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 :ملخص البحث

الدراسة التعرف على أطر معالجة القنوات العامة واإلسالمية للصراع بين القوى الفاعلة بشأن قضية االستفتاء  تستهدف

لتعرف على سعت ل ، كماكل قناة ِقَبْلالتعرف على نوع األطر الرئيسية والفرعية المستخدمة من على الدستور، وكذلك 

 . لك من خالل نظرية األطر الخبريةاتجاه معالجة القنوات للصراع بين القوى السياسية الفاعلة، وذ

كأداة لجمع بيانات  تحليل المضمون واعتمدت على استمارةاستعانت الباحثة بمنهج المسح اإلعالمى والمنهج المقارن، 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج َتَمثــل أهمها في وجود والدراسة، وتم اختيار العينة بأسلوب الحصر الشامل، 

فروق ذات داللة إحصائية بين توجه القناة، وأطر المعالجة المستخدمة فى معالجة الصراع بين القوى السياسية، كما 

بما يخدم رؤيتها ووجهة نظرها   -عينة الدراسة –توظيف أطر محددة لتناول القضية  حرص قنوات الدراسة علىظهر

كما ساد  ،الترتيب األول لدى قنوات الدراسة "ِإسناد المسئولية"وأشارت النتائج أيضًا إلى تصدر هدف  ،فى األحداث

ك وجدت فروق بين سمات الخطاب بين القوى الفاعلة، وكذلاإلتجاه السلبى لدى قنوات الدراسة نحو معالجة الصراع 

 .اإلعالمى لقنوات الدراسة

 

 القنوات اإلسالمية -القنوات العامة -القوى السياسية –الصراع  -المعالجة  -األطر: الكلمات المفتاحية

 :مقدمة

يشهد العالم حاليًا ثورة فى مجاالت اإلتصاالت، حيث أصبحت األحداث السياسية والفكرية والعلمية تجرى على 

جالل، )مسمع ومرأى من شعوب العالم، وفى متناول الفرد لحظة وقوعها بالصوت والصورة من مكان الحدث نفسه 

 ( 2005أشرف 

 

يتلمس بدايات عواصف جامحة وتبرز وجوه وأحداث ، قليلة الماضيةإّن المتابع للواقع العربي على امتداد السنوات ال

لعل أكثرها شهرة هو ، وترتفع شعارات مستحدثة لم يسبق رفعها بمثل هذه الِحَدة واإلصرار، لم تكن معروفة من قبل

أيقونة كما لو كان ، بقوة وبسرعة، ينتقل من مكان إلى مكان، الذي أصبح له فعل السحر، العام" التغيير"شعار 

ويتضمن في ِبْنَيِته وعودًا غير ، يحمل في مكوناته كل أحالم الخالص من مشكالت الواقع العربي المتراكمة، سحرية

آلمال ُمحِبطة طال إنتظار تحققها،من هنا فإن ما يشهده الشارع العربي هذه األيام، من حراك سياسي ، محدودة

تعيش المجتمعات العربية أوقاتًا مثيرة ولحظات تاريخية تتبدل فيها  وثورات شعبية، أمر ال مثيل له في التاريخ، حيث

األدوار بين الشارع والحكومات، وتتغير فيها موازين القوى بين الُحّكام والمحكومين، وبين هرم السلطة وقاعدته 

بهاء الدين،  شعبان، أحمد) الشعبية، بهدف إيقاف عجلة الظلم والفساد وضمان صنع مستقبل أفضل للشعوب العربية

 2010)  ،45:46ص 

وباإلنتقال إلى المشهد السياسى المصرى، ومنذ قيام الثورة نجد ازدياد حالة من الصراع والخالف فى وجهات النظر 

واألراء حول العديد من القضايا واألزمات وطرق إدارتها، إال أن الخطوة األهم والتى حظيت بإهتمام إعالمى 

والتى انقسم فيها الشارع السياسى بأطيِاِفه المختلفة ما ببن مؤيد " ستفتاء على الدستوراال" وشعبى كبير هى قضية 

يرى فيها الخطوة األولى على طريق الديموقراطية وسيادة دولة القانون، باعتبارهاُ تَؤِسس لمرحلة جديدة من الدولة 
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حين رآها المعارضين إغتيال لسيادة  المدَنية الحديثة، ووسيلة لتحقيق األمن واألمان فى الشارع المصرى، فى

 .القانون وقمع للحريات، وسيطرة لفصيل سياسى بعينه بالقوة على الشعب

وتبعًا لهذه التوجهات اختلف وتباين المحتوى اإلعالمي المقدم على الفضائيات وفق الموقف السياسي للقناة، والذي 

تغطية ومبادرات حل األزمة وسبل الوصول إلى توافق بين  تعارض بداية في كيفية إعداد وكتابة الدستور، وامتد إلى

 .جميع القوى السياسية

وتمشيًا مع هذا اإلتجاه قامت بعض التيارات اإلسالمية فى قنواتها الفضائية باستحداث برامج حوارية تناقش األحداث 

الخاصة التى أصبحت تؤثر الجارية ؛ لتوضيح رؤيتها فى الشارع المصرى وكبح جماح القنوات الفضائية العامة و

 .بشكل كبير فى عقل المواطن المصرى

أصبٍحت تؤدى دوًرا أساسيًا فى إدارة المواقف الصراعية داخل  -على اختالف توجهاتها –فوسائل اإلعالم 

المجتمعات التى تهدف إلى إحداث تحوالت تتعارض أحيانًا وتتفق أحيانًا أخرى مع وجهات النظر حولها، ويظهر 

 .وسائل اإلعالم فى بناء تصورات الجمهور وتشكيل َوعّيهتأثير 

مما سبق نالحظ َأّن وسائل اإلعالم بفضل إفادتها من التقنيات الحديثة، وسرعة الحصول على المعلومات تقوم بدور 

خاصة كبير فى معالجة األحداث إلى حد أنه يمكن إعتبارها طرفًا مشاركًا فى الصراع بما يعنى َأّن لها أهدافها ال

 .وُرؤاها المتأثرة بتنظيمها وأدوارها

وتمثل المصدر  أصبحت وسائل اإلعالم تمثل رافًدا أساسًيا فى تزويد الجماهير بالمعلومات عن األحداث الجارية،

 الرئيسى الذى يستقى منه الجمهور المعلومات عن األحداث وبخاصة فى ظل ظروف عدم اإلستقرار والصراع،

األمر الذى يتطلب دورًا أكثر  والكوارث واألزمات الطارئة إليجاد التفسيرات المالئمة لهذه األحداث،وأعمال العنف 

قابيل، )فاعلية لتلك الوسائل فى تقديم معالجة إعالمية متميزة من خالل حجم ومضمون المعلومات المقدمة للجمهور 

 .( 2002كمال 

 

طر الخبرية وثيقة الصلة باألحداث الجارية والقضايا والساسة وفى هذا السياق أوضحت الدراسات العلمية أن األ

والسياسيين، فاإلطارهو الذى يشكل الحوارات العامة والمناظرات السياسية بين األفراد المهتمين والذين لديهم صلة 

((Mcquail  Denis, 2002. بالموضوعات السياسية واكتساب المعلومات عن الحياة السياسية
       
 

 

فاألطر تجذب اإلنتباه نحو بعض وقائع األحداث، فى الوقت الذى تعمل على جعل الجوانب األخرى غامضة، مما قد 

من أن األطر  "Iyengar & Kinder"يقود الجمهور إلى إحداث ردود أفعال مختلفة، وهو األمر الذى أوضحه 

ا التغيير يكون أكثر وضوحًا أثناء التغطية الخبرية يمكن أن تقوم بتغيير اتجاهات المواطنين نحو الحكومة، وهذ

اإلخبارية للحمالت االنتخابية، وتكون تقييمات المرشحين والنخب والمؤسسات أكثر أهمية؛ألن لديهم رغبة فى 

 (2006عقل، نشوة سليمان )السيطرة والمشاركة فى الحكم وشئون الدولة 

 

قدم للجمهور مقاييس مختلفة يعتمدون عليها فى ِإصدار أن األطر الخبرية المختلفة تIyengar (1991 )وقد أوضح 

 & Schnck & procter"أحكام تتعلق باألطراف الفاعلة المسئولة عن تلك المشكالت، وفى هذا الصدد توصل 

Rumsey"  إلى وجود تأثيرات ذات داللة إحصائية إلطار اإلعالم السلبى الذى يركز على الجوانب السلبية

 .تراجع مستويات الثقة لدى الناخبين عن المرشحين السياسيينبشخصية المرَشح فى 

 

ونستنتج مما سبق أن قوة األطر تكمن فى أنها تعمل على تشكيل الركيزة األساسية للمواطنين وربطهم بالواقع 

 السياسى وإدراكهم له ، ويكشف ذلك عن القوة الكامنة لألطر فى السياق اإلعالمى فى عالقتها بمعارف الجمهور،

وذلك مع األخذ فى اإلعتبار بوجه عام بأن إدراكات الجمهور قد تعكس أواًل نوايا واضعى األطر الذى يتضمنه النص 

 . اإلعالمى
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 :أهمية الدراسة

 :رصدت الباحثة عددًا من النقاط تمثل كل منها أهمية للبحث منها

الدراسة  توفر الخطاب الدينى للصراع السياسى؛ المكتبة العربية من ندرة البحوث التي تدرس ُتعاني 1

باعتبار الفضائيات من أهم ، رؤية موضوعية لقياس درجة معالجة القنوات العامة واإلسالمية الحالية

 . قنوات اإلتصال المتاحة لكل فرد

السياسى التي تبحث في معالجة القنوات اإلسالمية والعامة للصراع ليلة من الدراسات القالدراسة ُتعـًد  2

 .بين القوى الفاعلة بعد ثورة يناير من خالل نظرية األطر الخبرية

من خالل النتائج التى سيتم التوصل إليها والتى تعرض سمات الخطاب  تكتسب الدراسة أهميتها 3

 . اإلعالمى للقنوات اإلسالمية والقنوات العامة فى تناولها للصراع بين اآلراء واألفكار بعد الثورة

 :دراسةأهداف ال

 :التعرف على مايلي تسعى الدراسة الحالية إلى

) شكل ومضمون المعالجة اإلعالمية ، وعما إذا كانت تختلف فى النمط العام عنها فى النمط المتخصص -

 .للقنوات الفضائية( اإلسالمى

 .نوع األطر المستخدمة من قبل قنوات الدراسة لمعالجة الصراع بين القوى السياسية الفاعلة -

 .األفكار الرئيسة التى طرحتها قنوات الدراسة فى معالجة الصراع بين القوى السياسية الفاعلة -

 .إتجاه معالجة القنوات العامة واإلسالمية للصراع بين القوى السياسية الفاعلة -

 .أهم األطر المرجعية التى استعانت بها القنوات العامة واإلسالمية فى معالجة الصراع -

 .-عينة الدراسة –ارات الفاعلة كما عكستها القنوات الفضائية أهم القوى والتي -

 .-عينة الدراسة –أهم الشخصيات الفاعلة فى الصراع كما عكستها القنوات الفضائية  -

 .-عينة الدراسة –أهم الدول الفاعلة فى الصراع كما عكستها القنوات الفضائية  -

 .للصراع بين القوى السياسية الفاعلةأسلوب الخطاب المستخدم من قبل كل قناة فى معالجتها  -

 .أطر األسباب التى عرضتها قنوات الدراسة لمعالجة الصراع بين القوى السياسية الفاعلة -

 .أطر الحلول التى عرضتها قنوات الدراسة لمعالجة الصراع بين القوى السياسية الفاعلة -

 

 :مشكلة الدراسة

ة الخالف تصاعد وِتيرة األحداث السياسية واألزمات وتصاعد ِحَديناير   25يشهد الشارع المصرى منذ إندالع ثورة

ساحة  -على اختالف توجهاتها -وأصبحت القنوات الفضائية واإلنقسام بين القوى السياسية نحو مختلف القضايا، 

ة رئيسة ومنبرًا رئيسيًا لنشر الخالفات والصراعات بين مختلف األطياف ، بل واعتبار هذه النوعية من األخبار ماد

التى تناقش  (talk show)على مائدة تلك البرامج ، ولذلك نجد ُكل منها يتسابق لزيادة عدد ومساحة البرامج الحوارية

األحداث الجارية، فلم تعد تخلو قناة من مثل هذه النوعية من البرامج، ولم يقتصر األمر على الفضائيات العامة بل 

لصراع، وانغمست هى األخرى فى طرح وجهات نظرها فى األحداث، فانتقل إنخرطت الفضائيات اإلسالمية فى هذا ا

الصراع من الشارع إلى الفضائيات لتزيد حالة اإلنقسام بين اآلراء، ونتج ما يسمى بثنائية التأطير، ومن ثم حاولت 

مية للصراع بين القوى ما أطر معالجة القنوات العامة واإلسال"الدراسة الحالية اإلجابة على التساؤل الرئيسى التالى 

 .؟"السياسية الفاعلة بشأن قضية االستفتاء على الدستور

 

 :تسعى الدراسة إلى اإلجابة على السؤالين التاليين: تساؤالت الدراسة

بشان  الصاراع السياساى     –عيناة الدراساة    –هل تختلف األطر الخبرية الرئيسية التى طرحتها القنوات الفضاائية  -1

 : اة؟ ويندرج من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية باختالف نوع القن

بشأن الصراع السياسى  –عينة الدراسة  –هل تختلف األطر الفرعية التى طرحتها القنوات الفضائية  -

 باختالف نوع القناة؟ 

 هل يختلف الهدف من األطر المستخدمة باختالف نوع القناة ؟ -

 معالجة الصراع بين القوى الفاعلة باختالف نوع القناة؟هل تختلف أدوات التاطير المستخدمة فى  -

 باختالف نوع القناة؟( أحزاب -أشخاص-دول) هل تختلف القوى السياسية الفاعلة فى األحداث -

 هل تختلف األطر الداخلية التى تتوزع عليها األحزاب الفاعلة  باختالف نوع القناة ؟ -

 دول الفاعلة فى الصراع باختالف نوع القناة ؟هل تختلف األطر الداخلية التى تتوزع عليها ال -

 هل تختلف األطر الداخلية التى تتوزع عليها الشخصيات الفاعلة فى الصراع باختالف نوع القناة؟  -

 هل تختلف األطر الخاصة بأسباب حدوث القضية المثارة  باختالف نوع القناة ؟  -

 لقناة ؟ هل تختلف األطر الخاصة بالحلول المقترحة باختالف نوع ا -
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 هل تختلف أساليب معالجة الخطاب باختالف نوع القناة؟ -

 هل تختلف سمات القوى الفاعلة التى أفصح عنها الخطاب باختالف نوع القناة ؟  -

 

هل يختلف إتجاه معالجة القناوات العاماة واإلساالمية للصاراع بااختالف القاوى السياساية الفاعلاة؟ وينادرج مان            -2

 : هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية

 هل يختلف نوع الصراع من حيث المجال النوعى باختالف نوع القناة ؟  -

 هل يختلف نوع الصراع من حيث األسباب باختالف نوع القناة ؟ -

 هل يختلف نوع الصراع من حيث المدى باختالف نوع القناة ؟ -

 هل يختلف نوع الصراع من حيث االستشراف باختالف نوع القناة ؟ -

 هل تختلف أنماط الصراع باختالف نوع القناة ؟ -

 

