
مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة األزهر

رقم اإليداع بدار الكتب املصرية 6555

العدد الثامن واألربعون/ اجلزء الثاني / املحرم 1439هـ - أكتوبر 2017م

أ. د/ محمد املحرصاويرئيس مجلس اإلدارة:

أ. د/ عبد الصبور فاضل رئيس التحرير :

د/ محمد عبد احلميد سكرتير التحرير :

توجه املراسالت باسم سكرتير التحرير على العنوان اآلتي:
القاهرة- مدينة نصر - جامعة األزهر - كلية اإلعالم - ت: 0225108256

http://jsb.journals.ekb.eg  :أو على املوقع اإللكتروني للمجلة

    املراسالت

داخل جمهورية مصر العربية 75 جنيًها مصرًيا
خارج جمهورية مصر العربية 40 دوالرًا أمريكًيا 

السعر للنسخة الواحدة
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   تقوم املجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات 
الكتب والتقارير والترجمات وفًقا للقواعد اآلتية:

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني املتخصصني 

يف حتديد صالحية املادة للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة علمية 

محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال يزيد عن عشرة 

آالف كلمة ... ويف حالة الزيادة يتحمل الباحث فروق 

تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي والفرعي- عن 

20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة 

االجنليزية ال يزيد عن 250 كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث مطبوعة 

بالكمبيوتر .... ونسخة على  C D، على أن يكتب اسم 

الباحث وعنوان بحثه على غالف مستقل ويشار إلى 

املراجع والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف نهاية 

البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... وحتتفظ 

املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم احلصول على موافقة 

كتابية قبل إعادة نشر مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة العلمية
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محتويات العدد

   ثقافة السالم يف نصوص مسرح الطفل العربي »دراسة حتليلية«                                                                                                                
-  د/ عمرو نحلة

   اجتاهــات النخبــة اإلعالميــة األكادمييــة نحــو تأثيــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي يف اســتخدامات اللغــة العربيــة        -  د/ محمــد هاشــم

   التفاعليــة بــني ُكتــاب املقــاالت الصحفيــة وقرائهــم »دراســة حتليليــة 
لعينــة مــن املقــاالت املنشــورة علــى املواقــع االليكترونيــة للصحافــة 
املصريــة«                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -  د/ عبداحلفيــظ درويــش

  العالقــة بــني ممارســة طــالب التدريــب امليدانــي لألنشــطة اإلعالميــة 
املدرســية واجتاهاتهــم نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــالم التربــوي »دراســة 
ميدانيــة«                              -  د/ وائــل مخيمــر

   تأثيــر التابلــت يف تنميــة املهــارات التعليميــة والتربويــة لطالب التعليم 
األساســى- دراســة تطبيقيــة علــى طــالب الصفــني الرابــع واخلامــس 
االبتدائيــني               - د/ شــيرين البحيــرى 

بــوك  الفيــس  يف  اجلامعيــة  اإللكترونيــة  العامــة  العالقــات  أنشــطة    
وعالقتهــا بثقــة الطــالب يف جامعاتهــم                   -  د/ محمــد طاحــون

الــــF.M يف إمــداد الشــباب اجلامعــي باملعلومــات حــول  إذاعــات      دور 
األمــن االجتماعــي            - د. ابتســام محمــود محمــد علــي

  بحوث ضمن متطلبات الدكتوراه: ـ

   خصائــص املتابعــة اإلخباريــة عبــر منصــات الهاتــف املحمــول لــدى كبــار 
الســن »دراســة ميدانية«                                               -  أ/ نهاد محمد
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التواصــل  مواقــع  عبــر  اجلامعــات  لصفحــات  الطــالب  اســتخدام     
املعــداوي كــرمي   أ/    - لديهــم      مبصداقيتهــا  وعالقتــه  االجتماعــي 

  ملخصات رسائل دكتوراه:

    األطــر الصحفيــة للتغطيــة اإلخباريــة للتيــارات السياســية املصريــة 
وعالقتهــا باجتاهــات اجلمهــور املصــري ، دراســة تطبيقيــة يف الفتــرة 
مــن يوليــو 2012م إلــى يونيــو 2015م                -  د/محمــد عبــد احلميــد

