -10 جمال  الفضائيات (2021ريهام  بمواقع  االعالمي  الخطاب  "عدائية 

الدستورية   )التعديالت  المصرية  الداخلية  القضايا  نحو  الموجهة    2019االجنبية 
 20نموذجا(":

تناولت هذه الدراسه رصد وتحليل عدائية الخطاب االعالمي بمواقع الفضائيات 
االجنبيه الموجهة بالعربية خالل تغظيتها للقضايا الداخليه المصريه وذلك بالتطبيق على  

 . 2019التعديالت الدستوريه 
هدفت هذه الدراسه لرصد اسلوب الخطاب المقدم في المواقع الفضائيه والكشف  

عينة الدراسة    - واالساليب االقناعية التي وظفتها مواقع الفضائيات الموجهة  عن الحجج 
خالل تناولها تغطية التعديالت الدستورية ،التعرف على صور الخطاب االعالمي نحو    –

منهج   الباحثه  استخدت   . الدستورية  التعديالت  قضية  على  بالتطبيق  الداخليه  القضايا 
تمثلت اداة الدراسة في   االعالم،العدائي في وسائل    المسح واعتمدت على نظرية التاثير

 
فضائيات االجنبية الموجهة نحو (،عدائية الخطاب االعالمي بمواقع ال2021ريهام جمال احمد) 20

الدستورية   )التعديالت  المصرية  الداخلية  االنسانية   2019القضايا  والعلوم  اآلداب  نموذجا(,مجلة 
 . 77-41،ص:2،العدد 92كلية اآلداب،مجاد –،جامعة المينيا 
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،    24ثالث مواقع وهم موقع دوتشه فيال ، و فرانس    الخطاب، وعينتهااسلوب تحليل  
 موقع روسيا اليوم . و 

خلصت الدراسة الى ان فيما يتصل بالتعديالت الدستورية في مصر فان المواقع 
الت الدستورية وكانت جميعها ذات صوت الثالث اتسمت بالعدائيه إزاء تغطيتها للتعدي

عدائي عالي . وان موقع دويتشة فيال كان االعنف من حيث العدائيه واالنتقادات التي 
فان عدائيته    24اما موقع فرانس    العدائيه،قدمت الى الحكومه المصريه وتعدد التكنيكات  

الدوليه لما يجري من تعديال ت دستوريه  اتخذت طبع الرفض الدول ورفض المنظمات 
اما موقع روسيا اليوم فقد حاول ان يقد العدائيه من خالل طرح اراء   بالعدائية،واتهامها  

زائفه فيما يتصل برفض العديد للبرلمانين للتعديالت الدستوريه ومحاولة اثارة فتنه بين  
 الجيش والشعب. 

 ثالثا: مشكلة الدراسة : 

بالتعد  يالت الدستورية وذهب كتاب شهدت الفترة األخيرة جدل حول ما يسمى 
هذه القضية    عد تحيث    يعلنون عن مواقفهم المتباينة بين مؤيد ومتحفظ لهذه التعديالت،

في   اً مهم  اً عالم دور ن لإلأالمثيرة للجدل والنقاش حولها وحول نتائجها. حيث  من القضايا  
وم اإلعالم  ويق  ،على المشاركة فيها  ودعوتهم األفراد   اجراء عملية االستفتاء وحث و تنسيق  

الراهنة. المرحلة  هذه  تتطلبه  فيما  االتجاه  لذلك  وتشكيله  العام  الرأي  هذه   بقيادة  تعمل 
التعديالت  قضية  معالجة  في  وااللكترونية  الورقية  الصحف  دور  ابراز  على  الدراسة 

 الدستورية خاصة انها من الوسائل االعالمية المؤثرة على الرأي العام المصري.
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ع كشفت  ما  ضوء  السابقة  وفي  الدراسات  تحليل  نه  في  البحث  مشكلة  تتحدد 
  المصرية  لتعديالت الدستوريةنحو االصحف الورقية وااللكترونية    اتجاهات وتفسير وفهم  

  .وانعكاسها على الحوار العام بشأنها

 رابعا: اهمية الدراسة :

نظرية   -1 المعرفيةالتقاء  االعالمي    التهئية  المنظور  مع  سياسي  طابع  ذات  بوصفها 
بوصفها منصتان لتداول اآلراء حول اتجاهات الكتاب ودورهم في تشكيل اتجاهات 

 الرأي العام.
على   -2 التعرف  خالل  من  الدراسة  اهمية  الورقية  اهمية  تنبع  الصحف  اتجاهات 

والبرو  التحفيز  على  وللتعرف  الدستورية  التعديالت  نحو  مجال  ز  وااللكترونية  في 
 اإلعالم فهو اداة مهمة للتعبير عن الرأي واالفكار واالطروحات واالتجاهات.