 : نظرية األطر الخبرية:  اإلطار النظرى

الذي استطاع ُأْن يوجه اهتمام الباحثين نحو تحليل "  "Goffmanنشأت نظرية األطر الخبرية على يد عالم االجتماع

أْن يطور مفهوم البناء اإلجتماعي والتفاعل الرمزى من خالل دراسة  "Goffman"م وقد استطاع 1794األطر 

 ,Baran Stanly & Davis Dennis, p274الكيفية التى يرتب وينظم من خاللها أفراد الجمهور خبراتهم المختلفة

في دراستيها  Tuchman""ء أول تطبيق عملى لتحليل األطر في الدراسات اإلعالمية بجهود الباحثة ، وجا) (2003

م حيث ُينَسب إليها الفضل في توسيع المفهوم النظرى لتحليل األطر ليشمل مضمون التغطية  1791م ، 1791عام 

 .اإلعالمية للنصوص اإلخبارية

 

قدم  -التى نقصد بها العقد األخير من القرن نفسه  -ى تاريخ وتطور نظرية األطر وِبَمْقِدم هذه المرحلة الزمنية الثالثة ف

الباحثون إسهامات أكاديمية متنوعة أضافت لدراسات التأطير تراكمات عملية أسهمت فى خصوصيتها وتراثها، وترى 

 : الباحثة أنه يمكن رصد المالمح العامة لتطور دراسات األطر فى هذا العقد كما يلى

 

فى دراساته المتعددة أعوام  "Entman"ُيعزى الفضل فى أول تطبيق عملى يتسم بالدقة النظرية والمنهجية إلى  -

، حيث ربط الباحث بين تحليل األطر وتمثيل المعلومات من ِقبل أفراد الجمهور، ثم دراسة 1771،1773، 1717

"Tankard"  أدوات محددة ودقيقة لقياس األطر الخبرية التى التى أشار فيها إلى أهمية توصيف معايير و ،1771عام

 . توظفها وسائل اإلعالم فى تناولها اإلخبارى للقضايا البارزة على المستوى المحلى واإلقليميى والدولى

 

حيث طبقا أساليب كمية يمكن من خاللها استخالص األطر 1774عام " "Miller & Riechertَتِبَعُتها دراسة  -

مفهومًا لرسم األطر  1771فى عام  "Riechert"فى المحتوى اإلخبارى لوسائل اإلعالم، ثم طورالخبرية المتضمنة 

على غرار مفهوم رسم الخرائط لدراسة القضايا التى تتصف باالستمرارية، وذلك بهدف الوقوف على األطر السائدة 

 (Miller Mark & Riechert Bonnie, p18, 1997)فى تغطية وسائل اإلعالم للقضايا العامة 
 

وشهدت نظرية األطر مرحلة أخرى أكثر تقدمًا وعمقًا تسمى بمرحلة النماذج التفسيرية التى اقترحها العديد من   -

 Bryant)الباحثين بهدف التعمق فى دراسات التأطير، حيث رسخت هذه المرحلة النظرية وأكسبتها صالبة علمية 

Jennings & Thompson Suan, p150, 2002))  ويعتبر التغيير األساسى فى أبحاث األطر هو تحول هذه ،

نموذجًا يرشد الباحثين  "Entman"األبحاث من اعتبار األطر أداة لتحليل المضمون فقط إلى إعتبار األطر كما يرى

(Nabi Robin, p255 , 2003للمنهج والنتائج الخاصة بأى نظام عمل 
 

( 

 

 : مفهوم األطر الخبرية
فكرة مركزية ينتظم حولها المحتوى اإلخبارى والتى من "تعريفه لإلطار بأنه ( 1991")وزمالؤه "Tankard"يقدم 

 Kensicki )"شأنها أن توفر السياق المالئم لتحديد ماهية القضية، عبر استخدام أساليب اإلنتقاء والتوكيد واإليضاح

Linda, p 93 :94, 2000)،  وينظر""Neuman فية يعتمد عليها اإلعالم واألفراد لألطر على أنها أدوات معر

ومن ثم تكتسب األطر قدرًا  ،.(Semetko H. & Valkenburg , p93, 2000)لنقل وتفسير وتقييم المعلومات 

عظيمًا من األهمية حينما تساعد فى التأثير علىُ مدركات الجمهور وتوجيه تفكيره للتركيز على نواحى معينة من 

 2004) لحديدى، محمد فضل ا)الحدث وإغفال بعضها اآلخر 

 

 

 



 دورية إعالم الشرق األوسط 

 مزروعرشا  أطر معالجة القنوات العامة واإلسالمية للصراع بين القوى السياسية 3102 التاسع العدد

 

 

5 

 

 :األسس التى تقوم عليها النظرية
وضع األحداث والقضايا فى إطار من خالل تنظيم وإنتقاء المعلومات "يتمثل الفرض الرئيسّي لنظرية األطر فى أن 

معنى  المتعلقة بالحدث وإهمال جوانب أخري منه بطريقة معينة سيضفي عليها قدرًا من اإلتساق، كما أنه سيكسبها

ومغزى يؤثر بدوره على األفكار التي يكونها الجمهور الُمسَتقِبل عن الحدث أو القضية، وبالتالي سيؤثر ذلك على 

 (Simon Adam & Exeses Michael , p366, 2000 )"كيفية إدراك الجمهور وتقييمه وسلوكه نحوها

 

 : أهمية األطر

تى تحظى بها عملية التأطير من خالل دورها فى عملية اإلتصال تؤكد الكثير من الدراسات على األهمية الكبيرة ال

 : الجماهيرى فيما يأتى

 

 تتحدد أهمية األطر فى قدرتها التأثيرية على كيفية تفسير الجمهور للقضايا واألحداث المختلفة من حوله  .1

(Semetko H. & Valkenburg , p93, 2000). 

ألحداث فى الصراعات الدولية حيث تعد األطر أسلوًبا مالئًما أهمية األطر كِبنَاء ذهنى يسهم فى إدراك ا .2

إلختبار مكانة وسائل اإلعالم فى السياق الدولى،كما ُتضيف األطر معنى على األحداث والقضايا، فوسائل 

اإلعالم ال يقتصر دورها على مجرد تقديم المحتوى اإلخباري وإنما أيضًا يقوم ببناء معنى لهذا المحتوى 

(Hall Alice , p233, 2000). 
 
 

ومصطلحات ص إعالمى من خالل مفردات  تبرز قوة األطر فى مدى قدرتها على بناء أو هدم عالم أى َن .3

   .(Watson  James,1998)متناقضة

ُتعد نظرية األطر واحدة من الروافد الحديثة فى دراسات اإلتصال ؛ ألنها تسمح للباحث بقياس المحتوى  .4

اإلعالمية التى تعكسها وسائل اإلعالم، وتقدم هذه النظرية تفسيرًا منتظمًا لدور وسائل الضمنى للرسائل 

اإلعالم فى تشكيل األفكار واإلتجاهات حيال القضايا البارزة، وعالقة ذلك باستجابات الجمهور المعرفية 

 (1998، 348ص ،حسن وحسين، ليلىمكاوى،)والوجدانية لتلك القضايا 

مؤثرًا فى عملية تشكيل الواقع، كما يعد مفهوم اإلطار أساسيًا فى فهم دور وسائل تمارس األطر دورًا  .5

 .  2004) شرف، جيالن عبد الرازق )اإلعالم فى تشكيل الجدل حول الموضوعات والقضايا المختلفة

 

 : وظائف اإلطار اإلعالمى

Entman" (1993)"اقترح 
 

 ,Entman (Robert)هىأن اإلطار االعالمى لقضية ما يؤدى أربعة وظائف 

أواًل تعريف وتحديد المشكلة بدقة حيث تحدد فيها العوامل المسببة للقضية تبعًا للمصالح االقتصادية  .(1993

والسياسية والقيم الثقافية السائدة،باإلضافة إلى تشخيص األسباب حيث تقوم األطر بتحديد القوى الفاعلة التى أحدثت 

ا، ومن الوظائف أيضًا وضع أحكام أخالقية حيث تقوم األطر بوضع تقييمات أخالقية المشكلة والتقييم األخالقى له

لهذه العوامل المسببة لحدوث المشكلة وتأثيراتها، وتتمثل الوظيفة الرابعة فى اقتراح كيفية معالجة المشكالت حيث 

 .ا المحتملةنبأ بتأثيراتهَتتقوم األطر بإقتراح ِعدة حلول لمعالجة القضية المطروحة، كما َت

 

 :العوامل المؤثرة فى بناء األطر الخبرية

خمسة عوامل أساسية تؤثر على عملية بناء األطر الخبرية Gadi & Wolfsfeld( "1991 )" قدم الباحثان

 (Entman Robert, p18, 1991) ليفزيون وهىالمستخدمة فى تغطية األحداث والقضايا المختلفة فى الت
 
)
  
 

 . درجة اإلستقالل السياسى للقنوات اإلخبارية التليفزيونية -1

 . مصادر األخبار -2

 . أنماط الممارسة اإلعالمية وقواعد السياسة التحريرية داخل القنوات اإلخبارية -3

 . المعتقدات األيديولوجية والثقافية والسياسية واإلعالمية -4

 . األحداث نفسها -5

 

 :الخبريةآلية عمل األطر 

الجمال، راسم ، )وتشير أدبيات االتصال والدراسات اإلعالمية إلى وجود أسلوبيين لعمل األطر على النحو التالى

 .2005) وعياد، خيرت 

 أو ما يعرف بالمحتوى  لوسائل اإلعالم( الظاهر)ويهتم بقياس المحتوى غير الواضح : األسلوب األول

تأطير يقدم وصفًا للعملية التى يدرك من خاللها الفرد المعلومات الضمنى، وَيَعتِبر هذا األسلوب أن ال

 .المقدمة وينظمها وفقًا إلطاره المرجعى ورؤيته للعالم المحيط
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 وهو المستوى الُمؤثر فى تشكيل اتجاهات الجمهور نحو  ويهتم بقياس أطر وسائل اإلعالم: األسلوب الثانى

م من خالل تركيزها على جوانب معينة تحدد لنفسها أطرًا القضية موضع الدراسة، حيث ِإّن وسائل اإلعال

خبرية تستطيع فى النهاية َأْن تؤثر على تشكيل معايير الجمهور بشأن القضايا األمر الذى ينعكس فى تحديد 

 .آراء واتجاهات الجماهير نحو القضايا

 

 مراجعة الدراسات السابقة

لقة بموضوع الدراسة من خالل التعرض للدراسات التى اهتمت قامت الباحثة باستعراض للدراسات السابقة المتع

، باإلضافة إلى الدراسات التى تناولت كيفية توظيف األطر فى معالجة بمعالجة القنوات الفضائية لألزمات والصراع 

 :القضايا المثارة وذلك على النحو التالى

 

( 2007عثمان، صفا محمود)دراسة  من الدراسات التى اهتمت  بمعالجة القنوات للصراع واألزمات السياسية  

،والتى سعت إلى التعرف على مدى اإلتفاق أو اإلختالف فى أطر التناول اإلخبارى لألحداث السياسية، وقد توصلت 

كبير فى تبنى عينة الدراسة ألطر التناول اإلخباري الدراسة إلى أن نمط ملكية الوسيلة اإلعالمية  قد أثر إلى حد 

( 2004شاهين، هبه أمين )لألحداث السياسية الجارية المقدمة فى القنوات اإلخبارية العربية، وهو ما حاولت دراسة 

 التحقق منه حيث حاولت رصد سمات المعالجة اإلخبارية للقضايا العربية فى القناة الفضائية اإلسرائيلية الموجهة

باللغة العربية، وخلصت الدراسة إلى أن معظم أدوار القوى الفاعلة العربية اتسمت بالسلبية ، بينما جاءت األدوار 

األمريكية واإلسرائيلية إيجابية وتفاوتت السمات واألدوار المنسوبة لألطراف العربية واإلسالمية وفقًا لأليدلوجية 

إلى التعرف على المعالجة التى سعت  (2004مصطفى، هويدا )ة دراسوأكدت نفس النتيجة أيضًا اإلسرائيلية، 

من خالل رؤية تحليلية إلتجاهات هذه المعالجة وكشفت النتائج " قناة الحرة"اإلخبارية لألحداث والقضايا العربية فى 

نسبتها  عن سيطرة األخبار ذات االتجاه السلبى فى تناول األخبار واألحداث المتعلقة بالقضايا العربية لتبلغ

لتركيز األخبار على اإلضطرابات وأحداث العنف والمواجهات، وهى ذاتها النتيجة التى أظهرتها   نظرًا%( 60.5)

، والتى انتهت إلى أن القنوات الفضائية  اتخذت إطاًرا خبرًيا واحًدا فى تغطية ( 2002عبد العظيم ،عزة )دراسة 

عبد )اإلسرائيلى ضد الفلسطنيين، وهو ماعبرت عنه دراسة أحداث فلسطين وهو التركيز على عمليات العنف 

، من وجود عالقة واضحة بين مدى تعبير الخطاب اإلخبارى عن توجهات سياسية محددة ( 2006الوهاب، إبراهيم 

، أن القرب الجغرافى من موقع األحداث يؤدى بدرجة كبيرة  (2005 نهلة مظفر،)وواضحة،  وقد  أضافت  دراسة 

 .مام بالقضية المقدمة عبر وسائل اإلعالمإلى االهت

صالح الدين، خالد )فى إطار إدارة الصراعات واألزمات التى تمس األنظمة والشعوب العربية، سعت دراسة  و

وتم ( قناة النيل لألخبار، الجزيرة، العربية) ، إلى تقييم النخبة المصرية لثالث قنوات إخبارية عربية هى( 2004

مفردة ، وخلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية فى تقييم أفراد  210تطبيق الدراسة على عينة بلغت 

دارة الصراع ، بل ورأت النخبة أن قناة الجزيرة  تعتبر النخبة لمدى التزام القنوات الثالث بتوظيف أطر بعينها إل

 .فاعاًل أساسيًا فى مجريات األحداث الخاصة باألزمات العربية

 

، التى سعت ( 2004الغزاوى، آمال )ومن الدراسات التى تناولت نظرية األطر الخبرية كإطار نظرى دراسة 

الفلسطيني واإلسرائيلي على الفضائيتين اإلسرائيلية والفضائية الدراسة إلى تحليل األطر الخبرية لقضايا الصراع 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين قناتى الدراسة فى وصف األحداث داخل وخلصت الدراسة  الفلسطينية،

(Park Jowon, 2003)قضايا الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وهو ما يتفق مع دراسة
 

، والتى انتهت إلى أن 

ت التليفزيونية تضع أطًرا إيجابية فى قصصها اإلخبارية للبلدان التى تقيم معها عالقات سياسية واقتصادية الشبكا

ومن الدراسات التى سعت إلى معرفة  أثر تبنى األطر على   جيدة فى حين تضع أطر سلبية للبلدان المعادية لها،

فضل الحديدى ،محمد )ة وأحداثها وشخصياتها دراسة  المبحوثين على كل من األبنية االتجاهية نحو القضايا البارز

والتى ُخِلَصْت إلى أن األطر يمكن أن تمارس تأثيرها على االتجاهات السياسية للمفحوصين نحو القضايا  ، (2004

البارزة، كما أوضحت الدراسة أن هذا التأثير يختلف باختالف نوعية األطر الخبرية المقدمة لجمهور القراء، واتففت 