   تصميــم املواقــع اإلخباريــة العربيــة واألجنبيــة وعالقتــه بتفضيــالت 
-  د/مصطفــى علــوان مســتخدمي اإلنترنــت »دراســة تطبيقية«

   طـــر التغطية الصحفية ألحداث العنف السياسي يف مصـــر وعالقتها 
بتشــكيل اجتاهات اجلمهور املصري »دراســة تطبيقية«  

-  د/ سامح  عبدالغني
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»األطر الصحفية للتغطية اإلخبارية للتيارات السياسية املصرية وعالقتها 
باجتاهات اجلمهور املصري ، دراسة تطبيقية يف الفترة من يوليو 2012م إلى 

يونيو 2015م«
اسم الباحث: محمد عبد الحميد أحمد.

الدرجة العلمية: الدكتوراه.
درجة المنح: مرتبة الشرف األولى.

جهة المنح: كلية اإلعام- جامعة األزهر.
التخصص: الصحافة والنشر.

سنة المنح: 2017م.
تقــع الرســالة فــي )262( صفحــة مــن القطــع الكبيــر وتنقســم إلــى أربعــة فصــول، إضافــة إلــى 

النتائــج العامــة والتوصيــات ومراجــع وماحــق الدراســة.
مقدمة:

شــهد الشــارع المصــري منــذ الخامــس والعشــرين مــن ينايــر 2011م العديــد مــن التغيــرات علــى 
الســاحة السياســية، ومــن أبرزهــا تصاعــد التيــارات السياســية المصريــة وتنامــي دورهــا، مــع تعددهــا 
وتنوعهــا، حســب المرجعيــة الفكريــة التــي تنتمــي إليهــا، فمنهــا تيــارات )ليبراليــة- يســارية– ناصريــة(، 
والُمتتبــع للمرحلــة االنتقاليــة بعــد أحــداث 25 ينايــر ياحــظ بــروز التيــارات السياســية وتصدَُّرهــا 
المشــهد السياســي المصــري فــي تلــك الفتــرة، حيــث أصبــح لهــا وجــود واضــح فــي العمليــة السياســية، 

بعــد أن كان دورهــا محــدوًدا ومهمًشــا قبــل ذلــك.
وقــد انعكســت هــذه األحــداث علــى الصحــف المصريــة التــي تزايــد اهتمامهــا بتغطيــة كل مــا يتعلــق 
بهــذه التيــارات مــن أحــداث وأنشــطة وقضايــا، وبالتالــي شــكلت أخبــار التيــارات السياســية المصريــة 
فــي الفتــرة التــي أعقبــت ثــورة 25 ينايــر مــادة خبريــة للصحــف المصريــة، فحظيــت التيــارات السياســية 

بتغطيــة خبريــة عكســت أنشــطتها واألحــداث الخاصــة بهــا.
مشكلة الدراسة

تتحــدَّد المشــكلة البحثيــة فــي غمــوض أطــر التغطيــة الصحفيــة لهــذه التيــارات ممــا يمثــل الحاجــة 
إلــى دراســة أطــر التغطيــة اإلخباريــة الصحفيــة للتيــارات السياســية المصريــة، وتحديــد مــدى التــوازن 
فــي هــذه التغطيــة، ومــدى تغيــر هــذه األطــر بتغيــر الظــروف واألحــداث السياســية، والكشــف عــن 
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أهــم الموضوعــات التــي اهتمــت بهــا صحــف الدراســة فــي عرضهــا ألخبــار هــذه التيــارات، مــع 
تحديــد األســاليب واآلليــات التــي اســتخدمت فــي التأطيــر، وتحديــد األدوار المنســوبة لــكل تيــار 
فــي صحــف الدراســة وســمات هــذه األدوار، وتحديــد شــبكة المصطلحــات المســتخدمة للتعبيــر عــن 
التيــارات السياســية المصريــة، وعاقــة هــذه األطــر باتجاهــات الجمهــور المصــري  نحــو هــذه التيــارات 
السياســية ونحــو التغطيــة الصحفيــة لهــذه التيــارات، وذلــك فــي الفتــرة مــن يوليــو 2012م  وحتــى 

يونيــو 2015م.
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى:

تناولهــا لعــدد مــن التيــارات السياســية فــي المجتمــع المصــري، حيــث ظهــرت بعــض التيــارات . 1
السياســية فــي الحيــاة السياســية للمجتمــع بعــد ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر لتعمــل بحريــة، 

