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  ACTل ا�تصال الم�ئمة من أجل التنمية مركز وسائ

  

  

  مشروع الراصد ا�ع�مي

  

  

  

  

  

  

  صورة المرأة في الصحافة المصرية 

   ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢تقرير 

  

  

  بالتعاون مع 

  

  مركز الراصد ا�ع�مي بجمعية تنمية المجتمع ببني سويف 

  مركز الراصد ا�ع�مي بجمعية رابطة المرأة العربية بالمنيا
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  صورة المرأة في الصحافة المصرية: اب الكت

   ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢تقرير              

  

  المشاركون في إعداد التقرير 

  فريق الرصد 

  مكتب الراصد ا�ع
مي بالمنيا                          مكتب الراصد ا�ع
مي ببني سويف 

  )ة تنمية المجتمع بالزرابي جمعي)                         ( جمعية رابطة المرأة العربية ( 

  لمياء أحمد محمود                                       لمياء محمود إبراھيم 

  غادة مصطفى كامل                                      نوارة سيد محمود 

  رانيا كرم شاكر 

  ياسر محمد عرفة 

  فريق كتابة التقرير 

  عزة كامل

  خالد البلشي

  عزة شلبي

  

  )(ACTمركز وسائل ا�تصال الم�ئمة من أجل التنمية : الناشر 

  مصر الجديدة  –كلية البنات  –ش الشھيد يسري فھمي  ٢٢

  . ٤١٨٦٢٦٨، ف  ٤١٧٦٢٤٩ – ٤١٨٦٢٦٨ت 

  ٨٠٤٨/٢٠٠٤: رقم ا�يداع بدار الكتب 

  شركة أدمكس ل2ع�ن : التصميم والطباعة 

  حقوق الطبع والنشر محفوظة
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  الفھرسـت

  

  الموضوع                                                                     رقم الصفحة 

         ٣                                                                    مقدمة

  ٧                   الھدف العام

  ٧                  منھجية الدراسة

  ٧                 مؤشرات التقرير

    ١١                  مادة التقرير

  ١١        ) ٢٠٠٢(تحليل المضمون ا�ع�مي خ�ل عام : أو�ً 

  ١٢        ) ٢٠٠٢(تحليل المضمون ا�ع
مي للجرائد اليومية . ١

  ١٩        ) ٢٠٠٢(تحليل المضمون ا�ع
مي للمج
ت عام . ٢

  ٢٥         )٢٠٠٣(تحليل المضمون ا�ع�مي خ�ل عام : ثانياً 

  ٢٥                     تقديم

  ٢٦        ) ٢٠٠٣(مضمون ا�ع
مي للجرائد اليومية تحليل ال. ١

  ٣٧        )  ٢٠٠٣(تحليل المضمون ا�ع
مي للمج
ت . ٢

  ٤٧    )  ٢٠٠٣( تحليل المضمون ا�ع
مي للمج
ت الحزبية والمستقلة . ٣

  ٥٣      )٢٠٠٣( تحليل المضمون ا�ع
مي للصحف المحلية . ٤

  ٦٧                   م�حظات عامة

  ٦٨                     النتائج

  ٧٥                   التوصيات
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  :مـــقدمـة

نق<ل المعلوم<ة م<ن مرس<ل الرس<الة  إل<ى  ىإن عملية ا@تصال بمعناھا الحديث لم تع<د تقتص<ر عل<

مس<<تقبل ھ<<ذه الرس<<الة ، ولك<<ن يمك<<ن اعتبارھ<<ا عملي<<ة حواري<<ة ب<<ين ط<<رفين ، وطبق<<ا ل<<ذلك ف<<إن 

ملت ھ<<ذه الحق<<وق بداي<<ة حق<<ه ف<<ي احتياج<<ات متلق<<ي الرس<<الة يج<<ب وض<<عھا ف<<ي ا@عتب<<ار، وق<<د ش<<

الحص<ول عل<<ى المعلوم<<ات ، وحق<<ه أن تك<<ون الرس<<الة الموجھ<ة إلي<<ه تش<<مل عل<<ى حاجت<<ه وحاج<<ة 

  .مجتمعه الذي ينتمي إليه وصو@ إلى حق جديد من حقوق ا�نسان وھو حقه في ا@تصال 

ائل<ة م<ن البش<ر ونظرا لما تتمتع به وسائل ا@تصال من جاذبية وفاعلية في الوصول إلى أعداد ھ

والمجتمع<<<ات ، فق<<<د اھتم<<<ت المنظم<<<ات النس<<<ائية والب<<<احثون المھتم<<<ون بقض<<<ايا الم<<<رأة بوس<<<ائل 

ا@تصال ، وتحليل صورة المرأة في ھذه الوسائل بھدف إحداث التغيير ا@جتم<اعي المنش<ود ف<ي 

ق مع ما تقوم مكانتھا ا@جتماعية ، وتغيير النماذج النمطية عنھا والتي أصبحت @ تستقيم أو تتس

  . ١به من أدوار في عصرنا الحديث 

ا�ع
مية تشكل قوة ثقافي<ة واجتماعي<ة وسياس<ية ق<ادرة عل<ى إح<داث تغيي<ر  لإن الصور والرسائ

وقيم ورؤى جديدة ، لما لھ<ا م<ن أث<ر ط<اغ عل<ى الجمھ<ور ،  فھام في المجتمع وعلى خلق مواق

د القيم والعادات والتقاليد واQنظم<ة وخاص<ة ومن ناحية أخرى تقوم وسائل ا�ع
م بترسيخ وتأيي

المرتبطة بالتصور ع<ن أدوار وع
ق<ات النس<اء والرج<ال ف<ي المجتم<ع ، وم<ع تط<ور المجتم<ع ، 

أصبح ھناك ع
قة تعامدية بين وسائل ا�ع
م ، والمجتمع بمعنى أن اQولى تتأثر بالثاني وتؤثر 

ا كانت وس<ائل ا�ع<
م ھ<ي الم<رآة الت<ي تعك<س فيه ، وھذا يطرح سؤا@ في غاية اQھمية عما إذ

  .الثقافة السائدة أم إنھا القوة التي تولدھا ؟

بمعنى أن<ه يمث<ل الحق<ائق ا@جتماعي<ة ويتض<منھا ف<ي آن ، ونظراً Qن النص الصحفي نص متعدد

بما يعن<ي أن ال<نص الص<حفي يس<اعد الق<راء . أى أن الصحافة تؤثر فى المجتمع وتتأثر به، واحد

فمن ھنا نجد أن الموضوعات واYراء التي تعرضھا الص<حافة .  ٢بلورة فكرتھم عن العالم على 

  . تصبح ذات وظيفة ثقافية ھامة تؤثر في وجدان وكيان المجتمعات التي تخاطبھا 

                                                 
-

١
    ٤-٣ص ص  ١٩٩٥فبراير ، القاھرة ، ناھد رمزي مقارنة بين صورة المرأة وصورة الرجل في الدراما التليفزيونية ، اليونسيف . د .  

-
٢
، جمعية التنمية الصحية والبيئية ،    ١٩٩٨ – ١٩٩٣تحليل الخطاب الصحفي عن خادمات المنازل بجريدة اQھرام : 
م سھام عبد الس. د. 

  . ٥، ص ١٩٩٩مشروع الدعم الفني والمؤسسي للمنظمات غير الحكومية لتنفيذ وثيقة بكين ، يناير 
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  ٤

وھى تلعب نتيجة لذلك دورا @ يمكن إغفاله فى تشكيل نظرة واتجاھات الرأي العام نحو القضايا 

وكذلك تلعب وسائل ا�ع
م على اخت
ف ت
وينھ<ا دورا خطي<را ف<ي نش<ر . تمعالمختلفة فى المج

صورة غير متوازنة وأحادية تعتمد على التنميط وتنحاز �براز ووضع المرأة في قوالب جام<دة 

  .نمطية 

إن مصطلح النماذج النمطية أصبح مص<طلحاً ذا س<معة س<يئة يس<تخدمه المتخصص<ون لنق<د       

. وبيان مدى تقصيرھا في تحم<ل المس<ئولية ا@جتماعي<ة الت<ي تق<ع عل<ى عاتقھ<ا وسائل ا�ع
م ، 

وإذا سلمنا أن على وس<ائل ا�ع<
م ف<ي جمي<ع بل<دان الع<الم احت<رام ح<ق المتلق<ي باعتب<اره ش<ريك 

أساسي أو طرف متكافئ في عملية ا@تصال ، فمن البديھي أن تتحمل وسائل ا�ع<
م ف<ي ال<دول 

عفة ، فالمجتمع النامي الجاد في محاولة الخ<روج م<ن أزمت<ه يس<عى إل<ى أن النامية مسئولية مضا

يستنفر مجھوداته وطاقات جميع أفراده وجميع مؤسساته وذلك للعمل من أجل دفع عجل<ة التنمي<ة 

والتطور ، ومن ھنا وجب علينا محاسبة وسائل ا�ع
م على تقصيرھا الملحوظ في تقديم صورة 

وإذا كان<ت ھن<اك بع<ض اQمثل<ة الج<ادة ف<ي ط<رح ، عھا ف<ي المجتم<ع حقيقية للمرأة لتحس<ين وض<

قضايا المرأة فإن مثل ھذه اQمثلة ھي أمثلة معدودة @ تتعدى كونھا ا@ستثناء الذي يؤك<د القاع<دة 

  . ١وھذا ما تشير إليه معظم اQبحاث التي أجريت لتحليل صورة المرأة في ا�ع
م .. 

ق الحوار حول أھمي<ة رص<د ھ<ذه النم<اذج ك<ي نس<تطيع أن ن<ؤثر ف<ي وفي النھاية @ بد لنا من خل

مسار الرسالة ا�ع
مية وتصحيحھا واستبدالھا بصورة أكثر واقعية ، كما يجب أيضا التفكير في 

م<<دى ت<<أثير ھ<<ذه الص<<ورة و اQنم<<اط عل<<ى النس<<اء أنفس<<ھن س<<واء ك<<ن ريفي<<ات ، رب<<ات بي<<وت أم 

ك<ي نس<تطيع أن نخ<رج بنت<ائج ومؤش<رات تمكن<ا م<ن  ال<خ وذل<ك… أم أمي<ات  تع<ام
ت متعلم<ا

  .الضغط وخلق آليات واستراتيجيات لمواجھة الرسالة ا�ع
مية الخاطئة وتصحيح مسارھا 

وإذا تعرضنا إلى نتائج بعض اQبحاث التي أجريت حول ص<ورة الم<رأة ف<ى ا�ع<
م لوج<دنا      

  ، على أن ھناك تقصيراً واضحاً من قبل شبه اتفاق بين الباحثين والمھتمين بالحقل ا�ع
مي 

فقد أجمعت ع<دة دراس<ات ح<ول ص<ورة ، وسائل ا�ع
م في تقديم صورة إيجابية وواقعية للمرأة

المرأة في ا�ع
م على أن ا�ع
م يحصر المرأة فى عدد من اQدوار التقليدية @ تتعدى كونھا أم 

                                                 
١

مركز دراسات المرأة الجديدة ، نوفمبر ، ورقة مقدمة إلى ندوة المرأة وا�ع
م ، ة النماذج النمطية للمرأة في ا�ع
م ، مقدمة نظري: ھدى الصدة   -
  . ١ص  ١٩٩٤
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امل<<ة ومنتج<<ة وش<<ريك فع<<ال ف<<ى ص<<نع وزوج<<ة ويتجاھ<<ل أو يقل<<ل م<<ن ش<<أن أدوارھ<<ا اQخ<<رى كع

  .١المجتمع 

وفى دراسة لتحليل محتوى الص<حف اليومي<ة والمج<
ت النس<ائية نج<د أنھ<ا خلص<ت إل<ى نقطت<ين 

  .٢ھامتين حول الصورة التي نقدمھا للمرأة 

أن الم<<رأة @ تس<<تخدم عقلھ<<ا جي<<دا وھ<<ى ع<<ادة غي<<ر منطقي<<ة ، ھوائي<<ة الم<<زاج و@ ت<<تحكم ف<<ى 

رأة كائن سلبي يعتمد على اYخرين فھي غير مستقلة وتحتاج دائم<ا إل<ى توجي<ه مشاعرھا، أن الم

 . الرجل وتلجأ إليه فى حل مشاكلھا 

وفى دراسة أخرى حول صورة المرأة فى المج
ت النسائية أسفرت النتائج الت<ي تناول<ت عين<ة 

  :من المج
ت النسائية عن ما يلي 

ر الم<رأة ف<ى تل<ك المج<
ت ك<امرأة مرفھ<ة @ يش<غلھا حيث تظھ، ا@زدواجية فى الرؤية الفكرية 

سوى استكمال أناقتھا وزينتھا ، وإلى جانب ذلك تطرح بعض القصص الواقعية الت<ي تش<ير إل<ى 

  .سوء أحوال المرأة ونبذھا اجتماعيا

تستبعد المج<
ت النس<ائية مش<ك
ت نس<اء اQحي<اء الش<عبية ونس<اء اQري<اف وتنح<از إل<ى ش<ريحة 

أما العاملة . وربة البيت المھتمة بشؤون زوجھا وأطفالھا" الزوجة اQنيقة"ساء المدن معينة من ن

 .وحتى الجامعية المتعلمة فتعتبرھا ناقصة اQنوثة وأنانية ومھملة لزوجھا وأطفالھا

ي<<ؤثر مض<<مون المج<<
ت عل<<ى جمھ<<ور قرائ<<ه وي<<زودھم بالقوال<<ب الفكري<<ة الجام<<دة أو يع<<زز م<<ا 

ت في أذھ<انھم م<ن خ<
ل التنش<ئة ا@جتماعي<ة ع<ن الم<رأة ودورھ<ا ف<ي يحملونه من صور ترسخ

 .المجتمع

،       ت<<ونس" بي<<ان الحمام<<ات م<<ن أج<<ل مش<<اركة عربي<<ة فعال<<ة ف<<ي م<<ؤتمر بك<<ين"وب<<الرجوع إل<<ى 

منظمة نسائية وحقوقية  ٤٠، والذي صادق عليه المشاركون الذين يمثلون ١٩٩٥يوليو  ٢٦ -٢٥

نجده يؤكد على نفس المعاني من خ
ل ما أجم<ع علي<ه المص<ادقون بلد عربي ، س ١٥عربية فى 

أن ص<<ورة الم<<رأة العربي<<ة ف<<ى وس<<ائل ا�ع<<
م العربي<<ة م<<ا زال<<ت مش<<وھة وتخض<<ع :"علي<<ه م<<ن  

  ".لقوالب ثقافية واجتماعية متخلفة @ تحترم إنسانيتھا ودورھا اQساسي فى المجتمع

                                                 
١

   ١ص : المرجع السابق  - 

صورة المرأة كما تقدمھا وسائل ا�ع
م ، دراسة في تحليل مضمون الصحافة النسائية ، المجلد الثاني ، المركز : ناھد رمزي وأخرون . د.  -٢
  . ١٩٨٣ث ا@جتماعية والجنائية ، القاھرة القومي للبحو
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  ٦

لة وواعي<ة لتص<حيح الص<ورة ا�ع
مي<ة للنس<اء اتخ<اذ ق<رارات مس<ؤو"وقد دعا البيان كذلك إل<ى 

وتطوير الوعى المجتمعي واQداء المھني للنساء العام
ت فى مجال ا�ع
م ، وا@ھتمام بإجراء 

دراس<<ات ميداني<<ة للتع<<رف عل<<ى ا@حتياج<<ات ا�ع
مي<<ة وا@تص<<الية للنس<<اء العربي<<ات ف<<ى الري<<ف 

  ".والحضر

) ١٠البن<د رق<م (قس<ما بعن<وان وس<ائل ا�ع<
م  وإذا نظرنا إلى منھاج عمل بك<ين فس<نجد

  :ورد فيه اYتي 

@ تزال وسائل ا�ع
م فى العديد من الدول تقوم بترويج صورة س<لبية ع<ن الم<رأة و@ " •

  ".تبرز تنوع حياة المرأة ومساھمتھا فى المجتمع

  ".يمكن لوسائل ا�ع
م أن تساھم بشكل أكثر إيجابية فى النھوض بالمرأة" •

  :منھاج العمل ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن ويؤكد 

تمكين المرأة من التعبير والمشاركة فى اتخاذ القرار فى إطار وبواسطة وسائل ا�ع<
م  .١

وفى ھذا المجال ف<أن الحكوم<ات م<دعوة إل<ى تعي<ين ع<دد م<ن ، وتقنيات ا@تصال الجديدة

ة والتنظيمي<<<ة النس<<<اء مماث<<<ل لع<<<دد الرج<<<ال ف<<<ى مختل<<<ف الھيئ<<<ات ا@ستش<<<ارية وا�داري<<<

 .ومؤسسات المراقبة 

تشكيل الصورة المتوازن<ة للم<رأة خ
ف<ا للص<ورة النمطي<ة للم<رأة والت<ي تروجھ<ا وس<ائل  .٢

 ا�ع
م ، وبھذا الغرض فأن وسائل ا�ع
م والمنظمات غير الحكومية والقطاع 

الخ<<اص م<<دعوون للعم<<ل عل<<ى تحقي<<ق توزي<<ع ع<<ادل للمس<<ئوليات اQس<<رية وإنت<<اج م<<واد    

  .ع
مية تبرز وجود المرأة فى مناصب القيادةإ

القي<ام ف<<ى إط<<ار وس<ائل ا�ع<<
م ومؤسس<<ات ا�ش<ھار بض<<بط وإع<<داد جمل<ة م<<ن المب<<ادئ  .٣

والمواثيق المھنية ، وأشكال أخرى من التنظيم الذاتي للتشجيع على تقديم صورة إيجابية 

 .عن المرأة مع الحرص على احترام حرية التعبير

لدور الذي تلعبه وس<ائل ا�ع<
م الجماھيري<ة ف<ى تش<كيل ال<وعى والق<يم الثقافي<ة ، وإيمانا بأھمية ا

وكذلك دورھا الھام فى عملية التنشئة ا@جتماعية ، فقد تم تبنى مشروع الراصد ا�ع
مي بقصد 

  :متابعة صورة المرأة فى ا�ع
م المصري من خ
ل عدة محاور 

 :عكسه من أدوار وصور للمرأة فيرصد وتحليل مضمون الصحافة المصرية بما ت .١

  .مادة مكتوبة  - أ



� �

� �

� �

���א����������������א���
	�א���������������������������������"! ��א����������������	�א������א������� �

###################################################################################################################################################################� �

  ٧

 .إع
نات  - ب

 .صور وكاريكاتير  -ج                

 .أغلفة  -د

 :رصد وتحليل صورة المرأة في ا�ع
م المرئي  .٢

  .دراما  - أ

 .فيديو كليب  - ب

  .إع
نات  -ج

  .رية ويتناول ھذا التقرير عرض Qھم نتائج تحليل محتوى الصحافة اليومية واQسبوعية المص

  :الھدف العام  •

يھ<دف التقري<ر إل<ى التع<رف عل<<ى ص<ورة الم<رأة كم<ا يعرض<<ھا الخط<اب الص<حفي ف<ي الص<<حف 

والمج
ت المصرية، مع اكتش<اف الص<ورة النمطي<ة والنم<اذج المك<ررة الت<ي تعرض<ھا الص<حافة 

ة في المصرية للنساء ، والقضايا اQكثر عرضا دون غيرھا با�ضافة إلى مدى السلبية وا�يجابي

  .التوجه نحو المرأة في الصحافة المصرية 

  :منھجية الدراسة  •

يعتم<<د ھ<<ذا التقري<<ر عل<<ى م<<نھج تحلي<<ل المض<<مون باعتب<<اره ق<<ادرا عل<<ى دراس<<ة وتحلي<<ل الم<<ادة 

وذلك من خ
ل قياس المتغي<رات ، ا�ع
مية بطريقة منظمة وموضوعية وكمية فى نفس الوقت 

  .منة بھاومقارنتھا للتعرف على المضامين الكا

الموج<ودة ف<ى الرس<الة  ةومن مزايا ھذا المنھج أيضا أنه يساعدنا على وصف الرس<ائل ا@تص<الي

وتمثل وحدة العد المعتمدة فى ھ<ذا التقري<ر المق<ال أو ، ا�ع
مية التي يتم تحليلھا وكذلك تصنيفھا

  .الوحدة ا�خبارية

  :مؤشرات التقرير  •

رھا ذات د@لة ، فالبعض منھا يتعلق بشكل الوحدة واYخر أما المؤشرات التي تم اختيارھا باعتبا

  .يرتبط بمضمون الوحدة ا�خبارية

o   مؤشر ا�ھتمام الكمي: 

يعتمد ھذا المؤشر على تحليل كمي للموضوعات التي تناولت المرأة عدداً ونسبة خ
ل فترة 

  . زمنية معينة في مجموعة مختارة من الصحف والمج
ت 
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  ٨

o وقع  مؤشر ا�خراج والم :  

ويسمح بمعرف<ة درج<ة ا�قب<ال أو ا@نتب<اه للق<راء الت<ي يتمت<ع بھ<ا المق<ال والت<ي تختل<ف ب<اخت
ف 

يصاحبه صورة يتمتع بحظ أوفر للق<راءة  يالموقع ، فمث
 المقال المدرج بالصفحة اQولى أو الذ

  .من المقا@ت المدرجة بالصفحات الداخلية والخالية من الصور 

o ي مؤشر الشكل الصحف:  

ال<خ وھ<ذا ..ويوضح المعالج<ة ا�خباري<ة الت<ي تت<درج م<ن الخب<ر إل<ى التحقي<ق والمق<ال والتقري<ر 

  .أيضا يعطي د@لة على مدى اھتمام الصحيفة أو المجلة بالموضوع 

o  مؤشر المصدر:  

من ھ<ذا المؤش<ر يمكنن<ا التع<رف عل<ى أھ<م المنتج<ين للخط<اب ا�ع
م<ي ح<ول الم<رأة س<واء م<ن 

  و خارجھا وتم تقسيم المصادر الداخلية إلى ذكور وإناث ، وذكر وأنثى مشترك داخل المجلة أ

وھيئ<<ة تحري<<ر ، وق<<د ت<<م إض<<افة ك<<ل الكت<<اب ال<<ذين ي<<تم النش<<ر لھ<<م بش<<كل م<<نظم ومت<<واتر ض<<من 

  .المصادر الداخلية للمجلة با�ضافة لفئة ھيئة وھي المواد الموقعة باسم الجريدة 

  . مھا إلى ذكر وأنثى من الخارج ووكالة أنباء وبريد قراء أما المصادر الخارجية فتم تقسي

o  مؤشر الموضوع الرئيسي:  

ومن خ
له يتم التعرف على تكرار عرض مختلف الموضوعات ومس<احتھا التحريري<ة وبالت<الي 

يمكن الوقوف على المجا@ت اQكثر تناو@ Qنشطة الم<رأة وترتيبھ<ا ومقارنتھ<ا م<ن ص<حيفة إل<ى 

تم اQخذ بالموضوع الرئيسي فقط لكل وحدة إخبارية وكذلك تعطي مؤشرا حول  أخرى علما بأنه

  .أكثر الموضوعات تغطية وعرض من قبل الصحف والمج
ت 

o  مؤشر الدور ا�جتماعي للمرأة:  

تتعرض الص<حف والمج<
ت إل<ى نش<اط الم<رأة بش<كل متف<اوت حس<ب ال<دور ا@جتم<اعي اQكث<ر 

من ھذا المؤشر يمكن الخروج بأكثر اQدوار شيوعا لدى و.. عرضا فى ھذه الصحف والمج
ت 

صحف ومج
ت العينة ومقارنة اQدوار النمطية والتقليدية بغيرھ<ا م<ن اQدوار العص<رية للم<رأة 

وتركز الدراسة على ع<رض ال<دور اQكث<ر ظھ<وراً ف<ي الم<ادة الص<حفية مح<ل التحلي<ل ، وتج<در 

تناولناھ<ا خ<
ل التقري<ر ل<_دوار المختلف<ة وكان<ت ا�شارة ھنا إلى مجموعة من المؤشرات الت<ي 

  :كالتالي 
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  ٩

ھ<<ي الت<<ي ت<<م التع<<رض لھ<<ا ب<<دون أن يك<<ون ذل<<ك : الم<<رأة عموم<<اً  -١

  .مرتبطا بصفة أو بدور محدد 

وھ<ي غالب<ا م<ا تم<تھن بع<ض الفن<ون الجميل<ة وق<د : المرأة المبدعة  -٢

عتب<ار ميزنا في ھذا البحث بين المرأة الفنانة والمرأة المؤلفة على ا

أن اQدوار الثانية تنزل في مج<ا@ت فكري<ة وأكاديمي<ة مختلف<ة ع<ن 

 .المجا@ت ا�بداعية 

ھي التي تسجل حضورھا ا�ع
مي إما بنشاطھا : المرأة المناضلة  -٣

 في صلب مؤسسة تسعى للنھوض بالمرأة أو بكتابتھا 

الملتزم<<ة بال<<دفاع ع<<ن قض<<ايا تحري<<ر الم<<رأة أو حق<<وق ا�نس<<ان بص<<فة 

 . عامة

ھي التي تبرز بھذه الصفة كربة البيت وف<ي : المرأة اQم والزوجة  -٤

 .ع
قتھا مع الزوج أو اQبناء 

غالبا ما تكون لھا صفة رس<مية ف<ي الحكوم<ة أو : المرأة المسؤولة  -٥

 .في إحدى مؤسسات الدولة 

 : جاءت موزعة على صنفين : المرأة العاملة  -٦

  .عاملة تقليدية أي موظفة  . أ

 .في القطاعات اQخرى غير التقليديةعاملة عصرية  . ب

وھ<<<ي الت<<<ي ظھ<<<رت كعالم<<<ة أو باحث<<<ة ف<<<ي أح<<<د : الم<<<رأة الباحث<<<ة  -٧

  .المجا@ت المختلفة 

نظ<<<<را لغي<<<<اب المتابع<<<<ة المنتظم<<<<ة ل_نش<<<<طة : الم<<<<رأة الرياض<<<<ية  -٨

الرياض<<ية النس<<ائية م<<ن ط<<رف وس<<ائل ا�ع<<
م تك<<اد الص<<حف @ 

از إح<<داھن تتع<<رض للم<<رأة ف<<ي مج<<ال الرياض<<ة س<<وى عن<<د إح<<ر

 .انتصار ھام أو بطولة ما غالبا على المستوى القومي 

ھ<<ي الت<<ي يتغن<<ى بھ<<ا الش<<عراء ف<<ي الص<<فحات : الم<<رأة المعش<<وقة  -٩

اQدبية بصفتھا مصدر إلھام رئيسي لعديد من القصائد وأحيان<ا م<ن 

 .خ
ل بعض الحوادث والحكايات 
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  ١٠