(2002سعد إبراهيم، محمد )هذه النتيجة مع دراسة 
 

، والتى أظهرت وجود عالقة ذات داللة بين نوع اإلطار 

اإلعالمى الذى يتعرض له المبحوثين وشدة االتجاه اإليجابى نحو القضية المثارة، كما أظهرت الدراسة أن للعوامل 

 .بية اإلتجاه نحو القضية المثارة الديموغرافية الخاصة بالنوع  تأثيرًا فيما يتعلق بمدى إيجا

 

، سعت إلى التعرف على مدى تعرض  (2011صدقة، منى هاشم )وفيما يتعلق بالقنوات اإلسالمية نجد أن دراسة 

المراهقين للقنوات الفضائية الدينية، ومظاهر اإلستفادة من تلك القنوات، وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من 

وَخِلَصْت الدراسة إلى أن قناة الناس قد جاءت فى مقدمة القنوات الدينية التى يفضل المبحوثون  مفردة، 200

مشاهدتها، تلتها قناة الرحمة ثم قناة اقرأ، كما أكدت الدراسة أنه توجد عالقة دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث ومدى 
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ّن َأ، أكدت  ( 2011صدقة ، منى هاشم)لـ راسة أخرى استفادتهم من مشاهدة البرامج الدينية لصالح اإلناث، وفى د

، ثم جاءت مشاكل الواقع %40.5قضايا الشباب جاءت فى مقدمة القضايا العامة التى وردت بالبرامج الدينية بنسبة 

، التى ( 2007منصور ،منال عبده )دراسة  ، وفى هذا السياق أشارت%31.2المعاصر فى المرتبة الثانية بنسبة 

عرف على الدور الذى تقوم به القنوات الدينية المتخصصة فى تثقيف المراهقين دينيًا، إلى إرتفاع نسبة سعت الت

، كما وجدت أيضًا عالقة ذات داللة %96.9المراهقين الذين يشاهدون القنوات الدينية المتخصصة حيث بلغت 

كمصدر للمعلومات والتأثيرات السلوكية إحصائية بين اعتماد المراهقين على الخطاب الدينى بالقنوات الفضائية 

، التى أظهرت أن أهم دوافع استخدام (2004إسماعيل، محمود )والوجدانية الناتجة عنه، وهذا ما أكدته دراسة 

المراهقين للقنوات الدينية هو اكتساب المعلومات الدينية ومعرفة أحكام الشريعة، وذكر فى دراسته أن المتابعة 

  .ات تتمثل فى زيادة المعرفة الدينية واكتساب القيم اإلسالمية واإلقتداء بنماذج القدوة الحسنةللبرامج توفر إشباع

 

 :التعليق على الدراسات السابقة وحدود اإلستفادة منها

فيما يتعلق بتحليل مضمون )التحليلى: انحصر اهتمام  الدراسات السابقة للقنوات اإلسالمية على جانبين -

لدراسة دورها فى نشر )أو الميدانى ( لتعرف على القيم الدينية التى تبثها تلك القنواتالقنوات اإلسالمية ل

فى حدود  -، فى حين لم تتطرق أية دراسة سابقة(الوعى الدينى أو عالقتها بالتنشئة الدينية لدى الجمهور

 .صة بعد الثورةمتعلقة بالقنوات الدينية على معالجتها لألحداث السياسية المصرية خا  -علم الباحثة 

معظم الدراسات السابقة تمت قبل أحداث الثورة المصرية، ومن ثم لم تتطرق أية دراسة لمقارنة الخطاب  -

اإلعالمى المقدم عبر الفضائيات اإلسالمية والعامة، والوقوف على السمات العامة التى تميز كل منه 

 .ها كل قناة إلثبات وجهة نظرهاومحاولة الوقوف على ِبْنَية الخطاب الفكرية التى تستند علي

حاولت الدراسات السابقة  اختبار فروض نظرية األطر الخبرية من خالل األخبار والمواد اإلخبارية،  -

فى حين تتعرض الدراسة الحالية لدراستها من خالل برامج أحداث جارية ُتبث عبر قناتين مختلفتين فى 

 .التوجه

صياغة المشكلة البحثية ، وتحديد األداة البحثية المناسبة وكيفية ساعدت الدراسات السابقة الباحثة على  -

ِبَناِئَها، بما يحقق أهداف الدراسة ويجيب على تساؤالتها، وأيضًا فى تحديد فئات ووحدات استمارة تحليل 

 .المضمون، وكذلك الوقوف على النقاط التى لم تتناولها الدراسات السابقة

 

 :الدراسةالمفاهيم المستخدمة فى 

ويقصد بها انتقاء القناة الطار فكرى بعينه لتناول األحداث، ويحدد هذا اإلطار نمط الخطاب اإلعالمى : األطر -

الذى تتبناه الوسيلة حال معالجتها للحدث وتطوراته المختلفة، حيث يتم التركيز على جوانب وحقائق متعلقة 

 .بالحدث وتجاهل جوانب أخرى

 

ظاهرة تنشأ عن تعارض المصالح ويكون طرفاه أو أطرافه على درايه بعدم التوافق فى يقصد به أى :الصراع -

المواقف المستقبلية المحتملة، مما يجعل كل منهم مضطرًا إلى تبنى أو إتخاذ موقف ال يتوافق مع مصالح 

 .الطرف الثانى 

ذات القاعدة الشعبية  يقصد بها مجموعة الضغط السياسى داخل وخارج الدول كاألحزاب:القوى السياسية -

 .الواسعة والشخصيات والدول ذات الثقل السياسى

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

تنتمىى الدراسىة الحاليىة إلىى الدراسىات الوصىفية، حيىث تسىعى الباحثىة إلىى تجىاوز وصىف               :منهج ونوع الدراساة 

يىة المقدمىة وذلىك مىن خىالل التحليىل       المحتوى الظاهر إلى الكشف عىن المعىانى الكامنىة والضىمنية للرسىالة اإلعالم     

وتسىعى الدراسىة    الكيفى الذى يمكىن مىن صىياغة ذلىك التفسىير فىى رمىوز لفظيىة فىى مرحلىة الحقىة للنتىائج الكميىة،             

عينىة   –الحالية إلى الكشىف عىن األطىر الخبريىة التىى تىم طرحهىا مىن قبىل القنىوات الفضىائية العامىة والمتخصصىة              

 . القوى السياسية الفاعلةفى معالجة الصراع بين  -الدراسة

   

 :تستعين الباحثة بالمناهج اآلتية

باعتباره من أكثر المناهج البحثية شيوعًا واستخدامًا فى البحوث منهج المسح اإلعالمى بشقيه الوصفى والتحليلى  1-

وصاف والدراسات اإلعالمية من جهة، وإلعتباره جهدًاعلميًا منظممًا للحصول على بيانات ومعلومات عن أ

الظاهرة من جهة ثانية، وفى إطاره سوف تقوم الباحثة بإجراء مسح بالعينة للمادة البرامجية المذاعة فى كل قناة 

 .خالل شهر كامل وذلك من أجل تحليلها كمًا وكيفًا
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الوقوف على أوجه الشبه واإلختالف فى أبعاد وسمات األطر المستخدمة من قبل إلى بهدف و المنهج المقار 2- 

كما استخدم أسلوب التحليل الكيفى الكمى فى  قنوات الدراسة فى معالجة الصراع بين القوى السياسية الفاعلة،

عينة  –تى اعتمدت عليه القنوات الفضائية الجزء الخاص بتحليل الخطاب اإلعالمى لقنوات الدراسة ال

  .فى معالجتها لقضايا الصراع بين القوى السياسية الفاعلة -الدراسة

 

:مجتمع الدراسة

ويشىمل المىادة البرامجيىة المذاعىة علىي القنىوات الفضىائية العامىة والمتخصصىة           (:العيناة التحليلياة  ) مجتمع وثاائقي   

، وقىىد اسىىتقر رأى الباحثىىة علىىى تلىىك  2102/ 31/12حتىىي  1/12/2012وذلىىك خىىالل الفتىىرة مىىن ( النىىاس – 2دريىم  )

القنوات بوصفها قنوات تمثل توجهات مختلفة ، ومن ثم تفرز رؤى مختلفة نسبيًا فى معالجتهىا لألزمىات والصىراعات    

 : المطروحة، وهو ما يعطى إثراًء للدراسة فى مقارنتها لألطر المقدمة حيث إن

رجع سبب إختيىار تلىك القنىاة إلىى تفىوق نسىبة مشىاهدتها        ، وي" ذات توجه دينى"تمثل قناة متخصصة  :قناة الناس -

 .من قبل الجمهور، وهو ما َأْثَبتته نتائج الدراسات االسابقة

، ويرجع سبب اختيار تلك القناة أنهىا مىن أوائىل القنىوات الفضىائية      "ذات توجه عام"تمثل قناة عامة  :2قناة دريم  -

ى تعتمىىد علىىى األحىىداث الجاريىىة اليوميىىة ومناقشىىتها،    المصىىرية التىىى اسىىتحدثت فكىىرة البىىرامج الحواريىىة التىى    

 .باإلضافة إلى تمتعها بمصداقية عالية بين الجمهور

 

 :حدود الدراسة

 : تمثلت حدود الدراسة الحالية فيما يلي

االستفتاء على الدسىتور بعىد   "حيث تقتصر الحدود الموضوعية للدراسة علي دراسة قضية : الحدود الموضوعية -

 .المثارة خالل فترة الدراسة التحليلية فى برامج القنوات عينة الدراسة " يناير 25ثورة 

إلىى   1/12/2012وتمثلت الحدود الزمنية فىى زمىن تسىجيل العينىة البرامجيىة والتىي امتىدت مىن         : الحدود الزمنية -

 (. المدى الزمنى لتحليل األطر الخبرية)ستخدام أسلوب الحصر الشامل اوذلك ب  ،31/12/2012

 

 :أدوات جمع البيانات

 ـ :تم جمع بيانات الدراسة الحالية من خالل مجموعة من األدوات هى

 .لتحليل مضمون البرامج عينة الدراسة:   أداة تحليل المضمو  .1

 . بهدف الوصول إلى تحليل كيفى للخطاب اإلعالمى المقدم عبر كل قناة على حدة  أداة تحليل الخطاب اإلعالمى .2

 

 –تم اإلعتماد على تحليل المضمون لوصف المحتوى الظاهر والصريح للبرامج : حليل المضمو استمارة ت: أواًل

فى معالجتها لقضية االستفتاء على الدستور بإعتبارها َتمثل صراعًا بين القوى واألحزاب السياسية   -عينة الدراسة

  .التى تم تحديدها فى الدراسة الفاعلة، وذلك لإلجابة على تساؤالت الدراسة وطبقًا للتصنيفات الموضوعية

 

 : تحديد وحدات التحليل

 :  اختارت الباحثة عدة وحدات للتحليل تفي كل منها باإلجابة على تساؤالت الدراسة هى: وحدات التحليل: أواًل

وتمثل هذه الفئة أكبر وأهم وحدات التحليل، وأكثرها إفادة وتعتبر إحدى الدعامات األساسية : وحدة الموضوع1-

 .فى تحليل المواد اإلعالمية وهذه الوحدة تتضمن الفكرة التى يدور حولها موضوع التحليل

ويقصد بها الوحدة اإلعالمية المتكاملة التى تقوم الباحثة بتحليلها وتمثلت : الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية2-

 .لى تساؤالت الدراسةوذلك لإلجابة ع -عينة الدراسة-وحدة التحليل بالقضية فى تحليل البرامج 

التى ظهرت داخل برامج األحداث ( الفاعلة فى األحداث)ويقصد بها الشخصيات المحورية : وحدة الشخصية3-

 .الجارية

  

يقصد بفئات التحليل مجموعة من التصنيفات أو الفصائل التى يتم إعدادها طبقًا لنوعية : فئات التحليل: ثانيًا

؛ لكى ُتستخدم فى وصف هذا المضمون وتصنيفه بأعلى نسبة ممكنة من المضمون ومحتواه وهدف التحليل 

 .الموضوعية والشمول، وبما يتيح إمكانية التحليل واستخراج النتائج بأسلوب سهل ومبسط

 

وهى التى تستخدم فى دراسىة الشىخص أو المجموعىة التىى تظهىر فىى موقىع مركىزى أو قيىادى          : فئة الممثل .1

شف عن الشخصية أو الشخصيات التى يتم التركيز عليهىا، وتقىديمها علىى أنهىا     كُمَحِركة لألحداث، بحيث تك

 .تقوم بأعمال معينة

 



 دورية إعالم الشرق األوسط 

 مزروعرشا  أطر معالجة القنوات العامة واإلسالمية للصراع بين القوى السياسية 3102 التاسع العدد

 

 

7 

 

وهىىى وتلىىك التىىى تسىىعى إلىىى وصىىف سىىمات األفىىراد المتضىىمنين فىىى الحىىدث وخصائصىىهم،    : فئااة الساامات .2

المختلفة، وتحاول المعلومات التى تبثها القنوات الفضائية للشخصيات البارزة الواردة ضمن أحداث القضايا 

 :من خاللها صياغة صورة ذهنية عن هذه الشخصيات المشاركة فى األحداث وتنقسم إلى

 (.الحكمة، العدل، القوة، الشجاعة: )وهى الصفات اإليجابية مثل : السمات اإليجابية -

المواقىف،  اإلعتداء على اآلخرين، السلبية فى اتخىاذ  )وهى الصفات السلبية مثل : السمات السلبية -

 (.التطرف

 

 : إجراءات الصدق والثبات إلستمارة تحليل المضمو 

يتحقق هذا النوع من الصدق بعرض اإلستمارة على مجموعة من المحكمىين لفحصىها والحكىم علىى     : :اختبار الصدق

علىى  % (92.3)  صالحيتها فى قياس متغيرات الدراسىة وتحقيقهىا ألهىدافها، وقىد بلغىت نسىبة اإلتفىاق بىين المحكمىين         

 .وضوح الفئات وتغطيتها ألهداف الدراسة

ولحساب الثبات فى هذه الدراسة تم اإلستعانة بباحثة أخرى: اختبار الثبات
(i)

إلعادة تحليل مضمون عينىة فرعيىة مىن     

مىىن % 10وذلىك بنسىىبة  ( حلقىىات3)عينىة الدراسىىة، باسىتخدام نفىىس أداة الترميىىز أو التحليىل وقىىد بلىغ قىىوام هىىذه العينىة      

عينة الدراسة التحليلية، وتم حساب الثبات فى هيئة نسبة مئوية تعبر عن درجة اإلتفاق بين كال الباحثتين وقىد   إجمالى

 (. 0.92)بلغ متوسط معامل الثبات فى التحليل 

 

اعتمدت الباحثة فى التحليل الكيفى لبرامج األحداث الجارية الُمَقَدمة فى : أداة تحليل الخطاب اإلعالمى: ثانيًا

 :تحليل عدة أدوات هى -عينة الدراسة –نوات العامة واإلسالمية الق

 

وذلك بهدف الكشف عن تصورات الخطاب اإلعالمى لمجموعىة الفىاعلين ذوي األهميىة،    : تحليل القوى الفاعلة 1-

ورصد الصفات المنسوبة لهم داخل الخطاب فيما يتعلق بقضية الدراسة، وقد تم تقسيم هىذه األدوار أو الصىفات   

 .ى أدوار وصفات إيجابية وسلبية وذلك من وجهة نظر الخطاب الخاص بكل قناة على حدةإل

 