بعــد أن كان عملهــا مقيــًدا قبــل الثــورة.
 كمــا ترجــع أهميــة إلــى الــدور الــذي قامــت بــه التيــارات السياســية فــي ظــل األحــداث المهمــة . 2

واألزمــات المتتاليــة التــي مــرت بهــا مصــر بعــد ثــورة ينايــر 2011م، مــروًرا بثــورة 30 يونيــو 
2013م، والــذي يجعــل مــن األهميــة التعــرف علــى أطــر تغطيــة الصحــف المصريــة ألخبــار 

هــذه التيــارات السياســية.
أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف منها: 

التعرف على األطر المســتخدمة في تغطية أخبار التيارات السياســية المصرية في الصحافة . 1
المصريــة، وتحديــد العاقــة بيــن األطــر المطروحــة فــي التغطية اإلخبارية.

رصد وتحليل أساليب تأطير الصحف المصرية - عينة الدراسة- ألخبار التيارات السياسية . 2
المصرية، والمقارنة بين صحف الدراسة في معالجتها ألخبار التيارات السياسية المصرية.

تحديــد اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو التيــارات السياســية المصريــة، ومــدى نجاحهــا أو . 3
عدمــه مــن وجــه نظــر الجمهــور.

التعرف على اتجاهات الجمهور نحو التغطية الصحفية للتيارات السياسية المصرية.. 4
تساؤالت الدراسة:

أواًل: تساؤالت الدراسة التحليلية :
ما الموضوعات والقضايا التي تضمنتها التغطية اإلخبارية للتيارات السياسية المصرية ؟

ما األطر اإلخبارية التي ُقدمت من خالها أخبار التيارات السياسية المصرية ؟. 5
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كيــف وظفــت صحــف الدراســة آليــات التأطيــر التــي اســتخدمتها فــي تغطيتهــا ألخبــار التيــارات . 6
السياســية المصريــة ؟

إلــى أي مــدى تتغيــر مضاميــن األطــر اإلخباريــة حــول التيــارات السياســية المصريــة فــي . 7
بالزمن)األحــداث(؟  عاقتهــا 

هــل توجــد عاقــة بيــن نــوع األطــر التــي توظفهــا صحــف الدراســة وبيــن األيديولوجيــة التــي . 8
ينتمــي إليهــا التيــار السياســي.

مــا الفئــات الشــكلية التــي وظفتهــا صحــف الدراســة فــي التغطيــة الخبريــة للتيــارات السياســية . 9
المصريــة ؟

ثانًيا: تساؤالت الدراسة الميدانية :
ما مصادر المعلومات التي يستقي منها الجمهور المصري معلوماته عن التيارات السياسية . 1

المصرية ؟
إلــى أي مــدى يعتمــد الجمهــور المصــري علــى الصحــف فــي الحصــول علــى المعلومــات . 2

ذلــك؟ المصريــة، وأســباب  السياســية  بالتيــارات  الخاصــة 
أي التيارات السياسية المصرية أكثر نجاًحا من وجهة نظر الجمهور المصري ؟. 3
ما مستوى الدور السياسي الذي تؤديه التيارات السياسية في مصر ؟. 4
هل أثرت التغطية الصحفية للتيارات السياسية المصرية في اتجاهات الجمهور المصري ؟. 5

أواًل: فروض الدراسة التحليلية:
للتيــارات  - التغطيــة اإلخباريــة  فــي  المســتخدمة  اتجاهــات األطــر  الفــرض األول: تختلــف 

الصحيفــة؟ نــوع  باختــاف  السياســية 
الفــرض الثانــي: تختلــف اتجاهــات األطــر المســتخدمة فــي التغطيــة اإلخباريــة للتيــارات  -

السياســية فــي الصحــف المصريــة باختــاف أيديولوجيــة التيــار السياســي؟
الفــرض الثالــث: تختلــف اتجاهــات األطــر المســتخدمة فــي التغطيــة اإلخباريــة للتيــارات  -

السياســية فــي الصحــف المصريــة باختــاف النظــام السياســي الحاكــم؟
الفــرض الرابــع: توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن كثافــة تعــرض المبحوثيــن  -

لصحــف )األهــرام – الشــروق – الوفــد(، واتجاهاتهــم نحــو التيــارات السياســية.
الديموجرافيــة  - الخصائــص  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  الخامــس:  الفــرض 