وھ<<<ي اQكث<<<ر تن<<<او@ وش<<<يوعا ف<<<ي الح<<<وادث : الم<<<رأة الض<<<حية  -١٠

والقضايا ، أو من خ
ل تناولھا ف<ي بري<د الق<راء ومش<ك
ت الق<راء 

 الخ ………

ھي التي توظف بصفتھا مجرد أنث<ى تغ<ري : المرأة المثيرة جنسيا  -١١

 بمفاتنھا الرجال ، ومن الم
حظ أن غياب ھذا الدور نسبيا 

@ يعكس حقيقة المضامين ا�ع
مي<ة وإنم<ا ك<ان س<ببه الرئيس<ي إقص<اء 

 .بالنساء اQجنبيات من ھذا التقرير  المادة الخاصة

o  مؤشر توجه المادة الصحفية إزاء المرأة:  

وغالبا ما يكون التعرض ا�ع
مي لموضوع المرأة مجردا من أى موقف تجاھھ<ا ولك<ن ال<تمعن 

. والتعمق فى صياغة ھذه المواد وف<ى طريق<ة إخراجھ<ا ي<وحي أحيان<ا بموق<ف مع<ين تج<اه الم<رأة

رص<<د المواق<<ف المعلن<<ة والض<<منية والكامن<<ة إزاء الم<<رأة م<<ن خ<<
ل الم<<ادة ويس<<مح ھ<<ذا المؤش<<ر ب

ويمكن ھنا ا�شارة إلى بعض المعاني أو التعريفات الت<ي .ا�ع
مية التي تشكل موضوع البحث 

  :تم تضمينھا في ھذا التقرير وھي 

توجه محايد ويتكون من اQخبار التي تقتصر على التغطية الموضوعية  .١

  .دون تعليق أو توجيه  ونقل اQحداث

ناقد إيجابي ويضم المواد الصحفية التي ترشد المرأة وتدلھا على أفضل  .٢

السبل لممارسة حقوقھا أو ل`يفاء بالتزاماتھ<ا دون ا@نتق<اص م<ن ش<أنھا 

 . أو مكانتھا 

ناقد سلبي ويتألف من المواد التي تنتقد بشكل أو بأخر تص<رفات الم<رأة  .٣

 .من منطلق سلبي أو محافظ 

واعظ إيجابي ويحتوي على المواد التي تملي عل<ى الم<رأة س<لوكا معين<ا  .٤

 .من منطلق النصح والخوف على مصلحتھا 

واعظ سلبي ويحتوي عل<ى الم<واد الت<ي تمل<ي عل<ى الم<رأة س<لوكا معين<ا  .٥

من منطلق أبوي أو فوقي يوحي بقصور الم<رأة الفك<ري وبعجزھ<ا ع<ن 

 .لرجل عليھا تدبير شئونھا وشئون اQسرة دون وصاية ا
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  ١١

o  ١:مؤشر توجه الصورة
 

ويدل ھذا المؤشر على مدى استعمال الصورة لصالح المرأة أو ضدھا ، حيث يمكن 

  .للصورة أن تمثل توجھا مضاداً  لتوجه المواد الصحفية بكافة أشكالھا 

  :مادة التقرير  •

ك<ان موض<وعھا أو يعتمد التقرير على مجموعة اQشكال والمواد الصحفية المتعلقة بالمرأة مھما 

حجمھ<<ا والص<<ادرة ب<<أھم الص<<حف والمج<<
ت ف<<ى مص<<ر قومي<<ة وحزبي<<ة ومس<<تقلة خ<<
ل ع<<امي 

  .م ٢٠٠٣،  ٢٠٠٢

  .وقد تم إقصاء التغطيات الخارجية والتركيز على التغطيات المحلية وا�قليمية داخل مصر 

 سين<ة ال<رئيكما تم إقص<اء التغطي<ات الخاص<ة ب<المرأة الرس<مية خاص<ة الت<ي تتعل<ق بشخص<ية قر

والوزيرات إذا كانت موضوعاتھا وموضوعات اھتمامھ<ا بعي<دة ع<ن الم<رأة كمث<ال افتت<اح قرين<ة 

الرئيس Qحد المستشفيات أو إصدار وزيرة ما لقرار لتنظيم العمل في وزارتھا، كذلك تم إقص<اء 

أة ا�ع
نات التي تنشرھا الصحف والمج
ت بمقاب<ل ، وس<وف ي<تم إص<دار تحلي<ل لص<ورة الم<ر

فى ھذه ا�ع
نات فى تقرير مستقل Qنھ<ا تحت<اج إل<ى منھجي<ة مختلف<ة ع<ن تل<ك المعتم<دة لتحلي<ل 

  .المادة الصحفية الحالية

   ٢٠٠٢تحليل المضمون ا�ع�مي خ�ل عام : أو�ً 

  :العينة المختارة 

  :الجرائد اليومية .  ١

  .جريدة اQھرام ـ ملحق أيامنا الحلوة بجريدة اQھرام �

� Qخبار جريدة ا .  

 .ـ ملحق دموع الندم  يجريدة الجمھورية ـ ملحق محبوبت �

  :المج�ت .  ٢

روزاليوسف ـ صباح الخير وتم اختيار عينة عشوائية غير منظمة في محاولة @ستط
ع صورة 

  .٢٠٠٢المرأة في المجلتين خ
ل عام 

  

                                                 
1
  ٢٠٠٢/  ١٢/  ٣١إلى  ٢٠٠٢/  ٧/ ١تم إضافة ھذا المؤشر ورصده في الفترة من   
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  ١٢

  

عCCCCدد الوحCCCCدات التCCCCي تCCCCم  اسم المجلة 
 رصدھا 

 التاريخ

 نوفمبر  -فبراير  عدد ١٥ روز اليوسف

 ديسمبر –يوليو  عدد  ١٤ صباح الخير 

  

  ):٢٠٠٢(تحليل المضمون ا�ع�مي للجرائد اليومية  -١

  :نتائج الدراسة الكمية للجرائد     

 :         مؤشر ا�ھتمام الكمي  •

 ) ١جدول رقم (  

 %النسبة  عدد المقا�ت الجريدة

 ٢٩.٤ ٧٦٦ اGھرام

 ٢.٢ ٥٦ أيامنا الحلوة

 ٣١.٦ ٨٢٢ مج اGھرام

 ٣١.٢ ٨١١ اGخبار

 ٢٣.٥ ٦١٢ الجمھورية

 ٦.١ ١٥٩ محبوبتي

 ٧.٦ ١٩٨ دموع الندم

 ٣٧.٢ ٩٦٩ مج الجمھورية

  ٢٦٠٢ المجموع الكلي

  

وجود تقارب بين عدد المواد الصحفية التي تناولت المرأة في   ١يتضح من الجدول رقم 

وبين عددھا في جريدة اQخبار ، حيث كانت النسبة )  لوةأيامنا الح( جريدة اQھرام وملحقھا 

في حين زادت عنھم جريدة الجمھورية % ٣١.٢، % ٣١.٦في التناول على التوالي 

 ٩٦٩وھي تمثل % ٣٧.٢لتصل نسبة التناول بھا إلى )  محبوبتي  –دموع الندم ( بملحقيھا 

موضوعاً  ٨١١واQخبار  ٨٢٢موضوعا عن المرأة ، في حين لم يتجاوز العدد في اQھرام 

  . عن المرأة 
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  ١٣

  :مؤشر ا�خراج  •

               استعمال الصورة -أ      

 ) ٢جدول رقم(  

 عدد المقا�ت الجريدة
 %النسبة الصورة

 � نعم  �  نعم

 ٧١.٩ ٢٨.١ ٥٥١ ٢١٥ ٧٦٦ اGھرام

 ٢٥ ٧٥ ١٤ ٤٢ ٥٦ أيامنا الحلوة

 ٦٨.٧ ٣١.٣ ٥٦٥ ٢٥٧ ٨٢٢ مج اGھرام

G٦٧.٧ ٣٢.٣ ٤٥٩ ٢٦٢ ٨١١ خبارا 

 ٧٢.٤ ٢٧.٦ ٤٤٣ ١٦٩ ٦١٢ الجمھورية

 ١٠.١ ٨٩.٩ ١٦ ١٤٣ ١٥٩ محبوبتي

 ٣٨.٤ ٦١.٦ ٧٦ ١٢٢ ١٩٨ دموع الندم

 ٥٥.٢ ٤٤.٨ ٥٣٥ ٤٣٤ ٩٦٩ مج الجمھورية

 ٦٣.٤ ٣٦.٦ ١٦٤٩ ٩٥٣ ٢٦٠٢ المجموع

بالموضوع من خ
ل الذي يمكن أن يدل على مدى اھتمام الجريدة   ٢يتضح من الجدول رقم 

دعمه بالصور ، أن المادة الصحفية المصحوبة بالصور لم تتعد نسبتھا في مجموع جريدة 

أما ..  ٨٢٢مادة صحفية من إجمالي  ٢٥٧تمثل % ٣١.٣"  الصحيفة وملحقھا " اQھرام 

مادة صحفية من  ٢٦٢من حيث التناول بالصور لعدد % ١اQخبار فقد تعدت اQھرام بفارق 

في حين كانت الجمھورية ھي اQكثر تناو@ لموضوعات المرأة بمصاحبة صور  ٨١١ إجمالي

وھو ما  ٩٦٩مادة صحفية مصحوبة بصور من إجمالي ٤٣٤، والتي تمثل % ٤٤.٨بنسبة 

  .يكشف عن تراجع ا@ھتمام بإبراز موضوعات المرأة 

عن م<دى اھتم<ام ويبقى أن مدلول استعمال الصورة من عدمه وإن كان يكشف ولو بشكل جزئي 

إ@ أن طبيعة ھذا التن<اول وم<ا ..الصحيفة بتناول الموضوعات والمواد الصحفية المتعلقة بالمرأة 

إذا كان إيجابياً أو سلبياً يظل مرھوناً بمدى تناسب ھذه الصور مع الموضوع وما إذا كانت تركز 

و ما يكشف عنه الج<دول على اQدوار النمطية للمرأة أو تعكس صورة سلبية أو إيجابية عنھا وھ

  .الخاص بتوجه الصورة ) ٣(رقم 
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  ١٤

  :توجه الصورة   -ب 
  )٣(جدول رقم                          

 المجموع ضد مع محايد 

 ١٣٢ ٦ ٧٩ ٤٧ اGھرام

 ٢٨ ١٩ ٨ ١ أيامنا الحلوة

 ١٦٠ ٢٥ ٨٧ ٤٨ مج اGھرام

 ١٦٦ ١ ١١٣ ٥٢ اGخبار

 ١٢٠ ٢ ٨٢ ٣٦ الجمھورية

 ٦١ ٢ ٥٧ ٢ دموع الندم

 ١١٠ ٥ ٦٩ ٣٦ محبوبتي

 ٢٩١ ٩ ٢٠٨ ٧٤ مج الجمھورية

 ٦١٧ ٣٥ ٤٠٨ ١٧٤ المجموع

 ١٠٠ ٥.٧ ٦٦.١ ٢٨.٢ %النسبة
  

من الموضوعات الصحفية كانت الصورة المرافقة لھا %٦٦.١أن نسبة  يتضح من الجدول السابق

من % ٥.٧ة السلبية نسبة مناسبة للموضوع @ تمثل صورة سلبية ضد المرأة ، في حين مثلت الصور

ويعزي ارتفاع نسبة تناسب الصور مع الموضوع إلى طبيعة . نسبة المقا@ت التي تحتوي على صور 

  % .٦٦.١المادة التي تناولت المرأة ، والتي كانت في أكثرھا خبرية بنفس النسبة 

الخارجية عن ھذا  ويجدر ا�شارة إلى م
حظة سبق وإن ذكرناھا وھي أن غياب ا�ع
نات والتغطيات

وھو ما @ يمكن فصله في ھذه الحالة ، حيث .. التحليل قلل من نسبة الصور السلبية المقدمة عن المرأة 

إن الشكل العام للصحيفة وما يعكسه من توجه خاصة في إطار الصور المقدمة عن المرأة يكون نتاج 

جريدة الجمھورية مثل محبوبتي وتظھر د@@ت ذلك واضحة في م
حق .. لكل ما تقدمه الصحيفة 

والتي تركز على المرأة المثيرة جنسيا ولكن استبعاد التغطية الخارجية أخل بھذا التقسيم وقدم صورة 

  .مغايرة للحقيقة 

  :الموقع بالجريدة  -ج 

  ) ٤( جدول رقم 

 اGھرام الصفحة
أيامنا 

 الحلوة

مج 

  اGھرام
 الجمھورية اGخبار

دموع 

 الندم
 محبوبتي

مج 

 لجمھوريةا
 % النسبة المجموع

 ٢.٧ ٧١ ٣٧ ٠ ٢ ٣٥ ١٩  ١٥ ٠ ١٥ اGولى

 ٢.٢ ٥٨ ٦ ٠ ٦ ٠ ٠ ٣٤ ٠ ٣٤ اGخيرة

 ٩٥.١ ٢٤٧٣ ٩٢٦ ١٥٩ ١٩٠ ٥٧٧ ٧٧٤ ٧٧٣ ٥٦ ٧١٧ الداخلية

المجموع 

 الكلي
١٠٠ ٢٦٠٢ ٩٦٩ ١٥٩ ١٩٨ ٦١٢ ٨١١ ٨٢٢ ٥٦ ٧٦٦ 

ة تم تناولھا بالصفحات الداخلي<ة أن أكثر الموضوعات الخاصة بالمرأ)٤(يتضح من الجدول رقم 

مادة صحفية  ٢٦٠٢من إجمالي عدد المواد الصحفية التي مثلت % ٩٥.١حيث ظھر ذلك بنسبة 
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  ١٥

ف<ي الص<فحة اQخي<رة وھ<ذا ي<دل % ٢.٢و % ٢.٧في حين مثلت المرأة بالصفحة اQولى بنس<بة 

.. ل<ى بالص<حف على أن موضوعات المرأة @ تحظى باQھمية الكافي<ة لوض<عھا بالص<فحات اQو

 اوإن كان ھناك تفاوت محدود بين صحيفة وأخرى في ھذا الشأن ، حيث كان<ت اQھ<رام وملحقھ<

أكثر الصحف الث
ث عرضاً للمواد الصحفية المتعلق<ة ب<المرأة ف<ي ص<فحتيھا اQول<ى واQخي<رة ، 

  .  بينما تأتي الجمھورية بعدھا في الترتيب وتحتل اQخبار المرتبة اQخيرة

  :لشكل الصحفي  مؤشر ا •

  ) ٥( جدول رقم                            

 مقال  تعليق تحقيق خبر 
عرض 

 شخصية

بريد 

 قراء

ب�غ 

 صحفي
 مجموع استجواب رأي حر حوار/حديث

 ٧٦٦ ١ ٣ ١٦ ١ ٣٦ ٢٤ ١٣٣  ٣٥ ٤٢ ٤٧٥ اGھرام

 ٥٦ ٠ ٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٧ ١ ٠ ١ أيامنا الحلوة

 ٨٢٢ ١ ١٠ ١٦ ١ ٣٦ ٢٤ ١٨٠ ٣٦ ٤٢ ٤٧٦ مج اGھرام

 ٨١١ ٠ ٤ ٥ ٢ ٢٧ ٣٢ ٦٩ ٢٨ ٢٥ ٦١٩ اGخبار

 ٦١٢ ٠ ٢ ٣ ١٧ ٩ ٢٢ ٦٨ ١٣ ١٢ ٤٦٦ الجمھورية

 ١٩٨ ٠ ٠ ٠ ٧ ٢٦ ٠ ٦ ٢ ٤ ١٥٣ دموع الندم

 ١٥٩ ٠ ٠ ١٧ ٠ ٣٤ ٤٢ ١٥ ٣ ٤٣ ٥ محبوبتي

 ٩٦٩ ٠ ٢ ٢٠ ٢٤ ٦٩ ٦٤ ٨٩ ١٨ ٥٩ ٦٢٤ مج الجمھورية

 ٢٦٠٢ ١ ١٦ ٤١ ٢٧ ١٣٢ ١٢٠ ٣٣٨ ٨٢ ١٢٦ ١٧١٩ المجموع

  ٠.٠٣ ٠.٦ ١.٥٧ ١.٠٠ ٥.١ ٤.٦ ١٣.٠٠ ٣.٢ ٤.٨٧ ٦٦.١ %النسبة

 

كل الجرائد التي تم  يالصحفية ف لأن الخبر يتصدر اQشكا)  ٥( لجدول رقم ا يتضح من

خبراً من إجمالي المواد الصحفية المرصودة ، والبالغ عددھا ١٧١٩رصدھا ، وذلك بمجموع 

ت الجمھورية ھي اQكثر تناو@ لھذا الشكل حيث تم رصد ، وكان% ٦٦.١بنسبة قدرھا  ٢٦٠٢

، أما أقل اQشكال تمثي
 فكان ا@ستجواب والرأي الحر حيث مثل % ١٨.٣خبراً بنسبة ٦٢٤

بصورة أو بأخرى عدم ا@ھتمام  سوھو ما يعك% ٠.٦والثاني % ٠٠٣اQول نسبة قدرھا  

يأتي إ@ في سياق تغطية خبرية ل_حداث بقضايا المرأة حيث إن تناولھا في اQغلب اQعم @ 

اليومية التي تتعرض لھا وغالباً تأتي ھذه التغطيات انعكاسا لمناسبات رسمية تتجاھل المشاكل 

الحقيقية للمرأة وتركز على الجانب ا�ع
مي منھا، وكان يمكن أن تظھر د@@ت ذلك أكثر لو 

حف المرصودة خ
ل أحد اQيام ونسبة المواد قارنا بين نسبة المادة التي تتناول المرأة في الص

التي تتعلق بموضوع يھم الرجل مث
 أو بقية الشرائح اQخرى ، ويتضح ذلك أكثر إذا نظرنا إلى 
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  ١٦

تمثيل المرأة في بقية اQشكال الصحفية نجد أن نسبة التحقيقات الصحفية المھتمة بالمرأة لم تتعد 

ة وإذا أضفنا إليھا المقا@ت ستصل إلى من إجمالي المادة المرصود% ٤.٧٨نسبتھا   

وھو ما يعكس عدم اھتمام القائمين بالعملية ا�ع
مية بقضايا المرأة ويكشف أيضاً % ١٧.٧٨

.عن غياب ھذا ا@ھتمام حتى لدى القيادات ا�ع
مية المسئولة عن الصحف   

  :مؤشر الموضوع الرئيسي  •

  )٦(رقم جدول                                       

 المجموع صحية دينية إع�مية اقتصادية رياضية علوم  ثقافية سياسية قانونية عموما الجريدة

 ٧٦٦ ٨ ٢٥ ٤٦ ٦٢ ٤ ١٥ ١٣٠ ٧٣ ١١٨ ٢٨٥ اGھرام

 ٥٦ ٠ ٠ ١ ٣ ٠ ٠ ٢٥ ٠ ٠ ٢٧ أيامنا الحلوة

 ٨٢٢ ٨ ٢٥ ٤٧ ٦٥ ٤ ١٥ ١٥٥ ٧٣ ١١٨ ٣١٢ مج اGھرام

 ٨١١ ٢٢ ٢٦ ٣٣ ٧٥ ١٢ ١٢ ١٤١ ٥٦ ٢٣٠ ٢٠٤ اGخبار

 ٦١٢ ٩ ٢٥ ٣٢ ٤٦ ١٢ ١١ ١٤٣ ٢١ ١٨٥ ١٢٨ الجمھورية

 ١٩٨ ٤ ٠ ٢ ١٩ ٠ ٠ ٢٨ ٠ ١٠٧ ٣٨ دموع الندم

 ١٥٩ ٧ ١ ٨ ٥ ١٣ ٥ ٥٤ ١٢ ١٧ ٣٧ محبوبتي

 ٩٦٩ ٢١ ٢٦ ٤٢ ٧٠ ٢٥ ١٥ ٢٢٥ ٣٣ ٣٠٩ ٢٠٣ مج الجمھورية

 ٢٦٠٢ ٥٠ ٧٧ ١٢٢ ٢١٠ ٤١ ٤٣ ٥٢١ ١٦٢ ٦٥٧ ٧١٩ المجموع

  ١.٩ ٢.٩ ٤.٧ ٨.٠٠ ١.٥ ١.٦ ٢٠.٠٠ ٦.٢ ٢٥.٢ ٢٧.٦ %النسبة

  

أن وضعية المرأة بصفة عامة ووضعھا القانوني يمث
ن أكثر  يتضح من الجدول السابق

على التوالي ، و يعود ذلك Qن % ٢٥.٢، % ٢٧.٦الموضوعات تناو@ من الصحف بنسبة 

لة لكثير من أكثر أدوار المرأة خارج التغطيات الرسمية تركز على دورھا كضحية وبط

الحوادث وھو ما سيتضح عند تحليل جدول الدور ا@جتماعي ، في حين كانت الوضعية الثقافية 

، في حين أتت الموضوعات ا@قتصادية ثم السياسية فا�ع
مية % ٢٠في المرتبة الثالثة بنسبة 

ات بينما كانت أقل نسبة للتناول ھي الموضوع% ٤.٧، % ٦.٢، % ٨في مراحل تالية بنسب 

وھو ما يعكس عدم اھتمام من الصحف بإظھار % ) ١.٥ -%١.٦( الخاصة بالعلوم والرياضة 

  .المرأة في ھذه المواقع وفي أدوارھا العصرية 

 

 

  :مؤشر الدور ا�جتماعي  •
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  ١٧

  )٧(جدول رقم                                             

 مسئولة ضحية مبدعة عموما الجريدة
أم 

 وزوجة

  مثيرة

  سياجن

عاملة 

 عصرية
 المجموع باحثة موظفة مناضلة معشوقة رياضية

 ٧٦٦ ١٢ ١٦ ٨ ٣ ٠ ٠ ٢ ١١٤ ٧٧ ١٣٣ ١٤ ٣٨٩ اGھرام

 ٥٦ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢٧ ٠ ٢ ٠ ٢٤ أيامنا الحلوة

 ٨٢٢ ١٢ ١٧ ٦ ٣ ٠ ٠ ٤ ١٤١ ٥٩ ١٣٥ ١٤ ٤١٣ مج اGھرام

 ٨١١ ٦ ١٢ ٥ ١٠ ٥ ٢ ٥ ٢٢٤ ٣٧ ٢١٢ ١١ ٢٦٠ اGخبار

 ٦١٢ ٦ ٥ ٣ ٦ ١٠ ١ ١٥ ١٧٣ ١ ١٩٢ ١١ ١٥٣ الجمھورية

 ١٩٨ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٩٩ ٤٧ ٩٣ ٠ ٣ دموع الندم

 ١٥٩ ٠ ٢ ٣ ١ ١٣ ٠ ١ ٣٧ ٨٥ ٢٤ ١٢ ١٩ محبوبتي

 ٩٦٩ ٦ ٧ ٦ ٨ ٢٣ ١ ١٧ ٣٠٩ ٢٢١ ٣٠٩ ٢٣ ١٧٥ مج الجمھورية

 ٢٦٠٢ ٢٤ ٣٦ ١٧ ٢١ ٢٨ ٣ ٢٦ ٦٧٤ ٣١٧ ٦٥٦ ٤٨ ٨٤٨ المجموع

 ١٠٠ ٠.٩ ١.٤ ٠.٧ ٠.٨ ١.١ ٠.١ ١.٠٠ ٢٥.٩ ٨.٥ ٢٥.٢ ١.٨ ٣٢.٦ %النسبة

  

أن أكثر المواد الصحفية كانت تتناول المرأة بشكل عام دون تحديد  يتضح من الجدول السابق

من مجموع المواد المرصودة ، وكانت أكثر الجرائد % ٣٢.٦دور واضح لھا وذلك بنسبة 

المواد التي نشرت عن  من مجموع% ٥٠.٢تناو@ لھا بشكل عام ھي جريدة اQھرام بنسبة 

  .المرأة بجريدة اQھرام 

، وكانت أكثر %٢٥.٩شيوعا للمرأة ھو دورھا كأم أو زوجة بنسبة  رفي حين كان الدور اQكث

من إجمالي % ٣١.٩الجرائد عرضا لھذا الدور جريدة الجمھورية حيث مثل ھذا الدور نسبة 

  .المواد الصحفية المنشورة بالجريدة وملحقيھا 

وكانت أقل اQدوار تناو@ ھو دورھا كعاملة % . ٢٥.٢ذلك دورھا كضحية بنسبة  ثم تلي

، وھو ما يعكس استمرار لنفس النھج % ٠.١عصرية حيث لم تتجاوز نسبة المواد التي تناولتھا 

الذي يھتم باQدوار النمطية للمرأة ، ويتجاھل بقية اQدوار والذي كشفت عنه الدراسات الصحفية 

  . السابقة

إذا حاولنا تفسير الجدول السابق في جدول ثنائي يتناول اQدوار العصرية مقابل اQدوار و

  :فيمكن أن نقسمھما إلى فئتين بخ
ف فئة عموماً كالتالي . التقليدية 

  :فئة اQدوار العصرية وتضم  �

  .مسئولة ، مبدعة ، باحثة ، رياضية ، مناضلة ، عاملة عصرية ، باحثة              

 :اQدوار التقليدية وتضم  فئة �
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  ١٨

  .أم وزوجة ،موظفة ، ضحية ، معشوقة ، مثيرة جنسيا 

  )٨(جدول رقم 

 %النسبة عدد المقا�ت الدور

 ٥٤.٣ ١٤١٣ أدوار تقليدية

 ١٣.١ ٣٤١ أدوار عصرية

  ٣٢.٥٩  ٨٤٨  اعموم
  

نرى من مازالت اQدوار التقليدية والنمطية تمثل اQغلبية في تناول موضوعات المرأة حيث 

من التناول ا�ع
مي ، في حين لم تتعد % ٥٤.٣الجدول السابق أن تلك اQدوار ما زالت تمثل 

وھي نسبة معبرة عن حال الصحافة المصرية وعكسھا % ١٣.١نسبة تمثيل اQدوار العصرية 

لقضايا المرأة، بل أن  مساحة اQدوار التقليدية كانت سترتفع عن ذلك لو أضفنا ا�ع
نات 

Qخبار العالمية عن المرأة حيث كانت صورة المرأة المثيرة جنسيا أو المعشوقة ستزيد نظرا وا

لما لھذه ا�ع
نات من توجه نحو عرض جمال المرأة وتوظيفه كسلعة لترويج المنتجات وجذب 

  . العم
ء 

  :مؤشر الموقف إزاء المرأة  •

  )٩( جدول رقم                                             

 المجموع  واعظ إيجابي واعظ سلبي ناقد إيجابي ناقد سلبي محايد توجه الكاتب

 ٧٦٦ ٢٨ ٥ ١١٤ ٥٢ ٥٦٧ اGھرام

 ٥٦ 0 0 ١٠ ٤٤ ٢ أيامنا الحلوة

 ٨٢٢ ٢٨ ٥ ١٢٤ ٩٦ ٥٦٩ مج اGھرام

 ٨١١ ٢٩ 0 ٧٢ ٢٦ ٦٨٤ اGخبار

 ٦١٢ ٣ 0 ٦٦ ١٢ ٥٣١ الجمھورية

 ١٩٨ ١١ 0 ٦ ٣ ١٧٨ دموع الندم 

 ١٥٩ ٣٠ ١ ٣١ ٦ ٩١ حبوبتيم

 ٩٦٩ ٤٤ ١ ١٠٣ ٢١ ٨٠٠ مج الجمھورية

 ٢٦٠٢ ١٠١ ٦ ٢٩٩ ١٤٣ ٢٠٥٣ المجموع 

 ١٠٠ ٣.٩ ٠.٢ ١١.٥ ٥.٥ ٧٨.٩ %النسبة
  

أن أكبر نسبة كانت ل
تجاه المحايد ،أي الذي يعرض الموضوع كما  يتضح لنا من الجدول السابق