وذلك لرصد المنطلقىات الفكريىة المختلفىة للمقىوالت المتىرددة داخىل الخطىاب، واألسىس         : ـ تحليل األطر المرجعية2

 .لقضية الدراسةعند تعرضه ( اإلسالمى -العام)التى يستند إليها الخطاب اإلعالمى بأشكاله المختلفة 

لرصد األدلة والبراهين التى يثبت بها الخطاب مقوالته المختلفة بشىأن قضىية الدراسىة    : تحليل مسارات البرهنة 3-

، وتسمح هذه األداة بتحليل المفاهيم التى يستند إليها الخطاب فى تحديد المقوالت التى يتكون منها، حيث يحىدد  

الخطابىات فىىى التركيىىز علىىى مقولىىة محىددة ، وذلىىك فىىى إطىىار المقارنىىة   مسىار البرهنىىة اإلخىىتالف النسىىبى بىىين  

 .الموضوعية بين الخطابات اإلعالمية لقناتى الدراسة

 

 :المعامالت اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة

فى الدراسة بهدف إختبار العالقات محل الدراسة وتطبيق المعامالت اإلحصائية  SPSSتم االستعانة ببرنامج 

 :التالية

2كا -
 .لدراسة وجود عالقة إحصائية دالة بين متغيرين: 

 .لقياس شدة العالقة بين متغيرات الدراسة من النوع األسمى:  معامل التوافق -
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 النتائج العامة للدراسة التحليلية

 

 :توصيف عينة الدراسة التحليلية 1-

 (1)جدول رقم

 يوضح توصيف عينة الدراسة التحليلية

إجمالى زمن 

 الحلقات

متوسط مدة 

عدد  الحلقة

 الحلقات
 اسم القناة اسم البرنامج دورية البث نوع البث

 ق س ق س

 الناس مصر الجديدة يوميًا ما عدا مباشر 25 30 2 50 62

 دريم 2 العاشرة مساًء يوميًا ما عدا مباشر 25 ـــ 2 ــــــ 50

 االجمالى 50 112

 

 :تكشف بيانات الجدول السابق عما يلى

، 2حلقىة ، وبالمثىل جىاءت أيضىًا عىدد حلقىات قنىاة دريىم        25الخاضىعة للتحليىل    –بلغ إجمالى عدد  حلقات قناة الناس  -

 50سىاعة و  62دقيقىة،  شىغلت قنىاة النىاس منهىا       50سىاعة و  112بلغ إجمالى زمن الحلقات عينة الدراسىة التحليليىة   و

 .ساعة 50منها نحو  2دقيقة، فى حين شغلت قناة دريم

وترى الباحثة َأّن إرتفاع متوسط مدة الحلقىة لقنىاة النىاس يرجىع إلىى عىدم إلتىزام البرنىامج بالوقىت المحىدد لىه، حيىث              -

تىى تلتىزم بوقىت البرنىامج المحىدد، وفىى حىىال       ال 2اختلىف وقىت الحلقىات مىن يىوم آلخىر، وذلىك علىى عكىىس قنىاة دريىم          

سىاعات   4-3التغطية المباشرة لألحداث أو زيادة الفترة الزمنية، كانت تلجأ إلى الفترات المفتوحة التى كانت تمتد من 

 . األحداث الطارئة أو اإلستثنائية وذلك فى -متواصلة أثناء اليوم

 

 :الدراسةالعالقة بين األطر الرئيسة وبين قنوات  -2

 (2)جدول رقم

 (50= )يوضح العالقة  بين األطر الرئيسة وبين قنوات الدراسة 

 البرنامج                    

 األطر الرئيسة

 العاشرة مساًء مصر الجديدة

% % 

 76 72 سياسي -

 16 20 أمني -

 4 8 اقتصادي -

 4 ــــ دينى -

كـــا
2
 169.=معامل التوافق     3=درجة الحرية   689.= مستوى معنوية     1.471=  

 

على الرغم من اختالف توجه وطبيعة قنوات الدراسة  لم تظهر فروق ذات داللة حول  الجدول السابق أنه يتضح من

فىى القنىوات عينىة    األطر الرئيسة المستخدمة لقضية الدراسة، فلقد سيطرت األطر السياسية علىى المعالجىة اإلعالميىة    

وربمىا يرجىع هىذا اإلتفىاق فىى مناقشىة القضىايا السياسىية إلىى األوضىاع المضىطربة التىى تعيشىها مصىر بعىد                التحليل، 

 .الثورة
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 :العالقة بين األطر الفرعية لقضية االستفتاء على الدستور وبين نوع القناة 3- 

 (3)جدول رقم

 (50= )قنوات الدراسة  يوضح العالقة  بين األطر الفرعية لقضية االستفتاء على الدستور وبين

 البرنامج                    

 األطر الفرعية

مصر 

 الجديدة

العاشرة 

 مساًء

كا
2

درجة  

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

معامل 

 التوافق

% % 

 346. 009. 1 6.818 100 76 عنف وفوضى -

 161. 248. 1 1.333 52 68 انتخابات -

 207. 136. 1 2.228 76 56 اقتحام منشآت -

 355. 007. 1 7.219 84 48 اعتصامات -

 463. 002. 1 9.680 72 28 وإضرابات أزمات -

 000. 1.000 1 000. 20 20 مظاهرات -

 355. 007. 1 7.219 52 16 عصيا  مدنى -

 

علاى وصاف قضاية    " العناف والفوضاى  "ويالحظ من بيانات الجدول السابق اتفاق قناتى الدراسة فاى سايطرة فكارة    

يظهر تأثير لنوع القناة ، ففرضت األحداث والتطورات التى يشهدها الشارع المصىرى نفسىها علىى    ، حيث لم الدراسة

التغطية اإلعالمية للقنوات الفضائية، وهو ما يرجع إلى تعدد األزمات التى يعىانى منهىا الشىعب المصىرى مىن ناحيىة،       

، األمىر الىذى يسىاعد علىى اسىتمرار      -مىن وجهىة نظىر المعارضىة     –وتأخر أو سوء اإلستجابة الرسمية لتلىك األزمىات   

  .بين الطرفين وبقاء حالة المواجهة مفتوحة دائًما

" فئىة  2، بينما احتل نفس الترتيب لقناة دريىم " االنتخابات"تاله فى المرتبة الثانية لقناة الناس وفقًا  لعدد التكرارات فئة 

، وجىاء الترتيىب الرابىع فىى قنىاة النىاس       "اقتحىام منشى ت  " ، وتساوى الترتيب الثالث لكال القناتين فى فئة"االعتصامات

، بينمىا  "األزمىات واالضىرابات  " لصىالح فئىة   2فى حىين جىاء نفىس الترتيىب فىى قنىاة دريىم       " االعتصامات" لصالح فئة

 2فىى حىين شىغل نفىس الترتيىب لقنىاة دريىم       " زمىات واالضىرابات  األ" استحوذ علىى الترتيىب الخىامس لقنىاة النىاس فئىة      

، وأخيىرًا  "المظىاهرات "، وجاء الترتيب السادس لكال القناتين متساويًا لصالح فئىة "عصيان مدنى"و" االنتخابات"فئتى

 . بالنسبة لقناة الناس لتحصل على الترتيب السادس واألخير" عصيان مدنى" تراجعت فئة

 

 :اإلطار المستخدم وبين نوع القناة العالقة بين نوع 4- 

 

 (4)جدول رقم

 ( 50= )يوضح العالقة  بين نوع اإلطار المستخدم وبين نوع القناة

 

 نوع اإلطار            البرنامج

 

 العاشرة مساًء مصر الجديدة

% % 

 96 52 محدد -

 4 48 عام -

كـــا           
2
  0.448=معامل التوافق     1=درجة الحرية      0.000=مستوى معنوية      12.578=

           

عينىة   –حرص قنىوات الدراسىة علىى توظيىف أطىر محىددة  لتنىاول القضىية          باستعراض بيانات الجدول السابق يتبين

بما يخدم رؤيتها ووجهة نظرها فى األحداث حيث استحواذ اإلطار المحدد على الترتيب األول لىدى قنىوات     -الدراسة

أوضحت النتىائج التفصىيلية وجىود    و دراسة فى معالجة القضية محل التحليل ، تاله فى المرتبة الثانية اإلطار العام ، ال

  0.001= فروق ذات داللة إحصائية بين نوع اإلطار وبين نوع القناة عند مستوى 
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 :العالقة بين الهدف من اإلطار المستخدم وبين نوع القناة 5-

 

 (5)جدول رقم

 (50= )يوضح العالقة بين الهدف من اإلطار المستخدم وبين نوع القناة 

 الهدف من        البرنامج

 اإلطار 

 العاشرة مساًء مصر الجديدة

% % 

 44 32 إسناد المسئولية -

 8 20 تحذيرى -

 16 8 إنسانى -

 20 4 تقديم مزايا سلبية -

 8 12 تقديم الحلول -

 4 12 دفاعى -

 ــــ 12 تقديم مزايا إيجابية -

كـــا
2

 396.=معامل التوافق      6=درجة الحرية    158.= مستوى معنوية          9.293= 

 

تصىدر هىدف إسىناد المسىئولية  الترتيىب األول لىدى قنىوات الدراسىة فىى           بالتدقيق فى  نتاائج الجادول الساابق نالحاظ     

فى المرتبة الثانية جاء الهدف التحذيرى ، وترى الباحثة أن الخطاب االعالمى لكلتىا   و،  محل التحليلية معالجة القض

أنهمىا ال يسىعيان    جىدير بالىذكر  القناتين يعكس حالة اإلسقاط لدى كل طرف فى إسناد المسىئولية علىى الطىرف اآلخىر،     

لها، وبدا واقع الحال وكأنه صراع إلى إيجاد حلول للقضايا بل انغمست فى إبراز المزايا السلبية لألطراف المعارضة 

وأوضحت النتائج التفصيلية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  بين مقدمى البرامج ليس لصالح الوطن والمواطن،

 . بين أهداف األطر وبين نوع القنوات

 

 : العالقة بين أطر أسباب الصراع حول قضية االستفتاء على الدستور وبين نوع القناة 6-

 

 (6)رقمجدول 

 (50= )*()يوضح العالقة بين أطر أسباب الصراع حول قضية االستفتاء على الدستور وبين نوع القناة

 البرنامج               

 

 أطر األسباب

 

كا العاشرة مساًء مصر الجديدة
2

درجة  

الحر

 ية

مستوى 

 المعنوية

معامل 

ال  يتفق التوافق

يتف

 ق

ال  يتفق

 يتفق

% % % % 

االعال  ) تحصين قرارات الرئيس

 (الدستورى

 1.000 000. 1 50.000 100 ــــ ــــ 100

 923. 000. 1 42.593 ــــــ 100 92 8 دستور مخالف للقانو 

 253. 074. 1 3.191 ــــــ 100 12 88 صراع ارادات 

 851.- 000. 1 36.207 84 16 ــــــ 100 تعطيل المسار الديموقراطى

االشراف على  رفض القضاة

 االستفتاء

12 88 72 28 20.779 1 .000 .645 

 تم حساب النسبة المئوية لكل فئة على إجمالى تكرارات حلقات كل برنامج على حدة)*( 

 

أن قناة الناس حاولت ُمَساَندة  النظام الحاكم بل والدفاع عن تلك الفكرة مىراًرا وتكىراًرا   : نتائج الجدول السابق تكشف

تعطيىل المسىار   " و " تحصىين قىرارات الىرئيس   " وإظهار أن أهم أسباب الصراع بين القوى الفاعلة جاء لصالح فئتىى 

من إجمالى كل حلقات البرنىامج ، حيىث ال تكىاد تخلىو حلقىة مىن حلقىات البرنىامج مىن           100%بنسبة بلغت " االنتخابى

ذكر تلك األسباب، وترديد أن المعارضة تحاول النيىل مىن شىرعية الصىندوق االنتخىابى، تلتهىا وبفىارق بسىيط اإلتفىاق          

تبة الثالثة وبفارق نسبى ، ثم جاءت فى المر 80%تحاول النيل من الشرعية االنتخابية بنسبة " صراع إرادات "سبب 

 . وذلك من إجمالى البرنامج ذاته 8%بنسبة بلغت" دستور مخالف للقانون" كبير فئة
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مع قناة الناس وحاولت هى األخرى التأكيد على أن أهم أسباب الصراع بىين القىوى الفاعلىة     2فيما اختلفت قناة دريم -

تحاول به حىزب الحريىة والعدالىة    " أنه صراع إرادات "و" مخالف للقانون"يرجع بالدرجة األولى إلى أن الدستور 

مىن إجمىالى حلقىات البرنىامج، تلتهىا فىى        100%اإلنفراد بالحكم، والعمل على إقصاء المعارضة وجىاء ذلىك بنسىبة    

تعطيل " ، وأخيرًا حصلت فئة88%بنسبة بلغت" رفض القضاة اإلشراف على االستفتاء"المرتبة الثانية اإلتفاق مع 

 .وذلك من إجمالى البرنامج ذاته 16%على المرتبة الثالثة بنسبة " نتخابىالمسار اال

وقد أوضحت النتائج التفصيلية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطر أسباب الصراع وبىين نىوع القنىوات لكىل       -

 .فهى غير دالة إحصائيًا" صراع إرادات" األسباب فيما عدا فئة 

 

 :راع حول قضية االستفتاء على الدستور وبين نوع القناةالعالقة بين أطر حلول الص 7-

 

 (7)جدول رقم

 (50= )يوضح العالقة بين أطر حلول الصراع حول قضية االستفتاء على الدستور وبين نوع القناة 

 البرنامج                

                

 أطر الحلول

كا العاشرة مساًء مصر الجديدة
2

درجة  

الحري

 ة

مستو

ى 

المعنو

 ية

معامل 

 ال يتفق يتفق ال يتفق يتفق التوافق

% % % % 

 961. 000. 1 46.154 4 96 100 ــــــ إلغاء اإلعال  الدستورى

 886. 000. 1 39.286 16 84 96 4 مد عمل الجمعية التنسيسية

ترسيخ ) قبول الشرعية 

 (االستقرار

- 851. 000. 1 36.207 84 16 ــــ 100

 961. 000. 1 46.154 4 96 100 ــــــ تشكيل مجلس رئاسى مدنى

 923. 000. 1 42.593 8 92 100 ــــــ مقاطعة االستفتاء

 445. 002. 1 9.921 48 52 92 8 1971إعادة العمل بدستور 

قناة الناس حاولت إظهار رأيها بشىكل صىريح وعلنىى حىول أّن أهىم أطىر حلىول        نتائج الجدول السابق إلى َأ    أشارت

، والتأكيىد علىى   "قبول الشىرعية والشىريعة  " الصراع بين القوى الفاعلة حول االستفتاء على الدستور جاء لصالح  فئة

ج، تلتهىا وبفىارق   من إجمالى كل حلقات البرنام 100%أن ذلك هو أول وأهم مبادئ ترسيخ الديموقراطية بنسبة بلغت 

مىد عمىل الجمعيىة    "، وأخيرًا جاءت المرتبة  الثالثة لصالح  فئة  8%بنسبة  1971كبير جدًا الدعوة إلى العمل بدستور