للمبحوثيــن -عينــة الدراســة- فــي: )درجــة الحــرص علــي متابعــة أخبــار التيــارات السياســية 
فــي الصحــف، اتجاهــات المبحوثيــن نحــو التيــار الليبرالــي، اتجاهــات المبحوثيــن نحــو التيــار 
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اليســاري، اتجاهــات المبحوثيــن نحــو التيــار الناصــري(.
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــةDescriptive Studies  حيــث تســعى إلــى رصــد 
وتحليــل األطــر اإلخباريــة الصحفيــة ألنشــطة التيــارات السياســية المصريــة، والمقارنــة بيــن صحــف 

الدراســة فــي تبنيهــا ألطــر معينــة، وعاقــة هــذه األطــر باتجاهــات الجمهــور المصــري نحوهــا.
اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح اإلعامــي بشــقيه الوصفــي والتحليلــي مــن أجــل بنــاء إطــار 
منظــم يمكــن مــن خالــه تحديــد العينــات، وجمــع البيانــات الخاصــة بالدراســة، ومــن ثَــمَّ يتــم اســتخدام 
هــذا المنهــج فــي مســح وتحليــل كافــة األطــر الصحفيــة المقدمــة عــن التيــارات السياســية المصريــة 
وعاقتهــا باتجاهــات الجمهــور المصــري نحوهــا فــي الصحــف موضــع الدراســة، وذلــك عــن طريــق 

المســح بالعينــة.
كمــا اســتخدم الباحــث أســلوب المقارنــة، وذلــك للمقارنــة بيــن األطــر التــي قدمتهــا صحــف الدراســة 
فــي تغطيتهــا ألنشــطة التيــارات السياســية المصريــة وبعضهــا البعــض، وبيــن اتجاهــات الجمهــور 

المصــري نحوهــا.
أساليب التحليل:

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى عــدد مــن أســاليب التحليــل والتــي رأى الباحــث توافقهــا مــع مشــكلة 
الدراســة وأهدافهــا، وتســهم فــي اإلجابــة علــى تســاؤالتها، واختبــار مــدى صحــة فروضهــا، وتمثلــت 

هــذه األســاليب فــي: 
1 ـ تحليل المضمون Content analysis: اســتخدم الباحث أســلوب تحليل المضمون حيث 
قــام الباحــث بتحليــل محتــوى الصحــف المصرية–عينــة الدراســة- للوصــول إلــى معرفــة األطــر 
المســتخدمة فــي التغطيــة الخبريــة للتيــارات السياســية المصريــة، وآليــات توظيــف هــذه األطــر، 

والقــوى الفاعلــة فــي النــص الخبــري.
2- األســلوب المقــارن Comparative Method: وذلــك للمقارنــة بيــن صحــف الدراســة 
فــي تغطيتهــا للتيــارات السياســية المصريــة واألطــر الصحفيــة التــي تــم فيهــا عــرض التغطيــة 

الخبريــة.
أدوات جمع البيانات: 

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على أداتين من أدوات جمع البيانات هما:
1- استمارة تحليل المضمون: 

2- استمارة االستبيان:
عينة الدراسة:
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أواًل: عينة الدراسة التحليلية :
1- عينة الصحف الخاضعة للتحليل: 

صحيفة »األهرام« لتمثل الصحف القومية.- 
 صحيفة »الوفد« لتمثل الصحف الحزبية.- 
صحيفة »الشروق« لتمثل الصحف الخاصة.- 

2- عينة المواد الخاضعة للتحليل:
حدد الباحث المواد الصحفية التي سيتم إخضاعها للتحليل للكشف عن أطر التغطية الصحفية 
للتيــارات السياســة المصريــة فــي األشــكال اإلخباريــة فقــط، المتمثلــة فــي فنــون: الخبــر والقصــة الخبريــة 
والتقاريــر اإلخباريــة، وهــو مــا يتناســب أكثــر مــع طبيعــة الدراســة، وأطرهــا النظريــة وأهدافهــا المقترحــة، 

وذلــك لقيــام نظريــة األطــر بشــكل أساســي منــذ ظهورهــا علــى تحليــل المــواد الخبريــة.
ثانًيا: عينة الدراسة الميدانية:

قــام الباحــث بإجــراء الدراســة الميدانيــة علــى عينــة عشــوائية مــن جمهــور المتعلميــن قوامهــا 450 
مفــردة موزعــة علــى األقاليــم الكبــرى الثاثــة لجمهوريــة مصــر العربيــة وهــي:

- إقليم القاهرة الكبرى، محافظات: )القاهرة – الجيزة – القليوبية(.
- إقليم الوجه البحري، محافظات: )الشرقية – الغربية – اإلسكندرية(.