م<<رأة ، وظھ<<ر ھ<<ذا ا@تج<<اه ف<<ي الص<<حف بنس<<بة ھ<<و دون إب<<داء رأي بالس<<لب أو ا�يج<<اب نح<<و ال

، وترجع غلبة ھذا ا@تجاه لطبيع<ة الم<ادة الص<حفية الت<ي تتن<اول قض<ايا الم<رأة ، حي<ث % ٧٨.٩

وھ<و م<ا )٥(طبق<ا لم<ا ظھ<ر ف<ي ج<دول رق<م % ٦٦.١ ةطغى الجانب الخبري على التن<اول بنس<ب

يرھا من اQشكال تناول كاتبوھا من بقية المواد الصحفية كالمقال والتحقيق وغ% ١٢.٨يعني أن 

إيجابية تجاه المرأة وقض<اياھا  ةموضوعات المرأة بشكل محايد ، وھو إن كان يعكس غياب رؤي
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  ١٩

من جانب الصحفيين ، فإنه يكشف عن سھولة تغيي<ر ھ<ذا ا@تج<اه إذا ت<دخلت المؤسس<ات المعني<ة 

اQقل تجاوزت الرؤية السلبية  بالمرأة بالتوجيه والتدريب لھذه الشريحة من الصحفيين والتي على

م<ن % ٠.٢في حين كان الواعظ السلبي الموجه ضد المرأة يمثل أقل نس<بة وھ<ي .  تجاه المرأة 

المواد الصحفية ، وظھر ھذا ا@تجاه في جريدة اQھرام وملحق محبوبتي بالجمھورية في حين لم 

  .يظھر في جريدة اQخبار 

  ) : ٢٠٠٢( تحليل المضمون ا�ع�مي للمج�ت  –٢

  :ويظھر الجدول التالي العينة التي تم تحليلھا في كلتا المجلتين 

  )١٠(جدول رقم 

 العدد الشھر الجريدة العدد الشھر الجريدة

   صباح الخير   روز اليوسف

 

 

 

 

 

 

 

 

  3845 فبراير

 

 

 

 

 

 2428/2427 يوليو

 2433/2432/2431 أغسطس 3858 مايو

 2437/2435 سبتمبر 3862 يونيو

 2443/2442/2439 أكتوبر 386٧/3866/386٥ يوليو

 2447/2445 نوفمبر 387٢/387١ أغسطس

 2451/2448 ديسمبر 387٧/387٣ سبتمبر

 3881/387٩ أكتوبر

 

  

   3886/3883/3882 نوفمبر

 :مؤشر ا�ھتمام الكمي واستعمال الصورة •

  )١١(جدول رقم                      

 %النسبة  الصورة دد المقا�تع الجريدة

 79.59 ٣٩ ٤٩ روز اليوسف

 86.79 46 53 صباح الخير

 ٨٣.٣٣ ٨٥ ١٠٢  المجموع
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  ٢١

  : يتضح من الجدول السابق 

تحتوي مجلة صباح الخير على أكبر عدد من الم<واد الص<حفية الخاص<ة ب<المرأة ، حي<ث  .١

  . ي الدراسة مادة تم تناولھا ف ١٠٢شك
ً صحفياً من إجمالي  ٥٣تحتوي على 

ش<ك
ً ص<حفياً  ٨٥استعمال الصورة في المواد الخاصة ب<المرأة ب<المج
ت الس<ابقة تمث<ل  .٢

، وھ<<ذا يع<<ود إل<<ى % ٨٣.٣٣مق<<ال أي بنس<<بة  ١٠٢يحت<<وي عل<<ى ص<<ورة م<<ن إجم<<الي 

 .طبيعة المجلة وشكل إخراجھا 

  :مؤشر توجه الصورة  •

  ) ١٢جدول رقم ( 

  
 المجموع سلبية ةمحايد شخصية غير معبرة معبرة الجريدة

 38 1 1 17 2 17 روز اليوسف

 46 3 4 16 2 21 صباح الخير

 ٨٤ ٤ ٥ ٣٣ ٤ ٣٨ المجموع

   ٤.٧٦ ٥.٩٥ ٣٩.٢٨ ٤.٧٦ ٤٥.٢٣ النسبة

  :ي�حظ من الجدول السابق 

أن أعلى نس<بة كان<ت للص<ورة المعب<رة ع<ن الموض<وع والت<ي تس<تخدم س<ياق الموض<وع  .١

ا الص<<ورة الشخص<<ية الت<<ي تع<<رض م<<ع التحقي<<ق أو ، تليھ<<% ٤٥.٢٣نفس<<ه وذل<<ك بنس<<بة 

ف<ي ح<ين % ٣٩.٢٨المقال للشخص<يات الت<ي وردت م<ن خ
ل<ه ،  ومثل<ت ھ<ذه الص<ور 

كان<<ت الص<<ور الس<<لبية وغي<<ر المعب<<رة ع<<ن س<<ياق الموض<<وع تمث<<ل مع<<اً نس<<بة مق<<دارھا 

٥٩.٥٢ . %  

قلي<ل نس<بة ونعاود التأكيد على أن حذف التغطي<ات الخارجي<ة ق<د س<اھم بش<كل كبي<ر ف<ي ت .٢

 .التناول السلبي للمرأة من خ
ل الصور 

  :مؤشر الموقع بالصحيفة  •

  ) ١٣جدول رقم(                                  

  %النسبة  المجموع صباح الخير روز اليوسف الصفحة

 0 ٠ 0 0 اGولى

 8.82 9 7 2 اGخيرة

 91.17 93 46 47 الداخلية

  102 53 49 المجموع

  :جدول السابق يتضح من ال
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  ٢٢

تقع معظم الموض<وعات الخاص<ة ب<المرأة ف<ي الص<فحات الداخلي<ة للمج<
ت ، حي<ث يبل<غ ع<دد .١

م<<ن إجم<<الي الم<<واد المرص<<ودة ، بينم<<ا % ٩١.١٧موض<<وعاً بنس<<بة  ٩٣الموض<<وعات الداخلي<<ة 

اختف<<ت تمام<<ا الم<<واد الخاص<<ة ب<<المرأة م<<ن الص<<فحات اQول<<ى للمج<<
ت ول<<م تتع<<د نس<<بتھا ف<<ي 

ع<ن تراج<ع اھتم<ام كلت<ا  فم<ا يكش< وم<ن جمل<ة الموض<وعات ، وھ<% ٨.٨٢اQخيرة  الصفحات

  .المجلتين بقضايا المرأة 

وي
ح<<ظ أن مجل<<ة ص<<باح الخي<<ر أكث<<ر اھتمام<<ا ب<<المرأة وقض<<اياھا عل<<ى اQق<<ل كمي<<ا م<<ن روز .٢

  .اليوسف ، وإن كان ذلك يعود بشكل أو بآخر لطبيعتھا ونسبه تمثيل النساء في ھيئة تحريرھا 

 :مؤشر الشكل الصحفي •

  ) ١٤جدول رقم ( 

 تقرير مقال تحقيق خبر المجلة
عرض 

 خصيةش

بريد 
 قراء

راى 
 حر

 تعليق
قصة 
 خبرية

 حديث
المجمو

 ع

 49 1 3 0 3 0 1 1 ١٧ ١٤ 9 روز اليوسف
 53 ٤ 1 1 2 ٤ 1 2 ١٢ 19 7 صباح الخير

 ١٠٢ ٥ ٤ 1 ٥ ٤ 2 ٣ 29 ٣٣ ١٦ المجموع

  ٤.٩ ٣.٩٢ ٠.٩٨ ٤.٩ ٣.٩٢ ١.٩٦ ٢.٩٤١ ٢٨.٤٣ ٣٢.٣٥ ١٥.٨٦ %النسبة 

  

  :ي�حظ من الجدول السابق 

أن أكث<<ر اQش<<كال والقوال<<ب الص<<حفية تن<<او@ لموض<<وعات الم<<رأة وقض<<اياھا ھ<<و قال<<ب  .١

م<ن إجم<الي الم<واد الت<ي تناول<ت الم<رأة ، يلي<ه قال<ب % ٣٢.٣٥التحقيق الصحفي بنسبة 

راجع قالب الخبر إلى المرتبة الثالثة وذلك ، بينما ت% ٢٨.٤٣المقال بكافة أشكاله بنسبة 

 .يعود لطبيعة المجلة التي تعتمد على التحليل والمتابعة أكثر من التغطيات ا�خبارية 

ي
حظ أن صباح الخير كانت أكث<ر تنوع<اً م<ن روز اليوس<ف ف<ي تناولھ<ا لقض<ايا الم<رأة  .٢

ع<ن ش<كلين ص<حفين حيث ظھرت فيھا كل اQشكال الصحفية ، بينما غاب تناول الم<رأة 

 .في روز اليوسف ھما قالب التعليق وبريد القراء 

جاء التعليق في المرتبة اQخيرة بالنس<بة ل_ش<كال الص<حفية الت<ي تناول<ت مش<اكل الم<رأة  .٣

 .في كلتا المجلتين % ٠.٩٨في المج
ت بنسبة لم تتجاوز 

 :مؤشر مصدر المادة الصحفية •

  ) ١٥جدول رقم (                      
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  ٢٣

 مصدر المقال
روز 

 اليوسف
صباح 
 الخير

 المجموع
النسبة 

% 

 24.51 ٢٥ 14 11 ھيئة/ذكر 

 2.94 ٣ 0 3 الخارج/ذكر 

 5.88 6 1 5 ذكر

 36.27 37 23 14 ھيئة/ أنثى

 4.9 5 2 3 أنثى

 12.74 13 6 7 بدون إمضاء

 0 0 0  ،اذمشترك 

 4.9 5 1 4 ھيئة

 2.94 3 2 1 مؤسسة

 0.98 1 0 1 مصدر خارجي

 3.92 4 4  بريد قراء

 0 0 0 0 باGحرف اGولى

  102 53 49 المجموع

  

  :ي�حظ من الجدول السابق 
ھيئ<ة تمث<ل النس<بة اQكب<ر لمص<در الم<واد الص<حفية المتعلق<ة ب<المرأة حي<ث /إمضاء أنثى  .١

م<ن % ٣٦.٢٧بنس<بة  يموضوعا يحمل إمضاء أنثى من ھيئة التحرير أ ٣٧يوجد عدد 

  .وعات التي تتناولھا المج
ت إجمالي الموض

% ٢٤.٥١موض<وعا بنس<بة  ٢٥ويأتي المصدر الثاني وھو ذكر ھيئة التحرير بإجم<الي  .٢

 .من ا�جمالي 

وإمض<اء ب<اQحرف اQول<ى حي<ث @ ) ذ،أ (المرتبة اQخيرة المصدر المشترك  يويأتي ف .٣

 .يمث
ن أي نسبة من ا�جمالي 

ل تعكس أن ا@ھتمام بقض<ايا الم<رأة ي<أتي غالب<ا م<ن النس<اء، وإذا كانت القراءة اQولية لھذا الجدو

فإن ھذا المدلول قد يتراجع لو نظرنا لطبيعة المج
ت والتي تسند تحرير أقسام المرأة دائم<ا إل<ى 

ورغم ذلك ف<إن النس<بة @ تعك<س م<دى .. الفارق في نسبة التناول ليس كبيراً   نالنساء خاصة وأ

  لمرأة لدى المحررات خاصة أن عدداً كبيراً منھن يتعمدن ا@ھتمام الحقيقي بقضايا ا

  . ا@بتعاد عنھا حتى @ يساھم ذلك في حصرھن وتصنيفھن في ھذا المجال أو على أنھن قلي
ت الخبرة

  :مؤشر الموضوع الرئيسي •
  ) ١٦جدول رقم ( 

  المجموع صحية دينية ع�ميةإ اقتصادية رياضية علوم موظفة ثقافية سياسية اجتماعية قانونية عموماً  الجريدة



� �

� �

� �

���א����������������א���
	�א���������������������������������"! ��א����������������	�א������א������� �

###################################################################################################################################################################� �

  ٢٤

 49 1 11 2 1 0 2 2 4 1 3 8 14 روز اليوسف

 53 3 0 5 1 3 0 0 13 0 3 13 12 صباح الخير

 102 4 11 7 2 3 2 2 17 1 6 21 26  المجموع 

  3.92 10.78 6.86 1.96 2.94 1.96 1.96 16.66 0.98 5.88 20.58 25.39  النسبة
  

  :ي�حظ من الجدول السابق 

الموض<وعات تتن<اول الم<رأة عموم<ا أي جمي<ع أح<وال الم<رأة و@ تتخص<ص ف<ي وض<عية معظم  .١

م<<ن إجم<<الي % ٢٥.٤٩موض<<وعا تن<<اقش الوض<<عية عموم<<ا أي بنس<<بة  ٢٦معين<<ة حي<<ث يوج<<د 

  .المواد الصحفية المرصودة 

وت<<أتي ف<<ي المرتب<<ة الثاني<<ة الموض<<وعات الت<<ي تن<<اقش الوض<<عية القانوني<<ة ويع<<ود ذل<<ك لتركي<<ز  .٢

حي<ث يبل<غ ،  على ع<رض الم<رأة ف<ي الح<وادث كأح<د أس<اليب زي<ادة توزي<ع الص<حف المج
ت 

من ا�جمالي تليھا الموضوعات الثقافية في المرتب<ة %  ٢٠.٥٨موضوعا أي بنسبة  ٢١عددھا 

 % .١٦.٦٦الثالثة بنسبة 

  :مؤشر الدور ا�جتماعي •

  )١٧جدول رقم (

  المجلة        
 الدور 

 %النسبة  موعالمج صباح الخير روز اليوسف

 ١٢.٧٤ ١٣ ٣ ١٠ مواطنة

 ١١.٧٦ ١٢ ٩ ٣ مبدعة

 ٢٢.٥٤ ٢٣ ١٠ ١٣ ضحية

 ٨.٨٢ ٩ ٤ ٥ زوجة

 ٣.٩٢ ٤ ١ ٣ مسئولة

 ٩.٨ ١٠ ٦ ٤ أم و زوجة

 ١.٩٦ ٢ ٢ ٠ معيلة

 ٥.٨٨ ٦ ٤ ٢ مثيرة جنسيا

 ١.٩٦ ٢ ٢ ٠ عازبة

 ١٠.٧٨ ١١ ٨ ٣ عاملة عصرية

 ١.٩٦ ٢ ٢ ٠ رياضية

 ٢.٩٤ ٣ ٢ ١ معشوقة

 ٠.٩٨ ١ ٠ ١ مناضلة

 ١.٩٦ ٢ ٠ ٢ موظفة

 ١.٩٦ ٢ ٠ ٢ باحثة

  ١٠٢ ٥٣ ٤٩ المجموع

  :ي�حظ من الجدول السابق 

م<ن ا�جم<الي وھ<و م<ا % ٢٢.٥٤أكثر الموضوعات تتناول دور المرأة كضحية بنس<بة  .١

يبرر احت
ل الوضعية القانوني<ة للمرتب<ة الثاني<ة ف<ي الج<دول الخ<اص بمؤش<ر الموض<وع 
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  ٢٥

ي ويعكس تركيز من الصحف المرصودة قي ع<رض الم<رأة كمجرم<ة أو مص<در الرئيس

للشر أو بطلة في الحوادث دائماً يلقي عليھا بالعبء كام
ً ويشار أنھا كانت السبب حت<ى 

  .لو كانت ھي الضحية الوحيدة 

م<ن إجم<الي % ٠.٩٨أقل نسبة ھي دور المرأة المناضلة حيث تمثل مق<ا@ واح<دا بنس<بة  .٢

 . حفية المواد الص

وھ<<و م<<ا يعك<<س اس<<تمرار المج<<
ت ف<<ي ع<<رض اQش<<كال التقليدي<<ة و النمطي<<ة للم<<رأة وتجاھلھ<<ا 

Qدوارھ<<ا ا�يجابي<<ة اQخ<<رى كمبدع<<ة ومناض<<لة حي<<ث ل<<م تتج<<اوز نس<<بة اQدوار ا�يجابي<<ة للم<<رأة 

  .من إجمالي المواد الصحفية المرصودة % ٣٣.٣٢

 :إزاء المرأة فمؤشر الموق •

  )١٨جدول رقم ( 

 المجموع ناصح محايد سلبي إيجابي لتوجها

 49 0 9 20 20 روزاليوسف

 53  5 27 21 صباح الخير

 102 0 14 47 ٤١ المجموع

  0 13.72 46.07 40.19 %النسبة  
  

  :ي�حظ من الجدول السابق 

التوجه السائد في الموضوعات الخاصة بالمرأة يأخ<ذ الش<كل الس<لبي ، حي<ث يمث<ل نس<بة  .١

مالي عدد المواد الصحفية بما يعني أن ما يقرب من نصف الصحفيين من إج% ٤٦.٠٧

الذين تناولوا موضوعات المرأة يحملون توجھا سلبيا تجاھھا وھي نسبة مخيفة تس<تدعي 

العمل الجاد لتغيير ھذه ا@تجاھ<ات س<واء م<ن خ<
ل الت<دريب أو التوجي<ه Qھمي<ة قض<ايا 

  .المرأة وكيفية رؤيتھا بصورة سليمة 

غ<<اب التوج<<ه الناص<<ح بش<<كل كام<<ل ، واحت<<ل التوج<<ه ا�يج<<ابي المرتب<<ة الثاني<<ة بنس<<بة بينم<<ا 

  % .١٣.٧٢، وظھر التوجه المحايد بنسبة % ٤٠.١٩

   ٢٠٠٣تحليل المضمون ا�ع�مي خ�ل عام : ثانياً 

  تقديم 
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  ٢٦

تطويراً في العينة وفئات البحث في محاولة للخروج بنتائج أكثر دقة ، وھو ما  ٢٠٠٣شھد عام 

  .سنحاول ا�شارة إليه في السطور القادمة 

  : على صعيد العينة . أ

التحليل  تبقيت عينة الجرائد القومية كما ھي بينما تم إضافة مجلتين جديدتين إلى فئا .�

ھما مجلة نصف الدنيا اQسبوعية كنموذج للصحافة النسائية ، ومجلة الشباب الشھرية 

  . كنموذج للصحافة الشبابية

شريحة الصحف الحزبية : ھما  لفة شريحتين جديدتين إلى إطار التحليتم أيضا إضا .�

والقومية وتم فيھا اختيار صحيفة الوفد كنموذج للصحافة الحزبية ، وصحيفة النبأ 

 .كنموذج للصحافة المستقلة 

كما تم أيضا استحداث شريحة للصحف المحلية تناولت الصحافة المحلية الصادرة في  .�

سويف الكائن بھما مركزي الراصد ا�ع
مي بجمعية تنمية  محافظتي المنيا وبني

 .المجتمع ببني سويف وجمعية رابطة المرأة العربية بالمنيا 

  :  على صعيد الفئات. ب 

تم إضافة خانتين جديدتين إلى الجدول الخاص بمؤشر التحليل الكمي إحداھما ترصد  ١

ة بمعدل تناول موضوعات المرأة اQعداد التي تم تحليلھا من كل صحيفة ، والثانية خاص

في العدد من خ
ل قسمة عدد المواد المرصودة بكل صحيفة على عدد اQعداد التي تم 

تحليلھا للخروج بنتائج أكثر دقة حول التواجد الكمي لموضوعات المرأة بكل صحيفة 

  .على حدى وبالصحف في كل شريحة بشكل عام 

لى مؤشر استعمال الصورة في عينة الجرائد تم إضافة فئتي رسم محايد ورسم معبر إ.٢

 .القومية 

  . تم إضافة مصدر وكالة أنباء إلى مؤشر مصدر المقال. ٣

تم إضافة  فئات جديدة إلى مؤشر الموضوع الرئيسي للمقال وھي التي تتحدث عن  .�

  .أدوار المرأة في تنمية البيئة أو البيئة التي نشأت فيھا المرأة 

 :لى مؤشر الدور ا@جتماعي للمرأة وھي تم إضافة فئات جديدة إ .�
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  ٢٧

  .وھي تتحدث عن المرأة اQرملة دون أن تتعرض لدورھا كأم وزوجة : فئة أرملة  . أ

 .وھي تتحدث عن المرأة المطلقة دون أن تتعرض لدورھا كأم وزوجة : فئة مطلقة  . ب

وھي التي ترصد الدور الذي تمارسه المرأة في المجتمعات : فئة المرأة الريفية  . ج

 .ريفية ال

 .وھي التي ترصد المرأة العائلة Qسرتھا : فئة المرأة المعيلة  . د

  ): ٢٠٠٣(  ةليل المضمون ا�ع
مي للجرائد اليوميتح. ١

  :العينة المختارة 

عدداً  ٣٦٥بواقع  ٢٠٠٣جريدة  اQھرام وتم تحليل جميع أعدادھا الصادرة خ
ل عام . ١

  .در كل يوم جمعة با�ضافة إلى ملحق أيامنا الحلوة الذي يص

جريدة الجمھورية وتم تحليل جميع أعدادھا الصادرة خ
ل العام با�ضافة إلى ملحقي دموع . ٢

  .الندم ومحبوبتي واللذان يصدران مع الجريدة يومي ا@ثنين والخميس من كل أسبوع 

ر من عدداً ھي كل ما صد ٣٦٥جريدة اQخبار وتم تحليل جميع أعدادھا خ
ل العام بواقع . ٣

  .أعداد 

  :مؤشر التحليل الكمي  •
  ) ١٩جدول رقم (

 عدد المقا�ت  الجريدة
النسبة إلى 
 إجمالي المواد

اGعداد التي تم 
  تحليلھا

معدل التناول في 
  العدد

  ٣.٨٩  ٣٦٥ ٢٩.٧٠ ١٣٨٧  اGھرام

  ١.١١  ٥٢ ١.٢٤ ٥٨ أيامنا الحلوة

  ٣.٤٦  ٤١٧ ٣٠.٩٤ ١٤٤٥ مج اGھرام

  ٢.٩٥  ٣٦٥ ٢٣.٠٨ ١٠٧٨  الجمھورية

  ٧.٤٨  ٥٢ ٨.٣٣ ٣٨٩ دموع الندم

  ٥.٣٨  ٥٢ ٥.٩٩ ٢٨٠ محبوبتي

  ٣.٧٢  ٤٦٩ ٣٧.٤١ ١٧٤٧  مج الجمھورية

  ٤.٠٤  ٣٦٥ ٣١.٦٣ ١٤٧٧ اGخبار

 ٣.٧٣ ١٢٥١  ٤٦٦٩ المجموع
  
  

  : يتضح من الجدول السابق ما يلي 

ة التحليل عدد المواد الصحفية التي تناولت المرأة في الصحف القومية الث
ث خ
ل فتر .١

، ھي إجمالي عدد الصحف والم
حق  ١٢٥١مادة صحفية موزعة على  ٤٦٦٩ھي 
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  ٢٨

مادة صحفية تنتمي لكل اQشكال الصحفية في العدد وھو ما يكشف عن  ٣.٧٣بواقع 

تراجع ا@ھتمام بقضايا المرأة حتى في الصحف القومية بشكل كبير تزيد ھذه الد@لة 

أن جانباً كبيرا من اQخبار الخاصة بالمرأة في بشكل كبير عندما نضع في ا@عتبار 

  .الصحف الث
ث ھي تغطية Qخبار رسمية وھو ما سيتضح من التحليل 

يظھر من التحليل إن صحيفة اQخبار ھي أكثر الصحف الث
ث التي تھتم كميا بنشر   .٢

مادة صحفية تخص المرأة في العدد يليھا في  ٤.٠٤أخبار وموضوعات المرأة بواقع 

مادة صحفية تخص المرأة في العدد بينما تأتى الجمھورية  ٣.٨٩ترتيب اQھرام بواقع ال

مادة تخص المرأة في العدد لكن ھذا الترتيب يختلف  ٢.٩٥في المرتبة اQخيرة بمعدل 

مادة  ٣.٧٢بإضافة الم
حق ليحتل إجمالي الجمھورية المرتبة الثانية في ا�جمالي بواقع 

مادة  ٣.٤٦العدد بينما تأتى اQھرام في المرتبة اQخيرة بواقع صحفية تخص المرأة في 

صحفية في العدد وربما يعود ذلك للطبيعة الترويحية لم
حق الجمھورية و التي تستغل 

 .المرأة كعنصر من عناصر الترويج للعدد وزيادة التوزيع 

رنة إلى الترتيب السابق تؤكده نسبه تناول موضوعات المرأة في كل صحيفة بالمقا .٣

إجمالي المواد التي تناولت المرأة في الصحف الث
ثة لتحتل اQخبار المرتبة اQولى 

ثم الجمھورية في % ٢٩.٧٠من إجمالي المواد تليھا اQھرام بنسبة % ٣١.٦٣بنسبة 

 .من إجمالي المواد المنشورة %  ٢٣.٠٨المرتبة اQخيرة بنسبة  

الم
حق إلى التحليل باعتبارھا جزء من الجريدة لتحتل مع مراعاة أن ھذا الترتيب يختل بإضافة 

الجمھورية المرتبة اQولى تليھا اQخبار ثم اQھرام وھو ما يؤكد استغ
ل الجمھورية Qخبار 

  .المرأة وصورھا كأحد عناصر الترويج للجريدة من خ
ل الم
حق المرافقة 

  

  

  مؤشر ا�خراج   •

  :استعمال الصورة  -أ
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  ٢٩

  )٢٠جدول رقم(

لجريدةا  اھب تيلا مقا�تلا ددع  مقا�تلا دعد 
  روص

  % النسبة  بدون صور  نسبةلا

G٦٧.٥٥ ٩٣٧  32.4  450  1387  ھراما 

 ٤١.٣٧ ٢٤  58.6  34  58  حلوةلا امناأي

 ٦٦.٥٠ ٩٦١  33.4  484  1445  ھرامGامج 

 ٦٥.٣٩ ٧٠٥  34.6  373  1078  جمھوريةال

 ٣٣.١٦ ١٢٩  66.8  260  389  ندملا وعدم

 ٨.٥٧ ٢٤  91.4  256  280  يتب بومح

 ٤٩.١ ٨٥٨  50.2  889  1747  جمھوريةلا مج

G٦٢.٢٢ ٩١٩  37.7  558  1477  خبارا 

 ٥٨.٦٤ ٢٧٣٨  41.12  1931  4669  مجموعال
  

  :ضح من الجدول السابق ما يلي يت
 ٤٦٦٩مقا@ من إجمالي  ١٩٣١د المواد الصحفية التي تحتوى على صور عد .�

من إجمالي المواد %  ٤١.١٢نسبة ل مقا@ بالصحف الث
ث ، وھو ما يمث

من المواد المرصودة بما % ٥٨المرصودة ، أي أن الصور غابت عن أكثر من 

  .يعكس بشكل أو بآخر عدم ا@ھتمام بقضايا المرأة 

أكثر الصحف ) موع الندم د –محبوبتي ( مثل جريدة الجمھورية وملحقاتھا ت  .�

مادة صحفية تحتوى على  ٨٨٩الث
ث استعما@ للصورة ، حيث يوجد بھا عدد 

من إجمالي المواد الصحفية ، وھي نسبة غير معبرة %  ٥٠.٢صورة أي بنسبة 

عن الحقيقة حيث إن استبعاد الم
حق والتي تستخدمھا الجريدة غالبا للترويج 

وتغطيھا غالبا بصور تركز على المرأة كمثيرة جنسيا ، وتستغلھا كسلعة في 

أي أقل من صور العينة % ٣٢.٤تراجع النسبة إلى الترويج للجريدة سيؤدي إلى 

  .بما يعكس عدم ا@ھتمام بموضوعات المرأة 

مادة صحفية  ٥٥٨أتى في المرتبة الثانية جريدة اQخبار وھى تحتوى على عدد ت  .�

 .من ا�جمالي % ٣٧.٧تحتوي على صورة بنسبة 

مادة بھا  ٤٨٤ دة اQھرام وملحق أيامنا الحلوة في المركز الثالث بعدديم جرث  .�

  .من ا�جمالي %  ٣٣.٤صورة بنسبة 
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  ٣٠

وھكذا إذا أعدنا الترتيب بعد استبعاد الم
حق سنجد أن جريدة اQخبار ھي أكثر الجرائد 

الث
ث في استخدام الصور مع موضوعات المرأة بما يعني للمرة الثانية أنھا اQكثر بين 

  .قضايا المرأة الصحف الث
ث ولو كميا اھتماما بإبراز موضوعات و 

ونعاود التأكيد على أن استخدام الصورة من عدمه يكشف ولو بشكل جزئي عن مدى اھتمام 

إيجابيا أو  نإ@ أن طبيعة ھذا التناول سواء كا.. الصحيفة بتناول وإبراز موضوعات بعينھا 

 سلبيا في قضايا المرأة يظل مرھونا بمدى تناسب ھذه الصور مع الموضوع ، وما إذا كان

  : عنه الجدول التالي  فيركز على أدوار بعينھا أم @ وھو ما يكش

�  �  �����	 
���                            :  

  )٢١جدول رقم (

 المجموع  رسم غير معبر رسم محايد رسم معبر غير معبرة معبرة محايد 
 450 1 0 11 6 159 273 اGھرام

 34 2 0 14 0 1 17  الحلوة أيامنا

 484 3 0 25 6 160 290  اGھراممج 

 373 1 2 4 3 105 258 الجمھورية

 260 7 0 57 5 89 102  دموع الندم

 256 0 0 0 23 76 157 محبوبتي

ةمج الجمھوري  517 270 31 61 2 8 889 

 558 2 2 55 5 180 314 اGخبار

 1931 13 4 141 42 610 1121  المجموع 

%النسبة   58.05 31.58 2.17 7.30 0.2 0.67  
  

  :ضح من الجدول السابق ما يلي يت

التوجه السائد للصورة في إجمالي المواد الصحفية ھو التوجه المحايد أي أن الصورة  .١

  .الموجودة @ تضيف شيئا ، وأن وجودھا أو عدمه @ يؤثر في موضوع المادة الصحفية 

د من إجمالي عد%  ٥٨.٠٥مادة بنسبة  ١١٢١مثل التوجه المحايد للصورة عدد وي .٢

المواد التي تحتوى على صور ، وھو ما يكشف عن عدم ا@ھتمام ، حيث غلبت على 

الصور المصاحبة لموضوعات وأخبار المرأة الصور الشخصية التي تستخدم غالبا في 

  .محاولة لعمل تنسيق وتوزيع الكتل على صفحة الجريدة  

لتوجه الذي يمثل مثل توجه الرسم المحايد أقل نسبة في توجه الصورة ، وھو ذلك اي .٣

  .صورة رسم @ يؤثر في الموضوع سلبا أو إيجابا 
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  ٣١

التي تعبر عن مضمون الموضوع فإن  أما بالنسبة للصورة المعبرة فھي تلك الصورة .٤

من إجمالي المواد التي تم استخدام الصور فيھا ، وإذا سحبنا ھذه % ٣١نسبتھا لم تتجاوز 

، % ١٣.٠٦دراسة فإنھا لن تتجاوز نسبة النسبة إلى بقية الموضوعات المرصودة في ال

  .وھو ما يكشف عن تراجع ا@ھتمام بالمرأة وقضاياھا وقد تراجع تقديمھا بصورة إيجابية

ا الصورة غير المعبرة ھي تلك الصورة التي @ تعبر عن مضمون الموضوع بل أم .٥

مادة  ٤٢فقد ظھر في .بالعكس تعطي تعبر تعبيراً سلبياً ومخالفاً @تجاه  الموضوع 

  % .٢.١٧صحفية بنسبة @ تتجاوز 

� �  ������� �����	� :  

  ) ٢٢جدول رقم (

 موقعال
لجريدةاب  

 اGھرام
 أيامنا

  حلوةلا
ج م

  اGھرام
يةجمھورال  

 وعدم
  ندملا

بوبتيمح  
مج 

جمھوريةلا  
 اGخبار

 مجموعال
  كليلا

 نسبةال
% 

 5.11 239 47 80 0 6 74 112 58 54 اGولى

 3.1 149 22 44 0 32 12 83 0 83 اGخيرة

داخليةال  1250 0 1250 992 351 280 1623 1408 4281 91.6 

مجموعال  1387 58 1445 1078 389 280 1747 1477 4669 99.81 

  -:ضح من الجدول السابق ما يلي يت

تقع معظم المواد الصحفية الخاصة بالمرأة بالصحف الث
ث في الصفحات الداخلية  .١

مادة  ٤٦٦٩مادة من إجمالي المواد المرصودة التي تبلغ  ٤٢٨١بالجريدة ، حيث تمثل 

  .من ا�جمالي%  ٩١.٦صحفية بالصحف الث
ث أي بنسبة 

مادة  ٢٣٩بالصفحات اQولى بالمرتبة الثانية ، حيث تمثل عدد  ع تأتى المواد التي تقو .٢

  .من ا�جمالي %  ٥.١١صحفية أي بنسبة 

مادة  ١٤٩بالصفحة اQخيرة حيث تمثل عدد أخيرا تأتى المواد الصحفية التي تقع و .٣

وإن كانت ھناك اخت
فات نوعية بين الصحف .من ا�جمالي %  ٣.١صحفية بنسبة 

الث
ثة ، حيث كانت اQھرام ھي أكثر الصحف الث
ث التي تعكس أخبار المرأة في 

ايا صفحتھا اQولى تليھا الجمھورية ثم اQخبار  ، وھو مؤشر يعكس مدى ا@ھتمام بقض

المرأة وإذا كان اQمر يظل مرھونا بطبيعة ومصدر المادة التي تناولت المرأة وما إذا 

  .كانت تعبر عن موقف الجريدة أم قادمة من مصادر خارجية 

  :مؤشر شكل المادة الصحفية  •
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  ٣٢

  ) ٢٣جدول رقم (
  

صحفيمقال    تحقيق تعليق خبر 
عرض 
 شخصية

بريد 
 قراء

رأى 
 حر

حديث 
  صحفي

 المجموع قصة

 1387 3 21 1 46 11 26 62 1047 170 اGھرام

 أيامنا
  الحلوة

38 1 1 0 0 3 15 0 0 58 

مج 
  اGھرام

208 1048 63 26 11 49 16 21 3 1445 

 1078 0 9 5 33 49 17 32 847 86 الجمھورية

دموع 
  الندم

2 319 2 3 0 62 1 0 0 389 

 280 0 43 0 50 60 72 5 29 21 محبوبتي

مج 
 1747 0 52 6 145 109 92 39 1195 109 الجمھورية

 1477 0 25 9 40 66 27 45 1160 105 اGخبار

المجموع 
  الكلي

422 3403 147 145 186 234 31 98 3 4669 

%النسبة   9.03834 72.88 3.15 3.1 3.984 5 0.7 2.099 0.064  
  

  :ضح من الجدول السابق ما يلي يت

تأتي غالبا في صورة أخبار ، حيث يمثل عدد عظم المواد الصحفية التي تخص المرأة م  .�

موضوعا  ٤٦٦٩خبر من إجمالي المواد الصحفية المرصودة  الذي يبلغ  ٣٤٠٣اQخبار 

بالصحف الث
ث ، وھو ما يعكس بصورة أو بأخرى عدم ا@ھتمام بقضايا المرأة ، كان 

التي جاءت يمكن أن يظھر ذلك بشكل أكثر وضوحا بالعودة إلى مصدر المادة الصحفية و

  .أغلبھا من مصادر خارجية وبالتحديد من جھات حكومية وشبه حكومية 

من إجمالي %  ٩.٠٣بنسبة  ٤٢٢أتي في المركز الثاني المقال الصحفي  حيث يمثل ي  .�

المواد الصحفية وھو ما يكشف عن عدم اھتمام كتاب الصحف الث
ث بقضايا المرأة ، حيث 

ير لو قارناھا بإجمالي المواد الصحفية التي نشرتھا كانت ھذه النسبة ستتراجع بشكل كب

  .الصحف الث
ث وليس بالمواد الخاصة بالمرأة  

  % . ٥مقا@ بنسبة  ٢٣٤بريد القراء بعدد  ثم .�

%  ٠٦٤مقا@ت بنسبة  ٣ا أقل اQشكال الصحفية فھي القصة القصيرة حيث تمثل أم .�

 .من إجمالي المقا@ت وجميعھا تقع في جريدة اQھرام 
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  :مؤشر مصدر المادة الصحفية  •
  )٢٤جدول رقم (

 أنثى ذكر 
ذكر 
 خارج

 - أنثى
  الخارج

 - ذكر 
  أنثى

 ھيئة
 باGحرف
 اGولي

 مجموع بدون ذ ا  خ وكالة

 1387 336 1 24 5 8 11 8 28 522 444 اGھرام

 58 2 0 0 0 0 0 0 0 8 48  الحلوة أيامنا

 1445 338 1 24 5 8 11 8 28 530 492  اGھراممج 

 1078 444 0 10 1 4 10 6 9 229 365 الجمھورية

 389 172 0 0 0 5 0 0 0 47 165  دموع الندم

 280 53 0 0 0 0 0 0 2 134 91 محبوبتي

 1747 669 0 10 1 9 10 6 11 410 621 مج الجمھورية

 1477 475 0 42 4 6 2 9 11 491 437 اGخبار

 4669 ### 1 76 10 23 23 23 50 1431 1550  المجموع الكلي

%النسبة   33.2 30.6 1.07 0.49 0.49 0.5 0.21 2 ٠.٠٢ 32  

  

   -:ح من الجدول السابق ما يلي يتض 

مثل مصدر الكاتب الذكر أكثر المصادر لموضوعات المرأة بالصحف الث
ث ، حيث ي  .�

من إجمالي المواد %  ٣٣.٢مادة صحفية بإمضاء ذكر أي بنسبة  ١٥٥٠يمثل عدد 

  .موضوعا ومادة صحفية  ٤٦٦٩ غلخاصة بالمرأة  الذي يبلالصحفية ا

موضوعا  ١٤٨٢تأتى الموضوعات التي بدون إمضاء في المرتبة الثانية حيث تمثل  ثم .�

من إجمالي عدد الموضوعات المرصودة ، وھي غالبا أخبار قادمة من %  ٣١.٧بنسبة 

تخص المرأة وثلث من نصف اQخبار التي  بجھات خارج الصحيفة بما يعني إن ما يقر

المادة الخاصة بالمرأة ھي انعكاس لموقف جھات خارجية @ ع
قة لھا بالصحيفة بصورة 

 .أو بأخرى  

ي المرتبة اQخيرة  يأتي إمضاء ذكر وأنثى من الخارج كمصدر خارجي للمقال، وف .�

حيث يمثل موضوعا واحدا من إجمالي عدد الموضوعات والمواد الصحفية  بنسبة  

وھو يعكس غياب التعاون بين محرري ومحررات الصحيفة % ٠.٠٢١ز @ تتجاو

 .الواحدة في عرض الموضوعات 
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  :مؤشر الموضوع الرئيسي •

  ) ٢٥جدول رقم (
  

 
وضعية 
 عموما

 المجموع بيئية إع�مية صحية علمية دينية رياضية اقتصادية ثقافية سياسية قانونية

 1387 0 48 28 32 54 75 48 587 84 271 160 ا�ھرام

 58 0 1 2 0 0 0 1 49 0 4 1  ايامنا الحلوة

 1445 0 49 30 32 54 75 49 636 84 275 161  مج ا�ھرام

 1078 2 32 11 54 44 57 33 321 42 397 85 الجمھورية

 389 0 0 2 2 0 1 10 65 0 309 0  دموع الندم

 280 0 17 11 20 6 28 6 139 17 16 20 محبوبتي

الجمھورية مج  105 722 59 525 49 86 50 76 24 49 2 1747 

 1477 2 35 14 61 53 82 68 479 73 471 139 ا�خبار

 4669 4 133 68 169 157 243 166 1640 216 1468 405  المجموع الكلي

%النسبة   8.6٥2 31.44 4.62 35.12 3.55 5.20 3.36 3.61 1.45 2.84 0.08 100 

  

  :ضح من الجدول السابق ما يلي يت

المواد الصحفية المرصودة تناقش الوضعية  الثقافية وھى ما تشير إلى عدة  عظمم  .�

  ) . والثقافة العامة  –التاريخ  –اQدب  –تمع جثقافة الم( مؤشرات مثل 

من إجمالي المواد %  ٣٥.١٢٥مادة صحفية بنسبة  ١٦٤٠مثل الوضعية الثقافية عدد ت  .�

  .المرصودة 

التي تناقش الوضعية القانونية للمرأة حيث تمثل  تى في المرتبة الثانية الموضوعاتتأ .�

  .من ا�جمالي %  ٣١.٤٤١موضوعا بنسبة  ١٤٦٨عدد 

تي في المرتبة اQخيرة الموضوعات التي تناقش الوضعية البيئية للمرأة ، وھى يأ .�

 %.08,مواد صحفية بنسبة  ٤تمثل عدد 
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  :مؤشر الدور ا�جتماعي للمرأة  •

  ) ٢٦جدول رقم  (

  

 
ية وضع

 عموما
أم 

 وزوجة
 أرملة مثيرة معشوقة باحثة مؤلفة طالبة مبدعة مسئولة ضحية موظفة رياضية

عاملة 
 عصرية

 المجموع معيلة مناضلة مطلقة

 1387 22 13 8 34 4 2 0 13 15 12 76 169 134 6 69 ١٦٩ 641 اGھرام

 58 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 34  أيامنا الحلوة

 1445 22 13 9 34 4 2 0 13 15 12 76 169 134 6 69 192 675  مج اGھرام

 1078 11 2 19 11 2 6 3 32 3 17 34 141 223 8 55 250 261 الجمھورية

 389 5 0 19 0 6 3 3 0 0 0 0 1 143 0 1 205 3  دموع الندم

 280 0 3 1 11 1 0 0 8 8 6 30 64 28 6 29 32 53 محبو بتي

الجمھورية مج  317 487 85 14 394 206 64 23 11 40 6 9 9 22 39 5 16 1747 

 1477 23 7 39 25 3 4 6 31 12 18 56 181 236 17 76 315 428 اGخبار

 4669 61 25 87 81 16 15 12 84 38 53 196 556 764 37 230 994 1420  المجموع الكلي

%النسبة   30.41 21.28 4.93 0.79 16.36 11.90 4.19 1.13 0.81 1.79 0.26 0.32 0.34 1.73 1.86 0.53 1.30  
  

  -:ل السابق ما يلي وضح من الجديت

أكثر المواد الصحفية كانت تتناول المرأة في الوضعية عموما دون تحديد دور واضح لھا  .١

من % ٣٠.٤١موضوعا تمثل نسبة  ١٤٢٠جوانب شخصيتھا بواقع  دأو تميز Qح

@ لھا في الوضعية عموما اQھرام إجمالي المواد المرصودة ، وكانت أكثر الجرائد تناو

مادة صحفية ، ثم الجمھورية بملحقيھا  ٤٢٨مادة تليھا اQخبار بواقع  ٦٧٥بملحقھا بواقع 

مادة صحفية بما يعني أن الجمھورية كانت أكثر الصحف الث
ث تناو@ للمرأة في  ٣١٧

لمرأة من عدمه أدوار محددة وإن كان ھذا @ يعطي مؤشرا على حقيقة ا@ھتمام بقضايا ا

.  

كان الدور اQكثر شيوعا في معالجة الصحف الث
ث لقضايا المرأة ھو دورھا كأم  .٢

و كانت أكثر الجرائد عرضا لھذا الدور ھي الجمھورية حيث % ٢١.٢٨وزوجة بنسبة 

من إجمالي المواد المنشورة بالجريدة وملحقيھا ، بينما % ٢٧.٨مَثل ھذا الدور نسبه 

قل الصحف الث
ث تناو@ للمرأة في دورھا كأم وزوجة بنسبة كانت اQھرام ھي أ

 .من إجمالي المواد المنشورة باQھرام وملحقھا % ١٣.٢٨
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جاء في المرتبة الثالثة تناول المرأة كضحية وھي المرأة التي تظھر كموضوع رئيسي  .٣

قة حيث بينما كان أقل اQدوار تناو@ ھو دور المرأة كمعشو% ١٦.٣٦للحوادث  بنسبة 

 .موضوعا  ١٢انحصر التعبير عن ھذا الدور في 

وإذا حاولنا تفسير الجدول السابق في جدول ثنائي يتناول اQدوار العصرية مقابل اQدوار 

  : التقليدية فيمكن أن نقسمھا إلى فئتين كالتالي 

وتضم مسئولة ومبدعة ورياضية ومناضلة وعاملة عصرية : فئة اQدوار العصرية  .١

  . ومعيلة 

أم وزوجة وموظفة وعاملة تقليدية وضحية ومعشوقة : فئة اQدوار التقليدية وتضم  .٢

 .ومثيرة جنسيا وأرملة ومطلقة 

فئة الوضعية عموما وھي في الغالب تضاف إلى اQدوار التقليدية لكننا فضلنا فصلھا و سنجد 

  :النسب كاQتي على التوالي 

  )٢٧جدول رقم (

 النسبة عدد المقا�ت الدور

 ٤١.٢٢ ١٩٢٥ أدوار تقليدية

 ٢٨.٣٥ ١٣٢٤ أدوار عصرية

 ٣٠.٤١ ١٤٢٠  عموما

  

وھو ما يكشف عن أن الصحف المصرية القومية ما زالت تركز على اQدوار التقليدية والنمطية 

من معالجات الصحف المصرية لقضايا % ٤١.٢٢للمرأة ، حيث مازالت ھذه اQدوار تمثل 

من الموضوعات التي % ٢٨.٣٥مرأة في دور عصري إ@ بنسبة بينما لم تظھر ال. المرأة 

تناولت المرأة ، وربما كانت مساحة اQدوار التقليدية سترتفع بشكل كبير لو أضفنا ا�ع
نات 

والتغطيات الخارجية للمرأة والتي تركز على المرأة في صورتھا كمثيرة جنسيا والتي يتم 

  .منتجات التي يتم ا�ع
ن عنھا وجذب العم
ء والقراء استخدامھا كسلعة لترويج الصحيفة أو ال
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 : شر الموقف إزاء المرأةؤم •

  ) ٢٨جدول رقم ( 

إيجابيواعظ  ناقد سلبي ناقد إيجابي محايد   المجموع واعظ سلبي 

 1387  46 45 206 1090 اGھرام

 58 2 4 39 12 1  أيامنا الحلوة

 1445 2 50 84 218 1091  مج اGھرام

ريةالجمھو  918 146 5 9 0 1078 

 389 0 37 7 3 342  دموع الندم

 280 2 43 0 77 158 محبو بتي

 1747 2 89 12 226 1418 مج الجمھورية

 1477 1 36 27 175 1238 اGخبار

 4669 5 175 123 619 3747  المجموع الكلي

%النسبة   80.25 13.25 2.63 3.74 0.10  

  :تضح من الجدول السابق ما يلي ي 

قصد بالموقف إزاء المرأة أي وجھة النظر التي يأخذھا  الكاتب تجاه المرأة من خ
ل ي  .�

  . عرضة لموضوع المادة الصحفية

د من خ
ل الجدول السابق أن وجھة النظر السائدة في موضوعات المرأة بالصحف نج .�

السلب أو الث
ث ھي التي تأخذ الشكل المحايد ، والتي تعبر عن عدم اتخاذ أي جانب سواء 

ا�يجاب تجاه المرأة ، وقد تكون اQقرب للجانب السلبي بطريق غير مباشر ، وظھر ھذا 

، وترجع غلبة ھذا ا@تجاه لطبيعة المادة الصحفية % ٨٠.٢٥ا@تجاه في الصحف بنسبة 

طبقا لما % ٧٢.٨٨التي تتناول قضايا المرأة حيث طغى الجانب الخبري على التناول بنسبة 

من بقية المواد الصحفية كالتحقيق % ٧.٣٧، وھو ما يعني أن " ٢٣"ل رقم ظھر في جدو

والمقال تناول كاتبوھا المرأة بشكل محايد وھو إن كان يعكس غياب الرؤية ا�يجابية تجاه 

المرأة وقضاياھا من جانب ھؤ@ء الصحفيين ، فإنه يكشف عن تجاوزھم للمفاھيم السلبية بما 

 .بشكل إيجابي بالتوجيه والتدريب لھذه الشريحة من الصحفيينيعني سھولة تغير اتجاھھم 



� �

� �

� �

���א����������������א���
	�א���������������������������������"! ��א����������������	�א������א������� �

###################################################################################################################################################################� �

  ٣٨

%  ٠.١٠٧مقا@ت أي بنسبة ٥لبي والذي يمثل عدد لسويأتي في النھاية اتجاه الواعظ ا .�

  .من ا�جمالي 

  )٢٠٠٣( تحليل المضمون ا�ع�مي للمج�ت  -٢

  :  العينة المختارة 

لمج
ت العامة اQسبوعية ، تم اختيار مج
ت روز اليوسف وصباح الخير كنموذج ل .١

  .عدد من كل مجلة  ٥٢وتم تحليل 

عدد منھا  ٤٣تم اختيار نصف الدنيا كنموذج للمج
ت النسائية اQسبوعية وتم تحليل  .٢

 حيث تم استبعاد اQعداد الخاصة التي كانت تفردھا لشخصية واحدة عامة وھي أعداد 

  ، وعدد"  فحة ص ١٢٣" والذي خصص لعرض شخصية ليلى مراد  ٢/٣/٢٠٠٣

  صفحة ، وعدد ١١١والذي خصص لعرض شخصية نادية لطفي  ١٥/٦/٢٠٠٣ 

صفحة  كما تم استبعاد العدد  ١٥٧والذي خصص لعرض شخصية شادية  ٣١/٨/٢٠٠٣ 

من التحليل بينما فقد من " سيدة المھام المستحيلة " الخاص بالسيدة سوزان مبارك بعنوان 

  .التحليل خمسة أعداد أخرى 

عدداً منھا وھي كل  ١٢تيار مجلة الشباب كنموذج للمج
ت الشھرية وتم تحليل تم اخ .٣

  . ٢٠٠٣اQعداد التي صدرت من المجلة خ
ل عام 

 : مؤشر التحليل الكمي  •

  )٢٩جدول رقم ( 

عدد موضوعات  اسم المجلة 
 المرأة 

اGعداد التي تم 
 تحليلھا 

معدل التناول في 
 العدد

النسبة إلى 
 المجموع

 %٢٧.١٦ ٤.٥٣ ٥٢ ٢٣٦ يوسفروزال

 %٤١.٠٣ ٦.٧٣ ٥٢ ٣٥٠ صباح لخير

 %٢١.٥٧ ٤.٢٧ ٤٣ ١٨٤ نصف الدنيا 

 %٩.٧٣ ٦.٩ ١٢ ٨٣ الشباب 

  ٥.٣٦ ١٥٩ ٨٥٣ المجموع 

  :يتضح من الجدول السابق 

أن عدد الموضوعات التي تناولت المرأة في المج
ت اQربع خ
ل فترة التحليل ھي  .١

مادة صحفية تھتم  ٥.٣٦عدداً تم تحليلھا بواقع  ١٥٩موضوعا موزعة على  ٨٥٣

بالمرأة موزعة على كافة الصحف في كل عدد من أعداد المج
ت التي تم تناولھا ، 
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ضئيلة خاصة إذا وضعنا في ا@عتبار أن إحدى المج
ت التي تم  وھي نسبة @ تزال

  .تحليلھا مجلة نسائية وأخرى شبابية 

 ٦.٩المج
ت اھتماما بنشر موضوعات المرأة كمياً بمعدل  تأتي مجلة الشباب في مقدمة .٢

مادة صحفية موزعة على كافة الفنون الصحفية في العدد ،  تليھا مجلة صباح الخير 

والمفارقة أن تحتل مجلة .. مادة صحفية خاصة بالمرأة في كل عدد  ٦.٧٣بمعدل 

ويعود ذلك إلى أن  مادة صحفية تخص المرأة ٤.٢٧نصف الدنيا المركز الثالث بواقع 

المجلة تعتمد في سياستھا على الموضوعات المطولة والتي قد تمتد لعدة صفحات ، كما 

تلجأ نصف الدنيا إلى سياسات الملفات والتي تدور جميعھا حول شخصية واحدة أو 

صفحات من كل عدد من أعدادھا  ٦موضوع واحد فعلى سبيل المثال خصصت المجلة 

، وأمتد نفس  ٢٠٠٣عدد خ
ل عاو  ١٩يوب على مدى لتناول شخصية سميحة أ

 توھو ما تكرر مع فنانات أخريا،  ٢٠٠٤الموضوع ليشغل أربعة أعداد أخرى خ
ل 

تم تخصيص أعداد كاملة لھن وھو يكشف عن انحياز المجلة وإن طغى ذلك على الھدف 

 .المرجو من مجلة في حجم نصف الدنيا

بين المج
ت اQربعة من حيث اھتمامھا بنشر  احتلت روز اليوسف المرتبة اQخيرة .٣

في العدد موزعة على كافة الفنون  ةمادة صحفي ٤.٥٣موضوعات المرأة بواقع 

وربما يعود ذلك لطبيعة المجلة السياسية إذا ما ، الصحفية ما بين خبر وتقرير ومقال 

حررة وتحتل قورنت ببقية المج
ت حيث تھتم صباح الخير بالقلوب الشابة والعقول المت

المرأة نسبة عالية في ھيئة تحريرھا، بينما تركز مجلة الشباب على نفس المرحلة 

 . العمرية التي تخاطبھا صباح الخير 

 :مؤشر ا�خراج  •

  )٣٠جدول رقم ( استعمال الصورة                     - أ

 المجموع  � يوجد صورة يوجد صورة اسم المجلة

 %بةالنس العدد %النسبة العدد

 ٢٣٦ ١٩.٥ ٤٦ ٨٠.٥ ١٩٠ روزاليوسف

 ١٨٤ ٨.٧ ١٦ ٩١.٣ ١٦٨ نصف الدنيا

 ٣٥٠ ٢٢.٦ ٧٩ ٧٧.٤ ٢٧١ صباح الخير

 ٨٣ ٣٠.١ ٢٥ ٦٩.٩ ٥٨ الشباب

 ٨٥٣ ١٩.٤٦ ١٦٦ ٨٠.٥٣ ٦٨٧ المجموع 
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يكشف مؤشر استعمال الصورة أن غالبية المواد الصحفية  الخاصة بالمرأة في المج
ت  .١