 . ، وذلك من إجمالى الحلقات الكلية للبرنامج4%بنسبة بلغت "  التاسيسية

فى إظهار أن أهم أطر حلول الصراع بىين القىوى الفاعلىة يرجىع بالدرجىة األولىى إلىى          2فيما صارعت قناة دريم -

من إجمالى حلقات البرنامج،  96%وجاء ذلك بنسبة "  تشكيل  مجلس رئاسى مدنى"و " إلغاء  اإلعالن الدستورى "

القناة وهو ما يىدل علىى   ، ليدل على استبعاد ذلك الحل من وجهة نظر  16%بنسبة " قبول الشرعية" فيما تراجع حل 

 .الفجوة الكبيرة بين وجهات نظر القوى الفاعلة 

وقد أوضحت النتائج التفصيلية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطر حلىول الصىراع وبىين نىوع القنىوات لكىل         -

 .0.001وهى قيم دالة إحصائيًا عند مستوى  الحلول المطروحة، 

 

 :التى تتوزع عليها الدول الفاعلة وبين نوع القناةالعالقة بين األطر الداخلية   8-

 

 (8)جدول رقم

 (50= )يوضح العالقة بين األطر الداخلية التى تتوزع عليها الدول الفاعلة وبين نوع القناة

 البرنامج                                   

 

الاااادول 

الفاااااعل

 ة

كا العاشرة مساًء مصر الجديدة
2

درجة  

الحري

 ة

مستو

ى 

المعنو

 ية

معامل 

التوا

 فق
 سلبية إيجابية سلبية إيجابية

% % % % 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 542. 000. 1 20.799 8 ــــــ 100 ــــــ

 548. 000. 1 21.429 20 ــــــ 100 ــــــ إسرائيل

 592. 000. 1 27.000 ــــــ ــــــ 60 ــــــ اإلمارات
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وجىود فىروق ذات داللىة إحصىائية بىين األطىر الداخليىة التىى تتىوزع عليهىا الىدول             عان بيانات الجدول السابق  تكشف

، حيىث حملىت قنىاة النىاس وبشىكل كبيىر       0.001الفاعلة وبين نوع القناة ، وهى جميعها قيم  دالة إحصائيًا عند مستوى 

مىن خىالل    -فىى وغيىر معلىن مثىل أمريكىا وإسىرائيل      الصراع الدائر بين القوى الفاعلة إلى تدخل بعض الدول بشىكل خ 

على اعتبار أنهم أهم الدول المستفيدة مىن حالىة اإلنقسىام التىى تعيشىها مصىر،        100% بنسبة بلغت  -بعض األشخاص

اإلمارات العربية المتحدة خاصة  وأنها أهم الدول المعارضىة لحكىم اإلخىوان فىى مصىر، باإلضىافة        60%تلتها بنسبة 

 .حمد شفيق الذي يعتبرونه أداة  لتشويه حكم اإلخوان فى مصر إلحتضانها أل

أن أسرائيل وأمريكا من الدول الفاعلة فى األحداث ولكىن لىيس بدرجىة كبيىرة       2فى حين اعتبرت  قناة دريم -

مىن   2ألمريكا ، بينما خال خطىاب قنىاة دريىم    8%إلسرائيل، و 20%جدًا حيث ال تتعدى نسبة ذكرهما فى القناة سوى 

 .اإلشارة إلى أية دولة عربية فى األحداث المصرية

 

 :العالقة بين السمات العاطفية لألطر الداخلية التى تتوزع عليها القوى اإلسالمية الفاعلة وبين نوع القناة 9-

 

 (9)جدول رقم

يوضح  العالقة بين السمات العاطفية لألطر الداخلية التى تتوزع عليها القوى اإلسالمية الفاعلة وبين نوع القناة 

 1.111:مستوى المعنوية   (50=ن)

 البرنامج
  السمات

العاطفيااااة

 للقاااااااااوى

 اإلسالمية

كا العاشرة مساًء مصر الجديدة
2

درجة  

 الحرية

معامل 

 سلبية إيجابية سلبية إيجابية التوافق

% % % % 

 592. 1 27.000 76 24 4 96 حزب الحرية والعدالة

 683. 2 43.600 32 ــــ 8 92 حزب النور

 578. 2 25.040 48 ــــ ــــ 52 حزب الدعوة السلفية

 583. 2 25.689 44 8 28 72 حزب الجهاد اإلسالمى

 606. 1 29.066 24 ــــ 16 28 )*(أخرى

 الكتلة اإلسالمية،حزب التجمع، غد الثورة ، قضاة من أجل مصر، حزب مصر القوية:فى"  أخرى"تمثلت فئة )*(

 

 نحاو القاوى اإلساالمية الفاعلاة     سيطرة اإلتجاه اإليجابى على معالجاة قنااة النااس   يالحظ من  بيانات الجدول السابق 
زب الحرية والعدالة على صدارة الترتيب حيث استحوذ  فيها ح) والذى جاء متصدرًا المركز األول لقنوات الدراسة ،

،  فىىى حىىين تراجىىع االتجىىاه السىىلبى ليشىىغل المركىىز الثىىانى مىىن    (وذلىىك مىىن إجمىىالى حلقىىات القنىىاة   96%األول بنسىىبة 

 . االجمالى العام للعينة التحليلية للقناة

 

والىىذى جىىاء  ة الفاعلااةنحااو القااوى اإلسااالمي 2وعلااى الجانااخ اآلخاار غلااخ االتجاااه الساالبى علااى معالجااة  قناااة درياام  

حيىث اسىتحوذ  فيهىا حىزب الحريىة والعدالىة علىى صىدارة الترتيىب األول           ) متصدرًا المركز األول لقنىوات الدراسىة ،  

، فىى حىىين تراجىع اإلتجىىاه اإليجىابى ليشىغل المركىىز الثىانى بإجمىىالى      ( ، وذلىك مىىن إجمىالى حلقىىات القنىاة    76%بنسىبة  

 . لعينة التحليلية للقناةمن االجمالى العام ل 8تكرارات بلغت 

وأوضحت النتائج التفصيلية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين السمات العاطفية لألطر الداخلية التى تتوزع عليها   -

 . 0.001القوى اإلسالمية الفاعلة وبين نوع القناة ، وهى دالة عند كل الفئات عند مستوى 
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 :العالقة بين السمات العاطفية لألطر الداخلية التى تتوزع عليها القوى المدنية الفاعلة وبين نوع القناة 10-

 

 (10)جدول رقم

 يوضح العالقة بين  السمات العاطفية لألطر الداخلية التى تتوزع عليها القوى المدنية  الفاعلة وبين نوع القناة

 000.مستوى المعنوية  (50= )

 البرنامج                      

 السمات

 العاطفية

للقااااااااااااااااااوى 

 المدنية

كا العاشرة مساًء مصر الجديدة
2

درجة  

الحري

 ة

معامل 

التوا

 فق
 سلبية إيجابية سلبية إيجابية

% % % % 

 606. 1 29.066 16 84 92 8 جبهة اإلنقاذ الوطنى

 549. 2 21.613 ـــــ 20 56 ـــــ حزب التيار الشعبى

 617. 2 30.800 ـــــ 32 52 48 الوفدحزب 

 600. 2 28.125 ـــــ 20 100 ـــــ ابريل 6حركة 

 

استحواذ اإلتجاه السلبى على المعالجة نحو القوى المدنية الفاعلة والذى جاء  تشير بيانات الجدول السابق إلى

، 100%إبريل مقدمة  الترتيب األول بنسبة   6حركة)متصدرًا المركز األول بالنسبة لقناة الناس حيث شغلت فيها 

، فى حين (، وذلك من إجمالى حلقات القناة 92%فى حين استحوذت جبهة اإلنقاذ الوطنى على الترتيب الثانى بنسبة 

تراجع اإلتجاه اإليجابى ليشغل المركز الثانى للسمات العاطفية لألطر الداخلية التى تتوزع عليها القوى المدنية 

 .  من االجمالى العام للعينة التحليلية للقناةالفاعلة 

حيث  2بينما غلب االتجاه اإليجابى نحو القوى المدنية الفاعلة والذى جاء متصدرًا المركز األول لقناة دريم -

، تاله فى المرتبة الثانية حزب الوفد بنسبة 84%شغلت فيها جبهة اإلنقاذ الوطنى على صدارة الترتيب األول بنسبة )

ويالحظ  تراجع اإلتجاه السلبى ليحتل المركز الثانى للسمات العاطفية لألطر الداخلية التى تتوزع عليها  ، %32

القوى المدنية الفاعلة من االجمالى العام للعينة التحليلية للقناة، وأظهرت النتائج اإلحصائية وجود فروق ذات داللة 

تتوزع عليها القوى المدنية الفاعلة وبين ونوع القناة، وهى دالة إحصائية بين السمات العاطفية لألطر الداخلية التى 

 . 0.001عند كل الفئات عند مستوى 

 

 :العالقة بين السمات العاطفية لألطر الداخلية التى تتوزع عليها األسماء الشخصية وبين نوع القناة 11-

 (11)جدول رقم

 تتوزع عليها األسماء الشخصية وبين نوع القناة يوضح العالقة بين السمات العاطفية لألطر الداخلية التى

( =50) 

 البرنامج                 

 

 السمات

 العاطفية 

 لألسماء

 الشخصية

 العاشرة مساًء مصر الجديدة
كا

2
درجة  

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

معامل 

 التوافق

    سلبية إيجابية سلبية إيجابية

% % % % 

 519. 000. 1 18.473 72 28 12 88 (مرسىمحمد ) رئيس الجمهورية

 143. 595. 2 1.037 52 4 56 ـــ فلول النظام السابق 

 663. 000. 2 39.286 12 28 100 ـــ البرادعى

 678. 000. 2 42.593 8 24 100 ـــ حمدين صباحى

 595. 000. 2 27.343 4 8 76 ـــ أحمد شفيق

 

َشَكَل اإلتجاه السلبى نحو األطر الداخلية التى تتوزع عليها األسماء الشخصية  :تظهر بيانات الجدول السابق ما يلى

مقدمة "حمدين صباحى"و" البرادعى" تصدرت فيه فئتى ) السمة الغالبة لمعالجة قناة الناس للصراع حيث 

التى تسعى إلى  ، إلعتبارهم يمثلون الثورة المضادة 100%اإلتجاهات السلبية نحو الشخصيات الفاعلة بنسبة بلغت 

عدم اإلستقرار وإظهار فشل اإلخوان فى إدارة البالد، وأخيرًا جاء المركز الرابع واألخير وبفارق نسبى كبير لصالح 
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من إجمالى الحلقات عينة الدراسة، بينما تراجع اإلتجاه اإليجابى ليشغل المركز  12%بنسبة ال تتعدى " الرئيس" فئة

 . توزع عليها األسماء الشخصية من االجمالى العام للعينة التحليلية للقناةالثانى لألطر الداخلية التى ت

وبالمثل أيضَا سيطر االتجاه السلبى نحو األطر الداخلية التى تتوزع عليها األسماء الشخصية على المعالجة اإلعالمية 

، من االجمالى  72%سبة بلغت لتحتل مقدمة االتجاهات السلبية للقناة بن" الرئيس" تقدمت فئة )حيث  2لقناة دريم

العام لحلقات البرنامج ، فى حين تراجع االتجاه اإليجابى ليشغل المركز الثانى لألطر الداخلية التى تتوزع عليها 

 . األسماء الشخصية  من االجمالى العام للعينة التحليلية للقناة

طر الداخلية التى تتوزع عليها األسماء أوضحت النتائج التفصيلية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األ  -

 .(فلول النظام السابق)عدا فئة  – 0.001عند مستوى  –الشخصية وبين ونوع القناة وهى دالة عند كل الفئات 

 

 :العالقة بين السمات العاطفية لألطر الداخلية التى تتوزع عليها الهيئات الفاعلة وبين نوع القناة 12-

 (12)جدول رقم

 (50= ) العالقة بين السمات العاطفية لألطر الداخلية التى تتوزع عليها الهيئات  الفاعلة وبين نوع القناةيوضح 

 

                            

 البرنامج        

                     السمات

 العاطفية               

 للهيئات 

 الفاعلة

 العاشرة مساًء مصر الجديدة
كا

2
درجة  

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

معامل 

 التوافق

     سلبية إيجابية سلبية إيجابية

% % % % 

 446. 002. 1 9.934 64 36 20 80 الجمعية التاسيسية

 718.- 000. 1 25.758 32 68 100 ـــــ وسائل اإلعالم

 250. 077. 1 3.125 24 76 52 48 الكنيسة

 -724. 000. 1 41.564 28 72 76 24 القضاة

 838.- 000. 2 42.593 28 72 100 ـــــ مجلس اإلنقاذ الوطنى

اإلتجاه السلبى َشَكل السمة الغالبة على معالجة قناة الناس نحو األطر الداخلية التى  توضح بيانات الجدول السابق أ  

من  100%تتوزع عليها الهيئات الفاعلة حيث شغلت فيه وسائل اإلعالم ومجلس اإلنقاذ الوطنى أعلى نسبة بلغت 

سمات العاطفية لألطر الداخلية التى إجمالى حلقات البرنامج، فى حين تراجع اإلتجاه اإليجابى ليشغل المركز الثانى لل

 . تتوزع عليها الهيئات الفاعلة من االجمالى العام للعينة التحليلية للقناة

نحو األطر الداخلية التى تتوزع عليها الهيئات الفاعلة حيث  2بينما َشَكَل اإلتجاه اإليجابى السمة الغالبة لقناة دريم

،  فى حين تراجع اإلتجاه  76%ُاعتبرت الكنيسة أولى الهيئات الفاعلة األكثر إيجابية فى األحداث وجاء ذلك بنسبة 

االجمالى العام  السلبى ليشغل المركز الثانى للسمات العاطفية لألطر الداخلية التى تتوزع عليها الهيئات الفاعلة من

للعينة التحليلية للقناة، وأوضحت النتائج التفصيلية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطر الداخلية التى تتوزع 

 . 0.001عليها الهيئات الفاعلة وبين ونوع القناة، وهى دالة عند مستوى 

 

 :العالقة بين أدوات التنطير المستخدمة وبين نوع القناة 13-

 (13)رقمجدول 

 (50= )يوضح  العالقة بين أدوات التنطير المستخدمة وبين نوع القناة

 البرنامج  أدوات التنطير      
 العاشرة مساًء مصر الجديدة

% % 

 32 28 اإلطناب والتكرار -

 8 40 اإلبراز والتجاهل -

 24 12 استشهاد مباشر -

 16 12 التقارب -

 8 8 العملية -

 12 ــــــــ استشهاد جزئى -

كـــا                    
2

   400.=معامل التوافق     5=درجة الحرية     089.= مستوى معنوية       9.543= 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أدوات التىأطير وبىين نىوع القنىاة،       بالنظر فى نتائج الجدول السابق  نالحظ 

جىاءت فئىة   ، ثىم  على مقدمة أدوات التأطير المستخدمة مىن قبىل قنىوات الدراسىة     " اإلطناب والتكرار"حيث شغلت فئة 

الىث، فىى حىين حصىلت      علىى الترتيىب الث  " اإلستشهاد المباشر" ، وحصلت فئة فى المرتبة الثانية " اإلبراز والتركيز"

" ،  وأخيىىرًا حصىىلت فئىىة  "العمليىىة" لتحتىىل الترتيىىب الرابىىع ، ثىىم جىىاء الترتيىىب الخىىامس لصىىالح فئىىة   " التقىىارب" فئىىة 

 .من إجمالى العينة التحليليةعلى الترتيب السادس واألخير " االستشهاد الجزئى

 

 :العالقة بين األطر المرجعية وبين نوع القناة   14-

 (14)جدول رقم

 (50= )يوضح  العالقة بين األطر المرجعية وبين نوع القناة 

 البرنامج     األطر المرجعية   
 العاشرة مساًء مصر الجديدة

% % 

 52 16 قانونى

 4 64 دينى

 24 12 اخالقى/ قيمى

 12 4 تاريخى

 8 4 الشرعية الدولية

كـــا       
2

   538.=معامل التوافق         4=درجة الحرية       0.000= مستوى معنوية         20.333= 

                    

تصىدر األطىر القانونيىة والدينيىة مقدمىة المرجعيىة المسىتخدمة مىن قبىل           أسفرت النتائج  العاماة للجادول الساابق عان     

فئىة األطىر التاريخيىة      ، وحصىلت فى المرتبة الثانية  ثم جاءت أطر القيم واألخالق، قنوات الدراسة لكل فئة على حدة

 .من إجمالى العينة التحليلية، وذلك " الشرعية الدولية" على الترتيب الثالث ، ثم جاء الترتيب الرابع  لصالح فئة

اعتمدت قناة الناس دائمًا على أطر المرجعية الدينية كأسىاس إلقنىاع الجمهىور بوجهىة نظىرهم، فىى حىين اتجهىت قنىاة           -

وكشىف التحليىل اإلحصىائى      ة لبيان فشل الدستور فى تحقيق نسبة عالية من التوافق عليىه، إلى األطر القانوني  2دريم

  0.001عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطر المرجعية وبين نوع القناة ، وهى دالىة عنىد مسىتوى معنويىة     

. 