- إقليم الوجه القبلي، محافظات: )المنيا – أسيوط – قنا(.
بواقــع 50 مفــردة لــكل محافظــة مــن المحافظــات الســابقة، وقــد تــم تطبيقهــا فــي أكتوبــر-

نوفمبــر 2016م، وبلــغ عــدد االســتمارات التــي تــم اعتمادهــا 429 اســتمارة، وذلــك بعــد فقــد 9 
اســتمارات، واســتبعاد 12 اســتمارة لكونهــا تحمــل تناقضــات فــي الــرأي.

المجال الزمني للدراسة:
تــم تحديــد العينــة الزمنيــة إلجــراء الدراســة التحليليــة فــي الفتــرة مــن يوليــو 2012م وحتــى يونيــو 
2015م، حيــث تــم اختيــار األعــداد مــن صحــف الدراســة التــي خضعــت للتحليــل بطريقــة األســبوع 
االصطناعــي  Constructed-week sampling وبلــغ عــدد األعــداد التــي قــام الباحــث بتحليلهــا 

)137( عــدًدا لــكل صحيفــة، بإجمالــي 411 عــدًدا للصحــف الدراســة. 

تنقسم الدراسة إلى أربعة فصول هي:
الفصل األول : اإلطار المنهجي والنظري للدراسة:

الفصل الثاني : التيارات السياسية المصرية  خال فترة الدراسة
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الفصل الثالث: نتائج الدراسة التحليلية
الفصل الرابع: نتائج الدراسة الميدانية
ومن أهم نتائج الدراسة، ما يأتي:

فيمــا يتعلــق بحجــم التغطيــة؛ توصلــت الدراســة إلــى أن جريــدة »الوفــد« هــي األكثــر مــن حيــث - 
حجــم التغطيــة للتيــارات السياســية وذلــك بنســبة )47.2%(، ثــم جريــدة »الشــروق« بنســبة 
)31.2%(، ثــم جريــدة »األهــرام« بنســبة )21.6%(، وبالنســبة إلــى الفتــرة الزمنيــة كانــت فتــرة 

حكــم الرئيــس المعــزول »محمــد مرســي« هــي األعلــى مــن حيــث حجــم التغطيــة، وبالنســبة إلــى 
التيــارات السياســية تصــدَّر التيــار الليبرالــي اهتمــام صحــف الدراســة مــن حيــث حجــم التغطيــة 

الخبريــة.
بالنســبة إلــى األطــر الصحفيــة: غلبــت األطــر اإليجابيــة علــى التغطيــة الخبريــة للتيــارات - 

»الوفــد«  جريــدة  وكانــت   ،)%45.6( بنســبة  وذلــك  الليبرالــي  التيــار  وبخاصــة  السياســية 
هــي األكثــر اســتخدامًا لألطــر اإليجابيــة بنســبة )62.4%(،  ثــم جريــدة »الشــروق« بنســبة 
)52.5%(، بينمــا كانــت جريــدة األهــرام هــي األقــل فــي توظيــف األطــر اإليجابيــة بنســبة 

.)%47.2(

اهتمــت جريــدة »األهــرام« بإبــراز إطــار »المشــاركة السياســية« فــي المرتبــة األولــى ثــم إطــار - 
أمــا  الثالثــة،  المرتبــة  فــي  السياســي«  ثــم إطــار »الصــراع  الثانيــة،  المرتبــة  فــي  »التأييــد« 
جريدتــي »الشــروق« و »الوفــد« فقــد اتفقتــا علــى تصــدر إطــار »الصــراع السياســي« المرتبــة 
األولــى، واتفقتــا علــى تقــدم إطــار »الرفــض« إلــى المرتبــة الثانيــة، ثــم اختلفتــا فجــاء إطــار 
»التأييــد« فــي المرتبــة الثالثــة لجريــدة »الوفــد« أمــا جريــدة »الشــروق« فقــد جــاء فــي المرتبــة 
الثالثــة إطــار »التعــاون«، وجــاء إطــار »المســئولية الوطنيــة« فــي جريــدة »الوفــد« فــي المرتبــة 