، وھو إن كان يشير بشكل أو بأخر إلى % ٨٠.٥٣بنسبة تصل إلى  كانت مرفقة بصور

اھتمام المج
ت بعرض أخبار المرأة لكنه يظل مرھونا بنوعية الصورة المستخدمة 

خاصة وإن استخدام الصور في المج
ت جزء أساسي من طبيعة إخراجھا بعكس 

 الصحف المقروءة

ة إلى ھذه النسبة بخ
ف طبيعة كان السبب الرئيسي @رتفاع مؤشر استخدام الصور  .٢

المج
ت وھو وجود مجلة نسائية في العينة ھي نصف الدنيا والتي احتلت المرتبة 

% ٩١.٣اQولى من حيث استعمالھا للصورة في المواد الصحفية الخاصة بالمرأة بنسبة 

من إجمالي % ٨٠.٥من المواد الخاصة بالمرأة فيھا تليھا ، مجلة روزاليوسف بنسبة 

 % .٧٧.٤د المرأة فيھا ، بينما احتلت صباح الخير المرتبة الثالثة بنسبة موا

جاءت الشباب في المرتبة اQخيرة من حيث استعمال الصورة رغم احت
لھا للمرتبة  .٣

اQولى في التعرض الكمي Qخبار المرأة وربما يكون السبب ھو طبيعة المادة الخاصة 

 .قا على نوعية الصور التي استخدمتھا بالمرأة في الشباب ولكن يظل الحسم معل

  :               توجه الصورة  - ب

  ) ٣١جدول رقم(                      

غير  معبرة محايد 
 معبرة

 المجموع 

 ١٩٠ ١٤ ٧٠ ١٠٦ روزاليوسف

 ١٦٨ ٢١ ٤٩ ٩٨ نصف الدنيا

 ٢٧١ ٣٧ ٧٦ ١٥٨ صباح الخير

 ٥٨ ٦ ٢٣ ٢٩ الشباب

 ٦٨٧ ٧٨ ٢١٨ ٣٩١ المجموع 

  ١١.٣٥ ٣١.٧٣ ٥٦.٩١ نسبةال

  
  :يتضح من الجدول السابق 

أن التوجه السائد للصورة في إجمالي المادة المرصودة ھي المادة المرصودة ، أي أن  .١

أغلب الصور المستخدمة ھي صور شخصية أو صور @ تضيف شيء بحيث إن 

بشكل تام  وجودھا من عدمه @ يؤثر على توجه المقال ، وإن كان ھذا @ ينفي أھميتھا

مادة  ٣٩١ويمثل التوجه المحايد للصورة .. باعتبار الصورة أحد عوامل ا�براز 
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من الصور المستخدمة في  ٥٦.٩١مادة بھا صور بنسبة  ٦٨٧صحفية من واقع 

  .موضوعات المرأة بالمج
ت 

جاءت الصورة المعبرة عن الموضوع وھي التي تؤكد على موضوع المادة الصحفية  .٢

من إجمالي المقا@ت التي %٣١.٧٣مرتبة الثانية بنسبة تقل عن الثلث وتبرزه في ال

 .استخدمت فيھا صور 

% ١١.٣٥احتلت الصورة الغير معبرة عن الموضوع المرتبة اQخيرة بنسبة تصل إلى .٣

من ا�جمالي ، وھي نسبة كبيرة تكشف عن توجه سلبي تجاه المرأة و قضاياھا خاصة 

ز على الدور السلبي أو التقليدي للمرأة وعرضھا في وأن أغلب ھذه الصور جاءت لترك

صورة المثيرة جنسيا حتى داخل الموضوعات التي تنحاز للمرأة بشكل إيجابي أو تركز 

 .على أدوار غير نمطية 

  :الموقع بالجريدة   -ج 
  ) ٣٢جدول رقم(                                          

 المجموع الداخلية اGخيرة اGولى الصفحة

 ٢٣٦ ٢٢٦ ٦ ٤ روزاليوسف

 ١٨٤ ١٦٢ ٤ ١٣ نصف الدنيا

 ٣٥٠ ٣٠٣ ٣٤ ٥ صباح الخير

 ٨٣ ٦٥ ١٤ ٤ الشباب

 ٨٥٣ ٧٥٦ ٥٨ ٢٦ تعدد المقا�

  ٩٠.١٥ ٦.٨ ٣.٠٥ %النسبة

  

  : يتضح من الجدول اGتي 

ة للمج
ت بنسبة أن معظم المواد الصحفية الخاصة بالمرأة جاءت في الصفحات الداخلي .١

من إجمالي المواد المرصودة ، بينما @ تمثل المرأة في الصفحات % ٩٠تزيد عن 

من المادة الخاصة بھا رغم وجود مجلة نسائية % ١٠اQولى واQخيرة إ@ بأقل من 

ضمن العينة ورغم أن إحدى ھذه المج
ت وھي صباح الخير تخصص الصفحة 

ن مشاعر المرأة ، وھو ما أدى @رتفاع نسبة تمثيل اQخيرة �حدى كاتباتھا لتتحدث ع

الصفحة اQولى واQخيرة حيث شغلت المادة الخاصة بالمرأة في الصفحة اQخيرة 

عدداً من إجمالي المواد التي تناولت المرأة  ٥٨عدداً من واقع  ٣٤بصباح الخير 

  .بالصفحات اQخيرة ببقية المج
ت 
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وھي نسبة @ تعبر % ٦.٨رة في المرتبة الثانية بنسبة جاء تمثيل المرأة بالصفحة اQخي .٢

عن الحقيقة للسبب السابق حيث إن استبعاد صباح الخير كان سيؤدي إلى تراجع النسبة 

لكن المفارقة أن قضايا المرأة في مجلة نصف الدنيا رغم طبيعتھا ، % ٣إلى أقل من 

تحليلھا ، وھي نسبة ب
 شك عددا تم  ٤٣النسائية لم تشغل إ@ أربع أعداد من إجمالي 

 .كاشفة ودالة عن واقع تناول المرأة في الصحافة المصرية 

مادة صحفية بما يعني  ٢٦جاء تمثيل المرأة في الصفحات اQولى للمج
ت في أقل من  .٣

أن كل مجلة من المج
ت تناولت موضوعات المرأة في صفحاتھا اQولى أقل من ثمان 

الدنيا من التحليل والتي جاء تمثيل المرأة على صفحاتھا مرات طوال ، وباستبعاد نصف 

مادة تخص  ٢٦مادة من إجمالي  ١٣لبقية المج
ت ، بواقع  ةاQولى مرتفعا بالنسب

المرأة في الصفحات اQولى في المج
ت ولكنه يظل متراجعاً بالنسبة لطبيعتھا النسائية 

 ٥إلى  ٤ستتراجع إلى أقل من  فإن نسبة تمثيل المرأة على الصفحات اQولى للمج
ت

مرات في العام وھي نسبة ضئيلة للغاية خاصة و أن مجلتين من الث
ث مج
ت الباقية 

 .مرة في العام  ٥٢من العينة أسبوعيتين بما يعني أن كل منھما تصدر 

 :      مؤشر الشكل الصحفي  •

                                     )��� ������ ( 

 شكل المادة
روز 

 اليوسف

نصف 
  الدنيا

صباح 
  الخير

  الشباب
عدد 

 تالموضوعا
  %النسبة  

  ١٨.٩٩ ١٦٢  ٢  ٦٠  ٢٢ ٧٨ خبر

  ١٤.١٨  ١٢١  ٨  ٤١  ٢١  ٥١  مقال 

  ٠.٧  ٦  ٠  ٢  ١  ٣  ب�غ صحفي

  ٦.٣٣  ٥٤  ٠  ٢  ١٩  ٣٣  تقرير

  ٢٢.٢٧  ١٩٠  ٢١  ٧٩  ٣٢  ٥٨  تحقيق

  ٨.٩  ٧٢  ٣  ٢٩  ٣١  ٩  عرض شخصية

  ٤.٩٢  ٤٢  ٢١  ٨  ١٣  ٠  بريد قراء

  ١٣.٢٤  ١١٣  ٢٦  ٥٠  ٣٥  ٢ حديث

  ١.٩٩  ١٧  ٠  ١٠  ٦  ١  قصة خبرية

  ٠.٨٢  ٧  ٠  ٣  ٣  ١  عرض كتاب

  ٣.٢٨  ٢٨  ٢  ٢٥  ١  ٠  قصة
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  ٤٣

  ٣.٨٦  ٣٣  ٠  ٣٣  ٠  ٠  تعليق

  ٣.٩٤  ٨  ٠  ٨  ٠  ٠  رأي حر

    ٨٥٣  ٨٣  ٣٥٠  ١٨٤  ٢٣٦  المجموع

  

  

 :ول التالي ما يلي يتضح من الجد

أن غالبية المواد التي تخص المرأة في المج
ت والصحف رغم طبيعتھا التحليلية  .١

جاءت على شكل خبري سواء في صورة أخبار مجردة قصيرة أو طويلة أو على ھيئة 

من إجمالي المواد المرصودة جاء % ٢٧تقارير أو قصص خبرية بنسبة تزيد قلي
ً عن 

ثم القصة الخبرية بنسبة % ٦.٣٣ ةيليه التقرير بنسب% ١٨.٩سبة تمثيل الخبر فيھا بن

وھو ما يكشف عن تراجع اھتمام المج
ت بقضايا المرأة حيث تصر على % ٢اقل من 

طرحھا على الشكل ا�خباري رغم طبيعتھا التحليلية خاصة وان التحليل أمتد ليشمل 

  .عدة سطور  حتى اQخبار القصيرة الخاصة بالمرأة والتي @ تزيد عن

جاء التحقيق الصحفي في المرتبة الثانية من إجمالي اQشكال الصحفية التي تناولت  .٢

من إجمالي المواد المرصودة ، يليه فن % ٢٢.٢٧تحقيقا ، تمثل ١٩٠المرأة بواقع 

 .من إجمالي المواد المرصودة % ١٤.١٨مقا@ بنسبة  ١٢١المقال بواقع 


ت بعرض النساء في قالب الحوار الذي احتل يعكس التحليل السابق اھتمام المج .٣

تشير إلى اھتمام المج
ت بعرض تجارب الشخصيات % ١٣.٢٤المرتبة الرابعة بنسبة 

النسائية ولكن ھذه الحوارات خاصة في مجلتي صباح الخير ونصف الدنيا ، والتي تم 

على فئة حوار، كانت تخص فنانات وھو ما ينطبق أيضا  ١١٣حواراً من ٨٥فيھا تقديم 

عرض الشخصية والتي جاءت في المرتبة الخامسة واحتلت الفنانات فيھا نسبة عالية 

وھو تركيز يھدف إلى عرض .. تليھا المرأة المسئولة أو المرأة في موقع المسئولية 

 .إنجازات الحكومة وليس التعرض �نجاز المرأة في حد ذاتھا
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 :مؤشر مصدر المادة الصحفية  •

 )�� ������� (  

 

أنثى 
ھيئة 
 تحرير

ذكر 
ھيئة 
 تحرير

ذ .أ 
 ھيئة

بدون 
 توقيع

مؤسسة 
 ھيئة

باGحرف 
 اGولى

أنثى من 
 الخارج

ذكر من 
 الخارج

بريد 
 قراء

وكالة 
ومصدر 
 خارجي

 المجموع

�  � �� روزاليوسف !" # $ % "$ $ $ %�! 

��    انصف الدني $ %� "� " # � � $ "#� 

�! �&" رصباح الخي $ �% ٥ � "& "% # $ � $ 

�  % %% الشباب % $ $ "$ � "� $ #� 

� المجموع " %�� ! "%& �$ � �& %& %# $ # � 

� %النسبة"."� %�.# $.� " ." �.  $.�� �. � �.�& �.� $  

  يتضح من الجدول السابق 

مادة  ٣٥١يمثل مصدر الكاتب أنثى اكثر المصادر لموضوعات المرأة بالمج
ت بواقع  .١

ولعل المفارقة ھنا أن .. منھا  ٤١.١إجمالي المواد المرصودة تمثل نسبة صحفية من 

تحرير  ٥٥عدد مصادر النساء للمواد الصحفية جاء اقل من عدد الرجال بنسبة كبيرة ، 

تحرير رجل ، وھو ما يكشف عن وجود خلل في تمثيل النساء لصالح  ٧٣أنثى مقابل 

  .ي مصر حالياً الرجال حتى داخل المجلة النسائية اQشھر ف

احتلت صباح الخير المرتبة اQولى بين الصحف من حيث مصادر الكاتب اQنثى على  .٢

مادة  ٣٥٠مادة صحفية تحرير أنثى من إجمالي  ١٩٧المواد الخاصة بالمرأة ، بواقع 

والمفارقة ھنا أن السبب عكسي حيث يمثل .. صحفية تخص المرأة في صباح الخير 

حرير صباح الخير النسبة اQكبر ، و ذلك يعود لطبيعة المجلة تمثيل النساء في ھيئة ت

نفسھا والتي ينظر إليھا باعتبارھا من مج
ت الجنوب الصحفي في روز اليوسف من 

حيث ا@ھتمام بھا مقارنة بالمجلة التي تحمل اسم الدار نفسھا ، والتي تحظى با@ھتمام 

 .مثيل الذكور اQكبر داخل المؤسسة و يغلب على ھيئة تحريرھا ت
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 ٨٠٣مادة من  ٢٣٧تأتي الموضوعات التي تحمل ذكر في المرتبة الثانية بإجمالي  .٣

من ا�جمالي ، ولعل الملفت ھنا أن استبعاد صباح الخير من التحليل % ٢٧.٨بواقع 

كان سيؤدي @رتفاع نسبة تمثيل الرجال على موضوعات المرأة ، لتتعدى نسبة توقيع 

ويرجع ھذا التفاوت .. ث
ث الباقية رغم إن إحداھما مجلة نسائية النساء في المج
ت ال

لمجموعة أسباب أولھا أن أعداد كبيرة من المحررات @ تفضل الكتابة عن المرأة حتى 

@ توصم بضعف الموھبة وا@ھتمامات وتفضل الخروج إلى عالم القضايا حتى @ تظل 

ذا يكشف عن تراجع اھتمام محجوزة في قضية المرأة ل_بد ، ورغم ذلك فإن ھ

 .المحررات بتناول قضايا المرأة وتبنيھن لھا 

من % ١٥.١جاء في المرتبة الثالثة المواد الصحفية التي ليس عليھا توقيع نھائياً بنسبة  .٤

ا�جمالي ، وھو في جانب منه يعود لغلبة اQخبار على التناول ، وفي الجانب اYخر 

حيث إن عدداً كبيراً من المواد التي تم تناولھا ، لم تتعد  يعكس قلة ا@ھتمام بمواد المرأة

 .كونھا أخبار قصيرة

 :          مؤشر الدور ا�جتماعي  •

                                        ) ����� (  

  المجلة        
 الدور 

 %النسبة  المجموع  الشباب صباح الخير  نصف الدنيا روز اليوسف

 ١٨.٢٨ ١٥٦  ١٨ ٤٤  ٤٦ ٤٨ عموماً 

 ١٧.٥٨ ١٥٠  ١٢ ٦٥  ٣٩ ٣٤ أم و زوجة

 ٢.٤٦ ٢١  ٤ ١١  ٠ ٦ رياضية

 ١.٧٥ ١٥  ٢ ٩  ٢ ٢ عاملة تقليدية

 ١.٦٤ ١٤  ١ ٦  ١ ٦ ضحية

 ٦.٦٨ ٥٧  ١ ٣٠  ١٣ ١٣ مسئولة

 ٢٣.٧٩ ٢٠٣  ١٤ ٩٥  ٤٦ ٤٨ فنانة

 ١.٩٩ ١٧  ٤ ٨  ١ ٤ طالبة

 ١.٥٢ ١٣  ١ ١١  ٠ ١ مؤلفة

 ١.٤ ١٢  ٣ ٢  ٣ ٤ باحثة

 ٢.٩٣ ٢٥  ٧ ٨  ١ ٩ معشوقة

 ٨.٣٢ ٧١  ٥ ٢٨  ٥ ٣٣ مثيرة

 ٠.٧ ٦  ٠ ٥  ١ ٠ ريفية

 ٦.٦٨ ٥٧  ١٠ ١٦  ١٤ ١٧ عاملة عصرية

 ١.٧٥ ١٥  ٠ ٤  ٢ ٩ مطلقة

 ٠.٧ ٦  ١ ١  ٣ ١ مناضلة
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 ١.٧٥  ١٥  ٠  ٧  ٧  ١  معيلة

   ٨٥٣  ٨٣  ٣٥٠  ١٨٤  ٢٣٦  المجموع 

  

  :يتضح من الجدول السابق 

 ٢٠٠٣أة في المج
ت ھو دورھا كفنانة بواقع أن الدور ا@جتماعي اQكثر شيوعاً للمر .١

مما يكشف عن أن الفنانات يأخذن % ٢٣.٧بما يعادلھا  ٨٥٣مادة صحفية من إجمالي 

ا�ع
مية للمج
ت ، تصل إلى ما يقرب من ربع المادة  ةمساحة كبيرة في التغطي

ختفي من الصحفية الخاصة بالمرأة وھو ما يأتي على حساب بقية شرائح المجتمع التي ت

المج
ت رغم أنھن يشكلن الغالبية العظمى في المجتمع ، وفي مقدمتھن المرأة الريفية 

  .والمرأة العاملة وغيرھا من اQدوار اQخرى للمرأة 

من إجمالي المادة % ١٨.٢تأتى وضعية المرأة عموما في المرتبة الثانية بنسبة  .٢

، وھو انعكاس % ١٨رب من المرصودة يليھا وضعية المرأة كأم وزوجة بنسبة تقت

للرؤية التقليدية للمرأة في المجتمع كأم وزوجة وتكريس لھذه الرؤية ول_دوار النمطية 

 .والتقليدية للمرأة 

احتلت المرأة الريفية والمرأة المناضلة المرتبة اQخيرة في الترتيب من حيث اQدوار  .٣

واضح في التناول ا�ع
مي التي تعكسھا المج
ت عن المرأة ، وھو ما يكشف الخلل ال

والتجاھل لشرائح مھمة من النساء ومشاكلھا ، كما يكشف عن تراجع المج
ت في تقديم 

المعيبة  ةالمرأة في أدوارھا العصرية بحيث تعد نموذجا لبقية النساء وأمام ھذه التغطي

لى فان الرسالة التي تقدمھا المج
ت ووسائل ا�ع
م في مصر تطرح على الفتيات وع

 .النساء أن أمامھا طريقين إما أن تكون أم وزوجة أو تصبح فنانة وممثلة مشھورة 

احتلت المرأة المثيرة جنسيا موقعا متقدماً بين اQدوار التي تقدمھا المج
ت للمرأة  .٤

من إجمالي المقدمة ، وھو ما يكشف عن % ٨.٣٢المصرية ھو الموقع الرابع بنسبة 

أة كسلعة في الترويج للمجلة وزيادة توزيعھا ولعل ھذا جنوح المج
ت @ستخدام المر

 .الدور أكثر اQدوار بروزا في روز اليوسف وصباح الخير 

• �(���	 )*+,� �-./ : 
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شCCئون  سياسية رياضية  دينية  بيئية علمية اقتصادية ثقافية إع�مية 

 نسائية

اجتماعية  علمية فنية صحية ةقانوني
 واسرية

المCCCCCCCرأة 
 عموما

0�����	  

روز 
 اليوسف

%#  � � "$ $ %�   "� � �" "% %� " "" "# %�! 

نصCCCCCCCCCCف 
 الدنيا

"  �$ � # $ %� $ %" � %$ ! %# $ � %$ "#� 

صCCCCCCCCCباح 
 الخير

�$ #� "% & $   "� "$ � "� � �&   % #" � $ 

� الشباب "& $ � $ ! � % " "% " # % ! "� #� 

�% !#" �� المجموع �" $  � %� �! "$ �� %% "�# # %% "�� # � 

� &!.% #."% %$.& %النسبة.!� $ !.!# %.!&  .�& "."� &.$% %. � "!.% $.&� %. � " . &  

  

  : يتضح من الجدول السابق 

 ١٣٨يأتي في المرتبة اQولى المواد الصحفية التي تناقش الوضعية الفنية للمرأة بواقع  .١

وھو ما يكشف عن غلبة ا@ھتمام بأدوار معينة غالباً تنتمي % ١٦.٢مادة صحفية تمثل 

ل_دوار التقليدية أو بشرائح معينة تأخذ الغلبة أكثر مما يؤدي إلى تراجع تمثيل المرأة 

  .في الشرائح اQخرى ربما يعطي صورة غير حقيقية لواقع المرأة في المجتمع 

مواد الصحفية التي تناقش وضعية المرأة بشكل عام دون تحديد يأتي في المرتبة الثانية ال .٢

. ، بينما تحتل القانونية المرتبة الثالثة % ١٥.٥٩مادة تمثل  ١٣٣لوضع معين بواقع 

سواء وضعھا في قانون العمل أو  ٢٠٠٣ويعود ذلك ل_حداث الخاصة بالمرأة خ
ل 

  . ھا المرأة في المجتمعتتعرض ل يلطبيعة المشاكل الت ةالجنسية با�ضاف نقانو

المرتبة  ةلم تظھر الوضعية البيئية تماماً في تحليل المج
ت بينما احتلت الوضعية العلمي .٣

اQخيرة وھو ما يعكس عن غياب ا@ھتمام باQدوار العصرية للمرأة وتركز على 

ضوية اQدوار النمطية والتقليدية لھا حتى داخل المجلة النسائية والتي لم تظھر فيھا الع

 . العلمية من اQساس 

•  �(���	 1	23 4����	 �-./: 
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 نوع التوجه
روز 

 اليوسف

نصف 
  الدنيا

صباح 
  الخير

 %النسبة  عدد الموضوعات  الشباب

 ٣٧.٧ ٣٢٢ ٢٢ ١٤٧ ١١٤ ٣٩ محايد
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 ٢٨.٦ ٢٤٤ ٢٨ ١٠٠ ٣٤ ٨٢ إيجابي

 ٢٢.٣ ١٩٠ ٢٤ ٥٦ ١١ ٩٩ سلبي

 ٥.٤  ٤٦  ٠  ٢٦  ١١  ٩  ناقد إيجابي

 ٤.٨  ٤١  ٤  ١٦  ١٤  ٧  ناقد سلبي

 ١.١  ٩  ٥  ٤  ٠  ٠  ناصح إيجابي

  ١.١٢  ١٢  ٠  ١  ٠  ٠  ناصح سلبي

    ٨٥٣  ٨٣  ٣٥٠  ١٨٤  ٢٣٦  المجموع

  

  :يتضح من الجدول السابق 

في المادة الصحفية المرصودة ھي وجھة النظر المحايدة وذلك أن وجھة النظر السائدة  .١

وظھر ھذا ا@تجاه في المج
ت بنسبة .. يعود لغلبة العنصر الخبري على التحليل 

مادة صحفية تم تحليلھا ، ولكن يبقى ما يقرب  ٨٥٣من إجمالي  ٣٢٢تمثل % ٣٧.٧

 ده المرأة ، وھو ما يعوجھة نظر محايدة تجا ىمن المواد المرصودة غير اQخبار تتبن

انعكاسا لموقف كاتبيھا وھذا إن كان يعكس غياب رؤية إيجابية تجاه المرأة إ@ أته في 

الوقت نفسه يكشف عن تجاوز محرري ھذه المواد للمفاھيم السيئة تجاه المرأة بما يعني 

سھولة تغيير اتجاھاتھم بشكل إيجابي لو تدخلت منظمات المجتمع المدني والمنظمات 

  .المعنية بالتوجيه والتدريب لھذه الفئة من الصحفيين 

% ٢٢.٣يظھر ھذا التحليل أن ما يقرب من ربع محرري المج
ت المرصودة بنسبة  .٢

تتبنى اتجاھا سلبياً تجاه المرأة وھو ما يكشف في الوقت نفسه عن تبني جانبا كثيراً من 

لى صفحات المطبوعات القيادات الصحفية لھذه ا@تجاھات بشكل يسمح بانعكاسھا ع

التي يشرفون عليھا بھذه النسبة الكبيرة ، ولعل المفاجآت أن روز اليوسف تصدرت 

 .المج
ت من حيث تبني الرؤية السلبية تجاه قضايا المرأة 

جاءت في المرتبة اQخيرة اتجاه الناصح السلبي وھو الكاتب الذي يمارس وصاية على  .٣

، ولم يظھر ھذا النوع من التبني إ@ في مادة صحفية  المرأة مع تبني رؤية سلبية تجاھھا

 .من إجمالي المواد المرصودة % ٠.١٢واحدة بنسبة 

  ):  ٢٠٠٣( تحليل المضمون ا�ع�مي للجرائد الحزبية والمستقلة . ٣

  : العينة المختارة 
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داد كنموذجاً للصحافة الحزبية اليومية ، وتم تحليل جميع أع" صحيفة الوفد " تم اختيار  .١

عدداً ھي كل  ١٤٤بواقع  ٣١/١٢/٢٠٠٣حتى  ١٠/٨/٢٠٠٣الصحيفة خ
ل الفترة من 

  .اQعداد التي صدرت الصحيفة خ
ل ھذه الفترة 

كنموذج للصحافة المستقلة وھي صحيفة تصدر أسبوعيا وتم " النبأ " تم اختيار صحيفة  .٢

 حتى ١٠/٨/٢٠٠٣تحليل جميع اQعداد التي صدرت خ
ل الفترة من 

  .عدداً وھي كل اQعداد التي صدرت خ
ل ھذه الفترة  ٢١بواقع  ٣١/١٢/٢٠٠٣

  )  ٣٨جدول رقم( :        مؤشر ا�ھتمام الكمي  •

اسم 
 الجريدة

عدد 
موضوعات 

 المرأة 

اGعداد التي 
 تم تحليلھا 

معدل 
التناول في 

 العدد 

  %النسبة 
 إلى المجموع 

 ٦٥.٥٦ ٢.٨٩ ١٤٤ ٤١٧ الوفد

 ٣٤.٤٣ ١٠.٤٢ ٢١ ٢١٩ النبأ

  ٣.٨٥ ١٦٥ ٦٣٦ المجموع

  

