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الموضــــوع :المعبلجت الصحفٍت لالنقالة العسكري الخركً (دراست ححلٍلٍت لعٍنت من صحٍفخً
الخبر الٍومً الجزائرٌت و العرة القطرٌت) من الفخرة الممخذة  16جوٌلٍت إلى  01أوث .2016

Press analysis of the turkish military coup2016
االشكبلٍت

كان اإلعالم وال يزال ـ ـ وبمختلف وسائلو ركيزة أساسة لدى كافة طبقات المجتمع المعاصر إذ يلعب
االعالم دور ىام داخل المجتمع في تزويد الناس باألخبار والمعلومات التي تؤثر على إتخاذ قراراتهم من
جهة وفي بناء أفكارىم من جهة أخرى وبما أن لإلعالم دور مهم في تفعيل القضايا سواءا في الساحة
الوطنية أو الدولية يستسلم على أي باحث تسليط الضوء على إحدى ىذه القضايا التي كان لها صدى
إعالمي كبير أال وىو موضوع االنقالب العسكري بتركيا والذي حدث عام 2016
ولعل ىذا الحراك العسكري بتركيا والذي أحدث جدل لدى وسائل االعالم عامة والصحافة
المكتوبة خاصة ومن بين ىذه الصحف التي تناولت الحدث نجد صحيفتي الخبر اليومي الجزائرية والعرب
القطرية

األسئلت
الفرعٍت

الكلمات المفتاحية :المعالجة الصحفية,االنقالب العسكري ،تركيا ،
الخبر اليومي الجزائرية  ،العرب القطرية.

كٍف عبلجج صحٍفخً الخبر
الجزائرٌت و العرة القطرٌت
االنقالة العسكري الخركً؟
منهج الدراسة

ما ىي األنواع الصحفية التي عالجت بها كل من الصحيفتين االنقالب
العسكري؟
ـ ـ ما المصادر التي اعتمدتها الصحيفتين في تغطيتها للحدث؟
ـ ـ ما ىو اتجاه الصحيفتين من ىذا االنقالب؟
ـ ـ ما ىي أوجو التشابو واالختالف بين الصحيفتين في معالجتها
للحدث؟

تندرج دراستنا ىذه ضمن البحوث الوصفية التي تعتمد على جمع البيانات والحقائق وتفسيرىا
بصفة شاملة ،إضافة إلى استخالص النتائج بغرض الوصول إلى معاني مفيدة.
ومن ىنا البد من اختيار المنهج المالئم لهذه الدراسة ،وبما أن موضوع دراستنا ىو المعالجة
الصحفية لإلنقالب التركي  2016في الصحافة المكتوبة الخبر اليومي ،و العرب القطرية نجد
أن المنهج المناسب ىو المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقا ررن ،وىما منهجان يكمل
أحدىما األخر
مجتمع الدراسة والعينة

أىداف الدراسة
• معرفة توجهات الصحيفتين الخبر اليومي الجزائرية والعرب القطرية ،وذلك من خالل
تناولهما للحدث التركي
• التعرف على أبرز المصادر التي إعتمدتها الصحيفتين في معالجتها لهذا الحدث.
•تحديد أوجو التشابو واإلختالف بين الصحيفتين الخبر اليومي الجزائرية والعرب
القطرية.
أدوات جمع البيانات
وباعتبار موضوع دراستنا ىو المعالجة الصحفية لإلنقالب التركي  2016م في الصحافة
الجزائرية والقطرية ،فقد استخدمنا أداة لجمع المعلومات والبيانات و ذلك لمرعاتها و
توافقها مع منهج بحثنا وىي المالحظة،و أداة تحليل المحتوى

يعني جمع الوحدات التي يرغب الباحث في دراستها فقد يكون مجموعة من النشر ويكون
المجتمع في تحليل المحتوى ىو جميع األعداد التي صدرت من الصحيفة أو مجموعة
الصحف التي يتم اختيارىا خالل فترة الدراسة أو جميع البرامج اإلذاعية أو تلفزيونية أو
األفالم التي عرضت خالل فترة التحليل
عينة الدراسة
إن تحديد نوع العينة يعتبر من األمور المهمة عند القيام بدراسة موضوع معين ألن ذلك
يتوقف عليو أمور كثيرة منها القياسات والنتائج وغيرىا ،وقد إعتمدنا في دراستنا على العينة
القصدية التي تُعرف على "أن الباحث يتعمد أن تتكون العينة من وحدات يعينها لتوفر
خصوصيات في ىذه الوحدات يجعلها تمثل تمثيالً صحيحا لمجتمع األصلي ،فقد يختار
الباحث مناطق محددة يرى أنها تتميز بخصائص ومزايا إحصائية تمثيلية للمجتمع”

كما تم أعتمادنا في ىذه الدراسة على الوحدات التالية :وحدة الشخصية ،وحدة الكلمة
اما من حيث الفئات التي إعتمدنا عليها فئات الشكل والمضمون ىي :فئات الشكل :فئة المساحة ـ فئة الموقع من الصفحة  ،فئات المضمون :فئة مجال الموضوع ـ فئة األسباب
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