الرابعــة، بينمــا تأخــر فــي جريــدة »الشــروق« إلــى المرتبــة الســابعة.
وفيمــا يتعلــق بترتيــب األطــر الصحفيــة فــي صحــف الدراســة عموًمــا جــاء إطــار »الصــراع - 

إطــار  ثــم  »التأييــد«،  إطــار  ثــم  »الرفــض«،  إطــار  ثــم  األولــى،  المرتبــة  فــي  السياســي« 
»المشــاركة السياســية«، ثــم إطــار »المســئولية الوطنيــة«، ثــم إطــار »التعــاون«، وأخيــرًا إطــار 

»إســناد المســئولية السياســية«.
وظَّفــت صحــف الدراســة فــي تغطيتهــا الخبريــة للتيــارات السياســية المصريــة عــدًدا مــن آليــات - 

التأطير، واتفقت صحف الدراسة على توظيف آلية »الكلمات الداللية« في المرتبة األولى. 
ثــم آليــة توظيــف »األفعــال والمصــادر اللغويــة« فــي المرتبــة الثانيــة. ثــم آليــة »نوعيــة المصادر 
الصحفيــة«، ثــم آليــة »المجــاز واالســتعارات«. ثــم آليــة »التكــرار«، ثــم آليــة »المصطلحــات 
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والمفاهيــم«، مــع اختــاف النســب المئويــة الخاصــة بــكل آليــة مــن صحيفــة ألخــرى ومــن تيــار 
سياســي آلخــر.

قدمــت جريــدة »األهــرام« األدوار التــي تظهــر إســهام التيــارات السياســية فــي المشــاركة فــي - 
الشــأن العــام والحــرص علــى تجــاوز األزمــات التــي مــرت بهــا البــاد بعــد ثــورة 30 يونيــو، 
فنســبت للتيــارات السياســية دور »المشــارك فــي العمليــة السياســية« فــي المرتبــة األولــى، ثــم 
دور»المدافــع عــن ثــورة 30 يونيــو«، أمــا جريــدة »الشــروق« فقــد أظهــرت األدوار التــي تطالــب 
بمحاربــة الفســاد والتصــدي للديكتاتوريــة والقهــر الــذي تعــرض لــه الشــعب المصــري نتيجــة 
اســتبداد نظــام مبــارك ونظــام جماعــة اإلخــوان المســلمين، لذلــك جــاء دورا »المطالــب بتحقيــق 
أهــداف ثــورة ينايــر« و»المدافــع عــن ثــورة 30 يونيــو« فــي المرتبــة األولــى لــألدوار المنســوبة 
للتيــارات السياســية، أمــا جريــدة »الوفــد« فقــد أظهــرت األدوار التــي تتناســب مــع كونهــا جريــدة 
تتبــع حزًبــا سياســًيا ليبرالًيــا وهــو حــزب »الوفــد« فأظهــرت دور »الداعــم لخارطــة  حزبيــة 

الطريــق« فــي المرتبــة األولــى، ثــم دور»المحافــظ علــى مصلحــة الوطــن« .
كشــفت نتائــج الدراســة الميدانيــة عــن تراجــع الصحــف الورقيــة حيــث جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة - 

مــن بيــن وســائل االتصــال التــي يعتمــد عليهــا المبحوثــون فــي الحصــول علــى المعلومــات 
الخاصــة بالتيــارات السياســية المصريــة، وذلــك بعــد شــبكات التواصــل االجتماعــي والفضائيــات 

المصرية.
الــذي تؤديــه -  الــدور السياســي  كمــا كشــفت نتائــج الدراســة الميدانيــة عــن ضعــف مســتوى 

التيــارات السياســية فــي مصــر، وهــذا يرجــع إلــى ضعــف األحــزاب السياســية المنتميــة لهــذه 
للتيــارات، وعــدم ثقــة الجماهيــر فــي األحــزاب والتيــارات السياســية، وتنافــس األحــزاب السياســية 

فــي المناصــب.
توصلت الدراسة الميدانية إلى أن المبحوثين يحملون اتجاهات محايدة نحو التيار الليبرالي، - 

كمــا توصلــت إلــى أن المبحوثيــن يحملــون اتجاهــات ســلبية نحــو التيــار اليســاري، بينمــا جــاءت 
اتجاهات عينة الدراســة نحو التيار الناصري إيجابية.