 والحوار العام بشأن التعديالت الدستورية.  تبيان اهمية المشاركة في االستفتاء -3

 اهداف الدراسة :

 نحو التعديالت الدستورية.  االلكترونيةالتعرف على اتجاهات الصحف الورقية و  -1
 . للتعديالت الدستورية والورقية عمق تغطية الصحف اإللكترونيةالتعرف على مدى  -2
 .للتعديالت الدستورية وااللكترونية عرض المعلومات بالصحف الورقيةرصد طرق  -3
 للتعديالت الدستورية  والورقية تغطية الصحف اإللكترونية  التعرف على مدى كفاية -4

أثناء    وااللكترونية  القوالب الصحفية المختلفة المستخدمة في الصحف الورقيةرصد   -5
 . تغطية موضوع التعديالت الدستورية
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في تغطية التعديالت    وااللكترونية  استخدمتها الصحف الورقية  التي  االستماالت رصد   -6
 . الدستورية

للتعديالت الدستورية    وااللكترونية  رقيةكثافة التغطية الصحفية الو التعرف على مدى   -7
 .االستفتاء واثناء وبعد  قبل

في تغطية  التعرف على فئات العناوين المستخدمة في الصحف الورقية واالكترونية   -8
 . التعديالت الدستورية

التعرف على مدى تأثير الوسائط المتعددة كوسيط مستخدم في الصحف االلكترونية   -9
 .ريةفي تغطية التعديالت الدستو 

التعرف على مدى تأثير االلوان كوسيط مستخدم في الصحف االلكترونية والورقية   -10
 .في تغطية التعديالت الدستورية

في تغطية التعديالت  رصد تأثير الرسوم كوسيط مستخدم في الصحف االلكترونية   -11
 . الدستورية

  التعرف على االدوات التي تم االعتماد عليها في الحصول على المعلومات في -12
 .في تغطية التعديالت الدستوريةالصحف االلكترونية 

المادةتنوع  رصد   -13 للصحيفة  الصحفية  موقع  الصحف    بالنسبة  في  المستخدمة 
 . أثناء تغطية موضوع التعديالت الدستورية الورقية

 المستخدمة في الصحف الورقية  بالنسبة للصفحة  الصحفية  موقع المادةتنوع  رصد   -14
 .أثناء تغطية موضوع التعديالت الدستورية
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 سادسا: تساؤالت الدراسة وفروضها:

 ات ذ   االتجاهات في رصدها لموضوع الدراسة حيث أن    ميةتعتمد الدراسة علي األسئلة الك
 . ي قائم متوجه ك

 ت في:قامت الباحثة بوضع مجموعة من التساؤالت لتحقيق أهداف الدراسة تمثل

 : التحليلية تساؤالت الدراسة •
 للتعديالت الدستورية ؟  والورقية عمق تغطية الصحف اإللكترونيةمدى ما  -1
الدستورية    تـأثير مدى    ما -2 للتعديالت  تغطيتها ومعالجتها  الصحف خالل 

 بمرجعيتها )ملكيتها(؟ 
للتعديالت   وااللكترونية  طريقة ونوعية عرض المعلومات بالصحف الورقيةهي  ما   -3

 الدستورية؟ 
 للتعديالت الدستورية ؟  والورقية تغطية الصحف اإللكترونية كفايةمدى  ما -4
الورقية  -5 الصحف  في  المستخدمة  المختلفة  الصحفية  القوالب  تنوع  مدى    ما 

 أثناء تغطية موضوع التعديالت الدستورية؟  وااللكترونية
في تغطية التعديالت   وااللكترونية  ورقيةاستخدمتها الصحف ال  التي  االستماالت ما   -6