 :العالقة بين نوع الصراع من حيث األسباب ونوع القناة 15-

 (15)جدول رقم

 (50= )العالقة  بين نوع الصراع من حيث األسباب ونوع القناة يوضح 

 نوع الصراع           البرنامج

 من حيث األسباب

 العاشرة مساًء مصر الجديدة

% % 

 80 28 أسباب داخلية -

 12 56 يجمع ما بين االثنين -

 8 16 أسباب خارجية -

كـــا  
2

  468.=معامل التوافق           2=درجة الحرية         0.001= مستوى معنوية        14.044= 

        

مىىن  يىىة  للصىىراع صىىدارة الترتيىىب األول  تصىىدر األسىىباب الداخل أوضااحا النتااائج اإلجماليااة للجاادول السااابق عاان   

فىىى الترتيىب الثىىانى ،  "  يجمىع مىا بىىين االثنىين   " جىاءت فئىىة  بينمىىااالجمىالى العىام لنىىوع الصىراع مىىن حيىث األسىباب ،      

وفىى  من إجمالى القضايا الُمَقَدمة فى قنوات الدراسىة،  ، وذلك حصلت األسباب الخارجية على الترتيب الثالث  وأخيرًا

ت  الىذى يسىود المجتمىع المصىرى، وكشىف       -عىدم التوافىق   -هذا إشارة واضىحة علىى حالىة االنقسىام السياسىى الىداخلى       

النتائج اإٍلحصائية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نوع الصراع  من حيث األسباب كما عكسىته قنىوات الدراسىة    

         0.001،وهى دالة عند مستوى معنوية 
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 :العالقة بين أنماط الصراع وبين نوع القناة 16-

 (16)جدول رقم                                     

 (50= )العالقة بين أنماط الصراع وبين نوع القناةيوضح 

 

 أنماط الصراع          البرنامج

 

 العاشرة مساًء مصر الجديدة

% % 

 44 52 قدر كبير من الصراع -

 36 16 قدر اقل من الصراع -

 20 32 قدر محدود من الصراع -

كـــا  
2

                       230.=معامل التوافق        2=درجة الحرية            0.249= مستوى معنوية           2.782= 

 

استحواذ القضايا التى تتسم بقدر كبير مىن الصىراع علىى مقدمىة أنمىاط الصىراع        كشفا  بيانات الجدول  السابق عن 

قدر محىدود مىن الصىراع فىى الترتيىب      " و"  قدر أقل من الصراع" جاءت فئتى  بينما، التى عكستها قنوات الدراسة  

الثانى ، وربما تفسر تلك النتيجة فى إطار استمرار المظاهرات علىى مختلىف األصىعدة ومىن فئىات عىدة، األمىر الىذى         

النتىائج التفصىيلية   وأظهىرت   ينتهى غالبًا باشتباكات بين المتظاهرين واألمىن ممىا يوقىع العديىد مىن الجرحىى والقتلىى،        

 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أنماط الصراع 

  

:العالقة بين نوع الصراع من حيث المدى وبين نوع القناة  -17 

 (17)جدول رقم

 (50= )يوضح العالقة بين  نوع الصراع من حيث المدى وبين نوع القناة 

 نوع الصراع          البرنامج

 من حيث المدى

 العاشرة مساًء الجديدةمصر 

% % 

 60 72 جوهرى -

 20 16 مصيرى -

 20 12 عرضى -

كـــا       
2
                      123.=معامل التوافق          2=درجة الحرية      0.643= مستوى معنوية            884.=

 

وفىى هىذا   اعتبار قنىوات الدراسىة للصىراع بىين القىوى الفاعلىة صىراعًا جوهريىًا ،          كشفا  نتائج الجدول السابق عن 

خىىتالف فىىى اآلراء والمبىىادئ  قىىديم ولىىيس وليىىد الموقىىف، وأن كىىل طىىرف لىىن َيْقَبىىل بىىالطرف اآلخىىر   إشىىارة إلىىى أن اإل

علىىى " عرضىىىالصىىراع ال" وحصىىلت فئىة  فىىى الترتيىب الثىىانى ،  " الصىىراع المصىىيرى" جىىاء ت فئىة  بينمىىا بسىهولة،   

وأوضىحت النتىائج التفصىيلية عىدم      الترتيب الثالث واألخير ، وذلك من إجمالى القضايا المقدمىة فىى قنىوات الدراسىة،     

   .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أنواع الصراع من حيث المدى

 

 : العالقة بين نوع الصراع من حيث االستشراف وبين نوع القناة 18-

 (18)جدول رقم

 (50= )العالقة بين نوع الصراع من حيث االستشراف وبين نوع القناة يوضح 

 نوع الصراع            البرنامج

 من حيث االستشراف

 العاشرة مساًء مصر الجديدة

% % 

 60 76 احتمالى -

 40 24 حتمى -

كـــا       
2
                      169.=معامل التوافق         1=درجة الحرية      0.225= مستوى معنوية        1.471=

 

، وتكشىف تلىىك  تفىوق الصىراع االحتمىىالى أنىواع الصىراع مىن حيىث االستشىراف         دلاا  بياناات الجادول الساابق عان      

النتيجة عن استعداد كل طرف إلى التصعيد ضد الطرف اآلخر واعتبار الخالف شخصى بىين كىل مىنهم ، وأوضىحت     

 .    م وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أنواع  الصراع  من حيث اإلستشرافالنتائج التفصيلية عد
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 : العالقة بين اتجاه معالجة الصراع بين القوى والتيارات الفاعلة وبين نوع القناة 19-

 (19)جدول رقم

 (50= )القناةيوضح العالقة بين إتجاه معالجة الصراع بين القوى والتيارات الفاعلة وبين نوع 

 اتجاه المعالجة           البرنامج
 العاشرة مساًء مصر الجديدة

% % 

 76.0 52.0 سلبى -

 16.0 36.0 إيجابى -

 8.0 12.0 غير واضح -

كـــا    
2
                                                274.                =معامل التوافق         2=درجة الحرية       197.=  مستوى معنوية        3.248=

استحواذ اإلتجاه السلبى مقدمة إتجاهات المعالجة التى اعتمدت عليها قنوات الدراسة ، أظهرت نتائج الجدول السابق 

، وتدل تلك النتيجة على أّن " غير واضح"تلتها فى المرتبة الثانية التغطية اإليجابية ، وفى الترتيب الثالث جاءت فئة 

القضية، حيث سيطرعلى كل منها التغطية السلبية، نوع القناة الفضائية ال ُتَمثل عامل تأثير ذو داللة عند معالجة تلك 

، وكشفت المعامالت اإلحصائية عن عدم وجود فروق  (2004)هويدا مصطفى )اتفقت نتائج هذا الجدول مع دراسة 

ذات داللة إحصائية بين اتجاه معالجة قنوات الدراسة للصراع بين القوى والتيارات الفاعلة بشان االستفتاء على 

 .نوع القناة الدستوروبين

  

 :العالقة بين أسلوب معالجة المستخدمة وبين نوع القناة 20-

 (20)جدول رقم

 (50= )يوضح العالقة بين أسلوب معالجة المستخدمة وبين نوع القناة 

 أسلوب المعالجة          البرنامج
 العاشرة مساًء مصر الجديدة

% % 

 56.0 20.0 أكثر من أسلوب -

 20.0 28.0 تحليلية -

 16.0 24.0 تفسيرية -

 8.0 20.0 تعليقية -

 ــــــــ 8.0 خبرية -

كـــا      
2
 377.           =معامل التوافق      4=درجة الحرية       082.= مستوى معنوية       8.282=

 

 عدم وجىود فىروق بىين قنىوات الدراسىة فيمىا يتعلىق بأسىاليب المعالجىة المسىتخدمة حيىث           كشفا نتائج الجدول السابق 

مقدمىىة فئىىات األسىىاليب التىىى اعتمىىدت قنىىوات الدراسىىة عليهىىا  فىىى معالجىىة قضىىية   " أكثىىر مىىن أسىىلوب" تصىىدرت فئىىة 

الدراسة ، مما يشير إلى إدراك قنوات الدراسة إلى ضرورة وأهمية الجمع بين أكثر من أسلوب لتحقيق عامىل الجىذب   

 .واإلقناع 

 

 : العالقة بين مبررات البرهنة المستخدمة وبين نوع القناة 21-

 (21)جدول رقم

 (50= )يوضح العالقة بين مبررات البرهنة المستخدمة وبين نوع القناة 

 مبررات                   البرنامج

 البرهنة

 العاشرة مساًء مصر الجديدة

% % 

 64.0 72.0 مؤيدة  -

 36.0 12.0 معارضة -

 ــــــ 16.0 غير واضحة -

كـــا
2
 353.                    =معامل التوافق      2= درجة الحرية     028.=  مستوى معنوية         7.118=
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عىدم وجىود فىروق ذات داللىة إحصىائية بىين مبىررات البرهنىة التىى اعتمىدت عليهىا             تشير بيانات الجدول السابق إلاى  

مىن   -" المبىررات المؤيىدة  " والتيىارات الفاعلىة بشىان االسىتفتاء، فتصىدرت  فئىة       قنوات الدراسىة وبىين صىراع القىوى     

مقدمة اهتمامات قنوات الدراسة كأحد مسارات البرهنة  التى اعتمدت عليها عنىد معالجىة الصىراع     -وجهة نظر القناة 

التىى تثبىت وجهىة نظرهىا     بشأن االستفتاء على الدستور ، ويالحظ هنا أن كل قناة اعتمدت على بث وإذاعة المبىررات  

   .-محل الدراسة –حول القضية 

 

 : العالقة بين لهجة الخطاب االعالمى وبين نوع القناة 22-

 (22)جدول رقم

 (50= )يوضح العالقة بين لهجة الخطاب االعالمى وبين نوع القناة 

 لهجة الخطاب             البرنامج
 العاشرة مساًء مصر الجديدة

% % 

 56.0 52.0 تهديدى -

 36.0 36.0 هجومى  -

 8.0 12.0 تحريضى -

كـــا     
2
 069.             =معامل التوافق    2=درجة الحرية    888.=  مستوى معنوية        237.=

 

تركيز قناتى الدراسة على لغة التهديد كأولى اللهجات المستخدمة فى خطابهىا اإلعالمىى   تظهر بيانات الجدول السابق 

،  فىى المرتبىة الثانيىة    "  اللغىة الهجوميىة  " فىى حىين جىاءت فئىة    ، عند معالجة الصراع بشىان االسىتفتاء علىى الدسىتور     

الحىال بىين القنىوات الفضىائية ،     وتعكىس تلىك النتيجىة واقىع      ،" الخطاب التحريضى" وجاء الترتيب الثالث لصالح  فئة

ويالحظ عدم وجىود فىروق    على كل طرف يعارض الطرف اآلخر،  فقد أصبحت البرامج ساحة إللقاء التهم  والشتائم

 .ذات داللة إحصائية بين لهجة الخطاب اإلعالمى وبين نوع القناة 

 فاعلةالتحليل الكيفى للمفردات التى أوردتها كل قناة فى وصف القوى ال: ثانيا

 

 سمات الخطاب اإلعالمى لقناة الناس

 

 : بالنسبة للتحليل الكمى: أوال

يمكننا من خالل اإلعتماد على نتائج الدراسة الحالية تحديد أبرز سمات الخطاب اإلعالمىى لقنىاة النىاس فىى عىدة نقىاط       

 : هى 

 : النص -

 ءت أهم األهداف المقدمىة لألطىر   مثلت األطر المحددة  أحد أبرز سمات الخطاب اإلعالمى لقناة الناس، وجا

وهو ما تروج إليه القناة بأن هناك أشخاص فى الىداخل تعمىل لحسىاب كيانىات أخىرى      )وهى إسناد المسئولية 

 (خارجية وداخلية  تسعى دائمًا إلى التخريب وعدم اإلستقرار

     اعتمدت قناة الناس بشكل رئيسى على لغة التهديد كسمة أساسية للخطاب اإلعالمى لها فىى عرضىها لقضىية

االستفتاء على الدستور، ُمْستخدمة فى ذلك الصوت المرتفع والدعاء على من يخالفهم األمر بألفىا  وكلمىات   

 . تصل فى بعض األحيان إلى السب والقذف

    والىىدفاع عنهىىا  -باعتبىىارهم جماعىىة إسىىالمية  -لجماعىىة اإلخىىوان المسىىلمين َشىىَكل معيىىار التعبيىىر عىىن الىىوالء

وتأييدها الشغل الشاغل للقناة ومقدميها ، وظهر ذلك فى محاولة تشويه كل من يخالفهم ، وقد ظهر ذلك جليًا 

فىىى غلبىىة السىىمات اإليجابيىىة علىىى الشخصىىيات واألحىىزاب المحوريىىة الفاعلىىة  اإلسىىالمية، فىىى حىىين اتسىىمت  

 .باإلتجاه السلبى  ( شخصيات وأحزاب) المحورية المدنية  القوى

               إال  –اسىتحوذ التعبيىر عىن وجهىة نظىر واحىىدة اهتمىام القنىاة فلىم تىتح القنىىاة وجهىات نظىر معارضىة لمىا تبثىىه

بالقضية المثارة، باإلضافة إلى تركيزها فقىط علىى المبىررات العقليىة التىى تكىون غالبىًا معتمىدة فيهىا            -نادرًا

 .ستشهاد باألحاديث واختيار الوقائع التى تعبر عن وجهة نظر أحاديةعلى اال
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 : التحليل الكيفى: ثانيا

 : يمكننا استعراض التحليل الكيفى لسمات الخطاب اإلعالمى لقناة الناس وفق األسس اآلتية