  : يتضح من الجدول السابق 

مادة  ٦٣٦أن عدد المواد الصحفية التي تناولت المرأة وقضاياھا في الصحيفتين لم يتعد  .١

عدداً ھي إجمالي اQعداد  ١٦٥صحفية تنتمي إلى كل الفنون الصحفية موزعة على 

لمرأة في كل عدد وھي نسبة ضئيلة مادة صحفية تخص ا ٣.٨٥التي تم تحليلھا ، بواقع 

  .جداً تكشف عن تراجع اھتمام الصحفيين كمياً بقضايا المرأة 

احتلت صحيفة النبأ المرتبة اQولى من حيث ا@ھتمام الكمي بموضوعات المرأة بواقع  .٢

مادة صحفية تخص المرأة في العدد مما يضعھا في مقدمة الصحف المصرية  ١٠.٤٢

بموضوعات المرأة ، وربما يعود ذلك لطبيعة الصحيفة والتي  من حيث ا@ھتمام الكمي

تستغل المرأة في الترويج للصحيفة وھو ما سيتأكد من خ
ل الصورة التي تعرض بھا 

 .الصحيفة للمرأة والتي ستظھر في بقية فئات التحليل 

يكشف التحليل عن تراجع اھتمام صحيفة الوفد كمياً بنشر موضوعات المرأة بمعدل  .٣

 .، أي أقل من ث
ث مواد صحفية تخص المرأة المصرية  ٢.٨٩ول تنا

  :  مؤشر ا�خراج  •

 :استعمال الصورة  - أ
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  )٣٩جدول رقم (                         

اسم 
 الجريدة

 المجموع � يوجد صورة يوجد صورة

 %النسبة العدد %النسبة  العدد

 ٤١٧ ٦٤.٥١ ٢٦٩ ٣٥.٥ ١٤٨ الوفد

 ٢١٩ ٤٢.٩٢ ٩٤ ٥٧.١ ١٢٥ النبأ

 ٦٣٦ ٥٧.١ ٣٦٣ ٤٢.٩٢ ٢٧٣ المجموع 

  

  :يتضح من الجدول السابق 

مادة بالصحيفتين من  ٢٧٣عدد المواد الصحفية التي تحتوي على صور من العينة  .١

مما يكشف عن عدم ا@ھتمام بمواد % ٤٢.٩مادة بنسبة @ تزيد عن  ٦٣٦إجمالي 

تعمال الصور فيھا مع المواد المرأة خاصة في جريدة الوفد والتي @ تزيد نسبة اس

وربما يعود ذلك للطبيعة الرصينة للجريدة % ٣٥.٥الصحفية الخاصة بالمرأة عن 

 .فض
ً عن أن غالبية المادة المرصودة عبارة عن أخبار 

معد@ت استعمال الصورة مع مواد المرأة في النبأ مرتفعة مقارنة بجريدة الوفد وحتى  .٢

، وترجع ھذه % ٥٧.١غ نسبة استعمال الصورة في النبأ بباقي جرائد العينة ، حيث تبل

الزيادة إلى طبيعة الصحيفة والتي تنحو إلى ا�ثارة في محاولة لزيادة توزيعھا وفي ھذا 

ا@تجاه فإنھا تلجأ @ستخدام صور النساء بشكل مثير في محاولة @ستخدام صور النساء 

يادة توزيعھا وھو ما يكشف عنه بشكل مثير في محاولة @ستخدام المرأة كسلعة في ز

 .تحليل الجريدة 

�  �  �������� �����	 �-./                  :  

                                     ) ��� �����$(  

 الصفحة اGولى  اGخيرة  الداخلية المجموع

 الوفد ٥٣ ٨٨ ٢٧٦ ٤١٧

  النبأ ٧٣ ٤٥ ١٠١ ٢١٩

 المجموع ١٢٦ ١٣٣ ٣٧٧ ٦٣٦

 %النسبة ١٩.٨ ٢٠.٩ ٥٩.٢٨ 
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  :يتضح من الجدول السابق 

أن معدل التناول في أخبار ومواد المرأة في الصفحتين اQولى واQخيرة في الوفد والنبأ  .١

و اQعلى بين كل الجرائد المصرية حيث تكاد نسبة تناول المراة في كلتا الصحيفتين  ٨ه

عكس اھتماماً من الوفد وھذا وإن .. تقترب من تناول أخبارھا في الصفحات الداخلية 

بعرض أخبار المرأة ، فإنه في حالة النبأ يعود لمبدأ ا�ثارة واستخدام المرأة ، كعنصر 

إثارة في الصفحات الخارجية للجريدة بھدف زيادة التوزيع وھو ما ستكشف عنه فئات 

 .التحليل القادمة 

ي الصفحتين تبقى الوفد ھي اQعلى بين الصحف الجادة في عرض أخبار المرأة ف .٢

مادة صحفية تناولھا التحليل في  ٤١٧مادة من إجمالي  ١٢٣اQولى واQخيرة بواقع 

 .من المواد الصحفية التي تناولھا الوفد حول صورة المرأة % ٢٩.٥الوفد بما يعادل 

 :      مؤشر الشكل الصحفي  •

  

  

  ) ٤١جدول رقم(                                

 شكل المادة الوفد  لنبأا المجموع  %النسبة  

 بريد القراء ٧٦  ٢١ ٩٧  ١٥.٣

  تحقيق  ١٣  ١٩  ٣٢  ٥.٠٣

  تقرير  ١٤  ١٩  ٣٣  ٥.١٩

  حديث  ١٦  ٢  ١٨  ٢.٨

  خبر  ٢٢١  ١٣٦  ٣٥٧  ٥٦.١

  رأى حر  ٧  ٠  ٧  ١.١

  عرض شخصية  ٢  ٠  ٢  ٠.٣

  قصة  ٤  ٠  ٤  ٠.٦٣

  قصة خبرية  ٣٣  ٤  ٣٧  ٥.٨

  مقال  ٣١  ١٨  ٤٩  ٧.٧
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 المجموع  ٤١٧  ٢١٩  ٦٣٦  

  

  :من الجدول السابق  يتضح

معظم المواد الصحفية الخاصة بالمرأة في الوفد والنبأ تأتي غالباً في صورة أخبار حيث  .١

مادة صحفية تم تناولھا بنسبة  ٦٣٦من إجمالي  ٣٥٧يمثل عدد اQخبار في الجريدتين 

  .من ا�جمالي  ٥٦.١تعادل 

٢. Qعلى بين مختلف الصحف جاء تناول المرأة في بريد القراء في الوفد والنبأ ھو ا

وتعود زيادة النسبة إلى صحيفة الوفد على اQكثر % .. ١٥.٣المصرية بنسبة تعادل 

والتي تعد اQولى بين الصحافة المصرية في تضمين مواد المرأة في بريد القراء بواقع 

مادة صحفية خ
ل فترة التحليل ، وھو ما يكشف عن وعي لدى المشرف على  ٧٦

 .ناول موضوعات المرأة الباب بأھمية ت
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أنثى ھيئة 

 تحرير

ذكر ھيئة 
 تحرير

ذ .أ
 ھيئة

بدون 
 توقيع

مؤسسة 
 ھيئة

 فباGحر
 اGولى

أنثى من 
 الخارج

ذكر من 
 الخارج

بريد 
 راءق

وكالة 
ومصدر 
  خارجي

  المجموع

 ٤١٧ ٨ ٢٨ ١٨ ٢٧ ٣ ٣ ١١٧ ١ ١٨٢ ٣٠ الوفد

 ٢١٩ ٠ ٠ ٢٣ ٥ ١٢ ٢ ٥١ ١ ١٠٧ ١٨ النبأ

 ٦٣٦ ٨ ٢٨ ٤١ ٣٢ ١٥ ٥ ١٦٨ ٢ ٢٨٩ ٤٨ المجموع

  ١.٢٥ ٤.٤ ٦.٤ ٥.٠٣ ٢.٣ ٠.٨ ٢٦.٤ ٠.٣ ٤٥.٤ ٧.٥ %النسبة

  

  :يتضح من الجدول السابق 
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المصادر لموضوعات المرأة في الوفد والنبأ ، حيث يمثل مصدر الكاتب الذكر أكثر  .١

  % .٤٥مادة بنسبة تزيد عن  ٦٣٦مادة صحفية من إجمالي  ٢٨٩يمثل 

مادة صحفية بنسبة  ١٦٨يأتي في المرتبة الثانية الموضوعات بدون توقيع حيث تمثل  .٢

من الموضوعات المرصودة ، وھي غالباً أخبار قادمة من جھات خارجية و@ % ٢٦.٤

 .ة لھا بمحرري الصحيفة بصورة أو بأخرى ع
ق

مادة صحفية تمثل  ٤٨تأتي المواد الصحفية الموقعة من أنثى في المرتبة الثالثة بواقع  .٣

من ا�جمالي وھو ما يكشف عن تراجع اھتمام المحررات بكل الجريدتين وعدم % ٧.٥

 .وعيھن بأھمية عرض قضايا المرأة 

 :          مؤشر الموضوع الرئيسي  •

  ) ٤٣جدول رقم(                                            

شCCئون  سياسية رياضية  دينية  بيئية علمية اقتصادية ثقافية إع�مية 
 نسائية

اجتماعية  علمية فنية صحية قانونية
 واسرية

المCCCCCCCرأة 
 عموما

  المجموع

� الوفد �% %& # " %% � "& � "$� %" %� � "! """ �"� 

�# " %   $% " " $ &" %" النبأ "� %# " "" %" %"& 

� % & &% "! !" المجموع% "% %" � "## ��  % # %� "�% !�! 

� & .& " .% %النسبة.   ".�" $.�" !.!$ ".## �.� $.�� %&.    .�� #."� ".%  �.%� %$.�   

   

  يتضح من الجدول السابق 

ن ينصب على الوضعية إن ا@ھتمام اQكبر في تناول موضوعات المرأة في الصحيفتي .١

من ا�جمالي ، وھو يعود لطبيعة القضايا التي سيطرت على % ٢٩.٥٥القانونية بنسبة 

خاصة قانون العمل الموحد والجنسية وثانياً التركيز على النبأ على عرض  ٢٠٠٣عام 

أخبار المرأة من خ
ل الحوادث وھو ما سيظھر بشكل أكثر وضوحاً من خ
ل تحليل 

  .@جتماعي للمرأة مؤشر الدور ا

تأتي في المرتبة الثانية الموضوعات التي تناقش الوضعية عموما والتي @ تركز على  .٢

جانب محدد في المرأة ، يليھا في المرتبة الثالثة الوضعية الثقافية ثم الوضعية الفنية وھو 

المرأة ما يكشف عن اھتمام الصحيفتين بتقديم اQخبار الفنية على حساب بقية الفئات مثل 

في الوضعية العلمية وأوضاع النساء في مجال العمل واللتان جاءتا في المرتبة اQخيرة 

 .وقبل اQخيرة 
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  : مؤشر الدور ا�جتماعي للمرأة  •

 )��� ������ (  
 �/��8 )��2� 9( )*,���  ):/�8

)��*:;� 

)*6, )��<=/ )>�?@ )A��B )5�./ )CD�� )��E+/ ��*C/ )*5��  ):/�8

)���8 

;:F/) ):,�?/ ):*+/ 0�����	

 �@��	 ٤١٧ ١٣ ٦ ١٦ ٤٢ ١ ١٤ ٢ ٠ ٢ ٤ ٣٥ ٣٤ ٢٥ ٢٤ ٦ ٦٦ ١٢٧ 

GA?�	 ٢١٩ ١ ١ ٥ ٨ ١ ٤٣ ٤ ١ ٤ ٢ ٣٨ ٢ ٣٥ ٤ ٢ ١٠ ٤٨ 

0�����	 ٦٣٦ ١٤ ٧ ٢١ ٥٠ ٢ ٥٧ ٦ ١ ٦ ٦ ٧٣ ٣٦ ٦٠ ٢٨ ٨ ٧٦ ١٨٥ 

)A=?�	 ٢.٢ ١.١ ٣.٣ ٧.٨٦ ٠.٣١ ٨.٩٦ ٠.٩٤ ٠.١٥ ٠.٩٤ ٠.٩٤ ١١.٤٧ ٥.٦٦ ٩.٤٣ ٤.٤ ١.٢٥ ١١.٩٤ ٢٩.٠٨  

    
  

  يتضح من الجدول السابق 

أكثر المواد الصحفية في الجريدتين تتناول المرأة في الوضعية عموماً بدون تحديد دور  .١

من المواد % ٢٩بما يعادل  ٦٣٦مادة صحفية من إجمالي  ١٨٥واضح لھا بواقع 

قليدي كأم وزوجة بنسبة يأتي في المرتبة الثانية المرأة في دورھا الت.. المرصودة 

ثم المرأة في دورھا كفنانة وھو يعكس التركيز على عرض المرأة في ھذا  ١١.٩٤

الدور بما يؤثر على بقية أدوارھا اQخرى وبشكل @ يتناسب مع حجمھا وحجم معاناتھا 

وتواجدھا في ھذه اQدوار ، ثم تأتي في المرتبة الثالثة المرأة الضحية وھي المرأة التي 

من ا�جمالي يليھا مباشرة المرأة كمثيرة  ٩.٤٣ھر على صفحات الحوادث بنسبة تظ

تقريباً ، وھو ما يكشف عن تركيز الصحفيين على المرأة في أدوارھا % ٩جنسياً بنسبة 

التقليدية وتجاھلھا وتجاھل معاناتھا و أزماتھا وما تتعرض له من مشاكل ، وما تقدمه 

Qخرى للمجتمع من خدمات في بقية اQدوار ا. 

ھناك تباين واضح في النتائج بينه الوفد والنبأ حيث تأتي المرأة المثيرة جنسياً في  .٢

بما يعني أن % ١٩.٦المرتبة الثانية في التناول بجريدة النبأ بعد الوضعية عموماً بنسبة 

خمس المادة الخاصة بالمرأة في صحيفة النبأ تركز على المرأة كمثيرة جنسياً ، يليھا 

من المادة الصحفية،  ١٦٥مادة صحفية تمثل  ٣٥لمرأة كفنانة ثم المرأة كضحية بواقع ا

وھو ما يكشف عن التناول السلبي للمرأة في النبأ بحيث تستحق النبأ دون منازع منصب 

 .الجريدة اQسوأ في تناولھا لقضايا المرأة 

والعصرية حيث مثل ھناك توازن كبير في تناول الوفد للمرأة في أدوارھا التقليدية  .٣

بنسبة تصل إلى  ٤١٧مادة صحفية من إجمالي  ١٤٣تناول المرأة في أدوارھا العصرية 
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% ٣٥مادة صحفية بنسبة  ١٤٧بينما مثلت المرأة في أدوارھا التقليدية بواقع % ٣٤

 .  جانب كبير منھا يركز على دور المرأة كأم وزوجة وعاملة تقليدية 

 : مؤشر الموقف إزاء المرأة  •

                              ) ��� ����� (  

ناصح  ناصح محايد سلبي إيجابي  
 إيجابي

ناقد 
 إيجابي

ناقد 
 سلبي

 المجموع 

 ٤١٧ ٢٨ ٥ ٥ ١٤ ٢١٨ ٦٢ ٨٥ الوفد

 ٢١٩ ٤٢ ٤ ٧ ٠ ٤١ ١٠٨ ١٧ النبأ

 ٦٣٦ ٧٠ ٩ ١٢ ١٤ ٢٥٩ ١٧٠ ١٠٢ المجموع

  ١١ ١.٤ ١.٨٨ ٢.٢ ٤٠.٧ ٢٦.٨ ١٦.٠٣ %النسبة

  ح من الجدول السابق يتض

وغني % ٤٠.٧أن التوجه السائد تجاه المرأة في الصحيفتين ھو التوجه المحايد بنسبة  .١

عن الذكر أن نذكر أن السبب الرئيسي وراء ذلك ھو طبيعة المادة الخبرية التي تشكل 

ثم % ٢٦.٨اQساس في تناول الصحيفتين ، يليه في الترتيب التناول السلبي بنسبة 

وQول مرة يظھر موقفاً سلبياً تجاھھا بنسبة تصل % .. ١٦.٠٣ا�يجابي بنسبة التناول 

في الصحيفتين محت
ً مرتبة متقدمة بعد أن كان ظھوره نادراً في بقية صحف % ١١

 . ٠.٢٥العينة @ يتعدى مادة أو اثنتين وبنسب تقل عن 

.. ي الوفد والنبأ يظھر نفس التباين الذي ظھر في الجدول السابق بين تناول المرأة ف .٢

 ١٥٠حيث يھيمن التوجه السلبي تجاه المرأة على أغلب المادة الصحفية في النبأ بواقع 

من إجمالي المواد لدرجة أن ھذا % ٦٨، مادة بنسبة تتجاوز  ٢١٩مادة صحفية من 

التوجه طال حتى اQخبار التي تناولت المرأة والتي من المفترض أن تقدم بصورة 

مادة صحفية بينما سيطر  ٤١التوجه المحايد في النبأ لم يظھر إ@ في محايدة حيث أن 

مادة بخ
ف التقرير والقصة الخبرية ، بما يعني أن ھناك  ١٣٦الشكل الخبري على 

تدخ
ً يفرض شك
ً سلبياً على المادة تجاه المرأة وليس فقط من قبل محرري الجريدة 

جريدة والذين يستحقون أيضاً لقب اQسوأ في ولكن أيضاً من قبل القيادات الصحفية في ال

وتظل النبأ وصحفيوھا . تناول قضايا المرأة بين مختلف كتاب الصحف المصرية 

 .مصريين على ا@ستحواذ على ھذا اللقب دون منازع 
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تراجع التناول ا�يجابي لقضايا المرأة في النبأ إلى أدنى مستوى في الصحافة المصرية  .٣

مادة وبنسبة @ تتجاوز  ٢١٩مادة صحفية من إجمالي  ١٧ع التي تم رصدھا بواق

من ھيئة تحرير النبأ تتبنى مواقف سلبية تجاه % ٩٢بما يعني أن أكثر من %٧.٧٦

المرأة وھو انعكاس واضح لسياسة استخدام المرأة كسلعة في ترويج الصحيفة وزيادة 

 .توزيعھا 

ل المرتبة الثانية في الوفد كباقي بخ
ف النبأ فإن التوجه ا�يجابي تجاه المرأة يحت .٤

من إجمالي المواد المرصودة % ٢٠.٤مادة صحفية تشكل  ٨٥الصحف المصرية بواقع 

من المادة المرصودة بينما سيطر % ١٤.٧مادة تشكل  ٦٢بينما يمثل التوجه السلبي 

من إجمالي المواد % ٥٢.٣مادة صحفية تمثل  ٢١٨التوجه المحايد على الوفد بواقع 

 .نسبة تعادل نسبة ظھور الخبر كشكل من اQشكال الصحفية في الجريدة  وھي 

  : تحليل المضمون ا�ع�مي للصحف المحلية. ٤

  :العينة المختارة 

وقد تم اختيار الصحف المحلية الصادرة في ا�قليمين التابع لھما مركزي الراصد ا�ع
مي في 

  :بني سويف والمنيا وھي 

ديسمبر  ٣١يناير حتى  ١الفترة من " صوت الجنوب  –ا صوت المني" صحف المنيا  .١

وصوت المنيا ھي جريدة شھرية منتظمة الصدور ، وقد تم رصد جميع "،   ٢٠٠٣

صوت الجنوب " عدداً في السنة ، أما  ١٢بواقع  ٢٠٠٣أعدادھا الصادرة خ
ل عام 

تم رصد فھي جريدة شھرية غير منظمة الصدور وأحياناً تصدر مرتين في الشھر وقد 

  .موضوعات عن المرأة  ٧أعداد منھا لم يوجد بھم سوى  ١٠

وقد تم تحليلھما خ
ل " أخبار بني سوبف  –وفد بني سويف " صحف بني سويف  .٢

ويعود اختزال فترة التحليل إلى خمسة  ٢٠٠٣ديسمبر  ٣١الفترة من سبتمبر حتى 

ى من السنة ، حيث شھور فقط إلى عدم انتظام الجريدتين خ
ل السبعة الشھور اQول

كانت أخبار بني سويف معطلة تماماً ولم تبدأ في الصدور إ@ مع شھر سبتمبر ، بينما 

اقتصر صدور وفد بني سويف قبل ذلك على المناسبات لكنھا بدأت في ا@نتظام مع بداية 
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أعداد في كلتا  ٨سبتمبر ، وبذلك فقد تم تحليل أربعه أعداد فقط من كل جريدة بواقع 

 .دتين الجري

  
  فئات التحليل 

  :الكمي  ممؤشر ا�ھتما •
  المنيا صحف -١

) ��� �����!(  

 %النسبة   عدد المواد اسم الجريدة
اGعداد التي 
  تم تحليلھا

معدل التناول 
  في العدد

  ٠.٧  ١٠ ١٧.٥ ٧ صوت الجنوب 

  ٢.٧٥  ١٢ ٨٢.٥ ٣٣ صوت المنيا 

 ١.٨١ ٢٢  ٤٠ المجموع 

  

  ويتضح من الجدول السابق 

جود غياب شبه تام لتناول قضايا المرأة في صحف العينة سواء صوت المنيا حيث لم يتعد و

مادة  ١.٨١عدد بواقع  ٢٢موضوعاً في  ٤٠تناول قضايا المرأة كافة اQشكال الصحفية ، 

ويعود سبب ھذا التراجع في .. صحفية تتوزع بين كافة اQشكال الصحفية في كل عدد 

موضوعات المرأة في صوت الجنوب والذي لم تتعد  جانب منه إلى غياب تناول

موضوعات موزعة على عشرة أعداد  ٧الموضوعات التي تناولت المرأة فيھا أكثر من 

موضوعاً في العدد بما يعني أن ھناك أعداداً لم تظھر فيھا المرأة مطلقاً سواء  ٠.٧بواقع 

قضايا ومشاكل المرأة ولكن  وھو ما يكشف عن اتجاه ليس فقط لتجاھل، بالسلب أو با�يجاب

  .أيضاً @ستبعادھا تماماً من المجتمع وكأنھا غير موجودة 

  صحف بني سويف  - ٢

 ) ٤٧جدول رقم( 

اGعCCداد التCCي  %النسبة  عدد المواد  اسم الجريدة 
  تم تحليلھا 

  معدل التناول

  ٢.٧٥  ٤ ٦٤.٧ ١١ أخبار بني سويف

  ١.٥  ٤ ٣٥.٢٩ ٦ وفد بني سويف

 ٢.١٢ ٨  ١٧ المجموع 
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  يتضح من الجدول السابق 

ھناك تجاھل شبه تام للمرأة وقضاياھا في صحف بني سويف أيضاً ، حيث لم يتعد  .١

 ٢.٧٥موضوعاً موزعة على أربعة أعداد بواقع  ١١تمثيل المرأة في أخبار بني سويف 

مادة صحفية في  ١.٥أما وفد بني سويف فإن النسبة لم تتعد . مادة صحفية في العدد 

العدد بما يعني وجود أعداد في كلتا الجريدتين لم تتناول المرأة من اQساس سواء 

  .بالسلب أو ا�يجاب وكأنھا ليست موجودة ومشاركة في المجتمع 

  م�حظات على الجدولين 

يكشف تحليل الجدولين عن إصرار غريب من الصحفيين والقيادات الصحفية في  .١

اھا سواء كان ھذا ا�صرار انعكاس لثقافة صحف العينة على تجاھل المرأة وقضاي

المجتمع أو ناتج عن جھل أو عدم وعي بقضايا المرأة ، وھو ما يستلزم العمل لنشر 

  .ا@ھتمام بقضايا المرأة في الصحافة ا�قليمية 

ربما يكون ھذا التجاھل ناجما عن قصور تمثيل النساء في مجالس تحرير الصحف  .٢

 .ا�قليمية 

المنيا لما كان ھناك مادة للتحليل ولذا رغم قصور تغطيتھا محدوديتھا لو@ وجود صوت  .٣

تبقى أساس ينبغي البناء عليه في الصحافة ا�قليمية في المنيا وبني سويف ، حيث وصل 

مادة صحفية في العدد وھو  ٢.٧٥معدل تناول أخبار وموضوعات المرأة فيھا إلى 

 .ومية والحزبية  معدل يقترب من معد@ت التناول في الصحف الق

  

 

  :مؤشر ا�خراج  •

  :استعمال الصورة  -أ

  صحف المنيا                                                         - ١

  ) ٤٨جدول رقم(                                                

 اسم المجلة

عدد المقا�ت التي � يوجد بھا 
 صور

 عدد المقا�ت التي بھا صور
 المجموع

 %النسبة  عدد %النسبة  عدد
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 ٧ ٤٢.٩ ٣ ٥٧.١ ٤ صوت الجنوب

 ٣٣ ٨٤.٨ ٢٨ ١٥.١ ٥ صوت المنيا

 ٤٠ ٧٧.٥ ٣١ ٢٢.٥ ٩ المجموع

  

  يتضح من الجدول السابق 

من إجمالي % ٧٧.٥مقا@ بنسبة  ٣١عدد المواد الصحفية التي تحتوي على صور يمثل  .١

بشكل ما بموضوعات المرأة المنشورة بالصحيفتين المواد المرصودة بما يعكس اھتماماً 

.  