 الدستورية؟ 
 للتعديالت الدستورية قبل   وااللكترونية   التغطية الصحفية الورقيةاتجاهات  مدى  ما   -7

 االستفتاء؟  واثناء وبعد 
 سابعا :نوع الدراسة: 

 حيث يتجه إلي التوصيف التالي:  كميةال تنتمي الدراسة إلى نمط الدراسات 
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التعديالت نحو  بالصحف الورقية وااللكترونية    ةالخاص  االتجاهات تتناول    ة:ميالدراسة الك
اتجاهات القرآء عن    من خالل رصد   الدستورية وانعكاسها على المشاركة في االستفتاء 

طابع  في قضية التعديالت الدستورية هي ذات    ،التغطية الصحفية الورقية وااللكترونية
، ويستخدم هذا النمط الدراسات الوصفية ذات  ةيالتوجهكمي لرصد العالقات المتبادلة  

 االستداللي. الطابع 
 ثامنا:مناهج الدراسة : 

تعتمد الدراسة علي التكاملية المنهجية من خالل االعتماد علي المنهجية الثالثية  
المسح لمسح األشكال االتصالية للرسالة اإلعالمية ومسح توجهات الكتاب والجمهور، 

 قارنة الرأسية واألفقية، وهم علي النحو التالي: والمنهج المقارن للم
 منهج المسح :   -1

مناهج البحوث للحصول على البيانات والمعلومات   أبرزيتسم منهج المسح انه من  
استخدام هذا المنهج لتحليل وتفسير وتوصيف   مدراستها، سيتالخاصة بالظاهرة التي يتم  

الورقي  اتجاهات سمات   بصحف   ة وااللكتروني  ةالصحف  الدستورية  التعديالت  لقضية 
 الدراسة.

  :  مقارنة المنهجيةالمنهج ال  -2
يعتمد هذا المنهج على المقارنة بين ظاهرتين أو جماعات أو مجتمعات مختلفة  

واالختالف   التشابه  أوجه  عن  للكشف  واحد  مجتمع  مداخل  توظيف   ن بينهما،  خالل 
الدراسة لتحليل أوجه التشابه واالختالف في سمات الخطاب الصحفي الورقي وااللكتروني  

 لقضية التعديالت الدستورية بصحف الدراسة. 
 تاسعا: أدوات جمع البيانات :

 اداة تحليل المضمون :  •
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تعتمد الدراسة على تحليل مضمون ومحتوى الصحف الورقية وااللكترونية تجاة  
من خالل صحف تحمل توجهات   2019لدراسة التعديالت الدستورية المصرية  موضوع ا

 السابع والوفد.   واليوم كاألخبارملكية مختلفة 
 :عاشرا: عينة الدراسة ومجتمعها

تحتوي علي عينة الدراسة علي العينة المكانية والزمانية والموضوعية علي النحو  
 التالي:

 العينة المكانية/ عينة صحف الدراسة: 
تم حيث  الصحف  ملكية  أنماط  جميع  تمثيل  ورقي    يتم  صحف  ثالث  اختيار 

 حيث لكل صحيفة توجهات مختلفة  (اليوم السابع – الوطن-)األهرام والكتروني وهي
 العينة الموضوعية/ عينة المادة الصحفية :

 الفترة الزمنية للميداني: 

اشرة خالل الفترة من  تم توزيع استمارة االستبيان على الجمهور بعد االستفتاء مب
 . 2019/ 30/6الى   2019/ 1/5

 مجتمع الدراسة:  عاشرا:

 يتكون من ثالث صحف ذات توجهات مختلفة وهم االخبار والوفد واليوم السابع.
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 نتائج الدراسة التحليلية:  حادي عشر : 

 ( الصحفية القوالب  فئة) نوعية (1جدول رقم )

 فئة التحليل    

 الصحف 

   الورقية

 المقال الصحفي  الصحفي  الخبر
  الحديث

 الصحفي 
 التقرير الصحفي 

التحقيق  
 الصحفي 

 الكاريكاتير 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 20 1 0 0 24.8 25 56 14 36.2 38 48.8 273 األخبار 

