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 داءـــاإله

 
لى كل من أضاء لي شمعة في طريق  العلم، أو ذلل لي عقبة في إلى أساتذتي األفاضل، وا 

 طريق النجاح

رحمه اهلل ولوال تشجيعه لما بذلت  والديأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى  يسعنيوال 
الحبيبة أطال  والدتين أشكر أوال انسي . هذا الجهد للحصول على الدكتوراه تحقيقّا لرغبته

اهلل في عمرها لما بذلته من تضحيات ومساعدتي للوصول لهذه المكانة العلمية وال أنسي 
 أسرتي الصغيرة حفظها اهلل من كل مكروه 

 ما لما بذلت هذا الجهد من أجلهم أشكر أوالدي لواله

 المهندس محمد سيدلخالي شكر خاص 

 من اهلل التوفيق والسداد ةراجي
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 شكر وتقدير
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 مستخلص الدراسة
تعتبر الصحف من أقدم وسائل اإلعالم الجماهيري، فهى تسمح للقارئ قراءة الصحيفة أكثر 

يناير بدأت الصحف تتناول القضايا  52من مره وفي أي وقت يتناسب معه، ومنذ قيام ثورة 
المختلفة بشكل مختلف عما كان قبل الثورة، وانتشرت الصحف المصرية التي عالجت بعض من 

 .لقضايا السياسية بشكل أو بأخر مما آثار جدال شديًداا
القضايا السياسية في  أولوياتدور صحف المصرية في ترتيب تهدف الدراسة إلى التعرف على 

 .يناير وعالقتها بالشباب الجامعي 52مصر بعد 
دور الصحف على التحليلية من خالل التعرف  الوصفيةتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات 

واستخدمت الدراسة العينة  ،يناير 52صرية في ترتيب أولويات القضايا السياسية في مصر بعد الم
 .القضايا السياسية  لديهم أولوياتمن طالب الجامعة للتعرف علي ترتيب  العمدية

في كل من جامعة عين شمس من طالب الجامعة  عمدية ةبشريالدراسة لعينة  ةتنقسم عين
يناير  52الصحف المصرية بعد ثوره وهى من  الصحفمن  ةعينو ، ردهمف 033والقاهرة قوامها 

 .وتتمثل في جريدة المصري اليوم وجريدة األهرام
 :أدوات الدراسة المستخدمة

لقياس ترتيب أولويات القضايا السياسية في مصر بعد  استمارة استبيانتستخدم الدراسة الحالية 
في دراسة دور الصحف المصرية  رة تحليل مضمونواستما يناير وعالقتها بالشباب الجامعي 52

 .في ترتيب أولويات القضايا السياسية
 :نتائج الدراسة

وأهميتها لدى  يناير 52رة بين أداء وسائل اإلعالم المقروءة بعد ثو  هرتباطياتوجد عالقة 
والداللة  373.0-( الصحف)حيث أن معامل ارتباط في ترتيب الوسائل اإلعالمية  الشباب

 .وهذا يتفق مع الفرض الثاني للدراسة 37500عنوية الم
 :الكلمات المفتاحية
 Egyptian journal الصحف المصرية

 Agenda setting األجندة اإلعالمية            
 Political issues القضايا السياسية             
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 املوضوعات فهـرس