أثبتــت نتائــج اختبــار فــروض الدراســة أن اتجاهــات األطــر المســتخدمة فــي التغطيــة اإلخباريــة - 
للتيــارات السياســية فــي الصحــف المصريــة تختلــف باختــاف النظــام السياســي الحاكــم؛ حيــث 
ثبتــت صحــة الفــرض العلمــي القائــل بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن اتجــاه أطــر 
التغطيــة الصحفيــة- فــي صحــف الدراســة- للتيــارات السياســية المصريــة قبــل ثــورة 30 يونيــو 

وبعدهــا. 
 أثبتت نتائج اختبار فروض الدراسة أن اتجاهات األطر المستخدمة في التغطية اإلخبارية - 

للتيــارات السياســية تختلــف باختــاف نــوع الصحيفــة، حيــث ثبــت وجــود فــروق ذات داللــة 
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إحصائيــة بيــن صحــف الدراســة فــي اتجاهــات أطــر التغطيــة الصحفيــة للتيــارات السياســية 
خــال فتــرة الدراســة وذلــك بالنســبة إلــى جريــدة »األهــرام« وجريــدة »الوفــد« قبــل 30 يونيــو، 

أمــا بعــد 30 يونيــو فقــد اتفقــت اتجاهــات األطــر فــي التغطيــة الصحفيــة لصحــف الدراســة.
التوصيات 

بنــاًء علــى مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج، هنــاك مجموعــة مــن التوصيــات التــي يجــب 
أخذهــا فــي االعتبــار، والتــي تتمثــل فــي:

 التــزام محــرري الصحــف المصريــة بالموضوعيــة والحيــاد فــي التغطيــة الخبريــة للتيــارات . 1
همــال  السياســية المصريــة، مــع مراعــاة عــدم التركيــز علــى جوانــب الصراعــات والخافــات، واإ

الجوانــب األخــرى.
عــدم إهمــال آراء الجماهيــر فــي القضايــا واألحــداث الخاصــة بالتيــارات السياســية، فقــد أثبتــت . 2

الدراســة نــدرة االهتمــام بعــرض وجهــة نظــر الجمهــور فــي القضايــا والموضوعــات الخاصــة 
بالتيــارات السياســية. 

 التــوازن فــي عــرض جوانــب الخبــر، والفصــل بيــن الــرأي والخبــر، مــع االهتمــام بالمســئولية . 3
االجتماعيــة، ونقــل أحــداث تمــس اهتمامــات القــارئ.

اهتمــام التيــارات السياســية بمواقعهــم اإللكترونيــة الخاصــة، حيــث إنهــا جــاءت فــي مرتبــة . 4
متأخــرة فــي ترتيــب الجمهــور كوســيلة العتمــاده عليهــا للحصــول علــى المعلومــات الخاصــة 

السياســية.  بالتيــارات 
اقتراحــات لدراســات مســتقبلية: هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تثيرهــا هــذه الدراســة والتــي يمكــن 

أن تكــون مجــاال للبحــث فــي المســتقبل، منهــا:
تقتــرح الدراســة إجــراء دراســة عــن المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بالتيــارات السياســية المصريــة، . 1

عليهــا  كوســيلة العتمــاده  الجمهــور  ترتيــب  فــي  متأخــرة  مرتبــة  فــي  جــاءت  أنهــا  وخاصــة 
للحصــول علــى المعلومــات الخاصــة بالتيــارات السياســية. 

أجريــت الدراســة علــى الصحــف المصريــة الورقيــة، ومــن ثــم تقتــرح الدراســة إجــراء دراســات . 2
السياســية  الحيــاة  فــي  السياســية  التيــارات  تحليليــة علــى الصحــف اإللكترونيــة لرصــد دور 

المصريــة.
اســتخدمت الدراســة نظريــة تحليــل األطــر الصحفيــة بالتطبيــق علــى الفنــون الخبريــة فقــط وهــو . 3

مــا يتيــح إمكانيــة اســتخدام نظريــات وأدوات أخــرى مثــل تحليــل الخطــاب ودراســة فنــون أخــرى 
كمــواد الــرأي والمــواد االســتقصائية.
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