 80 4 100 4 45.5 46 24 6 21 22 15.5 87 اليوم السابع 

 0 0 0 0 29.7 30 20 5 42.8 45 35.7 200 الوفد 

 100 5 100 4 100 101 100 25 100 105 100 560 اإلجمالي 

 
 800إجمالي القوالب الصحفية = 

560 70 105 13.1 25 3.1 101 12.7 4 0.5 5 0.6 

  560أن الخبر الصحفي جاء في مقدمة القوالب الصحفية بتكرار  ف لقوالب الصحفية  بالنسبة ل -1
  800من إجمالي   105(، يليه المقال الصحفي بتكرار  %70بنسبة بلغت )  800من إجمالي 

من إجمالي    101(، ثم جاء التقرير الصحفي في الترتيب الثالث بتكرار  %13.1بنسبة بلغت )
من    25ي في الترتيب الرابع بتكرار  (، ثم جاء الحديث الصحف%12.7بنسبة بلغت )  800

من    5(، ثم جاء الكاريكاتير في الترتيب الخامس بتكرار  %3.1بنسبة بلغت )  800إجمالي  
(، وأخيًرا جاء التحقيق الصحفي في الترتيب السادس بتكرار %0.6بنسبة بلغت )  800إجمالي  

 (. % 0.5بنسبة بلغت )  800من إجمالي   4
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 العناوين المستخدمة في الصحف الورقية فئة  (2دول رقم )ج

 فئة التحليل 

 الورقية   الصحف

 عمودي ممتد  مانشيت)عريض(

 % ك % ك % ك
 43.3 61 49.9 243 30.9 56 األخبار 

 7.1 10 16.2 79 44.2 80 اليوم السابع 
 49.6 70 33.9 165 24.9 45 الوفد 

ل -2 أن    الصحف  في  المستخدمة   لعناوينبالنسبة  مقدمة الورقية  في  جاء  الممتد  العنوان 
بنسبة بلغت   809من إجمالي    487العناوين المستخدمة في الصحف الورقية بتكرار  

بتكرار  60.2%) المانشيت  أو  العريض  العنوان  يليه  إجمالي    181(،  بنسبة    809من 
من إجمالي   141(، وأخيًرا جاء العنوان العمودي في الترتيب الثالث بتكرار  %22.4بلغت )

 (.% 17.4بنسبة بلغت ) 809
 الورقية  الصحف في ُمستخدم كوسيط الصور (3جدول رقم )

 فئة التحليل             

 الصحف الورقية 

 الصور الموضوعية  الصور الشخصية

 % ك % ك

 40 164 35 96 األخبار 

 26 107 27.8 76 اليوم السابع 

 34 140 37.2 102 الوفد 

 100 411 100 274 اإلجمالي

 685إجمالي الصور المستخدمة =  

 274 40 411 60 

 الموضوعية تم استخدامها  الورقية أن الصور  الصحف   في  ُمستخدم  كوسيط  بالنسبة للصور -3
بتكرار   الورقية  الصحف  إجمالي    411في  )  685من  بلغت  مقابل  %40بنسبة  (، في 
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  685إجمالي  من    274الشخصية التي تم استخدامها في الصحف الورقية بتكرار    الصور
 (.%40بنسبة بلغت )

 الورقية  الصحف في ُمستخدم كوسيط األلوان (4جدول رقم )

 فئة التحليل               

 الصحف الورقية 

 أبيض وأسود ملون 

 % ك % ك

 15.6 62 71.5 289 األخبار 

 40.2 159 2.5 10 اليوم السابع 

 44.2 175 26 105 الوفد 

 100 396 100 404 اإلجمالي

 800إجمالي استخدام األلوان =  

 404 50.5 396 49.5 

 

في الصحف   الورقية أن اللون تم استخدامه  الصحف  في  ُمستخدم  كوسيط  بالنسبة لأللوان -4
 (، في مقابل األبيض واألسود%50.5بنسبة بلغت )  800من إجمالي    404الورقية بتكرار  

 (.% 40بنسبة بلغت )  800إجمالي من  396تم استخدامه في الصحف الورقية بتكرار  
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 الورقية  الصحف في التغطية اتجاه فئة (5جدول رقم )