 الصفحةرقم   املوضوع

أ المستخلص

1 الدراسة مقدمة

 اإلجراءات المنهجية للدراسة : الفصل األول
4 تمهيد

 4 كلة الدراسةمش :أولا 

 5 اهمية الدراسة :اا ثاني

 5 اهداف الدراسة :اا ثالث

6 الدراسات السابقة :اا رابع

15 للدراسة التعريفات اإلجرائية :اا خامس

 15 متغيرات الدراسة :اا سادس

 16 فروض الدراسةتساؤالت و  :اا سابع

 16 نوع الدراسة ومنهجها :اا ثامن

 11 مجتمع وعينة الدارسة :اا تاسع

 11 حدود الدراسة :اا العاشر 

 11 ادوات الدراسة :الحادي عشرا

 02 االساليب اإلحصائية :الثاني عشر

01 الخالصة

(دور الصحف في ضوء نظرية األجندة اإلعالمية)اإلطار  النظري : الثانيالفصل 
02 تمهيد

02 بالنظريةالتعريف  :لا أو 

04 الدراسات السابقة الخاصة بالنظرية :اا ثاني

05 الفروض الخاصة بالنظرية :اا ثالث
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 الصفحةرقم   املوضوع

06 عناصر عملية وضع األجندة  :اا رابع

01 عناصر بناء األجندة :اا خامس

01 العوامل المؤثرة في ترتيب اولويات وضع الجمهور :اا سادس

01 لنظرية وضع األجندة االنتقادات الموجه :اا سابع

حدود االستفادة من نظرية األجندة في ضوء دراسة دور الصحف : اً ثامن
يناير  52المصرية في ترتيب أولويات القضايا السياسية في مصر بعد ثورة 

 وعالقتها بالشباب الجامعي
02

22 الخالصة

معيالقضايا السياسية المطروحة وعالقتها بالشباب الجا: الثالثالفصل 

20 تمهيد

20 ترتيب أولويات القضايا السياسيةدور وسائل اإلعالم في  :أوالً 

22 القضايا السياسة بشكل عام :ثانياا 

القضايا التي تناولها في الدراسة وفقًا لألكثر تناواًل في الصحف  :ثالثاا 
26 (المصري اليوم –األهرام )المصرية من ضمنها 

26 يناير 52بـ الشباب الجامعي وعالقته  :رابعاا 

21 الخالصة

 نتائج الدراسة التحليلية : الرابعالفصل 
22 تمهيد

 تحليل مضمون الصحف المصرية .1
 جريدة األهرام . أ

 جريدة المصري اليوم . ب

22

22

56

12 عرض ومناقشة نتائج الدراسة التحليلية .5

 الخالصة
 

24
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 الصفحةرقم   املوضوع

 نتائج الدراسة الميدانية: الخامسالفصل 
26 لدراسةا فروضوتساؤالت  نتائج

 خاتمة الدراسة

105 ربط نتائج الدراسة الميدانية والتحليلية: أوال

102 والبحوث المقترحة نتائج وتوصيات الدراسة: ثانيا

 المراجع

122 ربيةعالمراجع باللغة ال: أوالً 

 البحوث الغير منشورة .أ 
 البحوث المنشورة .ب 
 الكتب .ج 

122

126

126

126 يزيةاألنجلالمراجع باللغة : ثانياً 

121 المواقع المستخدمة مرتبة داخل الدراسة: ثالثاً 

 المالحق

122 نموذج الستمارة استبيان  (:1)ملحق رقم 

144 قائمة بأسماء المحكمين على استمارة االستبيان (:2)ملحق رقم 

145 نموذج الستمارة تحليل مضمون (:3)ملحق رقم 

152 على استمارة تحليل المضمون قائمة بأسماء المحكمين (:4)ملحق رقم 

1 ملخص الدراسة باللغة العربية         

 1 ملخص الدراسة باللغة االنجليزية
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 فهرس اجلداول

رقم 
 اجلدول

 اجلدول
رقم 

 الصفحة

 (1)جدول 
فنون )محل الدراسة في جريدة األهرام  القضايا السياسية

 42 (الصحافة

 44 داخل جريدة األهراممصادر األخبار السياسية  (5)جدول 

 (3)جدول 
الهدف من نشر المادة التحريرية الذى تسعي صحيفة األهرام إلي 

 تحقيقه عند تناولها للقضايا السياسية
46 

 41 وترتيب االولويات اتجاه صحيفة األهرام نحو القضايا السياسية  (4)جدول 

 42 مالقضايا السياسية التى ركزت عليها صحيفة األهرا (2)جدول 

 (6)جدول 
العناصر التيبوغرافية التى تستخدمها صحيفة األهرام مع القضايا 

 51 السياسية

تابع العناصر التيبوغرافية التى تستخدمها صحيفة األهرام مع  (7)جدول 
 50 القضايا السياسية