يكشف الجدول السابق عن وجود اھتمام أكبر من جانب صوت المنيا بموضوعات  .٢

من موضوعات المرأة الموجودة بھا كانت مرفقة % ٨٥المرأة حيث إن ما يقرب من 

 .بصور وھو اھتمام يؤكد زيادة عدد موضوعات المرأة بھا مقارنة بصوت الجنوب 

 صحف بني سويف  - ٢

  )٤٩جدول رقم ( 

عدد المقا�ت التي � يوجد بھا  اسم الصحيفة
 صور

 المجموع  عدد المقا�ت التي بھا صور 

 %النسبة  عدد %النسبة  عدد 

أخبار بني 
 سويف 

١١ ٤٥.٤٥ ٣ ٥٤.٥٤ ٦ 

 ٦ ١٦.٦٦ ٢٨ ٨٣.٣٣ ٥ وفد بني سويف

 ١٧ ٣٥.٢٩ ٣١                      ٢٢.٥ ١١ المجموع 

 

  :يتضح من الجدول السابق 

يكشف الجدول عن أن عدد المواد الصحفية المھتمة بالمرأة والتي تحتوي على صور  .١

من إجمالي المواد المرصودة ، وھي نسبة وإن كانت تكشف عن اھتمام % ٦٤بلغت 

  .بشكل أو بآخر لكنھا تظل مرھونة بمدى تعبير الصورة من عدمه عن الموضوع 

ل أيضاً إلى أن وفد بني سويف أكثر عناية بإبراز موضوعات المرأة من يشير الجدو .٢

خ
ل استخدام الصور فيھا خاصة وسائل ا�براز منھا عن أخبار بني سويف حيث 

مقارنة بـ % ١٣بلغت نسبة الموضوعات التي بھا صور في وفد بني سويف أكثر من 

 .سويف  يمن موضوعات أخبار بن% ٤٥
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  ٦٠

  :ن م�حظات على الجدولي

يكشف جدول استعمال الصورة بالصحف المحلية عن وجود اھتمام من جانب ھذه الصحف 

الصور فيھا وربما يعود ذلك لقلة اھتمامھا كمياً  مبإبراز موضوعات المرأة من خ
ل استخدا

بقضايا المرأة وكذلك لطبيعة إخراجھا ، حيث تعتمد ھذه الصحف على الصورة كأحدى وسائل 

  .نت صوراً شخصية أو موضوعية نظراً لطبيعة قرائھا وطبيعتھا ا�قليمية الترويج سواء كا

  : مؤشر توجه الصورة  -ب

  صحف المنيا - ١

  )٥٠جدول رقم ( 

 المجموع  عير معبر  معبر  محايد  اسم الجريدة 

 ٣ صفر صفر ٣ صوت الجنوب 

 ٢٨ ٢ ٤ ٢٢ صوت المنيا

 ٣١ ٢ ٤ ٢٥ المجموع 

  ٦.٤٥ ١٢.٩ ٨٠.٦٤ %النسبة 

  

  يتضح من الجدول السابق 

من % ٨٠.٦٤سيادة التوجه المحايد على الصور المرافقة للموضوعات المنشورة بنسبة  .١

إجمالي الموضوعات التي احتوت على صور بما يعني أن غالبية الصور التي تم 

ا@ستعانة بھا ھي صور شخصية Qسماء وردت في المواد الصحفية المشار إليھا،  

  .فقر أرشيف الصور في ھذه الصحف وربما يعود ذلك ل

بينما % ١٢.٩يأتي في المرتبة الثانية الصور المعبرة عن الموضوع بنسبة @ تتجاوز  .٢

 تأتي الصورة المعبرة عن اتجاه الموضوع في المرتبة اQخيرة بنسبة @ تتجاوز 

٦.٤٥. %  

 

  صحف بني سويف - ٢
  )٥١جدول رقم ( 

 

 لمجموع ا غير معبر  معبر  محايد  اسم الجريدة 
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 ٥ صفر ٥ صفر وفد بني سويف 

 ٦ صفر ٥ ١ أخبار بني سويف

 ١١ صفر ١٠ ١ المجموع 

  صفر ٩٠.٩٠ ٩.٠٩ %النسبة 

  

  :يتضح من الجدول السابق 

أن التوجه السائد للصور في موضوعات المرأة بصحف بني سويف ھو التوجه المعبر  .١

ضوع تماماً وجاء التوجه عن الموضوع بينما اختفى التوجه غير المعبر عن المو

، بما يعني أن صحف بني سويف تبقى % ١٠المحايد في المرتبة الثانية بنسبة تقل عن 

حريصة على اختيار الصور الم
ئمة للموضوعات المنشورة فيھا على اQقل فيما يتعلق 

  .بموضوعات المرأة

  :م�حظات على الجدولين 

يف ھي اQكثر اھتماما باختيار صور م
ئمة تكشف المقارنة بين الجدولين أن صحف بني سو

للموضوعات خاصة في المواد الصحفية التي تناولت المرأة ، ففي الوقت الذي شكل ا@تجاه 

، فإن ا@تجاه الغالب في توجه % ٨٠المحايد ا@تجاه اQغلب في صحف المنيا بنسبة تصل إلى 

، وإن %٩٠بنسبة تتجاوز الـ  الصورة في صحف بني سويف ھو ا@تجاه المعبر عن الموضوع

ظل ھذا المؤشر غير كاف للتدليل على موقف الصورة من المرأة ولذلك نقترح إضافة فئة تحليل 

  .جديدة وھي موقف الصورة من المرأة في التحلي
ت القادمة 

  :مؤشر الموقع بالجريدة  -ج
  صحف المنيا - ١

  ) ٥٢جدول رقم ( 
  

الصفحة           
 الجريدة 

 المجموع  الداخلية  خيرةاG اGولى 

 ٧ ٤ ٠ ٣ صوت الجنوب

 ٣٣ ٢٦ ٤ ٣ صوت المنيا

 ٤٠ ٣٠ ٤ ٦ المجموع 

 ١٠٠ ٧٥ ١٠ ١٥ %النسبة 

  :يتضح من الجدول السابق 
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  ٦٢

أن معظم الموضوعات التي تھتم بالمرأة في الصحف المحلية بالمنيا كانت موجودة  .١

المرأة بالصفحات اQولى  ، بينما ظھرت موضوعات% ٧٥بالصفحات الداخلية بنسبة 

  .في الصفحة اQخيرة % ١٠و % ١٥بنسبة 

قلة عدد الموضوعات التي اھتمت بالمرأة في صوت الجنوب @ يسمح بالمقارنة بين  .٢

الجريدتين خاصة وأن صوت الجنوب أبرزت ما يقرب من نصف موضوعات المرأة 

قي خصوصاً إذا قارنا التي تناولتھا في صفحتھا اQولى، وھو @ يكشف عن اھتمام حقي

ذلك بالتحليل الكمي للجريدة والتي غابت عنھا موضوعات المرأة غيابا شبه كامل أقل 

من موضوع في العدد ، ولكنه ربما أمكن تفسيره من خ
ل مصدر الموضوع ومدى 

 .تعبيره عن جھات رسمية 

 

  صحف بني سويف   - ٢
  )٥٣جدول رقم  (

الصفحة               
 الجريدة

Gخيرة ولىاGالمجموع الداخلية ا 

 ٦ ٤ ٢ ٠ وفد بني سويف

 ١١ ١١ ٠ ٠ أخبار بني سويف

 ١٧ ١٥ ٢ ٠ المجموع

  ٨٨.٣ ١١.٧٦ ٠ %النسبة 

  
  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

مقا@ من  ١٥معظم المقا@ت التي تھتم بالصفحات الداخلية للجريدة والتي تمثل عدد  .١

  % .٨٨.٢ا�جمالي أي بنسبة 

@ توجد مقا@ت تخص المرأة بالصفحات اQولى لجرائد بني سويف ، بينما اقتصر  .٢

 . من الموضوعات المرصودة% ١١.٧تمثيل أخبارھا في الصفحات اQخيرة على نسبة 

  :م�حظات على الجدولين 

ي
حظ أن ا@ھتمام بموضوعات المرأة من خ
ل إبرازھا في الصفحات اQولى  .١

  .أكبر في صحف المنيا منه في صحف بني سويف واQخيرة لصحف العينة 
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  ٦٣

يكشف تحليل صحافة المنيا وموضوعات المرأة عن وجود اھتمام زائد بإبراز أخبار  .٢

من المواد التي تناولت المرأة في % ٢٥المرأة في الصفحتين اQولى واQخيرة بمجموع 

 .اره صحف العينة ولكنه اتجاه يجب التأكيد على إيجابيته والمطالبة باستمر

• H- �-./I  )*56��	 �7���	:  

  صحف المنيا                    .١
  )٥٤جدول (                                   

  شكل المادة      
  

 الصحيفة
 تحقيق  تعليق تقرير مقال خبر

عرض 
 شخصية

بريد 
 قراء

 حديث
قصة 
 خبرية

 المجموع

 ٧ ١ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ١ ٥ صوت الجنوب 

 ٣٣ ١ ٢ ٣ ٢ ٢  ٠ ٣ ٠ ٢٠ صوت المنيا

 ٤٠ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢  ٠ ٣ ١ ٢٥ المجموع 

  ٥ ٥ ٧.٥ ٥ ٥  ٠ ٧.٥ ٢.٥ ٦٢.٥ % النسبة

    

  :يتضح من الجدول اGتي ما يلي 

أن معظم الموضوعات التي تخص المرأة في صحف المنيا تأتى غالبا في صورة أخبار  .١

ادة صحفية ، م ٤٠خبرا من إجمالي المواد الصحفية المرصودة ، والذي يبلغ  ٢٥بواقع 

بينما يأتي التقرير في المرتبة الثانية بما يكشف عن الطبيعة الخبرية لموضوعات المرأة 

ويعكس عدم اھتمام بتغطية قضايا المرأة من قبل العاملين بالصحف وكذلك القيادات 

  .الصحفية 

بما من العينة % ٢.٥جاء المقال في المرتبة اQخيرة بمعدل مقال واحد بنسبة @ تتجاوز  .٢

 .يؤكد على عدم اھتمام صحفي جرائد المنيا بقضايا المرأة 

من التغطيات الخاصة بالمرأة في صوت الجنوب انحصرت في الشكل % ٩٠أكثر من  .٣

الخبري قصة وخبر، بينما غابت كل اQشكال الصحفية باستثناء مقال واحد بينما ظھرت 

فة صوت المنيا باستثناء كل اQشكال الصحفية في التغطيات الخاصة بالمرأة في صحي

 .المقال

  صحف بني سويف                        .٢

 )٥٥جدول رقم (                                      
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  ٦٤

  شكل المادة        

 الصحيفة
 تحقيق  تعليق تقرير مقال خبر

عرض 

 شخصية

بريد 

 قراء
 حديث

قصة 

 خبرية
 المجموع

 ٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ١ ٠ ١ ٣ اخبار بني سويف

 ١١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ١ ١٠ بني سويف وفد

 ١٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ١ ٠ ٢ ١٣ المجموع

  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٥.٨٨ ٠ ١١.٧٦ ٧٩.٤ %النسبة

  

  :يتضح من الجدول اGتي 

معظم التغطيات التي تخص المرأة في صحف بني سويف جاءت أيضاً على شكل أخبار  .١

من % ٢٠ي بينما لم تمثل بقية اQشكال اQخرى إ@ ف% ٧٩.٤بنسبة تصل إلى 

  .التغطيات 

يليه التحقيق والتعليق بمعدل واحد لكل % ١١.٧٦جاء المقال في المرتبة الثانية بنسبة  .٢

منھما ، بينما غابت بقية اQشكال الصحفية اQخرى من التغطيات الخاصة بالمرأة في 

التقرير و عرض الشخصية و الحديث والقصة الخبرية وبريد " صحف بني سويف مثل 

 .القراء 

  

  :م�حظات على الجدولين 

يكشف الجدو@ن السابقان عن اقتصار تغطيات المرأة وقضاياھا في الصحف المحلية على 

الشكل الخبري في أغلب اQوقات باستثناء صحيفة صوت المنيا والتي استخدمت واستخدم 

ي ، وھو محرروھا في تغطيتھم لقضايا المرأة كل اQشكال الصحفية باستثناء شكل المقال الصحف

ما يكشف عن تراجع ا@ھتمام بالمرأة وقضاياھا في غالبية الصحف المحلية التي تم تحليلھا 

  .سواء من جانب الصحفيين أو القيادات الصحفية 

  :مؤشر مصدر المادة الصحفية  •

 صحف المنيا                -١

  ) ٥٦جدول رقم (                                          
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  ٦٥

 

أنثى 

ھيئة 

 التحرير

ذكر ھيئة 

 التحرير
 ذكر من الخارج بدون توقيع

أنثى 

من 

 الخارج

 المجموع ذ ھيئة.أ

 ٧ ٠ ٠ ١ ٤ ٢ 0 صوت الجنوب

 ٣٣ ٣ ٠ ١ ١٥ ٥ ٩ صوت المنيا

 ٤٠ ٣ ٠ ٢ ١٩ ٧ ٩ المجموع

  ٧.٥ ٠ ٥ ٤٠ ١٧.٥ ٢٢.٥ %النسبة 

   

  :يتضح من الجدول السابق 

رأة في صحف المنيا جاءت بدون توقيع بواقع إن غالبية المادة الصحفية الخاصة بالم .١

من إجمالي المواد المرصودة ، بما يعني أن أغلبھا جاء من % ٤٠مادة بنسبة  ١٩

  .مصادر خارجية @ ع
قة لمحرري الجريدة بھا 

جاء فبي المرتبة الثانية الموضوعات التي أجرتھا الصحفيات وكلھا في صوت المنيا  .٢

عا في الصحيفة بما يعني أن المصدر الثاني موضو ٣٣موضوعات من  ٩بواقع 

لموضوعات المرأة في صوت المنيا ھن الصحفيات في محاولة لعرض مشاكلھن ، بينما 

جاءت كل موضوعات المرأة في صوت الجنوب بتوقيع ذكر أو بدون توقيع ومرد ذلك 

 .لضعف تمثيل المرأة في العمل داخل صحيفة صوت الجنوب 

  صحف بني سويف - ٢

  ) ٥٧جدول رقم (                      

 خ –أنثى  خ -ذكر ھيئة/ أنثى -ذكر بدون أنثى ذكر 

 ٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ١ وفد بني سويف

 ٠ ٠ ٠ ٩ ٠ ٢ أخبار بني سويف

 ٠ ٠ ٠ ١٤ ٠ ٣ المجموع

 ٠ ٠ ٠ ٨٢.٣ ٠ ١٧.٦ %النسبة 

  

  :يتضح من الجدول اGتي 
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  ٦٦

شكل  ١٤ون توقيع بواقع غالبية المادة الصحفية في صحف بني سويف جاءت أيضاً بد .١

بما يعني أن أغلب % ٨٢.٣وبنسبة تتجاوز  ١٧من إجمالي المواد المرصودة ، وعددھا 

أخبار المرأة في صحف بني سويف تم استيفاؤھا من مصادر خارجية وحكومية و@ 

  .ع
قة لھا بمحرري الجريدة 

 ٣تم رصدھا بواقع جاء في توقيع ذكر في المرتبة الثانية محت
 بقية الموضوعات التي  .٢

من إجمالي المواد المرصودة بينما اختفى توقيع % ١٧.٦موضوعات يشكلون نسبة 

اQنثى  من على أي من المواد التي تخص المرأة وھو ما يعكس غياب الوعي لدى 

 .الصحفيات بقضايا المرأة با�ضافة إلى تدني نسبة تمثيل المرأة في الصحف المحلية 

  

  :ن م�حظات على الجدولي

يكشف تحليل الجدولين عن عدم اھتمام الصحف المحلية بقضايا وموضوعات المرأة  .١

حيث جاءت أغلب الموضوعات التي تناولت المرأة في صحف العينة بدون توقيع بما 

يعني أنھا استفتتھا من مصادر خارجية أو جاءت انعكاسا لمواقف حكومية وھو ما 

  . الصحفيين والقيادات الصحفية بالصحف يكشف أيضا عن غياب الوعي وا@ھتمام لدى

يكشف التحليل أيضا عدم اھتمام الصحفيات وعدم وعيھن بقضايا المرأة في أغلب  .٢

حيث غاب توقيع الصحفيات تماما على " صوت المنيا " صحف العينة باستثناء 

الموضوعات الخاصة بقضايا المرأة في بقية الصحف الث
ث اQخرى من العينة وھو ما 

ج لمزيد من الجھد لتوعية الصحفيات بقضايا المرأة ودفعھن لتبنيھا وإن كانت ھذه يحتا

النتيجة تكشف أيضا عن قلة تمثيل النساء في ھيئة تحرير الصحف الث
ث أيضا، وھو 

ما يستدعي التدخل �نھاء التمييز الذي تعاني منه المرأة الصحفية في صحف اQقاليم 

 . المحلية 

  :يسي مؤشر الموضوع الرئ •

  صحف المنيا  - ١

  )٥٨جدول رقم (               

 مجموع  اجتماعية إع�مية علمية اقتصادية صحية دينية رياضية سياسية قانونية ثقافية عموما 



� �

� �

� �

���א����������������א���
	�א���������������������������������"! ��א����������������	�א������א������� �

###################################################################################################################################################################� �

  ٦٧

 ٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٣ ٠ ٣  صوت الجنوب 

 ٣٣ ٢ ٠ ١٣ ٠ ١ ٣ ١ ١ ١ ١ ١٠  صوت المنيا

 ٤١ ٢ ٠ ١٣ ٠ ٢ ٣ ١ ٢ ٤ ١ ١٣ المجموع

  ٥ ٠ ٣٢.٥ ٠ ٥ ٧.٥ ٢.٥ ٥ ١٠ ٢.٥ ٣٢.٥ %النسبة 

  

  :يتضح من الجدول اGتي 

و أأن معظم الموضوعات التي تناولت قضايا المرأة في صحف المنيا ناقشتھا بشكل عام  .١

ركزت على الجانب العلمي وھو ما يعكس بصورة أو بأخرى تناو@ً إيجابيا لقضايا 

  .المرأة خصوصا من صحيفة صوت المنيا 

رتبة الثالثة الوضعية القانونية وھي انعكاس للمشاكل التي تعاني منھا في يأتي في الم .٢

المجتمع ويليھا مناقشة قضايا المرأة من جانبھا الديني ، وھو ما يكشف عن انعكاس 

 .ثقافة المجتمع في تناوله لقضايا المرأة حتى على الصحفيين في صحف المنيا المحلية 

قتصادية وربما يرجع ذلك لطبيعة المجتمع الصعيدي لم يتم تناول المرأة ومشاكلھا ا@ .٣

والذي يلقي بعبء اQسرة ا@قتصادي على الرجل بما يكشف عن عدم وعي من جانب 

كما غابت .. الصحفيين بالدور والمعاناة التي تتعرض لھا المرأة في ھذا المجال 

صحف اQقاليم  الوضعية ا�ع
مية للمرأة وھو ما يؤكد تراجع دور المرأة كإع
مية في

. 

  صحف بني سويف  - ٢

  )٥٩( جدول رقم 

 مجموع  اجتماعية إع�مية علمية اقتصادية صحية دينية رياضية سياسية قانونية ثقافية عموما 

 ٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٢ ١ ٢ ٠  وفد بني سويف 

 ١١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٣ ٢ ٣ ١ ١  أخبار بني سويف

 ١٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٣ ٤ ٤ ٣ ١ المجموع

  ٠ ٠ ٠ ٠ ٥.٨ ٥.٨ ١٧.٦ ٢٣.٥ ٢٣.٥ ١٧.٦ ٥.٨ %النسبة 

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

تركز غالبية الموضوعات التي تناولت قضايا المرأة في صحف بني سويف على  .١

اQوضاع القانونية والسياسية للمرأة ، وھو ما يؤكد ا@ستنتاج القائم الخاص باستيفاء 

ادھا على المصادر الحكومية والسياسية يتم اQخبار من مصادرھا الخارجية واعتم

  .عكس ھذه الشخصيات النسائية على صفحات الجرائد 
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  ٦٨

جاء في المرتبة الثالثة والرابعة الموضوعات التي ناقشت قضايا المرأة ا@قتصادية  .٢

السابق حول طبيعة المجتمع الصعيدي وتحميله المسئوليات  اوالذي يؤكد استنتاجن

 .للرجل كما غابت القضايا العلمية وا�ع
مية للمرأة ا@قتصادية وا�نفاق 

  :م�حظات على الجدولين 

كانت جريدة صوت المنيا ھي اQكثر تعبيرا عن المرأة وقضاياھا وھو ما تمثل في مناقشتھا من 

كافة جوانبھا باستثناء الجانب ا@قتصادي والذي غاب عن بقية صحف العينة وھو ما يعكس 

لدى القائمين با@تصال في صحف العينة وخضوعا لثقافة المجتمع الذي قصوراً في الرؤية 

  .يعيشون فيه دون وعي بانعكاس ھذه اYثار على المرأة 

  :مؤشر الدور ا�جتماعي للمرأة  •

 صحف المنيا              - ١

  )٦٠جدول رقم (                                          

 
أم 

 وزوجة
 رياضية باحثة طفلة

ة عامل
 تقليدية

عاملة 
 عصرية

 مجموع عموما مسئولة مبدعة طالبة

 ٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٢ ١ ٢ ٠  صوت الجنوب

 ١١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٣ ٢ ٣ ١ ١  صوت المنيا

 ١٧ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٣ ٤ ٤ ٣ ١ المجموع

  ٠ ٠ ٠ ٥.٨ ٥.٨ ١٧.٦ ٢٣.٥ ٢٣.٥ ١٧.٦ ٥.٨ %النسبة 

  

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

في صحف المنيا تناولت المرأة في الوضعية عموما دون تحديد اكثر المواد الصحفية  .١

% ٣٥موضوعا تمثل نسبة  ١٤دور واضح لھا أو تمييز Qحد جوانب شخصيتھا بواقع 

  .من إجمالي الموضوعات 

موضوعات  ٩كان الدور اQكثر شيوعا في صحف العينة ھو دور المرأة كطالبة بواقع  .٢

المنيا وھو ما يؤكد على طبيعة التناول  ظھرت كلھا في صحيفة صوت% ٢٢.٥بنسبة 

 .ا�يجابي لقضايا المرأة في صوت المنيا 

، ثم دورھا كمبدعة % ١٧.٥جاء في المرتبة الثالثة دور المرأة كأم وزوجة بنسبة  .٣

وعاملة عصرية وعاملة تقليدية بينما لم يتم تناول المرأة الريفية رغم الطبيعة ا�قليمية 
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  ٦٩

أنھن  من غياب ا@ھتمام بمشاكل ھذه الشريحة من النساء رغللصحيفة وھو ما يكشف ع

 .الغالبية العظمى من نساء اQقاليم 

ولعل % ٤٠ركزت صحف المنيا على المرأة في أدوارھا العصرية بنسبة تتجاوز  .٤

الفضل في ذلك يعود لطبيعة تبني صوت المنيا لقضايا المرأة ، بينما ظھرت المرأة 

و ليس انعكاس لدور عصري بقدر ما كان استجابة كمسئولة في صوت الجنوب وھ

لشكل حكومي ومحاولة لتغطية أخبار المسئولين وليس تبنيا لقضايا المرأة والمطالبة 

 . بتوليھا مناصب قيادية 

 صحف بني سويف                - ٢

  )٦١جدول رقم (                                       

  المجموع رياضية ضحية عموما زوجة 

 ٦ ٠ ١ ٤ ١ وفد بني سويف

 ١١ ٣ ٣ ٥ ٠ أخبار بني سويف

 ١٧ ٣ ٤ ٩ ١ المجموع

  ١٧.٦ ٢٣.٥ ٥٢.٩ ٥.٨ %النسبة

  

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

انحصرت تغطية صحف بني سويف لقضايا المرأة على وضعيتھا بشكل عام أو في  .١

العصري للمرأة إ@ في أدوارھا التقليدية كأم وزوجة وضحية بينما لم يظھر الدور 

  % .١٧.٦دورھا كرياضية بنسبة 

غاب عن التناول بقية أدوار المرأة كمسئولة وطالبة ورياضية ومعشوقة ومثيرة وأرملة  .٢

وعاملة عصرية ومطلقة ومناضلة ومعيلة ومبدعة وھو ما يعود لقلة الموضوعات التي 

إلى استبعادھا من المجتمع ، تناولت المرأة بما يعكس عدم ا@ھتمام بقضاياھا بل واتجاه 

 .ھذا التجاھل  دكما غاب أيضا عن التناول المرأة الريفية وھو ما يؤك

  :م�حظات على الجدولين 
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  ٧٠

تبقى صوت المنيا الصحيفة اQكثر تعبيرا عن مشاكل  وقضايا المرأة في صحف العينة وھو 

أكثر صحف العينة  بشكل واضح في تركيزھا على اQدوار العصرية للمرأة وإنھا رما يظھ

  .تناو@ لموضوعات المرأة 

 : مؤشر الموقف إزاء المرأة  •

  صحف المنيا                - ١

  )٦٢جدول رقم (                                      

 %النسبة  عدد الموضوعات صوت المنيا صوت الجنوب نوع التوجه 

 ٧٥ ٣٠ ٢٦ ٤ محايد 

 ١٥ ٦ ٥ ١ إيجابي

 ١٠ ٤ ٢ ٢ ناقد سلبي

  ٤٠ ٣٣ ٧ المجموع 

  

                   صحف بني سويف  - ٢

  )٦٣جدول رقم (                                        

 محايد 
ناقد 

 إيجابي

واعظ 

 إيجابي

واعظ 

 سلبي
 المجموع ناقد سلبي

 ٦ ٢ ٠ ١ ٠ ٢ سويف وفد بني

 ١١ ٠ ٠ ٠ ١ ١٠ أخباربني سويف

 ١٧ ٢ ٠ ١ ١ ١٣ المجموع

  ١١.٧ ٠ ٥.٨ ٥.٨ ٧٦.٤ نسبةال

 

  :يتضح من الجدولين 

سيطرة ا@تجاه المحايد على طريقة تبني صحف العينة لقضايا المرأة في المنيا  -١

على التوالي ، وذلك يعود لسيطرة التغطية % ٧٦و % ٧٥وبني سويف بنسبة 

الخبرية على صحف العينة في قضايا المرأة ولكن البحث يكشف عن وجود نسبة 
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  ٧١

في % ٩ن الصحفيين تتبنى ا@تجاه المحايد في قضايا المرأة إلى ما يقرب من م

  . صحف المنيا ، بما يعني إمكانية تغير أفكارھم لتتبنى اتجاھات إيجابية تجاه المرأة

جاء ا@تجاه ا�يجابي في تبني قضايا المرأة في كتا العينتين في المرتبة الثانية  -٢

 .بي لھا بفارق بسيط عن التناول السل

  : م�حظات عامة 

ھناك تجاھل شبه تام لقضايا المرأة في الصحافة المحلية باستثناء صحيفة صوت المنيا  .١

والتي لم تعكس المرأة بالشكل الكافي ، ولكنھا جاءت أفضل صحف العينة سواء من 

حجم التناول كيفيا حيث استحوذت وحدھا على أكثر من نصف التغطيات أو زاوية 

  .المضمون حيث حث على عكس اQدوار ا�يجابية للمرأة  ا�خراج أو

باستبعاد صوت المنيا يكاد تناول قضايا المرأة يختفي من تغطيات الصحف المحلية  .٢

وتنحصر التغطيات المحدودة الباقية في تغطية اQخبار الرسمية أو التركيز على 

 .الجوانب التقليدية والسيئة في المرأة 

ة تمثل الغالبية العظمى من جماھير ونساء اQقاليم إ@ أن ال
فت رغم أن المرأة الريفي .٣

للنظر ھو غيابھا بشكل تام عن تغطيات صحف العينة بما يعكس عدم وعي وتجاھل 

 .لقضاياھا ومشاكلھا 

  

  

  

  

  

  :النتائج 

 ة أن ا@ھتمام بالمرأة وقضاياھا ما زال يأتي في مرتبة متأخرةأن ا@ھتمام بالمرأ يكشف التحليل

لدى الصحفيين والقائمين بالعملية ا@تصالية ي مجال الصحافة ، و حتى في ھذا ا�طار فإن 

الصحافة لم تقم بدورھا المنوط بھا والذي يسعى لتغيير ا@تجاھات لدى المجتمع للتعامل مع 
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  ٧٢