 فئة التحليل 

 الصحف

 الورقية 

 معارض محايد  مؤيد

 % ك % ك % ك

 0 0 25 6 45 345 األخبار 

 0 0 41.7 10 20.8 159 اليوم السابع 

 0 0 33.3 8 34.2 262 الوفد 

 0 0 100 24 100 766 اإلجمالي

 
 790المستخدمة =  العناوين إجمالي

766 97 24 3 0 0 

 

  766الورقية أن االتجاه المؤيد جاء في المقدمة بتكرار    الصحف  في  التغطية   اتجاه  بفئة -5
(، في مقابل أن االتجاه المحايد جاء في الترتيب %97بنسبة بلغت )  790من إجمالي  

 (. %3)بنسبة بلغت   790من إجمالي  24الثاني بتكرار 
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 الهدف من النشر في الصحف الورقية  (6جدول رقم )

 فئة التحليل    

 الصحف

 الورقية 

 إعالم
توجيه وإرشاد 

 وتوعية 
 حلول  تقديم وتفسير  شرح تبرير

 على الحث
 المشاركة 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 49.5 250 41.7 5 21.8 19 29.8 14 49.1 26 38.5 37 األخبار 

 16.6 84 25 3 37.9 33 27.7 13 13.2 7 30.2 29 السابع اليوم 

 33.9 171 33.3 4 40.3 35 42.5 20 37.7 20 31.3 30 الوفد 

 100 505 100 12 100 87 100 57 100 53 100 96 اإلجمالي

 
 810إجمالي الهدف من النشر في الصحف الورقية = 

96 11.9 53 6.5 57 7.1 87 10.7 12 1.5 505 62.3 

 

المشاركة جاء في المقدمة  على  الورقية أن الحث  الصحف في  النشر من لهدفالنسبة لب -6
(، يليه اإلعالم في الترتيب الثاني  %62.3بنسبة بلغت )  810من إجمالي    505بتكرار  
(، ثم جاء الشرح والتفسير في الترتيب %11.9بنسبة بلغت )  810من إجمالي    96بتكرار  

(، ثم جاء التبرير في الترتيب %10.7بنسبة بلغت )  810من إجمالي    87الثالث بتكرار  
بتكرار   إجمالي    57الرابع  )  810من  بلغت  التوجيه%7.1بنسبة  جاء  ثم   واإلرشاد   (، 

(، وأخيًرا  %6.5بنسبة بلغت )  810من إجمالي    53والتوعية في الترتيب الخامس بتكرار  
 (. % 1.5بنسبة بلغت )  810من إجمالي    12بتكرار  الحلول في الترتيب السادس    جاء تقديم
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 الورقية الصحف في الُمستخدمة اإلقناع استماالت  (7جدول رقم )

 فئة التحليل          

 الصحف

 الورقية 

 االثنين مًعا االستماالت الوجدانية االستماالت المنطقية

 % ك % ك % ك

 33.9 99 57.5 134 42.9 118 األخبار 

 21.6 63 16.7 39 24.4 67 السابع اليوم 

 44.5 130 25.8 60 32.7 90 الوفد 

 100 292 100 233 100 275 اإلجمالي

 
 800الورقية =  الصحف في الُمستخدمة اإلقناع إجمالي استماالت

275 34.4 233 29.1 292 36.5 

 

الستماالت  -7 أن    الصحف   في  الُمستخدمة  اإلقناع  بالنسبة  المنطقية    االستماالت الورقية 
(، %36.5بنسبة بلغت )  800من إجمالي    292والوجدانية مًعا جاءت في المقدمة بتكرار  

بنسبة بلغت   800من إجمالي    275يليها االستماالت المنطقية في الترتيب الثاني بتكرار  
االستماالت 34.4%) جاءت  وأخيًرا  بتكرار    (،  الثالث  الترتيب  في  من    233الوجدانية 

 (. %29.1بنسبة بلغت )  800لي إجما
 
 
 



   رؤي محمد أبوالفضل محمود    ...ف الورقية واإللكترونية نحو التعديالت الدستورية المصريةاتجاهات الصح 

- 1224 - 

 الصحفية  فى المادة موقع فئة (8جدول رقم )

 فئة التحليل             

 