فيمىا يتعلىق باختيىار االسىم الىذى أطلقتىه القنىاة علىى القضىية فقىد           : بالنسبة لإلطار الداللى للمفردات المساتخدمة  -

وهىى التسىمية التىى    "  مليونيىة الشىرعية والشىريعة   " مسىمى عبرت قناة الناس عن نبىرة تهديىد ووعيىد بإطالقهىا     

كانت تطلقها األحزاب اإلسالمية وتروج لها كسبًا لتعاطف الجمهور معهىا ، وفىى اختيىار اإلسىم داللىة واضىحة       

 .موقف القناة الرسمى المؤيد لكل قرارات الرئيس على

بدأ بلغة إعالمية شديدة اللهجة مع كٍل من القنوات الفضائية األخىرى واتهامهىا   : فالموقف السياسى لقناة الناس -

بالتضىىليل والفسىىاد ووصىىفها بأبشىىع األلفىىا  ، مىىع التأكيىىد علىىى عىىدم سىىماحها ألى طىىرف بالتالعىىب بالشىىرعية     

أكيىىد أكثىىر مىىن مىىرة علىىى اسىىتعدادها التىىام لحمايىىة الشىىرعية والرئاسىىة مسىىتخدمة فىىى ذلىىك لغىىة       اإلنتخابيىىة والت

 . التصعيد

 "كما لجأت القناة إلى اإلسهاب فى استخدام بعض المفردات فى المضمون اإلعالمىى واسىتخدمت مصىطلحات     -

 ". جبهة إفالس وطنىعصابة المؤامرات ، رؤوس فتنة ، جبهة اإلغراق الوطنى ، جبهة الخيانة الوطنية ، 

 

 : بالنسبة لتحليل الخطاب اإلعالمى

اتسم الخطاب بالتطويل والتركيز علىى المعانىاة التىى تعانيهىا مؤسسىة الرئاسىة والحكومىة والجهىود التىى تبىذلها            -

 . للخروج من األزمة الراهنة ، وشرح تداعيات هذا الخالف وأثاره على المدى البعيد والقريب

مى لقناة الناس فى التغزل فىى شىخص الىرئيس،  والمسىاعى الدبلوماسىية المبذولىة مىن        استغرق الخطاب اإلعال -

 . جانبه الحتواء األزمات بهدف ايجاد حل لهذه المشكالت

مىىع بعىىض ( شخصىىنة القضىىية)مىىال الخطىىاب اإلعالمىىى لقنىىاة النىىاس فىىى عىىرض القضىىية علىىى أنهىىا شخصىىية      -

 .خاص بعينهماألطراف، فلجأ إلى تسمية األحداث بأسماء دول وأش

اعتمدت القناة فى خطابها اإلعالمى على أدوات التكرار واإلطناب والعملية واالستشىهاد الجزئىى لمىا يتفىق مىع       -

  .مقوالتهم 

معيار النجاح فى التغطية اإلعالمية هو تقديم أكبر عدد مىن التقىارير التحليليىة للحىدث سىواء عىن طريىق        ُاعتبر  -

 .أو اإلتصال بهم تليفونيًااستضافة المتخصصين داخل اإلستديو 

  

 : يناير  25تقويم أداء قناة الناس فى تغطيتها لقضية االستفتاء على الدستور بعد ثورة 

 : لألسس اآلتية وفقًاتناولها وسيتم 

قىىدمت القنىىاة تغطيىىة متواضىىعة، فىىالبرغم مىىن تقىىديمها للعديىىد مىىن األشىىكال والقوالىىب اإلعالميىىة مثىىل  : الكفاااءة المهنيااة

والتعليق، إال أّن تغطيتها شهدت قصورًا واضحًا فيما يتعلق بالبث المباشر عبر األقمىار الصىناعية واإلسىتعانة     التحليل

 . بوسائل إبراز متنوعة للقضية ، أضف إلى ذلك محدودية القدرات المهنية لدى مقدم البرنامج 

التوجه اإلسالمى على نوعية واتجىاه مىا   فلقد انعكس " التوجه"تفاعلت قناة الناس مع الحدث من منطلق : الموضوعية

يبث من أراء على القناة ، فكانت تحرص على استضافة األفىراد الىذين يؤيىدون أفكىارهم ، فكمىا سىبق وأشىرنا إلىى أن         

معيار تأييىد السىلطة الحاكمىة  للدولىة كىان مىن أهىم القىيم التىى حرصىت القنىاة علىى إبرازهىا للمشىاهد بىل وَحْمُلىه علىى                  

 . ، كذلك لم تخرج القناة عن عباءة ذلك الفكر اإلقتناع بها 

كانت تغفل وتتجاهىل تقىديم االتجىاه    و، القضية بشكل موضوعى القناة  لم تقدم: غلبة اإلطار الديدلوجى على أداء القناة

جىاءت  ، لذلك فكانت تحرص على إبراز اإلتجاه اإليجابى للرئيس والحكومة  دائمًا ،  -إال نادرًا –المضاد لتلك األفكار

 . الموضوعية غير كاملة 

 

 : الخالصة 

تحولت قناة الناس عن مهمتها فى نشر الوعى الدينى إلى لسان حال النظام الرسمى للدولىة وتتحىدث بلسىان حكومتهىا،     

 . ومن ثم فهى لم تقدم سوى نصف الحقيقة فقط 
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  2سمات الخطاب اإلعالمى لقناة دريم

 

 : بالنسبة للتحليل الكمى: أوال

فى عىدة نقىاط    2يمكننا من خالل اإلعتماد على نتائج الدراسة الحالية تحديد أبرز سمات الخطاب اإلعالمى لقناة دريم 

 : هى

 : النص

 وجاءت أهم األهداف المقدمىة لألطىر   2مثلت األطر المحددة أحد أبرز سمات الخطاب اإلعالمى لقناة دريم ،

تقديمىىه للجمىىاهير بىىأن الىرئيس وجماعتىىه يحىىاولون تكمىىيم   وهىو مىىا تسىىعى القنىىاة إلىى  )وهىى إسىىناد المسىىئولية  

 ( .األفواه والتخلص من المعارضة للسيطرة على البالد

  بشكل رئيسى على لغة التهديد هى األخىرى كسىمة أساسىية للخطىاب اإلعالمىى لهىا فىى         2اعتمدت قناة دريم

 تخاف وأنهىم سىيظلون علىى    عرضها لقضية االستفتاء على الدستور، محاولة توضيح أنهم قوى معارضة ال

 . مواقفهم حتى تتحقق مطالبهم 

  َشَكَل معيار التعبير عن فضح ممارسات جماعة اإلخوان المسلمين الشغل الشاغل للقناة ومقدمها وظهر ذلك

فى محاولة اصطياد  كل من انشق عنهم واستضافته علىى الشاشىة إلبىراز الوجىه الحقيقىى لجماعىة اإلخىوان        

يًا غلبة السمات السلبية على الشخصىيات واألحىزاب المحوريىة الفاعلىة اإلسىالمية ، فىى       المسلمين، وظهرجل

 .باإلتجاه اإليجابى  ( شخصيات وأحزاب) حين اتسمت القوى المحورية الَمَدِنية 

        استحوذ التعبير ألكثر من وجهة نظر اهتمام القناة فلقد حرصت القناة علىى تقىديم العديىد مىن وجهىات النظىر

والمعارضة ، هىذا بجانىب تركيزهىا علىى الجمىع بىين المبىررات العقليىة والعاطفيىة إلقنىاع الجمهىور            المؤيدة 

 .بوجهة النظر المقدمة لهم عبر القناة

  

 : التحليل الكيفى: ثانيا

 : وفق األسس اآلتية 2يمكننا استعراض التحليل الكيفى لسمات الخطاب اإلعالمى لقناة دريم 

فيما يتعلىق باختيىار اإلسىم الىذى أطلقتىه القنىاة علىى القضىية  فقىد          : للمفردات المستخدمةبالنسبة لإلطار الداللى  -

وهىى التسىمية التىى    " دولىة البلطجىة و طغيىان بإسىم الىدين     "  مسمىعن نبرة تهديد  بإطالقها  2عبرت قناة دريم

قنىىاة الرسىىمى كانىىت تطلقهىىا األحىىزاب والقىىوى المعارضىىة ، وفىىى اختيىىار اإلسىىم  داللىىة واضىىحة علىىى موقىىف ال  

 .الرافض للحزب الحاكم  

مىع األطىراف اإلسىالمية      -ومتزنىة بعىض الشىيء    –بىدأ بلغىة إعالميىة حىادة     : 2فاالموقف السياساى لقنااة دريام     -

 .المعارضة ، مع التأكيد على إصرارهم على الثبات على مواقفهم وأنهم ال يخافون لغة التهديد 

 "بعض المفردات فى المضمون اإلعالمىى واسىتخدمت مصىطلحات    كما لجأت القناة إلى اإلسهاب فى استخدام  -

دولة ميليشيات ، جماعات فاشية ، دولة البلطجة ، طغيان باسم الدين ، نظام مستبد ، دولة إرهابية ، عصابة ال 

 (تستطيع إدارة البالد ، تحصين الطغيان باسم الدين

 

 : بالنسبة لتحليل الخطاب اإلعالمى

ن المغىاالة فيمىا يتعلىق بإنتقىاد األداء الرئاسىى والحكىومى لألحىداث السياسىية الداخليىة          كشف التحليل عن قدر مى  -

والخارجيىىة، وحاولىىت نشىىر فكىىرة أّن الىىرئيس ال يحكىىم وإنمىىا هىىو أداة فىىى يىىد المرشىىد العىىام لجماعىىة اإلخىىوان       

 . المسلمين

أطيافه من سوء إدارة الىرئيس  اتسم الخطاب بالتركيز على المعاناة التى تعانيها الشعب المصرى على اختالف  -

 . وحكومته للبالد 

فى اإلتجاهات السلبية نحو إمكانيىة عىودة اإلسىتقرار  واألمىان للشىارع       2استغرق الخطاب اإلعالمى لقناة دريم -

 .المصرى 

اعتمدت القناة فى خطابها اإلعالمى على أدوات التكرار واإلطناب والعملية واالستشىهاد الجزئىى لمىا يتفىق مىع       -

  .تهم مقوال

معيار النجىاح فىى التغطيىة اإلعالميىة هىو الفوريىة مىن خىالل تقىديم أكبىر عىدد مىن التقىارير علىى الهىواء                ُاعتبر  -

للحىدث، واستضىىافة المتخصصىىين داخىىل اإلسىتديو أو اإلتصىىال بهىىم تليفونيىىًا أو اإلبقىاء علىىى اتصىىال بالمراسىىل    

 .التليفزيونى وشهود العيان 
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 : يناير  25فى تغطيتها لقضية االستفتاء على الدستور بعد ثورة  2تقويم أداء قناة دريم

 

 : لألسس اآلتية وفقًاتناولها وسيتم 

قىىدمت القنىىاة تغطيىىة جيىىدة جىىدًا، فقلىىد حرصىىت مىىن خىىالل  تقىىديمها للعديىىد مىىن األشىىكال والقوالىىب       : الكفاااءة المهنيااة

لصىناعية واإلسىتعانة بوسىائل إبىراز متنوعىة للقضىية ،       اإلعالمية مثل التحليل والتعليق  والبث المباشر عبىر األقمىار ا  

 .على إبقاء المشاهد على علم باألحداث أواًل بأول 

في نوعية واتجاه ما يبىث  " العام " فلقد ظهر التوجه" التوجه"مع الحدث من منطلق  2تفاعلت قناة دريم: الموضوعية

 . هات نظر مختلفة من أراء على القناة ، فكانت تحرص على إستضافة أفراد لهم وج

كانت حريصىة علىى تقىديم كىل     و، القضية بشكل شبه موضوعى قدمت القناة : غلبة اإلطار الديدلوجى على أداء القناة

وجهات النظر ، إال أن المىذيع  كىان يحىرص علىى إقحىام وجهىة نظىره ويىدافع عنهىا ، لىذلك جىاءت الموضىوعية شىبه              

 . كاملة 

 

 : الخالصة 

مهمتها فى نشر اإلعالم واألخبار إلى ساحة دفاع وإتهام  فى نفس الوقت ، ومن ثم فهى قدمت عن  2تحولت قناة دريم

 . الحقيقة بشكل شبه كامل 

 

 :مناقشة نتائج الدراسة

 

االلكترونية  استطاعت ظاهرة التلفزيون الفضائي في السنوات األخيرة أن تنتشر بوتيرة سريعة بفعل األجهزة

ذو أهمية كبيرة في التأثير على اتجاهات الجمهور   تبث على مدار الساعة، وأصبحتواألقمار االصطناعية التي 

وتحديد مواقفه إزاء مختلف القضايا التي تدور حوله، وتعد البرامج الحوارية أحد أدوات التليفزيون لصنع هذا 

القضايا التى يشهدها التأثير، حيث تؤدى دورًا أساسيًا في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو مختلف األحداث و

المجتمع المصرى، فَلها القدرة على تعبئة الرأى العام وتوجيهه نحو أحداث بعينها وجعله يضعها فى أولوية 

اهتماماته، بينما تخرج أحداث أخرى من دائرة اهتماماته، وهذه القدرة هى التى تبرر القوة التأثيرية لتلك البرامج ، 

 .ية في كشف الحقائق وإعطاء المعلومات حول موضوعات مختلفةحيث تكمن وظيفة البرامج الحوار

 

من % 74وفى إطار معالجة البرامج الحوارية  لقضية الدراسة نالحظ سيطرت األطر السياسية بنسبة بلغت  

االجمالى العام لألطر المقدمة، وربما يمكن تفسير ذلك فى إطار اعتقاد الكثيرين بأن الدستور يمثل الصيد الثمين 

بتغييره بل كان حلمًا  -منذ فترة بعيدة -المكسب األول للثورة وللقوى السياسية والَمَدِنية بمختلف اطيافها، والتى نادتو

اعتبرته الصفوة فرصة ذهبية لن تتكرر بالنسب للشعب لصناعة دستور جديد للبالد، يحقق صعب الَمَنال، األمر الذى 

يناير فى اإلطاحة بالمواد التى كانت دائمًا محل جدل وخالف بين آمال وطموحات الشعب، خاصة بعد نجاح ثورة 

 .    القوى الفاعلة فى المجتمع، والتى كانت سببًا رئيسيًا فى افساد الحياة السياسية فى مصر

 

وفى إطار سيطرة األطر السياسية على معالجة قناتى الدراسة ساد إطار العنف والفوضى ، حيث ولدت قناعة لدى 

بأن االضرابات واالعتصامات والمظاهرات والوقفات االحتجاجية تمثل العصا ( الثوار و المعارضة)الجميع 

التى ُتَمِكَنهم من الضغط على ُصناع القرار لتنفيذ مطالبهم ، فلقد عرف الشعب المصرى لغة االضرابات  السحرية

أن األمر لم يقف فقط عند مجرد  واالعتصامات، وهى نفس اللغة التى نجحت من قبل فى تحقيق مطالبهم،  إال

التعبيرالسلمى عن الرأى بل كان يتطور فى أحيان كثيرة لحالة من الصدام العنيف مع األجهزة األمنية أو القوى 

 .   المعارضة األخرى، وهو األمر الذى يفسر سيطرة لغة أخرى على الشارع المصرى هى لغة العنف 

  

على اإلتجاه السلبى فى المعالجة، وهو ما يرجع إلى طبيعة األحداث المرتبطة بقضية  2اعتمدت قناتى الناس ودريم