 54 مساحة القضايا السياسية وموقعها داخل جريدة األهرام (8)جدول 

فنون )محل الدراسة في جريدة المصري اليوم  ةلسياسيالقضايا ا (9)جدول 
 51 (الصحافة

 62 مصادر األخبار السياسية داخل جريدة المصري اليوم (11)جدول 

 (11)جدول 
الهدف من نشر المادة التحريرية الذى تسعي صحيفة المصري 

 60 اليوم إلي تحقيقه عند تناولها للقضايا السياسية

وترتيب المصري اليوم نحو القضايا السياسية  اتجاه صحيفة (15)جدول 
 62 االولويات

 65 القضايا السياسية التى ركزت عليها صحيفة المصري اليوم (13)جدول 

العناصر التيبوغرافية التى تستخدمها صحيفة المصري اليوم مع  (14)جدول 
 61 القضايا السياسية

 (12)جدول 
 

بع العناصر التيبوغرافية التى تستخدمها صحيفة المصري اليوم تا
 61 مع القضايا السياسية
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رقم 
 اجلدول

 اجلدول
رقم 

 الصفحة

 12 مساحة القضايا السياسية وموقعها داخل جريدة المصري اليوم (16)جدول 

 (17)جدول 
الفنون الصحفية التي تناولت القضايا السياسية في جريدة األهرام 

10 5305والمصري اليوم في شهر يناير

 (18)جدول 
مصادر األخبار السياسية داخل جريدة األهرام في شهر يناير 

5305 14

مصادر األخبار السياسية داخل جريدة المصري اليوم في شهر  (19)جدول  
15 5305يناير 

الهدف من نشر المادة التحريرية التى تسعي صحيفة األهرام إلي  (51)جدول  
16 5305ية في شهر يناير تحقيقه عند تناولها للقضايا السياس

 (51)جدول  
الهدف من نشر المادة التحريرية التى تسعي صحيفة المصري 

11 5305اليوم إلي تحقيقه عند تناولها للقضايا السياسية في يناير 

 (55)جدول  
اتجاه صحيفة األهرام نحو القضايا السياسية محل الدراسة في 

11  5305يناير 

فة المصري اليوم نحو القضايا السياسية محل الدراسة اتجاه صحي (53)جدول  
12 5305في يناير 

 (54)جدول  
القضايا السياسية التى ركزت عليها صحيفة األهرام في شهر 

12 5305يناير 

 (52)جدول  
القضايا السياسية التى ركزت عليها صحيفة المصري اليوم في 

11 5305يناير 

فية التى تستخدمها صحيفة األهرام مع القضايا العناصر التيبوغرا (56)جدول  
10 5305السياسية في شهر يناير 

العناصر التيبوغرافية التى تستخدمها صحيفة المصري اليوم مع  (57)جدول  
12 5305القضايا السياسية في شهر يناير 

 (58)جدول  
تابع العناصر التيبوغرافية التى تستخدمها صحيفة األهرام مع 

14 5305السياسية في شهر يناير  القضايا



 ز

 

رقم 
 اجلدول

 اجلدول
رقم 

 الصفحة

 (59)جدول  
تابع العناصر التيبوغرافية التى تستخدمها صحيفة المصري اليوم 

15 5305مع القضايا السياسية في شهر يناير 

مساحة القضايا السياسية وموقعها داخل جريدة األهرام في شهر  (31)جدول  
16 5305يناير 