 الصحف الورقية 

 األخيرة الصفحة الداخلية  الصفحة األولى الصفحة

 % ك % ك % ك

 39 16 45.2 326 23.7 9 األخبار 

 4.9 2 22.1 159 21.1 8 اليوم السابع 

 56.1 23 32.7 236 55.2 21 الوفد 

 100 41 100 721 100 38 اإلجمالي

 
 800الصحفية =  فى المادة موقع إجمالي فئة

38 4.8 721 90.1 41 5.1 

 
من   721الداخلية جاءت في المقدمة بتكرار  أن الصفحة الصحفية فى المادة موقع بفئة -8

الترتيب الثاني بتكرار االخيرة في    (، يليها الصفحة%90.1بنسبة بلغت )   800إجمالي  
األولى في الترتيب   (، وأخيًرا جاءت الصفحة%5.1بنسبة بلغت )  800من إجمالي    41

 (.%4.8بنسبة بلغت )  800من إجمالي  38الثالث بتكرار 
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 الصحفة داخل المادة الموقع فئة (9جدول رقم )
          

فئة  
 التحليل 

 الصحف 

 الورقية 

  يمين  أعلى 
 الصفحة 

  يسار  أعلى 
 الصفحة 

  يمين   أسفل 
 الصفحة 

  يسار   أسفل 
 الصفحة 

 كل الصفحة  قلب الصفحة 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 19 8 46.6 138 40.6 52 49.5 46 49.1 50 58.3 81 األخبار 

اليوم 
 السابع 

19 13.7 13 12.7 14 15 25 19.6 33 11.2 30 71.4 

 9.6 4 42.2 125 39.8 51 35.5 33 38.2 39 28 39 الوفد 

 100 42 100 296 100 128 100 93 100 102 100 139 اإلجمالي 

 
 800الصحفة =  داخل  المادة الموقع  إجمالي فئة

139 17.4 102 12.8 93 11.6 128 16 296 37 42 5.2 

 

من    296جاء في المقدمة بتكرار    أن "قلب الصفحة"  الصحفة  داخل  المادة  موقع  بفئة -9
(، يليها "أعلى يمين الصفحة" في الترتيب الثاني بتكرار %37بنسبة بلغت )  800إجمالي  

(، ثم جاءت "أسفل يسار الصفحة" في %17.4بنسبة بلغت )   800من إجمالي    139
الثالث بتكرار   (، ثم جاءت "أعلى %16بنسبة بلغت )  800من إجمالي    128الترتيب 

(، % 12.8بنسبة بلغت )  800الي  من إجم  102يسار الصفحة" في الترتيب الرابع بتكرار  
  بنسبة   800  إجمالي   من  93  ثم جاءت "أسفل يمين الصفحة" في الترتيب الخامس بتكرار

 إجمالي  من  42  ، وأخيًرا جاءت "كل الصفحة" في الترتيب السادس بتكرار(%11.6)  بلغت 
 % 5.2) بلغت  بنسبة 800
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Trends of paper and electronic newspapers towards the 

Egyptian constitutional amendments 2019 

(An analytical study) 

 

Abstract: 

This study aims to identify the trends of paper newspapers. And 

electronic newspapers towards constitutional amendments, and to 

identify the depth of coverage of electronic and paper newspapers 

of the constitutional amendments.  The study belongs to the type of 

quantitative studies that monitor the directional interrelationships, 

and this style uses descriptive studies of an inferential nature. The 

study relies on methodological integrative by relying on the 

tripartite survey methodology to survey the communicative forms 

of the media message, survey and audience trends, and the 

comparative approach for vertical and horizontal comparison. The 

study depends on the content analysis tool. The study community 

consists of three newspapers with different orientations: Al-

Akhbar, Al-Wafd and Al-Youm Al-Sabaa.  

The findings refers that, the press news came at the forefront of 

press templates, followed by the press article, then the press report 

came in the third rank, then the press talk came in the fourth rank 

with recurrence, then the caricature came in the fifth rank. As for 

the titles used in paper newspapers, the extended title came at the 

forefront of the titles used in paper newspapers, followed by the 

broad title or the headline, and finally the vertical title came in the 

third order. 

Keywords: newspaper attitudes - constitutional amendments – 

referendum. 

 