الدراسة، فلقد غلبت نوعية األخبار السلبية على تغطية القنوات الفضائية، فكانت األزمات واالضرابات، 

و أغلب ما تقدمه واالعتداءات، واالعتقاالت، والمواجهات الصدامية مع الشرطة، وأحداث العنف المتوالية ، ه

 .   القنوات الفضائية

 

حرصت قناتى الدراسة على االستعانة باألطر المحددة كأحد أهم األطر المستخدمة لوصف قضية اإلستفتاء على 

الدستور، حيث استعان القائم باإلتصال فى كال القناتين بكلمات وصفات تخدم رؤيته ووجهة نظره، وكأّن مهمة 

ار والتثقيف والتوعية إلى مهمة البحث عما يخفيه الطرف ااٌلخر من أخطاء ليظهرها إلى االعالم تحولت من اإلخب
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الجمهور، ليؤكد وجهة نظره فى تشويه الطرف اآلخر ، مما ترتب عليه زيادة حالة الخالف والعداوة بين القنوات 

 .   وبين مقدمى تلك البرامج

 

خدمة لمعالجة قضية الدراسة ، حيث سعى كل طرف إلى إلقاء شغل هدف إسناد المسئولية مقدمة أهداف األطر المست

المسئولية على الطرف المعارض له، وَتْحِميُله مسئولية تزايد العنف وتردى األوضاع األمنية بل واتهامه بَأّنه الذى 

سالمية يسعى إلى الفوضى وعدم اإلستقرار، ولقد تنوعت طرق إسناد المسئولية بين قناتي الدراسة، فالقنوات اإل

ترى ُأّن القوى المعارضة تعمل لحساب أجندات خارجية ويتهمهم بالِعَمالة، فى حين أّن القنوات العامة ترى أن 

أجهزة الدولة والسيطرة على جميع مرافقها، دون اإللتفات إلى مطالب الشعب "  أخونة"القوى االسالمية تسعى إلى 

 .والقوى المعارضة

 

ابى والتحول الديموقراطى الذى تشهده مصر فى هذه المرحلة أحد أهم أسباب الصراع َشَكَل تعطيل المسار االنتخ

التى حرصت قناة الناس على إظهاره والتأكيد عليه، وذلك من خالل إنتقاد أداء القوى المعارضة، واعتبارهم فريق 

أّن أهم   2ل اعتبرت قناة دريميسعى إلى الَنَيْل من شرعية الدولة، وأنهم ال يريدون تحقيق اإلستقرار،  فى المقاب

أسباب الصراع يتمحور حول صراع جماعة االخوان المسلمين إلى السيطرة على كل مرافق الدولة وأجهزتها 

 .محققة فى ذلك أطماعها السياسية القديمة فى الوصول إلى حكم البالد

 

تى الدراسة ، فلقد َشَكَلْت األوضاع شغلت األسباب الداخلية مقدمة أنواع الصراع من حيث األسباب بالنسبة  لقنا

الداخلية الشغل الشاغل لقناتى الدراسة، بداية من تدهورالوضع السياسى واألمنى واألقتصادى وزيادة حاالت العنف، 

واالعتصامات واالضرابات وأحداث الشغب، وهو ما انعكس على ، وعدم اإلستقرار، والمظاهرات واإلحتجاجات

حيث اتسمت تلك المعالجة بقدركبير من الصراع بين قناتى الدراسة وهو ما يعكس  -دراسةمحل ال –معالجة القضية 

 . حالة اإلحتقان وعدم اإلستقرار التى يعيشها المجتمع المصرى

 

تباينت الحلول التى طرحتها قناتى الدراسة ؛ حيث رأت قناة الناس أّن الحل الوحيد للخروج من األزمة الراهنة يتمثل 

الشرعية، واحترام الصندوق اإلنتخابى الذى أقر بالتعديالت الدستورية فى المرحلة الراهنة، ومحاولة فى قبول 

التأكيد على أّن القوى المعارضة تريد الَنَيْل من الشرعية اإلنتخابية وال تحترم رأى األغلبية التى أقرها الصندوق، 

ق الوحيد للحل هو إلغاء اإلعالن الدستورى الذى أصدره أّن اإلنتخابات مزورة وأّن الطري 2في حين رأت قناة دريم

الرئيس، ألنه يمثل إنتهاك مباشر للحقوق السياسية والقانونية للمواطنين، والتأكيد على ضرورة أْن يلجأ الرئيس إلى 

 .دودفتح قنوات حوار مع كل القوى المعارضة ، وأال ينفرد بصناعة بالقرار ألن ذلك سيؤدى بالبالد إلى طريق مس

 

من أهم الدول  فاعلة فى األحداث ، بل واعتبرتهمأمريكا وإسرائيل واإلمارات فى مقدمة الدول ال اعتبرت قناة الناس

المستفيدة من حالة اإلنقسام التى يشهدها المجتمع المصرى، واتهمت أيضًا القوى المعارضة بأنها تعمل لصالح تلك 

إستفادة أمريكا وإسرائيل من األحداث الجارية  فى مصر فى الفترة   2الدول، وفى المقابل لم تنكر قناة دريم 

الراهنة، إال أنها قللت من نظرية المؤامرة التى يستند إليها النظام فى تفسير أحداث العنف، حيث َحَمَلُتُه مسئولية 

و من بعيد اإلشارة إلى أى دولة عربية من قريب أ  2جميع ما يحدث على االرض، فى حين تجاهلت قناة دريم

واعتبرت أن ما يحدث على األرض هو نتيجة لسوء اإلدارة السياسية الحاكمة فى البالد فى إدارة األزمات التى 

 .يشهدها المجتمع المصرى

 

وفى إطار السمات العاطفية للقوى الفاعلة، نالحظ انقسام واضح فى رؤية كٌل منهم لآلخر، فلقد سيطرة اإلتجاه 

سالمية من ِقَبْل قناة الناس، حيث دائمَا ما يتم تصويرهم على أنهم المدافعيين الشرعيين عن اإليجابى نحو القوى اإل

الديموقراطية، وبأنهم يريدون مصلحة البالد، ويحترمون الديموقراطية، ويقدمون فى سبيل ذلك تضحيات كبيرة، 

حيث يتم تصويرهم على أنهم  2ناة دريموفى المقابل نجد سيطرة اإلتجاه اإليجابى نحو القوى المدنية الفاعلة فى ق

أصحاب ماضى فى محاربة الظلم والفساد، ولهم سجل حافل بمواجهة أنظمة الحكم المستبدة، وبأنهم من األوائل 

 . الذين أيّدوا الثورة فى بدايتها، وكانوا من الداعمين لها

 

حداث، وكما نرى فقد تباينت قناتى شغل البرادعى وحمدين صباحى وأحمد شفيق مقدمة الشخصيات الفاعلة فى األ

الدراسة فى السمات التى منحتها لكل منهم، حيث رأت قناة الناس أنهم ُعَمالء، ويهدفون إلى تحقيق مصالحهم 

قوى ورموز وطنية ال يجب أن نغفل دورهم  2الشخصية على حساب مصلحة الوطن، بينما اعتبرتهم قناة دريم

 . الوطنى فى الثورة
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من وجهة  –إطارالهيئات الفاعلة، احتلت وسائل اإلعالم وجبهة اإلنقاذ الوطنى مقدمة الهيئات الفاعلة السلبية وفى 

التى اتهمت القائمين عليها بأنهم يحاربون الشرعية اإلنتخابية، وبأنهم يمثلون فلول النظام السابق،  -نظر قناة الناس

ميين والقنوات اإلعالمية تعمل لصالح أجندات خارجية، هدفها وشككت فى مصداقيتهم، ودائمَا ما تردد أن اإلعال

أن الكنيسة ووسائل اإلعالم تعتبر تمثالن أبرز الهيئات والمؤسسات   2إسقاط الدولة، فى حين اعتبرت قناة دريم

ين، الفاعلة اإليجابية حيث قامت بالتركيز على حكمة الكنيسة فى التصدى لمحاوالت الوقيعة بينهم وبين المسلم

والتأكيد على أن الشعب المصرى نسيج واحد، كما دافعت عن دور وسائل اإلعالم فى التصدى لالنتهاكات الموجودة 

 .فى المجتمع، والتأكيد على أّن اإلعالم  يقوم بدوره فى توعية الجمهور
  
 

وليس وليد اللحظة، ولكنه  ُاْعِتبَر الصراع من حيث المدى بين الطرفين صراعًا جوهريًا، أى أن الخالف بينهم قديم

برز عندما تعارضت المصالح واآلراء بين األطراف والقوى الفاعلة، والمتتبع للموقف الحالى يالحظ أن الخالف 

ولن ينتهى فى فترة قصيرة ، وهو ما أكدته النتيجة التالية والتى   -طويلة نسبيًا –بين الطرفين سوف يستمر فترة 

ى  مقدمة أنواع الصراع من حيث االستشراف، وهو ما ينبئ بصدام قادم بين القوى أظهرت تصدر الصراع االحتمال

 .الفاعلة، وأن البالد ُمْقِبُلة على حالة من الصراع والصدام الوشيك الذى يتطور يومًا بعد يوم
 

 

غير الطبيعة مقدمة أدوات التأطير المستخدمة، وربما يمكن تفسير ذلك فى إطار ت" اإلطناب والتكرار"احتلت أداة 

االتصالية للجمهور الحالى الذى ما يتصف غالبًا بأنه ليس فقط  جمهور تفاعلى بل صانع ومؤثر فى األحداث أيضًا، 

لذلك أصبح من الصعب على أى قناة تجاهل األحداث أو تعمد عدم إذاعتها أو اإلشارة إليها فى برامجها، وعلى ذلك 

يز أو إقتطاع جزء من الحدث يتالئم مع سياسة القناة ، وفى أحيان أخرى فهى تلجأ القنوات إلى استراتيجية الترك

اللجوء إلى إذاعته كاماَل ثم التشكيك فى مصداقية ما يبث، ومن ثم فهى تتبع سياسة التكرار على وجهة النظر التى 

 . تريد نقلها إلى جمهور المشاهدين وتستخدم فى ذلك وسائل وأشكال برامجية متعددة
 

ألطر القانونية فى مقدمة األطر المرجعية التى اعتمدت عليها قناتى الدراسة لتدعيم وتقوية وجهة نظرها، جاءت ا  

فقد   -وهى قضية قانونية بالدرجة األولى -وهو ما يتفق مع طبيعة الدراسة التى تتناول بشكل أساسى  الدستور

االستفتاء وتوضيح أسباب الخالف، والعمل على  استعانت ُكل قناة بخبراء من أساتذة القانون لمناقشة وشرح مواد

 حشد الرأى العام  الُمَشاِهْد لوجهة النظر التى يطرحها البرنامج،  

ومن خالل متابعة الباحثة وجدت سعى كل قناة الى إقحام سياسة القناة دائمًا فى عرض وجهة النظر المطروحة، 

قانون لمناقشة الدستور غالبًا ما يكونون من المؤيدين له ، فيبنما سعت قناة الناس إلى إستضافة عدد من خبراء ال

 . هى اآلخرى فى أغلب الحلقات على إستضافة فقهاء القانون المعارضيين للدستور  2اعتمدت قناة دريم 

 

فى ظل تعدد مصادر الحصول على المعلومات والثورة التكنولوجية الهائلة التى نشهدها هذه األيام، أدركت  قناتى  

الدراسة أن الجمع بين أكثر من أسلوب من أساليب المعالجة هو سبيل الوصول إلى أقصى درجات اإلقناع والتأثير 

على الجمهور، فحرصت على الجمع بين االسلوب الخبرى والتحليلى والتعليقى، وجاء الجمع أيضًا بين االستماالت 

 .اإلستحواذ على عقل وعاطفة الجمهور الذى تخاطبه العقلية والعاطفية معًا دلياَل آخرعلى تصميم كل قناة على
 

حرصت قناتى الدراسة فى معالجتهما اإلعالمية على اإلستعانة بوجهات النظر المؤيدة للرأى الذى تطرحه، فنجد أن 

قناة الناس حرصت على إستضافة الكثيرين ممن يؤيدون قررات الرئيس ويدافعون عنها، ويستغرقون فى شرحها، 

منهم لحشد أكبر عدد من المؤيدين لقرارات الرئيس، هذا باإلضافة إلى أن المداخالت التى يقوم بها  فى محاولة

على شخصيات دينية وسياسية معروفة بإنتمائها للتيار الدينى، فى حين حرصت قناة  -غالبًا -البرنامج تكون مقتصرة

دد ممكن من الشخصيات ذات اإلنتماءات فى إستضافة أكبرع -إلى حد ما –فى معالجتها على التنوع    2دريم

المختلفة، وذلك فى محاولة منها إلى تحقيق نوع من التوازن فى عرض وجهات النظر المثارة حول القضية 

 .المطروحة، إال أن األغلبية كانت تصب دائمًا فى جانب القوى المعارضة

 

بين الطرفين، فقد استخدمت قناة الناس بعض َماَل الخطاب اإلعالمى لقناتى الدراسة إلى لغة التهديد والتحدى 

ترد  2، فى المقابل نجد قناة دريم(نحن لكم بالمرصاد:) العبارات التى تساعد على تصعيد الموقف الخالفى بينهم مثل

وهو ما أفرز فى النهاية حالة من الحرب االعالمية المشتعلة بين الطرفين، وَبَدا األمر ، (نحن لن نستسلم)بالقول 

 " . شخصنة الخالف"ثأر شخصى ِلُكل منهم ويريد تصفيته، وهو ما يمكن أن نطلق عليه  كأنه

 

، وهوما يشير إلى القناة وبين نوع األطر المستخدمةأثبتت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين نوع 

ْل القنوات الفضائية، فكل قناة عند نقلها أن نمط توجه القناة ُيَعُد عامل هام ومؤثر فى نوعية األطر المستخدمة من ِقَب
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لألحداث تنتقى االطار الذى يتالثم رؤية وتوجه القناة التى تبثه ، وهو مؤشر خطير يدل على تراجع اإللتزام 

 .بالمعايير المهنية على حساب خدمة توجه القناة

  

داف األطر المستخدمة ، حيث تصدر أكدت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين نوع القناة وبين أه

هدف اسناد المسئولية  مقدمة األهداف التى تم توظيفها من قبل قنوات الدراسة، فنالحظ أّن كل فصيل يحاول أْن يبعد 

نفسه عن اإلتهامات الموجهة له بأنه السبب فى وجود حالة عدم التوافق بل وزيادة مساحة الخالف بين التيارات 

 .   يسعى كٌل منهم إلى اسنادها للطرف اآلخر الفاعلة، ومن ُثَم
 

 :التوصيات

يمكن أن يكون البحث نواة لبحوث أخرى تدرس دور القائم باإلتصال فى بناء تحيزات فى المعالجة اإلعالمية 

أحدهما حكومية ، واألخرى خاصة، باالضافة إلى دراسة العوامل : تحليلية مقارنة لقناتين  دراسة: لألزمات الداخلية 

المؤثرة فى أداء القنوات الفضائية حال إدارتها لألزمات وعالقة تلك القنوات باإلستقطاب السياسى لدى الجمهور، لما 

 .تقالية التى تمر بها المنطقة العربيةلهذه الجوانب من تأثيرات كبيرة على الجمهور المتلقى فى المراحل االن
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