 (31)جدول  
اسية وموقعها داخل جريدة المصري اليوم فى مساحة القضايا السي

11 5305شهر يناير 

 (35)جدول  
وسائل اإلعالم  أداء و ترتيب الوسائل اإلعالميةعالقة  يوضح

21 يناير 52المقروءة بعد ثورة 

أفضل وبين إرتباطية بين ترتيب الوسائل اإلعالمية يوضح عالقة  (33)جدول  
22 غطية الثورةوسيلة من وسائل اإلعالم قامت بت

 (34)جدول  
عرض الصحف القومية لحساب الفروق بين ( ت)اختبار 

 أولوياتفي ترتيب (  المصري اليوم)والصحف الحزبية (  األهرام)
 يناير 52القضايا السياسية في مصر بعد ثورة 

122

 (32)جدول  
عرض الصحف القومية لحساب الفروق بين ( ت)اختبار 

الشكل الصحفي (  المصري اليوم)حزبية والصحف ال(  األهرام)
 ضل ان تعرض به قضاياك بالصحف التى تقرئها فالذى ت

121

يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع لترتيب  (36)جدول  
120 األهمية لوسائل اإلعالم

 (37)جدول  
يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع 

124  ؟هل تقرأ الصحف لتساؤلل

 (38)جدول  
يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع 

125 الصحف القومية األفضل في عرض قضيتي للتساؤل

 (39)جدول  
يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع 

 الصحف الحزبية األفضل في عرض قضيتي للتساؤل
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 (41)دول  ج
يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع 

121 الصحف المستقلة األفضل في عرض قضيتي للتساؤل

يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع  (41)جدول  
121 ؟هل تقرأ الصحف القومية للتساؤل

 (45)جدول  
دراسة تبًعا لمتغير النوع يوضح الفروق بين إجابات عينة ال

122 لماذا تقرأ الصحف القومية؟  للتساؤل

 (43)جدول  
يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع 

112 هل تقرأ الصحف الحزبية؟ للتساؤل

يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع  (44)جدول  
111 حف الحزبية؟لماذا تقرأ الص للتساؤل

يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع  (42)جدول  
110 هل تقرأ الصحف المستقلة؟ للتساؤل

 (46)جدول  
يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع 

112 لماذا تقرأ  الصحف المستقلة ؟  للتساؤل

 (47)جدول  
إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع يوضح الفروق بين 

114 للتساؤل ما هى درجة حرصك علي قراءة األهرام؟

يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع  (48)جدول  
115 ؟ما هى درجة حرصك علي قراءة المصري اليوم للتساؤل

 (49)جدول  
ا لمتغير النوع يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبعً 

تعرض به قضاياك  أن تفضلما الشكل الصحفي الذى  للتساؤل
 بالصحف التى تقرئها؟ 

116

 (21)جدول  
يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع 

111 هل سبق وأرسلت قضيتك للصحيفة التى تقرأها؟ للتساؤل

راسة تبًعا لمتغير النوع يوضح الفروق بين إجابات عينة الد (21)جدول  
111 هل الصحف التى تقرأها عالجت؟  للتساؤل
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 (25)جدول  
يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع لترتيب 

112 ؟األهمية أهم األزمات

 (23)جدول  
يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع 

 52سائل اإلعالم المقروءة بعد ثورة للتساؤل ما رأيك في أداء و 
 يناير؟

101

 (24)جدول  
يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا المتغير النوع 

100 وسيلة من وسائل اإلعالم قامت بتغطية الثورة؟ أفضلما  للتساؤل

 (22)جدول  
يوضح الفروق بين إجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغير النوع 

102 بالصحف ماذا تفعل؟ للقضاياتابعتك بعد م للتساؤل
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 الصفحة  اجلدول الشكل 

 06 عناصر عملية وضع األجندة (1)  شكل

01 عناصر عملية وضع األجندة (5)  شكل

22 قائمة أولويات الجمهور (3)  شكل

 