المرأة وقضاياھا بشكل أكثر إيجابية بل أن أغلب التغطيات جاءت تجسيدا ل_دوار والصور 

وھو ما يستغرق وقتا وجھدا .. السائدة عن المرأة والمجتمع والموروثات التقليدية حولھا  النمطية

و يحتاج إلى خطط مدروسة لتغيير ليس فقط اتجاھات المجتمع بكافة فئاته وطوائفه بل قبل ذلك 

اتجاھات الصحفيين والقيادات الصحفية أنفسھم تجاه قضايا المرأة وھو ما كشفت عنه نتائج 

  :ة والتي سنوردھا فيما يلي الدراس

يكشف تحليل الجداول الواردة بالدراسة عن تراجع اھتمام الصحف القومية بنشر  .١

موضوعات وقضايا المرأة ، وھو ما ظھر بشكل @فت عند حساب معدل تناول 

 ٣.٧حيث لم يتعد معدل التناول  ٢٠٠٣موضوعات المرأة في العدد مع بداية تحليل عام 

منھا أخبار والباقي موزع على كافة اQشكال اQخرى % ٦٠ب من موضوعاً ، ما يقر

وكانت اQخبار ھي اQولى بين الصحف القومية الث
ث من حيث ا@ھتمام بنشر 

مواد صحفية تخص المرأة في العدد ، بينما احتلت  ٤موضوعات المرأة بمعدل 

فية تخص مادة صح ٢.٩٥الجمھورية المرتبة اQخيرة بين الصحف الث
ث بمعدل 

المرأة في العدد وھو ما يعني أن بعض أعداد الجمھورية لم تمثل فيھا المرأة المحلية 

وقضاياھا مطلقاً وتزيد النسبة بشكل كبير إذا استبعدنا التغطيات ا�خبارية ل_حداث 

 .الرسمية والحكومية المتعلقة بالنساء 

يضاً رغم وجود مجلة امتدت ظاھرة قلة ا@ھتمام بنشر قضايا وموضوعات المرأة أ .٢

نسائية ھي مجلة نصف الدنيا بين المج
ت اQربع التي تم تحليلھا حيث لم يتعد معدل 

مادة صحفية موزعة على جميع ٥.٣٦تناول مواد المرأة في كل عدد من أعداد المج
ت 

اQشكال الصحفية من اQخبار القصيرة وحتى المقا@ت والتحقيقات المطولة ، وكانت 

أن مجلة الشباب احتلت المرتبة اQولى من حيث ا@ھتمام بنشر مواد المرأة  المفاجأة

مادة صحفية تخص المرأة في العدد تليھا مجلة صباح الخير في المرتبة ٦.٩بمعدل 

مادة صحفية في العدد بينما احتلت نصف الدنيا المرتبة الثالثة  ٦.٧٣الثانية بمعدل 

ھذا التراجع إلى اعتماد المجلة على  مادة صحفية ويعود سبب ٤.٢٧بمعدل نشر 

الموضوعات المطولة والتي تمتد لعدة صفحات و لجوءھا لسياسة الملفات والتي قد 

تدور جميعھا حول شخصية واحدة بل ووصل اQمر إلى تخصيص اعداد بكاملھا 
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  ٧٣

لشخصيات نسائية ولكن المفارقة أن جميعھا باستثناء العدد المخصص للسيدة سوزان 

.           صت لعرض سيرة حياة فنانات على حساب بقية الفئات اQخرى مبارك خص

أما روز اليوسف فقد احتلت المرتبة اQخيرة بين المج
ت اQربع من حيث ا@ھتمام 

مادة صحفية في العدد موزعة على  ٤.٢٧بنشر المواد الصحفية الخاصة بالمرأة بمعدل 

  . تى التحقيق والمقال المطول كافة اQشكال الصحفية من الخبر القصير وح

كشف التحليل الكمي للصحافة المحلية عن غياب شبه تام لتناول قضايا المرأة في بعض  .٣

مادة صحفية  ٢.٧٥الصحف المحلية،  ففي الوقت الذي لم يزد فيه معدل التناول عن 

تخص المرأة في العدد في صحيفتين صوت المنيا وأخبار بني سويف بفارق ضئيل عن 

ة الجمھورية ، فإن معدل اھتمام الصحف المحلية بنشر أخبار وموضوعات صحيف

مادة في  ٠.٧مادة في العدد في صحيفة وفد بني سويف و ١.٥المرأة تراجع ليصل إلى 

العدد في صحيفة صوت الجنوب ، والمثير أن ھذه المواد رغم قلتھا عبارة عن أخبار 

ف أعداد الجريدة لم تظھر فيھا أي تغطي أنشطة رسمية بما يعني أن ما يقرب من نص

مواد صحفية تخص المرأة سواء بالسلب أو ا�يجاب وحتى على مستوى التغطيات 

 .الرسمية 

حققت الصحف المستقلة والمتمثلة في جريدة النبأ أعلى معد@ت تناول لقضايا  .٤

 ١٠.٤٢وموضوعات المرأة على المستوى الكمي في العدد حيث بلغ معدل التناول فيھا 

مادة صحفية تخص المرأة في العدد لكن ھذه الزيادة @ تعبر عن إنحياز للمرأة وإنما 

انحياز ضدھا ، حيث استغلت الصحيفة موضوعات المرأة كمادة ل`ثارة بھدف الترويج 

للصحيفة وزيادة توزيعھا من خ
ل عرض المرأة في أسوأ صورھا كمجرمة ومثيرة 

من النساء كالفنانات مع تجاھل بقية الشرائح جنسيا أو التركيز على شرائح معينة 

اQخرى مما أھل الصحيفة دون منازع Qن تتبوأ مرتبة أسوأ صحيفة مصرية من بين 

صحف العينة من حيث تناولھا لقضايا وموضوعات المرأة وھو اتجاه ينبغي التصدي له 

  .ووقف انتشاره بين مختلف الصحف 

لكمي لقضايا المرأة في الصحف الحزبية ممثلة جاءت المعالجة الصحفية على المستوى ا .٥

في الوفد متراجعة لتسجل معد@ أقل من الصحف القومية من حيث تناول ونشر المواد 
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  ٧٤

مادة صحفية في العدد وھو ما يحتاج لتوجيه  ٢.٨٩الصحفية الخاصة بالمرأة بمعدل 

مرأة خاصة ولفت نظر القائمين على الصحيفة لزيادة المساحة المخصصة لنشر مواد ال

أن نتائج التحليل الكيفي وتحليل المضمون أبرزت تقدماً في رؤية الصحيفة وشكل 

وكان باب بريد القراء ھو اQبرز بين أبواب .. معالجتھا لموضوعات و قضايا المرأة 

الصحيفة من حيث عرضه لمواد المرأة إذا ما قورن باQبواب المماثلة في بقية الصحف 

  .اQخرى 

ل عن تراجع اھتمام غالبية صحف العينة باستثناء النبأ Qسباب خاصة تتعلق كشف التحلي .٦

بطريقة التناول بإبراز المواد الصحفية الخاصة بالمرأة سواء من خ
ل استعمال الصور 

اQربعين في المائة من المواد  زمعھا حيث لم يتعد مؤشر استعمال الصورة حاج

أو غير معبرة عن  ةبھا صور شخصيالخاصة بالمرأة في الجرائد جاءت في أغل

أو من حيث الموقع من الجريدة حيث جاءت أغلب اQخبار والتغطيات .. الموضوع 

من المادة المنشورة في الصفحات % ٩٠بنسبة تتجاوز  االخاصة بالمرأة وقضاياھ

راجع جداول " الداخلية للجرائد و المج
ت بينما لم تظھر مواد المرأة إ@ بنسبة ضئيلة 

والمثير أن ھذه النسبة امتدت .. في الصفحات اQولى واQخيرة لصحف العينة " تحليل ال

حتى لتشمل المجلة النسائية الوحيدة الموجودة في العينة لدرجة أنھا جاءت في مرتبة 

تالية بعد مجلة صباح الخير من حيث عرض موضوعات المرأة في الصفحة اQخيرة 

  .بھا 

ت المرأة في الصحف كانت ذات طبيعة خبرية بينما تراجع<ت أغلب التغطيات التي تناول .٧

نسبة التحقيقات الصحفية والمقا@ت التحليلية وھو م<ا يعك<س ع<دم اھتم<ام ل<يس فق<ط م<ن 

وظھر ھذا التراج<ع بش<كل .. جانب الصحفيين بل ومن القيادات الصحفية بقضايا المرأة 

ة أخبارھ<<ا ع<<ن الم<<رأة أكث<<ر وض<<وحا عن<<د تحدي<<د المص<<در ال<<ذي اس<<تقت من<<ه ك<<ل ص<<حيف

ليظھران جانب كبير من المواد الخاصة بالمرأة جاء بدون توقيع بما يعن<ي أن<ه ج<اء م<ن 

م<ن تغطي<ات الم<رأة ف<ي % ٦١مصادر خارجية خاصة وإن التغطي<ة الخبري<ة تج<اوزت 

  .الصحف المختلفة 
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  ٧٥

ين بالعملي<ة النمطية والتقليدية تجاه المرأة ھي المسيطرة على رؤية القائم ةمازالت الرؤي .٨

وم<<ا زال ھن<<اك اتج<<اه واض<<ح .. ا@تص<<الية ف<<ي ص<<حف العين<<ة وإن ح<<دث بع<<ض التق<<دم 

لتك<ريس ھ<ذه اQدوار حي<<ث ك<ان ال<دور اQكث<<ر ش<يوعا ف<ي تن<<اول ص<حف العين<<ة Qدوار 

المرأة في المجتمع باستثناء النبأ والتي ركزت عل<ى الم<رأة كمجرم<ة ومثي<رة جنس<يا ھ<و 

جرائ<د العين<ة بينم<ا تغي<ر  يذل<ك دورھ<ا كض<حية ومتھم<ة ف< دورھا كأم وربة من<زل يل<ي

وھ<و م<ا يعك<س نف<س .. الترتيب قلي
ً في المج<
ت لتحت<ل الم<رأة الفنان<ة المرتب<ة اQول<ى

النھج الذي يھ<تم ب<اQدوار النمطي<ة للم<رأة عل<ى حس<اب بقي<ة اQدوار ا�يجابي<ة  اQخ<رى 

م<ن إجم<الي الم<واد %٢٩ت<م رص<دھا  للمرأة والتي لم تتجاوز نسبتھا ف<ي المج<
ت الت<ي

  . ٢٠٠٣بينما تراجعت ھذه النسبة في تحليل  ٢٠٠٢الصحفية عام 

على الرغم م<ن ظھ<ور ص<ورة الم<رأة العامل<ة العص<رية والمبدع<ة إ@ أن ھ<ذا ل<م يح<دث  .٩

بالشكل المطلوب حيث ظھرت ھذه الص<ورة بكثاف<ة مح<دودة وبنس<ب ض<ئيلة أو ض<اعت 

 ةة في أدوارھا التقليدية فعلى سبيل المثال فإن ظھور المرأفي وسط الصور المتعدد للمرأ

ف<ي المج<
ت % ٠.٧٦في الصحف و % ٠.٨كمناضلة وعاملة عصرية لم تتعد نسبتھا 

  . ٢٠٠٣بينما ارتفعت النسبة قلي
ً في تحليل  ٢٠٠٢في تحليل 

صل مازالت المج
ت ھي صاحبة النصيب اQكبر في تقديم المرأة كمثيرة جنسيا بنسبة ت .١٠

إلى ما يقرب من عشر المادة الصحفية المقدمة عن المرأة بھا و@ يفوتنا أن نلفت النظ<ر 

أن صورة المرأة المثيرة أو المعشوقة كان<ت تتزاي<د بش<كل ملح<وظ ل<و أض<فنا ا�ع
ن<ات 

والتغطيات الخارجية والعالمية إلى حيز الدراسة وھو فصل جاء في غي<ر ص<الح الم<رأة 

للصحيفة وما تقدمه من موقف إيجابي أو سلبي ي<أتي نت<اج لك<ل م<ا حيث أن الشكل العام 

  .تقدمه الصحيفة للقارئ 

التوج<<ه الس<<لبي المنح<<از ض<<د الم<<رأة م<<ا زال ھ<<و المس<<يطر عل<<ى المج<<
ت بينم<<ا عك<<س  .١١

التحلي<<ل س<<يادة الرؤي<<ة المحاي<<دة ل<<دى الق<<ائمين بالعملي<<ة ا@تص<<الية بالجرائ<<د تج<<اه الم<<رأة 

باستثناء جريدة النبأ والتي غلب عليھا التوجه المنحاز ضد الم<رأة وقضاياھا في الجرائد 

وھو أن كان يعكس ف<ي جان<ب من<ه تج<اوز الرؤي<ة الس<لبية للم<رأة فإن<ه ف<ي الوق<ت نفس<ه 

يكشف أيضا سھولة تغير ھذا ا@تجاه لصالح المرأة إذا تدخلت المؤسسات المعنية بالمرأة 
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  ٧٦

ة م<ن الص<حفيين والت<ي عل<ى اQق<ل تج<اوزت وقضاياھا بالتوجيه والتدريب لھذه الش<ريح

  .الموقف السلبي تجاه المرأة 

ما زال استخدام الصور المصاحبة بش<كل يس<ئ للم<رأة ويجس<د أدوارھ<ا النمطي<ة كمثي<رة  .١٢

جنسيا مستمرا في الصحف المصرية وإن تراجعت نسبته قياسا للعين<ة الت<ي ت<م دراس<تھا 

فيھ<ا التوج<ه المنح<از ض<د الم<رأة وھ<و م<ا  باستثناء النبأ والتي غلب على توجه الصورة

يكشف عن غياب رؤي<ة إيجابي<ة ل<دى ع<دد كبي<ر م<ن المس<ئولين ع<ن ا�خ<راج الص<حفي 

  .  تنحو إلى استخدام المرأة كسلعة في الترويج للصحيفة 

يكشف تحليل النتائج إلى وجود اتجاه داخلھا لتحميل الكوادر ا�ع
مية النسائية مس<ئولية  .١٣

وھو ما يعكس رؤية قاصرة ل<دى القي<ادات الص<حفية .. المرأة دون الرجال  معالجة قضايا

تتعام<<ل م<<ع قض<<ايا الم<<رأة بش<<كل منف<<رد ول<<يس ف<<ي إط<<ار نظ<<رة أش<<مل لقض<<ايا المجتم<<ع 

ويزيد م<ن ح<دة ھ<ذا التعام<ل النت<ائج الت<ي توص<لت إليھ<ا الدارس<ات .. باعتبارھا جزء منه 

المش<<تغ
ت ف<<ي ا�ع<<
م النس<<ائي  والت<<ي  الت<<ي أجري<<ت ح<<ول أس<<لوب اختي<<ار ا�ع
مي<<ات

..  ةفقط منھن يتم اختي<ارھن بن<اءا عل<ى الكف<اءة وا@ھتم<ام بقض<ايا الم<رأ% ٢٥كشفت أن 

يتم % ٢٥بناءا على الواسطة والع
قات الشخصية والنسبة الباقية % ٥٠بينما يتم اختيار 

ام الف<<رص وب<<رامج الم<<رأة طبق<<اً لظ<<روف ك<<ل وس<<يلة رغ<<م انع<<د تفرض<<ھن عل<<ى ص<<فحا

 .  •للتدريب وا@حتكاك بالعالم الخارجي 

مازال ھناك قصور واضح من الصحف بتغطية اQدوار ا�يجابية للمرأة وما تقدمه من  .١٤

بشكل واضح في غياب التغطيات الخاصة بأدوار المرأة  رخدمات للمجتمع وھو ما ظھ

وان كانت ھناك .. ة ا�يجابية والعصرية كمناضلة وباحثة ومؤلفة وعاملة عصرية ومسئول

بعض اQمثلة الجادة في طرح ھذه الموضوعات فھي تمثل ا@ستثناء الذي يؤكد القاعدة 

  .والذي ينبغي العمل لتدعيمه وسيادته بين الصحفيين 

كشف التحليل عن تجاھل الصحافة المصرية لمشك
ت الغالبية العظمى من النساء في  .١٥

ه التام لمعالجة مشاكل المرأة الريفية مصر وھو ما ظھر بشكل واضح في الغياب شب

والمعيلة والنساء المھمشات في الريف واQحياء الشعبية بحيث لم تظھر ھذه الفئات إ@ 

                                                 
•

  كلية ا�ع
م جامعة القاھرة  –دراسة نجوى كامل عن اللقائمات با@تصال ا�ع
مي المصري   
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  ٧٧

والمثير أن ھذا الغياب أمتد .. في مختلف صحف العينة % ٠.٥نادراً أو بنسب تقل عن 

الصحف ينتمون ليشمل حتى الصحف ا�قليمية رغم أن الغالبية العظمى من جمھور ھذه 

ويشير التحليل أن ھذا الغياب جاء لصالح فئات بعينھا من النساء في .. لھذه الشرائح 

مقدمتھا الفنانات وال
تي سيطرت المواد الصحفية الخاصة بھن على ما يقرب من ثلث 

  .المادة الصحفية في المج
ت والصحف المستقلة والحزبية 

ن الصحف الحزبية والمستقلة بباب بريد القراء يكشف التحليل أن ھناك اھتمام أكبر بي .١٦

عنھا في الصحف القومية وھو ما يشير إلى اھتمام ھذه الصحف بصدى المادة التي 

تعرضھا ورجعه على مستوى قرائھا وھو اتجاه ينبغي الحفاظ عليه مع توجيھه بشكل 

  .يعكس اتجاھات المجتمع تجاه المرأة ويحاول تغييرھا إلى الشكل ا�يجابي 

استحقت النبأ لقب الصحيفة اQسوأ دون منازع في تناولھا للمواد الصحفية الخاصة   .١٧

المرأة حيث ھيمن ا@تجاه السلبي تجاه المرأة على غالبية المادة المنشورة عنھا في 

مادة صحفية تخص المرأة تم تحليلھا بل أن  ٢٩٠مادة من إجمالي  ١٥٠الصحيفة بواقع 

رأة طال حتى اQخبار التي تنشرھا الجريدة والتي من ھذا التوجه المنحاز ضد الم

المفترض أن تقدم بشكل محايد بما يعني أن ھناك تدخ
ً لفرض ھذا ا@تجاه ليس فقط من 

قبل محرري الصحيفة ولكن أيضا من قبل القيادات الصحفية فيھا وھو ما ظھر على 

الب
وي وخليفة إبليس  المرأة وراء كل" مستوى العناوين فأحد عناوين الصحيفة يقول 

لتظل النبأ وصحفيوھا مصريين على ا@ستحواذ على لقب اQسوأ في " في اQرض

  .معالجتھم لقضايا المرأة دون منازع 

تبقى صحيفة صوت المنيا ھي الصحيفة اQفضل في معالجة ونشر المواد الصحفية  .١٨

فلو@ھا لما كان الخاصة بالمرأة بين الصحف المحلية سواء من حيث ا@ھتمام الكمي 

من % ٢٥ھناك مادة كافية للتحليل أو المقارنة عليھا من حيث ا�براز حيث جاءت 

المواد الخاصة بالمرأة بھا في الصفحتين اQولى واQخيرة وكذلك من حيث المضمون، 

حيث كان ھناك حرص واضح من جانب صحفي الجريدة على عكس اQدوار ا�يجابية 

اQبرز بالصحيفة ھو غياب المرأة الريفية عن المواد المنشورة للمرأة ، ويبقى القصور 

وھكذا ورغم تراجع معد@ت التغطية الصحفية لقضايا المرأة عن الحد .. بالصحيفة 
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  ٧٨

المأمول في صوت المنيا فإنھا تبقى أساس ينبغي البناء عليه لتطوير أداء الصحف 

نبغي تنميته حتى ولو ظل دون ا�قليمية في تبنيھا وعرضھا لقضايا المرأة وھو دور ي

  .الحدود الواجبة 

ينبغي ا�شارة أيضاً إلى تميز التغطية الخاصة بقضايا المرأة في صحيفة الوفد وصباح  .١٩

الخير وإن ظلت دون الوضع الطبيعي وأن طغت عليھما في بعض اQحوال تغطية شرائح 

اQخرى خاصة المرأة  حمعينة من النساء وفي مقدمتھا الفنانات على حساب بقية الشرائ

  .  الريفية والمعيلة والمھمشة والتي تمثل القطاع اQوسع من النساء في المجتمع 

  التوصيات  

ضرورة النظر لقضايا المرأة في إطار نظرة أشمل لقضايا المجتمع دون أن ينفي ذلك  .١

لتى ومن ضمن القضايا ا.. أن معاناة المرأة ھي أكثر اتساعا وعمقاً من معاناة الرجل 

  :تحتاج لتكثيف ھذا ا@تجاه سواء ما كشفت عنه الدراسة الحالية أو الدراسات السابقة 

ح<<ق الم<<رأة ف<<ي ا@ختي<<ار وف<<ى المش<<اركة ف<<ي ص<<نع الق<<رار عل<<ى جمي<<ع المس<<تويات . أ

  .اQسرى والمحلى والوطني 

 .القضاء على كافة أنواع التمييز والعنف ضد المرأة . ب

  .بين الرجل في مجال حقوق ا�نسان والحريات اQساسيةالمساواة العادلة بينھا و . ج

توفير تصور محدد إزاء قضايا المرأة على أرض الواقع والقيم المرغوب التأكيد عليھا  .٢

لخدمة قضايا المرأة وذلك من خ
ل تدريبات للصحفيين بما يتفق مع المتغيرات 

  .المجتمعية محلياً ودولياً 

عات التي تھم قطاعات عريضة من النساء في الريف توجيه ا@ھتمام للقضايا والموضو .٣

والحضر على اQخص اQحياء الشعبية والفقيرة والمناطق العشوائية، وتوجيه اھتمام 

تعليم الفتاة .. ا�ع
ميين للقضايا المھملة في تعاملھم مع قضية المرأة وفى مقدمتھا 

ناصب ا�دارية العليا، التوعية تولى المرأة للم.. مشاكل المرأة العاملة .. ومحو أميتھا 

السياسية للمرأة وحثھا على ممارسة حقوقھا ، نشاط المرأة اQدبي و الفني والثقافي 

  .والنقابي ، ترشيد ا@ستھ
ك والمشك
ت ا@قتصادية فى المجتمع وأثرھا على النساء 
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  ٧٩

ن تدرك تعامل وسائل ا�ع
م مع قضايا المرأة بشكل أكثر جرأة وشجاعة ومسئولية وأ .٤

أن دورھا @ ينبغي أن يكون تابعاً أو منقاداً أو مجرد صدى لواقع ، بل أن لھا دوراً 

  .قيادياً ورائداً للنھوض بالمرأة والمجتمع ككل 

ضرورة التوسع في عقد دورات تدريبية وحلقات نقاش للصحفيين والقيادات الصحفية  .٥

المھتمين بقضايا المرأة  حول قضايا المرأة والتمايز بين الجنسين وذلك من جانب

وخاصة مؤسسات المجتمع المدني مع العمل على خلق ع
قة حيوية ومستمرة بين 

منظمات المجتمع المدني واQع
م عن طريق لجان التنسيق وكذلك الندوات وورش 

العمل والمؤتمرات المشتركة من أجل تقديم صورة بديلة للمرأة في مواجھة الصورة 

  .الموجودة حالياً 

وجيه الصحفيين إلى ضرورة الكف عن تقديم المرأة كوسيلة إغراء أو استخدامھا ت .٦

على أن يتم استبدال ذلك بإبراز الجوانب ا�نسانية ، كسلعة لترويج الصحيفة 

  .والحضارية للمرأة المصرية وتاريخھا المتميز 

ن مصدراً تزويد ا�ع
ميين والصحفيين بالبيانات والمعلومات الخاصة بالمرأة حتى تكو .٧

 .لموضوعاتھم والمواد التي يقدمونھا حولھا 

يجب دعم الصحافة النسائية المتخصصة التي تطرح رؤى جذرية للقضايا النسوية ،  .٨

 ةوتشجيع المھتمين والمنشغلين بقضايا المرأة من الرجال والنساء بأن يقوموا بالكتاب

  .فة والتحرير وكذلك الترويج الواسع Qھمية وجود مثل ھذه الصحا

تشكيل مجموعات الراصد ا�ع
مي ومجالس الصحفيين وأي أشكال للمراقبة على  .٩

مستوى جميع محافظات مصر لتقوم بمراقبة ورصد ا@نتھاكات الخاصة بالمرأة في 

وسائل ا�ع
م من برامج ومسلس
ت والصحف والمج
ت وا�ع
نات وتنتقص من 

حتجاجات الجماعية عبر البريد والفاكس حقوقھا ، وكتابة التقارير البديلة وتقديم ا@

والضغط عن طريق إرسال رسائل موحدة في نفس الوقت لمحطات التليفزيون أو 

الجرائد تكون فحواھا مقاطعة ھذا البرنامج أو ذاك أو  مقاطعة ھذه الصحيفة أو تلك إذا 

لراصد استمرت في إظھار الصور النمطية للمرأة وا�ساءة إليھا ، كما على مجموعات ا
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  ٨٠

ا�ع
مي أن تقوم بكتابة التقارير المختلفة التي تبرز ھذه ا�ساءة أو التمييز ضد المرأة 

.  

الضغط على المسئولين والمخططين لوسائل ا�ع
م من أجل وضع رؤية ومنھجية  .١٠

وميثاق شرف إع
مي تقوم مبادئه اQساسية على منع القائمين على ا�ع
م بتشويه 

  .مھا كمادة �دارة اQزمات السياسية وا@جتماعية والثقافية صورة المرأة واستخدا

تدريب المنظمات غير الحكومية وكذلك ط
ب كليات ا�ع
م والصحفيين على كيفية  .١١

رصد المادة ا�ع
مية الخاصة بالمرأة وتحليلھا وإصدار التقارير التي تفضح ا@نتھاكات 

  .الخاصة بالمرأة وكيفية تقديم صورة بديلة 

جيع الممولين والمانحين لدعم وتمويل المشروعات الخاصة بالراصد ا�ع
مي نظراً تش .١٢

 لمحدودية موارد المنظمات غير الحكومية في تبني مثل ھذه المشروعات والبرامج

نظراً لعولمة اQسواق والمعلومات ، يجب أن يكون ھناك خطاب إع
مي يواجه الوعي   .١٣

  .ره لنا ا�ع
م العربي والغربي في آن واحد الزائف تجاه قضايا المرأة التي يصد

وفي النھاية فإنه ينبغي العمل على تمكين المرأة من التعبير والمشاركة في اتخاذ القرار داخل 

الوسائل ا�ع
مية المختلفة ، سواء من خ
ل زيادة أعداد النساء العام
ت في ھذا المجال وعقد 

ن أجل العمل على تقديم صورة حقيقية متوازنة للمرأة الدورات الخاصة بتنمية مواھبھن وذلك م

  . خ
فاً للصورة النمطية التي تروجھا وسائل ا�ع
م عنھا 

       

 

  


